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M i l í

p r i a t e l i a !

Vianoce, také známe slovo, a predsa pre mnohých málo známe.
Prv než prídu, väčšina ľudí vzdychá, koľko sa bude naháňať za
nákupmi, koľko bude upratovania a pečenia. Slovom drina. Konečne si predstavíme štedrovečerný stôl s takou námahou vytvorenými, a preto zaslúženými dobrotami a trblietavý stromček, pod
ktorým sú očakávané darčeky. Možno ešte polnočnú sv. omšu pre
dotvorenie atmosféry. A potom si mnohí povedia: "Konečne! Už
je po..."
Ak by malo slovo Vianoce znamenať iba toto, tak právom môžeme povedať: "Konečne! Už je po... "
Čo teda znamená toto známe, a predsa neznáme slovo? Vianoce
znamená MILOVANÝ! Áno, niekto prejavil človeku nevysloviteľnú lásku, ktorá patrí každému jedincovi osobitne. Nikto z nej
nie je vyňatý. Ani ja, ani ty, ani nikto z nás. Sme milovaní! A veľmi! Kým sme milovaní, hovorí sv. Ján apoštol: "Veď Boh tak miloval svet, že poslal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul
nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život." (Jn 3,16) Dostali sme
ten najväčší dar, aký si nedokážeme ani dobre predstaviť. Presahuje naše chápanie. Boh nám daroval Syna! Chápeme, že tým dal to
najvzácnejšie, čo má? Tak veľmi nás miluje! Bez tohto daru by
sme museli navždy zomrieť. Dar sa dáva z lásky, bez zásluhy alebo nároku na opätovanie. Slobodne, dobrovoľne preto, lebo chceme potešiť toho, koho milujeme. Toto urobil Boh. To sú pravé
Vianoce. Boží Syn prichádza na svet ako dar od Otca pre každého
človeka. A dar sa predsa patrí prijať. S vďačnosťou a s takou láskou, akou je nám dávaný.
A tak, pokúsme sa pripraviť na Jeho prijatie lepšie ako iné roky.
Lebo ruku na srdce, nie je to vždy tak. Veľmi často nás tá predvianočná naháňačka celkom vyčerpá a uniká nám pravá podstata Boží dar, Boží Syn, Ježiš Kristus, ktorý je tu pre nás a kvôli nám.
Prišiel na svet ako každý z nás, úplne sa "zriekol seba samého a
stal sa človekom", aby nám bol nablízku, aby mohol žiť náš život
a aby nás mohol milovať. Počas týchto Vianoc si vyberme aspoň
jeden deň a v tichom ponorení v modlitbe a rozjímaní sa nechajme
milovať Ježišom. A keď prežijeme Jeho úprimnú lásku, aj my sa
pokloňme pri jasličkách a povedzme: "Ty si môj milovaný Ježiš,
ďakujem Ti." Až potom budeme vedieť, čo znamenajú Vianoce.

Toto všetko vám z úprimného srdca vyprosujú vaši kňazi.

VÁ ŽE NÍ S PO L UOB Č A NI A !
Vianočné obdobie je pre väčšinu z nás
časom, kedy by sme chceli z hláv vypustiť
všetky problémy a starosti. Je to čas,
v ktorom by sme chceli byť k sebe milší
a vľúdnejší. No je to i čas, v ktorom sa
neustále za niečím ponáhľame, sme plní
nervozity a stresu. Vianočné sviatky by
však mali byť pokojným obdobím. Tak
upusťme od zhonu a namiesto toho si vydýchnime, usmejme sa na všetkých okolo
seba. Zastavme sa a zacíťme vôňu ihličia,
sladkých medovníkov a prenesme sa do
čias, keď ešte pre nás slovo Vianoce znamenalo radosť, nadšenie a zvedavosť. Pamätáte si? Keď ste sa nevedeli dočkať,
kým začnete na malé kúsky trhať krásny
vianočný papier, do ktorého rodičia tak
poctivo zabalili darček s očakávaním, či
v ňom nájdete presne to, o čom ste snívali? Skúste si spomenúť na tento pocit aj
tento rok. Nepochybne vo vás vyvolá úsmev na tvári. A ten potom darujte svojim
blízkym. Pretože práve úsmev zostane
v pamäti navždy a zapíše sa aj do srdca.
A presne
o tom
sú
Vianoce.
O spomienkach, o tom, čo nosíme v srdci.

V mene obecného úradu, poslancov
obecného zastupiteľstva ako
i v mene svojom vám želám
šťastné a pokojné sviatky
a do nového roku 2018
vám prajem veľa
lásky,
šťastia,
zdravia a Božieho
požehnania.
Ing. Pavol Gašpierik
starosta obce

Opustili nás
Františka VYKYSALÁ
12.12.1940 - 11.2.2017
Božena GREČNÁROVÁ
13.4.1944 - 7.4.2017
Žofia LUČANČINOVÁ
7.4.1929 - 18.4.2017
Štefánia SÚĽOVSKÁ
12.4.1943 - 18.4.2017
Ján ZUZČÁK
2.7.1949 - 27.4.2017
Klement BREZÁNI
12.3.1932 - 10.5.2017
Agnesa GAŠPIERIKOVÁ
6.9.1938 - 28.6.2017

Ján MIŠÁR
12.12.1957 - 16.7.2017
Jana BELLANOVÁ
24.8.1965 - 25.7.2017
Anna ZUZČÁKOVÁ
25.8.1933 - 19.7.2017
Kristína SÚĽOVSKÁ
11.8.1922 - 26.7.2017
František MAKUKA
24.4.1928 - 2.9.2017
Libor RUČEK
27.8.1952 - 12.9.2017
Božena SÚĽOVSKÁ
31.7.1943 - 22.10.2017
Ľudmila ŠUPEJOVÁ
2.6.1953 - 23.10.2017

Mária KLIEŠTIKOVÁ
Lukáš JANCO
Laura CVIČKOVÁ
Dominika BELANOVÁ
Barbora SÝKOROVÁ
Michal KEBLUŠEK
Filip Markus GAŇA
Miriam ČERŇANSKÁ
Dominika BARČIAKOVÁ
Pavol HLÁSNIK
Magdaléna HRADSKÁ
Peter CHOBOT
Martina MACKOVÁ
Juraj HÁMORSKÝ
Damián JANOŠKA
Tomáš MIKULÍK
Diana BREZÁNIOVÁ
Boris MRÁZ
Tamara GAŠPIERIKOVÁ

„Maj vždy v srdci lásku. Bez nej je život ako záhrada bez slnka, kde kvetiny vädnú.“
OSCAR WILDE

Správičky

8.marca sa v Lietavskej Závadke farskému úradu, ZnZLH, zúčastneným

konali doplňujúce voľby na poslanca do rodičom a starým rodičom, ktorých priči-

28. januára sa konal v MOS siedmy Obecného zastupiteľstva. Novou pos- nením sa podarilo zorganizovať pekné
farský karneval. Animátori pripravili lankyňou sa stala pani Emília zážitky pre deti.
V júni sa tiež konalo tradičné PÁLEdeťom zaujímavý program, krorý sa nie- Hubočanová
NIE JÁNSKEJ VATRY v Lietave a
sol v duchu kovbojskom. Zišlo sa tu veľa 5.mája sa konala
zaujímavých masiek, z ktorých boli vy- INAGURÁCIA
POŠTOVEJ
ZNÁMKY z emisie:
EUROPA
2017:
Hrady a zámky Lietava.
6.mája oslávili naši hasiči 90.výročie
založenia. Pri tejto príležitosti boli
ocenení členovia DHZ. Na túto milú
slávnosť prišiel aj Ing.Juraj Blanár.
7.mája sa v osvetovom stredisku
predstavili animátori celej farnosti
divadelnou hrou KTO VLASTNE SI?
Scenár divadla napísala a nacvičila
hodnotené najlepšie masky, nechýbala Terézia Čibenková. Postupne sa
ani bohatá tombola a samozrejme aj predstavili vo všetkých okolitých obciach.
tradičné šišky.
14.mája sme si uctili všetky mamy a
Vo februári sa konal stolnotenisový staré mamy. V programe sa predstavili
turnaj o pohár starostu obce v priestoroch deti z materskej a základnej školy, zaspieMOS. Poďakovanie patrí členom stolno- vala FSS Závadské ženy.
tenisového klubu za organizáciu turnaja 2.júna sa konal v obci Hromadný odako i dobrovoľníkom z radov občanov.
ber krvi. Teší nás, že rastie záujem a
9ty ročník akcie Valentín nielen pre počet darcov sa z roka na rok zvyšuje.
zamilovaných sa konal v sobotu V sobotu 4. júna farský úrad a obecný
18.02.2017. Na hrade sa zišli fanúšikovia úrad v spolupráci s animátormi z celej
hradu Lietava. Hlavnou atrakciou bola farnosti pripravili "Cestu rozprávkohradná tombola, kde si svoje šťastie vy- vým lesom". Pekné počasie zabezpečilo
žrebovalo okolo 50 šťastlivcov. Prvých veľký počet detí z Lietavy a okolia. Na
222 návštevníkov získalo originálnu hrade deti čakala sladká odmena,
magnetku s témou tejto udalosti. Hrad
fotenie, dispodporili šermiarske skupiny, ktoré výkotéka a preborne dotvorili hradnú atmosféru. V prehliadka
vádzke bola samozrejme aj hradná pivnihradných
ca, kde sa podával skvelý punč.
priestorov.
15.marca sa v obradnej miestnosti obce
Poďakovanie
konala slávnosť uvítania detí do života.
patrí
všetPozvaných bolo 19 detí, ktoré sa narodili
kým animáv minulom roku. Spoločne s rodičmi detí
torom, orgasme prežili nezabudnuteľné chvíle.
nizátorom,

Lietavskej Závadke. Poďakovanie patrí
všetkým usporiadateľom.
21. júna sa v budove materskej školy
konala slávnosť „Ukončenia predškolskej
dochádzky“. 11 predškolákov s pani učiteľkami si pripravili veľmi pekný program, v ktorom ukázali, že sú schopní
nastúpiť do prvej triedy - čo dokázali aj
podpisom do pamätnej knihy obce.
Tento rok sa už 6x zapojili deti zo ZŠ
do maratónu čítania v obecnej knižnici.
Zapojilo sa 89 detí so 7 p.učiteľkami.
22.júla sa v areáli základnej školy
konal 3. ročník súťaže dobrovoľných
hasičov v hasičskom útoku. Poďakovanie
patrí organizátorom a všetkým, ktorí
akokoľvek pomohli pri príprave a
priebehu podujatia.
5.augusta sa konali Lietavské letné
slávnosti, veríme, že aj tento rok si bolo z
čoho vybrať, na čo sa pozrieť a dobre sa
zabaviť. Vďaka patrí všetkým
usporiadateľom.
V nedeľu 22. októbra sa konalo z
príležitosti mesiaca úcty k starším
posedenie v MOS.
21.novembra sa v lietavskej farnosti
konala kanonická vizitácia otca biskupa
Tomáša Galisa - okrem fary a kostolov
navštívil aj ZŠ a OcÚ, zaujímal sa o
dianie v obci a na záver sa podpísal do
pamätnej knihy obce
9.decembra sa v MOS a okolí konali
tradičné “Naše spoločné Vianoce”
Občania mali možnosť pozrieť si dve
divadielka , kultúrny program a na záver
prišiel aj Mikuláš. Veríme, že táto milá
akcia navodila peknú vianočnú
atmosféru.

POSLANECKÉ OKIENKO
Lietavské letné slávnosti 2017

Na konci roka býva dobrým zvykom sumarizovať svoju činnosť a získať tak mnoho podnetov
pre svoje zlepšenie. Ako sa tak pozerám za naším lietavským kultúrnym rokom, môžem s
hrdosťou povedať, že sme urobili kus dobrej a
poctivej roboty. Svedectvom je naša hlavná
akcia - Lietavské letné slávnosti. Tie sa opätovne, ako každý rok, konali prvú augustovú
sobotu. Počasie nám prialo, a tak ste sa nerušene mohli vrhnúť do víru zábavy a umeleckých predstavení, ktoré vám boli prezentované. Naše podujatie sa teší veľkej obľube, čoho
dôkazom je i fakt, že si ho nenechal ujsť ani
bývalý župan p. Blanár a riaditeľka kultúrneho strediska v Žiline p. Soňa Řeháková. Účasť
bola tento rok rekordná, na podujatie prišlo
viac ako 5000 návštevníkov. Celé slávnosti sa
niesli v duchu narodeninovej oslavy. Táto
idea vznikla na základe nedožitého životného
jubilea nášho slávneho rodáka a palatína Juraja Turzu. Jeho 450. narodeniny sme sa rozhodli osláviť v pompéznom štýle. Všade bolo
počuť smiech, spev a radosť. Spevokoly sa postarali o úžasnú atmosféru, divadlo mnohých
rozosmialo, haluškári napomohli prekonať
Vážení
spoluobčania,
ako poslanec za lokalitu
Lietava-Majer by som rád
vyjadril za rok 2017 poďakovanie občanom, ktorí obetovali svoj voľný čas
a prispeli k zveľadeniu tejto
časti obce. Veľmi ma prekvapili a zároveň potešili
ženy, ktoré sa rozhodli vyčistiť a upratať centrálnu
časť Majera. Pani darovala
hojdačku pre najmenších a
dobrovoľník ju osadil na
detskom ihrisku. Zaujímavá
myšlienka vyslovená dámou, aby sa oproti autobusovej zastávke zrealizovala
lavička, sa vďaka zručnému
pánovi stala skutočnosťou. Obec dodala materiál
a on vo svojom voľnom čase, na úkor svojich nákladov ( elektrická energia, zváracie elektródy,
vŕtačka, farba) ju na radosť a milo prekvapených
cestujúcich zrealizoval. Poľovníci opäť uvarili
chutný guláš, a ženy upiekli pár sladkostí, ktoré
sa podávali po skončení svätej omše, na ktorej sa
zúčastnilo takmer dvesto ľudí. Takmer dvojhodinové trápenie dobrovoľných hasičov z Lietavy
malo za následok opätovné spriechodnenie rúr
a po troch rokoch sa opäť prebral k životu Majerský žliabok. Tu patrí poďakovanie rodinám, ktoré
dovolili hasičom vstúpiť na svoje pozemky. Obec
v lokalite Majer zrekonštruovala obecné cesty a
zahustila verejné osvetlenie. Pravdaže, občania
majú viacero nápadov a pripomienok, ale nie
všetky sa dajú zrealizovať. Tak pre časovú alebo
finančnú náročnosť a rovnako je potrebné brať do
úvahy aj iné priority obce ako celku. No nedá mi
spomenúť aspoň pár návrhov.
Premiestnenie stĺpa s obecným rozhlasom
pre rozšírenie obecnej komunikácie, zmena hlásenia obecného rozhlasu, zavedenie obecného televízneho vysielania a tam vysielať zasadania
obecného zastupiteľstva či vybudovanie chodníka
od začiatku obce po obchod. Zákon nedovoľuje
platenie komunálneho odpadu od čísla domu
a musí sa platiť za osobu, čo prekáža viacerým

strasti organizátorov a vytvorili športovú atmosféru. Detičky s úžasom počúvali scénické
čítanie a všetky zážitky mohli vstrebať pri tvorivých dielňach. Sám Turzo sa prišiel pozrieť,
ako si to tu celé užívame a fotil sa so svojimi
prívržencami, vypočul si priania, ktoré mu
účastníci súťaže o najkrajší vinš pripravili.
Mnohí mali šťastie a v bohatej tombole vyhrali krásne ceny. Večer do tanca zahrala kapela
POLLUX a splnila hudobné priania celému
publiku.
Myslím, že tento ročník Lietavských letných
slávností bol opäť lepší ako tie predošlé. Za
tento úspech môžem poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili na organizácii. Menovite ide o
p. D. Gašpierikovú, pohostinstvo Garáž, DHZ
Lietava a pracovníkom OÚ Lietava.
Zároveň vyslovujem obrovské ďakujem všetkým pomocným pracovníkom a dobrovoľníkom, vďaka ktorým má naše podujatie vysoký
štandard. V neposlednom rade vďaka vám,
dobrí susedia, za vašu účasť a pozitívne podnety. Dúfam, že nám svoju priazeň preukážete
i v nasledujúcich rokoch.
Mgr. Petra Melišíková
občanom, ale s celoštátnym zákonom nepohneme. Osobne ma veľmi teší, že sa obyvatelia časti Lietava-Majer zapájajú do verejného života a snažia sa o zveľadenie svojho
okolia a obce svojimi návrhmi alebo konkrétnou činnosťou. Mená osôb spomínaných
v článku som nezverejnil z dôvodu ich nesúhlasu, ale aspoň takouto formou by som
sa im chcel poďakovať a všetkým zaželať:

„Pekné a príjemné prežitie vianočných sviatkov a úspešný nový rok
2018.

Možno v roku 2018 sa dočkáme otvorenia
Bufetu u Cádrika a umiestnenie prenosných
toaliet pre turistov.
V. Peťo
Milí spoluobčania, ako poslankyňa za Lietavskú
Závadku považovala som za svoju povinnosť
pomôcť pracovníčkam obecného úradu pri akcii
„Naše spoločné Vianoce“. Som rada, že som
mohla aspoň trochu odbremeniť naše obetavé
ženy z úradu. Moja pomoc spočívala v obsluhe,
teda nosení kapustnice na stoly. Samotná príprava tohto vianočného pokrmu, teda dvíhanie
ťažkých hrncov, krájanie mäsa a všetkého, čo
robí dobrú kapustnicu kapustnicou, to bolo na
pleciach týchto žien. Odmenou za ich obetavosť
a kuchárske umenie bolo úprimné ocenenie a
poďakovanie „hodujúcich“, čo aj mne osobne
robilo radosť a spríjemňovalo mi tieto predvianočné chvíle.
Mala som pocit, že som v
kruhu veľkej
rodiny,
kde
panuje láska,
ktorej nás učí
Ježiš a ktorá
je symbolom
Vianoc.
Emília Hubočanová

ĽUDIA

M ED ZI

Vážení spoluobčania, pri zrode rubriky
Ľudia medzi nami bol úmysel poukázať na
ľudí, ktorí svojím životom, prácou či inou
činnosťou prispeli k lepšiemu životu v obci
alebo šíria dobré meno obce Lietava. Postupne boli v rubrike prezentovaní: pán dekan Mons. S. Belák, starosta obce Ing. P.
Gašpierik, riaditeľ školy Mgr. V. Heinrich,
riaditeľka materskej školy Mgr. A. Surovčíková a v minulom vydaní to bol výkonný riaditeľ
Občianskeho združenia na záchranu Lietavského hradu Ľ. Chobot.

Teraz som mal tú česť porozprávať sa
s pani Katarínou Tomaščíkovou, ktorá
z môjho pohľadu žije svoj život skutočne
plnohodnotne a vrchovatou mierou sa
pričinila o rozvoj obce Lietava. Zaspomínali sme si, ako to bolo
nielen pri založení Slovenského červeného kríža (SČK) v obci.
Tak ako sa to začalo, pani Katka?
Bolo to na jar v roku 1952, kedy v obci Lietava bol založený SČK s
podporou obvodného lekára MUDr. Kyšku, ktorý pôsobil
v obci. Moja matka v Lietave chodievala na pomoc ku pôrodom domov, lebo vtedy ženy rodili deti doma. K zdravotníctvu mala blízko a
ja ako jej dcéra aj s pani Vierkou Sýkorovou sme oslovovali ženy v
obci, aby vstúpili do novovznikajúcej organizácie. Založili sme výbor a
stala som sa prvou predsedníčkou. V spolupráci s MUDr. Kyškom
sme začali organizovať besedy, ktorých cieľom bolo naučiť občanov
poskytnúť prvú pomoc svojim blízkym a poukazovať na dôležitosť
základnej osobnej hygieny. Vtedy nebola v domácnostiach voda takou
samozrejmosťou ako dnes. Donášala sa do domov zo studní
a hygiena v takom rozsahu, ako ju poznáme, bola ťažko uskutočniteľná. V týchto začiatkoch červený kríž plnil hlavne poradenskú úlohu
pre mladé rodiny a matky v starostlivosti o novorodencov. Za týmto
účelom sa konali zdravotnícke prednášky a besedy s odborníkmi k
danej tematike.
Ono je to ťažko rozprávať, dnes si mladé ženy môžu prečítať rôzne
časopisy a knihy s témou starostlivosti o dieťa a majú
aj iné vymoženosti, kúpia plienky, ktoré po použití vyhodia. Vtedy to
nebolo tak. Niečo poradili matky dcéram, niečo susedy
a bavlnené plienky sa nevyhadzovali, ale ich vyvárali na peci v hrnci.
Práve vznik SČK a organizované besedy prinášali ženám nové poznatky v daných oblastiach.
Pani Katka a čo muži? Alebo v SČK boli len ženy?
Ale kdeže, áno žien bolo podstatne viac, ale mali sme aj mužov.
Musím priznať, že na mužov si rada zaspomínam, lebo založili jazzovú hudobnú skupinu pod názvom ČSČK Lietava (Československý
červený kríž Lietava). Bolo to niekedy v roku 1956. Zloženie skupiny
sa sem tam menilo, hlavne harmonikári. Musím ich spomenúť:
Jozef Chodelka - bicie
Jozef Jánoška - saxofón
Štefan Lučančin - harmonika
Milan Chládek - harmonika
Marián Brezáni - harmonika
Bohuš Habrún - harmonika
Václav Brezáni - bicie
Kristián Gašpierik - trúbka
Ignác Tomačšík - husle,
klarinet, saxofón
Kristián a Karol Tomaščík gitara.
Každý rok sa zúčastňovali
na okresných prehrávkach v
Žiline, kde boli hodnotení
komisiou podľa výsledkov hrania a mohli vykonávať svoju činnosť.
Jazzová skupina výrazne prispievala ku kultúrnemu životu v obci. V
roku 1974 skupina zanikla.

NAMI!

Začínali ste besedami, osvetou a aký bol
ďalší vývoj?
Ak si dobre pamätám, v roku 1961 prišiel
prípis, aby aj naša organizácia založila zdravotnícku družinu. Tvorili ju vždy len ženy a
ich úlohou bolo pripraviť sa na riešenie mimoriadnych situácií tak v obci ako aj na celom území štátu. V prípade vojny boli tieto
ženy pripravené pomáhať lekárom. Aby si
preskúšali znalosti a zručnosti družiny, zúčastňovali sa súťaží prvej pomoci v okrese
Žilina a v Stredoslovenskom kraji. Vysoká
odbornosť a pripravenosť lietavskej zdravotníckej družiny sa potvrdila v roku 1962 ziskom 1. miesta v okresnom kole. V krajskom
kole v Oravskom Podzámku získali 3. miesto.
Veľmi ma potešilo, že výsledky našej práce
slávili úspech.
Ďalším fungovaním SČK bolo založenie zdravotníckeho krúžku v
základnej škole. Za pomoci pedagógov sa učili deti poskytnúť dobrovoľne prvú pomoc. Deti zo zdravotníckeho krúžku sa tiež zúčastňovali
zdravotníckych súťaží. SČK v obci organizoval v rámci MDD pre deti
a rodičov zber liečivých rastlín v blízkom okolí. Nezištnou činnosťou
členov červeného kríža bolo aj darcovstvo krvi. V našej organizácii
boli viacerí držitelia bronzovej, striebornej a zlatej Jánskeho plakety.
Ak ma pamäť neklame, v roku 1984 ich bolo okolo 26, z nich boli piati
držitelia zlatej plakety.

S pribúdajúcimi novými členmi fungovanie červeného kríža dostávalo nový rozmer. Bola to najväčšia organizácia v obci, čo sa týkalo
počtu členov. Musím tiež spomenúť, že červený kríž sa zaoberal témou zdravotnej pomoci, ale z dôvodu rozšírenia témy rodiny vznikla
organizácia Slovenský zväz žien (SZŠ). Aby naša obec nebola pozadu, táto organizácia bola založená aj v Lietave. Vznikol zaujímavý
precedens, že takmer všetky členky červeného kríža sa
stali aj členkami Slovenského zväzu žien.
Od besied a osvety sme prešli ku konkrétnej činnosti.
Organizovali sme už aj kurzy prvej pomoci a veľmi obľúbené boli kurzy šitia, varenia, pečenia, prípravy studených mís, ktoré sa konali v rokoch 1973 - 1979. Ženy
potrebovali predškolské zariadenie. V roku 1959 pomáhali pri rekonštrukcii starej školy pri kostole, pomohli
prerobiť učiteľský byt, pristaviť sociálne zariadenia, iniciovali prívod obecnej vody do budovy jednotriednej
materskej školy. Poďakovanie patrí najaktívnejším pracovníčkam materskej školy, ktoré sa spolu so mnou
zapájali do obnovy: Kristínka Chovancová, Albínka Maliačková a Irenka Gašpieriková. V roku 1981 predložili
členky obecnému zastupiteľstvu požiadavku na dvojtriednu materskú školu, lebo kapacita nepostačovala a matky museli
vodiť deti do škôlky v Lietavskej Závadke. Zámer sa podaril a dňa 30.
08. 1983 bola odovzdaná do prevádzky dvojtriedna materská škola

postavená občanmi našej obce v akcii "Z".
Rovnako sa členovia SČK a SZŽ zúčastňovali
výstavby domu smútku, budovy v športovom
areáli a jedálne pri ZŠ, budovy miestneho národného výboru a predajní v Majeri a Lietavskej Závadke.
Nerada si spomínam, koľko úsilia sme museli vynaložiť, aby v obci fungovala poradňa
pre matky s deťmi. Prvá poradňa bola u Šťastného (bývalý obchod a krčma), neskôr v starej
drevenici. Keď sa búrala drevenica a staval sa
národný výbor (obecný úrad) sťahovali sme sa
do požiarnej zbrojnice, a potom do novopostaveného národného výboru. Rovnako ma zabolí
srdce pri spomienke, že napriek našej dobrovoľníckej pracovnej činnosti sa nám nepodarilo získať priestor pre organizácie v novopostavenej budove národného výboru. Uprednostnený bol obecný policajt.
Na čo si rada spomínam, bolo slávnostné privítanie detí do života,
keď sa v Lietave-Majeri narodili trojčatá. Malo sa to konať v meste, ale
my sme presadili, aby sa to konalo u nás v sobášnej miestnosti. Bola
to slávnostná udalosť, ktorá mi dodnes utkvela v pamäti. Čo všetko
sme museli pre to urobiť.

Pani Katka, ako vidíte tieto organizácie do
budúcna?
Po roku 1989 z môjho pohľadu tieto masové dobrovoľnícke organizácie veľmi utrpeli.
Slovenský zväz žien sa premenoval
na Úniu žien, ale počet členiek sa výrazne
zredukoval. Červený kríž dnes svoju činnosť
zameriava hlavne na bezpríspevkový odber
krvi. V roku 2011 sa uskutočnil prvý hromadný odber krvi priamo v našej obci. Odberu sa
zúčastnilo 27 bezpríspevkových darcov krvi.
O rok neskôr sa odber zopakoval a zúčastnilo sa ho 26 darcov. Organizácie spolu s
obecným úradom pravidelne organizujú
stretnutie s dôchodcami v mesiacoch marec a október, a pri tom si
spoločne zaspomínajú na prežité roky. A budúcnosť? Vidím ju takto,
ak mladí ľudia nenájdu v sebe ochotu pomáhať a žiť spoločenským
životom v obci, je možné, že tieto organizácie zaniknú spolu s nami.
Pani Katka, je to smutné konštatovanie na záver a je mi ľúto, že v
súčasnosti v obci nemôžeme nájsť aspoň dvoch takých zanietených
ľudí ako vy. Ďakujem vám za váš čas a za našich čitateľov prajem
veľa zdravia a chuti do života.
V. Peťo, technická spolupráca Ľ.Štyriaková

„Najväčším šťastím človeka je, keď môže žiť pre to, za čo by bol ochotný zomrieť.“
Honoré de Balzac

TALENT V KAŽDOM DVORE
Dobrý deň, milí dobrí susedia. Každý rok o tomto čase k vám prichádzam s článkom, v ktorom sa snažím poukázať na skutočnosť, že Lietava je to najlepšie miesto na život. A nebude to inak ani dnes. Avšak rozhodla som sa, že dnes vám poskytnem hmatateľný dôkaz. Ten predstavuje neuveriteľný talent
miestnych detí. Hádam v každom dvore, každej domácnosti a rodine môžeme nájsť talentovaných muzikantov, spevákov, tanečníkov, rečníkov alebo športovcov. Vďaka ich úsiliu a snahe je naša dedina
mnohokrát prezentovaná nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. No napriek tomu, že naše talenty pozná svet, miestni občania možno ani netušia o ich existencii. Práve preto by som vám dnes rada predstavila dva z nich. Do budúcna budem rada, ak by sme pokračovali v tejto tradícii a poukázali aj na ostatných šikovníkov.
Späť však k náplni súčasného článku. Drahí susedia, je mi
cťou ako prvú vám predstaviť Sofiu Tužinčinovú.
Sofia je talentovaná gymnastka a fitneska. Má desať rokov
a spomínanému športovému odvetviu sa venuje od svojho
detstva. Presnejšie od piatich rokov. Gymnastike sa začala
venovať už počas navštevovania MŠ Lietava, kde si ju obľúbila vďaka pani trénerke Magde Masnej. Teraz chodí do Základnej školy Karpatská v Žiline, kde pokračuje v intenzívnych tréningoch
gymnastiky.
Okrem nej si postupne
obľúbila i detský fitnes,
ktorý dnes trénuje pod
vedením pani trénerky
Dobroslavy Lehotskej
v klube Gymnastika
a Fitness Žilina. V roku
2017 sa zúčastnila viacerých
súťaží.
Z celkového množstva
vyberáme medzinárodnú súťaž Veľká cena Nitry, kde sa
umiestnila na treťom mieste, Športfestival Trenčín, kde opätovne získala bronzové umiestnenie, Pohár primátora mesta
Žiliny s pekným 4. miestom a Majstrovstvá Slovenskej republiky vo fitness detí, kde pri obrovskej konkurencii získala nádherné 5. miesto. Za takéto neuveriteľné prezentovanie Lietavy
jej ďakujeme a dúfam, že raz bude držiteľkou zlatej medaily na
olympiáde!!!
Mgr. Petra Melišíková

O b d o b ie te m n a s a n a h rad e L i etava u ž s ko n č i lo
ného tunela bola takzvaná
vykurovaná
strážnica, ktorá sa zrekonštruovala ešte v roku 2016. V zastrešenom objekte strážnice
združenie plánuje do
budúcnosti
vytvoriť
priestor
takzvaného
prvého
kontaktného
LIETAVA.
bodu. „Celá miestnosť
Hlavným poslaním zdrubude venovaná prácam
ženia, ktoré tento rok oslana hrade, združeniu a jeho činnostiam. Návštevník tu
vuje už svoje 18. výročie, je rekonštrukcia a čiastočná
nájde brožúrky, sprievodcu a komplexné informácie o
citlivá obnova národnej kultúrnej pamiatky, ktorá sa od
Lietavskom hrade,“ opísal zámer Ľubomír Chobot.
roku 2009 radí medzi 100 ohrozených pamiatok sveta.
Aj v roku 2017 sa vďaka finančnej podpore ministerstva Kemp pre návštevníkov.
Jednou z vízií združenia do budúcnosti je, aby priestor dolného hradu oficiálne slúžil ako „hradný kemp“ pre návštevníkov.
„Radi by sme tu koordinovane prevádzkovali priestor, kde budú
môcť ľudia slobodne stanovať, aj po celkovej rekonštrukcii
hradu. Chceme zachovať to čaro možnosti prespania na hrade.
Kemp by bol, samozrejme, určitým spôsobom regulovaný.
Ľuďom budeme vedieť garantovať miesto a v prípade záujmu
zabezpečiť určité požiadavky. Chceme, aby mal hrad do budúcnosti aj takýto špeciálny bonus, veríme, že to naši verní návštevníci ocenia.“ Ďalší zaujímavý zásah združenie zrealizovalo na
západnej stene Kinižiho paláca, ktorý je známy zachovaným
originálnym kamenným erbom šľachtica Pavla Kinižiho z roku
1472. „Zásah finančne podporila Nadácia EPH. Stabilizovali
sme jeho západnú stenu, kde boli na štvrtom poschodí obnovekultúry, grantových organizácií a súkromných darcov né dve strieľne. Bolo postavené náročné vysunuté lešenie, ktoré
podarilo združeniu zrealizovať v rámci obnovy niekoľko v priebehu jari 2018 bude po záverečných dokončovacích právýznamných zásahov. Prvým náročným zásahom v tom- cach demontované. V roku 2017 sme vďaka finančnej podpory
to roku bola podľa Ľubomíra Chobota zo
Združenia na záchranu Lietavského hradu
rekonštrukcia mohutného pravouhlého bastiónu, ktorý sa nachádza pred objektom prednej
brány Lietavského hradu a patrí medzi jeho
najväčšie bastióny. V roku 2013 bol bastión
kompletne deštruovaný, vďaka podpore ministerstva kultúry sa však začal postupne rekonštruovať a ukončenie tohto zásahu sa odhaduje na rok 2021. Druhým významným
zásahom v roku 2017 bol podľa člena združenia začiatok rekonštrukcie východnej steny
prednej brány, ktorá bola vážne poškodená
a tvorila časť tunela, do ktorého sa
v minulosti vchádzalo. Na ľavej strane vstup-

Združenie na záchranu Lietavského hradu vzniklo v
roku 1999. Prvé nesmelé
kroky vedúce k odstráneniu
jeho havarijného stavu však
prišli až v roku 2003. Členovia združenia dnes rekapitulujú ďalšiu úspešnú sezónu.

Ministerstva kultúry a Nadácie Pontis na 450. výročie
narodenia Juraja Thurzu sprístupnili dlho rekonštruovanú časť stredného hradu. Ide o novovytvorené expozičné
priestory hradu, v prízemí ktorých je príjemná vykurovaná pivnica a v nej posedenie pre návštevníkov,“ uviedol
Ľubomír Chobot. Počas roka sa začali práce aj na oprave
poškodeného líca Rondelovej, historicky nazývanej Dubovej bašty na západnom dolnom nádvorí. Ide o jeden z
posledných objektov, do ktorého sa združenie ako správca Lietavského hradu zatiaľ nedostalo. „Pred vstupom do
stredného hradu sa nachádza takzvaná štvrtá brána, ktorá
je nazývaná aj ako Peréniho brána. Zrekonštruovala sa
celá jej murovaná časť okrem portálu. Plánujeme v nej
do budúcnosti osadiť bránu, ako však bude presne vyzerať, je na dohode s pamiatkovými odborníkmi,“ spresnil člen združenia. Asi najproblematickejšia situácia nastala v hradnej kaplnke,
kde je prasknuté bralo. V rámci stabilizácie sa
urobila dôležitá archeologická sonda, základné
stabilizačné práce na múre a budúci rok plánuje
združenie stabilizovať aj samotné poškodené
bralo. Prostredníctvom výskumu sa prišlo aj na
novú dispozíciu kaplnky. Tá má podľa Ľubomíra
Chobota perspektívu stať sa jednou z atraktívnych vyhliadok Lietavského hradu. Veľkým úspechom v tomto roku bolo aj ukončenie stabilizácie severozápadnej steny paláca horného hradu
a severnej steny najstaršej veže samotného hradu
– takzvaný donjon. Veľmi náročný zásah, ktorému sa
venujú už niekoľko rokov, je aj Veľký delostrelecký rondel, považovaný za dominantu Lietavského hradu.
„Tento rok sme sa venovali špárovaniu vonkajšej fasády
s pomocou horolezeckej techniky. Ide o zložitú
a náročnú prácu, ktorá by sa nedala realizovať bez finančnej pomoci našich partnerov a donorov,“ uviedol
Ľubomír Chobot. Podľa jeho slov je v rámci rekonštrukcie z uplynulého roka dôležité spomenúť aj v minulosti
zdevastovaný reprezentačný arkier, ktorý bol opravený
podľa dobového vyobrazenia z 50. rokov 20. storočia.

stupové schodisko z červeného smreku do prechodovej
brány na bývalý most do horného hradu. Rád by som tiež
spomenul zaujímavosť hradu, takzvané zelené strechy.
Ide o zatrávnené izolované strechy z rozchodníkových
kobercov, ktoré ani z vtáčej perspektívy nevyvolávajú
pocit nezmyselného prestrešenia na miestach , kde strechy v minulosti neboli,“ doplnil.

Do hradu sa vracia život.

Vytvárajú úžasný projekt.

Hradná expozícia je pre návštevníkov k dispozícii už
niekoľko mesiacov. V suteréne expozície majú možnosť
návštevníci občerstviť sa či kúpiť si suvenír. Hlavným
cieľom expozície je podľa združenia kvalitne odprezentovať históriu hradu, najvýznamnejších vlastníkov, archeologické nálezy z hradu kvalitne spracované Archeologickým ústavom SAV v Nitre a jedna časť sa venuje prezentácii zbraní hradu podľa starého súpisného inventáru. Ľubomír Chobot s radosťou skonštatoval, že hrad pomaly
ožíva a navracia sa doň život. „S podporou Žilinského
samosprávneho kraja sa úspešne zrekonštruovalo aj prí-

Centrum Lietavského hradu.
Objekt celej expozičnej časti bol kedysi zasypaný
a zdevastovaný. Po archeologickom výskume
a komplexnej obnove sa stal hlavným centrom Lietavského hradu. Dnes z neho nie je iba opustená zrúcanina, ale

naopak miesto, kde je možné sa v nečase schovať
a pozrieť si aj zaujímavé priestory. „V budúcnosti by
sme túto časť chceli sprofesionalizovať a vylepšiť.“ Najväčším projektom, ktorý by chcelo združenie zrealizovať
v roku 2018, je elektrifikácia hradu. V súčasnosti je spracovaná projektová dokumentácia a rozbehnutá stránka
www.osvietenyhrad.sk, kde prebieha zbierka na uskutočnenie tohto projektu. Druhou veľkou výzvou je podľa
Ľubomíra Chobota stabilizácia brala kaplnky, pri ktorej
hrozí deštrukcia.
Združenie na záchranu Lietavského hradu je už 5 rokov zamestnávateľom na dobu určitú. Zamestnaných je
približne 20 ľudí, ktorí usilovne pracujú na záchrane národnej kultúrnej pamiatky. „Sme komunitný projekt, ktorého súčasťou je zapájanie nezamestnaných do obnovy
kultúrneho dedičstva. Projekt pracuje s ľuďmi, a práve to
je pre nás to najdôležitejšie. Ide o celý mix ľudí, ktorí
navzájom efektívne fungujú. Projekt z dielne Ministerstva kultúry SR a Ministerstva práce, sociálnych vecí a
rodiny SR by mal ešte tri roky úspešne pokračovať a to
nás teší,“ dodal na záver.

Základná škola v roku 2017
Zhodnotenie uplynulého roka je chvíľkou, kedy
môžeme bilancovať, o čo obohatil prežitý rok
náš život, aké sú naše poznania alebo či naša
práca bola dostatočným prínosom pre našu školu. Rok 2017 bol opäť úspešný a nám neostáva
nič iné len sa poďakovať všetkým za to, že stoja
pri nás a dávajú nám silu do ďalšej práce. Poďakovanie patrí Obecnému úradu v Lietave
a Podhorí, Rade školy, Občianskemu združeniu
rodičov a priateľov školy i rôznym organizáciám, ktoré s nami roky spolupracujú.

števa betlehemu, exkurzia v Múzeu dopravy
v Rajeckých Tepliciach, návšteva podniku Okrasa Čadca – ručná výroba vianočných ozdôb, Noc
s Andersenom – medzinárodné podujatie na podporu čitateľskej gramotnosti, žiaci 8. a 9. ročníka
absolvovali odbornú exkurziu v Kia Motors Slovakia s.r.o. v Tepličke nad Váhom, Burza povolaní pre žiakov 9. ročníka, návšteva včelára spojená
s besedou u pána Benku v Lietave, Intenzívny
týždenný jazykový kurz anglického jazyka
s lektorom z USA, návšteva dopravného ihriska
v Lietavskej Lúčke žiaci 4.ročníka. Každoročne
Rok 2016 sme v našej škole ukončili veľmi peknou akciou
sa konal Tekvicový karneval, Mikuláš, výchovné
Vianočná akadémia, na ktorej deti predviedli svoj talent
koncerty, divadelné predstavenia a zaujímavé
rodičom a blízkym.
Svoje nadanie mohli predviesť
koncoročné výlety. Žiaci v popoludňajších hodii v rôznym súťažiach: Slávik Slovenka, Hviezdoslavov Kunách majú možnosť navštevovať záujmové krúžbín, Pytagoriáda, Matematická olympiáda, Gvoboj, Krajské
ky. V ŠKD nacvičovali program do obce
majstrovstvá žiakov a žiačok v stolnom tenise, Turnaj žiačok
k príležitostiam: „Úcta k starším“, „Deň matiek“.
vo vybíjanej o pohár starostky obce Višňové, Majstrovstvá
Žiaci tretieho ročníka absolvovali základný aj zdokonaľovací plavecokresu vo florbale, výtvarná súťaž Rodina a základné ľudské práva ký výcvik. Štvrtáci prežili týždeň vo Vysokých Tatrách v Škole
na život, celoslovenská spevácka súťaž Dilongstar, Turnaj v malom v prírode. V novembri sme mali česť privítať v našej škole biskupa
futbale o pohár starostu obce Lietava, MO v minifutbale o pohár Mons. doc. ThDr. Tomáša Galisa, PhD.
SFZ, Školský stolnotenisový turnaj, McDonald cup v minifubale,
Majstrovstvá okresu v bedmintone, Beh 17. novembra, Matematický Naše úspechy v roku 2017:
Klokan, celoslovenská vedomostná súťaž Expert, Všetkovedko, MajBeh olympijského dňa – 1. miesto Michaela Masná,
strovstvá okresu vo vybíjanej, v minifutbale, Olympiáda zo slovenské
3. miesto Adam Nimohaj
ho jazyka, z nemeckého jazyka, informatická súťaž iBobor, Čítame
Vybíjaná o pohár starostky obce Višňové –2. miesto
s Osmijankom, internetový kurz zdravého životného štýlu Hravo ži
zdravo.
KOMPARO 8 - výbornými výsledkami našich žiakov sa škola
zaradila medzi 25% najúspešnejších škôl.
Zapojili sme sa aj do
Stolný tenis žiačky: 1. miesto v okresnom kole a 3. miesto
projektov:
českov krajskom kole
slovenský projekt pre
z á kl ad né
š kol y
Hviezdoslavov Kubín –
a osemročné gymnáziá
Bronislava Čerňanská 1.
Záložka do knihy spája
miesto v okresnom kole,
školy, rozvoj environ3. miesto v krajskom
mentálnej
výchovy
kole
Misia modrá planéta,
MONITOR 5 - testovanie
vzdelávací portál Enžiakov 5. ročníka z mateglishOne – vďaka,
matiky a zo slovenského
ktorému sa realizovala hodina pre 3. ročník s anglickým lektorom,
jazyka a literatúry. V
vzdelávací portál Program Alf, kampaň vyhlásená národným cyklopredmete matematika priemerná úspešnosť našej škokoordinátorom pod záštitou ministra dopravy, výstavby a
ly 81,8%, národný priemer 62,3%, rozdiel priemerregionálneho rozvoja SR „Do školy na bicykli“, Projekt
nej úspešnosti školy oproti národnému priemeru
„Chceme vedieť po nemecky“, Proforient – v spolupráci
19,5%. V predmete slovenský jazyk a literatús CPPP v Žiline pomáha žiakom lepšie sa zorientovať pri
ra priemerná úspešnosť našej školy 75,7%, národný
výbere svojho budúceho povolania, dobrovoľníctvo
priemer 66,1%, rozdiel priemernej úspešnosti školy
v projektoch Liga proti rakovine, Hodina deťom, vzdelávací
oproti národnému priemeru 12,6%.
portál Kozmix, Alino – zber hliníkového odpadu, environmentálny projekt k ochrane našej planéty.

Realizovali sme pre žiakov kultúrne, vzdelávacie a preventívne podujatia: beseda s filatelistami pri príležitosti
inaugurácie poštovej známky z emisného radu EUROPA
2017 Hrady a zámky - LIETAVA., návšteva mestského
divadla v Žiline – Šípková Ruženka, Anna Franková, návšteva Obecnej knižnice v Lietave a Krajskej knižnice
v Žiline, beseda o Indii s dievčatami, ktoré sa podelili so svojimi zážitkami a postrehmi z tejto krajiny aj s našimi žiakmi, Prevencia šikanovania – beseda organizovaná v spolupráci Krajského riaditeľstva policajného zboru v Žiline a Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva,
beseda so žiakmi 8. ročníka na tému
„Nebezpečenstvo drog a reprodukcia a nákazy HIV“, rozhlasové
vysielanie na tému „Boj proti fajčeniu a škodlivín“, „Zážitková prvá
pomoc“ – v spolupráci Slovenského červeného kríža v Žiline, privítali
sme v našej škole učiteľov zo školy Jonavos Lietavos z Litvy – nadviazanie medzinárodnej spolupráce, exkurzia v Rajeckej Lesnej náv-

Matematická olympiáda – Tamara Balvín 1.
miesto v okresnom kole
Výtvarná súťaž „Rodina a základné ľudské práva“ špeciálne ocenenie pre Bronislavu Čerňanskú.
Dilongstar – 3. miesto v celoslovenskej súťaži Patrícia Tarhajová, Viktória Gašpieriková – kategória
duet

Keď sa spätne pozrieme na prežitý rok, veríme, že naša práca mala zmysel a bola úspešná. Očakávame, že rok 2018 bude plný výziev a nových zážitkov.

Prajeme vám šťastné
a pokojné sviatky.
Žiaci a kolektív ZŠ Lietava

MATERSKÁ ŠKOLA
Hurá, je tu karneval...
Fašiangy sú obdobím plným zábav, radosti a veselosti. Toto
obdobie sme sa rozhodli ukončiť tradičným fašiangovým karnevalom. Karnevalom sme žili celý týždeň. Deti vyrábali šašov, masky, spievali a tancovali. Potom prišiel očakávaný deň.
Osvetové stredisko sa premenilo na rozprávkovú krajinu. Boli
tu víly, princezné, pirát, múmia a ďalšie postavičky. Zabávali
sa nielen deti, ale i rodičia. Pripravené boli rôzne súťaže a tance: prehadzovanie balónov, skladanie papierových čiapok, loptičkový tanec, magnetkový tanec... Na záver karnevalu sme
pochovávali basu. Takto sme sa snažili priblížiť tradičné fašiangovanie a pochovávanie basy. Keďže deti boli úžasné, každé z nich zvíťazilo. Na záver bola pripravená torta a tombola.
Dúfame, že deti budú na tento deň ešte dlho spomínať.

vený máj farebnými
stuhami. Na pomoc
prišli aj mladší kamaráti. Ozdobený máj
chlapci s pomocou
pani učiteliek a za
spevu piesne „Sadíme
my máje, čo nám dajú za ne...“ postavili v
areáli materskej školy, aby všetci vedeli, že v materskej škole sú tie najkrajšie dievčatá a najšikovnejší chlapci.

VÝCHOVNÝ KONCERT
Divadelné
predstavenie:
Dňa 12.5.2017 sa v našej škôlke uskutočnil výchovný koncert zameraný na dopravnú výchovu. Prišiel pán Jaro Gažo,
„Pyšná princezná“
Veselé dopoludnie strávili
deti v materskej škole dňa 13.2.
2017. Rozveselila ich rozprávka „Pyšná princezná“. Celou
škôlkou sa ozýval hlasitý
smiech. Predstavenie sa deťom
páčilo a mali z neho príjemný
zážitok. Už teraz sa tešíme na
ďalšie predstavenie.

Vynášanie Moreny
V našej materskej škole sme dňa 31.3. 2017 usporiadali
slávnosť „Vynášanie Moreny.“ Deň nám vyšiel, slniečko príjemne svietilo a spevom piesne „Vynášame Morenu, škaredú
a zmorenú. Nech už príde Vesna, voňavá a krásna.“ sme Morenu vyniesli zo škôlky. Škôlkari si vynášanie Moreny patrične
užívali a túžobne očakávali, kedy ju zapálime a skončí vo vode. Svojimi pohľadmi deti
odprevádzali
Morenu
a pozorovali, ako ju prúd
vody unáša do diaľky, dúfajúc, že sa už nevráti. Po vynesení Moreny prichádza
radosť z blížiacej sa jari
a príchodu
jarnej
víly
„Vesny“. Privolávame ju
riekankami,
povedačkami
a krátkymi básničkami. Na
záver sme sa zahrali hudobno-pohybovú hru: „Jarná brána“.
Dúfame, že sa táto akcia páčila nielen deťom, ale aj rodičom.

Máj - stužky zapletaj

S májom, ktorý sa pokladá za mesiac lásky, sa
spájali mnohé zvyky s ľúbostným zameraním. Bolo
to aj obdobie, keď na poli a v záhrade pokračovali
jarné práce. Májová zeleň vyjadrovala želanie týkajúce sa sily a dobrého rastu všetkého rastlinstva. Preto zvyky, pri ktorých mali rozhodujúcu úlohu rastliny, dostali názov májenie.
Aj naše deti v MŠ Lietava si pripomenuli dávnu
tradíciu „Stavanie májov”. Dievčatá zdobili pripra-

líder hudobnej skupiny Arzén, ktorý
zároveň účinkuje aj
v
muzikáloch
a v divadelných
predstaveniach, spolu so svojím kolegom pánom Radkom Pažejom, bubeníkom
hudobnej
skupiny Aya. Hneď
od začiatku bola
skvelá nálada. Deti si zaspievali už známu pesničku zameranú
na pravo-ľavú orientáciu, naučili sa, ako sa treba správať na
ceste, na čo slúži semafor a priechod pre chodcov. Predstavenie
sa nám veľmi páčilo a účinkujúcich sme odmenili veľkým potleskom. Už teraz sa tešíme na ďalšie vystúpenie.

Deň detí v materskej škole
„Deti milujú toho, kto ich miluje; a kto nemôže milovať,
veľmi málo dosiahne pri výchove.“ – Johann Wolfgang
von Goethe
Dnešný
deň detí nám
vyšiel. Počasie
nám
prialo a deti
svoj sviatok
oslávili
v
prírode. Pod
Mraznicami
ich privítal lesný škriatok, deti si
potom za prítomnosti učiteliek opekali špekáčiky, budili zakliatu vílu
a zdolávali „vrcholky hôr.“ Po návrate do škôlky nás čakalo prekvapenie. Pani kuchárka nám uvarila
výborný guláš, na ktorom si deti
pochutili.
Neobedovali
však
v jedálni, ale na vonku pod stromami. A to sa deťom najviac páčilo.

Náš hasičský zbor oslávil 90-te výročie založenia—ale je to šumný starý pán!
M i l í
čitatelia,
občania,
kadekto,
rok 2017
priniesol
mnohé
zmeny:
výrazne sa nám omladili a vynovili hasičské kolektívy, naši chlapci sa prihlásili do NHL a k tomu
všetkému sme v máji oslávili 90. výročie založenia
hasičského zboru. Viac sa dozviete v článku nižšie.
Začiatok roka:
Ako každý rok, náš rok začína rokom starým, kedy sa zúčastňujeme ako spoluorganizátori Memoriálu A. Jánošku. Následne po, na jedlo
bohatých sviatkoch, navštevujeme telocvičňu v neďalekej obci, aby
sme aspoň prestali fučať, keď
ideme do schodov. Mnohým sa
to za tých pár týždňov aj podarí .
Tento rok naši hasiči spolu
s hasičmi z Podhoria na Veľkú
noc sa opäť zúčastnili stráženia
Božieho hrobu v našom kostolíku.

90. výročie:
A potom to prišlo, OSLAVY!! Teda konkrétne jedna a veľká, ktorá
sa konala 5. mája 2017 a začala úvodnou omšou a vysviackou našich
požiarnych áut, odkiaľ sme sa presunuli na osvetové stredisko
v Lietave, kde nás čakali prestreté stoly a mnohé ocenenia za zásluhy
a členstvo. K výročiu nám prišiel poblahoželať vtedajší predseda Žilinského samosprávneho kraja Ing. Juraj Blanár, starosta obce Lietava Ing.
Pavol Gašpierik a predstavitelia dobrovoľných hasičských zborov
z iných obcí. Po úvodných príhovoroch, prišlo na rad odmeňovanie,
ktoré sme sa rozhodli zverejniť aj pre tých, čo tam neboli. Členovia
dobrovoľného hasičského zboru získali aj stužky za vernosť a to nasledovne:
60 rokov – Rafael Becík, Pavol Grečnár
40 rokov – Štefan Gašpierik, Jarolím Hubočan, Štefan Hubočan,
Miloslav Surovčík
30 rokov – Ladislav Becík, Ľubomír Brezianský, Božena Janošková, Blažena Klieštiková, Ján Melišík, Anna Melišíková, Štefan Mišár,
Jaroslav Surovčík
10 rokov – Peter Balvon, Zuzana Becíková, Marek Brezáni, Rastislav Brezáni, Mária Čibenková, Jozef Klieštik, Ing. Stanislav Košša,
Milan Matejkov, Michal Melišík, Bc. Erika Brezániová, Marek Komzala, Marek Melišík
Medaila za príkladnú prácu – Bc. Natália Koššová, Ing. Stanislav Košša, Mária Čibenková, Dobrovoľný hasičský zbor Lietava

Novinky zo športu:
MUŽI - Už z prvej súťaže na Veľkú noc nám priniesli pohár. Prvotný
úspech, ale tiež aj postup z obvodného kola na okresné motivovali našich mužov natoľko, že sa
zapísali do Nočnej Hasičskej
Ligy, tzv. NHLky, ktorá
pozostáva z 9 kôl a naši mládenci sa v rôznych zostavách
zúčastnili každého kola.
Osobne som na nich hrdá,

hoci prvý ročník nevyšiel našim chlapcom, ako si predstavovali. Chuť
do súťaženia im to nakoniec NAŠŤASTIE nevzalo a je vysoký predpoklad, že sa do ligy zapíšu aj budúci rok a s novými skúsenosťami,
stabilným tímom a pravidelným tréningom siahnu aj po finančných
odmenách, ktoré si v lige môžete vysúťažiť. Naši chlapci vynikajúco
reprezentovali na pohárových súťažiach cez deň a doplnili aj toto leto
našu zbierku víťazných pohárov na požiarnej zbrojnici.
ŽENY - Nemôžem si pomôcť, ale aj tento rok musím vychváliť naše
dievčatá do nebies, pretože reprezentujú, trénujú a vyhrávajú statočne.
A nie preto, že občas behám s nimi. Naozaj. Sľubujem.
Prečo chválim naše dievčatá?
Chodia pravidelne na tréning
a snažia sa, mnohokrát natoľko, že si aj veci ponosia na
tréning, aj odnesú z tréningu.
(ĎAKUJEME samozrejme
chlapcom, menovite: ŠTEFAN GAŠPIERIK, MICHAL MELIŠÍK, MATEJ
PORUBČANSKÝ, Ondrej
LAPŠO a ďalší, ktorí pomáhali dievčatám s dopravou techniky na ihrisko). Dievčatá na mnohých
súťažiach obsadzujú popredné priečky. Tento rok sa im podaril rekord
lietavských dievčat a zabehli hasičský útok vo Fačkove za 17,55 s.
Dovtedy bol rekord z roku 2015 18,85 v starej zostave. V celom tíme
panuje veselá nálada a každým tréningom a súťažou sa naše mladé
dámy formujú a zlepšujú, za čo som na ne ja osobne veľmi pyšná.
DETI - Naše malé dievčatá, resp. mladé slečny sa zúčastnili tento rok
len troch súťaží, ale môžeme smelo povedať, že so 100% úspešnosťou,
pretože z každej súťaže vo vysokej konkurencii vybojovali medailovú
pozíciu. Pričom sa našim dievčatám podaril
historický
úspech
v dejinách
kategórie
žiakov Lietava a na
obvodnom kole získali
pohár za druhé miesto,
škoda len, že nebol
postupový rok, možno
by sa dostali až na kraj.
Aj tak, GRATULUJEM, krásky!

Hasičská súťaž v Lietave:
Aj tento rok sme organizovali hasičskú súťaž v Lietave, kde ste si
mohli pozrieť našu konkurenciu, ako aj naše tímy a ich súťaženie. Opäť
musím pochváliť ženy, ktoré v MUŽSKEJ kategórii, kam sa zapísali
s hrubými hadicami, obsadili s krásnym s časom 19,68s DRUHÉ miesto, čo bolo rozhodne najväčšie prekvapenie celého dňa. Všetkým Lietavčanom ďakujeme za podporu a návštevu tohto podujatia a verím, že
sa vidíme aj budúci rok vo väčšom počte. Rovnako ďakujeme aj našim
sponzorom, Obecnému
úradu v Lietave, ako aj
Nadšencom z Lietavskej
Závadky, ktorí nám
zabezpečili občerstvenie
a bez nich by to teda
nešlo. Nešlo by to tiež
bez realizačného tímu
dobrovoľných hasičov
v Lietave, takže aj tým
ĎAKUJEME!

Lietavské slávnosti a ISTROFINAL – cyklistické preteky:
Naši hasiči sa tiež zúčastnili týchto podujatí. Na slávnostiach bolo
umožnené deťom poliať futbalové ihrisko, čo im spôsobilo veľkú radosť a to nás teší. Tiež bola vystavená naša technika, ktorú ste si mohli
pozrieť. Veľkou udalosťou boli aj cyklistické preteky, kde sme zabezpečovali uzavretie cesty a korigovanie dopravy, aby cyklisti mohli bezpečne prejsť cestný úsek a ich pretek nebol prerušený či ovplyvnený
cestnou premávkou. To sa našťastie nestalo. Ďakujem zúčastneným,
v tom počasí to bol naozaj výkon.

Taktické cvičenie:
Dňa 30.9.2017 sa v okrsku číslo 3 uskutočnilo taktické cvičenie
s témou Diaľková doprava vody sériovo zapojenými čerpadlami, jazierkový systém v Lietavskej Svinnej smerom k Lietavskému hradu. Inštruktorom pre dané taktické cvičenie bol veliteľ okrsku č. 3 pán Ing.
Stanislav Košša. Cvičenia sa zúčastnili DHZ Lietava, DHZ Babkov,
DHZ Lietavská Svinná, DHZ Podhorie, DHZ Lietavská Lúčka, DHZ
Porúbka. Cvičenie splnilo určený cieľ.

a venovali sa aj iným aktivitám, ako vysedávaniu doma pri televízii či
hľadenie do počítača/smartfónu/tabletu a čertvie čoho všetkého.
Odmenou sú nám vďačné tváre ľudí, ktorým sme pomohli, ako aj pozitívne ohlasy na podujatia, ktorých organizácie sme boli súčasťou a tiež
pocit dobrej reprezentácie našej obce, často aj vo vzdialených obciach
Hasenie požiaru:
na Slovensku. Verím, že toto nadšenie nám ostane aj po ďalšie roky
Dňa 6. novembra 2017 zasahovali dobrovoľní hasiči z našej obce a tiež, že naše hasičské tímy – nielen športoví kolegovia, ale aj priatelia
pri požiari veľkokapacitného kontajnera na miestnom cintoríne. Na budú fungovať naďalej. Ak by ste sa chceli pridať, neváhajte! Radi sa
likvidáciu použili jeden prúd "C" a cisternový automobil Iveco Daily. smejeme a občas sme aj dobrí – to bol žart na záver.
Oheň dostali pod kontrolu cca po 30 minútach intenzívnej
dodávky vody cca 1500 l, rozhrabávania a prekladania odpaDHZ LIETAVA ŽELÁ
dového materiálu. Týmto hasiči apelujú na občanov, aby sa
VŠETKÝM KRÁSNY ZIMNÝ ČAS,
pri vynášaní horľavého odpadu z hrobových miest presvedčiBEZPEČNÉ VYKUROVANIE
li o ich úplnom zahasení, aby nedochádzalo k podobným
SVOJICH PRÍBYTKOV
udalostiam. ĎAKUJEME.
A DO NOVÉHO ROKU 2018
VEĽA SMIECHU
A DOBREJ NÁLADY,
LEBO S TÝM IDE
VŠETKO ĽAHŠIE!
(už) Mgr. Natália Koššová

Prečo to všetko robíme?
Viete, ono to možno vyzerá ako rok plný zábavy
a skvelých priateľstiev či zážitkov. Áno, to je, ale je za tým aj
nespočetne veľa hodín driny, mraky nervov a more stresu,
ktoré do toho všetci dobrovoľne a bez nijakej finančnej náhrady investujeme. Chceme, aby sa deti v našej obci hýbali

Materská škola - dokončenie
Poldenná vychádzka do lesa
Dňa 18.10.2017 sme sa
s deťmi vybrali do lesa zobudiť lesných škriatkov.
Najstaršie deti pripravili
šišky a budenie sa mohlo
začať. Každý musel trafiť
veľký strom, v ktorom driemali škriatkovia. Niekto
trafil a niekto nie. Na záver
sme škriatkom zamávali.
Potom sme sa zahrali na

Tvorivé dielne

Vo štvrtok 23.11.2017 rodičia zavítali do našej škôlky, aby
spolu s deťmi strávili
príjemné popoludnie pri
vytváraní
vianočných
svietnikov. Rodičia prejavili svoju tvorivosť a
spolu
so
svojimi ratolesťami vytvorili
naozaj
prekrásne svietniky. Ďakujeme
rodičom za to, že si našli
chvíľu a prišli medzi nás, aby spolu so svojimi deťmi
a učiteľkami MŠ Lietava strávili príjemné popoludnie v prodetektívov a lupami stredí, ktoré ich detičky už dôverne poznajú.
sme sledovali chrobáčiky a stopy zvierat. Keďže sme mali v batohoch
aj maškrty, všetko sme
pojedli, papieriky schovali späť do ruksakov
a vrátili sme sa tou istou
cestičkou do škôlky.

ba. Nakoľko väčšinu času obetujeme iným prioritám a na úkor toho často zanedbávate sami seba.
Ani sa to nezdá, no čoskoro to budú 4 roky, čo Preto urobme zo seba aspoň raz za
sa malá skupinka mamičiek počas škôlkarského čas prioritu a doprajme sebe aj svojmu telu rande s
výletu na Lietavský hrad dohodla, že budú pravi- cvičením.
delne cvičiť. Od tej doby sa skupinka rozrástla na
Rozšírte naše rady a pridajte sa k nám! Každý, kto
otvorený kolektív rôznej vekovej kategórie, kondície či záujmu a cvičíme
pravidelne dodnes. Pod vedením vždy
dobre naladenej a energickej Zuzany
sa nám darí zdolávať menšie či väčšie
stanovené osobné limity a ciele.
Cvičíme pravidelne 3 krát do týždňa.
V pondelok sa riadne zapotíme pri
aerobicu a kondičných cvičeniach,
ktoré prispievajú k zvýšeniu celkovej
zdatnosti organizmu, k vytrvalosti
a výkonnosti cvičenca. Pri týchto cvičeniach sa zaručene výborne odreagujeme
a
odbúrame
stres.
V stredu zase vždy potrápime svaly pri
posilňovacích a naťahovacích cvičeniach.
A vo štvrtok sa najviac vyšantíme pri zumbe. Je má chuť, si môže prísť zacvito aerobné cvičenie na hudbu, pričom jeden taneč- čiť a je srdečne vítaný.
ný štýl obmieňa druhý. Určite sa nenudíme, preto- Nájsť nás a dozvedieť sa
že nás pohltí salsa, merenge, hip-hop, čača, sam- aktuálne informácie môžete
ba a iné. Každý by mal zumbu zažiť na vlastnej aj na Facebooku na stránke
koži, iba tak naozaj pochopí, aká je to výborná zá- Pink Fit Fun Lietava.
bava .
Krásne vianočné sviatky
Cvičíme v Základnej škole Lietava vždy o 19:00 a šťastný nový rok 2018
hodine.
vám praje
Je to čas, ktorý sme si vyhradili špeciálne pre seKolektív Pink Fit Fan Lietava

Ako sa udržať vo forme s Pink Fit Fan Lietava.

Obec Lietava, Olympijský klub
a DHZ Lietava
pozývajú na

10. ročník silvestrovského behu
MEMORIÁL ANTONA JÁNOŠKU

31.12. 2017 o 10,00 hodine
Srdečne Vás všetkých pozývame
športovo ukončiť rok 2017

LIETAVSKÉ ZVESTI - občasník, ktorý chce informovať všetkých občanov o tom, čo sa v obci deje. Svoje príspevky, návrhy, želania,

pripomienky môžete adresovať na OÚ Lietava.

