Noviny z dediny...

do každej rodiny
Obec Lietavská Svinná - Babkov

1/2017

Príhovor

Samospráva

Obec Lietavská Svinná - Babkov

O čom rokovali poslanci

Vážení spoluobčania, milí priatelia,
opäť sme pri zrode ďalšieho čísla našich obecných novín. Pomaly ale isto si už zvykáme na krátku výpoveď
za predchádzajúce mesiace v našej obci i na načretie
do dávnej minulosti nášho chotára v našich novinách.
Čas letí ako splašený, opäť sme sa lúčili s nostalgiou so
starým rokom, na počiatku nového roka sme si dali odvážne predsavzatia a odzdobovali vianočné stromčeky…
Priznávam, že na prelome rokov aj mňa zachvátila nostalgia, v duchu som si spytoval svedomie, či bol
ten rok minulý rokom úspešným pre mňa i pre našu
obec. Subjektívne pociťujem spokojnosť. A čo sa týka
našej obce - najdôležitejšie ciele, ktoré sme si predsavzali - sa nám podarili uskutočniť a pevne verím,
že v najbližšej dobe pribudnú ďalšie naše úspechy.
Želám Vám, aby ste prežili celý rok v dobrej nálade, v zdraví a aby ste boli pozitívne naladení, má to veľký význam! Pozitívna nálada nás spoločne privedie k niečomu lepšiemu, ako
sme mali, postupne aj myšlienky nás posunú dopredu.
Ing. Igor Veselovský
starosta obce

Začal sa nový rok a s ním nás čakajú nové výzvy a úlohy ale aj nové predsavzatia.
Chceli by sme všeličo zvládnuť, stihnúť, s niečím sa popasovať a iné neodkladať. Na začiatku
nám často nechýba zápal a nadšenie. Časom nám už býva ťažšie v začatom vytrvať a niekedy veľmi náročné zaumienené aj dokončiť. Takto to niekedy býva s našimi novoročnými
predsavzatiami. Je tu nový rok a s ním aj nová príležitosť, aby sme si dali predsavzatie rásť
vo viere a v budovaní lásky. Možno také predsavzatie znie veľmi všeobecne, ale príležitostí
ako ho denne uskutočňovať máme naozaj dosť. Veríme, že ste si aj počas Vianoc našli čas
na zastavenie a zamyslenie sa nad dôležitými hodnotami v našich životoch, že Vianoce nezostali pre nás, len o darčekoch a teplom krbe, ale že sme od Dieťaťa Ježiš načerpali posilu a
povzbudenie do našich problémov a skúšok života. On nám dá silu zvládnuť všetko, čo nás
čaká aj v tomto roku 2017.

V druhom polroku roku 2016 sa
poslanci obecného zastupiteľstva
na piatich zasadnutiach zaoberali
riešením otázok v oblasti školstva,
kultúry, verejného života , pozemkového fondu či miestnych komunikácií.
Poslanci
odsúhlasili
návrh
prístavby materskej školy v Lietavskej Svinnej, v rámci ktorého
Ing. arch. Michal Barčiak zosúladil
požiadavky Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva s existujúcim stavom a takto pripravený
projekt bude predložený vo výzve
na predkladanie projektových
zámerov na zvýšenie kapacít
infraštruktúry materských škôl
v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu. Žiadosť
spracovanú odborne spôsobilou
osobou predloží starosta obce najneskôr do 19.01.2017.
Na
jeseň
sa
realizovala
rekonštrukcia vybraných miestnych komunikácii v Lietavskej Svinnej a časť v Kňazovej
Lehote. Z dôvodu nespokojnosti
občanov na ulici ku vleku, poslanci doporučili starostovi frézovanie zostávajúcich komunikácií, čo spôsobilo kvalitnejšie
prevedenie a zároveň navýšilo
náklady natoľko, že realizácia
rekonštrukcie časti miestnych ko-

munikácií v Kňazovej Lehote bola
presunutá na rok 2017. Občania
mali zároveň možnosť na vlastné
náklady nechať vyasfaltovať vstup
na svoje pozemky. Rekonštrukčné
práce financované z vlastných
zdrojov
obce
zabezpečovala
na základe prieskumu trhu firma Cesty Nitra, a.s. v objeme
88 088,60 €. Na základe nespokojnosti občanov s vykonanými prácami a poverenia poslancov obecného zastupiteľstva starosta obce
spolu s členmi stavebnej komisie
vykoná obhliadku uskutočnených
prác a v prípade potreby uplatní
reklamáciu na vykonané dielo.
Na začiatku školského roka sa
odstraňoval havarijný stav v Materskej škole v Babkove. Všetky
prasknuté radiátory boli vymenené za nové v celkovom objeme
3 492,51 €..
Poslankyňa obecného zastupiteľstva Mgr. Andrea Krčová sa
písomnou formou vzdala mandátu
poslanca z dôvodu pretrvávajúcich
komunikačných bariér a nezhôd
so starostom obce. V septembri
nastúpil náhradník Ing. Ivan Feik,
ktorý získal najväčší počet hlasov
ale nebol zvolený za poslanca.
Zároveň sa stal členom stavebnej
komisie.
V roku 2016 obec vyčlenila

Obsah
O čom rokovali poslanci
Kultúrny kalendár
Vianočný koncert 2016
Kolovrátok
Obecné slávnosti
Hodové slávnosti v Babkove
Viacúčelové ihrisko v Babkove

Turistický oddiel LS
Uvítanie detí do života
Mikuláš
Sedemnásť rokov ZnZLH
Z histórie lietavskej farnosti
O pohár starostu obce
Štatistika - 2016

3

3
5
6
7
8
10
11
12
12
13
14
16
18
19

S dôverou v Jeho pomoc vám do všetkých vašich snažení o pokoj a lásku v našich
rodinách s úprimným srdcom žehnáme!
Vaši kňazi a diakon

Vizualizácie budovy ZŠ s MŠ

Foto: OcÚ
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Oprava miestnych komunikácii v
finančné prostriedky vo výške
20 000 € a spoločne s OZ
Budúcnosť Babkova zrealizovali
výstavbu multifunkčného ihriska,
ktoré bolo odovzdané do užívanie
počas Hodových slávností v Babkove. Zároveň bol schválený jeho
prevádzkový poriadok, na základe
ktorého ho budú môcť využívať za
zvýhodnených podmienok občania
ale aj iní záujemcovia. V prípade
záujmu o využitie ihriska v Babkove je potrebné kontaktovať správcu
pána Miroslava Súľovca a v Lietavskej Svinnej Richarda Krča.
Obecné
zastupiteľstvo
menovalo do rady školy zástupcov
za zriaďovateľa poslancov Ing.
Ivana Feika a Františka Šmehýla
a zamestnankyňu obecného úradu
Moniku Ševčíkovú.
Opakované problémy s funkčnosťou
miestneho rozhlasu rieši neustále
starosta obce s dodávateľmi. Poslanci ho zaviazali predložiť do
prvého zastupiteľstva v roku 2017
posúdenie stavu miestneho rozhlasu
nezávislým odborníkom a predložiť
návrh na odstránenie stále trvajúceho nedostatku.
V roku 2016 obec nakladala
s rozpočtom v objeme 773 726 €,
v rámci ktorého sa hradili bežné výdavky obce ale taktiež mnohé iné
investičné aktivity. Materská škola
v Babkove bola zateplená a obec
získala na ňu finančné prostriedky
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Foto: R. Valuch
Liet. Svinnej
91 198 €, pričom obec spolufinancovala stavebné práce vo výške 5 %
a to 4 800,80 €.
V rámci vyhlásenej výzvy na
zníženie energetickej náročnosti
verejných budov bol spracovaný
energetický audit a projektová dokumentácia Požiarnej zbrojnice
v Lietavskej Svinnej v celkovej
výške 4 199 €. Táto výzva bola
v roku 2016 vyhlasovateľom pozastavená. Pri opätovnom vyhlásení
bude obec o túto dotáciu žiadať.
Činnosť materskej školy v Lietavskej Svinnej a v Babkove, školská
jedáleň v Lietavskej Svinnej a v
Babkove i školská družina je financovaná z rozpočtu obce, čo v roku
2016 predstavovalo 139 708 €.
Na poslednom zastupiteľstve v
roku 2016 bolo odsúhlasený výkup
pozemkov pod vodojemom v Babkove vo výške 12 418,79 €, ktorý v
zmysle legislatívy musí byť vybudovaný na pozemkoch obce. Zároveň
poslanci odsúhlasili finančné prostriedky na vykonanie hydrogeologického prieskumu na vydanie povolenia na odber podzemnej vody.
V
novembri
2016
obecné
zastupiteľstvo schválilo rozpočet
na rok 2017. Rozpočet bol schválený ako prebytkový s viacerými
investičnými aktivitami, ako napr.
rekonštrukcia miestnych komunikácií v Babkove a v Kňazovej
Lehote v hodnote cca 90 000 €,

spolufinancovanie multifunkčného
ihriska v Babkove vo výške 15 000
€, v prípade získania dotácie spolufinancovanie rekonštrukcie Materskej školy v Lietavskej Svinnej
vo výške 11 000 € a vypracovanie
projektovej dokumentácie vo výške
5 000 €, či nákup striekačky pre
DHZ v Lietavskej Svinnej v objeme
6 000 € a presunuli sa zdroje z roku
2016 na vypracovanie Doplnok č. 3
k územnému plánu obce vo výške
7 000 €.
Zároveň aj v tomto roku sú
vyčlenené dotácie na aktivity Klubu
slovenských turistov, DHZ Lietavská Svinná a Babkov a futbalového
klubu TJ Babkov, za ktorých pomoci sa vykonávajú mnohé kultúrnospoločenské aktivity v obci.
Poslanci schválili sumu 60,-€ na rok
pre dieťa od 5 do 15 rokov na záujmové vzdelávanie detí v centrách
voľného času s trvalým pobytom na
území obce Lietavská Svinná – Babkov, ktoré obec dostáva od štátu.
Zimnú
údržbu
komunikácií,
odhŕňanie snehu a posyp na zimné
obdobie 2016/2017, bude v obci na
základe najnižšej cenovej ponuky
vykonávať Peter Košša.
Z dôvodu opakovaných nedostatkov
pri zverejňovaní informácií obcou
poslanci poverili kontrolóra obce
o preverenie týchto skutočností.
Výsledky šetrenia budú predložené
na najbližšom zasadnutí v roku 2017.
Všetky
zasadnutia
obecného
zastupiteľstva
sú
verejnosti
prístupné. O ich konaní informuje
obec prostredníctvom miestneho rozhlasu a zverejnením pozvánky na vývesných tabuliach a
na webovej stránke obce. Obecné
zastupiteľstvo pozýva občanov na
zasadnutia, prezentovať ich názory
a postrehy, tak aby sme sa spoločne
podieľali na riešení aktuálnych
problémoch a otázkach v obci a
zároveň spoločne viedli obec k jej
zveľadeniu a rozvoju.
Janka Barčiaková
Drahoslava Santusová
Monika Hriníková
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Kultúrny kalendár

1. Fašiangový ples
Organizátor: Výbor rodičov MŠ
Lietavská Svinná
Miesto konania: Kultúrny dom v
Lietavskej Svinnej
Dátum: 4. 2. 2017

2. Fašiangy
Organizátor: DHZ Babkov, DHZ
Lietavská Svinná
Miesto konania: Požiarna zbrojnica
v Lietavskej Svinnej 18.2.2017,
Kultúrny dom v Babkove 25.2. 2017
3. MDŽ – rozhlasová relácia
Organizátor: Obecný úrad Lietavská
Svinná – Babkov
Dátum: marec 2017
4. Deň učiteľov
Organizátor: Obecný úrad Lietavská
Svinná – Babkov
Miesto konania: ZŠ s MŠ Lietavská
Svinná a Babkov
Dátum: marec 2017
5. Marcová kvapka krvi
Organizátor: Kultúrna komisia pri OZ
Miesto konania: Obecný úrad Lietavská Svinná - Babkov
Dátum: marec 2017
6. Stráženie Božieho hrobu
Organizátor: DHZ Lietavská Svinná,
animátori lietavskej farnosti
Miesto konania: Kostol Lietavská
Svinná, Kaplnka Babkov, Kaplnka
Kňazova Lehota
Dátum: 14. – 15. 4. 2017

Svinná – Babkov
Dátum: apríl 2017
9. Stavanie mája
Organizátor: Kultúrna komisia pri
OZ, DHZ Liet. Svinná a Babkov
Miesto konania: Kostol Lietavská
Svinná, Kaplnka Kňazova Lehota,
Kaplnka Babkov
Dátum: 30.4. 2017
10. Deň matiek
Organizátor: Kultúrna komisia pri
OZ, ZŠ s MŠ Lietavská Svinná –
Babkov
Miesto konania: Kultúrny dom v
Lietavskej Svinnej a Babkove
Dátum: 14. 5. 2017
11. Váľanie mája
Organizátor: Kultúrna komisia pri
OZ, DHZ Lietavská Svinná a Babkov
Dátum: 27. 5. 2017
12. Deň detí, deň sv. Floriána
Organizátor: DHZ Lietavská Svinná
a DHZ Babkov
Miesto konania: areál ZŠ s MŠ v
Lietavskej Svinnej - Babkove
Dátum: 26. 5. 2017
13. Jánske ohne
Organizátor: DHZ Babkov, Turistický oddiel Lietavská Svinná
Miesto konania: Babkov a Lietavská
Svinná
Dátum: 24. júna 2017

7. Otvorenie turistickej sezóny
(zahájenie 100 jarných kilometrov)
Organizátor: Turistický oddiel Lietavská Svinná
Miesto konania: Lietavský hrad
Dátum: 22. 4. 2017

14. IV. ročník Obecných slávností
pod Cibuľníkom v Lietavskej
Svinnej
Organizátor: Kultúrna komisia pri OZ
Miesto konania: Ihrisko TJ v Lietavskej Svinnej
Dátum: júl 2017

8. Slávnostný zápis detí do
1. ročníka
Organizátor: ZŠ s MŠ Lietavská
Svinná – Babkov, Obecný úrad Lietavská Svinná – Babkov
Miesto konania: ZŠ Lietavská

15. Súťaž DHZ „O pohár starostu
obce“
Organizátor: DHZ Lietavská Svinná
Miesto konania: pri Ihrisku TJ v
Lietavskej Svinnej
Dátum: 2. septembra 2017
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16. Hodové slávnosti v Babkove
Organizátor: Kultúrna komisia pri OZ
Miesto konania: Ihrisko v Babkove
Dátum: september 2017
17. Turistická vychádzka –
„Budzogáň“
Organizátor: Turistický oddiel Lietavská Svinná
Dátum: september 2017
18. Mesiac úcty k starším
Organizátor: Kultúrna komisia pri OZ
Miesto konania: rozhlasová relácia
Dátum: október 2017
19. Októbrová kvapka krvi
Organizátor: Kultúrna komisia pri OZ
Miesto konania: Obecný úrad Lietavská Svinná - Babkov
Dátum: október 2017
20. Pozornosť pre starších
spoluobčanov pred Vianocami
Organizátor: Kultúrna komisia pri OZ
Dátum: december 2017
21. Mikuláš
Organizátor: Kultúrna komisia pri OZ
Miesto konania: Centrum obce Lietavská Svinná, Kaplnka v Babkove
Dátum: 10. 12. 2017
22. Uvítanie detí do života
Organizátor: Kultúrna komisia pri OZ
Miesto konania: Kultúrny dom v
Lietavskej Svinnej
Dátum: december 2017
23. Vianočná besiedka
Organizátor: MŠ Lietavská Svinná a
MŠ Babkov
Miesto konania: Kultúrny dom v
Lietavskej Svinnej a MŠ v Babkove
Dátum: december 2017
24. Silvestrovský pochod
Organizátor: Turistický oddiel Lietavská Svinná
Dátum: december 2017
25. Vatra zvrchovanosti
Organizátor: Obecný úrad Lietavská
Svinná – Babkov, DHZ Liet. Svinná
a DHZ Babkov
Miesto konania: centrum obce Lietavská Svinná, Babkov pri zvonici
Dátum: 31. 12. 2017
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Vianočný koncert 2016 CECILKOVIA

Kolovrátok
Foto: Eva Belancová
Milí spoluobčania, rodičia, starkí, deti,

V neposlednom rade patrí vďaka aj Obecnému úradu
a menovite tete Drahuške, bez ktorej by sme nemali
tak a je to za nami. Náš už tretí koncert v poradí sme priestory. (Tie večerné prepadovky nás vážne mrzia. :) )
úspešne zvládli a snáď aj spríjemnili Vianočné sviatky,
či pomohli načerpať popri všetkom tom adventnom Ďakovačiek bolo kopu, lebo sme nechceli na nikoho
zhone trošku pravej vianočnej nálady.
zabudnúť, čo sa, dúfam, ani nestalo.

Sekcia regionálnej výchovy pri Spoločnosti pre
predškolskú výchovu a Dom Matice slovenskej v Žiline
usporiadali 29. novembra 2016 v kultúrnej sále Gymnázia sv. Františka pódiové vystúpenie detí materských
škôl. Je to malý folklórny festival detí materských škôl
- KOLOVRÁTOK. Poriadaný je od roku 2005.
Deti našej materskej školy sa sa na ňom pravidelne
zúčastňujú od roku 2006. Prvý program ktorým sa deti
prezentovali bol:“ Hráme sa na veselie“ a „Chodzenie
po kobolici.“
V novembri 2016 deti úspešne prezentovali materskú
školu i obec programom „Dlávenie kapusty“. Zúčastnili

Foto: OcÚ
sa ho: Lukáško Struhár, Lukáško Zelník, Nelka Dolinajcová, Emka Singerová, Sárinka Benková, Paťka
Mäkká, Tamarka Rybárová, Zuzka Masná, Barborka
Badíková a Riuška Janošiková.
V materskej škole vedieme deti k udržiavaniu ľudových
tradícii a nárečia, ktorým sa v obci kedysi hovorilo.
Chceme dosiahnuť, aby odkaz predkov mal svojich
dedičov, aby sa dnešná mladá generácia vedela pozrieť
na minulosť inými očami, aby dokázali načúvať múdrej
reči svojich predkov. Preto kultúrne programy detí zobrazujú tradície obce.

Týmto by sme sa chceli poďakovať každému, kto No mám aj jednu osobnú vďaku, ktorú by som chceakokoľvek prispel k úspešnému zavŕšeniu tohtoročného la vyjadriť, a to našim rodičom a rodinám. Nielen
snaženia našich-vašich detí.
malí zverenci sú niekedy náladoví a leniví, ale aj my.
Aj nás je potrebné niekedy k výkonu dokopať, či aspoň
V prvom rade patrí vďaka našim duchovným: pánu farárovi nakopnúť. Aj my máme slabšie chvíľky. Pre niekoho
a kaplánovi, ktorí sa na nás prišli pozrieť a vždy pre nás prázdne slová, pre nás myšlienky v pár riadkoch venomajú milé slovo (aj keď nám to sem-tam ujde :) ), rodičom vané za to, kým sme sa mohli stať. Myslím, že po skoro
i starkým, ktorí sú vždy ochotní a svoje deti na skúšku desiatich rokoch v “službe” je čas aj na trochu rekapitupošlú, odvezú a hlavne na ňu nezabudnú. Veď povedzme si lácie.
pravdu, nie vždy sa im chce. :)
A zároveň čas odovzdať pomyselné žezlo ďalej. Ako sa
Osobitne by som rada poďakovala aj tým rodičom, ho ujmú naše deti je otázkou, no veríme, že ani po tom,
vďaka ktorým sme si pod vianočným stromčekom čo sa rozutekáme po svete, v našom kostole neutíchnu
mohli nájsť stojany na gitary. Veľmi sa z nich tešíme.
detské spevy.
Ďalej nesmieme opomenúť Júliusa, ktorý pomohol S prianím požehnaného roku a všetkého dobrého doň
s bicími, pána riaditeľa z umeleckej školy sprevádza- za Cecilkov
júceho Aničku a Peťku na kontrabase či našich zvukárov
Maroša a Michala, ktorí ochotne prišli a dali si tú prácu Eva Belancová ml.
s aparatúrou.

Deti materskej školy

Foto: OcÚ
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Ďakujeme sponzorom

Obecné slávnosti pod Cibuľníkom
Detský folklórny súbor Cibuľníček

Foto: OcÚ
Žilinský samosprávny kraj vyhlásil
minulý rok za Rok Juraja Turzu pri
príležitosti 400. výročia jeho úmrtia.
Naša obec a ľudia žijúci v nej môžu
byť právom hrdí, že tento panovník,
ktorý sa významnou mierou zapísal
nielen do európskej histórie, ale
i histórie našej obce, sa narodil na
Hrade Lietava. A práve pod hradom v krásnej prírodnej scenérii sa

Osobnosť obce, pán Milan Gažúr

30. júla 2016 konal III. ročník Obecných slávností pod Cibuľníkom v
Lietavskej Svinnej. Organizátorom
podujatia bola obec, ktorá spolu s
poslancami a ochotnými občanmi
pripravila toto kultúrne podujatie.
Úprimným prianím usporiadateľov
osláv bolo, aby sa ľudia stretli a
odpočinuli si od starostí bežných
pracovných dní. Aby si dopriali

Foto: OcÚ

duševnú pohodu pri dobrej nálade,
o ktorú sa postarali naši malí i veľkí
speváci a muzikanti: Detský folklórny súbor Cibuľníček, detské
talenty, Dedinská folklórna skupina Cibuľník a Folklórna skupina
Doliny. Pozvanie prijali aj hostia –
Ľudová hudba Jožka Rybára z Terchovej, Hudobná skupina 4EWER
zo Žiliny, Tomáš Bezdeda s členmi
skupiny AYA a Hudobná skupina
Rubín zo Zbyňova. Súčasťou osláv
bolo aj Ocenenie osobnosti obce Lietavská Svinná - Babkov, ktoré bolo
v tomto roku udelené dlhoročnému
členovi DHZ – čestnému predsedovi Milanovi Gažúrovi. Prezídium
Dobrovoľnej požiarnej ochrany
Slovenskej republiky mu udelilo
titul „Zaslúžilý člen Dobrovoľnej
požiarnej ochrany Slovenskej republiky“, čo je najvyššie vyznamenanie hasiča DPO v našom štáte.
Okrem spevu, hudby a tanca sa pod
hradom v areáli futbalového ihriska TJ aj športovalo. Naše žiacke
družstvo sa stretlo v priateľskom

futbalovom zápase s deťmi z TJ
Trnové a domáci muži zápolili vo
futbale vzájomne medzi sebou.
Svoju činnosť nám predviedli aj
mladí členovia Dobrovoľného
hasičského zboru v Lietavskej
Svinnej, vlastnou prácou sa prezentovali tiež ľudovoumeleckí tvorcovia z okolia, prišli aj koníky a
veselo bolo aj na kolotoči. Vďaka
patrí nielen miestnym organizáciám
ako sú Dobrovoľný hasičský zbor,
Turistický oddiel a Poľovnícke
združenie Drienovica, ale i ochot-

Folklórna skupina Doliny

Foto: OcÚ

ným občanom, ktorí sa postarali a
zabezpečili stravu a nápoje počas
celých osláv. Ďakujeme Farskému
úradu v Lietave za duchovnú podporu formou slávnostnej svätej
omše v úvode osláv. Taktiež naša
vďaka patrí všetkým sponzorom,
ktorí prispeli finančne i rôznym
iným spôsobom k realizácii osláv.
Veľmi si vážime ich prístup a uvedomujeme si, že bez ich pomoci by
sa nám takéto podujatia v našej obci
nepodarilo pripraviť.
Soňa Jamečná

Foto: OcÚ

Spoločnosť TURIEC AGRO s.r.o.
v zastúpení
Jozefa Masného,
Nebbia Martin Pecko, Jaroslav
Súľovský,
EuroNumis
s.r.o.,
GC Trading Anton Grečnár,
AKTIVE – Reality Ing. Ján
Bánovčin, Eldas Daniel Štefánik
a Leopold Sedliak, Rudolf Becík,
Poljak Michal – zemné a výkopové
práce, Nábytok Harmónia Renáta
Veselovská, KAPA Pavol Zelník a
Karol Ďurkovský, Združenie vlastníkov súkromných lesov Lietavská
Svinná, Urbár Kňazova Lehota, Roman Štaffen, Poľovnícke združenie
Drienovica, Branislav Hladek –
Salaš Lietavská Svinná.

Aktivity DHZ

Foto: OcÚ

Tomáš Bezdeda

Foto: OcÚ
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Viacúčelové ihrisko v Babkove

Hodové slávnosti v Babkove
Foto: OcÚ
Začiatok septembra je čas, kedy sa
v Babkove tradične slávia hody. Minulý rok nebol výnimkou a 10. septembra sme oslavovali. A hody veru
nebývajú každý deň! Spájajú sa s
hostinou a hodovaním a táto udalosť
najmä v dedinskom spoločenstve
je dlho očakávaná. V Babkove ich
slávime na deň patrónky Panny
Márie, ktorej je zasvätená miestna
kaplnka. V tomto čase si tradične
pozývame svojich príbuzných a známych a tiež je to vzácna príležitosť
na stretnutie rodákov. Tak, ako
po iné roky sa i táto slávnosť
neobišla bez muziky, spevu, tanca
a dobrých jedál. Medzi pozvanými
hosťami sme privítali podpredsedu
Žilinského samosprávneho kraja
Jozefa Štrbu, riaditeľku Krajského
kultúrneho strediska v Žiline Soňu
Řehákovú, pána farára Daniela
Šedíka, zástupcov OZ Budúcnosť

Babkova, starostov susedných
obcí a našich poslancov. Súčasťou
slávnosti bola na úvod odslúžená
svätá omša, potom nasledovalo
odovzadnie ocenenia sobnosti obce.
Ocenená bola Helena Bajčiová
– bývalá dlhoročná pracovníčka
Miestného národného výboru v
Babkove, od roku 1980 aj v Lietavskej Svinnej, neskôr v rokoch
1997- 98 poverená vedením obce.
“Hovorí sa, že práca je pre človeka
ako vlaha pre rastlinu. Živí ho.
V obetavej práci človek dokáže
zanechať i kus seba a tak nastáva
čas, kedy potrebuje odpočívať.
Svoju profesiu nikdy nebrala ako
zamestnanie, ale ako životné poslanie pomáhať iným. Prácou a
výsledkami sa snažila o všestraný
rozvoj našej obce, čo sa jej aj darilo. Vždy bola svojej obci verná a
my jej ďakujeme za všetko dobré,

čo len v človeku môže byť”. Vedenie obce, starosta Igor Veselovský udelil Ďakovný list p. Helene
Bajčiovej za celoživotnú obetavú
prácu a šírenie dobrého mena
obce. Ďalším slávnostným aktom
hodov v Babkove bolo symbolické odovzdanie multifunkčného
ihriska OZ Budúcnosť Babkova
do užívania širokej verejnosti a
potom sa už roztočil vír nekonečnej
zábavy. Medzi účinkujúcimi sa
vystriedali speváčky z miestnej Folklórnej speváckej skupiny
Bukovinka, deti z Cibuľníčka,
DFS Cibuľník, Folklórny súbor
Drevár z Krásna nad Kysucou,
zabávač a spevák Števo Hruštinec.
Nezabudnuteľné boli aj temperamentné domáce zumbáčky a do
rána hrajúca hudobná kapela Rubín
zo Zbyňova. Neodmysliteľnou
súčasťou na podujatiach v obci sú aj

miestne organizácie - Dobrovoľný
hasičský zbor a Telovýchovná jednota za čo im patrí naša srdečná
vďaka. Ďakujeme tiež sponzorom: Spoločnosť Turiec AGRO v
zastúpení Jozefa Masného, Element
a.s. - Ľubomír Cibulka, Kováč SK
s.r.o.- Jaroslav Kováč, Martin Dilhoff, Nábytok Harmónia – Renáta
Veselovská, Urbárska obec PS Babkov, Peter Košša, RODAGA s. r. o.
Lietava – Roman Gašpierik, SHR
Miloš Masný Podhorie, Poľovnícke
združenie Poľana, Salaš Lietavská
Svinná. Vďaka patrí aj všetkým Važení občania,
ľuďom, ktorí rôznym spôsobom od otvorenia viacúčelového ihrisprispeli k realizácii tohto podujatia. ka v našej obci ubehli už takmer
4 mesiace. Sme radi, že sa naplSoňa Jamečná nili naše očakávánia a ihrisko je
plne využívané. Pravidelne ho
ku svojim tréningom využívajú
všetky kategórie futbalistov v
našej obci ale veľký zájem je aj
zo strany jednotlivcov. Podarilo sa
nám sfunkčniť aj osvetlenie hracej
plochy, čo je ďalší z významných
faktorov predĺženia doby, počas
ktorej môžu naši občania ihrisko
využívať. Myšlienka vybudovať v
našej obci kvalitnú hraciu plochu sa
zrodila už v roku 2009, kedy vzniko
Občianske združenie budúcnosť
Babkova. Postupne sme z vlastných
finančných zdrojov začali s terénnymi úpravami na priestranstve za
Požiarnou zbrojnicou a nechali sme
Pani Helena Bajčiová Foto: OcÚ vypracovať projektovú dokumentáciu s vyčíslením predpokladaných
nákladov na stavbu. Niekoľkokrát
sme sa pokúšali získať dotáciu aj
od vlády SR. Hoci naše pokusy boli

FS Drevár

Foto: OcÚ

Viacúčelové ihrisko v Babkove

neúspešné, podarilo sa nám získať
finančné prostriedky od obecného
úradu, VÚC Žilina, sponzorských
darov a príspevkov 2% z daní z príjmov. Týmto by sme sa chceli ešte
raz poďakovať všetkým, ktorí sa na
tomto projekte podielali a prispeli
k vytvoreniu ihriska, ktoré bude
slúžit občanom našej obce. Celkovo
sme ako Občianske združenie preinvestovali v tomto projekte 11 500
Eur a veríme, že aj do budúcnosti sa
nám podarí získať ďalšie finančné
prostriedky na úpravu okolia, vybudovanie chodníka a minitribúny
a umiesnenie odpadkových košov.
V tomto krátkom zhrnutí by sme
chceli veľmi pekne poprosiť
občanov o pomoc pri dobudovaní
okolia vo forme príspevku 2% z daní
z príjmov aj v roku 2017. Zároveň
by sme v našom združení uvítali
nových členov, ktorí majú chuť
meniť tvár našej obce k lepšiemu.
Erika Sulovcová
OZ Budúcnosť Babkova

Foto: OZ Budúcnosť Babkova
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Turistický oddiel LS

Turistický oddiel Lietavská
Svinná pripravil 2. októbra
2016 už 16. ročník jesenného
výstupu na skalný Budzogáň.
Za pekného počasia sa tejto
akcie zúčastnilo 101 milovníkov prírody, ktorí majú radi
prechádzky prírodou a turistiku. Po individuálnom
nenáročnom
výstupe
na
Budzogáň bolo pre účastníkov
tohto podujatia pripravené
občerstvenie a bohatá tombola v prekrásnom prostredí pri
poľovníckej chate v Patúchu.
Predseda Turistického oddielu
Vlado Jamečný ďakuje sponzorom a pripomína, že všetky
podujatia pripravujú pre širokú
verejnosť a nie iba pre turistov.
Preto je každý na ich akciách
srdečne vítaný.

Turstický oddiel Lietavská Svinná

Noviny z dediny... do každej rodiny

Uvítanie detí do života

Narodenie dieťaťa je jednou
z najradostnejších udalostí v živote
každého rodiča. V našej obci
Lietavská Svinná – Babkov sa stalo tradíciou privítať najmenších
obyvateľov . Tradíciu slávnostného
obradu uvítanie detí do života ponúka obec rodičom už veľmi dávno.
Po krátkom prerušení bola v roku
2007 obnovená.
Je to jedna z najmilších slávností,
ktorú obec Lietavská Svinná - Babkov usporadúva.
7.12.2016 sme v Kultúrnom dome
Babkov privítali medzi občanov
obce 15 detí narodených od decembra 2015. Po privítaní sa rodičom a
deťom prihovoril starosta obce Ing.
Igor Veselovský.

pre radosť vám, vašej rodiny, našej
obce i celej spoločnosti, aby s nich
vyrástli statoční, zdatní, schopní
ľudia, ľudia s čistým a otvoreným
srdcom.“
Príjemnú atmosféru slávnosti umocnili nežné piesne žien Speváckej
skupiny Bukovinka z Babkova a
báseň v podaní Timei Ševčíkovej.
Rodičia sa postupne zapisovali do
pripravenej pamätnej knihy, Pán
starosta im odovzdal kvet a finančný
dar.
Jarmila Kasáková

11. decembra 2016 pripravila naša
obec v spolupráci s DHZ v Babkove a Turistickým oddielom
v Lietavskej Svinnej stretnutie detí
s Mikulášom. Pôvabný anjel s nezbedným čertíkom tvorili spoločnosť
Mikulášovi, ktorý priniesol deťom
sladké prekvapenie a rozsvietil
vianočné stromčeky. Deti na oplátku potešili Mikuláša pripravenými pesničkami a básničkami a ich
radosť úplne zohriala studené a
upršané zimné počasie. K dobrej
atmosfére blížiacich sa Vianoc
prispeli aj babkovskí hasiči a turisti z Lietavskej Svinnej, ktorí pre
všetkých veľkých i malých pripravili predvianočný punč. Ďakujeme.
Soňa Jamečná (foto: OcÚ)

„Želám vám, vážení rodičia, veľa
úspechov vo výchove vašich detí
– našich nových občanov, ktorých
dnes slávnostne vítame do života.
Prajem vám pevné zdravie, veľa
trpezlivosti a vytrvalosti. Nech rastú

Uvítanie detí do života

Obec Lietavská Svinná - Babkov

Foto: OcÚ

Mikuláš
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Hrad Lietava

Noviny z dediny... do každej rodiny

Sedemnásť rokov ZnZLH

Zdroj: ZnZLH

Myšlienka záchrany hradu Lietava
sa začala realizovať 20. augusta
1999, kedy bolo na MV SR registrované Združenie na záchranu
Lietavského hradu. Hlavný cieľom
občianskeho združenia sa stala
záchrana, konzervácia a čiastočná
obnova zrúcaniny hradu. V rokoch
1999 až 2002 sa podarilo majetkovo vysporiadať objekt hradu tak, že
už v júni 2003 bolo možné spustiť
konkrétnu stavebnú činnosť, ktorou
sa začal na hrade projekt smerujúci
k zachovaniu pamiatky pre budúce
generácie. Stavebná činnosť od
roku 2003 do roku 2012 prebiehala
desať rokov na princípe zapojenia dobrovoľníkov ako aj profesionálnych remeselníkov. Kvalita
prevedenia prác dobrovoľníkov sa
zvyšovala na princípe ich školenia
v rámci medzinárodných umelecko
- remeselných Workshopov, v rámci
ktorých bol rokmi vytvorený stabilný hradný kolektív poloprofesionálnych remeselníkov.
V roku 2013 sa združenie po prvý
krát stalo zamestnávateľom a
v rámci finančnej podpory z Európskeho sociálneho fondu a MK SR a

zamestnali na hrade na 6 mesiacov
prvých 9 nezamestnaných. Časť
nezamestnaných tvorili členovia
združenia a tak sa zvyšný kolektív veľmi rýchlo naučil, ako má na
hrade pracovná činnosť prebiehať
tak, aby jej výsledky boli zmysluplné. Združenie sa týmto krokom stalo súčasťou úspešnej rodiny hradných kolektívov, ktorý už niekoľko
rokov majú svojich zamestnancov
a úspešne a efektívne napredujú
k zachovaniu hradov - kultúrnemu

Posedenie v novej hradnej pivnici

dedičstvu našich predkov.
V roku 2014 sme zúročili prvé
skúsenosti zamestnávať z roku
2013 a tak sme do hradného kolektívu zobrali 15 uchádzačov o
zamestnanie. V roku 2015 sme na
základe už osvedčenej kombinácii
profesionálov, zamestnancov a
dobrovoľníkov pracovali s vlastnými 12 zamestnancami. Odvaha
nám nechýbala ani v roku 2016,
kedy sme chceli na hrade zamestnať

Foto: Mjöllnir Photography

Hrad Lietava

Obec Lietavská Svinná - Babkov
22 uchádzačov o zamestnanie.
Naplniť tento počet klasickými
nezamestnanými by nebol žiaden
problém, avšak ústredie práce si
stanovilo nové merateľné ukazovatele a tak sme boli nútení vyberať
z najhoršieho ľudského materiálu
nachádzajúceho sa na úradoch
práce. Požadovali aby väčšia
polovica uchádzačov o zamestnanie
bola z radov dlhodobo nezamestnaných, ľudí so základným vzdelaním a ľudí s vekom nad 50 rokov.
Veľmi ťažké a náročné výberové
konania nakoniec dopadli tak, že
sa nám podarilo obsadiť 19 pracovných miest. Napriek týmto tvrdým
a nie moc férovým podmienkam sa
združeniu podarilo vďaka obrovskému odhodlaniu, úsiliu, odriekania
a pevných nervov zaradiť sezónu
2016 medzi najúspešnejšie v existencii občianskeho združenia v jeho
histórii. Len pre zaujímavosť bolo
do hradu zamurovaných nových
22 ton vápna, z ktorého sa vyrobilo
veľké množstvo malty.

Obnova krakorca JV steny paláca
- záchrany kultúrneho dedičstva.
Máme plán a záujem vytvoriť 11
pozícii „odborný pracovník“ a
11 miest ako pomocný robotník.
Rokmi skúšaný počet zamestnancov nám ukazuje, že práve číslo
22 by malo byť dostatočné, aby
sme výberovými konaniami našli
dostatok zamestnancov, ktorí budú
patrične nápomocní v kombinácii
s profesionálnymi remeselníkmi,
aby sa splnil plán prác na roku 2017.

Hrad Lietava je objekt na rozlohe
1 hektár zastavanej plochy. Práce
na cieli konzervácie a čiastočnej
obnovy je na hrade stále neúrekom a preto sme sa rozhodli pokiaľ
vládzeme, že nepovolíme zo svojho tempa a preto sme sa opätovne
rozhodli v roku 2017 vytvoriť
v objekte 22 pracovných miest a
ponúknuť nezamestnaným možnosť
zapojiť sa do zmysluplného cieľa

Budúci rok bude pre hrad
výnimočný, pretože v auguste
združenie oslávi 18. výročie svojho založenia, to jest dožije sa
svojej dospelosti a 2.septembra
2017 si pripomenieme 450 výročie
najvýznamnejšieho
lietavského
rodáka Juraja Thurzu narodeného
na Lietavskom hrade 2. septembra
1567 a zomrel 24.decembra 1616
na zámku v Bytči. Združenie chys-
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Foto: ZnZLH
tá pri tejto príležitosti veľké hradné
slávnosti v rámci ktorých je v pláne
na hrade otvoriť prvé oficiálne
hradné expozície pre návštevníkov
hradu.
Na záver roka chce kolektív
združenia poďakovať všetkým
svojim priaznivcom a sponzorom
za pomoc a spoluprácu, bez ktorej
by výsledky na hrade neboli tak
úspešné a zmysluplne vykonané.
Špeciálne poďakovanie patrí Ministerstvu kultúry SR, ktoré už viac
ako jednu dekádu pravidelne podporuje cez svoj grantový systém
myšlienku záchrany, konzervácie a
čiastočnej obnovy hradu. Prajeme
veselé Vianoce a šťastný nový rok
2017.

Porovnanie stavu Malej pivnice Kostkovej palácovej prístavby (2014-2016)

Ľubomír Chobot
výkonný riaditeľ ZNZLH

Foto: ZnZLH
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Noviny z dediny... do každej rodiny

Z histórie lietavskej farnosti
Foto: Ján Barčiak
Celá lietavská farnosť aj s jej filiálkami, do ktorých v minulosti
patrila aj naša obec, majetkovo podliehala lietavskému panstvu, župe
Trenčianskej a diecéze Nitrianskej.
19. augusta 1828 sa v našej farnosti
uskutočnila v zmysle cirkevného
zákona kanonická vizitácia (biskupská kontrola.) Cieľom tejto kontroly bola potreba zo strany biskupa
spoznať celkový život farnosti a to
duchovný, mravný, kultúrny i materiálny.
Zo zachovaných archívnych materiálov sa dozvedáme, “...že
kanonická vizitácia sa uskutočnila
pred týmito svedkami: urodzeným
pánom Jozefom Ordódym a
Mikulášom Kellerom – úradným
sudcom, jurátom (právnikom, zaoberajúcim sa advokátskou praxou),
ktorých kvôli legitímnemu svedectvu vyslala Trenčianska stolica. Prítomný bol aj najjasnejší pán barón
Ľudovít Pongrác, vtedajší majiteľ
lietavského panstva a tiež aj urodzení
páni Vincent Pongrác a Jozef Protkovský, vedúci úradníci lietavského

panstva a v zastúpení baróna pána
Zaya urodzený pán Štefan Kostoláni. Prizvaní boli aj predstavitelia
farskej komunity, sudcovia a juráti,
ktorí zastupovali jednotlivé filiálky.
Zúčastnili sa aj predstavitelia cirkevnej obce – tí, ktorí mali na starosti kostol, faru i školu a tiež
aj spravovanie financií (príjmy)
pre kostol, kňaza a pracovníkov
v službách miestnej cirkvi. Taktiež
boli prítomní aj predstavitelia, ktorí
sa zaoberali splácaním dlžôb.
Farský kostol v Lietave nazývaný
“Matka” leží na ťažkoprístupnom
kopci a práve touto polohou je
dostatočne chránený pred požiarom.
V roku 1816 je kupola veže kostola pokrytá na červeno natretým
šindľom. Pôvodne bol obkolesený
múrom a keďže najmä na strane od
fary (postavená v roku 1778) hrozilo nebezpečenstvo úrazu z jeho
rozpadajúceho skália, bol tento múr
v roku 1826 zbúraný. O oplotenie
farských budov a záhrad v okolí kostola boli povinní starať sa poddaní
farníci. Lehoťania zo svojej hory

na vozoch dovážali drevené stĺpy
a prútie a osadníci z filiálok z tohto
dovezeného materiálu zhotovovali ploty. Opravu na farských budovách mal na starosti pán Lietavy
a manuálnu prácu boli povinní
urobiť farníci z osád. Žobraví mnísi
z Rádu Najsvätejšieho Spasiteľa
z Kláštora pátrov františkánov v
Žiline, chodili po tejto farnosti a
často navštevovali aj faru. Na kraji
vysokej skaly čneli do výšky ruiny
starého hradného kostola, smerom
k lesu nazývaného Drienovica. O
tomto kostole možno iba z ľudovej
tradície uviesť, že na sviatok sv.
Juraja, k pocte ktorého bol tento
kostol zasvätený, sa každoročne k
nemu v procesiách z celého okolia
zhromažďoval veľký počet veriacich, aby si uctili jeho pamiatku.
Vo farskom kostole sa nachádzajú
dve krypty – jedna pod malým oltárom, tá patrila rodine Podhorským, v roku 1789 bola uzavretá.
Druhá krypta sa je uprostred kostolnej lode - tú zriadila rodina Závodských (v roku 1828 bola tiež uzavre-
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tá.) Kto a kedy tento kostol postavil
dosiaľ nie je jasné, jeho zrod zapadá
veľmi ďaleko pred Lutherovu dobu.
Podľa záznamov bol v roku 1734
od základov zreštaurovaný. V tomto
čase jeho vonkajšie múry a vnútorné
steny boli už natoľko poškodené,
že ich boli nutné obnoviť. Z predchádzajúceho vzhľadu kostola sa
zachovali určité znaky ako napr.
kríž pod pavlačou určenej pre veriacich z Kňazovej Lehoty. Taktiež
i vznik farnosti, do ktorej patrí
desať usadlostí, jedna kopanica
a majer s mlynom, hodnoverné je
však najmä to, že v čase Františka
Thurzu, alebo jeho syna Juraja,
keď boli pánmi Lietavského hradu,
približne na konci 16. storočia, boli
do tejto farnosti privedení kňazi
augšpurského (evanjelického) vyznania. Patrónom kostola (v roku
1728) bol gróf Gašpar Thurzo, stal
sa tak podľa dedičného práva.”
V lietavskej farnosti sa vystriedali katolícki i evanjelicki kňazi:
Martin Intibus (pôsobil okolo
r. 1600), Ján Stráňaj, evanjelický
kazateľ Mikuláš Babčiansky (z filiálky Babkov), Ján Kulifaj (viedol
tunajšiu cirkev v katolíckom duchu), Martin Záhoň (pôsobil okolo r. 1673), Emanuel Melko (do r.
1677), Tomáš Hubičáni (vojenský
kaplán do r. 1679), Juraj Bartáni
(od r. 1679-1684), Ján Drdulius
(evanjelik, bol vyhnaný, naspäť sa
vracia J. Bartáni, vedie cirkev do r.
1706, aj on bol vyhnaný a nastolená
bola zasa luteránska cirkev), Juraj
Antony (v r. 1709 vyhnaný, opäť
sa vracia J. Bartáni až do r. 1716),
Andrej Maršovský, Ján Sylvay (do
r. 1732), Andrej Najzer (do r. 1745),
Juraj Veličáni (do r. 1749), František
Bolech (do r. 1757), Martin Pribanský (do r. 1774), Bernard Polakovič,
Andrej Filko (do r. 1784), Adrián
Hajder, Štefan Pavol Ježovič (do r.
1811), Štefan Daniš, Jozef Pongrác

( do r. 1820), Anton Horecký, Anton
Pirner (kaplán 1828.)
Až do roku 1788 boli mŕtvi zo
všetkých filiálok (teda aj zo Svinnej, Kňazovej Lehoty a Babkova)
po celé predchádzajúce stročia
pochovávaní na úzkom priestore
okolo kostola v Lietave. Postupne
v týchto filiálkach boli na obecných
pozemkoch zriadené nové cintoríny. Babkov a Kňazová Lehota
už pochovávali mŕtvych doma a
Svinná ešte v dočasnom cintoríne
v Lietave. V zachovaných materiáloch sa tiež uvádza, že “tieto
zmeny v pochovávaní boli nutné
kvôli častým návštevám veriacich
na bohoslužbách kde ľudia bezprostredne prichádzali do styku s výparmi s mŕtvol pochovaných okolo
kostola a preto, aby sa zabránilo
nebezpečnej nákaze – moru, bol
tento cintorín na základe rozhodnutia zemepánov a nadriadených cirkevných i štátnych orgánov zrušený
v roku 1800 a každá obec už mala
vyhradené miesto pre vlastný cintorín. Pre vysokú úmrtnosť a strach
zo spomínaných nákaz sú cintoríny
patrične vzdialené od dediny a sú
hlbokými zemnými priekopami
obkolesené. Všetky tieto cintoríny
so svätými krížmi uprostred, boli v
júni 1826 vicearchidiakonom vysvätené. Na cintorínoch sú pochovávaní farníci – katolíci, iba pre
predčasne narodené deti, bez krstu
je na cintorínoch v odľahlom mieste
vyhradený priestor pre ich pochovanie. Chudobní sa pochovávajú
zadarmo. Vo všetkých filiálkach sa
postupne objavili zvony – v roku
1810 bol z milodarov zaobstaraný
nový zvon do filiálky Kňazská
Lehota a vysvätil ho nitriansky
biskup Jozef Kluch. V Babkove
bol zvonárom v roku 1828 Martin
Zá-vadjar, v Kňazskej Lehote Juraj
Majerník a vo Svinnej Juraj Michalica. Hrobármi v Babkove boli Ján
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Chládek a Mikuláš Sedliak, v
Kňazskej Lehote Juraj Benko a Andrej Rolko, vo Svinnej Štefan Novák
a Andrej Maslo. Pôrodné asistentky (babice) boli v Babkove Anna
Zavaďanová a Anna Imrišeková,
v Kňazskej Lehote vdova Zuzana
Mikulášová Frašková.
Na území Babkova sú dva kríže s
Kristovým telom z kovu. Jeden je
na cintoríne a druhý sa vypína pri
ceste medzi cintorínom a dedinou.
Oba vysvätil vicearchidiakon v roku
1826. V chotári filiálky Kňazaská
Lehota sú dva kríže. Jeden je na cintoríne s postavou Krista z dreva a
druhý sa nachádza priamo v dedine,
má Kristovo telo z kovu. Tieto kríže
boli v roku 1826 posvätené Jánom
Hánnom – žilinským vicearchidiakonom. Vo Svinnej sa nachádzajú
tieto tri kríže: prvý stojí pri vstupe
do dediny (pod Dolinajcom), druhý
uprostred dediny – ten pri príležitosti
zriadenia nového cintorína bol v
roku 1825 premiestnený na cintorín
a tretí kríž sa vypína na kopci Hrles
(v súčasnosti nazývaný Hlodek?)
Všetky tieto kríže majú Kristovo
telo z kovu a vysvätil ich miestny
farár v roku 1829. Udržiavať ich v
úhľadnom stave padá na osadníkov
Svinnej a žiaden nebol dosiaľ nikým
zlomyselne poškodený, ba naopak –
okolo idúci veriaci prežehnávaním
vyslovujú svoje prosby.
Ľud tejto farnosti je národnosti
uhorskej, rozpráva po slovensky a
celé obyvateľstvo je rímskokatolíckeho vyznania. Židia v tejto farnosti
nemajú ustálený domov a v tomto
čase (r. 1828) sa ich tu nachádza
52 (v Babkove 11, vo Svinnej
3.) Ľudia sa živia pastierstvom a
poľnohospodárstvom. Zachovávajú
pôst v určených sviatkoch a v sobotách. Medzi všetkými filiálkami
tejto farnosti vyniká v kresťanských
čnostiach a víťazí obec Svinná.
V tejto dedine rodičia vychovávajú
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Pokračovanie zo strany 17.
svoje deti v náboženstve, pestujú v
ich útlučkých dušiach nábožnú úctu
k Bohu. No treba však popravde
uviesť aj tú skutočnosť, že niektorí tunajší osadníci sú nenábožní
a nerobia pokánie. Dohováranie
i prosby miestneho farára aby svoj
život zmenili a obrátili k Bohu,
vyšli nazmar a tak sa farár obrátil
i na pomoc lietavského panstva,
aby mu pomohlo odstrániť túto
nebezpečnú nákazu. Panstvo vyhovelo a pridelený inšpektor nad
cirkevnými otázkami Jozef Grotkovský týchto hriešnikov vážne
napomenul, nech vstúpia do seba.
Po tomto presvedčujúcom zákroku
mnohí z nich začali sporiadanym
náboženským životom, no poniektorí i naďalej zotrvali vo svojom
poblúdení. Čo sa týka živobytia
tohto ľudu – pre prílišnú chudobu
nemá dosť potrebnej výživy, nie je
schopný ani obrátiť svoju myseľ k
dôstojnejšiemu životu. Zdá sa, že
ako musel znášať toto zlo v minulosti, rovnako tak dolieha naň aj
v prítomnosti a povlečie sa i do
budúcna ako hrozná pohroma
i krutá krivda akéhokoľvek druhu.
Málokto si to však z nich uvedomuje. Počet katolíckeho obyvateľstva
v roku 1828 v Babkove bol 402,
v Kňazskej Lehote 143 a vo Svinnej 571. Kočišom miestneho
farára je 23 ročný Ján Matiaško
z Kňazskej Lehoty a kraviarom je
21 ročný Štefan Kúcan zo Svinnej. V lietavskej farnosti sa právo
patronátu
zákonite
uplatňuje
z právomoci pánov lietavského panstva v postupnosti štyroch rodov:
Lengyel, Perényi, Révay a Thurzo.
V súčasnej dobe dedičom a pánom
je gróf Štefan Čáky.”
Soňa Jamečná
(Kanonická vizitácia lietavskej farnosti – výber, Štátny archív Žlina)

Noviny z dediny... do každej rodiny
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O pohár starostu obce
Starosta obce a Dobrovoľný hasičský zbor v Lietavskej Svinnej pripravil 3. septembra 2016 XXVI. ročník hasičskej súťaže družstiev
do vrchu “O POHÁR STAROSTU OBCE LIETAVSKÁ SVINNÁ –
BABKOV”. Súťaž sa konala v mužskej a ženskej kategórii, zúčastnili
sa družstvá DZH z Lietavskej Svinnej, Babkova, Lietavy, Brodna,
Turia, Lietavskej Lúčky, Dolného Vadičova, Ochodnice. Víťazné
družstvo získalo putovný pohár a diplom. V kategórii žien zvíťazilo
družstvo DHZ z Lietavy a v kategórii mužov družstvo DHZ z Dolného Vadičova.
Foto: OcÚ L. Svinná - Babkov

Štatistika - 2016
Narodili sa

Oliver Barčiak
Eliška Barčiaková
Nikolas Boháč
Michaela Cibulková
Branislav Galoš
Rebeka Hriníková
Eva Jaššová
Timotej Koleniak

Agáta Laurincová
Tomáš Mandela
Adam Meško
Matej Riboň
Maxim Riboň
Juraj Singer
Dajana Špániková
Ema Uríková

Jubilanti

96. jubileum
Karolína Babčaníková
93. jubileum
Anna Sedliaková
91. jubileum
Martina Štefániková
90. jubileum
Klotilda Melišíková
Martina Nižná
Františka Sedliaková

85. jubileum
Jaroslav Barčiak
Jozefa Dolinajcová
Jolana Sedliaková

80. jubileum
Albína Barčiaková
Jolana Grečnárová
Vlasta Grečnárová
František Jánošík
Emília Ondrejková
Anastázia Wecková

Opustili nás
Elena Barčiaková
Jolana Barčiaková
Jaroslav Brezáni
Anastázia Galicová
Ján Chládek
Mária Chládková
Stanislav Jamečný
Ján Kasák
Emília Košová
Emília Mareková
Pavlína Palešová
Emil Poľko
Matilda Síkeľová
Anton Tomaščík
Elena Vránová

1945
1940
1962
1934
1946
1938
1962
1952
1926
1936
1928
1955
1934
1945
1957

Martina Nižná

Foto: OcÚ

František Jánošík

Foto: OcÚ
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