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nepredajné

Príhovor
Vážení spoluobčania,
je tu mesiac júl a tým aj začiatok prázdnin
našich žiakov a študentov. Prázdniny sú pre deti
zaslúženou odmenou za celoročnú snahu v
školských laviciach. Dlhé letné prázdniny
prinášajú školákom spolu s oddychom a
zábavou aj riziká. Na letné prázdniny sa deti
tešia niekoľko mesiacov dopredu. Nemusia
chodiť do školy, sú samé doma, či na táboroch.
Lenže je to tiež doba najväčšieho počtu úrazov.
Ešte sa prázdniny ani nezačali a už z médií
počujeme o nehodách s tragickým koncom.
Dieťaťu je vhodné pripraviť prázdninový
program, ktorý bude smerovať k aktívnemu
využitiu voľného času. Rodičia by mali svoje
dieťa dobre poznať a vedieť, kde a s kým sa
počas ich neprítomnosti pohybuje. Je vhodné,

aby rodičia svoje deti poučili ako sa majú správať
na kúpaliskách, pri riekach, pri výletoch do prírody
ako aj pri iných letných športoch, ako je
bicyklovanie
a korčuľovanie
na
miestnych
komunikáciách. Podľa štatistík v lete pribúda
detských úrazov na cestách. Zásady bezpečnosti
na cestách by preto mali rodičia svojim potomkom
zopakovať.
Nebuďme ľahostajní k cudzím deťom a dávajme
na ne pozor spoločne. Všetci máme spoločný cieľ.
Tým cieľom je, aby sa všetky deti mohli zdravé a
živé vracať domov.
Tak ako v každom čísle Spravodaja obce, tak
i teraz musím znovu poukázať na vandalizmus
v našej obci, ktorý priam prekvitá. Skúsme si viac
všímať svoje okolie, správanie spoluobčanov, aby
sme tak mohli predchádzať krádežiam a ničeniu
súkromného i obecného majetku.
Ing. Marian Sliviak, starosta obce

KÁBLO VÁ TELEVÍZ IA A INTERNET
Vážení občania, už od 1.5.2013 poskytujeme vo Vašej obci prostredníctvom rozvodov
káblovej televízie aj vysokorýchlostné a dátovo neobmedzené pripojenie na internet. Ak
máte záujem o prezeranie e-mailov, internetových stránok, počúvanie hudby, pozeranie
filmov, ich sťahovanie alebo trávite voľný čas na sociálnych sieťach prípadne hraním
online hier, stačí si vybrať vhodnú rýchlosť a magický svet internetu privedieme aj k Vám
domov. Toto všetko Vám vieme poskytnúť za bezkonkurenčné ceny a aktivačné poplatky znížené až na 0,- EUR.
Názov programu
Rýchlosť kb/s
download/upload
cena/mesiac EUR

Aktivačný poplatok
pri internetovom programe
bez zmluvnej viazanosti
pri 12 mesačnej zmluvnej
viazanosti
pri 24 mesačnej zmluvnej
viazanosti

Start

Klasik

Premium

Profi

1024/128

6000/512

12000/1024

20000/1536

18,00 EUR

23,00 EUR

5,00 EUR

Start

12,00 EUR

Klasik

Premium

Profi

50,00 EUR

40,00 EUR

30,00 EUR

20,00 EUR

40,00 EUR

30,00 EUR

20,00 EUR

10,00 EUR

30,00 EUR

20,00 EUR

10,00 EUR

0,00 EUR

Okrem dátových služieb sme do plnej prevádzky spustili aj Digitálnu televíziu vo formáte DVB-C. Počas
prevádzky sa vyskytol technický problém s dekódovacími zariadeniami tzv. CAM modulmi. Každému účastníkovi,
ktorému sa porucha prejaví, bezplatne zapožičiame náhradné dekódovacie zariadenie SET-TOP-BOX.
Ospravedlňujeme sa za vzniknutú situáciu, ktorú v dohľadnej dobe náš technický pracovník odstráni.
TES Media, s.r.o.
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Zdravý životný štýl

Žiť zdravo,
stravovať sa zdravo, aj toto učíme našich žiakov v škole,
hlavne na hodinách biológie, telesnej výchovy. V centre
voľného času žiaci majú možnosť zvyšovať svoju fyzickú
zdatnosť vo futbalových krúžkoch, v stolnom tenise,
v gymnastike, v pohybových hrách, v turistickom krúžku.
Je dobré, ak majú vzory vo svojom okolí alebo medzi
známymi ľuďmi. Aj každodenné učenie ide ľahšie, ak si
žiak vyčlení časť z denného režimu na pohyb. Nie nadarmo
sa hovorí, že v zdravom tele je aj zdravý duch. V školskej
jedálni poskytujeme kvalitnú, kaloricky vyváženú čerstvú
stravu s pitným režimom, ovocím a zeleninou. Na prvom
stupni, keď žiaci chodia do školského klubu detí, nie je

problém s týmto stravovaním, pretože všetci žiaci ŠKD
jedia v školskej jedálni, čo je približne 70% žiakov prvého
stupňa. Po príchode na ročníky 5-9 sa mnohí odhlásia
z obeda, rodičia im dajú peniaze do ruky a ich
dennodenným jedlom sú výhradne chipsy a energetické
nápoje. Tu sa dostávame do konfliktu so zdravým
stravovaním, upozorňujeme rodičov na túto skutočnosť,
pretože v hre je zdravie detí, následky sa nemusia prejaviť
hneď, ale v budúcnosti môžu nastať zdravotné ťažkosti.
Snažme sa spoločne rodina i škola viesť žiakov tak, aby
každý deň a systematicky robili čo najviac pre svoje
zdravie a vyhýbali sa všetkému, čo zdraviu škodí.
Mgr. Oľga Gašpieriková, riaditeľka ZŠ

Z ČINNOSTI JEDNOTY DÔCHODCOV SLOVENSKA
Dňa 12. 2. 2013 sa uskutočnila výročná schôdza JDS.
Na schôdzi predsedníčka Mária
Masárová informovala o činnosti
v uplynulom období 2012. Schôdze
sa zúčastnila aj predsedníčka okresnej
organizácie. J.D.S. Ing. Beráková,
ktorá
oboznámila
prítomných
o plánovaných akciách organizovaných okresným výborom. Predsedníčka
p.
Masárová
podrobne
informovala o možnosti využitia
kúpeľných pobytov so zľavou pre
členov J.D.S. V máji sme usporiadali
autobusový zájazd do Nitry a Bojníc.
V Nitre sme si prezreli všetky
najkrajšie a najzaujímavejšie pamiatky mesta a presunuli sme sa do
Bojníc, kde mal každý voľný
program. Zájazdu sa zúčastnilo 49
členov J.D.S. Dňa 27. 5. sme
v spolupráci so starostom obce
zorganizovali brigádu na cintorínoch .
Na Ilovom pracovalo 13 členov
a v Liet. Lúčke 21členov. Vyčistili
sme priestory okolo kaplnky, krížov,
Domu smútku a vyplievali okolie
tisov po celom obvode cintorína.

V súčasnosti sa naši športovci
pripravujú na športové hry, ktoré sa
uskutočnia v Žiline. Držíme všetkým
palce!
Turistický oddiel naďalej organizuje
vychádzky po okolí. Počasie nám
tohto roku nepraje, i vychádzok je
menej ako vlani. Pravidelne sme na
otvorení turistickej sezóny na
Lietavskom hrade, výstupu na Žibrid,
na Skalky. 8.5. sme boli na
hviezdicovom výstupe z Kamennej
Poruby, Rajca, Kláštora pod Znievom
na sedlo Pod Kýčerou. 27. 7. sa
chceme zúčastniť výstupu zo Zuberca
na Roháče, ktorý organizuje J.D.S.
Tvrdošín.
Spevácky súbor Lúčanka sa
i v tomto roku zúčastnil krajskej
prehliadky speváckych súborov, ktorá
sa konala v Žiline. Naše vystúpenie
bolo kladne hodnotené odbornou
porotou. Súbor sa prezentuje na
všetkých podujatiach, ktoré sú
organizované v obci ako: oslavy
oslobodenia obce, Deň matiek – na
tomto podujatí bol po prvý krát
použitý aj ozembuch, ktorý si uhradili

členovia
súboru
zo
svojich
prostriedkov. Do konca roku sa
zúčastnia ešte ďalších vystúpení.
Z obecného úradu sme dostali
finančnú odmenu 300 eur, za ktoré si
členky zakúpili nové blúzky. Touto
cestou sa chceme poďakovať
obecnému
zastupiteľstvu
za
odsúhlasenie odmeny. Momentálne
súbor hľadá nového harmonikára.
Doterajší p. Emil Repkovský zo
zdravotných dôvodov musel ukončiť
svoju činnosť. Členovia celého
súboru mu ďakujú za jeho
účinkovanie v súbore a touto cestou
žiadame o pomoc pri hľadaní
harmonikára. Pomôžte nám vyriešiť
náš problém!
Z tohto príspevku vidno akú
bohatú činnosť vykonáva J.D.S. pre
svojich členov ale aj pre obec.
Momentálne máme 97 členov.
Z obecného úradu sme na naše
aktivity dostali 200 eur a dúfame, že
nám obec prispeje aj na budúci rok.
Mária Masárová
Predsedníčka ZO JDS v Liet. Lúčke

NELEGÁLNE SKLÁDKY ODPADOV V OBCI LIETAVSKÁ LÚČKA
V súčasnosti môžeme vidieť, ako v okolí obce pribúdajú
divoké, nelegálne skládky odpadu. Nesmieme zabúdať, že
okrem povinností vyplývajúcich zo zákonov (zákon č.
223/2001 Z. z. o odpadoch, zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách,
ako aj mnohé iné) máme i morálnu povinnosť, divokým
skládkam predchádzať a chrániť tak kvalitu života v mieste,
kde žijeme.
Obec, v snahe o zlepšenie životného prostredia a prechádzaní
tvorby divokých skládok uskutočňuje zber veľkokapacitného
odpadu minimálne dva krát ročne. Umožňuje tak občanom
odstrániť prebytočný odpad. Tiež sa uskutočňuje pravidelný
zvoz komunálneho odpadu. V obci je umiestnených viac ako
50 nádob na separovaný zber.
Žiaľ medzi najčastejšie ilegálne vyvážaný odpad, je drobný
stavebný odpad, odpad zo záhrad, či cintorínov, rekreačných
priestorov našich sídiel a domov pribúda aj nerozložiteľný
odpad. Neustále v okolí obce môžeme nachádzať kopy
odpadu z plastov, skla a kovu, objavuje sa i nebezpečný, či
nerozložiteľný odpad.

Cieľom tohto článku však nie je karhať ale snažiť sa veci
napraviť. Ako postupovať, pokiaľ vieme o existencií nelegálnej
skládky?
Základným krokom je zapísať si, kde sa takáto skládka
nachádza. Vhodné je spraviť dokumentáciu, odfotiť si ju,
prípadne odhadnúť rozmery charakter odpadu, ktorý sa na nej
nachádza. Ďalším krokom je oznámenie jej existencie na
orgáne miestnej správy, v tomto prípade na obecnom úrade v
Lietavskej Lúčke. Ten sa musí pokúsiť skládku odstrániť, ale
bez poznania totožnosti pôvodcu odpadu je ťažké vyvodiť
zodpovednosť. Obec skládku musí odstrániť na vlastné
náklady. Každé odstránenie skládky zaťažuje obecný
rozpočet, pripravuje obec o možnosť prostriedky využiť na
zdokonalenie prostredia v obci a skvalitnenie života v nej. V
konečnom dôsledku každý, kto takýmto spôsobom pohadzuje
odpad v okolí obce okráda všetkých svojich susedov a
známych. Pomôžte aj Vy tvoriť čisté miesto, kde budú vyrastať
vaše deti a vnúčatá.
Autor: Mgr. Stanislav Kozel
Informácie: zdroje obec, archív
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ŠKOLSKÉ A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY ŽIAKOV ZŠ
Koniec školského roka prináša hodnotenie nielen
vyučovacích výsledkov a správania, ale aj
vyhodnotenie
celoročných
aktivít
v rôznych
oblastiach, v ktorých žiaci mohli ukázať svoj talent,
zručnosti, schopnosti.
Jednou z hlavných úloh školy v pedagogickej oblasti
bolo zvýšenie úrovne vedomostí žiakov, s dôrazom
na prípravu na Celoslovenské testovanie deviatakov
T-9. Traja naši deviataci získali 100% úspešnosť v
testoch, v slovenskom jazyku Terézia Chabadová
a Jana Makuková, žiačky 9.A, v matematike
Simona Frková, žiačka 9.B. Tomuto vynikajúcemu
výsledku
predchádzala
príprava
deviatakov
v krúžkoch zameraných na matematiku a slovenský
jazyk. Mesačne
písali monitorovacie
testy,
s vyhodnoteným percentom úspešnosti, porovnávali
sa paralelné triedy, ale i každý sám so sebou, so
svojimi výsledkami v predošlých testoch, percento
úspešnosti súčasných deviatakov v T-9 stúplo oproti
minulému školskému roku o 20%. Samotní žiaci
dodatočne ocenili tento systém prípravy, začiatky
boli ťažké, výsledky ich tešia o to viac. Monitorovacie
testy píšeme aj v nižších ročníkoch, nechceme nimi
demotivovať, zastrašovať žiakov, naopak častejším
preverovaním a utvrdzovaním vedomostí stávajú sa
žiaci istejšími v dôležitých písomných skúškach a pri
prijímacích pohovoroch.
V priebehu školského roka sa žiaci zapájali v rámci
činnosti Centra voľného času pri ZŠ Lietavská Lúčka
do rôznych súťaží, projektov a aktivít.
Zúčastnili sa okresných kôl Olympiády zo
slovenského jazyka, Hviezdoslavovho Kubína,
dejepisnej súťaže Poznaj svoje mesto, Olympiády
z anglického jazyka, v ktorej vyhrala 3. miesto
Simona Mihalová, 8.A. V literárnej súťaži Odkaz
Karoliny Brϋstleovej dostala Čestné uznanie Rebeka
Bitušiaková, 7.B, v prednese povesti v Šalianskom
Maťkovi 5. miesto získal Ján Barčiak, 6.A. Bodovali
sme aj v matematických súťažiach Matematická
olympiáda, Matematický klokan, Pytagoriáda. V
prírodovednom seminári Delfín 1. a 2. miesto v kraji
a 7. a 30. miesto v SR obsadili Jana Makuková,
Erika Holániková, 9.A. Finálového kola KORSEM
zameraného na prírodné vedy sa zúčastnili Kristína
Hubočanová, Lucia Mintálová, 5.B. V biologickej
súťaži vyhlásenej firmou Johnson & Johnson naši
žiaci vyhrali digitálny fotoaparát, zapojení sú aj
v environmentálnej
súťaži
Ekostopa
školy.
V okresnom kole Slávika Slovenska získala Čestné
uznanie Rebeka Bitušiaková, 7.B.
V športových súťažiach 1. miesto na Majstrovstvách
obvodu v stolnom tenise chlapcov základných škôl v
Žiline vyhrala štvorica: Marek Šutek, 4.trieda, Tomáš
Michalík, 7.B, František Tvardek, 8.B, Patrik
Chodelka 9.B, v krajskom kole v Čadci boli štvrtí.
Patrícia Vojtasová, 6.A získala 2. miesto na
Majstrovstvách kraja mladšieho žiactva v stolnom
tenise, v rebríčku mladšieho žiactva na Slovensku je

18. Marek Šutek v rebríčku najmladšieho žiactva na
Slovensku je na 13. mieste.
Futbalový tím základnej školy bol v 1. kole Coca
Cola Cup na 1. mieste, v súťaži „O pohár riaditeľky
ZŠ Turie“, kde sa stretli 4 školy, zvíťazil.
Gymnastky Veronika Brosová, Dominika Žáková,
Tamara Žiaková, Simona Frátriková, Simona
Gašparová, Barbora Grigová a Lucia Kováčová
obsadili na Majstrovstvách okresu v gymnastickom
štvorboji v Žiline 3. miesto.
V tomto školskom roku sme realizovali so žiakmi tieto
projekty:
− Kultúrne dedičstvo našich predkov, pri príležitosti
Roku svätých Cyrila a Metoda na Slovensku, rok
2013 – 1150. výročie ich príchodu na Veľkú Moravu
r. 813,
− Úcta k starším – v rámci Európskeho roka
aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami
sme konali medzigeneračné aktivity, diskusie,
besedy,
− Rozvoj čitateľskej gramotnosti detí, Čitateľský
maratón, Medzinárodný deň školských knižníc,
Beseda so spisovateľom,
− Dopravná výchova,
− Enviroprojekty - Separovaný zber – zber papiera,
batérií a elektroodpadu - Marko Mikunda, 5.A,
najlepší žiak zo školy v zbere papiera v 1. kole,
v druhom kole Denisa Vrbová, 7.A, zber papiera
vyhrala 6.A. Dňa 26.4.2013 sa žiaci našej školy zo
4., 5. a 6. ročníka zúčastnili aktivity pod názvom
„Deň Zeme“. Akcia sa konala v Českej republike
v obci Pozlovice. Podujatie organizoval cezhraničný
partner Mestys Pozlovice. Program bol zameraný na
spoznávanie miestnej krajiny a na rôzne interaktívne
úlohy a aktivity pre deti.
- Dejepisný projekt Život v praveku realizovala 6.A
trieda.
Mnohí z našich žiakov sú registrovaní, trénujú
v žilinských
športových
kluboch
a súboroch,
reprezentujú našu školu i obec. Laura Benková, 7.A,
Dávid Bartáky, 8.B, v plávaní získali viaceré
ocenenia na národnej i medzinárodnej úrovni,
v džude Jakub Vavrík, 5.B, je častým víťazom
nielen na Slovensku, ale i v zahraničí, nádejnými
squashistkami sú Klára Köhlerová, 4. trieda, Denisa
Vrbová, 7.A, našou najlepšou atlétkou (beh 60, 300
m) je Adriana Makuková, 6.A, parkúrovému
jazdectvu sa venuje Dominika Hulinová, 8.A. Vo
folklórnych súboroch spievajú a tancujú Barbora
Grigová, 2. trieda, Alexandra Vavríková, 3. trieda,
Veronika Balejová a Lucia Kučesová, 6.A. Rebeka
Bitušiaková, 7.B, so školským orchestrom ZUŠ je
zapojená v projekte Virtuoso.
Všetkým žiakom, pedagógom, vedúcim krúžkov,
trénerom, ktorí svojou činnosťou prispeli k propagácii
školy, k dobrým výsledkom, ďakujem.
Mgr. Oľga Gašpieriková, riaditeľka školy
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Materské centrum Lúč ik informuje
Milé mamičky, oteckovia, starí rodičia a milé naše
„Lúčiky“. Sme radi, že sa na Vás aj tento rok môžeme
usmiať zo stránok nášho obecného Spravodaja
a porozprávať Vám, čo sme „zažili“ za posledný polrok
nášho fungovania.
Nový rok 2013 sme začali lampiónovým sprievodom
v krásne bielych zasnežených uliciach našej obce
a stavaním snehuliaka. Nezabudli sme ani na tehotné
mamičky - čakateľky a pripravili sme pre ne 6-dielny
seminár stretnutí s dulou, ktorá im prezradila všetko od
prenatálneho vývoja dieťatka v brušku až po jeho
správne dojčenie. Za prvých 5 mesiacov tohto roka
nechýbali aktivity pre rodičov, najmä besedy s detskou
lekárkou MUDr. Molíkovou o zdraví našich najmenších
a stretnutie s riaditeľkou škôlky p. Dubcovou, na ktorom
sa rodičia dozvedeli, ako svoje detičky čo najlepšie
pripraviť na vstup do škôlky. O novom trende v detských
plienkach prišla do materského centra porozprávať p.
Hnátová, kde si mamičky mohli obzrieť nové látkové
a ekologické plienky pre bábätká. Veľký úspech mala
beseda s logopedičkou Mgr. Kišovou, kde sa mamičky
dozvedeli, či sa reč ich detí vyvíja správne a ako tomu
napomôcť.
A samozrejme
nechýbali
aktivity
pre
našich
najdôležitejších návštevníkov – pre deti. Pravidelné
týždenné cvičenie na fit loptách, výroba krásnych

výtvorov
v tvorivej
dielni
Šikulkovo
a šantenie s kamarátmi v Herni. Okrem toho naši malí
návštevníci so svojimi rodičmi chodili pravidelne plávať
do Detského plaveckého centra v Žiline pod dozorom
kvalifikovaného
plaveckého
inštruktora
a už
neodmysliteľne sme každú sobotu jazdili na koníkoch
v Jazdeckom Klube Bytčica.
Februárový Karneval bol plný úžasných masiek, tancov
a spevu, aprílová Šibačka zase plná smiechu, zábavy
a sladkých odmien. Spoločne sme oslávili aj Deň detí
a uctili si mamičky v ich sviatok spoločným balónikovým
pochodom cez obec. Za návštevu materského centra
čaká pred letnými prázdninami na deti Vysvedčenie
a darček.
Blížia sa letné prázdniny, počas ktorých budeme stále
jazdiť na koníkoch každú sobotu za pekného počasia.
Na všetky ostatné aktivity Vás do Materského centra
Lúčik pozývame od septembra 2013. Už teraz sa na
Vás tešíme a prajeme Vám nádherné a oddychové leto
plné krásnych zážitkov a smiechu Vašich detí ☺
Viac informácií o našich denných rozvrhoch, aktivitách a
fungovaní
nájdete
na
www.mclucik.webnode.sk,
odpovede na otázky poskytneme každému priamo v
materskom centre alebo na adrese mclucik@gmail.com.
Súčasne
nás
môžete
sledovať
na
www.facebook.com/mclucik.

Prečo triediť odpad?
Pri správnom triedení odpadu sa
znižuje
cena,
ktorú musíme
pravidelne platiť za zvoz a
zneškodňovanie odpadu. Každý
separovateľný odpad, uložený do
komunálneho odpadu, tu zaberá
miesto, čím sa zväčší jeho objem.
Čím viac komunálneho odpadu
vzniká, tým častejšie je ho potrebné
odvážať a o to vyššie poplatky za
odpady platíme. Neustála produkcia
odpadu
núti
samosprávy
k
vytváraniu nových skládok, čo z
dlhodobého hľadiska poškodzuje aj
naše životné prostredie.
Len v minulom roku domácnosti v
Lietavskej Lúčke vyprodukovali
661,26 ton odpadu, z čoho
separovateľná zložka (to čo sa
skutočne vyviezlo ako recyklovateľný odpad) predstavovala len
necelých 12 %. Je len ťažké
pripustiť, že občania ktorí vytriedili
12 % separovateľného odpadu, čo
predstavuje určité zníženie nákladov
potrebných na spracovanie odpadu,
muselo zaplatiť rovnaký poplatok
ako tí, čo sa o svoje životné
prostredie nestarajú.
Ako správne separovať?

Obec Lietavská Lúčka sa už dlhšiu
dobu zúčastňuje na projekte
separovaného zberu odpadu v rámci
regiónu Rajeckej doliny. V roku
2013 sa na území našej obce
vytvorilo celkovo 14 zberných
miest, na ktorých boli v rôznom
množstve umiestnené zberné nádoby
na separovateľný odpad. Celkovo sa
v rámci intravilánu obce v roku
2013 nachádza 18 zberných nádob
na sklený odpad, 16 nádob na odpad
plastový a 12 nádob na papierový
odpad. V súčasnosti sú v rámci obce
lokalizované i nádoby na kovový
odpad a obaly, ktorých je celkovo 7.
Separácia zberu sa začína v každej
domácnosti. V rámci obce sa zberajú
nasledovné odpady:
• Papier (modrá nádoba), patria
sem: noviny, zošity, časopisy,
brožúry, katalógy cenníky, adresáre,
telefónne zoznamy, knihy bez
dosiek, listy, obálky, pohľadnice,
kancelársky papier a skartované
dokumenty, čisté papierové obaly.
• Plast (žltá nádoba), patria sem:
fólie, tašky, umelé fľaše z nápojov,
PET fľaše, tégliky z jogurtov a

smotany, plastové obaly z potravín,
a iné plastové obaly.
• Sklo (zelená nádoba), patrí sem:
neznečistené biele i farebné sklo
rozbité i v celku, všetky druhy
sklenených fliaš bez zátky a
kovového uzáveru - opláchnuté,
sklené črepy, poháre, tabuľové sklo.
• Kovové obaly a VKM (hnedé
nádoby) patrí sem: kovové obaly,
konzervy, kovové výrobky a
súčiastky, alobal, nápojové plechovky, viacvrstvové kombinované
VKM obaly z mlieka, vína a džúsov.
Pri separácií je potrebné riadiť sa
pokynmi uvedenými v článku a na
nádobách.
Správne
vytriedený
odpad je možné ďalej spracovať bez
zbytočných vedľajších nákladov. Je
potrebné ukladať odpad podľa jeho
charakteru (do plastových nádob
nepatrí kartón, do skla nepatrí
porcelán ...). Pravidelne sa vyhlasuje
zber nebezpečného odpadu a to
aspoň dvakrát ročne. Podobne tomu
tak je i pri veľkokapacitnom odpade
(napr. stavebný odpad). Miesto a čas
tohto zberu sa vždy ohlasuje
obecným rozhlasom.
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Správa pre urbárnikov pozemkových spoločenstiev Lietavská Lúčka
Dovoľte mi, aby som Vás informoval o zmenách, ktoré
nastali od 1. mája 2013 pre Urbárske spoločenstva
Slovenska. Bol zrušený zákon č. 181/1995 Z. z. a platí
Nový zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových
spoločenstvách, ktorý upravuje predovšetkým vznik
a postavenie nového typu pozemkového spoločenstva
založeného vlastníkmi lesných a poľnohospodárskych
nehnuteľnosti (teda nie spoločnej nehnuteľnosti), cieľom
ich
spoločného
racionálneho
obhospodarovania.
Ustanovujú sa podmienky, za ktorých možno rozdeliť
spoločnú nehnuteľnosť najmä na účely prevodu
vlastníctva oddelenej časti spoločnej nehnuteľnosti.
Do 31. júla 2013 treba nahlásiť Zoznamy vlastníkov
všetkých spoločenstiev na Obvodný lesný úrad Žilina.
Tí, ktorí prededili urbariát po pozostalých je potrebné
doložiť na príslušný urbariát dedičstvá a urbariát zapíše
nových členov do Zoznamu vlastníkov.
Na jeseň plánujeme zvolať Riadne Valné zhromaždenia
všetkých spoločenstiev.
Je potrebné zvoliť nové orgány do spoločenstiev, a to:
predsedu, predstavenstvo a dozornú radu. Jedná sa
o všetky spoločenstvá. Je potrebné nahlásiť mená do
orgánov spoločenstiev, kto by chcel kandidovať na
jednotlivé miesta príslušných orgánov spoločenstiev,

zvolávať Valné zhromaždenia raz do roka so schválením
účtovných závierok.
Dávam do pozornosti, že v urbariáte Dúbravy
v katastrálnom území Kunerad v rámci ROEP-u vznikol
na LV č. 580 Zoznam vlastníkov bývalých urbárnikov
z Lietavskej Lúčky. Každý si ho môže pozrieť na stránke
www.katasterportal.sk. Každý, kto prichádza do úvahy si
môže pozrieť tento zoznam a predediť po svojich
predkoch svoje vlastníctvo, čo bude náročná úloha pre
každého z nás.
Ak sa chce niekto informovať o stave vlastníctva, som
ochotný podať informácie každému urbárnikovi.
V Liet. Lúčke pôsobia tieto Pozemkové spoločenstva:
PS - urbariát Dúbravy Lietavská Lúčka, predseda Ing.
Juraj Rosinčin
PS - urbariát Háj Lietavská Lúčka, predseda Benko Dušan
PS - urbariát Ilové Lietavská Lúčka, predseda Ing.
Alexander Rosinčin
PS - urbariát Patúch Lietavská Lúčka, predseda Ing.
Stanislav Bellan
Súkromný les v Patúchu v katastrálnom území Babkov
súkromníci z Ilového
Komposesorát Stránske s účasťou aj Ilovských členov
predseda v Stránskom
Ing. Juraj Rosinčin

Najskôr bol plač
Ani sme sa nenazdali a je tu koniec
školského roka. V návale pracovných
povinností si ani neuvedomujeme, ako
rýchlo plynie čas. Veď ešte nedávno
bolo v našej MŠ počuť plač za
mamičkou, ockom. Naše malé deti,
odtrhnuté
z maminho
náručia,
nevedomé toho, čo sa to s nimi deje,
prečo ich mamička nechala s cudzími
tetami tak prejavovali svoj strach.
Uplynul mesiac a v škôlke sa ozýva
smiech. No niekedy aj plač. Ale už nie
zo smútku, ale z toho, že deti nechcú
ísť domov. Posielajú mamičky domov,
aby prišli neskôr. Pre nás je to
zadosťučinenie, a vtedy pociťujeme
radosť z našej práce. Veď počas
celého školského roka okrem
výchovno-vzdelávacích činností sme
deťom pripravovali naozaj náročný
program, ktorý by mnohé deti nezažili
v domácom
prostredí.
V našej
materskej škole sme zorganizovali 9
divadiel, navštívili sme dve výstavy
v Dome kultúry. Zorganizovali sme 4
tvorivé dielne pre deti a rodičov,
vianočnú besiedku, besiedku ku Dňu
matiek, navštívil nás Mikuláš, pozvali

sme starých rodičov na kultúrny
program s posedením. Vo februári
sme mali netradičný karneval
z vyrobených masiek. Deti mali
z masiek obrovskú radosť, lebo
prispeli aj oni k ich výrobe. Počas roka
prebiehal plavecký výcvik v jesennej
a jarnej etape. Predškoláci absolvovali
plávanie v Mestskej krytej plavárni, za
pomoci rodičov deti absolvovali
lyžiarsky výcvik. Rodičia mali možnosť
si pozrieť prácu s interaktívnou
tabuľou, uskutočnilo sa triedne
rodičovské združenie so stretnutím
učiteľky zo ZŠ, uskutočnili sa dve
plenárne rodičovské stretnutia.
Netradične sme oslávili Deň detí.
Nazvali sme ho Týždeň dňa detí.
V tomto týždni, hoci nám počasie
neprialo tak, ako sme si predstavovali,
mali deti na každý deň pripravený iný
program. Tancovali, súťažili, navštívil
nás kúzelník, hudobné divadlo, urobili
sme hry na dopravnom ihrisku.
Navštívil nás sokoliar. Najstaršie deti
reprezentovali našu MŠ na športovej
olympiáde v Žiline. Záver školského
roka patrí školskému výletu na
Donovaly, do rozprávkovej krajiny
Habakuky. Posledný deň patrí

predškolákom, ktorí sa rozlúčili
s našou materskou školou.
Nedá mi poďakovať sa všetkým
pracovníčkam môjho kolektívu, ktoré
sa naozaj snažili spestriť program
v materskej škole aj nad rámec svojich
pracovných povinností. Kolektív tvoria
učiteľky, ktoré svoju prácu berú nie
ako zamestnanie, ale ako poslanie.
Prevádzkové pracovníčky sú súčasťou
kolektívu. Deti ich vnímajú ako svoju
rodinu. Tiež treba poďakovať pani
kuchárkam, ktoré sa starali, aby mali
deti plné brušká.
Najdôležitejšiu úlohu pri dobrom
chode materskej školy zohráva
spolupráca s Obecným úradom,
Obecným zastupiteľstvom. Vďaka ním
máme jednu z najlacnejších škôlok.
Čo povedať na záver? Prajem našim
deťom pekné počasie počas letných
prázdnin, rodičom aby si svoje deti
počas dovolenky užili, zahodili všetky
stresy, starosti a aby sa nám v
septembri
deti
vrátili
zdravé
a zvedavé, čo im pani učiteľky na
budúci rok prichystajú.
Janka Dubcová, riaditeľka MŠ
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„DUCHOVNÉ OKIENKO“
Milí občania, kresťania a všetci
ľudia dobrej vôle!
Je mi cťou a vážim si, že sa Vám
môžem prihovoriť aj touto
písomnou cestou. S mnohými sa
poznám i stretávam už štvrtý rok
ako farár farnosti Bytčica – kam
patrí aj Vaša obec a Porúbka.
V krátkom sumáre Vám chcem
pripomenúť 3 krásne výročia,
ktoré sa nás všetkých týkajú.
Celospoločensky
i kresťansky
slávime jubilejný rok 1150-teho
výročia príchodu slovanských
vierozvestcov
sv.
Cyrila
–
Konštantína a sv. Metoda, prvého
arcibiskupa Veľkej Moravy, ktorí
v roku 863 prišli medzi našich
predkov. Znamenalo to nový

kultúrny, spoločenský a duchovný
rozmach Slovanov tejto krajiny.
Národ z tohto čerpá už celé
stáročia
pre
svoju
vieru,
vzdelávanie a všeobecný pokrok.
V rámci našej obce Lietavská
Lúčka si pripomíname postavenie
a slávnostnú
posviacku
kríža
v centre obce pri Obecnom úrade.
Posviacku vtedy viedol tunajší
obľúbený kňaz Mons. Michal
Šinský, ktorý tu slúžil 39-rokov,
takmer
do
svojej
smrti.
Slávnostným kazateľom bol Dr.
h.c. pater Šebastián Labo, SJ.
A našej terajšej súčasnosti sa týka
aj tretia oslava. Náš občan – kňaz
na odpočinku – vsdp. kanonik
Celestín Mikunda sa 29.9. 2013

dožíva 90 rokov života. Aj po
ťažkom
strastiplnom
živote
katolíckeho
kňaza
spojeného
s prenasledovaním
a diskrimináciou, nestratil životný
optimizmus.
Aj
napriek
zdravotným ťažkostiam a veku,
stále slúži bohoslužby doma pre
desiatky veriacich a vypomáha
v okolitých farnostiach. Tohto
vzácneho človeka si môžeme
pripomenúť v medailóne od Ing.
Rosinčina.
Prajem Vám, milí priatelia, nech
nás všetky tieto vzácne a milé
jubileá
zošľachťujú
ľudsky
i duchovne.
ThMgr. Michal Kopecký, dekan

NÁŠ VZÁCNY JUBILANT / MEDAILON
Veľadôstojný pán kanonik Celestín Mikunda sa
narodil 29. septembra 1923 v Porúbke v rodine s 10timi deťmi. Žilinskú reálnu školu ukončil v roku 1944
a v tom istom roku začal študovať v biskupskom
seminári v Nitre. Tri roky štúdia potom absolvoval
v Bratislave na Teologickej fakulte s perspektívou
doktorátu, ale k tomu kvôli prevratu nedošlo, a tak
ukončil štúdium teológie v Bratislave, kde bol aj
vysvätený na kňaza 12. júna 1949. Atmosféru
meniacich sa časov na komunistický teror voči Cirkvi
zakúsil hneď pri svojich primíciách. Bola nedeľa 19.
júna 1949. Z Lietavskej Lúčky do Bytčice kráčal
slávnostný sprievod s novokňazom. „Zrazu sa však
objavili policajti a vznikol rozruch. Chceli totiž zatknúť
lietavského pána farára Augustína Čaprnku. No ľudia
im to nedovolili...“, spomína na udalosti spred 64
rokov pán kanonik.
Prvým kaplánskym miestom Celestína Mikundu
bola Nová Bystrica, no už v roku 1951 sa dostal na
iné „pôsobisko“ – do pomocného technického
práporu (PTP), na letisko v Miloviciach. Tam
internovali všetkých politicky nespoľahlivých, aj
napriek tomu, že PTP nemali žiadnu oporu v zákone.
Boli
nástrojom
prenasledovania
a ťažkého
vykorisťovania. Pán kanonik bol 3 roky v PTP
a ďalšie 4 roky vo výrobe. Kňazské pôsobiská boli
nasledovné: Skalité (1950-51); Trenčianska Teplá

(1959-60); Varín (1954-57); Močenok (1967);
Dohňany (1971-77); Nová Bystrica (1977-80); Lietava
(1980-1990); Lazy pod Makytou (1990-1999).
V rokoch 1960-64 bol opäť mimo pastorácie,
pracoval vo výrobe a ako sanitár na psychiatrii
v Bytčici.
V každom pôsobisku bol vždy veľmi horlivým
kňazom, mal rád ľudí, pracoval s deťmi, miništrantmi
a mládežou. Dodnes sa modlí za svojich 26
spolužiakov, s ktorými bol v júni 1949 vysvätený.
Zostal mu už len jeden – emeritný biskup – Mons.
Dominik Tóth.
Od roku 1999 je pán kanonik na odpočinku. Aj
keď sa mu ťažko chodí, naďalej vypomáha
v okolitých farnostiach – v Bytčici, v Žiline na
Solinkách a v Lietave. Pán kanonik je sídelným
kanonikom Nitrianskej diecézy a archidiakonom
hradnianskym. Aj dnes prináša do života ľudí, ktorí sa
s ním stretávajú svetlo pravdy Evanjelia.
Vážený pán kanonik, zo srdca Vám v mene celej
obce Lietavská Lúčka blahoželáme a prajeme do
ďalších rokov života pevné zdravie, veľa radosti,
optimizmu a Božiu ochranu!
(čerpané z osobného rozhovoru a z článku B.
Jarošovej v mesačníku Naša Žilinská diecéza 8/12).
Ing. Juraj Rosinčin

POĎAKOVANIE

Vždy, keď niečo končí, zvykne človek rekapitulovať. Onedlho skončí školský
rok. Pre niekoho jeden z mnohých, pre iného posledný. Pre pani riaditeľku Mgr. Oľgu Gašpierikovú a zástupcov
školy Mgr. Danielu Bitušiaková a Ing. Ondreja Roskoša bol tento rok prvý v ich nových funkciách a patrí sa im
poďakovať za ľudský a profesionálny prístup k pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom, k rodičom
a pod. Ich práca hovorí sama za seba. Nepotrebuje slová. Ďakujeme.
Zamestnanci školy
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Klub slovenských turistov Lietavská Lúčka informuje
Priaznivci turistiky sa 1. januára 2013 zišli
už na 37. ročníku novoročného stretnutia na
Lietavskom hrade. Spevom a dobrou
náladou privítali nový rok. Prvú januárovú
sobotu usporadúva KST Turie tradičný výstup na Čipčie.
Tento rok mali 37. ročník a zúčastnili sa ho stovky turistov
zo žilinského regiónu.
Začiatkom februára 2013 sa uskutočnila výročná členská
schôdza Klubu slovenských turistov Lietavská Lúčka.
Zaznamenali sme 105 registrovaných členov, už viac
rokov patríme k najpočetnejším klubom v žilinskom
regióne.
Vo februári sa uskutočnili dva zimné prechody a to:
roklinami Slovenského raja (10. ročník) a prechod
Kunerad – Martinské hole (40. ročník).
V zimných mesiacoch pri dostatku snehu „bežkujú“ naši
členovia v blízkom aj vzdialenom okolí.
V sobotu 2.3.2013 výbor KST Lietavská Lúčka usporiadal
výlet na Radhošť (Morava). Lyžiari, bežkári aj peší turisti
si prišli na svoje v stredisku Pustevny.
V sobotu 13.4.2013 bola na Lietavskom hrade oficiálne
otvorená jarná turistická sezóna. Otvorenia sa zúčastnili
turisti z mnohých turistických klubov regiónu Žilina a aj
počasie prialo tejto akcii.
Výbor KST Lietavská Lúčka v spolupráci s Obecným
úradom Lietavská Lúčka zorganizoval 36. ročník výstupu

na Žibrid. Zaregistrovaných bolo 103 účastníkov, autobus
musel dvakrát odviezť turistov do Jasenového, odkiaľ
začínala trasa. Okrem členov KST Lietavská Lúčka, našich
aktívnych dôchodcov z Lietavskej Lúčky, žiakov ZŠ
Lietavská Lúčka, dievčat z Diagnostické centra Lietavská
Lúčka prišli na našu akciu aj turisti z rôznych regiónov. K
bývalej horárni na lúke v Patuchu prví turisti prichádzali
pred 12. hodinou. Bol už prichystaný oheň a občerstvenie.
Ukončenie v Patuchu bolo veselé a príjemné.
Posledný májový víkend sme boli na 2-dňovom výlete na
Oravskej Magure. Začali sme prehliadkou Oravského
hradu, ubytovaní sme boli na chate Kubínska hoľa. Druhý
deň sme absolvovali jazdu na oravskej železničke, kde
premáva parná lokomotíva. V Oravskej Lesnej sme prešli
lesníckym náučným chodníkom a cestou domov sme sa
zastavili na prehliadku orloja v Starej Bystrici. Strávili sme
krásne dva dni na Orave.
Danka Rosinčinová
Poďakovanie KST v Lietavskej Lúčke, zvlášť
predsedníčke RNDr. Danke Rosinčinovej za
zorganizovanie turistickej akcie pre žiakov Základnej
školy v Lietavskej Lúčke. Takáto akcia sa uskutočnila
už siedmykrát, v tomto roku sme za krásneho
počasia urobili prechod z Liptova Prosieckou
a Kvačianskou dolinou.
Vedenie ZŠ Lietavská Lúčka

Rady pre záhradkárov
Pri pestovaní zeleniny treba poznať aj znášanlivosť rastlín
Rastlina
mrkva skorá
mrkva neskorá
šalát
cibuľa cesnak
paprika
hrach
paradajky
fazuľa
uhorky
hlúboviny
špenát
cvikla
zemiaky
jahody

Vhodná kombinácia
cibuľa, reďkovka, paprika,
pór
uhorky, cesnak, pór, kôpor
kaleráb, reďkovka cvikla
fazuľa, cvikla, pór kôpor
cibuľa
mrkva, šalát, uhorky
petržlen, zeler, hlúboviny
reďkovka, hlúboviny, cvikla
fazuľa, šalát, zeler, cesnak
paradajky, zeler, petržlen
kapustoviny, jahody
cibuľa
kapusta, špenát
cesnak, cibuľa

Nevhodná kombinácia
hrach
hrach
paradajky
fazuľa
uhorky, zemiaky, hrach
hrach
paradajky, zemiaky
zemiaky, cibuľa, jahody
fazuľa
paradajky
hlúboviny

Nepečená gaštanová roláda
2 kusy gaštanové pyré, veľké
balenie
piškót,
šľahačka
na
šľahanie 250 ml, uvarená instantná
káva – 3 dcl, rum, sprejová
šľahačka
Formu srnčieho chrbta vyložíme
fóliou. Piškóty namáčame v káve
s rumom a vykladáme ňou formu.
Gaštanové pyré zmixujeme so
šľahačkou na krém, ktorý natrieme
na piškóty. Opäť ukladáme piškóty
a poslednú dávku krému. Formu
prikryjeme fóliou a necháme cez
noc
stuhnúť.
Podávame
so
šľahačkou. Dobrú chuť! Tento
zákusok je bez cukru, môžu ho aj
diabetici .

Koláč trdelník 400 g polohrubej múky, 60 g práškového Guľky s kari dipom
cukru, 3 žĺtky, 2 PL rumu, 3 PL masla, 250 ml mlieka, 40 g
droždia 1 ČL kryšt. cukru, 1 bielok štipka soli, 200 g vlašských
orechov, cukor a vanilkový cukor na posypanie
Z trochy vlažného mlieka, droždia a kryšt. cukru urobíme kvások.
Múku preosejeme do hlbšej misy, pridáme prášk. cukor, štipku
soli, kvások, žĺtky, rum, roztopené maslo a zvyšné mlieko.
Vypracujeme hladké cesto a necháme vykysnúť. Vykysnuté
cesto premiesime, rozvaľkáme a prenesieme na plech vyložený
papierom na pečenie. Potrieme ho rozmiešaným bielkom a
posypeme posekanými orechmi. Dáme do rúry a pečieme na
180 ºC 35 minút. Hotový koláč posypeme práš.a vanil. cukrom.

300 g dvakrát pomletého
hovädzieho mäsa, 2 PL pikantnej horčice, 1 vajce, 1 PL
sezamových semienok, soľ, mleté čierne korenie, olej.
Dip: 125 g tvarohu, 3 PL kyslej smotany, 1 ČL citrónovej
šťavy, 1 ČL kari korenia, soľ, ml. čierne korenie, štipka
práškového cukru, 1 strúčik cesnaku, 1 kyslá uhorka.
/Guľky sa hodia ako chuťovky na uvítanie hostí. Môžete ich
vyformovať aj z uvareného alebo pečeného mäsa, ktoré
spojíte topeným syrom a obalíte v sezame/.
Mäso zmiešame s horčicou vajcom korením soľou
a sezamovými semienkami. Z masy vyformujeme malé
guľky, vypražíme ich v horúcom oleji do zlatista. Podávame
s dipom.
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Zo zástavky:

Žilina, AS

ODCHODY AUTOBUSOV
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x – ide cez pracovné dni
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x
– zrýchlený spoj

x – ide v pracovné dni
– ide v nedeľu a vo sviatok

ODCHODY VLAKOV
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Platí: od 30.06.2013
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126 Žilina - Rajec a späť
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a

21:23
– ide v sobotu
– ide v nedeľu
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k – ide v x nejde 22.XII.-6.I., 1.VII. – 1.IX.
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