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Príhovor
Vážení spoluobčania,
tak ako po minulé roky obec rozmiestnila po obci veľkokapacitné kontajnery na
nadrozmerný komunálny odpad. Napriek tomu vznikajú nové divoké skládky, ktoré musí
obec likvidovať. Nebuďme nevšímaví k občanom, ktorí nám devastujú prírodu. Okolie pri
kontajneroch a smetných nádobách najmä pri bytových domoch je porovnateľné
s divokou skládkou. Komunálny odpad sa vyváža každý týždeň a nie je problém
s preplnenými kontajnermi. Niekedy rozmýšľam, či už niekto nevládze odpad vložiť do
smetnej nádoby, alebo sa mu viac páči mať smetisko pod oknami. S likvidovaním
odpadu úzko súvisí aj problém separácie odpadu. Áno, v našej obci je to problém, lebo
ešte stále si nemôžeme zvyknúť na separovanie odpadu. Je potrebné si uvedomiť, že
separovaním odpadu nielen chránime životné prostredie, znižujeme náklady na odvoz
komunálneho odpadu ale môžeme získať aj finančné prostriedky za správne roztriedený
odpad. Ak sa znehodnotí separovaný odpad, výkupca nám zníži cenu, a tým vzniká
strata, ktorú hradíme všetci.
Ako ste si isto už všimli v obci vládne čulý stavebný ruch. Pokračuje sa na stavebných
úpravách Zdravotného strediska. V súčasnosti dokončujeme práce na prízemí, kde budú
i naďalej ambulancie detských lekárov a lekáreň. Po presťahovaní všeobecných lekárov
pre dospelých do Domu kultúry sa bude pokračovať na poschodí. Budova zdravotného
strediska bude centrálne vykurovaná, je zateplená a výmena okien tiež prispeje
k zníženiu energetickej náročnosti objektu. V budove bude výťah, ktorý isto privítajú
najmä starší občania. Verím, že dodávateľ ukončí práce do začiatku zimného obdobia.
Pokračuje sa na rekonštrukcii Ilovskej cesty. Začala sa realizovať úprava Materskej školy
na nízkoenergetický objekt. Finančné prostriedky sme získali z eurofondov. Tieto pokryli
náklady na zateplenie fasády, výmenu okien, dverí, zateplenie strechy. Z MVRR SR sme
dostali finančné prostriedky na výmenu radiátorov v celom objekte MŠ. Je potrebné riešiť
výmenu zdravotechniky (WC mís, umývadiel ...). Viem, že tieto práce zasahujú do chodu
materskej školy, ale s dodávateľom stavby sme uzatvorili zmluvu, kde na miesto 14
mesiacov realizácie, tieto práce ukončí do októbra 2010, za čo im patrí vďaka.
V súčasnosti sa začali práce na revitalizácii centra a zóny oddychu obce. Finančné
prostriedky sme získali taktiež z eurofondov.
Napriek tomu, že sa v obci realizuje viac projektov súčasne, ešte stále je veľa akcií, ktoré
je potrebné doriešiť. Isto Vám to nemusím pripomínať, všetko je to otázka financií.
Poslanci obecného zastupiteľstva veľmi dobre vedia o „slabine obce“ – oprava miestnych
komunikácií. Verím, že sa nám podarí postupne tento problém vyriešiť, aby sme sa cítili
v našej obci príjemne a spokojne.
Ing. Marian Sliviak, starosta obce

Lesný a pasienkový urbariát spoločenstiev obce

Lietavská Lúčka, Kunerad, Dúbravy
informuje

Na chvíľu zastavme sa v tom
kolotoči všedných dní
Čistá duša plače do vankúša
čiesi oči modré slaná slza zaplavuje.
Daruje nám mesiac nové ráno?
A slnko nový deň daruje?
By v ňom vďaku sme vyjadrili
mamám svojim čo život nám darovali.
Ako ti poďakovať mamička
za lásku, za nehu, za detstva čas.
Hlboko vo mne zostáva tvoje dobrotenie
tvoja úcta a láska.
Zelená tráva nášho domova
zabudnúť nedá sa.
To teplo chránené tvojim srdcom
pre mňa, pre všetkých.
Ako ti poďakovať, mamička za
vštepovanie lásky k domovu, k zemi,
zemičke
za objavenie prostých a predsa tak
vzácnych vecí
za prvé slovko v najkrajšej hudbe
rodnej reči
za prvý krok bez bolesti a pádu.
Ako ti poďakovať za tvoju vzácnu
materinskú radu.
Za nežnej dlane pohladenie
za mojich omylov chápanie
A chýb porozumenie.
Denne myslievam na tvoje vzácne slová
a za každú bolesť
čo spôsobila som
odpustenie prosím.
Ty vštepovala si, že len jeden život
človek môže žiť
a svojou úctou a láskou
sám si ho naplniť.
Ťažko sa vďaka jedným slovom vyjadrí
ja to dobre viem.

svojich členov, že v katastrálnom území Kunerad prebieha
A predsa za všetko čo vo mne
ROEP /register obnovenej evidencie pozemkov/ a dokazuje sa vlastníctvo k
je dobré, čo do života dala si mi
daným parcelám. Boli dodané zoznamy na Správu katastra a k týmto
za to ti, maminka drahá
zoznamom treba priniesť Čestné prehlásenia po bývalých členoch, darovacie
ďakujem.
zmluvy a dedičské konania aby vlastníctvo nadobudlo právoplatnosť.
A. Dubovcová
Dokazovanie vlastníctva bude prebiehať v dňoch 08.06.2010 až 11.06.2010 v
čase 14.00-17.00 h v kancelárii urbariátu na Hasičskej zbrojnici. Zoznamy členov je potrebné dodať na Správu katastra
priebežne do 30.07.2010. Podrobné informácie členom spoločenstva budú podané priamo v kancelárií urbariátu
v Lietavskej Lúčke. Ak niekto má pochybnosti informácie podá aj pracovníčka Správy katastra Ing. Veronika Sýkorová.
Pri týchto pozemkoch nie je dokázané vlastníctvo, jedná sa o parcely: katastrálne územie Kunerad parcely KN-C č. 993
o výmere 2 6402 m2 lesný pozemok, 1065/1 o výmere 1 321 m2 lesný pozemok, 1065/2 o výmere 286 m2 ostatná
plocha, 1066 o výmere 1 500 m2 ttp, 1067 o výmere 7 559 m2 ttp, 1068 o výmere 11 5214 m2 lesný pozemok. Sídlo
urbariátu je na Žilinskej ceste v budove Hasičskej zbrojnice. Informácie podá Ing. Juraj Rosinčin: č. t. 0903/515927
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Základná škola v novom a po novom
Po ôsmich mesiacoch práce v novozrekonštruovanej
škole môžeme hodnotiť a porovnávať. Nie malé
prostriedky
investovala
vláda
prostredníctvom
eurofondov do našej školy, aby naplnila text Národného
programu vzdelávania – Milénia – „od drilovania
a memorovania informácií prejsť k rozvoju schopnosti
vyhľadávať informácie a efektívne s nimi pracovať.“
Učíme žiakov v estetickom, čistom a ideálne
technickom prostredí. Vo vyučovacom procese máme
k dispozícii dve multimediálne učebne, dve jazykové
laboratóriá, v každej triede je možné pracovať
s interaktívnymi
tabuľami,
premietať
poznámky
a projekty cez veľkoplošné TV obrazovky. Celá
vyučovacia technika si žiada pripravenosť učiteľov na jej
zvládnutie, všetci učitelia majú absolvované kurzy práce
s PC, v súčasnosti sa dvaja vyučujúci zúčastňujú
projektu Modernizácia vzdelávania, ďalší sa pripravujú
na vzdelávacie programy. Od budúceho školského roka
sa dnešní druháci začnú učiť anglický jazyk, učitelia
prvého stupňa si rozširujú kvalifikáciu o tento cudzí
jazyk. Od druhého ročníka sa vyučuje nový predmet –
informatika, učí ho odborne učiteľ, ktorý si štúdiom
zvýšil aprobáciu o tento predmet.
Ako vnímajú žiaci túto zmenu vo výučbe? Najviac ich
zaujíma práca s interaktívnymi tabuľami, ktorých hlavný
prínos spočíva v zefektívnení prípravy učiteľa na
vyučovaciu hodinu, v možnosti internetového prepojenia, umožňujú dopĺňať obraz poznámkami, možno do
nich písať. Niektoré z názorov žiakov:
Monika M. (8.r.): Do jazykového laboratória chodíme
každý piatok. Pani učiteľka si vždy pripraví cvičenia, pri
ktorých využívame interaktívnu tabuľu. Práca s ňou je
zaujímavá a spestruje nám hodinu. Peniaze, ktoré
získala naša škola, boli dobre využité.
Soňa H. (8.r.): Podľa mňa jazykové učebne majú svoj
význam. Napríklad, čo sa týka slovnej zásoby,
v jazykovom laboratóriu sa slovíčka z anglického jazyka
dobre pamätajú, pretože spôsob, akým pracujeme
s pani učiteľkou, je dosť zaujímavý aj pre slabších
žiakov.
Vzťah žiakov k novým metódam a formám práce je
pozitívny, kladne možno hodnotiť aj ich vzťah k celému
majetku školy, pekné prostredie vychováva a badať na
nich tento vplyv. Vidíme to i na celoslovenskom
testovaní deviatych ročníkov, prvýkrát sa u nás stalo, že
žiak získal 100% úspešnosť v matematike i v slovenskom jazyku, celkovo naši deviataci dosiahli výsledok
nad 60%. I keď nie je koniec všetkým súťažiam

a projektom, už teraz sa môžeme pochváliť dvoma
prvými miestami a jedným druhým v okresných
a celoslovenských literárnych súťažiach, výborní
recitátori reprezentovali našu školu v okresnom kole
Hviezdoslavovho Kubína, naše deti rady spievajú
a tancujú, často vystupujú na miestnych podujatiach,
traja žiaci sa pripravujú na okresné kolo Slovenského
slávika. Prírodovedci v našej škole sú veľmi aktívni,
zapojili sa do medzinárodného projektu Aquawis v
spolupráci s UK v Bratislave, ktorého cieľom je zisťovať
živočíchy, ktoré žijú na dne tečúcich tokov – u nás to
bola Rajčanka, zistili vysoké organické znečistenie
rieky, pracovali aj v environmentálnom projekte
Ekostopa, skúmali ekologickú stopu našej školy,
spoznávajú našu kvetenu prostredníctvom súťaže
Liečivé rastliny a zapojení sú do súťaže Delfín. Naši
chlapci si zmerali sily v basketbale s rovesníkmi
Rajeckej doliny, chystajú sa na okresné kolo futbalovej
súťaže a vybraní žiaci celej školy na športový duel so
Základnou školou Lietava. Múdre matematické hlavičky
už riešili v okresnom kole matematickú olympiádu,
Pytagoriádu a zapojili sa aj do celoslovenskej súťaže
Matematický klokan. Väčšina žiakov pracuje v záujmových krúžkoch, ktoré vedú okrem našich učiteľov aj
externí pracovníci, za čo im ďakujeme. Poďakovať sa
chceme aj našej rodičovskej rade za ich prácu
a ústretovosť.
Celá táto premena našej školy by nebola možná bez
dobrej spolupráce s obecným zastupiteľstvom a hlavne
so starostom obce p. Ing. Mariánom Sliviakom. Jemu
patrí veľká vďaka za všetko.
Obec prostredníctvom originálnych kompetencií
zabezpečuje chod školskej družiny a školskej jedálne.
Rodičia majú možnosť dieťa priviesť do školy už hodinu
pred vyučovaním, pre deti je zabezpečená činnosť
a dozor. Školská jedáleň má výdajňu stravy vybavenú
kvalitným novým zariadením v budove školy, aj
dochádzajúci žiaci majú dostatok času, aby sa mohli
stravovať. Je na škodu zdravej životosprávy našich
žiakov, že len 50% rodičov využíva stravovanie v ŠJ, aj
keď strava nielenže spĺňa normy, ale je aj vysoko
hodnotená našimi i cudzími stravníkmi.
Na záver chceme vysloviť prianie, aby sa materiálne
hodnoty školy uchovali v dobrom stave čo najdlhšie
a duchovné hodnoty školy pôsobili kladne v našom okolí
a absolventi našej školy šírili jej dobré meno vo svete.
vedenie školy

Pomoc záhradkárom – boj proti slizniakom

Vypestujte si zázvor

Záhon trvaliek dokážu poškodiť slimáky bez ulity, slizniaky.
Bránime sa proti nim už pri výbere rastlín. S obľubou si pochutia
na stračonôžkach georgínach, aksamietniciach, oblúkom obídu
levandule, šalvie, pakosty. Ak záhon olemujeme súvislým pásom
nízkych vždy kvitnúcich begonií, papuliek, alebo nezábudiek,
vytvoríme slizniakom úspešnú prekážku. Zadrží ich aj nastlaná
vrstva rozdrvenej slamy, pilín, alebo môžeme pozdĺž záhona
rozsypať pás kávovej usadeniny. Pôdu tiež často kypríme, aby na
povrchu vyschla. Pažravých slimákov tiež nalákame na
zemiakové, pomarančové a melónové šupky, pivo. Nalejeme ho do
vhodnej nádobky aby slimáky mohli vliezť. V suchých dňoch ich
nájdeme zalezených pod kameňmi a doskami.

Z kúska čerstvého zázvoru si môžeme
vypestovať novú rastlinu. Vyberieme časť
s očkami – pukmi, z nich potom vyrastú
mladé výhonky. Zasadíme ju naplocho do
kvetináča s kvalitnou zeminou bohatou na
humus a dobre zalejeme. Po niekoľkých
dňoch vyrastú prvé zelené výhonky. Potom
opäť zalejeme a kvetináč dáme
na svetlé miesto a pravidelne
zalievame. Vyrastie veľmi
dekoratívna rastlina.
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Zo života Jednoty dôchodcov Slovenska
Jednota dôchodcov je v našej obci zaregistrovaná iba
niečo cez rok a napriek krátkemu času sa dôchodcovia
Lietavskej Lúčky zúčastnili viacerých podujatí.
V decembri 2009 bola prvá výročná schôdza JDS, na
ktorú sme si sami pripravili občerstvenie a pri harmonike
sme si zaspievali a pobavili sa.
Tak isto sme pri harmonike oslávili fašiangy, na ktoré
niektoré členky napiekli šišky. Pán starosta nám
bezplatne poskytuje priestory na schôdze JDS v Dome
kultúry, za čo mu patrí poďakovanie.
Z ďalších aktivít treba spomenúť: účasť na divadelnom predstavení „Tretí vek“. Organizujeme turistické vychádzky do prírody v okolí. Dňa 10.04.2010 sme sa
zúčastnili na otvorení turistickej sezóny 100 jarných
kilometrov na Lietavskom hrade. Pri príležitosti osláv
oslobodenia obce sme sa zúčastnili spolu s turistickým
oddielom výstupu na Žibrid. Po trase Jasenové – Žibrid
– Budzogáň – Patúch – Lietavský hrad – Liet. Lúčka.
Naši dôchodcovia využívajú zľavy na relaxáciu
v kúpeľoch v Rajeckých Tepliciach v mesiacoch január

až marec. Dôchodcovia vyvíjajú pracovné aktivity na
získanie financií pre chod JDS. V spolupráci s obecným
úradom a p. starostom sme zorganizovali brigádu na
skrášlenie pietnych miest v Lietavskej Lúčke a na
Ilovom. Vyčistili sme aj okolie cintorínov. Z tohto miesta
prosíme spoluobčanov, aby udržiavali poriadok a čistotu
aj okolo cintorínov a odpad z hrobov nosili do
kontajnerov a nehádzali ho za plot. Tiež chceme
nadviazať na minuloročnú spoluprácu s urbariátom Háj
a Dúbravy a zorganizovať brigádu.
Aj v tomto roku, ako vlani chceme úspešne
reprezentovať JDS na športových hrách 11.06.2010
v Žiline. 1x v týždni bude tréning v Dome kultúry
v stolnom tenise pod vedením p. Miroslava Čerňana.
Z tohto miesta žiadame našich členov JDS, aby sa vo
väčšom počte zúčastňovali na schôdzach, kultúrnych
podujatiach, brigádach, výletoch do prírody.
Aj seniorsky vek má svoje čaro.
Mária Masárová
predseda JDS Liet. Lúčka

DETI ZÁKLADNEJ ŠKOLY V POHYBE
Mesiace apríl, máj a jún sa nesú
v znamení pohybu, naše deti sa
v priebehu uvedených mesiacov
zúčastnili, resp. zúčastnia viacerých
významných športových podujatí.
V apríli sme sa zúčastnili medziškolského basketbalového turnaja
starších žiakov v blízkom Rajci, kde
sme si zmerali sily so zdatnými
súpermi, hoci sme skončili v poli
porazených, športové majstrovstvo sa
našim žiakom uprieť nedalo.
Mesiac máj sme začali futbalovým
„ošiaľom“, ktorý spôsobil celoslovneský turnaj škôl a klubov pod názvom
„smer Afrika“, za účasti desiatich
družstiev sme na futbalovom ihrisku
v Tepličke nad Váhom obstáli výbor-

ne, keď naši o dva roky mladší
chlapci obsadili krásne druhé miesto,
za čo im patrí právom uznanie.
V najbližších
dňoch
budeme
v pohybových aktivitách pokračovať
celoslovenskou postupovou súťažou
„Hľadáme nového Jozefa Plachého
2010“, je to beh dievčat na 600 m
a chlapci si zmerajú sily na trati 1000
m, víťaz celoškolského behu v kategórii dievčat a chlapcov postúpi do
ďalších kôl. Ďalej sa zapojíme do
podujatia „Beh Strečnianskych hradných schodov“, kde naši najzdatnejší
žiaci budú prezentovať svoje
schopnosti v oblasti sily, rýchlosti
a morálnovôľových schopností.

V rámci priateľských vzťahov je
pripravené podujatie, kde si v športových zápoleniach zmerajú sily
družstvá žiakov i pedagogických zamestnancov školy s družstvami DC.
Vyvrcholením športových aktivít
bude opäť ako každoročne súboj
dvoch škôl ZŠ Liet. Lúčka, Lietava
a 1 - 4 Lietavská Lúčka – Lietavská
Svinná, kde si žiaci zmerajú sily
v rôznych súťažiach a po sčítaní
bodov z jednotlivých disciplín sa
rozhodne, ktorá „škola“ je zdatnejšia.
Držme palce našim mladým športovcom, nech úspešne reprezentujú
seba, školu i obec, veď podmienky,
ktoré sú im vytvárané, ich k tomu
predurčujú.
JK

Hudobno-tanečný krúžok v Základnej škole
Základom hudobno-tanečného krúžku, ktorý už
funguje na škole ôsmy rok, je ľudový tanec a ľudové
piesne. Veď deti predškolského a mladšieho školského
veku sú veľmi aktívne, veľmi pohyblivé, radi behajú,
poskakujú, tlieskajú, podupkávajú, vykrúcajú sa
a spontánne reagujú na rôzne podnety z vonka – zvuky,
slová, piesne, hudbu. A tento najprirodzenejší prejav
detskej aktivity, radosti a optimizmu podchytáva a
rozvíja pani učiteľka, ktorá vedie krúžok. Súčasťou
krúžkovej činnosti sú detské hry s riekankami, detské
tanečné hry, párové tance, základné kroky – jedno
a dvojkročka, valašský poskok a texty krásnych
slovenských piesni, kúsok našej histórie – klenotnice
folklóru. Na krúžku sa rozvíja harmónia rytmu a pohybu,
spevu a tanca. V prvý rok vzniku, krúžok navštevovalo
len 10 žiakov, dnes ich je 26 a v predošlých rokoch ich
bolo aj 30 a viac. O záujme detí svedčí aj nejeden
pekný program, pripravený na Oslavy oslobodenia
obce, Deň učiteľov, Deň matiek, Oslavy SNP, Jesenné

trhy, akcie školy a akcie v Diagnostickom centre v rámci
vianočných besiedok. Deti sú známe svojimi
programami aj za hranicami našej obce, napr. pripravili
programy na Deň matiek aj do Porúbky. Vždy mali deti
veľký úspech, pretože to čo robia, robia s chuťou. Treba
tu však poďakovať aj rodičom a starým rodičom, ktorí
vychádzajú v ústrety a spolupracujú. Môžu byť právom
hrdí na svoje ratolesti. Pyšná je na nich aj pani učiteľka.
Niektorí z nich zakotvili aj v známych detských
folklórnych súboroch Stavbárik, Lieska, ale zároveň
zostali verní aj školskému krúžku.
Keďže ľudová pieseň a tanec sú základom moderna,
nezabúda sa ani na to a ani na rozvoj dramatizácie,
o čom svedčia aj krátke divadielka, napr. tohoročné
Pytačky, ktoré vyčarili aj úsmev na tvárach mám,
starých mám a všetkých prítomných na oslavách Dňa
matiek. Rastú nám tu nielen spevácke, tanečné ale aj
herecké i recitačné talenty, ktoré treba vo svojom raste
podporovať.
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O stolný tenis v obci je záujem
Pohľadom do telovýchovnej činnosti v minulosti sa pri
ostatných druhoch športu hrával súťažne aj stolný tenis. V
60-tych rokoch minulého storočia boli hracími
miestnosťami obecné kino a priestory terajšej večierky.
To, že hrací potenciál tohto druhu športu v obci je, sa
vedelo, ale s oživením bolo potrebné začať.
Prvé kroky sa podarili zásluhou Miroslava Čerňana,
ktorý sa po 39 rokoch vrátil so stolnotenisovou láskou a
znalosťou späť do rodnej obce. Jeho stolnotenisové
vzdelanie v úlohe ešte aktívneho trénera a rozhodcu sú
predzvesťou, že stolný tenis by mohol znovu zapustiť
korene v obci Lietavská Lúčka.
Položili sme mu niekoľko otázok:
SO: Miroslav, kde si sa prvýkrát stretol s celuloidovou
loptičkou?
M.Č.: No predsa v ZŠ Lietavská Lúčka. Tam mňa a
niekoľko mojich spolužiakov priviedol k stolnotenisovej
abecede učiteľ Zlatoň Babík a iní nadšenci stolného tenisu.
SO: Vieme, že si držiteľom trénerskej a rozhodcovskej
kvalifikácie. Kedy si ich získal a ako si ich uplatnil?
M.Č.: Od roku 1992 som držiteľom najvyššej trénerskej
licencie získanej na fakulte TV a ŠPORTU v Bratislave
šesť-semestrálnym štúdiom, ktorú si každé 3 roky
obnovujem. Bol som trénerom 1.-ligového družstva žien v
Nižnej na Orave a hrával som terajšiu 2. ligu u mužov za
Teslu Nižná. V rozhodcovskej činnosti som držiteľom
medzinárodnej triedy „M“ s účasťou na piatich
Majstrovstvách Európy v Bratislave, Sarajeve, Paríži a v
Topoľčanoch v kategóriách od žiactva po dospelých. Teraz
rozhodujem aj ďalšie stretnutia Superligy, Extraligy aj
MM- telesne postihnutých a iných domácich súťaží.
SO: V školskom roku 2009/2010 si bol oslovený viesť
stolnotenisový krúžok v ZŠ. Sú možnosti a podmienky pre
rast mladých stolných tenistov?

M.Č.: S radosťou som prijal ponuku viesť krúžok a som
rád, že pokračuje cca 7-9 žiakov, ktorí majú úprimný
záujem. Je to veľmi dôležité pre ich ďalší, výkonnostný
rast, no popri tom sa musia zlepšiť aj tréningové
podmienky, ktoré nie sú ani zďaleka optimálne. Treba
zvýšiť počet stolov a ďalšie materiálne vybavenie.
SO: Záujem o stolný tenis je aj z radov dospelých. Ako si
to zistil a aké sú predpoklady jeho rozvoja?
M.Č.: Z podnetu viacerých občanov, ktorí mali záujem o
rekreačný stolný tenis som prejavil interes sledovať jeho
dianie. Prvým krokom potom bolo zakúpenie stola do
Domu kultúry. Bol som milo prekvapený záujmom, a to
ma inšpirovalo o usporiadanie jednorázových turnajov
jednotlivcov v spolupráci s obecným úradom.
Turnaje jednotlivcov sa uskutočnili trikrát - v decembri
2009, februári a marci 2010, za pomoci miestnych
sponzorov a mimoriadnej ochoty Obecného úradu. Celkom
sa zúčastnilo 36 hráčov keď, v každom z turnajov sa
objavovali stále noví záujemcovia. Myslím si, že ďalší
prídu, keď sa zbavia hanby zo svojho vystúpenia a
pochopia, že urobili trošku pre svoje zdravie. Vítame
každého záujemcu o stolný tenis. Hrať sa dá v pracovné
dni utorok až piatok v Dome kultúry od 14.00 – 21.00 h v
popoludňajších hodinách na dvoch stoloch po dohode s
obsluhujúcim personálom.
Mojou snahou je realizovať projekt Obecnej ligy v
stolnom tenise dvoj resp. trojčlenných družstiev. Je to
dlhodobá súťaž, ktorá by sa hrala október až marec a
mohli by štartovať družstvá pod rodinným názvom, alebo
názvom organizácie, klubu a pod., bez rozdielu pohlavia.
A ak dozreje čas s prijateľnými podmienkami a zrelým
hráčskym kádrom, bude možné
prihlásiť aj družstvo Lietavskej
Lúčky do okresnej súťaže.

Klub slovenských turistov Lietavská Lúčka informuje
V tomto roku si KST LL pripomína 35. výročie organizovanej turistiky v našej obci. V súčasnosti má klub
registrovaných 105 turistov. Za 5 mesiacov r. 2010 sa uskutočnilo 17 podujatí v lyžiarskej, pešej a vysokohorskej
turistike, z ktorých niekoľko spomeniem: Novoročný výlet na Lietavský hrad s pripomenutím vzniku SR, výstupy
a prechody na Čipčie, Javorníky, Strážov, Slovenský raj- zimný prechod jej roklinami, Jilemnického 25-ka,
Prosiecká dolina...
V spolupráci s KST R Ža sme organizovali a zúčastnili sa na Medzinárodnom zimnom turistickom zraze
v Bielsko- Bialej v rámci spolupráce Euroregiónu Beskydy. Zorganizovali sme tiež lyžiarsko–turistický zájazd do
Kremnických vrchov na Skalku s účasťou 44 lyžiarov a turistov.
Významným podujatím jari okrem otvorenia sezóny na Lietavskom hrade bol tradičný, už 33.ročník výstupu na
Žibrid, organizovaný spoločne s OÚ LL so spomienkou na ukončenie 2. svetovej vojny a s uctením pamiatky
padlých spoluobčanov. Zúčastnilo sa ho 108 turistov.
22.-23. mája sa uskutočnil zájazd do liptovskej časti Veľkej Fatry s hrebeňovými túrami z Vyšnej Revúcej na
Smrekovicu. Na druhý deň pre 45 účastníkov pokračovala túra do Černovej, alebo do Vlkolínca.
Turistický program pre mládež ZŠ a DC, ako i pre deti, ktoré majú radi pohyb v prírode, sa 05.06. v sobotu
uskutoční výstup na Strážov spojený s prehliadkou rázovitej obce Čičmany a súťažami.
Ďalšie zaujímavé podujatie pre deti a mládež bude 19.06. v sobotu, keď v programe Turistického zrazu regiónov
ZA, CA, PB a MT v Strečne bude túra pre mládež spojená s prehliadkou hradu Strečno s prechodom cez Javorinu
do Stráňav. Autobusová doprava mládeže je zaistená.
Náš program na celý rok je zverejnený na informačnej tabuli pred OÚ a na našej stránke
www.kstll.estranky.sk. Váš záujem a osobná účasť na turistických podujatiach nás
vždy potešia, pretože turistické chodníky sú zároveň i cestou za zdravím a
Ing. Štefan Jurecký
poznaním a to je cieľom našej dobrovoľníckej činnosti v KST.

