SPRAVODAJ OBCE
LIETAVSKÁ LÚČKA
Ročník 8, číslo 2 – október 2010
Vážení spoluobčania,
Rok, 2010 je rokom, keď končí štvorročné volebné obdobie starostu
a poslancov obecného zastupiteľstva. Dovoľte mi, aby som Vás
oboznámil s projektmi, ktoré obec realizovala za toto volebné
obdobie.
Obecné zastupiteľstvo zasadalo 37-krát. Na zasadnutiach sme
riešili problémy obce, a to v oblasti rozvoja obce, ekonomickej,
investičnej. Rozvoj obce úzko súvisí s jej investíciami.
V roku 2007 bola vykonaná výmena okien a dverí na budovách
Základnej školy (na ulici Májová, Skalka + telocvičňa), odkanalizovala sa časť ulice M. Chmeliara, Ilovská cesta, začala sa rekonštrukcia obecného rozhlasu na bezdrôtový. Realizovala sa výmena
časti svietidiel verejného osvetlenia v obci za úsporné 70 W, osadili
2 ks nových autobusových zastávok, začala sa realizácia rozšírenia
lúčanského cintorína, vymenili sa okná na Kaplnke sv. Jozefa.
V roku 2008 sa uskutočnila úprava Domu smútku na Ilovom
(možnosť vykonávania pohrebného obradu), oprava podláh
a rekonštrukcia vykurovania v budove základnej školy na Májovej
ulici, rekonštrukcia časti ulice Na Vápenicu, vrátane chodníkov zo
zámkovej dlažby, elektronizácia zvonu v Kaplnke sv. Jozefa,
ukončenie realizácie bezdrôtového rozhlasu, odkanalizovanie
siedmich rodinných domov domovými ČOV. Začala sa realizácia
protipovodňovej ochrany a odvodnenia Pod Skalkou a Dolinka,
odkanalizovala sa časť ulice Na Pleš, uskutočnila sa výmena okien
na budove Domu služieb a Požiarnej zbrojnici, začala sa realizácia
projektu rekonštrukcie školy na nízkoenergetický modernizovaný
vzdelávací komplex. V rámci Združenia Rajecká dolina sa doplnili
kontajnery sa separovanie komunálneho odpadu.
V roku 2009 sa ukončilo oplotenie lúčanského cintorína, vysadili sa
dreviny na lúčanskom aj ilovskom cintoríne, ukončila sa
protipovodňová ochrana Pod Skalkou a Dolinka. V budove
obecného úradu bolo vybudované ústredné kúrenie, na futbalovom

štadióne sa vykonala oprava strechy, zmodernizovalo sa sociálne
zariadenie, vybudovala sa vodovodná a kanalizačná prípojka
futbalového štadióna. Bola vykonaná rekonštrukcia časti Ilovskej
cesty, výmena okien na Dome smútku na Ilovom a výmena podláh
v Požiarnej zbrojnici. V závere roka bolo odovzdaných 5 nájomných
bytov v rámci nadstavby Domu služieb a začala sa realizácia
stavebných úprav Zdravotného strediska.
V roku 2010 sa pokračuje v stavebných úpravách Zdravotného
strediska, zateplila sa budova Požiarnej zbrojnice, vymenili sa kotly
v PZ, upravili sa miestne komunikácie Na Sihoti, časť ulice Skalka,
časť ulice Na Pleš, taktiež sa upravilo okolie pri Pomníku padlých.
V priebehu tohto roka sa zrealizoval projekt úpravy materskej školy
na nízkoenergetický objekt (výmena podláh, vykurovacích telies,
sociálneho zariadenia), výmena verejného osvetlenia na časti
Žilinskej cesty. Začala sa realizácia projektu revitalizácie centra
a oddychovej zóny obce, výstavba nájomného byt. domu 11 b.j..
Na uvedené projekty obec získala finančné prostriedky z MVRR SR,
z MŽP SR – envirofond, ŠFRB, pričom jednou z podmienok
získania dotácií je spoluúčasť obce na projektoch. Obec vyčlenila
z rozpočtu financie na tieto investície, ktoré však nepostačovali,
preto boli doplnené úverom z Dexia banky Slovensko. Obec tento
úver spláca.
Vďaka za výsledky práce, ktorá je aj vidieť, patrí celému kolektívu
obecného úradu, poslancom obecného zastupiteľstva, ktorí
spolupracovali a podporovali realizáciu všetkých akcií. Rád by som
sa im z tohto miesta poďakoval, lebo ak máte okolo seba dobrý
kolektív, tak sa pracuje omnoho efektívnejšie a lepšie.
Sami máte možnosť posúdiť rozsah investícií počas štyroch rokov.
Samozrejme je ešte veľa „boľačiek“ v obci, o ktorých vieme a treba
ich riešiť. Verím, že aj v budúcnosti budeme úspešní v čerpaní
finančných prostriedkov v rámci výziev.
Ing. Marian Sliviak, starosta obce

Komunálne voľby sa uskutočnia 27. novembra 2010, v čase od 7.00 do 20.00 h.
Voliť v nich budeme starostu obce a 9 poslancov Obecného zastupiteľstva.
Miestna volebná komisia zaregistrovala uvedených
kandidátov do obecného zastupiteľstva
1. Alena Ambróziová, Ing., 49, obchodný zástupca, nezávislý
kandidát
2. Ján Bartáky, Mgr., 50, živnostník, nezávislý kandidát
3. Jaromír Benko, 49, živnostník, nezávislý kandidát
4. Daniela Bitušiaková, Mgr., 45, učiteľka, ĽS-HZDS
5. Oľga Bujdáková, 55, vychovávateľka, ĽS-HZDS
6. Imrich Čerňan, Ing. 42, zootechnik, nezávislý kandidát
7. Miroslav Čerňan, 62, elektrotechnik, SNS
8. Michal Danko, 30, vodič, SMER
9. Monika Dimitriadu, Bc., 42, odborný radca, SaS
10. Stanislav Gejdoš, Ing., 27, geodet, KDH
11. Mária Gierová, MUDr., 29, lekárka, KDH
12. Iveta Grigová, Ing., 34, stavebný inžinier, nezávislý
kandidát
13. Branislav Hanuliak, 39, strojárenský technik, nezávislý
kandidát
14. Ján Huliak, Ing., 47, manažér, KDH

15. Miroslav Januš, Bc., 29, ekonóm, nezávislý kandidát
16. Gabriela Kobzáková, 50, živnostník, SMER
17. Miloš Kozel, 33, elektrotechnik, SNS
18. Alica Kučesová, 49, ekonómka, nezávislý kandidát
19. Milan Mazúr, 56, automechanik, SNS
20. Martin Oravec, 31, obchodný zástupca, SNS
21. Juraj Rosinčin, Ing., 57, geodet, KDH
22. Pavol Vanca, Ing., 33, riaditeľ vydavateľstva, SMER
23. Marcela Vancová, Ing., 33, manažér, SMER
24. Adriana Vandliková, 41, predavačka, SNS
25. Tibor Zvarík, Ing., 62, dôchodca, ĽS-HZDS
Miestna volebná komisia zaregistrovala uvedených
kandidátov pre voľby starostu obce
1. Imrich Čerňan, Ing., 42, zootechnik, nezávislý kandidát
2. Marian Sliviak, Ing., 57, stavebný inžinier, Slovenská
národná strana
3. Marcela Vancová, Ing., 33, manažér, SMER-sociálna
demokracia
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Ročné bilancovanie pilotného projektu prestavby Z Š
Dobré meno školy sa šíri rýchlo, predovšetkým vďaka
dobrým výchovno-vyučovacím výsledkom žiakov, ale aj
vzhľad budovy, pocit pohody, optimálne prostredie,
špičková vyučovacia technika, posúva školu dopredu.
Uplynul rok od ukončenia pilotného projektu v rámci
riešenia
rekonštrukcie
školských
budov
na
nízkoenergetickú stavbu s využitím netradičných zdrojov
tepla. Prípravných prác a výberu sa zúčastnilo viac
nadnárodných spoločnosti Európy. Slovensko a v rámci
neho obec Lietavská Lúčka vďaka p. starostovi Sliviakovi
bolo najaktívnejšie, uspelo vo výberovom konaní.
Potvrdilo sa, že pripraveným praje šťastie. Dôsledný
prístup k vypracovaniu a skompletizovaniu projektovej
dokumentácie zo strany obecného úradu v Lietavskej
Lúčke sa vyplatil. Firmy a projektant spolupracovali so
Slovenskou technickou univerzitou, stavebnou fakultou
v Bratislave, so zameraním na vývoj nízkoenergetických
a pasívnych domov v súvislosti s ekonomikou. Aj po
ukončení projektu STU naďalej v našej škole robí
merania
tepelných
bilancií
zatepľovacieho
a vykurovacieho systému i merania svetelného režimu v
učebniach za rôznych vonkajších podmienok daných
počasím a ročnou dobou. Merania sú dlhodobého
charakteru a využijú sa v rámci poznatkov aj pre
súkromné domy a objekty.
Firma BASF spoločne s partnermi zúčastnenými na
projekte a riešiteľským tímom pilotnej prestavby
prezentovala prvé výsledky meraní spotreby energie
v základnej škole po prvej vykurovacej sezóne.
Prezentácia sa uskutočnila v ZŠ 27.septembra 2010. Na
akciu boli prizvaní 30 novinári a zástupcovia obcí aj
z iných okresov. Všetci boli milo prekvapení vystúpením
našich žiakov pod vedením p. učiteľky Bitušiakovej.
Vrcholný manažér firmy Basf, ktorý sa prihovoril
prítomným po tomto programe, začal svoju prezentáciu
tým, že určite nezaujme tak, ako to urobila tá mladá
dáma, mysliac žiačku 4. triedy Sandru Dankovú. I takto
sa dá osloviť verejnosť a šíriť dobré meno školy.

Prvé výsledky meraní spotreby energie v budove na
ulici Skalka 34 po prvej vykurovacej sezóne v porovnaní
s rokom 2006 (pred začatím rekonštrukcie) ukázali, že sa
podarilo dosiahnuť pokles v spotrebe plynu o 75 percent
(2006: 284,370 kWh/a, 2010: 71,000 kWh/a) i keď treba
podotknúť, že stúpla spotreba elektrickej energie.
Celková energetická potreba hlavnej budovy ZŠ na ulici
2
2
Skalka klesla z úrovne 190 kWh/m na 40 kWh/m , čo pri
sústavnom raste cien energií je veľmi podstatné.
Optimálnu súhru opatrení zabezpečujú okrem zateplenia
budovy materiálom Multithem Neo aj riešenia ďalších
komponentov rekonštrukcie: solárne kolektory, tepelné
čerpadlo s využívaním nízkoteplotnej geotermálnej
energie, ako aj vetracie zariadenie s rekuperáciou tepla
a riešenie zastrešenia budovy. Robiť definitívny záver
energetickej bilancie by bolo po jednej vykurovacej
sezóne predčasné, lebo je potrebné zohľadniť aj priebeh
zimy a tá nebola v uplynulom roku typická. Príjemné
prostredie rovnako dotvára aj optimálne osvetlenie
a moderné vonkajšie hliníkové žalúzie, ktoré pri vysokých
teplotách zabezpečujú príjemný tieň v interiéri.
Moderná a vizuálne atraktívna škola výrazne prispieva
k radosti z učenia u žiakov aj učiteľov. Na naše
zrenovované priestory sme hrdí a nižšou spotrebou
energie sa podieľame aj na šetrnom postoji k životnému
prostrediu čo využívame najmä v prírodovedných
predmetoch k zmene environmentálnych postojov našich
žiakov.
Na záver bilancovania sa chceme poďakovať za žiakov
súčasných i budúcich a všetkých zamestnancov školy
zriaďovateľovi školy Obecnému úradu Lietavská Lúčka,
zvlášť starostovi obce, pracovníkom úradu i obecnému
zastupiteľstvu, je vidno, že všetkým obyvateľom obce
vzdelávanie ich detí nie je ľahostajné, záleží im na škole,
starajú sa, zveľaďujú prostredie, majú záujem, aby deti
chodili s radosťou do školy, aby sa v nej cítili dobre.
vedenie školy

Čo nové v obci?
obci? Každý človek má možnosť vidieť,
že v našej obci sa stále niečo robí - buduje. Máme pekné chodníky, pekné
autobusové zastávky, odpadkové koše. Niektoré sú ešte stále pekné a hlavne
funkčné. Čo si asi zaslúži ten, ktorému nový odpadkový kôš na ulici Skalka,
pri materskej škôlke nedal pokoj a musel ho prevrátiť? Hodnota toho koša je
300 €. Na zastávke slúžil iba niekoľko dní a už je rozbitý. Nech sa zamyslia
všetci, že kam asi takýmto spôsobom sa dopracujeme, keď zakaždým budeme
vyhadzovať obecné peniaze a to pre nejakých nespratníkov, ktorí sa nezmestia
do kože. Energiu nech si vybíjajú radšej pri športe ako takýmto spôsobom.
Prosíme rodičov všetkých detí, ktorí iba „behajú“ po Lúčke, nech svojim
deťom dohovoria, že 300 € je veľa peňazí, nech neničia pekné a úžitkové veci,
ktoré majú slúžiť všetkým a hlavne slúžia preto, aby naša obec sa nemusela
hanbiť, za nahádzané odpadky na chodníkoch a cestách. Jeseň prináša so
sebou aj zmenu času. Večery budú dlhšie a ako si spríjemniť večer?
Pozývame našu mládež nech si energiu vybije pri stolnom tenise v klube
a potom sa prihlási na vianočný turnaj. Taktiež nech využívajú knižnicu, ktorá
je otvorená v utorok a v stredu od 14.00 do 16.00 h. Pomôže im správne
a slušne sa vyjadrovať, doplnia si slovnú zásobu okrem tých výrazov, ktoré
neznesú ani naše uši. Dúfajme, že zima sa nám vydarí a mládež sa môže
realizovať na zimnom štadióne, že počas sviatkov budú dodržiavať pokyny
týkajúce sa výbušnín a petárd, nech psíkovia nezažívajú stresy na účet
„ochranárov“ a nebudú im hádzať petardy pod nohy. Keby aspoň niečo z tohto
si zapamätali, tak im budeme vďačný.
Ďakujeme za pochopenie.

Lesný a pasienkový
urbariát spoločenstiev
obce Lietavská Lúčka,
Kunerad, Dúbravy
opätovne žiada svojich členov, aby sa
prihlásili o svoje podiely v k.ú. Kunerad,
kde prebieha ROEP /register obnovenej
evidencie pozemkov/. Dokazovanie
vlastníctva bude prebiehať v dňoch
19.10. a 21.10.2010 v čase 14.00-17.00
h v kancelárii urbariátu na Hasičskej
zbrojnici. Informácie podá Ing. Juraj
Rosinčin: č.t. 0903/515927

Stolnotenisový turnaj
V stredu 27.10.2010 o 16.00 h sa
uskutoční stolnotenisový turnaj
v Dome kultúry.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť u p.
M. Čerňana do začiatku turnaja.
Vklad 1 euro.
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Z činnosti Jednoty dôchodcov Slovenska
Členovia JDS sa zúčastnili dňa 18.06.2010
okresných športových hier. Naši členovia získali deväť
medailí. Najúspešnejší sme boli v stolnom tenise, kde
sme získali štyri medaily. Ďalšie medaily získali naši
členovia v šachu, v streľbe a v hode granátom. Víťazi
svojich kategórií p. Čerňan Miroslav a p. Babčaník
Imrich sa zúčastnili na krajskom kole športových hier
s medailovým umiestnením.
Dňa 23.06.2010 sme zorganizovali zájazd do
Trenčína a Trenčianskych Teplíc. Prezreli sme si
Trenčiansky hrad a mesto Trenčín. Na ceste do
Trenčianskych Teplíc sme sa zastavili i na pútnickom
mieste Skalka a prezreli sme si zrúcaninu kláštora.
V Trenčianskych Tepliciach sme si pozreli kúpeľný
areál a niektorí členovi sa aj vykúpali v kúpeľoch.
Pokračujeme v turistických vychádzkach po okolí.
Najvýznamnejšie boli: výstup na Kľak; Podhorie –

Roháč – Hlbocký vodopád; Liet. Závadka – Roháč –
Hričovský hrad.
Ďalej chceme pokračovať v tréningoch v stolnom
tenise. Chceme byť nápomocní obci a po dohode s p.
starostom odpracovať brigády na skrášlenie obce.
Pripravujeme výročnú členskú schôdzu. Vieme, že
finančná situácia obce je zložitá, i tak žiadame p.
starostu a obecné zastupiteľstvo o finančnú podporu
na našu činnosť.
Chceme poďakovať p. starostovi a poslancom
obecného zastupiteľstva za doterajšiu spoluprácu.
Jedná sa o bezplatné poskytnutie priestorov v Dome
kultúry na členské schôdze a na hranie stolného
tenisu.
Mária Masárová
predseda JDS Liet. Lúčka

TAK SOM TO VIDELA A VIDÍM JA
Keď ma pred časom oslovil starosta
obce Ing. Marian Sliviak, že ma poverí
funkciou riaditeľky MŠ do vyhlásenia
konkurzu, veru som váhala.
Veď, keď som začiatkom júla
odchádzala na dovolenku, zo škôlky
bola stavba. V prvé júlové dni sme
poodťahovali nábytky, zabalili a prikryli čo sa dalo. Keďže som vedela čo
všetko sa v škôlke prerába, mala som aj
obavu, ako stihneme škôlku pripraviť
k novému školskému roku.
Predstava práce, ako sme robili
v začiatkoch
rekonštrukcie
bola
hrozivá. Deti sme zlúčili do dvoch
tried. Počas troch mesiacov nám prácu
s deťmi znepríjemňoval zvuk vŕtačiek,
kladív, brúsok a rôznych iných zvukov,
ktoré vydávali stavbárske stroje. Prvé
dni nám niektoré deti plakali, lebo sa
týchto zvukov báli. A my sme tiež boli
nervózne. Veď viete si predstaviť ten
hluk, keď sa prekrikujú stroje
s detským krikom? Utekali sme domov
a vadili nám i stroje na ulici. Neverila
som, že sa práce v interiéri, ale aj
v exteriéri škôlky stihnú do nového
školského roka. Veď zatepľovala sa
strecha, vymieňali sa okná, zatepľovala
sa fasáda, menili sa zárubne, dvere,
sanita, prerábala sa kuchyňa, pristavoval sa prechod medzi pavilónmi,
prerábalo sa kúrenie, voda, elektrina,
hromozvody, podlahy.
I keď sme mali vypracovaný
harmonogram , podľa ktorého sme si
rozdelili služby pri upratovaní,
nakoľko prevádzkové pracovníčky by
samé nezvládli toto upratovanie,
telefonicky som sa spojila s kolegyňami a tie so samozrejmosťou prerušili

dovolenky. A tak sa z nás stala celkom
slušná upratovacia čata. Poviem vám,
narobili sme sa, dokonca sme to aj
chceli vzdať. No predstava, akú peknú
škôlku budeme mať, bola silnejšia
a v upratovaní sme pokračovali. Boli
sme v práci aj dve soboty, ale dielo sa
nám podarilo. Keď sme na záver
rozkladali nové lehátka, obliekali nové
paplóny do obrázkových nových
obliečok, naša radosť nemala konca.
Len tak sme si sadli na malé stoličky
a boli sme šťastné. Práca sa nám
podarila. Ešte zvládnuť začiatok
nového školského roka a spokojnosť
bude dokonalá.
Ale myslím si, že aj toto sa nám
podarilo. Deti so svojimi rodičmi
prichádzali postupne, boli zvedaví
a páčilo sa. Treba dorobiť ešte nejaké
estetické úpravy, pri ktorých sa
budeme realizovať všetky učiteľky
spolu s deťmi. V októbri skompletizujeme stav učiteliek, nakoľko nám
jedna učiteľka chýbala a tak sme celý
september zastupovali. V kolektíve
panuje pohoda a ja môžem s plnou
zodpovednosťou konštatovať, že o deti
v Lietavskej
Lúčke
sa
starajú
zodpovedné a veľmi dobré učiteľky.
Spokojné deti, spokojní rodičia,
spokojná obec, to by bolo naše
najlepšie ocenenie.
Touto cestou by som sa chcela
poďakovať celému obecnému zastupiteľstvu za to, že zdvihli ruku za
projekt rekonštrukcie. Viem, že na tom
majú veľkú zásluhu. Veď starosta obce
bez súhlasu poslancov sám neurobí nič.
Ďakujem aj starostovi obce Ing.
Marianovi Sliviakovi, že urýchlil práce

na rekonštrukcii našej MŠ. Viem, že
obec vložila do rekonštrukcie veľké
finančné prostriedky. Myslím si, že
obec
dobre
investovala,
veď
investovala pre deti.
Najväčšie poďakovanie patrí celému
kolektívu MŠ. Spokojnosť a pohoda
v kolektíve znamená aj spokojnosť
detí. O to nám všetkým ide, a o to sa
budeme usilovať.
Čo plánujeme pre naše deti:
- október: výstava ovocia a zeleniny
v Dome kultúry, bábkové divadlo,
„Deň jabĺčka“;
- november: týždeň zdravia - mliečny
týždeň, „Šarkaniáda“, „Jeseň pani
bohatá“- jesenné námety na výtvarné
činnosti;
- december: „Príde k nám Mikuláš“,
bábkové divadlo, vianočná besiedka;
- január: „Bobovačka“, „Postavím si
snehuliaka“- stavanie rôznych figúrok
zo snehu;
- február: karneval, divadlo;
- marec: návšteva knižnice, „Spoznávaj
svoj kraj„ - kvíz;
- apríl: „Deň zeme„ – sadenie
stromčeka, beseda, Spoznávame svoj
kraj – turistická vychádzka;
- máj: návšteva ZŠ, školského klubu,
školský výlet;
- jún: MDD, bábkové divadlo, rozlúčka
predškolákov.
Okrem naplánovaných akcií od
októbra začína predplavecká príprava
pre menšie deti, predplavecká príprava
predškolákov, gymnastický krúžok,
krúžok AJ, tanečný krúžok, pohybový
krúžok,
krúžok
šikovných
rúk
a začiatky práce na počítači.
Janka Dubcová, riaditeľka MŠ
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Výsadba stromov pri susedovom plote
Vzdialenosť
úžitkových
drevín
vysadených popri plote ovplyvňuje
najmä ich výška, hustota a veľkosť
koruny v dospelosti. Pri výbere dreviny a
starostlivosti o strom je vhodné
dodržiavať niekoľko zásad, ktorých
dodržiavanie vám umožní predchádzať
susedským sporom:
• za vhodné považujeme pred
výsadbou drevín a stromov informovať o
svojom zámere suseda. Umožní vám to
zistiť jeho stanovisko k pripravovanej
výsadbe a vyhovieť jeho prípadným
požiadavkám, ak sú pre vás prijateľné.
• ak sa so susedom nedohodnete inak,
rešpektujte aspoň jednoduchú zásadu –
strihajte a orezávajte strom tak, aby
žiadne konáre nepresahovali za hranicu
vášho pozemku.
• v žiadnom prípade svojvoľne bez
vedomia suseda neorezávajte haluze
susedovho stromu nad vaším pozemkom. Ak vám prekážajú, požiadajte
suseda o ich odstránenie a umožnite mu
prístup na váš pozemok, aby to mohol
urobiť sám.
• ak presahujú konáre vášho stromu
susedovi, spýtajte sa ho, či mu to
neprekáža. Ak sused nesúhlasí s
presahom konárov nad jeho pozemok,
rešpektujte jeho záujem a presahujúce
konáre odstráňte podľa požiadavky
suseda.
• ak sused nemá námietky s presahom konárov nad jeho pozemok,

umožnite mu dohodou obrať úrodu z
takéhoto stromu (v časti nad jeho
pozemkom). Marhule, čerešne, orechy a
iné ovocie síce korenia na vašom
pozemku, ale dozrejú nad jeho a tienenie
stromu
nemusí
vždy
prospievať
pestovateľským zámerom suseda.
• k plotu nesaďte maliny a ruže, lebo
odnožami budú prerastať na susedov
pozemok, čomu sa dá ťažko zabrániť (ak
nie je plot na hlbokom betónovom
základe).
Pri
výsadbe
veľkých
stromov
v zastavanej časti obce doporučujeme
vždy informovať najbližšieho suseda. Ak
strom dorastie do svojej dospelej výšky,
môže jeho tienenie alebo presahovanie
nad susedov pozemok vyvolať zo strany
suseda námietky, ktoré môžu prerásť do
ťažko riešiteľného sporu a vyvolať
vzájomné nepriateľstvo susedov na dlhé
roky. V záujme zachovania pokojného
spolunažívania s najbližšími susedmi je
vhodné pri výsadbe drevín predvídať
možný vplyv dospelého stromu na
pozemok
suseda
a rešpektovať
oprávnené záujmy a požiadavky vášho
suseda.
Pri niektorých pozemkoch je vaším
susedom obec alebo štát (cesty, potoky,
verejné priestranstvá). Býva zvykom, že
v snahe čo najmenej zatieniť svoj
súkromný pozemok vysadí vlastník
strom tesne na hranicu pozemku a
polovica koruny stromu tak presahuje

Príprava na zimu
Zvýšená životná úroveň našich občanov sa odzrkadľuje okrem iného,
tiež vo zvýšenom počte motorových vozidiel, ktorých vlastníkmi sú aj
občania našej obce. Je tiež veľa vozidiel, ktoré majú naši občania
pridelené na plnenie pracovných úloh.
Nie všetky súkromné alebo služobné vozidlá majú občania možnosť
parkovať v garážach, alebo iných súkromných priestoroch. Preto sa
využíva možnosť parkovania na uliciach, čo s prichádzajúcou zimou
značne prekáža pri údržbe /odhŕňaní snehu a následnom posype/
miestnych komunikácií. Doterajší systém parkovania môže zapríčiniť
i poškodenie vozidiel, ale najmä to, že pre zlé parkovanie nebude
možné vykonávať zimnú údržbu. Neudržiavaná cesta môže robiť
prekážky ostatným spoluobčanom, najmä starším a deťom pri ceste
do školy.
Pre zabránenie možnosti vzniku ohrozenia zdravia našich
spoluobčanov a možnému poškodeniu zaparkovaných vozidiel na
obecných komunikáciách, je potrebné, aby či už doterajšie, alebo
novozvolené obecné zastupiteľstvo prijalo Všeobecné záväzné
nariadenie, ktoré by riešilo parkovanie motorových vozidiel v obci.
Pre dosiahnutie správneho riešenia tohto problému, by bolo vhodné
zapojenie sa všetkých občanov a návrhy možných riešení predložiť
na Obecný úrad či už priamo, alebo cez svojich poslancov. Myslím si,
že naši občania sú dostatočne vyspelí nato, aby sa nielen tento
problém podarilo vyriešiť.
Ing. Tibor Zvarík

nad verejný pozemok. Dôsledok
takéhoto postupu býva ten, že lístie,
prezreté a poškodené plody, suché
konáre padajú a znečisťujú verejné
plochy, spôsobujú zanášanie potoka a
pod. Ak už chce vlastník získať výhodu z
takejto situácie, mal by aspoň
dobrovoľne odstrániť z verejného
priestranstva všetku nečistotu, ktorú
spôsobí jeho strom (očistiť cestu, orezať
staré konáre, vyčistiť potok a pod.). Pri
starostlivosti o stromy je tiež potrebné
dbať, aby konáre stromov nezasahovali
do elektrických vedení, pričom treba
počítať i s pohybom konárov pri silnom
vetre. Ak vznikne medzi susedmi spor,
ktorého podstatou je rozdielny pohľad na
vzdialenosť
stromu
od
hranice
pozemkov, je tento spor ťažko riešiteľný.
Nie je nám známe, že by niektorý zákon
alebo
vyhláška
zbierky
zákonov
taxatívne
stanovovali
vzdialenosti
vysádzaných stromov od hranice
pozemkov. Pri riešení takéhoto problému v praxi ide iba o doporučené
vzdialenosti, ktorých dodržiavanie je
založené na vzájomnom ústretovom
prístupe oboch susedov. Ak však máte
úprimný záujem predchádzať susedským sporom, najjednoduchším a
najlepším riešením je dohoda so
susedom, založená na vzájomnej
ústretovosti pri riešení problému.

Jablková šťava: pomáha
zbavovať organizmus škodlivín,
dodáva telu pektíny, ktoré znižujú
cholesterol a predchádzajú
vápenateniu ciev.
Mrkvová šťava: je bohatým
zdrojom betakaroténu, prospieva
pokožke, očiam, zvyšuje odolnosť,
zlepšuje činnosť mozgu.
Pomarančová šťava: obsahuje
veľké množstvo kyseliny listovej
dôležitej pre rozvoj ľudského
plodu, znižuje hladinu zlého
cholesterolu.
Paradajková šťava: je jedným
z najbohatších zdrojov protirakovinového lykopénu, obsahuje
veľké množstvo draslíka, ktorý
reguluje krvný tlak.
Grapefruitová šťava: je bohatým
zdrojom draslíka a vitamínu C,
znižuje hladinu cukru a inzulínu
v krvi, znižuje krvný tlak.
Cvikľlová šťava: bojuje proti
rakovine, obsahuje vitamíny B1,
B2, vápnik, draslík, železo, podporuje tvorbu červených krviniek

