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Príhovor
Vážení spoluobčania,
dovoľte mi, aby som vás oboznámil v krátkosti o aktivitách
v obci. V decembri Lietavská Lúčka dostala 3 stolnotenisové stoly
za cenu jedného, za čo by som chcel poďakovať bývalému
poslancovi Miroslavovi Čerňanovi. Tieto stoly využívajú žiaci
základnej školy, ale aj naši občania pri poriadaní stolnotenisových
turnajov. Koncom marca sme začali kolaudovať zdravotné
stredisko. Ako sami môžete posúdiť je to stavba, ktorá spĺňa
najprísnejšie požiadavky. Okrem bezbariérového vstupu je tam aj
výťah, ktorý využijú hlavne naši starší spoluobčania. Tento výťah
je zabezpečený čipom, ktorý si môžete vyzdvihnúť u lekárov
alebo na obecnom úrade. Je to z bezpečnostných dôvodov, aby
slúžil tým, ktorí ho potrebujú. Dokončujú sa terénne úpravy
v areáli materskej školy, čím sa skrášli aj okolie skolaudovanej
budovy materskej školy. Pokračuje sa na revitalizácií centra obce,
ako aj na stavbe nájomných bytov. Sami máte možnosť vidieť, že
obec žije stále stavebným ruchom. Okrem týchto akcií obec
podala žiadosť na ďalšie aktivity, či sa to týka oblasti životného
prostredia - kanalizácie, opravy budov v majetku obce,
bezpečnosti a ochrany majetku a mnohé ďalšie. O výsledkoch
vás budeme informovať.
Ale nedá mi, aby som nepoukázal na našu nevšímavosť voči
tým občanom, ktorí nám ničia súkromný ale aj obecný majetok,
veď nebuďme stále nevšímaví. Ako to, že nik nevidí, nechce
vidieť, ani počuť, keď to nie je jeho majetok a to len podporuje pár
našich občanov. Obecný úrad rieši aj tento problém a verím, že
ak uspejeme pomôže nám to všetkým.
Je jar a znovu sa ukázal problém našich majiteľov psov. Po
zime sú všade psie exkrementy. Vari chcete, aby sme kvôli
niekoľkým chovateľom zvýšili dane za psa? Kto je povinný zbierať
po vašich miláčikoch exkrementy? Keď zišiel posledný sneh, na
verejných komunikáciách a priestranstvách bolo vidieť množstvo
papierov, plastov, odpadkov. Obraciam sa na vás so žiadosťou
a zároveň prosbou - udržujme čistotu a poriadok v okolí svojich
rodinných a bytových domoch. Poupratujte svoje okolie a tým
zlepšíte naše prostredie.
Obec zabezpečí zber nebezpečného odpadu. Taktiež
pripravujeme zber nadmerného komunálneho odpadu. O čase a

Deň matiek – druhá májová nedeľa
Druhá májová nedeľa je venovaná všetkým matkám , preto
si dovoľujeme pozvať Vás mamy na oslavu vášho dňa,
ktoré sa uskutoční 8. mája v Dome kultúry o 14.00 h.
S pekným programom vystúpia škôlkári a deti zo základnej
školy. Dúfame, že si nenecháte ujsť takúto príležitosť
a prídete si príjemne posedieť pri kávičke a zákusku.
Tešíme sa na Vás.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Mamine oči
Srdce sťa vtáča
v mojej hrudi trepoce sa
a šťastie vo mne
prebýva
Vidím oči mamine
ako s láskou a nehou na
mňa sa díva
Mamenka moja
dobrotou pretkaná
koľkéže noci, koľkéže
rána
hlas nežný volal ma
dlaň krehká hladila
Mamenka moja premilá
Ty lásku do srdca
vštepovala si
Ty krásu poznávať učila
si ma
Ty prvá prvé slovko do
úst vložila si mi

Ty krok môj prvý
sledovala si
Koľko len v detstve
mojom
bolo nehy, krásy
Koľko len tepla
skrývajú ubolené tvoje
dlane
S každou svojou
radosťou
či starosťou prídem
k svojej mame
Po radu pribehnem
A ty pokojne s láskou
tak ako po celý čas
poradíš, radu dobrú dáš
opora tvoja
nad naším spoločným
šťastím
vždy bude mať stráž
Anna Dubovcová

mieste umiestnenia veľkokapacitných kontajnerov vás budeme
informovať cestou obecného rozhlasu.
Záverom chcem poďakovať všetkým občanom, ktorí si udržujú
čistotu a poriadok pri svojich rodinných domoch a bytových
domoch.

V mesiaci máj prebehne sčítanie obyvateľov, domov a bytov. V obci budú
piati sčítací komisári. Sčítací komisári začnú navštevovať domácnosti od
13. mája, aby obyvateľom odovzdali sčítacie tlačivá a identifikátory
potrebné na právoplatné sčítanie v listinnej podobe i elektronickej forme.
Počas výkonu činnosti je sčítací komisár povinný preukazovať sa osobitným poverením,
ktoré mu vydal starosta obce. Do sčítacích formulárov sa budú zapisovať údaje
aktuálne k rozhodujúcemu okamihu sčítania, teda k polnoci z piatku 20. mája na
sobotu 21. mája. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov musia sčítací komisári ukončiť
najneskôr 6. júna. Po rozhodujúcom okamihu sčítania sčítací komisár opäť navštívi
Vašu domácnosť. Pomôže vyplniť sčítacie tlačivá osobám, ktoré ho o to požiadajú.
Skontroluje vypísané tlačivá a v prípade potreby Vás vyzve, aby ste doplnili alebo
spresnili údaje. Sčítací komisár vyzbiera vyplnené sčítacie tlačivá od všetkých osôb vo
svojom sčítacom obvode, ktoré sa nesčítali elektronicky.

Ing. Marian Sliviak, starosta obce

JUNIÁLES
Dňa 25. júna 2011 sa
pripravuje na nádvorí Domu
kultúry Juniáles s bohatým
spoločenským a kultúrnym
programom.
O programe Vás budeme včas
informovať cestou obecného
rozhlasu a letákov v informačných tabuliach obce.
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DAJME DEŤOM VIAC

ZŠ Lietavská Lúčka má zámer v šk. roku
2011/12 vytvoriť vo svojich zrekonštruovaných priestoroch výborne vybavenej školy kvalitné podmienky pre
výučbu a športové vyžitie žiakov ročníkov 1 - 4 a 5-9.
Zameriame sa na výučbu futbalu, ktorá bude zameraná
na rozvoj koordinácie pohybu, rýchlosti, pohybových
zručností a predovšetkým futbalových schopností.
Chceme sa uberať najnovšími poznatkami, ktoré vládnu
svetovému športu, ponúkame kvalitnú prípravu, ktorá
vaše deti posunie do sveta športu mimo naše hranice,
tak teda talenty hláste sa.
Žiaci sa do športovej prípravy budú zapájať v rámci
školy, v jej odpoludňajších hodinách dva, respektíve tri
krát do týždňa. Nebudeme vytvárať športové triedy, ale
mladší a starší žiaci budú zaradení do skupín podľa
veku. K dispozícií budú najmodernejšie tréningové
pomôcky, s náradím a náčiním. Deti nemusia byť hráčmi
miestneho futbalového oddielu. Naša príprava je pre
každého, bez oddielovej príslušnosti.

Farby a tvary života
Dňa 18. marca 2011 sa slávnostne otvorila výstava
dvoch rodákov z obce. Akad. sochára Štefana
Pelikána, Miroslava Bellana a Anny Dubovcovej.
Vernisáž otvoril a prítomným hosťom sa prihovoril
starosta obce Ing. Marian Sliviak, ktorý prečítal
zároveň i list prezidenta Európskej únie umenia
PhDr. Petra Vašička, citujeme: „Hlavne zdravím
a zároveň ďakujem hlavným aktérom vernisáže
výstavy „Farby a tvary života“. Poďakovanie však
patrí predovšetkým predstavi-teľom obce, ktorí
v čele so starostom takéto stretnutie s umením
podporujú.
Umenie a kultúra, ako špecifický a kultivovaný
prejav ľudskej činnosti, vyžaduje i zasluhuje si našu
pozornosť. Predovšetkým slúžili nielen ako nástroj
pre dosiahnutia príjemných pocitov, krásna a
vznešenosti, ale prinášajú také uspokojenie vo
vnímaní životnej reality, vrátané nachádzania
všeobecne prospešných východísk z niekedy
bludnej zložitosti ľudského bytia. Žiadúce a hodné
ocenenia je potom všetko to, čo ľudí v jednom
ohľade spája, niekedy však nezmieriteľne rozdeľuje.
Ste práve svedkami pôsobenia tejto veľkej sily
pravého a nefalšovaného umenia, ktoré nás spojuje
a zároveň obohacuje. Odnášajte si potom vo svojich
srdciach do každého všedného dňa istotu, že sú stále
medzi nami užitočné veci a ľudské činy, pre ktoré je
krásne žiť. Tvorba Anny Dubovcovej, Miroslava
Bellana a Štefana Pelikána je toho rýdzim
dôkazom.“
V úvode vernisáže na heligónke zahral dlhoročný
priateľ František Mucha a svojim vystúpením sa
nedali zahanbiť ani žiaci miestnej základnej školy,
ktorí vyčarili aj úsmevy na tvárach všetkých hostí.
Prítomní hostia boli milo prekvapení prácami
autorov - fotografiami, básňami a aj výtvarnými
dielami, ktoré vliali do ľudí energiu aj svojou
farebnosťou. Výstavu mohli vidieť občania celý
nasledujúci týždeň.
Sme radi, že v našej obci máme pekné výstavné
priestory na vernisáže.

Do športovej prípravy budú zaradené aj deti, ktoré sa
chcú presadiť v stolnom tenise, máme výborné
podmienky a kvalitného trénera, výuka by prebiehala
opäť v odpoludňajšom čase.
Okrem programu pre chlapcov sme mysleli aj na
dievčatá, ktoré sa môžu aj v nasledujúcom školskom
roku prihlásiť do tanečného projektu. Máme dve
inštruktorky tanca, ktoré svoje umenie, skúsenosti
a tanečné zručnosti v oblasti folklóru a moderného tanca
na vysokej úrovni odovzdávajú svojím zverenkyniam.
Deti zapojené v tomto projekte často vystupujú na
rôznych kultúrnych podujatiach a oslavách. Určite radi
uvidíte svoje deti v krásnych krojoch pri tanečných
kreáciách, ktoré vás chytia za srdiečko.
Rodičia, i keď škola bude zameraná na rozšírené
vyučovanie športových a kultúrnych činností, nemusíte
sa báť, že by boli vaše deti ochudobnené o riadny
vyučovací proces, uvedené aktivity vašich ratolestí budú
nad rámec vyučovacieho procesu.

Prvé stretnutie s notou
Mala som 15. rokov. Snívala som o učiteľskom povolaní. Bola vojna.
Môj sen sa oddialil o celý rok. Štúdium nemeckého jazyka som
musela odložiť do zásuvky. Začala som sa pasovať sama s ruskou
azbukou, ruskou gramatikou. A s notami. Na preparandii
v Turčianskych Tepliciach bol povinný vyučovací predmet „hra na
husle“.
16 ročný chlapec v našej dedine sa podujal, že ma zasvätí do tajov
techniky hry na husliach. Učil ma poznávať noty. S jeho pomocou
som začala vnikať do tajomstiev čarovného nástroja. Cvičievali sme
poctivo bez oddychu. Po pár týždňoch sme už spolu dokázali vykúzliť
rad známych melódii, piesní. Úporné cvičenia prinášali prvé plody.
V zajatí čarovných tónov sa prebúdzal čudesný platonický vzťah k 16
ročnému učiteľovi huslí. Aj on, hoci veľmi skúpo, sa primkýnal
k môjmu srdcu.
Moja čistá, vrúcna láska sa nenaplnila. Vojna pominula. Prijímacie
skúšky z ruského jazyka i spevu som urobila. Prijali ma. Na hodinách
huslí som excelovala. Môj učiteľ ma dobre pripravil do 1. ročníka.
Prvé stretnutia s notou pod vedením mladého učiteľa sa zúročili.
Prečo sme sa viac nestretli? Kým som skončila štúdium učiteľstva,
oženil sa. Vzal si moju priateľku. Kým som sa ja mocovala štyri roky
s etudami, môj prvý učiteľ huslí mal iné starosti ako sledovať môj
rast. Staral sa o trojčlennú rodinu a o kapelu v rodnej dedine. Tú dlhé
roky viedol.
Keď po rokoch chytám do rúk husle, s vďakou spomínam na môjho
prvého učiteľa huslí. Aj keď už nie je medzi nami.
-sel-

Zohni

sa, zdvihni a polož tam, kam to patrí. Aj tak by
mohla znieť výzva ku všetkým, ktorí sa pri chôdzi našou obcou
stretávajú s množstvom obalových odpadov, ktoré „vyrábajú“
najmä deti a fajčiari. Je priam nepochopiteľné, hlavne pre tých
poctivých a poriadkumilovných, ktorých pre túto činnosť netreba
vyzývať. Robia to, i keď ich je, bohužiaľ, málo. Tak sa mi zdá, že
je to náš osobitý lúčanský zlozvyk, ak už nechcem povedať, že
prejav našej nekultúrnosti a neúcty k životnému prostrediu.
Rodičia a učitelia isto učia deti a žiakov k zachovávaniu určitých
etických, estetických a kultúrnych noriem, no tak sa mi zdá, že
doteraz márne. A chce to tak málo, len myslieť a rešpektovať.
Prosím všetkých – nerozhadzujte obalové odpadky z cukríkov,
keksov, nápojov a cigariet, ale ich odkladajte na miesta pre to
určené a vybudované, aby sa tí poctiví a poriadkumilovní občania,
nemuseli zohýnať, dvíhať a upratovať za vás. Aby sme boli krajší,
čistejší a kultúrnejší, aby sme to tak mohli vnímať nielen my, ale aj
návštevníci z iných miest a dedín.
-sel-
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M ôj t r i e d n y u č i t e ľ v 4 . t r i e d e ľu d ov ej š k o l y
Písal sa rok 1938. Končili sa prázdniny. Netrpezlivo
sme čakali na 1. september. Vošli sme do triedy plní
očakávania. V dlhých laviciach sme sedeli po 5 – 6 tich.
Za katedrou nás čakal pán učiteľ. Bol mladučký. Bol
krásny. A nadovšetko láskavý a dobrý. Prvákov
a druhákov usadil do prvých lavíc. Tretiakov a nás
najstarších – štvrtákov do posledných lavíc.
Privítal nás milým slovom. Potom sa posadil za
harmónium a zaspieval nám pekným tenorom slovenskú
ľudovú pieseň. Z duše sme mu zatlieskali. Vzápätí napísal
slová piesne na tabuľu a o niekoľko minút sa triedou
niesla nádherná melódia. Sprevádzal nás hrou na
harmóniu.
Získal si nás hneď v 1. septembrový deň. Učili sme sa
ostošesť. Pánovi učiteľovi sme my, najstarší žiaci
pomáhali pri vyučovaní čítania. Ťažké bolo troch prvákov
naučiť čítať novou globálnou metódou, ktorú 1. rok
zaviedli do vyučovania. Bolo veľmi zložité naučiť ich nie
prvé písmená, ale hneď celé slová. Po roku túto metódu
zrušili.
Už vtedy som pochopila, že učiteľský chlebík je
pritvrdý. Ani sme nezbadali, že školské dni plynú ako
voda. Pán učiteľ mal pre nás pochopenie. Keď sme boli
unavení – v jednotriedke sa veľa samostatne pracuje, číta
i počíta – prerušil nás, napísal slová ďalšej ľudovej piesne
na tabuľu a zas sa spievalo a hralo.

Pán učiteľ nás často vodil do prírody. Učil nás
poznávať vtákov, chrobač, motýle, stromy. Aj tam sme
spievali piesne o fialke vonnej, o jahodách, malinách.
Doteraz opatrujem zápisník piesní, je ich vyše stovky,
ktoré nás za 1. rok pán učiteľ naučil.
Rád rozdával. Keď nás viedol pešo do žilinského
kostola, na ceste od furmanov kúpil celé kilogramy
čerstvých čerešní a osviežil nás. Často nás usadil na
vychádzkach do trávy a hostil nás sladkosťami.
Bojazlivo sme čakali koniec školského roka. Niesli sa
chýry, že pána učiteľa preložia na inú školu a nás bude
učiť starší učiteľ.
30. júna pán učiteľ rozdával vysvedčenia. Delil nám
cukríky podľa zásluh, jednotkári dostali najviac, dvojkári
menej, trojkári po jednom cukríku, štvorkárom nedal nič.
Tým sme dali my ostatní. Posledný raz si sadol náš
obľúbený pán učiteľ za harmónium. Zneli piesne, jedna
krajšia od druhej. Vedeli sme, že sú to melódie na
rozlúčku. Pán učiteľ Samuel Konečník z Pliešoviec sa
k nám už nevrátil.
S láskou a úctou spomínam i po rokoch na môjho
obľúbeného učiteľa z detstva. Keď so žiakmi spievame
slovenské ľudové piesne, počujem tóny harmónia
v bytčitskej jednotriedke. Ani po rokoch neviem na ich
čaro zabudnúť.
-sel-

Obec Lietavská Lúčka dokončuje nájomný bytový dom 11b.j. –
zloženie sedem dvojizbových bytov, jeden dvojizbový bezbariérový
a tri jednoizbové byty. Záujemcovia o pridelenie bytu si môžu podať
žiadosť na obecný úrad v Lietavskej Lúčke. Oznamujeme občanom,
ktorí si už podali žiadosť na pridelenie bytu, že tieto sú evidované
na obecnom úrade.
Upozorňujeme žiadateľov, že je potrebné dodržať podmienky VZN
č. 1/2009 obce Lietavská Lúčka o prideľovaní bytov a podmienkach
nájmu bytov v nájomných obytných domoch článok II:
(1) mesačný príjem osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne
podľa zák. č. 601/2003 Z. z. z 28.10.2003 o životnom minime
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov,
(2) mesačný príjem žiadateľa a mesačný príjem osôb s ňou
bývajúcich, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne podľa zák. č.
601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, neprevyšuje 3-násobok
životného
minima
platného
k 31.12.
predchádzajúceho
kalendárneho roka, vypočítaného pre nájomcu a osoby, ktorých
príjmy sa posudzujú spoločne, pritom mesačný príjem sa vypočíta
z príjmu za predchádzajúci kalendárny rok ako podiel tohto príjmu
a príslušného počtu mesiacov, počas ktorých sa príjem poberal,
(3) musí ísť o mladú rodinu, pričom za mladú rodinu sa považuje
rodina, v ktorej aspoň jeden z manželov ku dňu podpísania
nájomnej zmluvy je mladší ako 35 rokov veku a spĺňa podmienku
uvedenú v bode 1.,
(4) aspoň jeden z manželov je samostatne zárobkovo činnou
osobou, alebo je v trvalom pracovnom pomere a toto platí v čase
podania žiadosti, schválenia a bývania,
(5) nie je vlastníkom, nájomcom, spoločným nájomcom iného
bytu alebo bytového domu,
(6) nepriaznivú bytovú situáciu si nezapríčinil sám.
Celé znenie VZN č. 1/2009 nájdete na www.lietavskalucka.sk alebo
na obecnom úrade v Lietavskej Lúčke.

Krásna zelenina
Kapusta sa varí aspoň 20 minút, aby sa
zbavila škodlivín, ktoré zaťažujú tráviaci
systém.
Kukuricu nikdy nevarte v slanej vode,
pretože by bola príliš tvrdá. Pridajte radšej
pár kvapiek citrónovej šťavy, kukurica si tak
udrží svoju krásnu zlatistú farbu.

Stále čerstvé vajcia
Trvanlivosť vajec je 28 dní po znesení.
V obchode na obale nájdete dve čísla, z ktorých
prvé znamená deň a druhé mesiac. Vajcia sa
vždy skladujú špičkou nadol pri teplote 5 a 8
ºC. Surové vajcia vyberte z chladničky najviac
hodinu pred použitím. Uvarené vajíčko vydrží
v chlade asi 10 dní.

Lúpanie mandlí
Mandle olúpeme rýchlejšie a ľahšie, keď ich
vložíme do studenej vody a v mikrovlnej rúre
zohrejeme dve až tri minúty

Zvyšné žĺtky
Keď nám ostanú žĺtky, môžeme ich dať do
porcelánovej misky a zalejeme ich troškou
studenej vody. Pred spotrebovaním vodu
zlejeme.

Ako odpudíme vši
V poslednom čase sa nemôžeme zbaviť
detskej vši. Nepomáhajú ani drahé prípravky,
a preto tu mám pre vás dobrú radu. Do
šampónu pridajte 3-4 kvapky čajovníkového
oleja - dostať ho v lekárni . Vôňa tohto oleja
vraj ho odpudzuje.
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22 Bytčica
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

pondelok – piatok
od 1.9. do 30.6.
58
08 28 48
58
08 28 38
53
08 28n 48
33
08 48
18 58
28
08n 58n
18ž 38
03h 08 18
33
03 18 38
03 18 33ž
03ž 33n
08 53
38n
08
08
04 51t

22
sobota
nedeľa

48

04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

08
08 43ž
28
33
48ž
43ž
38
58n
33
38
43
03ž
13 58ž
43
48
04

22 Bytčica

20 Bytčica

20 Bytčica

pondelok – piatok
od 1.7. do 31.8.
04 58
05 08
28
58
06 08
28
38
07 08
28n 48
08 33
09 08
48
10 18
58
11 28
12 08n 58n
13 38
14 08
18
48
15 18
38
16 03
33ž
17 03ž
18 08
53
19 38n
20 08
21 08
22 04
51t

PO – PIA
od 1.9. do 30.6.
04
05 23
06 03
33
07 03
33z
08 03
09 28
10 43
11 43
12 43
13 43
14 13
43
15 13
43
16 13f 43f
17
18
19
20
21
22

PO - PIA
od 1.7. do 31.8.
04
05 23
06 03
33
07 03
33z
08 03
09 28
10 43
11 43
12 43
13 43
14 13
43
15 13
43
16 13f 43f
17
18
19
20
21
22

Vysvetlivky
žnht-

Vysvetlivky
z - premáva po Zvolenskú
f - premáva po Fatranskú

premáva po žel. stanicu
premáva na autobusové nás.
premáva po Nám. hrdinov
zrýchlený spoj na autobusové
nás.

ODCHODY VLAKOV
126 Žilina - Rajec a späť
km
0
2
5
6
7
10
13
15
16
18
19
21

Vlak poznámka
Žilina
Žilina – Zariečie
Žilina – Solinky
Bytčica
Lietavská Lúčka

Porúbka
Poluvsie
Rajecké Teplice
Konská pri Rajci
Zbyňov
Kľače
Rajec

km

Vlak poznámka

0
2
3
5
6
8
11
14
15
16
19
21

Rajec
Kľače
Zbyňov
Konská pri Rajci
Rajecké Teplice
Poluvsie
Porúbka
Lietavská Lúčka

Bytčica
Žilina – Solinky
Žilina - Zariečie
Žilina

3550
4 09
|
4 15
|
4 20
|
|
4 30
|
|
|
4 39

3520

3500

18

41

5 36
5 40
5 43
5 46
5 58
6 02
6 07
6 10
6 12
6 15
6 18
6 21

6 40
6 44
6 47
6 50
7 02
7 06
7 11
7 14
7 16
7 19
7 22
7 25

3501
4 49
4 52
4 54
4 57
4 59
5 02
5 06
5 11
5 15
5 18
5 21
5 25

3522

6 48
6 52
6 55
6 58
7 02
7 06
7 11
7 14
7 16
7 19
7 22
7 25

3503

3505

40

41

5 31
5 34
5 36
5 39
5 41
5 44
5 48
5 54
5 58
6 01
6 05
6 09

6 34
6 37
6 39
6 42
6 44
6 47
6 51
6 57
7 01
7 04
7 07
7 11

3502

3506

28

9 45
9 49
9 52
9 55
9 59
10 03
10 08
10 11
10 13
10 16
10 19
10 22

3507
7 38
6 41
6 43
6 46
6 48
6 51
6 55
8 00
8 04
8 07
8 10
8 14

12 49
12 53
12 56
12 59
13 03
13 07
13 12
13 15
13 17
13 20
13 23
13 26

3508

14 24
14 28
14 31
14 34
14 39
14 43
14 48
14 51
14 53
14 56
14 59
15 02

3509

3521

25

13

12 30
12 33
12 35
12 38
12 40
12 43
12 47
12 52
13 03
13 06
13 09
13 13

13 34
13 37
13 39
13 42
13 44
13 47
13 51
13 56
14 00
14 03
14 06
14 10

13 ide v  a 
18 ide v , nejde 24.XII.-9.I., 1.VII.-31.VIII.

28 ide 1.VII.-31.VIII.

25 ide v , v období 1.VII.-31.VIII.

41 ide v  a , nejde 25.XII., 1.I.

40 ide v , nejde 24.-31.XII.

3524

Platí od: 01.05.2011
3510 3512 3514

13

40

14 58
15 02
15 05
15 08
15 12
15 16
15 21
15 24
15 26
15 29
15 32
15 35

15 28
15 32
15 35
15 38
15 42
15 46
15 51
15 54
15 56
15 59
16 02
16 05

3511

14 12
14 15
14 17
14 20
14 22
14 25
14 29
14 42
14 46
14 49
14 52
14 56

17 00
17 04
17 07
17 10
17 14
17 18
17 23
17 26
17 28
17 31
17 34
17 37

18 51
18 55
18 58
19 01
19 05
19 09
19 14
19 17
19 19
19 22
19 25
19 28

3513

3515

3517

16 13
16 16
16 18
16 21
16 23
16 26
16 30
16 35
16 39
16 42
16 45
16 49

17 42
17 45
17 47
17 50
17 52
17 55
17 59
18 04
18 08
18 11
18 14
18 18

19 35
19 38
19 40
19 43
19 45
19 48
19 52
19 57
20 01
20 04
20 07
20 11
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ÚSPECHY NAŠICH ŽIAKOV
Viem spievať, kresliť, recitovať, tancovať..... Každý
človek je niečím výnimočný. Ak žiak nájde odvahu, na
našej základnej škole má v priebehu školského roka
príležitosť svoje schopnosti ukázať učiteľom,
spolužiakom v rôznych súťažiach, do ktorých sa
každoročne so záujmom zapájame. Výsledky, ktoré
žiaci dosahujú sú dôkazom toho, že ak chceme,
dosiahneme veľa nielen v škole, ale i v živote.
V mesiaci september sme sa zapojili do literárnovýtvarnej súťaže Potulky starou Žilinou. Niektorí žiaci
nakreslili svoje obľúbené miesto v Žiline a stručne ho
opísali. Zo všetkých prác porota vybrala tri najkrajšie
a poslala ich do Krajskej knižnice v Žiline. Školu
reprezentovali žiačky 6.A triedy: Simonka Kubalová,
Martinka Bartelová a Alžbetka Šlesárová. Za účasť v
súťaži získala škola knižnú publikáciu Potulky starou
Žilinou.
Ďalej sme sa zapojili do súťaže, v ktorej žiaci tvorili
reklamný plagát, reprezentujúci knižnicu alebo komix
na dané témy. Opäť sme niektoré práce poslali do
Krajskej knižnice v Žiline. Ostatné diela budú postupne
uverejňované na nástenke výtvarnej výchovy.
Štyria žiaci 8. a 9. ročníka: Daniel Sasák, Patrik
Mati, Soňa Hradská a Miška Studená reprezentovali
školu v súťaži mladých záchranárov, ktorej sa
zúčastnilo 9 družstiev. Naši obsadili pekné piate
miesto.
V športovej súťaži Beh do schodov sme boli veľmi
úspešní, za čo vďačíme žiakom: Martinovi Mihálovi,
Marekovi Halčovi a Diane Zemanovej.
Spolupracovali sme s českou základnou školou
v Brne na projekte Záložka do knihy spojuje školy.
Žiaci využili svoju fantáziu a vyrobili krásne záložky,
ktoré si potom vymenili so žiakmi z Čiech. Zároveň si
niektorí z nich našli kamarátov, s ktorými naďalej
komunikujú cez internet.
Recitovať pred celou triedou nie je vôbec
jednoduché. Oveľa ťažšie je však postaviť sa pred
žiakov z iných ročníkov, prekonať strach a ukázať svoj
talent. Sedemnásť žiakov našlo odvahu a dňa 8.2.2011
predstúpili pred štvorčlenú porotu a divákov. Odmenou
im bol nielen potlesk, ale i diplomy, ktoré si právom
zaslúžili. V recitačnej súťaži Hviezdoslavov Kubín sa
súťažilo v dvoch kategóriách. V jednej boli žiaci 5. – 7.
ročníka, druhú zastupovali ôsme a deviate triedy.
Súťažilo sa v prednese poézie i prózy. Zapojili sa
chlapci i dievčatá. Za účasť boli odmenení všetci cenou
poroty, vyhrať však mohli len tí najlepší.
V druhej kategóri sa v prednese poézie umiestnila na
prvom mieste Rebeka Bitušiaková, žiačka 5.B triedy,
druhá bola Zuzana Krajčíková z tej istej triedy a tretie
miesto obsadila Viktória Belancová zo 7.B triedy.
V próze zvíťazila Dominika Tvardeková, žiačka 7.A
triedy, druhé miesto obsadila Petra Mažgútová zo 6.B
triedy a na treťom mieste sa umiestnila Alžbeta
Šlesárová zo 6.A triedy .
V tretej kategórii v prednese poézie bolo druhé
miesto udelené Patrikovi Matimu, žiakovi 8.B triedy.
Nakoľko bol jediným súťažiacim v poézii, prvé a druhé
miesta udelené neboli.
V prednese prózy zvíťazila Soňa Hradská z 9.B
triedy, druhé miesto obsadila Alenka Štefániková
z 8.B triedy. Tretie miesto udelené nebolo.

Žiaci našej školy preukázali svoje schopnosti
i v literárnej súťaži Odkaz Karoliny Brustleovej,
v ktorej sa zamysleli nad svojou rodinou, rodom
a národom. Úspešnosť bola tak ako aj minulý rok
pomene veľká. Získali sme druhé miesto – Soňa
Hradská – 8.A, tretie miesto – Matej Hodas – 5.A
a cenu poroty – Rebeka Bitušiaková – 5.B trieda..
Vo fašiangovom čase, plnom zábavy a radosti, sme
v našej škole zažili Talentmániu, školské finálové kolo
sa uskutočnilo 3.3.2011. Predstavili sa v ňom žiaci
v rôznych umeleckých oblastiach. S obdivom sme
pozerali na choreografiu tanca Veroniky Kučesovej
i na výkony tanečných skupín, ktoré podporila aj ich
farebná dekorácia ( Arabica, Pastelky, Dračice,
Roztlieskávačky). Erik Dubovec a Erik Šipoš nadchli
prítomných tanečným prejavom v štýle Drum an Bass.
Umenie slova predviedli viacerí žiaci v sólovej recitácii
i v scénke Pytačky. Nemohol chýbať ani spev, ten sa
niesol v širokom spektre od ľudových – Fašiangy,
Turíce až po piesne populárnej hudby. Umeleckým
vrcholom bola hra na husliach v podaní Rebeky
Bitušiakovej. Ťažko bolo určiť celkového víťaza
Talentmánie z tohto veľkého množstva šikovných detí.
Porota nakoniec vybrala ako najvšestrannejší talent
školy Dominiku Tvardekovú, ktorá nádherne spievala,
tancovala i recitovala.
Čo sa týka výtvarných súťaži, i v druhom polroku deti
prezentovali svoje práce. Na hodine výtvarnej výchovy
využívali svoju tvorivosť a fantáziu pri tvorbe vesmíru –
súťaž Vesmír očami detí, či lesov a mokradí – Lesy
pre vodu a mokrade. Tie najlepšie práce poslala
porota do okresného kola – žiaci zo 6.A triedy: Andrej
Komanec, Alžbeta Šlesárová, Simona Kubalová,
Martina Bartelová, žiaci zo 7.A a 7.B triedy: Viktória
Belancová, Simona Frková, Iveta Frková
Marec je mesiac knihy. Každý rok Krajská knižnica
v Žiline organizuje medzinárodnú súťaž Tvorba vlastnej
knihy. Tohtoročná téme znela: O čom snívajú hračky.
Žiaci sami vytvorili knihu, vymysleli zaujímavé príbehy,
pridali vlastné ilustrácie a vymysleli i viazanie knihy.
Opäť sme z prác vybrali tie najkrajšie a poslali ich do
žilinskej knižnice, kde sa koná okresné kolo. Na
výsledky ešte čakáme. V školskom kole zvíťazili: žiaci
5.B triedy: Rebeka Bitušiaková, Katarína Knapcová
a Bianka Zavadzanová, žiaci 6.A triedy: Alžbeta
Šlesárová spolu s Martinou Bartelovou, Adriána
Grečnárová so Simonou Kubalovou, žiaci 6.B triedy:
Sandra Brosová, Petra Rzeszotová, žiaci 7.A triedy:
Janka Makuková, Terézia Chabadová a žiaci 7.B
triedy: Viktória Belancová, Simona Frková.
Na našej škole je i stolnotenisový krúžok, ktorý vedie
pán Miroslav Čerňan. V decembri sa konal vianočný
turnaj medzi žiakmi. Prvé miesto obsadil František
Tvardek zo 6.B triedy, druhý bol Patrik Chodelka zo
7.B triedy, na treťom mieste sa umiestnila Patrícia
Vojtasová zo 4. triedy.
Sme radi, že sa žiaci so záujmom zapájajú do
literárnych, športových a výtvarných súťaží. Každé
umiestnene poteší nielen dieťa, ale i nás učiteľov.
Veríme, že v tomto školskom roku ešte pribudnú
nejaké ocenenia a umiestnenia nielen v školskom, ale
i okresnom kole.
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Stolný tenis v nových podmienkach
Pre rozvoj stolného tenisu v obci bol rok 2010 veľmi
významný. Základná škola v Lietavskej Lúčke sa zapojila
do projektu „Stolný tenis do škôl“, vyhlásený Slovenským
stolnotenisovým zväzom, kde jedno z kritérií bolo
zakúpenie jedného stolnotenisového stola a vytvorenie
stolnotenisového subjektu pri ZŠ. Keďže, boli splnené
úlohy vyplývajúce z projektu, ZŠ bola vybraná pre
pridelenie ďalších dvoch stolnotenisových stolov značky
STIGA zdarma. A tak hracie podmienky sa v telocvični ZŠ
zo dňa na deň
neporovnateľne zlepšili. Existujúci
stolnotenisový krúžok je pravidelne navštevovaný cca 6-10
žiakmi ZŠ s kvalitatívne vyššími cieľmi aké je jeho
poslanie.
Na konci školského roku sa uskutočnil pri ZŠ turnaj
pravdy každý s každým pri účasti 8 žiakov, keď poradie
bolo nasledovné.1. Tvardek František, 2. Chodelka Patrik,
3. Vojtasová Patrícia, 4. Michalík Tomáš, 5. Fides Marek,
6. Tvardeková Anna, 7. Šutek Marek, 8. Jahôdka. Ďalší
z krúžku sa z rôznych dôvodov turnaja nezúčastnili.
Pre overenie si svojej výkonnosti sme sa stretli
v priateľs-kom
stretnutí
s Energodatou
Žilina
v špecializovanej hale stolného tenisu /8 stolov/ na Bôriku,

kde sme rovesníkom boli vcelku vyrovnaným súperom
i keď sme prehrali 12:6.
V marci 2011 sa v ešte v Dome kultúry uskutočnil
obecný turnaj pri účasti 16 zúčastnených hráčov z toho 4
ženy, ktoré je hodno spomenúť: Oľga Bujdáková, Koššova
Lenka, Marunová Božena a Porubčanská Zuzana.
Novým víťazom sa stal žiak 7. ročníka ZŠ Patrik
Chodelka, ktorý vystriedal pri neúčasti Tomáša Kozla,
bývalého víťaza v dvoch turnajoch. Na 2. mieste skončil
Peter Mazúr a tretím v poradí bo žiak 6. ročníka František
Tvardek. Tu je, myslím si, výsledok zlepšujúcich sa
hracích podmienok, pravidelnej účasti a radosti žiakov na
stolnotenisových stoloch.
Zámerom rozvoja stolného tenisu je aj pravidelná účasť
priaznivcov stolného tenisu obce po tréningoch žiakov,
keď sú postavené 3 stoly. Všetko, samozrejme závisí od
záujmu.
Po poslednom turnaji bol návrh usporiadať
stolnotenisový turnaj v telocvični ZŠ, kde hracím dňom by
bola sobota.
V Dome kultúry je tiež možnosť hrania utorok –piatok po
dohode s obsluhujúcim personálom.
Miroslav Čerňan

Klub slovenských turistov Lietavská Lúčka informuje
Tento rok je už 36. rokom
organizovanej turistiky v našej
obci. Máme už zaregistrovaných
113 členov – turistov. Na záver
a začiatok roku sa uskutočnili
tradičná verejné podujatia Silvestrovský výstup na Kľak a privítanie
Nového roku 2011 a vzniku SR na
Lietavskom hrade.
Už od januára organizujeme
zaujímavé podujatia ako: účasť na
ZZČT vo Veľkých Karloviciach
s peším prechodom z Bumbálky,
zimné prechody roklinami Slovenského raja, Kunerad – Martin a

Rajecké Teplice – Turie, turisticko
– lyžiarsky zájazd na Skalku
v Kremnických horách, rozlúčku so
snehom na vrchu Strážov.
Pripravujeme niekoľko zájazdov
do Nízkych Tatier, južných Čiech
a pre mládež ZDŠ a DC na Vapeč
a Kysuce.
Na
záver
chcem
pozvať
občanov, mládež a turistov LL na
34. ročník výstupu na Žibrid, ktorý
už tradične organizujeme spolu
s OcÚ LL pri príležitosti ukončenia
2. svetovej vojny a na spomienku
padlých
spoluobčanov
vo

svetových vojnách. Výstup sa
uskutoční 30. apríla 2011 v sobotu,
kladenie vencov a otvorenie je
o 08.30 h, odvoz účastníkov do
Kľačí – Jasenovo, kde sa výstup
začína, je o 08.45 h.
Tešíme sa na vašu účasť na
tomto podujatí a i na ďalších
akciách v tomto roku. Turistický
kalendár podujatí na rok 2011 je
zverejnený na informačnej tabuli
pri Obecnom úrade.
Ing. Štefan Jurecký,
predseda KST LL

...

Keby v našej obci boli také veci, ktoré by sa nám páčili,
boli by určené pre nás všetkých a slúžili by nám, naša
obec by bola isto – iste ešte krajšia ako je dnes.
Čo by chceli zmeniť v obci naše deti – školáci ?
Katka: Ja by som chcela, aby bol semafor pre chodcov na
hlavnej ceste a aby sme mali na Ilovom detské
ihrisko a ešte by som bola rada keby sa po Lúčke
netúlali psy.
Matúš: Aby sme mali plaváreň
Monika: Chýba mi tu kúpalisko a blízko školy chcem mať
stajňu pre koníky
Marianka: Ja by som premaľovala školu a chcela by som
cukráreň

Klárka: Aby sa urobili nové chodníky na ul. J.
Bytčiančina, vybudovalo nové kúpalisko a aby bolo
viac preliezok pre deti
Marek: Bol by som rád, keby sme mali tu kúpalisko
a v škole by bola jedna hodina navyše - plávanie
Naše malé deti by sa veľmi potešili zmrzlinovým
stánkom.
No a čo naši starší žiaci?
Tým chýba hlavne plaváreň, cukráreň, kde by si radi
posedeli pri kofole a hudbe,
A zbožným želaním nás všetkých je , aby v lete nebehali
po našich cestách rýchlo motorky.
A viete čo by potešilo nás starších občanov?
Predovšetkým čistota v obci, častejšie zametanie ulíc,
nové cesty a mať tak dobré vychované deti, ktoré by
neničili obecný majetok.

