SPRAVODAJ OBCE
LIETAVSKÁ LÚČKA
Ročník 9, číslo 2 – december 2011
Vážení spoluobčania
v roku 2011 sa v obci dokončilo viac investičných akcií, ktoré boli hradené
jednak z prostriedkov eurofondov a jednak z rozpočtu obce. Mesiac november
bol pre 11 rodín sviatočným mesiacom, nakoľko im boli odovzdané kľúče od
nových jedno a dvojizbových bytov. Tieto boli postavené z prostriedkov
Štátneho fondu rozvoja bývania, MDVRR SR a z rozpočtu obce Lietavská
Lúčka. V týchto dňoch prebieha kolaudácia revitalizácie centra oddychovej
zóny obce. Napriek tomu, že ešte nemáme kolaudačné rozhodnutie, stavba
vonia novotou, už musíme z finančných prostriedkov obce opravovať
zariadenie, ktoré nevydržalo ani pol roka. Vandali zničili bodové osvetlenie
v parku. Sú to zbytočne vyhodené peniaze.
O necelé tri týždne budú vianočné sviatky a to je aj obdobie prázdnin našich
detí. Preto sa na Vás obraciam so žiadosťou, aby ste zvýšili pozornosť nad
konaním svojich detí. Je to hlavne používanie zábavnej pyrotechniky. Veď
vieme, že koniec roka je v znamení ohňostrojov a petárd. Je neprípustné, a je
to porušovanie zákona, aby už od začiatku decembra znepríjemňovali kľud
v obci výbuchy petárd. Za správanie svojich detí zodpovedáte vy – rodičia.
Predajcovia nepredávajú zábavnú pyrotenicku osobám mladším ako 18 rokov.
Tak odkiaľ to tie deti majú?
V roku 2012 obec pripravuje žiadosti na cezhraničnú spoluprácu, boli
opätovne podané tri žiadosti na envirofond. O výsledkoch Vás budeme
informovať prostredníctvom informačných tabúľ.
Záverom mi dovoľte poďakovať za celoročnú spoluprácu obecnému
zastupiteľstvu, pracovníkom obecného úradu a Vám popriať do nového roku
veľa zdravia, spokojnosti, radosti a krásne prežitie vianočných sviatkov.
Ing. Marian Sliviak, starosta obce

MIKUL¡ä 2011
V sobotu 3. decembra 2011 do našej obce zavítal Mikuláš s anjelom.
Mikulášske balíčky mohol rozdávať vďaka sponzorom: Mäso-údeniny
Peter Hulín, I.B.S. spol. s r.o. Žilina, MIKOMIX spol. s r.o., TES Media
s.r.o., Baumit, s.r.o., SMS CH, s.r.o., Kantína, Miroslav Kučes - Motokros
klub LL, Peter Bellan, Element, s.r.o., KP, s.r.o. Žilina, Alžbeta Slotová,
Martin Srna, TOPART – Tomaníček, MTS – Mária Strážovcová, TEXTIL
– Milka Repáňová, DANKO 88, s.r.o., Kaderníctvo Janka Švecová,
PRESSIT- Dobroň, Mäso-údeniny Ján Vandlík, Potraviny de Donna Emil,
Mejerik, Pneuservis Miroslav Czechowicz, Ladislav Mihál, DHZ Liet.
Lúčka, MIKO – Miloš Kozel, Urbariát Liet. Lúčka, GEODAT Liet.
Lúčka, HOD MAR, Matej Papán – PAPO, CLL, a.s., Ovocie-zelenina Brodňan, Eugen Ďuriník, Chmeliar Blažej, SEJONG Slovakia, s.r.o.,
Michal Mikušík, DEXIA banka, Ján Huliak SIMATECH.
Ďakujeme
Poďakovanie patrí aj R. Papánovi, Š. Huliakovi a Martinke Hulínovej

Vianočná
Utíchol pracovný zhon.
Príbytky voňajú ihličím,
dobrým jedlom, čistotou.
Za oknom biely pokoj, tíš.
Iba v diaľke občas počuť brechot
psov.
Čistou mysľou, vďačným srdcom
čakáš za prestretým stolom príchod
toho,
ktorý je Svetlom, Pravdou, Láskou.
Ďakujeme za vzácny dar týchto
sviatkov:
dieťatko v jasličkách spiace,
za ľudskú blízkosť,
pokoj a mier v dome,
za lásku, ktorou sa zachvievame.
Ako rada by som chcela
za nás všetkých sľúbiť,
že sa budeme snažiť,
aby medzi nami láska
neumrela.
- sel Ak láska topí ľad čo pani Zima
vyčarila,
Ak dá človek viac z toho, čo v sebe
skrýva,
Ak vládne všade ticho a počuť len
praskať mráz,
padajúce vločky a v detských očiach
jas,
keď každý pre každého má pár
prívetivých viet,
je doba Vianoc a nad ich čaro niet !
- sel -

Vďaka za úctu a lásku
Rok rýchlo ubehol a znovu je tu predvianočný čas.
Deti sa tešia na darčeky a dospelí na stretnutia so
svojimi blízkymi, ktorí sú roztrúsení po svete, že aspoň
na Vianoce sa stretnú s rodinou pri vianočnom
stromčeku.

j

Aj nás najstarších seniorov z Lietavskej Lúčky potešil
darček – pekná vianočná kolekcia.
Ďakujeme predstaviteľom našej obce, že na nás
pamätali a robia nám radosť už niekoľko rokov. Želáme
im Vianoce plné pokoja a lásky.
- sel -
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Zo života Miestneho spolku Červeného kríža
Poslaním každej organizácie je, aby dôstojne
zastupovala ľudí, ktorí dobrovoľne vstúpili a zapájali sa
do akcií, brigád, či autobusových zájazdov poriadaných
organizáciou. Snažíme sa každý rok, aby naši členovia
boli zapojení aspoň do jednej akcie a boli s ňou
spokojní. Niekedy to samozrejme nie je stopercentné,
ale keď sa sami posnažíme, tak to v našich mysliach
bude na sto percent. Stačí len trocha dobrej nálady,
prispôsobenia, a je to! Veď v dnešnej dobe je
majstrovským umením vyhovieť požiadavkám ľudí.
Najlepším príkladom sú zábavy. Každý rok poriadame
/tento rok bude 10-ta/ Fašiangovú zábavu a poviem
Vám, že sa poriadne popasujeme s našimi nervami či
vôbec bude prihlásených toľko ľudí, aby sa konala. Ja
pevne verím, že túto zábavu si nenecháte ujsť a prídete
sa zabaviť 11. februára a tým aj podporíte našu
organizáciu. Na dobrú náladu Vám bude hrať Vlado
Mikunda so svojou partnerkou Zuzanou. Pripravujeme
pekné tomboly a veríme, že sa nájdu aj sponzori,
ktorých srdečne pozývame medzi nás.
Naši členovia sa už mnoho rokov zapájajú do brigád
pri skrášľovaní miestneho parku a tým si aj vlastne
privyrobíme na naše akcie. V tomto roku sme boli
v Pezinku, Trenčíne a v Nowom Targu – boli to

plánované autobusové zájazdy. Musím však podotknúť,
že každý rok je autobusový zájazd drahší a na budúci
rok si to dobre premyslíme, kam a či vôbec niekam
pôjdeme, pretože dosť eur doplácame a nemáme také
príjmy ako doteraz.
Poslaním nášho spolku je starať sa o tých, ktorí
pomáhajú ľuďom prinavrátiť zdravie chorým a každému
kto potrebuje vzácnu tekutinu a tým je krv. Tento rok
máme ďalšieho člena, ktorý získal Diamantovú
Jánskeho plaketu a tým je pán Pavol Košša. Srdečne
blahoželáme.
Najkrajšou akciou je vždy posedenie s našimi
jubilantmi. Vtedy zabudnú, že sú chorí a z ich tvárí sála
optimizmus a dobrá nálada. Vtedy to človeka nabudí
a dostane chuť pracovať a vymýšľať niečo nové. Radi
by sme privítali medzi nami nové mladé tváre, ktoré
majú nové nápady a hlavne chuť a silu pracovať. Ste
vítaní v našom kruhu a radi Vás uvítame na našej
členskej schôdzi.
V Novom roku vám prajem, pevného zdravia,
optimizmu ,spokojnosť v rodine, aby sme prekonali
všetky zábrany a mali sme okolo seba len dobrých
a úprimných ľudí a priateľov.
Za MSČK Bujdáková

Z ČINNOSTI JEDNOTY DÔCHODCOV SLOVENSKA
Členovia J.D.S. v jarných mesiacoch
uskutočnili brigádu na úprave okolia
cintorínov v Liet. Lúčke a na Ilovom.
V rámci
brigády
bolo
urobené
odburinenie novovysadených tisov
okolo cintorínov a pre urbariát Háj
vyžínanie okolo stromčekov. Tieto
brigády sú dôkazom, že členovia J.D.S.
nečakajú len na finančnú podporu
Obecného úradu, ale snažia sa zarobiť
peniaze na svoju činnosť aj takým
spôsobom. Veríme , že táto spolupráca
s Obecným úradom a urbariátom bude
pokračovať aj v budúcnosti.
Založený spevácky súbor „Lúčanka“
sa začal prezentovať na akciách ako
Deň matiek, Juniáles, výročie SNP,
Jesenných trhoch, a pri odovzdaní
novej hasičskej techniky. Spevácky
súbor sa pravidelne schádza pod

vedením Mgr. Daniely Bitušiakovej.
V tomto čase sa pripravuje vianočný
program, s ktorým má súbor vystúpiť
na posedení dôchodcov v Žiline. Súbor
má momentálne 18 členov.
Turistický oddiel J.D.S. pokračuje
v túrach po Súľovských vrchoch
a Malej Fatry. V tomto roku sme už
spravili 18 túr, čo vychádza 2 túry za
mesiac. Postupne si už viac členov
uvedomuje, aký je pohyb na čerstvom
vzduch potrebný pre zdravie. Počet
zúčastnených členov stúpa a stúpa aj
naša náročnosť na niektoré túry vo
Vrátnej. Bola to hrebeňovka –
Snilovské sedlo- Chleb – Poludňový
Grúň –Chata na Grúni – Vrátna, dol.
stanica lanovky. Ťažká hrebeňovka
bola, horná stanica lanovky – Chrapáky

– Kraviarske – Žitné Baraniarky –
Sedlo Príslop – Starý dvor.
I v tomto
roku
sme
úspešne
reprezentovali
meno
obce
na
športových hrách J.D.S. v Žiline.
Zúčastnilo sa 10 členov, ktorí obsadili
dve prvé a jedno tretie miesto.
Na záver by som chcela poďakovať
O.Z. na čele s pánom starostom za
doterajšiu spoluprácu a veríme, ze
i v tejto zlej finančnej situácii sa nájdu
eurá na požadovanú finančnú podporu
na budúci rok, na chod našej
organizácie.
Taktiež
žiadame
o technické vybavenie speváckeho
súboru /prehrávač, ošatenie – jednotné
blúzky / môžu prispieť aj sponzori!
Mária Masárová
Predsedníčka ZO JDS v Liet. Lúčke

JESENNÉ TRHY
1. októbra sa opäť konali jesenné trhy. Počasie nám
prialo, čo už bolo čiastočné víťazstvo a nepochybne
najväčším prekvapením ste boli vy - naši občania. Taká
účasť na tomto podujatí ešte nebola. Myslíme si, že tých
trhákov bolo veľa. Predovšetkým to bola dobrá nálada,
výborný burčiak ešte lepší guláš a najväčším trhákom
boli určite nafukovacie kĺzačky, kde sa vyšantili všetky
deti. Pre deti bol zážitok maľovanie na tvár, kde sa deti
menili na malé princezničky a spidermanov.
Nepochybne k tomu všetkému prispel aj kultúrny
program, v ktorom vystúpili deti z materskej škôlky, deti
zo základnej školy a k spríjemneniu krásneho
odpoludnia prispeli aj naše ženy speváčky - pod vedením
Mgr. Bitušiakovej, ktoré si s chuťou zaspievali ľudové

pesničky, čím vylepšili náladu všetkým prítomným.
Nedal sa zahanbiť ani p. Chmeliar, ktorý nám zahral na
mandolíne a dokázal nám, že sa nemáme za čo hanbiť,
keď niečo vieme. Najväčším trhákom však bola živá
hudba pod vedením p. Vlada Mikundu. Svoje umenie
nám predstavili šikovné žienky z Matice slovenskej,
ktoré ako každý rok nám predviedli svoju šikovnosť
a nadanie. Veríme, že sa nám podarilo pripraviť pre Vás
pekné podujatie s príjemným posedením i keď sa
vyskytli menšie zaváhania a nedostatky, ktoré určite
odstránime na budúcich trhoch a dúfame, že nás
nesklamete a naša práca bude odmenená úspechom –
Vašou účasťou.
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AKTUALITY ZO ZÁKLADNEJ ŠKOLY
Máme za sebou prvý štvrťrok školského roku,
v ktorom sme viac ako inokedy riešili priestupky žiakov
voči Školskému poriadku. Častejšie voláme rodičov do
školy na pohovor o žiakoch, trestnú činnosť vyšetruje aj
Polícia SR.
Trestná činnosť žiakov je v súčasnosti veľkým
problémom nielen u nás. Podnetom pre jej konanie sú
často alkohol, drogy, ktoré vyvolávajú agresivitu detí.
Spolupráca rodičov so školou a ďalšími výchovnými
organizáciami je veľmi potrebná, pretože ak sa trestná
činnosť v detskom veku nezastaví, ak sa žiaci nenaučia
rozlišovať medzi dobrým a zlým, povoleným a zakázaným, v čase trestnej zodpovednosti budú súdení podľa
Trestného zákona. Hranica trestnej zodpovednosti sa
znížila z 15 na 14 rokov (zákon č. 300/2006 Z.z.)
Prvé príznaky zvýšeného rizikového správania sa
maloletého sú nedisciplinovanosť, túlanie, záškoláctvo,
podvody, vandalizmus, šikana, konflikty v škole,
nerešpektovanie dospelých, rodičov, učiteľov, fajčenie,
konzumácia alkoholu, drog. Priestupky v škole, na
akciách konaných školou rieši škola, ale priestupky
vykonané mimo školy sú v kompetencii riešenia
a vyšetrovania rodiny a polície, napríklad aj bitka žiakov
po ceste do školy alebo fajčenie mimo areálu školy.
Vyzývame rodičov, aby viac sledovali svoje deti, čo
robia vo voľnom čase, s akými priateľmi sa stretávajú.
Nielen sledovať voľnočasové aktivity dieťaťa, ale
i stanovenie opatrení, aby zabránili jeho negatívnej
činnosti a úplne najdôležitejšie je dôsledné trvanie na
ich plnení. Práve nedôslednosť dieťa presvedčí, že
môže takto konať aj inokedy.
Východiskom môže byť zapojenie detí do
zaujímavých aktivít a správne usmernenie trávenia
voľného času.
Naša škola dáva možnosť žiakom zapájať sa do

činnosti krúžkov, mnohých školských aktivít, súťaží. To
je cesta, ktorou učíme žiakov predchádzať nude,
ničnerobeniu, zlým činnostiam. Žiaci dostávajú
príležitosť pocítiť radosť z výhry, z prezentácie.
V novom školskom roku nadaní matematici riešili
československú internetovú súťaž v matematike Brloh,
začali počítať matematickú olympiádu. Uskutočnilo sa
školské kolo olympiády zo slovenského jazyka,
najkrajšie výtvarné práce sme zaslali do súťaže Galileo.
Výborní športovci pretekali na Behu 17. novembra,
prezentovali školu vo futbalovom výcviku. Talentovaní
speváci spievali ľudové piesne na prehliadke umeleckej
činnosti žiakov ZŠ vychádzajúcej z pôvodnej slovenskej
tvorby Naše talenty 2011, ktorú organizovala Matica
slovenská v Žiline dňa 25.11.2011. Naše deti nás
presvedčili, že čítanie nie je ich problémom na
Čitateľskom maratóne, ktorý sa konal v rámci Dňa
otvorených dverí 24.11.2011, zúčastnilo sa ho 39
žiakov, čítali ukážky z 31 literárnych diel. Tí, ktorí majú
záujem o prírodu, biológiu, riešia korešpondenčné
semináre Delfín, Korsem, urobili výstavku dopestovanej
zeleniny zo školského pozemku. Pocit jedinečnosti
môžu zažiť najšikovnejší žiaci školy v súťaži Expert
geniality show.
Nezabúdame ani na environmentálnu výchovu, sme
zapojení do Recyklohier – zberu odpadu i zberu batérií.
Speváci a recitátori vystúpili v programe na miestnych
oslavách a akciách, bystrí, zruční žiaci vystavujú práce,
projekty v priestoroch školy i obce.
Sme radi, že naša práca v škole prináša pozitívne
výsledky a ďakujeme všetkým deťom, ktoré si ju vážia
a pomáhajú nám svojou aktívnou činnosťou robiť dobré
meno škole a zároveň sú vzorom tým žiakom, ktorí ešte
len hľadajú správnu cestu.
Vedenie školy

POZOR NA NÁSTRAHY VIANOČNÝCH
VIANOČNÝCH DNÍ!
Milí rodičia, tento článok patrí iba Vám! Viete, kde dávate v tomto období
svoje „euráčiky“? Dávajte pozor! Vaše detičky si začínajú sporiť eurá, ale
nemyslíte si, že práve pre Vás na darčeky. Peniaze sú určené na všetky druhy
delobuchov, pirátov a kadejakej inej zábavnej pyrotechniky. Už teraz sa Vaše
deti schovávajú a lezú na najvyššie stromy v obci, aby hádzali z výšky
delobuchy na ľudí, ktorí práve prechádzajú okolo ich úkrytu. Toľká to
zábava! V rodinách je problém kam a na čo dať peniaze a vaše ratolesti bez
mihnutia oka ich minú vraj pre „zábavu“. Prosíme všetkých rodičov, buďte
opatrní a nedávajte svojim deťom teraz žiadne peniaze. Ľudský život má
obrovskú cenu a preto vážte si životy všetkých ľudí a predíďte nešťastiu.

ZEBRA REZY

5 vajec, 3 dcl kryštálového cukru,
pol litra polohrubej múky, 1 prášok do pečiva, 2 dcl olej, 2dcl vody.
Vyšľaháme bielka s cukrom a potom pridáme všetky suroviny. Cesto
rozdelíme na 2 časti. Do prvej pridáme 2 PL pol. múky a do druhej 2
PL kakaa.
Cesto lejeme na vymastený a vysypaný plech tak, že jednu naberačku
žltého cesta lejeme do stredu plechu, na ňu naberačku kakaového
cesta a takto postupujeme do konca, lejeme len na jedno miesto do
stredu . Cesto sa samo rozloží po celom plechu a vytvorí si mozaiku.
Upečené cesto potrieme džemom a na vrch dáme: 1 šľahačku
v prášku 1 stužovač a 2 pochúťkové smotany s 1 van. cukrom.

JUNIÁLES
Podujatie sa konalo 25. júna
2011 na záver školského roka
v poslednú júnovú sobotu. Po
celý deň bolo zabezpečené
občerstvenie, atrakcie ako
skákacie nafukovacie hrady,
trampolíny, maľovanie detí na
tvár.
V programe nultého ročníka
juniálesu vystúpili deti z materskej školy, Cimbalová kapela, svoje umenie predviedla
skupina historických šermiarov,
vystúpili speváčky „Lúčanka“, k
dobrej nálade prispela hudobná skupina „Marejka“, vo
večerných hodinách vystúpila
skupina „Patent“ a zlatý klinec
večera bola skupina „Aja“. Bola
to vynikajúca akcia pre všetkých Lúčanov aj nelúčanov.
Veľká vďaka patrí p. Michalovi
Sloviakovi. Všetci sa tešíme na
ďalší ročník.

4

Zájazd turistov KST Lietavská Lúčka do Južných Čiech
Tradičný jesenný zájazd sa v r.2011 uskutočnil v dňoch
15. – 18. septembra do zaujímavej južnej časti Čiech.
Zájazdový autobus so 47 účastníkmi odštartoval 15.09. už
o 01. hod. z Lietavskej Lúčky k prvému cieľu, zámku
v Hlubokej
nad
Vltavou,
ktorý
patrí
medzi
najzaujímavejšie
a najvyhľadávanejšie
historické
pamiatky v ČR. V okolí zámku sú pekné romantické
záhrady. Z Hlubokej sme sa presunuli do Českých
Budejovic. Po prehliadke historických pamiatok, ako sú
štvorcové námestie, Čierna veža s výhľadom na mesto,
chrám sv. Mikuláša, sa stihlo i občerstvenie v známej
pivárni Masné Krámy. Ďalším cieľom tohto dňa bol
najvyšší vrchol Blanského lesa – Kleť (1083 m nm). Na
vrchole je asi najstaršia murovaná rozhľadňa v ČR z r.
1864, odkiaľ bola juhočeská krajina ako na dlani. Pekné
jesenné počasie nám doprialo jedinečné výhľady od
Českých Budejovic cez Šumavu až k vrcholom Álp. Na
miesto ubytovania v Penzióne Kovařov, pri vodnom diele
Lipno sme prišli vo večerných hodinách.
Druhý deň 16.09.bol venovaný Šumave. Cez zaujímavé
mesto Horní Planá sme prišli k osade Nová Pec, kde bolo
východisko pre výstup na najvyšší vrchol českej Šumavy
na Plechý (1370 m nm.). Turistický chodník viedol okolo
Plešného jazera a pamätníka básnika Stiftera A. na vrchol

a až k zaujímavému trojhraničnému bodu medzi
Rakúskom, Nemeckom a ČR. Takéto miesta sú vždy
vďačným cieľom turistov.
Tretí deň 17.09. bol venovaný poznávaniu krajiny a
historických miest v okolí Lipna a rieky Vltavy. Prvé
zastavenie bolo pri národnej prírodnej rezervácii Čertová
stena, čo je skalnatá strmá stena s rozpadávajúcou sa žulou
a kamennými moriami. Vo Vyššom Brode sa v minulosti
viazali plte na prepravu Vltavou, teraz je to obľúbené
východisko pre rekreačné i športové splavovanie Vltavy.
Rožmberk nad Vltavou je známy najmä jedným
z najstarších hradov v južných Čechách. Český Krumlov
je považovaný za jedno z najkrajších českých miest, je
zapísané v zozname kultúrneho dedičstva UNESCO spolu
so zámkom, ktorý patrí k trojici najkrajších v Čechách.
Štvrtý deň 18.09. sme si ešte pozreli ďalšiu národnú
pamiatku cisteriánsky kláštor v Zlatej Korune.
Posledným navštíveným mestom bola Třeboň. Třeboňský
zámok patrí tiež medzi najkrajšie.
Na zájazde sme bezpečne prešli 1200 km vďaka našim
prepravcom, pekné počasie nám prialo počas celého
zájazdu, čo spolu s vyššie uvedeným programom radí
tento zájazd medzi tie, na ktoré budeme dlho spomínať.
Ing. Štefan Jurecký

NEVYDARENÁ JESEŇ
Jesenné účinkovanie nášho mužstva
dospelých je najhorším umiestnením
počas nášho viacročného účinkovania
v III. lige stred a hodnotíme ho nielen
my negatívne. Počúvame nepriaznivé
ohlasy z obce, registrujeme ohlasy
futbalových klubov i činovníkov z
blízkeho okolia. Veď v minulosti sme
boli medzi najlepšími mužstvami
regiónu Žilinského kraja. Naše
umiestnenie na konci tabuľky so 4
bodmi však mohlo byť aj lepšie
nebyť, niekoľkých nepochopiteľných
zaváhaní,
z ktorých
spomeniem
hlavne nevydarený zápas zo Záv.
Porubou (1:3), ktorý máme ešte dnes
pred očami, že sme ho mali vyhrať.
Keď k tomu pripočítam prehru v
Daňovei (1:2) v nadstavenom čase
bodový zisk mohol byť o min. 4 až 5
bodov vyšší. Nevydarených zápasov
však bolo podstatne viac, spomeniem
vysoké prehry na hosťujúcich
ihriskách, ba aj na domácom ihrisku.
Príčin je viac, medzi hlavné
považujem zlý prístup hráčov
k tréningovým povinnostiam, podstatné omladenie nášho kádra a v
niektorých prípadoch až nepochopiteľné dôvody nenastúpenia niektorých hráčov na majstrovský zápas.
Tých bodov máme fakt žalostne
málo. Či to bude dosť na záchranu po
jarnej
časti
a
pripravovanej
reorganizácii republikových súťaží

uvidíme až po jarnom spočítaní. To
že sme tak hlboko klesli treba
pripísať hlavne našej výkonnosti
a kvalite
ostatných
mužstiev,
pracujúcich v lepších a adekvátnych
podmienkach, ich hre a celkovej
úrovni III. ligy stred po novom
Majstrovstiev regiónu stred. Nie sme
teda žiadni „lumeni“ ale iba
poskladaní pokračovatelia tradícii
úspešnej
minulosti
lúčanského
futbalu.
Nepriaznivé skóre 13:59 úplne jasne
napovedá o nekvalitnej činnosti našej
defenzívy podopretej nevyrovnanými
výkonmi brankárov. Káder hráčov je
priúzky na počet 23 čo v minulosti
iste bolo môžeme len spomínať.
Adekvátnej náhrady niet jednotlivcov
pri zraneniach či vykartovaniach
nemá kto nahradiť nakoľko i káder
dorastu počíta max. s 12 hráčmi.
Tréner Pavol Šugár – náš dlhoročný
hráč, pracoval na tréningu nezriedka s
5-timi hráčmi. Nevyšli nám ani letné
prestupy, či hosťovania z dôvodu
ekonomickej nesolventnosti a odchodu hráča Blaščíka - najlepšieho
strelca do Kremničky. Viac sme
čakali od hráčov Dzurňáka, Hluchého
či Beňadika, naopak príjemne
prekvapil mladý Jakub Baranovič náš
jediný pozitívne hodnotený hráč
jesene. Zimnú prestávku plánujeme
stráviť iba v domácich podmienkach

na rozdiel od iných renomovanejších
družstiev. Plánovať posily je dnes
veľmi diskutabilné i vzhľadom k
tomu,
že
spomedzi
všetkých
účastníkov Majstrovstiev regiónu si
dovolím tvrdiť, máme najnižší
rozpočet. Samozrejme, že k určitým
presunom v hráčskom kádri dôjde
smerom von i dnu. O konkrétnych
plánoch na zmeny, ktoré nás čakajú,
či prípadných posilách je priskoro
hovoriť, nakoľko zimná prestávka
všeličo napovie, ale ani súperi
nezaháľajú. Zimná príprava začne
17.januára, v pláne máme tréningový
proces vonku, v telocvični a niekoľko
prípravných zápasov na umelej tráve.
Ak si však všímate i výsledky našich
mládežníckych mužstiev, tak v
spolupráci so starostom dávame
zelenú i mládeži, ktorá sa však i
výsledkovo hlavne u žiakov činí.
Dorast je ako nováčik v IV. lige
sk.sever na 12.mieste,žiaci dokonca v
I. triede okresu na 2. mieste za
Stráňavami.
Budúcnosť ukáže na akej sme ceste.
Či pôjdeme s mládežou po nastolenej
alebo z nej zídeme. Faktorov, ktoré
toto ovplyvnia ako iste viete je
viacero, našou snahou je i naďalej
vychovávať futbalistov, ktorí budú
ďalej šíriť slávu a úspechy futbalu
pod Pongrácovým kaštieľom.
Stanislav Černobrad
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PARKOVANIE POČAS ZIMY
Obec v spolupráci s dopravnými inžiniermi pripravuje na zimu, t.j. od 12.12. do 15.03. jednostranné
parkovanie v obci, z dôvodu zimnej údržby
miestnych komunikácií. Z uvedeného sa obraciam na
majiteľov motorových vozidiel, aby dodržiavali
parkovanie v obci počas tohto obdobia, neparkovali
pred vjazdmi do rodinných a bytových domov, a tým
umožnili zabezpečiť zimnú údržbu. Parkovanie bude
nasledovné:
ul. Na Vápenicu – parkovanie na strane RD Blažej
Chmeliar po RD Albín Čerňan
ul. Ilovská cesta – parkovanie na strane od bývalej
Coop jednoty pod RD Ján Isteník
ul. M. Chmeliara – zákaz parkovať na celej
komunikácii
ul. Na Kopec – parkovanie na strane od RD
Hulínová po bytový dom Skalka 15
ul. Cementárenská – parkovanie na strane od
Zdravotného strediska (popri chodníku) po RD J.
Benko
ul. Na Dúbravy – parkovanie na strane od RD Tibor
Zvarík po RD Pavol Frolo
ul. Lúčanská – parkovanie na strane od bytového
domu 11 b.j. po RD Marček

Daj

boh

Blížia sa Vianoce, čas pokoja, rodiny
si sadajú spoločne k slávnostne
prestretému stolu, hodnotia uplynulý
rok, robia plány do budúceho. I ja,
z pozície riaditeľky MŠ by som krátko
chcela zhodnotiť čas od začatia
školského roka 2011/2012. K 1.9. 2011
nastúpilo do našej MŠ 66 detí. Nakoľko
kapacita je 62 detí, požiadali sme KŠÚ
v Žiline o udelenie výnimky, ktorej
bolo vyhovené a tak sme mohli
prekročiť počty o tri deti na každú
triedu. Nakoľko sme mali 6 detí, ktoré
ešte nedovŕšili tri roky, /dieťa, ktoré
nedovŕši tri roky sa počíta za dve/
kapacita MŠ je naplnená a tak bolo
vyhovené všetkým rodičom, ktorí si
podali prihlášku do MŠ.
September v našej MŠ začal plačom.
Plakali malé deti, plakali aj rodičia
a veru neraz bolo do plaču i nám. Na
prvom RZ som informovala hlavne
nových rodičov, že musia vydržať
mesiac. S hrôzou na mňa pozerali.
Niektoré dieťatko zvláda odlúčenie od
drahej mamičky ľahšie, iné ťažšie.
Nadišiel október a z našej škôlky sa
stala veselá škôlka. Občas zaznie plač,
ale už preto, lebo dieťatko nechce ísť
domov, ešte chce ostať chvíľočku.
Naozaj. Môj kolektív robil všetko tak,
aby naše deti chodili do škôlky
s radosťou.
Rôznymi
edukačnými
aktivitami sa deti učia kresliť, strihať,
lepiť, poznávajú svet, učíme ich vážiť
si prácu. Pripravujeme pre nich

ul. Skalka – parkovanie na strane od RD Mihál po
RD De Donová
ul. Májová – parkovanie na strane od RD Trnovcová
po RD Zubček, na druhej strane len pri obchode
Coop Jednota
ul. Š. Hulína – parkovanie na strane od RD Turian
po Dom služieb
ul. Staničná – parkovanie na strane od RD
Rosinčinová po RD Štancel
ul. J. Bytčiančina – od križovatky Žilinská cesta po
železničné priecestie parkovať na vyhradenom
parkovisku, za železničným priecestím parkovanie
na strane od RD Richard Kőhler po RD Miroslav
Kučes, od RD Gallo po futbalový štadión, od RD
Peter Kučes po RD Peter Bros
ul. Na Pleš – parkovanie pri Kaštieli a smer
k cintorínu na strane RD Hodasová po RD
Dubovec
Nový spôsob parkovania si vyžaduje vzájomnú
ohľaduplnosť, aby nebol ohrozený vstup na
pozemok, do dvora. Je vhodné, aby každý kto vlastní
garáž, resp. priestory dvora, využíval túto možnosť
parkovania.

šťastia...

program, tak, aby sa dieťatko v škôlke
cítilo príjemne. Od septembra sme mali
v MŠ štyri divadielka, výchovný
koncert, pripravili sme pekný program
na jesenné trhy v obci, ukončili sme
plavecký
výcvik,
piekli
sme
medovníčky,
ktoré
ozdobíme,
pripravujeme besiedku, privítali sme
Mikuláša, ale i čerta, boli sme
v Krajskej knižnici, v Auparku na
dopravnom ihrisku. Za pomoci
pracovníkov Obecného úradu a dvoch
rodičov sme vymenili plot od susedov.
Ponatierali plot na ulici Skalka.
Bohužiaľ musím konštatovať, že
o brigádu nemalo záujem veľa rodičov.
Prišli nám na pomoc dievčatá z DC
a natierali
samozrejme
všetky
pracovníčky MŠ bez rozdielu. Jedno
ma mrzí. Všetky sa snažíme našu MŠ
udržať minimálne v takom stave,
v akom sme ju dostali po rekonštrukcii.
Našu snahu maria vandali. Okrem
neporiadku,
ktorý
zanechávajú
v školskej záhrade /fľaše, odpadky,
ohorky/, ničia nám drevený altánok,
preliezky, lámu všetko, čo sa zlomiť dá.
Je tu otázka. Kto nám to ničí ? Naši
bývalí škôlkari! Viem, tieto deti si
neuvedomujú ako čas rýchlo uteká, že
o niekoľko rokov budú potrebovať
škôlku pre svoje deti. Tá tu bude stáť
ešte nejaký ten rôčik. Ale bude taká
pekná ako je dnes ? Dokedy budeme
tolerovať vandalizmus mladistvých?
Apelujem na občanov, rodičov, aby si

nedali ničiť hodnoty v obci, na ktoré
môžu byť právom hrdí. Veď ktorá obec
v okolí má takú MŠ, ZŠ, park,
zdravotné stredisko, chodníky ? V MŠ
učíme deti vážiť si prácu ľudí, výsledky
práce. Bohužiaľ, keď naše deti odídu od
nás, akoby na všetko zabudli. Prosím,
pripomínajte im, čo sa v škôlke naučili.
Dosť bolo kritiky, vrátila by som sa
k plánom. Pre deti chystáme veľa
nových podujatí: lyžiarsky kurz,
pozvané sú divadielka, návšteva
hvezdárne, karneval, pokračovanie
plaveckého kurzu, rozlúčka predškolákov a mnoho ďalších prekvapení.
Chceli by sme dokončiť náter a opravu
plota, preliezok. Je nás 8 žien, preto
budeme potrebovať aj pomoc z radov
rodičov. Verím, že pár rodičov sa nájde
i budúci rok, ktorí nám pomôžu.
Na záver by som sa chcela
poďakovať
všetkým
rodičom,
sponzorom, ktorí nám v priebehu
celého roka pomáhali či už finančnými,
alebo vecnými darmi, brigádami, alebo
i zberom papiera. Na záver úryvok
piesne,
ktorú
nacvičujú
naši
predškoláci: „Daj boh šťastia, tejto
zemi, všetkým ľuďom v nej. Nech im
svetlo hviezdy svieti každý boží deň.
Hladným chleba dobrého, chorým
zdravia pevného, Daj boh šťastia celej
zemi, všetkým národom.“ Čo k tomu
dodať?
ŠŤASTNÉ A VESELÉ
VIANOCE A NOVÝ ROK!
Janka Dubcová, riaditeľka MŠ

6

R ady p r e z áh radk ár ov - k omp os tov an ie
Názov kompost pochádza z latinského slova „compositum“,
čo znamená zložené dohromady. Kompost je produkt
rozkladu rastlín a zvieracích odpadkov naskladaných po
vrstvách 20 cm presýpaných zeminou. Je to najstaršie,
najprirodzenejšie organické hnojivo slúžiace k výžive rastlín.
Obsah živín je obdobný ako v maštaľnom hnoji. Podľa druhu
použitého materiálu kompost dozrieva za 3 – 6 mesiacov, ale
aj 1 – 3 roky
Materiál na kompostovanie.
Záhradné odpady: pokosená tráva, zvyšky zeleniny,
opadané ovocie, nie zhnité, opadané lístie, vňate zemiakov,
hrachu, fazule, rajčiakov, tekvíc, uhoriek, zvyšky liečivých
rastlín, buriny – nie s vyzretými semenami a pod. Použitý
materiál by nemal byť napadnutý chorobami.
Kuchynské a domové odpady: zemiakové šupky, zvyšky
zeleniny a ovocia, šupky južného ovocia, kávová usadenina,
vaječné škrupiny, perie, zvädnuté kvety, opotrebovaná
zemina z kvetináčov, popol z dreva, papierové utierky,
a vreckovky, slama, výlisky ovocia a hrozna, podstielka
z chovu zvierat, konáriky stromov pred použitím podrvíme el.
drvičkou, alebo posekáme na dĺžku 5 cm.
Materiály nevhodné na kompostovanie. Lieky, oleje, popol
z uhlia, hrubé drevo, kosti kože. Mäso, ryby, mliečne
výrobky, výkaly psov a mačiek, časti rastlín napadnutých
chorobami, orechové a gaštanové lístie.
Priebeh kompostovania. Predpokladom zdravého priebehu
rozkladu je : správne zloženie východiskového materiálu,
správny pomer suchého a mokrého materiálu prevrstveného
zeminou, optimálna vlhkosť substrátu 50 – 70 %, dostatočný
prístup vzduchu, najmä kyslíka, vyvážený pomer medzi
vzduchom je pre humifikáciu životne dôležitý. Keď je
substrát nasýtený vodou, nezostáva miesto pre vzduch
a vzniká zapáchajúca hnijúca hmota obsahujúca množstvo
jedovatých látok.
Tma a teplo. Sú potrebné pre činnosť baktérií a húb
v komposte. Preto je potrebné zakrytie kompostu materiálom
priepustným pre vzduch /slama jutovina/ štartovacia teplota je
20 -25 C. Pravidlom je miešať materiály hrubé s tenkými,
vlhké so suchými.

Prísady do kompostu. Aplikujú sa za účelom zvýšenia živín,
zlepšenia štruktúry, zabráneniu hnilobe, ale aj ako očkovacie
látky k naštartovaniu a urýchleniu procesu humifikácie. Sú to
rohovinové a kostné múčky sušený kravský a hydinový trus,
ak je možnosť aj čerstvé vápenaté hnojivá, mletý vápenec,
drevený popol.
Kompostové štartéry. Z vlastných zdrojov: výluh zo žihľavy
0,5kg cukru a 1 kocku kvasníc rozpustiť v 10 l vody naliať na
1m kompostu.
Skúška zrelosti. Najvhodnejšou metódou je test klíčivosti.
Používa sa žerucha, ktorá klíči po 2 – 4 dňoch. Ak po 7.
dňoch semená vyklíčia a klíčne lístky sú zelené, korienky
biele, kompost je vyzretý a neobsahuje škodlivé látky. Ak
lístky zožltnú a korienky sa zafarbia do hneda či fialova,
jedná sa o surový humus, ktorý je v procese rozkladu.
Nemôžeme ho použiť na pestovanie priesad.
Kompostovanie v hrobliach. Najprv plochu o šírke1,5 – 2 m
nakypríme, aby sme uľahčili vstup dážďoviek do
kompostoviska a zaistili odtok prebytočnej vody. Prvú vrstvu
20cm ukladáme z hrubšieho materiálu- posekané konáriky na
túto vrstvu kladieme ďalšie vrstvy, tieto presypávame vrstvou
zeminy. Kropíme výluhom zo žihľavy alebo dažďovou
vodou.
Kompostovanie v zásobníkoch. Materiál vrstvíme rovnako
ako u hrobľového kompostovania. Podmienkou je zabezpečiť
prístup vzduchu a priamy kontakt s pôdou. Doporučuje sa
kompost 1 – 2 krát do roka prehodiť, čím sa prevzdušní.
Bioparenisko. Je obzvlášť vhodné pre pestovanie zeleniny.
Postup: Do hĺbky 0,3 m vykopeme ornicu. Do stredu výkopu
na šírku 0,8m uložíme posekané konáriky drevín, slnečníc,
a odrezkov zo záhrady. Celé zakryjeme mačinovými kockami
trávou dole. Na to nasypeme maštaľný hnoj, zasypeme
ornicou-0,1m Do ďalšej vrstvy – 0,3m dáme organický odpad
zo záhrady, ktorý zakryjeme ornicou, alebo polorozloženým
kompostom. Poslednú vrchnú vrstvu tvorí ornica obohatená
kompostom- 0,15m. Celková výška polkruhovej hriadky je
1m. Dá sa intenzívne využívať4 – 6 rokov.
Pripravil Dušan Benko

Orech kráľovský – vlašský
Je jedna z najpestovanejších drevín sveta. Vlašský orech je všestranne užitočný strom, má rýchlo
rastúce drevo, medonosné kvety, plody sú nutrične veľmi hodnotné. Ako vlasť orechov sa uvádza
územie od Malej Ázie až po západnú Čínu. Dnes poznáme asi 150 druhov orechov. Hojne využívané sú
orechové listy, ktoré sa trhajú ešte mladé, zelené. Sú známe ako insekticid, napríklad proti blchám.
Nálev z listov dezinfikuje, používa sa ako kloktadlo pri zápaloch ústnej dutiny, výborné sú tiež do
kúpeľov pri nadmernej potivosti nôh. Najlepšie je orechy konzumovať surové a chutné a obľúbené je
zaliať orechy medom, opatrne prehriať a postupne konzumovať. Vedci potvrdili, že vlašské orechy sú
najzdravšie spomedzi všetkých orechov, lebo obsahujú najviac antioxidantov. Vlašské orechy by mali
konzumovať ľudia, ktorých trápia srdcovo – cievne ochorenia, angina pectoris, pri hrozbe infarktu, alebo
jeho prekonaní. Vitamín B6 sa stará o správne fungovanie mozgu a tvorbe červených krviniek. Zinok
z orechov je dôležitý pre imunitný systém a hojenie rán. Sú prospešné a ľahko stráviteľné aj pre
diabetikov.
Recept pre vianočné chvíle podľa J. Oliviera.
Vlašské orechy posypeme mletým cukrom a troškou vody – pomiešame a rozložíme na plech. Pečieme
pri 180 ºC asi 15 – 20 minút. Dobrú chuť!
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