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Príhovor
Vážení spoluobčania,
rok 2007 sa blíži k svojmu koncu a to je čas, kedy treba
zhodnotiť činnosť Obecného úradu a Obecného
zastupiteľstva v obci Lietavská Lúčka.
Je to už rok čo sme si v komunálnych voľbách zvolili
poslancov obecného zastupiteľstva a starostu obce.
Obecné zastupiteľstvo zasadalo za toto obdobie 8-krát
(zákon ukladá 1-krát za 2 mesiace). Na zasadnutiach sa
riešili problémy obce, a to v oblasti ekonomickej,
investičnej, v oblasti rozvoja obce. Za toto obdobie obec
získala mimo rozpočtu finančné prostriedky na tieto
akcie:
1. v mesiaci január – marec sa, ukončila výmena
okien na budove ZŠ Skalka
2. v mesiaci máj sa začalo realizáciou odkanalizovania časti ulíc M. Chmeliara, Ilovská cesta,
v rozpočtových nákladoch 5 mil. Sk. Nakoľko táto akcia
nezapadá do „Odkanalizovania Rajeckej doliny“,
realizáciu hradila SVS, a.s. zo svojich finančných
prostriedkov, obec mala spoluúčasť vo výške 100 tis Sk
– vypracovanie projektovej dokumentácie, ktoré hradila
z rozpočtu obce.
3. v mesiaci máj začala realizácia vypracovania PD
pre ZŠ na ul. Skalka, a to: „Rekonštrukcia ZŠ - zníženie
energetickej náročnosti budovy“. Projekt vypracovala
STU Bratislava v spolupráci s firmou PROMA. Náklady
na PD predstavovali 1 mil. Sk a boli hradené z rozpočtu
MVRR SR.
4. Slovenská pošta, a.s. dala na účet SK CLL futbalový oddiel v rámci 2 % dane z príjmu 200 tis. Sk.
5. v septembri boli poukázané na účet obce finančné
prostriedky na výmenu okien a dverí ZŠ Májová vo
výške 2,5 mil. Sk z MŠ SR, na základe žiadosti
a vypracovaného posudku obce. Obec mala spoluúčasť
vo výške cca 100 tis. Sk.
6. v mesiaci november obec získala finančné
prostriedky z MF SR na základe žiadosti a posudku,
ktoré vypracovala obec, a to 200 tis. Sk na bezdrôtový
rozhlas. Ten je zrealizovaný na ulici M. Chmeliara,
Ilovská cesta, ul. Na Vápenicu a časti Žilinská cesta pri
firme HS Technik. Celkové náklady na realizáciu
bezdrôtového rozhlasu v celej obci by predstavovali cca
700 tis. Sk. Obec vyčlenila z rozpočtu obce na rok 2007
60 tis. Sk. Ďalšie finančné prostriedky prišli na
realizáciu úspory na verejné osvetlenie v obci vo výške
200 tis. Sk. Za tieto financie boli zakúpené svietidlá (70
W), ktoré budú vymenené na ul. Na Dúbravy, J.
Bytčiančina a časť Žilinská cesta.

Ako vidíte, obec získala v roku 2007 mimo rozpočtu
obce sumu spolu 9,10 mil. Sk. Tu patrí poďakovanie
hlavne poslancovi NR SR a predsedovi SNS Ing. Jánovi
Slotovi, ďalej ministrovi školstva Ing. Jánovi
Mikolajovi, ministrovi výstavby a regionálneho rozvoja
Ing. Mariánovi Janušekovi, predstavenstvu SVS, a.s.
a jej riaditeľovi Ing. Kundríkovi, STU, a to Prof. Ing. A.
Puškárovi a ďalším, ktorí boli nápomocní pri získavaní
finančných prostriedkov vo výške 9,1 mil. Sk. Je to
málo?
Z rozpočtu obce sme realizovali nasledovné akcie:
1. vymenili sa okná na Kaplnke sv. Jozefa pri
cintoríne v Lietavskej Lúčke v sume 150 tis. Sk.
2. osadili sa 2 ks nových autobusových zastávok
v cene 250 tis. Sk.
3. obec zadala vypracovanie PD na protipovodňovú
ochranu obce, ktorá rieši časť Dolinky, ul. Na Pleš a ul.
Št. Hulína a Cementárenskú (odstránenie jarku v obci),
časť Pod Skalkou – odvodnenie tejto časti cez družstvo
až k Rajčianke. Vypracovanie PD 8 domových ČOV pre
rodinné domy, kde sa nedá napojiť na kanalizáciu. Tieto
PD vypracovala firma PROZIS v cene 400 tis. Sk. Tieto
PD spolu so žiadosťami o poukázanie finančných
prostriedkov na ich realizáciu, obec podala na MŽP SR
na Environmentálny fond. O výsledku našej žiadosti sa
bude rozhodovať v mesiacoch február-apríl 2008.
4. obec odovzdala PD na MVRR SR na energetickú
úspornosť ZŠ Lietavská Lúčka Skalka.
5. obec začala s realizáciou rozšírenia cintorína
v Lietavskej Lúčke, ktorú vykonáva firma PRESTAV
vo výške 501 tis. Sk.
6. obec vykonala stavebné úpravy na Dome smútku na
Ilovom a do konca roka by sa zrealizovali aj vnútorné
úpravy Domu smútku. Spolu s položením dlažby
v Kaplnke sv. Jozefa by náklady mali predstavovať cca
200 tis. Sk.
Toto sú len tie väčšie akcie, ktoré obec realizovala
(realizuje) v roku 2007.
Viem, že nie všetci občania sú spokojní, ale môžeme
realizovať len tie akcie, na ktoré máme finančné
prostriedky.
Čo chceme v roku 2008? V prvom rade chceme
využiť možnosť čerpania finančných prostriedkov
z fondov EU podľa výziev a vypracovaných projektových dokumentácií, ktoré obec má vypracované.
Záverom mi dovoľte popriať všetkým Vám šťastné
a veselé Vianočné sviatky. Našim najmenším bohatú
vianočnú nádielku a v novom roku 2008 veľa zdravia,
šťastia a spokojnosti.
Ing. Marian Sliviak, starosta obce
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Zo života Základnej školy v Lietavskej Lúčke
Školský rok 2007/2008 beží v plnom prúde, ani
sme sa nenazdali a už máme štvrťrok za sebou, čaká
nás štvrťročná klasifikačná porada. V septembri do
školy nastúpilo 254 žiakov. V štrnástich triedach
máme na učenie ideálne stavy žiakov. Napriek tomu
v tomto školskom roku riešime viac ako inokedy
disciplinárne priestupky (nedodržiavanie pravidiel
školského poriadku), zvýšenú agresivitu a násilie
medzi žiakmi, jeden prípad šikanovania vyšetrujú
policajti z Úradu justičnej a kriminálnej polície
v Žiline. V súčasnosti na Slovensku je znížená
hranica trestnej zodpovednosti mladistvých z 15 na
14 rokov, už žiaci 8.ročníka sú stíhateľní (trestne
zodpovední).
Od septembra pracuje s problémovými žiakmi aj
špeciálny pedagóg, spolupracujeme v tejto oblasti
s Pedagogicko-psychologickou poradňou v Žiline,
s detskými lekármi, pozývame rodičov k riešeniu
jednotlivých prípadov. I keď sa z médií dozvedáme,
že to nie je len náš problém, nechceme zostať
nečinní, našou morálnou povinnosťou je riešiť
prejavy agresie už v ich zárodku, aby násilie
a šikanovanie neprekročilo hranicu, kedy sa nebude
dať agresivita či násilie v správaní jednotlivcov
zastaviť a naša pasivita nevyústi do tragédie. Bitka
medzi žiakmi je v súčasnosti považovaná za
šikanovanie, a to je trestný čin. Vzhľadom na danú
situáciu intenzívne pracujeme s rodičmi, informujeme
ich o správaní dieťaťa a problémoch, ktoré s tým
súvisia,
a hľadáme
možnosti
nápravy
prostredníctvom zmeny postoja rodiny k výchove
svojich detí. Zároveň v škole vytvárame priestor pre
zmysluplné využitie voľného času v poobedňajších
hodinách i cez víkendy – máme 19 krúžkov, ktoré
vedú pedagogickí i externí zamestnanci, zameraných
na oblasť športu, informačné a komunikačné
technológie, hudbu, umenie, prírodné i humanitné
vedy, manuálne zručnosti.
Napriek spomínaným ťažkostiam zažívame spolu
so žiakmi od septembra aj radostné chvíle,
motivujúce k ďalšej práci, či už v každodennej

pedagogicko-výchovnej činnosti v škole, či mimo nej.
Mnohí žiaci sa vyšantili na Halloweene, ktorý
zorganizovala Rodičovská rada, deviataci napísali
test Komparo, prípravu na Monitor, žiaci ôsmych
ročníkov si v Roku národného dejateľa J.M. Hurbana
pripomenuli na literárnej exkurzii jeho pôsobenie
v našom okolí, dievčatá deviatych tried si zmerali
športové sily vo volejbalovom turnaji, ktorý sa konal
v u nás v telocvični, získali 1. miesto víťazstvom nad
ZŠ Romualda Zaymusa zo Žiliny a DC z Lietavskej
Lúčky. Na školskej Superstar spievalo 14 nádejných
speváckych hviezd, zvíťazila Martina Mikundová,
žiačka 8.A triedy, no uznanie si zaslúžia všetci od
prvákov až po deviatakov. Tešili sme sa z výstavky
domácich miláčikov – zvieratiek, ktorú zorganizovala
vyučujúca prírodopisu. Nahliadnuť do života našej
školy, zúčastniť sa vyučovacích hodín, vidieť
praktické cvičenia z prírodovedných predmetov,
výstavky žiackych prác, referátov, projektov,
prezentáciu hodín špecifickej prípravy mohla široká
verejnosť 21.11.2007. Po roku sme získali ďalší grant
v projekte Otvorená škola – oblasť informatizácie
školstva, vďaka ktorému môžeme zlepšiť podmienky
pri využívaní informačno-komunikačných technológií
na vyučovaní.
Všetci zamestnanci školy oceňujeme prístup
zriaďovateľa – Obec Lietavská Lúčka k zlepšovaniu
prostredia, v ktorom pracujeme. Na začiatku
kalendárneho roka sa uskutočnila výmena okien,
vstupných dverí v budove na Skalke 34, v súčasnosti
sa vymieňajú okná a dvere v budove na Májovej ulici.
Aj rodičia a žiaci sa tešia z vynovených priestorov,
sme veľmi radi, že spolupráca školy s obcou je na
vysokej úrovni, nie všade sa myslí na školstvo tak
ako v Lietavskej Lúčke, ďakujeme za to obecnému
zastupiteľstvu, zvlášť starostovi Ing. Sliviakovi.
Práca v školstve je náročná, ale radostná, máme
krásne, nadané deti, investícia do nich sa nám raz
určite vráti.

Deň otvorených dverí

Dňa 21.11.2007 naša
škola „žila“ dňom otvorených dverí. Očakávali sme rodičov našich
detí, starých rodičov, budúcich prvákov, priateľov školy, či širokú
verejnosť. Záujemcovia mali možnosť vidieť priestory našej školy,
telocvičňu, ukážky vyučovacích hodín v bežných triedach, ale aj
v počítačovej učebni. Naše pani učiteľky vystavili krásne ukážky
žiackych prác: projekty, referáty, výtvarné, literárne a slohové
práce... Ôsmaci pripravili na občerstvenie výborný koláč. Rodičia
mali možnosť konzultovať so špeciálnym pedagógom, ktorého má
škola k dispozícii, alebo konzultovať s výchovnou poradkyňou
ohľadom výberu povolania. Na nástenke vo vestibule školy pani
učiteľky pripravili Galériu najlepších žiakov našej školy. Deň
otvorených dverí bol ukončený speváckou súťažou SUPER STAR,
kde vystúpili žiaci z jednotlivých ročníkov. Porota zvolila školskú
suprestar a udelila veľké pochvaly dvom žiakom deviateho ročníka,
ktorí nám všetkým predviedli bravúrny výkon. Na záver by som sa
chcela poďakovať všetkým pedagógom, ktorí sa podieľali pri
príprave tohto dňa a aj návštevníkom, ktorí prejavili záujem a prišli
sa pozrieť na každodenný deň v našej škole.
Mgr. Mintuchová, ZŠ LL

Mgr. Oľga Gašpieriková, zástupkyňa riaditeľa školy

Práce našich detí
Môj rodný kraj,
si krásny ako raj,
mám ťa veľmi rád,
si môj kamarát.
V tom kraji dedinka milá
leží,
v nej čas rýchlo beží.
Tá dedinka sa Lietavskou
Lúčkou nazýva,
v lete sa v nej spev
vtákov a šum rieky
Račianky ozýva.
Keď okolo Lúčky biele
hory sú,
deti sa z kopcov na
saniach
rady spúšťajú.
Štefan Zvardoň, 6.B

Ja žijem na Slovensku,
kde stromy sú krajšie ako
pláž z piesku.
Tu riečky tečú horami,
dolami,
a zelené lúky kvitnú
kvietkami.
Hory siahajú až do
oblakov,
pod nimi lieta kŕdeľ
vtákov.
Všade malé dedinky
a veliké mestá
každého zavedie domov
jeho cesta.
Jakub Paraik, 6.B
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Naša škola Nepoznám deti, ktoré by nechceli mať školu, ktorá by bola
farebná, zábavná a ktorá by im príťažlivou formou pomáhala s učením. A veľmi by
som sa čudoval rodičom, ktorí by si zase nepriali, aby ich dieťa získalo v škole čo
najviac vedomostí, malo v škole iba dobré známky a bolo vždy dobre pripravené na
jeho ďalšie štúdium i život. Radi by sme aby sa od samého začiatku dbalo na to, aby
príprava do školy bola pútavá, zábavná a samozrejme aby mala aj pozitívne výsledky.
Môžeme si položiť otázku – ako by mala vyzerať škola, do ktorej by naše deti chodili
radi? Myslím tým samozrejme hlavne obsah a formu výučby. Preto aj u nás sa
snažíme robiť všetko tak, aby do nej chodili deti radi preto, lebo sa každý deň naučia
niečo, čo ich baví, pretože škola je robená pre nich. Veľmi ma prekvapil (ne)záujem
rodičov navštíviť školu počas dňa otvorených dverí. (Ne)záujem nahliadnuť do diania
v škole, prísť sa pozrieť na deti, ktoré si pripravili krásny program, deti, ktoré túžobne
v triedach čakali na rodičov, aby im ukázali a predviedli ako to na jednotlivých
hodinách funguje. Veď rodina a škola majú pre rozvoj mladého človeka a jeho
osobnosti veľký význam. Tak rodina ako aj škola sú miestami, kde si mladý človek
osvojuje základy pre svoj ďalší život.
Martončik, šk. špec. pdg.

POĎAKOVANIE
Baumitu
Žiaci a učitelia ZŠ v Lietavskej Lúčke ďakujú
firme BAUMIT za dar –
nábytok, ktorý nám spríjemní prostredie a podporí výchovno-vzdelávaciu činnosť. Sme radi, že
aj v dnešnej dobe, keď
školy zápasia s financiami sa nájdu ľudia
ochotní deťom pomôcť.
Vážime si nášho starostu,
ktorý nás taktiež podporil.

MATERSKÁ ŠKOLA INFORMUJE
Milí rodičia a škôlkari, sme radi, že sme Vás po
prázdninách znova privítali v našej MŠ, do ktorej
nastúpilo v tomto školskom roku 64 zvedavých detí .
Kolektív pedagógov pre ne pripravil veľa zaujímavých akcií a to nad rámec edukačného programu.
Aktívne začali pracovať krúžky anglického jazyka,
tanečný, výtvarný a divadelný, ktoré vedú naše pani
učiteľky. Uskutočňujú sa v popoludňajších hodinách,
takže naši škôlkari, ktorí navštevujú krúžky majú
menej času na spanie, čo im však určite neprekáža.....
Práce našich šikovníčkov ste si mohli všetci pozrieť
na výstavke ovocia a zeleniny v Dome kultúry, ktorú
sme obohatili pestrými výtvormi na tému ,,jeseň“.
V októbri sme už stihli navštíviť divadelné
predstavenie ,,Koza rohatá a jež“, konala sa tiež
šarkaniáda.
V novembri sme Vás postrašili svetlonosmi, a vybrali sme sa hľadať ,,poklady“ do jesennej prírody.
December je mesiac čarovný, očakávaný hlavne
našimi deťmi. Preto hneď na jeho začiatku zriadime
,,vianočnú dieľňu“. Pohľadnice, hviezdy, vločky, čertovia aj anjeli, sladké medovníčky, a najmä Mikuláš
a vianočný stromček isto rozžiari všetky očká......

A samozrejme pripravíme Vianočnú besiedku, na
ktorú už vopred pozývame úúúplne všetkých, ktorí
majú radi Vianoce. Besiedka bude 18.12. 2007
o 15.00 hodine v Dome kultúry.
A pri príležitosti konca roka, dovoľte mi poďakovať.
Ďakujeme poslancom obecného zastupiteľstva za
finančný dar, ktorý bol použitý pre radosť škôlkarov na nákup hračiek pod vianočný stromček a veľmi
pekne ďakujeme pani Danke Kudlovej s manželom
Mariánom za finančný dar, ktorý taktiež obohatí
Mikulášsku nádielku hračiek.
Ďakujeme zamestnancom obecného úradu, zvlášť
starostovi Ing. Marianovi Sliviakovi a všetkým, ktorí
nám celý rok pomáhajú, či už 2% dane z príjmu, či
materiálne, či svojimi šikovnými rukami.
O našej činnosti by sa dalo napísať veľa ...ale
musíme nechať priestor aj ďalším.
Širšie informácie preto nájdete v novoročnom
vydaní nášho časopisu ,,Skalnička“, ktorý je pre naše
deti a ich rodičov. Avšak veríme že prostredníctvom
nich sa dostane aj k Vám.
Šťastie, zdravie, pokoj svätý, vinšujeme Vám,
všetkým ľuďom dobrej vôle, všetkým stvoreniam.
Monika Dimitriadu, riaditeľka materskej školy

„Môj domáci miláčik“4. október je od roku 1931 Našim členom SČK
vyhlásený za Svetový deň zvierat. Tento deň si aj Základná škola
v Lietavskej Lúčke pripomenula dvoma akciami.
Prvou akciou bola relácia v školskom rozhlase, v ktorej žiaci 8.B triedy
Romana Fedorová a Adrián Mazúr pripomenuli tento deň. Relácia bola
spestrená aj spevom pinky.
Druhou akciou bola výstavka zvieratiek pod názvom „Môj domáci
miláčik“, ktorá sa uskutočnila 11.10. 2007 v priestoroch učebne
Pestovateľských prác. Žiaci našej školy priniesli ukázať svojich
„miláčikov“ do školy. Všetci sme mohli s radosťou pozorovať papagáje,
zajačikov, mačičku s menom Najdúch, škrečkov, korytnačku a tiež
akvárijnú rybičku. Spolu sa tu vystavovalo 25 zvierat. O výstavku žiaci
počas prestávok prejavovali nesmierny záujem.
Všetkým žiakom, ktorí priniesli svojho „miláčika“ do školy patrí
poďakovanie. Veď niektorí museli s klietkou cestovať aj autobusom. Ich
úsilie bolo ocenené diplomom a vecnou cenou, ktorá bola zakúpená
z prostriedkov rodičovského združenia.

Výbor SČK v Lietavskej Lúčke
ďakuje všetkým členom, ktorí sa
podieľali na práci v našej
organizácii. Prajeme Vám všetkým
príjemné prežitie vianočných
sviatkov a v nadchádzajúcom roku
Vám želáme veľa zdravia
a spokojnosti.
Zároveň Vás pozývame na
fašiangovú zábavu, ktorá bude
2.2.2008. O dobrú náladu sa
postará živá hudba. Lístky sa budú
predávať začiatkom januára.
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95.

výročie založenia

Dobrovoľného požiarneho zboru

Na septembrovej schôdzi si naši
hasiči pripomenuli 95. výročie
založenia tejto organizácie. DHZ
vznikol v roku 1912 a mal 8 členov.
Jeho členská základňa sa len pomaly
rozširovala – veď v roku 1950 bolo v
zbore 19 členov, ktorí tvorili požiarne
a zásahové družstvá. Organizácia
mala však aj ženské družstvo, ktoré sa
v roku
1955
prebojovalo
do
celoštátnej súťaže v Brne. Veľkým
úspechom bolo aj to, že v roku 1988
založili žiacke družstvo „Plameň“,
ktoré doteraz funguje úspešne na
rôznych súťažiacich. Dobrá hasičov

RECEPTÁR

bola ohodnotená tým, že 21 členov
získalo odznak „Vzorný požiarnik“ ;
p. Emil Gažúr obdržal dokonca
najvyššie
štátne
vyznamenanie.
V roku 1962 obržala vyznamenanie
i samotná organizácia, bola ocenená
„Za zásluhy“ a získala červenú
zástavu Ústredného výboru PO. Dobrá
pripravenosť družstva sa vždy
prejavila pri zásahoch, živelných
pohromách, najmä na upevňovaní
brehov Rajčianky, počas povodní
a požiaroch, pri záchrane majetku
občanov postihnutých povodňami.

RECEPTÁR

V súčasnosti naši hasiči považujú za
najdôležitejšie pokračovať v práci predošlej generácie s dôrazom na hlavné
poslanie, a to - chrániť ľudské životy
a majetok občanov. Veľkú pozornosť
venujú i mládeži – trénujú, aby mladí
hasiči ovládali požiarnu techniku
a úspešne reprezentovali našu obec.
V súčasnosti je Obecný úrad ako
nadriadený orgán, ktorý mal a má
vždy pochopenie pre potreby a prácu
organizácie. V mene všetkých občanov Vám prajeme do ďalšej práce
veľa úspechov, málo zásahov, veľa
zdravia a spokojnosti.

RECEPTÁR

PRACLÍKY

ŠPANIELSKE MANDLE

Suroviny: 80 dkg pol. múky, 25 dkg Hera, 1 kocka
droždia, 1,5 dcl oleja, 2 dcl mlieka, 2 malé lyžičky soli,
na potretie: 1 vajíčko, grilovacie korenie, soľ.
Postup: V mlieku kvások a potom ostatné prísady.
Cesto spracujeme, necháme 10 min odležať
a vykrajujeme praclíky (praclíková vykrajovačka)

Suroviny: 1 bielok, 20 dkg neošúpaných mandlí, hrsť
hrubej morskej soli.
Postup: Rúru predhrejeme na 200 °C. vyš ľaháme bielok
na tuhý sneh, do ktorého pridáme mandle. Zmiešame,
kým sa mandle celkom neobalia. Zmes vylejeme na
plech, rozotrieme a posolíme. Pečieme asi 15 min, kým
nie je bielok chrumkavý. Necháme vychladnúť
s podávame.

KARAMELOVÝ KOLÁČ
Cesto: 2 dcl oleja, 2 dcl vody, 4 dcl kryš. cukru, 4 vajcia,
4 dcl pol. múky, 2 pol. lyžice kakaa, 1 prášok do pečiva
Postup: Vodu, cukor a kakao uvaríme na sirup. Celé
vajíčko rozšľaháme, pridáme sirup, múku, prášok do
pečiva a olej. Cesto upečieme.
Krém: 30 dkg kryš. cukru, 1,5 dcl vody – urobíme
karamel. 250g masla (Hera)5 dcl mlieka, 2 zlaté klasy v mlieku uvaríme puding, pridáme karamel a necháme
vychladnúť. Potom zmiešame s maslom.
Na vrch posekáme orechy.

ŽĹTKOVÉ REZY S MINERÁLKOU
Cesto: 30 dkg pol. múky, 1 prášok do pečiva, 4 bielka,
30 dkg kryš. cukru, 10 dkg orechov, 1 dcl oleja, 2 dcl
minerálky
Polevy: 4 žĺtky, 20 dkg práš. cukru
Postup: Vyšľaháme sneh, pridáme cukor, orechy,
múku, olej, minerálku a prášok do pečiva. Na upečený
plát vylejem polevu a necháme voľne zasušiť.

MIKUL¡ä 2007

Naša obec je bohatšia o umelecké
dielo akad. sochára Pelikána

V sobotu 1. decembra 2007 do našej obce zavítal Mikuláš
s anjelom. Mikulášske balíčky mohol rozdávať vďaka sponzorom:
BREL, Kantína, Baumit, RADESA, DP Lietavská Svinná, Textil –
Repáňová, PRESSIT – Dobroň, Večierka - Badíková Janka,
Cementáreň LL, TIPA – Papán, UNITIMA, s.r.o., Mäso-údeniny
Peter Hulín, Miroslav Czechowicz, Ladislav Mihál, Drogéria
Danko, WEHA, s.r.o., Zachar, MOTOČAS, Mäso-údeniny Ján
Vandlík, TES – Ing. Pilátik, Rudolf Bellan, DREAL M, DHZ Liet.
Lúčka, BAU-MONTAGE, Matej Papán, Tomaníček – TOPART,
Richard Hulín, IMS SPedition, s.r.o., Potraviny de Donna Emil,
Pernica KP, Rastislav Kurek, PROZIS, Urbariát Liet. Lúčka, Eva
Zavadzanová, Kaderníctvo, Holcim (Slovensko), a.s., AutoUnfal Majerčík, Červený Miloslav, R.D.I.Auto, s.r.o., GO-BO, Veselý,
Kožušníctvo, MTS – Mária Strážovcová, Pavol Stašík, Ďuriník,
SMOKER, Ovocie-zelenina - Peter Brodňan, Milan Sršník, PD
Brezová Bytčica, STAVBAU – Ing. Hrvol, Hodas – Masár,
PRIMUS, Leibitzer, EKO SERVIS, Richard Chmeliar.
Ďakujeme

Vo štvrtok 29.11.2007 bolo slávnostne
v Dome kultúry odovzdané do užívania dielo
akad. sochára Štefana Pelikána, ktoré
vytvoril s láskou pre spoluobčanov Lietavskej
Lúčky.
Jeho vzťah k Slovensku a ľuďom je vystihnutý
v názve reliéfu RODOSTROM. Dielo zobrazuje prácu baníkov – hnedá farba zeme, rieky
Dunaj a Váh – dva modré pásy, znázornené
sú tu 4 ročné obdobia. Národné bohatstvo
Slovenska spočíva v ľudovej kultúre a to
predstavujú 3 bronzové rúry – fujara a dve
píšťaly, strom zasa znázorňuje znak života.
Umelecká práca skrášlila prostredie Domu
kultúry a veríme, že sa bude našim občanom
páčiť. Zároveň obecný úrad ďakuje pánovi
Štefanovi Pelikánovi za nádherné dielo,
ktorým prispel ku kultúrnemu bohatstvu obce.
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Obzretie za futbalovou jeseňou 2007
Jesennú časť z pohľadu mužstva dospelých nemožno
síce hodnotiť ako úspešnú, ale v porovnaní s minulou
III. ligovou jeseňou, keď sme získali iba 13 bodov je to
posun, aj keď len šesťbodový.
Skúsme hľadať príčiny prečo sme neobstáli lepšie,
prečo sa nemôžeme zaradiť v III. lige medzi mužstvá,
ktoré sú v hornej polovici tabuľky a nebudú mať
problémy so záchranou. V prvom rade sa odrazíme od
štatistík, strelili sme 21 gólov, čo síce je super, ale
dostali sme však 24! V druhom rade je to kvalita
a stabilizácia kádra. Nemáme široký káder, k dispozícii
je max. 16 hráčov, mladší zatiaľ nedosahujú
výkonnostne na III. ligu. Týmto dôvodom nemáme
stabilizovanú
obranu ani
stredovú
formáciu,
predovšetkým post defenzívneho strednopoliara. Pri
hľadaní jednotky medzi žrďami sme sa nepohli ani
o piaď, pretože prakticky po celú jeseň sme mali iba
jedného. Nemáme stabilizovaný ani herný systém. Stále
iba niečo skúšame. Proti „slabším“ to však ide, ale
dostávame po prstoch od tých lepších a namiesto toho
aby sme sa športovo pobili, doplácame na individuálne
chyby v záveroch zápasov, rozprávame o hlúpych
góloch a nešťastných zhodách okolností... Že by bolo
východiskom založenie spolku nespravodlivo prehrávajúcich? Prestaňme sa konečne vyhovárať a zbavovať sa
zodpovednosti. Zápasy vyhrávajú samozrejme hráči ale
viniť ich najväčším dielom je lacné a alibistické. Náš
lúčanský futbal je však ozaj lacný, chýba širšia kvalita
kádra, chýba zodpovednejšia starostlivosť o hráčov,
chýba „ovzdušie“ a atmosféra okolo mužstva. Tým
pádom je jasné, že na vyššie priečky nedovidíme a pre
Športový klub CLL ďakuje svojim priaznivcom za
prejavenú dôveru v roku 2007, praje im príjemné
prežitie Vianočných sviatkov a do Nového roku
2008 im želá veľa zdravia, šťastia a spokojnosti
Nedá nám nereagovať na článok Ing.
Černobrada, v ktorom píše „na nezáujem obce
o starostlivosť na štadióne...“ Nevieme kto má
nezáujem, či ŠK FO CLL alebo obec. Obec
v roku 2006 preinvestovala na rekonštrukciu
(výmena strechy tribúny) sumu 700.000,- Sk +
350.000,- Sk dostal FO na svoj účet z rozpočtu
obce. V roku 2007 obec vyčlenila z rozpočtu
354.000,- Sk, ďalej obec hradí vývoz VKK (1
vývoz 5.000,- Sk v r. 2007 3x), získala z 2% dane
200.000,- Sk, ktoré boli zaslané na účet ŠK FO.
Tieto financie mohla obec zaslať aj iným
organizáciám (ZŠ, MŠ, HKLL ...). Obec v rámci
možnosti zabezpečuje vykášanie okolia štadióna.
Ak to zhrnieme vychádza, že obec za r. 20062007 zaslala na účet ŠK futbalový oddiel sumu
904.000,- Sk a preinvestovala 700.000,- Sk, spolu je to 1,604.000,- Sk. Je to nezáujem? Treba sa
pozrieť kriticky aj na nezáujem rodičov detí, ktoré
hrávajú v ŠK CLL. Prečo nechodia na tréningy?...
ale to je vec, ktorú si musí vyriešiť ŠK FO. Myslíte
si, že obec má nezáujem o ŠK FO?
Poslanci OZ Liet. Lúčka a starosta obce

nás sú nedosiahnuteľné a keďže hráčov máme takých
ako máme, je vlastne jedno kto ich bude viesť.
A potrebujeme vlastne trénera? Keďže všetko so
všetkým súvisí pokúsme sa zamyslieť nad tým, na čo
radšej do budúcna zabudnúť a na čom do budúcna
stavať. V prvom rade treba zabudnúť na niektoré
nevydarené zápasy z jesene, ktoré sme prehrali, či
remizovali vlastnými chybami v priebehu zápasov, resp.
v nadstavovaných časoch (Krásno, St. Bystrica).
Zabudnúť treba na alibizmus, zabudnúť treba na
nezáujem obce o starostlivosť na štadióne pod
Kaštieľom, zabudnúť treba na neochotu vytvoriť pre
fanúšikov skultúrnenie prostredia v mieste pred
„bufetom“ (prístrešok, soc. zariadenia, kultúra predaja).
Na čom stavať? V prvom rade na vytvorení podmienok,
ktoré vyžaduje licenčný systém SFZ pre mužstvá III.
ligy (vybudovanie kultúrneho prostredia so zodpovedajúcimi soc. miestnosťami), starostlivosť o hraciu plochu
(chýba zavlažovanie), nainštalovanie svetelných hodín
v areáli štadióna. V oblasti športovej treba ďalej stavať
na kľúčových hráčoch, na schopnosti zdolávať slabších
i na ihriskách súperov, na tradične lepšej jari z pohľadu
športových výsledkov, na ochote úzkeho kruhu
dobrovoľníkov, ktorí už roky tiahnu lúčanský futbal. Tí
svoju osobnú vojnu vybojovali, odvracajú úpadok
lúčanského športu, zachovávajú akú-takú tradíciu.
Ostáva na protagonistoch hry futbal aby v roku 2008
svojimi dosiahnutými výsledkami potešili lúčanského
fanúšika a s výrazným odstupom sa vzdialili od miest
a priečok v tabuľke, ktoré prinášajú smútok a žiaľ.
Ing. Stano Černobrad

V ýsledková tabuľka III. liga
po jesennej časti 2007/08
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Bánová
Zvolen
Dolná Ždaňa
Kys. Nové Mesto
Rim. Sobota B
Králiky
Kremnička
Dolná Strehová
L. Lúčka
St. Bystrica
Makov
Bytča
Fiľakovo
Námestovo
Lipt. Štiavnička
Krásno nad Kys.

15
15
15
15
14
14
15
15
15
15
15
14
15
15
15
14

10
8
6
7
7
5
5
5
5
5
5
5
4
4
3
3

5
3
6
2
2
5
5
5
4
3
2
5
5
4
6
20

0
4
3
6
5
4
5
5
6
7
8
5
6
7
6
9

39:10
25:14
30:19
25:14
22:19
22:21
19:20
17:18
21:24
23:37
33:36
16:20
15:22
11:19
18:33
15:25

Mimoriadny vývoz komunálneho
odpadu bude 31. 12. 2007.

35
27
24
23
23
20
20
20
19
18
17
17
17
16
15
11
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Klub slovenských turistov L. Lúč
Lúčka (KST LL) informuje
O význame pohybu v prírode pre zdravie každého človeka vo
všetkých vekových kategóriách, spojeného s poznávaním krás
prírody a historických i kultúrnych pamiatok, dnes už snáď
nik nepochybuje. Jednoducho rôzne typy turistiky od pešej,
vysokohorskej, cyklo i lyžiarskej sa stali pre mnohých
nevyhnutnou súčasťou zdravého spôsobu života. KST LL
takúto činnosť pre našich spoluobčanov organizuje a ponúka
už 33 rokov. Patrí medzi najaktívnejšie v žilinskom regióne.
Počtom 76 členov radí sa medzi najväčšie dobrovoľné
a neziskové občianske združenia v našej obci. Akcie, ktoré
organizujeme v priebehu celého roku, sú prístupné nielen pre
našich členov, ale i pre spoluobčanov a ich rodinných
príslušníkov a priateľov. Kalendár turistických podujatí
vydávame každý rok, je v ňom 30 až 40 akcií, s termínom
uskutočnenia a vedúcim, u ktorého je možné získať potrebné
informácie. Termíny sú známe už na začiatku roka, takže je
možné naplánovať si do svojho dovolenkového kalendára
najmä viacdenné zájazdy. Naše zájazdy sú nasmerované do
najzaujímavejších miest a sú i cenovo prístupne, lebo každý
účastník si hradí len priame náklady s turistickým ubytovaním
a stravovaním, na dopravu čiastočne prispieva KST LL podľa
finančnej situácie.
V tomto roku z viac ako 35 podujatí uvádzam pre ilustráciu
rôznosti:
- 01.01. - Novoročné stretnutie na Liet. hrade, verejné podujatie
- 09.02. - Lyžiarska stopa Lietavská Lúčka – Višňové –
Lietavská Lúčka, verejné podujatie
- 10.03. - Turisticko – lyžiarsky zájazd na Donovaly, pre členov
a záujemcov z obce
- 24.03. - Rozlúčka so snehom na Veľ. Kriváni v Malej Fatre
- 04.04. - Výstup na Borišov, Veľká Fatra
- 28.04. - 30.roč. Výstup na Žibrid v spolupráci s OÚ LL
s pripomenutím ukončenia 2. svetovej vojny, verejné podujatie
160 účastníkov
- 26.-27.05. - Jarný zájazd, Horná Orava, výstupy na Babiu horu
a Pilsko, pre členov a záujemcov

- 16.06. – Turistický zájazd pre mládež ZŠ LL do Terchovej
s prechodom Zbojníckeho chodníka a Obšívanky, túra
v krásnej prírode, hry a súťaže detí o vecné ceny, už 3. ročník
zájazdov s deťmi na zaujímavé turistické miesta slovenskej
prírody
- 22.-24.06. Dámska jazda – 14 žien absolvovalo túru cez
Veľkú Fatru, zo sedla Šturec do Ružomberka
- 26.-29.07. Letný turisticko – poznávací zájazd na Moravu, 44
účastníkov ( viď popis zájazdu)
- 14.-16.09. Jesenný turistický zájazd do Vysokých Tatier
spojený s čistením turistických chodníkov (viď popis zájazdu)
- 29.09. - Čistenie turistického chodníka Rajecké Teplice –
Skalky – Porúbka – Liet. Lúčka
- 13.10. - Cez tri hrady – pešia túra cez Hričovský – Súľovský –
Lietavský hrad, verejná akcia uvedená i v celoslovenskom tur.
kalendári – 24,5km, prevýšenie 1100m, cez dva hrady
Hričovský a Lietavský, 19,5km prevýšenie 600m, 44
účastníkov

Ešte v tomto roku chceme navštíviť Kysuce, uskutočniť
výstup na Sivý vrch v Západných Tatrách, no hlavne vás
pozývame na naše ďalšie verejné akcie:
- 15.12 - „Za vianočnou vetvičkou“, prechádzka z Babkova do
Lietavskej Lúčky
- 31.12 - Silvestrovský výstup na malo fatranský Kľak
- 01.01.2008 - Novoročné stretnutie na Lietavskom hrade s oslavou 15.narodenín SR.
Verím, že uvedený program vás presvedčil o zaujímavosti
nášho programu a moja výzva naším spoluobčanom
a mládeži, aby sa zúčastňovali našich podujatí a stali sa našimi
členmi a priaznivcami bude mať priaznivú odozvu. Ďakujem
OÚ LL za dobrú spoluprácu a všetkým spoluobčanom v mene
celého KST LL prajem požehnané Vianočné sviatky
a v Novom roku dobré zdravie, k čomu môže prispieť i náš
program: „Turistikou za zdravím a poznaním“.
Ing. Štefan Jurecký, predseda KST LL.

ODCHODY AUTOBUSOV
Zo zástavky: Lietavská
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a

premáva v PO-SO, nepremáva 24.,25.,26.12,1.1.,21.3.,24.3,1.5.,8.5.,5.7.,29.8.,1.9.,15.9.,1.11. a 17.11.
premáva v nedeľu a 24.,25.,26.12.,1.1., 21.3.,24.3.,1.5., 8.5., 5.7., 29.8.,1.9.,15.9.,1.11. a 17.11
premáva v PO-PI, nepremáva 24.,25.,26.12.,1.1., 21.3.,24.3.,1.5., 8.5., 29.8.,1.9.,15.9., a 17.11
premáva v SO-NE a 24.,25.,26.12.,1.1.,21.3.,24.3.,1.5.,8.5.,29.8.,1.9.,15.9. a 17.11.

x
w–
c–
–
m–

premáva počas školských prázdnin
premáva len v dňoch školského vyučovania
premáva v sobotu, nepremáva 5.7. a 1.11.
v dňoch šk. vyučovania zachádza k ZŠ L. Lúčka

