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Príhovor
. V minulom čísle Spravodaja obce som poukazoval na tvorbu divokých

skládok v obci. Je smutné, že Vás musím znova požiadať o dodržiavania
VZN č. 2/2001 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu,
a to na § 3. Je jeseň a každý sa snaží upratať svoje okolie, ale niektorí
jednotlivci si upravia okolie svojho domu a suché rastliny odvezú či už
smerom na Lietavu, Ilove alebo k Rybníčku. Zamyslime sa konečne nad
svojim konaním. Divoká skládka, ktorá vyrástla počas leta na Rybníčku, je
zlikvidovaná a taktiež chceme zlikvidovať aj ďalšie. Veď odpad z rastlín sa
dá kompostovať, či budeme robiť okolo obce naďalej neporiadok?
Občanovi, ktorému dokážeme, že vytvára divokú skládku môže dostať
pokutu až do výšky 10.000,- Sk.
Verím, že si vstúpime do svedomia a budeme si viac všímať okolie
a týchto ľudí prevychováme.
Toto cestou chcem požiadať občanov o pomoc pri vyšetrení
podpaľačstva v Lietavskej Lúčke. Za obdobie január – september 2003 bolo
v obci 7 požiarov. Žiadam Vás, aby sme dodržiavali ustanovenia zákona
o požiarnej ochrane, poučte svoje deti a spoločným úsilím chráňme náš
majetok.
Ing. Marian Sliviak, starosta obce

Mesiac úcty k starším
Vážení spoluobčania!
Mesiac október je mesiacom úcty k starším. Preto mi dovoľte popriať
našim spoluobčanom – dôchodcom, mnoho zdravia, šťastia a spokojnosti
v jeseni ich života. Pre zaujímavosť trocha čísel. V našej obci je 211
občanov nad 70 rokov, z toho je 73 mužov, čo predstavuje 4,18 % a 138
žien, čo je 7,79 % z celkového počtu obyvateľov obce.
Najstarším občanom Lietavskej Lúčky je pani Žofia Hodasová, ktorá má
97 rokov, ale trvalo sa v obci nezdržiava. Po nej nasleduje pani Justína
Perkovičová, ktorá v týchto dňoch dovŕši 91 rokov. Medzi mužmi je
najstarším občanom pán Ľudovít Chmulík, ktorý má 88 rokov.
Tak ako aj po minulé roky, aj v tomto období navštívia poslanci obecného
zastupiteľstva občanov starších ako 70 rokov a prinesú im darček.
V tomto roku z príležitosti Mesiaca úcty k starším, pripravujeme pre
našich dôchodcov posedenie pri dychovke.

Rekonštrukcia plynovodu
SPP
odštepný
závod
Žilina
ukončil
rekonštrukciu
plynovodu
v Lietavskej
Lúčke.
V budúcom roku by mala pokračovať rekonštrukcia aj v
ďalšej časti, a to na uliciach Na Sihoti, Žilinská cesta,
Ilovska cesta, M. Chmeliara a Na Vápenicu.
Touto cestou by som chcel v mene poslancov
obecného zastupiteľstva, ako aj v mene svojom
poďakovať pracovníkom firmy Pavol Malík, ktorí
prevádzali zemné práce v obci, za ich prístup k práci
a kvalitu. Je potrebné ešte dokončiť vyasfaltovanie
miestnych komunikácií.

O Z N A M
Obecný
úrad
a
Obecné
zastupiteľstvo v Lietavskej Lúčke
v rámci Mesiaca úcty k starším
pripravujú pre našich spoluobčanov – dôchodcov, posedenie
pri dychovke Lúčanka dňa
24.októbra 2003 o 17.00 hodine
v Dome kultúry Lietavská Lúčka.
Srdečne Vás pozývame.

V ý s t a v y
V mesiaci október v zasadačke
Domu kultúry prebieha výstava
ručných prác občanov Lietavskej
Lúčky, ktorá potrvá do konca
mesiaca.
V mesiaci
november
bude
medzinárodná výstava detských
maliarskych prác spolu s prácami
ak. maliara Štefana Pelikána.
Na mesiac december sú pripravené
dve výstavy, a to od 1.12. do 14.12
výstava
prác
chovankýň
Diagnostického centra a od 15.12.
výstava maliarskych prác Jozefa
Krakovského.

Kanalizácia
SeVaK Žilina pripojil chýbajúce 3 ks prípojok
k hlavnému zberaču, čím je zabezpečené napojenie
domácností ulice Cementárenská na kanalizačný zberač.
Je potrebné, aby sa občania napojili na kanalizáciu do
týchto prípojok, čím sa zlepší životné prostredie a už
nebudú musieť pod rúškom noci prečerpávať svoje
žumpy do jarku. Verím, že každý v rámci svojich
možností sa napojí na tieto prípojky do konca roka 2003.
Pracovníci SeVaK-u budú pokračovať na hlavnom
kanalizačnom zberači na uliciach Cementárenská, od
budovy OcÚ smerom k obchodu Jednota. Súbežne sa
bude prevádzať aj asfaltovanie miestnych komunikácií

Športové zariadenia a investície
.

V mesiaci júl – august bola
prevedená rekonštrukcia sociálnych zariadení na futbalovom
ihrisku.
Rekonštrukciou
sa
skvalitnili šatne pod hlavnou
tribúnou,
ako
aj
sociálne
zariadenie pre návštevníkov.
Poďakovanie patrí firme Pavla
Húšťavy, ktorá v krátkom termíne
previedla kvalitnú prácu, o čom
svedčia aj pochvalné vyjadrenia
futbalových klubov, ktoré hostia
na štadióne pod Kaštieľom.
Osobne chcem poďakovať Ing.
Stanislavovi Černobradovi a OcÚ,

že svojou aktivitou získali dotáciu
z Ministerstva školstva SR na túto
akciu. Verím, že v budúcnosti sa
získajú finančné prostriedky na
vyasfaltovanie hokejového ihriska,
kde sme spolu s hokejovým
klubom žiadali o dotáciu, avšak
neúspešne.
Ďalej chcem poďakovať všetkým
ktorí sa podieľali na výmene a
rekonštrukcii
mantinelov
na
hokejovom ihrisku: Vladimír
Chmeliar, Ľubomír Chmeliar,
Peter Sloviak, bratia Juraj a Lukáš
Chmeliarovci, Dano a Rado Šott-

níkovci, a aj pánovi Antonovi
Lyhajovi.
Osobitná vďaka patrí primátorovi
mesta Žilina Ing. Jánovi Slotovi.
Vymenené mantinely boli použité
pri výstavbe hokejového ihriska,
ktoré vzniklo v areáli ZŠ, za čo
patrí vďaka nadšencom hokejbalu
pod taktovkou Jána Papána

Rozloha starej Lúčky
Stará Lietavská Lúčka sa rozprestierala
v priestranstvách
„Papánskych
a Sliviakovských
dvorov“ (ul. Št. Hulína)
Pred rokom 1900 existovali v Lietavskej Lúčke
majere, z ktorých jeden mal hospodárske budovy
v terajších kolóniách. Majiteľom prvého majera bol
barón Popper, od ktorého majer odkúpil veľkostatkár
Elek. V roku 1908 odkúpila majer cementáreň na
stavbu rodinných domov pre robotníkov. Pôdu odkúpil
Kubelík – bývajúci v Bytči (slávny český huslista).
Majiteľom druhého majera bol barón Pongrác,
ktorému patril i kaštieľ Na Pleši. Od Pongráca odkúpil
majer veľkostatkár Katona. Ten ho následne predal
cementárni. „ÚČASTNÁ SPOLOČNOSŤ CEMENTÁRENSKÁ“ sa tak stala vlastníkom pôdy a lesov.
Túto pôdu dávala cementáreň do užívania svojim
robotníkom za dohodnuté ročné poplatky.
Pred vznikom „Cementárne“ v jej priestranstvách
boli ovocné sady, a nielen tam, ale celá Lúčka bola
samý ovocný strom. Na hranici Lúčky a Ilového
pretekali dve rieky. Bližšie k Ilovému bola Rajčianka,
k Lúčke Lietavka. Obe rieky sa spájali poniže
terajšieho Ilovského mosta do jedného koryta –
Rajčianky.
Na rieke Rajčianke v roku 1894 bol postavený
mlyn na mletie obilia, na rieke Lietavke v roku 1895

• Aj v škaredom sude môže byť
dobré víno.
• Keď sa korheľkyňa vydarí – tak je
horšia ako korheľ.
• Kto iným na zdravie často popíja,
svoje zdravie si zapíja.
• Kto si rád hrdlo zmáča, čerstvo ku
hrobu si kráča.
• Mladá žena, hus pečená, holba
vína – najlepšia od suchotín medicína.

mlyn na mletie kameňa, ktorý sa odvážal do Žiliny
a blízkeho okolia. V tom istom roku bola postavená aj
píla. Vlastníkom týchto objektov bol Andrej Stanček,
rodák z Bánovej, bývajúci na Ilovom. Jeho zhýralý
život ho priviedol na mizinu a musel ich predať.
Novým majiteľom sa stal žilinský advokát – Dr. Ján
Milec.
Najstaršie záznamy o počte obyvateľov
nachádzame v cirkevných matrikách. Farár Romuald
Zaymus previedol v roku 1870 sčítanie obyvateľstva
farnosti. Naša terajšia obec – Lietavská Lúčka – mala
vtedy 367 obyvateľov. Z tohto počtu malo Ilové 141
obyvateľov. Tento významný cirkevný hodnostár sa
narodil 6.2.1828 v Rajci a od roku 1863 pôsobil
v Bytčici, kde aj 19.7.1902 zomrel. Zaslúžil sa
o kultúrny rozvoj celej farnosti, napr. zapožičiavaním
kníh zo svojej bohatej bibliotéky.
Nárast počtu obyvateľov nastal najmä po
vybudovaní cementárne v roku 1901. Cementáreň
potrebovala nielen robotníkov, ale i celú radu
odborníkov. V dôsledku toho bol veľký príliv
obyvateľov rôznych národností: Čechov, Poliakov,
Nemcov, Maďarov, Ukrajincov. Veľa z nich sa tu
natrvalo usadilo a zanechali svojich potomkov, čo sa
prejavilo i na rôznorodosti priezvísk obyvateľov v našej
obci.

Pravda o víne
Víno musíš zbožne piť (ako bozk od
svätice) a nesmieš si ho pomýliť so
sudom kapustnice.
J. Smrek: Písané na sude
Ako prospieva víno, keď sa pije včas,
tak škodí pitie v nevhodný čas.
Ovídius
Víno možno považovať za najzdravší
a najhygienickejší nápoj.
L. Pasteur

Penicilín lieči
obšťastňuje.
A. FLEMING

ľudí,

víno

ich

Víno nás povznáša, robí z nás pánov,
uvoľňuje otrocké jazyky.
J. W. Goethe
Víno je medzi nápojmi najužitočnejšie, medzi liekmi najchutnejšie,
medzi jedlom najpríjemnejšie.
Plutarchosr

Škola oznamuje
Prvý september je už tradične spojený so začiatkom
školského roku a je rozhodujúcim okamihom najmä
u detí, ktoré dosiahli vek šesť rokov. Školský rok
2003/2004 sme začali s 293 žiakmi. Z tohto počtu
chodí do školy z našej obce 142 detí, z Lietavskej
Svinnej 51, z Babkova 42, 38 z Porúbky, 20 z Bytčice
a 5 detí z iných obcí.
Škola chce pokračovať v mimoškolských aktivitách
z minulých rokov, najmä poskytovaním priestorov
školy, školského areálu, telocvične a službami
spojenými s dobrým vybavením počítačovej učebne
a pripojenia k sieti internetu.
Čo pripravuje ZŠ v tomto roku?
Ak naša škola bude vo výberovom konaní úspešná
pri realizácii projektu „Otvorená škola“, všetkým
občanom cestou obecného rozhlasu dáme vedieť
o započatí kurzov. Tiež zverejníme aj finančné
príspevky (nutné), ktoré pomôžu našej škole pri
využívaní užitočných a praktických aktivít slúžiace
všetkým vekovým kategóriám.
Projekt „Otvorená škola“

V čase od polovice novembra do 15. januára 2004
chceme realizovať:
1. Piatok s počítačom pre dospelých. V čase od 16.30
do 20.00 h chceme formou kurzov naučiť
začiatočníkov: základy práce s PC, písanie
v textovom editori Word, s programom Excel,
vyhľadávanie informácií prostredníctvom internetu,
vytvorenie e-mailovej schránky, posielanie
krátkych správ, pripájanie sa do diskusných fór,...,
pokročilých: tvorbu www stránok
2. Jeden deň v týždni – utorok – učebňa od 15.00 do
20.00 h. Ponúkame všetkým záujemcom možnosť
rozšíriť si všeobecný rozhľad, zoznámiť sa s prácou
na počítači. Pod odborným vedením si budete môcť
zdokonaľovať svoje zručnosti, získať pocit istoty
pri práci s technikou 21. storočia.
3. Jeden deň v týždni – štvrtok –„Učíme sa s
počítačom“. Ponúkame možnosť študujúcej
mládeži z blízkeho okolia, v čase od 14.30 do 18.00
h využívať učebňu k doplneniu vedomostí pomocou
internetu. Pomôžeme pri hľadaní informácií.
Príďte medzi nás do školy. Ste všetci vítaní!!!

2. Európsky deň rodičov a škôl
14. októbra 2003 bol 2. Európsky deň rodičov a škôl. V tento
deň rodičia mohli vstúpiť do učební, sledovať vyučovací proces,
skrátka mohli prežiť deň v škole. Veríme, že „otvorený deň“
prispel k lepšej propagácii práce učiteľov a spolupráce rodič –
dieťa – učiteľ.

Z histórie činnosti DHZ

Hasičský zbor v Lietavskej Lúčke
bol založený v roku 1912. Činnosť
hasičského zboru počas 1. svetovej
vojny upadla a muselo sa čakať až
do roku 1921, kedy sa utvoril už
stabilný hasičský zbor.
Pri založení hasičského zboru
v roku 1912 mal zbor k dispozícii 2
ručné striekačky, 36 hadíc a 10
konopných vedier. V roku 1929

bola pre zbor zakúpená dvojkolová
štvortaktná striekačka. V roku 1957
zakúpila miestna Cementáreň pre
potreby hasičského zboru požiarnu
výzbroj T-805 s celou výstrojou.
Toto vozidlo slúžilo až do roku
1968, kedy ho Cementáreň nahradila kúpou 7-kubičnej cisterny.
Cisterna sa dodnes používa ako
polievací voz a rýchlozásahové
vozidlo. Ako ďalšie zásahové
vozidlo sme dostali od okresnej
inšpekcie Aviu-30, ktorá nám slúži
dodnes.
Pripomeňme si tiež aj úspechy
hasičských družstiev.
Naše ženské družstvo sa prebojovalo v roku 1955 až do celoštátnej súťaže v Brne. Družstvo
dorasteniek súťažilo v roku 1961
v krajskom kole v Ružomberku.

V roku 1988 sme založili žiacke
družstvo hry Plameň, ktoré doposiaľ
nevynechalo žiadnu súťaž. V roku
2002 obsadilo v krajskom kole
pekné 2. miesto.
Poďakovanie
patrí
členom
Dobrovoľného hasičského zboru,
ktorí tieto družstvá pripravujú na
súťaže, ako aj členom výboru, ktorí
pripravujú rôzne akcie pre našich
členov a ich rodinných príslušníkov.
Členovia DHZ sa dôsledne starajú
o zverenú techniku, ktorá je vždy
pripravená na výjazd k zásahu.

Hokej a tenis v Lietavskej Lúčke
Predstavujeme Vám touto cestou L.L. hokejový klub
– nástupcu po hokejovom odd. ŠK Cementáreň
Lietavská Lúčka.
LL Hokejový klub vznikol v apríli 1999 založením
zriaďovacej zmluvy a Štatútu ako neinvestičný fond.
Zriaďovacia zmluva a štatút fondu boli 23.4.1999
predložené Krajskému úradu v Žiline, ktorý tieto
prejednal a po preskúmaní vydal rozhodnutie, a po d
číslom OVVS/NF-2/99 zaregistroval neinvestičný fond
pod názvom LL Hokejový klub.
Účelom fondu je ochrana podpora zdravia
v rámci tenisu, korčuľovania, tenisového a hokejového
športu žiakov, dorastencov a dospelých, prevádzky
a údržby hokejového ihriska, ako aj tenisového ihriska.
Prevádzky hokejového a tenisového ihriska sú
príspevkovo financované od OcÚ Lietavská Lúčka,
sponzorských darov, materiálnych darov od
Cementárne, a. s., Baumit, s.r.o. a z 1 % zaplatenej
dane, najmä od zamestnancov Cementárne, Baumitu,
drobných podnikateľov a priaznivcov hokeja a tenisu.
Opravy a údržba celého areálu je zabezpečovaná
najvernejšími priaznivcami v rámci brigád. V minulom
roku bola prevedená výmena oplotenia celého areálu,
úprava plochy okolo ihriska zatrávnením. Opravou
polievacej rolby s úpravou na vyhrievanie vody sa
zrýchlila a skvalitnila výroba prírodného ľadu.
Možnosti športovania na ľadovej ploche využívala
hlavne mládež, ale i dospelí občania Lietavskej Lúčky.
Zároveň plocha bola využívaná aj priaznivcami hokeja
a korčuľovania z blízkeho okolia.
V predošlom zimnom období sa rozšírila spolupráca
s hokejovým klubom MŠK Žilina, ktorý využíval
ľadovú plochu v rámci tréningov mládežníckych
mužstiev. V rámci spolupráce s MŠK HK Žilina sa nám
podarilo, ale aj vďaka úzkej spolupráci so starostom
Ing. Marianom Sliviakom, zabezpečiť laminátové
mantinely aj s príslušenstvom. K prevezeniu a na
inštaláciu materiálu zo zimného štadióna v Žiline
poskytli pracovníkov OcÚ Liet. Lúčka a Cementáreň,
a.s. dopravné prostriedky.

V jarných
mesiacoch
došlo
k úplnému
prebudovaniu
tenisového
ihriska
výmenou
podkladového materiálu a povrchu plochy antukou.
V letných mesiacoch boli demontované poškodené
mantinely s príslušenstvom a nahradené darovanými od
MŠK Žilina. V rámci výmeny bolo potrebné previesť
niekoľko technických zmien rádiusov v oblúkoch,
zmeny vchodových vrát, odstránenie reklám a iné.
V tomto období sa prevádzajú nátery laminátových
plôch mantinelov. Opäť sa pripravuje rolba a bojler na
zohrievanie polievacej vody. Všetky popísané práce
prevádzajú nadšenci a priaznivci hokeja, tenisu
v Lietavskej Lúčke. Pre skvalitnenie podmienok
korčuľujúcej verejnosti a hokejistov, hokejový klub
zadovážil ďalšiu unimo bunku.
Staré, ešte vyhovujúce a použiteľné mantinely boli
darované priaznivcom hokejbalu v Lietavskej Lúčke,
ktorí si vybudovali hokejbalové ihrisko v areáli ZŠ na
ploche potiahnutej asfaltom.
Kultúrna a športová komisia pri OZ v Liet. Lúčke
touto cestou chce poďakovať riaditeľovi ZŠ Mgr.
Petrovi Polačkovi, OcÚ Liet. Lúčka ako
zriaďovateľovi za poskytnutie plochy školského areálu.
Z tohto titulu dúfame, že poskytnuté priestory budú
využívané výlučne na športové využitie pre záujmové,
športové organizácie, ale aj najmä pre našu mládež.
V rámci modernizácie a rozšírenia možností
využívania hokejového ihriska v letných mesiacoch
vypracoval LL hokejový klub štúdiu na vyasfaltovanie
plochy okolo tenisového kurtu. Táto plocha by slúžila
pre mládež i dospelých pre korčuľovanie v letných
mesiacoch na kolieskových korčuliach. Pre naplnenie
tejto možnosti bola podaná žiadosť na MŠ SR
o prefinancovanie tejto investície.
Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým, ktorí
akýmkoľvek spôsobom pomohli k rozvoju hokeja,
korčuľovania, tenisu v našej obci.
A na záver: Vážme si náš spoločne nadobudnutý
majetok, neničme ho, ale zveľaďujme.

Pre öikovnÈ ruky
Šúpolie olúpané z kukuričného klasu namočte asi na
hodinu do vody. Po zmäknutí sa totiž správa ako látka.
Na špajľu priviažte kúsok vaty alebo papierový
obrúsok a mokrým šúpolím obaľte a vytvarujte
bambuľku. Tú previažte špagátom. Z bambuľky
môžete dotvoriť vtáčika (dolepte perie na chvoste,
zobáčik a krídelká zo šúpolia a oko z korenia) alebo
použite iba bambuľky na samotné dozdobenie suchej
kytice. Z mokrého šúpolia sa dajú vytvarovať a zviazať
aj mašle, ktoré určite tiež využijete.

O činn ost i D ia gno st i ckého cen tr a
Vážení obyvatelia Lietavskej
Lúčka,
dovoľte, aby sme sa Vám
niekoľkými slovami prihovorili
a takto Vám priblížili aké sme
zariadenie a aké úlohy plníme.
Do roku 1994 sme sídlili na
Ulici Kálov 17 v Žiline, oproti
hotelu Slovan. V rámci reštitúcií
sa o budovu prihlásili pôvodní
majitelia
a naše
zariadenie,
diagnostický ústav bol nútený
hľadať nové priestory. Rozhodnutím vtedajšieho zriaďovateľa, Školskej správy II.
v Banskej Bystrici sme boli
presťahovaní do stredoškolského
internátu v Lietavskej Lúčke
a študenti bývajúci v internáte
boli presťahovaní do uvoľnených
internátnych priestorov v Žiline.
Od Veľkonočných sviatkov
roku 1994 sídlime na adrese
Skalka 36, Lietavská Lúčka.
Budova bola majetkom CLL, a.s.
a po dlhých jednaniach s pánom
Ing. Janušom bola odpredaná
nášmu novému zriaďovateľovi
Krajskému úradu v Žiline.
Viem, že tak ako všetko
nové, i my sme boli prijímaní
v obci s nevôľou. Verte, že i my
sme si museli na nové prostredie
zvykať.
Nastali
problémy
s dopravou, už sme nemali po
ruke políciu, lekárov a iné
organizácie pot-rebné k nášmu
chodu. Chýbali nám kultúrne
a športové
podujatia
odohrávajúce sa v meste.
Počas trvania diagnostického
centra na novom pôsobisku si
zvykli i naši ľudia. A tak ako
všade býva stretli sme sa s ľuďmi
ústretovými a dobrými, ale tiež
s hundrošmi, ktorí nás ani
nepozdravia. Chvála bohu, že
stretávame častejšie len tých
dobrých.
Naše zariadenie je školské
preventívno-prevýchovné zariadenie. Prichádzajú k nám dievčatá
vo veku od 15 do 18 z celého
Slovenska. Dôvodom ich umiestnenia u nás je, že nedokázali

vlastnými
silami
prekonať
problematické obdobie dospievania, začlenili sa do nevhodnej
partie,
začali
sa
dopúšťať
záškoláctva, útekov z domu, podvodov, agresívneho správania,
v horšom prípade trestnej činnosti,
prostitúcie, užívania drog. O tom,
že dievča môže byť umiestnené
u nás rozhodne príslušný súd alebo
o umiestnenie môže požiadať
zákonný zástupca.
V zariadení
poskytujeme
dievčatám psychologickú a psychoterapeutickú starostlivosť, zabezpečíme zdravotnícku starostlivosť
a tiež sa snažíme výchovne pôsobiť
na dievčatá pri hľadaní pozitívnych
hodnôt, učíme ich mať realistickejší
pohľad na svet a zodpovednosť za
vlastné
konanie.
Dopoludnia
navštevujú školu a dopĺňajú si
chýbajúce vedomosti.
Celé zariadenie pracuje formou
terapeutickej komunity a dôležitou
zložkou prevýchovného procesu je
režim a práca. Dievčatá majú počas
celého dňa vyplnený a kontrolovaný program, ktorý sú nútené
dodržiavať, v opačnom prípade by
im hodnotiaci poriadok (založený
na kladnom a zápornom hodnotení)
nedovolil čerpať určité výhody.
Len pre zaujímavosť uvádzame, že
dievčatá
vstávajú
o 5.45
h
a začínajú 15 min rozcvičkou.
Nezamestnávame upratovačky a
všetky práce týkajúce sa čistoty
a poriadku vykonávajú dievčatá
samé. Pod dohľadom pracovníkov
perú a žehlia. Počas dňa pracujú na
pozemku, v dielni. Popoludní je ich
čas vyplnený výchovnými činnosťami. Večierka je o 21.30h.
Dĺžka pobytu v našom DC je
minimálne 6 týždňov, ale väčšinou
je to 2 až 3 mesiace. Počas pobytu
sa
vedú
o správaní
dievčat
podrobné záznamy, absolvujú
rôzne odborné vyšetrenia a na
základe týchto poznatkov sa
rozhodne či dievča pôjde do
detského domova, naspäť do rodinného prostredia alebo do reedu-

kačného domova pre mládež, kde
môže získať výučný list v odbore
krajčírka,
šička,
záhradníčka.
Rodinný príslušníci môžu deti
navštevovať každú stredu od 15 do
17 hodiny alebo vždy prvú nedeľu
v mesiaci dopoludnia.
Okrem našej činnosti, ktorú
sme stručne popísali sme ochotní
napomáhať obyvateľom obce pri
jej skrášľovaní. Máme výbornú
spoluprácu s pánom riaditeľom ZŠ
a pani riaditeľkou MŠ. Našou
snahou je zviditeľniť sa v obci len
tým najlepším spôsobom. Vždy
dokážeme nájsť spoločnú reč
s pánom starostom, ako i s každým
kto o našu pomoc požiada. Radi
prispejem troškou kultúrneho
programu pri rôznych sviatkoch
a oslavách v obci. Spomeniem Deň
matiek, Oslavy SNP. Spoločne
s našimi dievčatami sa snažíme
spríjemniť dopoludnie deťom
z MŠ napr. Šarkaniádou, výstavou
ovocia,
prípadne
drobnými
darčekmi.
Hoci
sme
uzatvorené
zariadenie, snažíme sa úplne
nezatvárať, radi sa pochválime
šikovnosťou
našich
dievčat
i zamestnancov. V našom zariadení
pracovalo alebo pracuje niekoľko
obyvateľov z obce a prácu, ktorú
vykonávajú si veľmi ceníme a sme
s ňou maximálne spokojní.
Radi by sme Vám občania
predviedli alebo ukázali, že i my
vieme vytvoriť pekné veci. Chceli
by sme prvý decembrový týždeň
predviesť
naše
schopnosti,
šikovnosť a vytvorené predmety
vystaviť na nami organizovanej
výstave v Dome kultúry v
Lietavskej Lúčke. Ak by sa Vám
naše výrobky páčili, bude možnosť
za symbolické ceny tieto predmety
odkúpiť.Za takto získané peniaze
by sme našim dievčatám chceli
spríjemniť Vianoce. Týmto Vás
srdečne pozývame na pripravovanú
výstavu.
Pavol Šimko, riaditeľ DC

Občan z ulice Lúčanská
Prečo a načo sa mám trápiť s vlastným
dvorom? Mám ukázať kultúru bývania? Nie je
jednoduchšie zatvoriť vonkajšie dvere domu,
bráničku a pozerať sa na televízor?
– Je –
No nemuselo by byť, ak by sme sa všetci
pozerali otvorenými očami na okolie, ktoré si
vytvárame my všetci.
Je krásny pocit zobudiť sa pri rannom
speve vtáčikov. O chvíľu sa stane, že počujem
ako sa prebúdzajú aj naši domáci hospodári, ale
aj ich hospodársky dvor. Je to pochopiteľné,
a určite je v tom aj čaro romantiky našej obce.
Romantika sa ale končí vtedy, ak idem na nákup
do obchodu. Pri bráne sa musím najprv pozrieť,
či tam nestojí alebo nepobehuje nejaký odtrhnutý
alebo zablúdený pes. Ak prekonám túto
prekážku musím si dať pozor, aby som na ceste
nestúpil na niečo, čo sa väčšinou používa na
hnojenie záhradiek, políčok a lúk. Po príchode
z obchodu – mimochodom, pri dverách obchodu
už mačka dojedala svoju porciu darovanej starej
klobásy – sa idem naraňajkovať. Cez otvorené
okno cítim prírodu, lepšie povedané zápach od
prebytkov zvierat, ktoré sa pod dohľadom ráno
vybrali na pašu. Keďže mám 24 hodín denne
dovolenku, tak si môžem dovoliť ísť na
prechádzku. Idem smerom na Rybníček. Už po
prechode cez železnicu ma upúta to, ako si my
občania chceme vytvárať prostredie. Veď načo
by sme chceli pekné, čisté lúky a zákutia pri
vodnom toku, keď tieto „Výmysly prírody“
môžeme
skultivovať
návozom
rôzneho
odpadového materiálu. Veď každý materiál
dokáže príroda recyklovať. Len či naši pra, pra,
pra .... potomkovia raz nebudú náš nevzťah
k prírode obzerať a „obdivovať“ tak, ako my
obdivujeme a pozeráme sa na kly mamuta?
Po dopoludňajšej prechádzke sa vraciam
po ulici, ktorá je plošne sfarbená vojenskou „kaki“
farbou. Dopoludnie nebolo veľmi vydarené. Je

pekné počasie. Prečo by som nešiel aj poobede
na zdravotnú prechádzku. Ale radšej zmením
smer. Smer Lietava. Pomaly si už zvykám na
skládky odpadu a odpadyštia rôznych vymožeností našej doby. No pri autoumývačke
„Lietavka“ sa obrátim a idem skúsiť nájsť kúsok
čistej prírody. Do „Pstruhu“ sa mi nechce, lebo
viem, že tá bývalá čistá príroda tam už nie je.
Popri našej Rajnčianke prejdem cez most na
ilovskú stranu. Pozerám a myslím si: „môžeme
my brehy sanovať, kultivovať, dávať kamene
a snažiť sa o čistotu toku a okolia rieky, keď
niekoľko našich spoluobčanov si z rieky urobilo
stoku a jamu na odpad?“ Cestou k vodárni musím
zísť z chodníka. Nie preto, že sa idem prejsť po
ceste, ale preto že je nepriechodný. Viacerí
spoluobčania si pomýlili chodník s plochou na
uskladňovanie materiálu. Nikto z nich nemyslí, že
rôzny sypký materiál pri dažďoch upcháva
verejnú kanalizáciu? Zrejme aj na tieto nešváry
sú vyhlášky, pravidlá, ale i pokuty.
Vracajúc sa domov pozriem smerom na
Bytčicu a Žilinu a konštatujem ako sme pri sebe
blízko, ale nie vždy našim myslením a návykmi.
Zabudol som, že dnes je koniec týždňa. Je
sa na čo tešiť v nočných hodinách. Ťažko si
vybrať hodinu spánku. Tie nočné, hlučné
a riskantné jazdy automobilistov v diskotékovom
rytme, nie sú ničím, čo by nás uspokojovalo. Je
nutné trpieť takúto kultúru? Prečo si nevieme
všetci zvážiť to, že je to naša obec, náš majetok,
naše prostredie. Nie je dôležité či má človek 6
alebo 66 rokov. Ba práve sa domnievam, že 6,
16, 26 roční, by mali mať väčšiu úctu k tomu čo
sa podarilo vybudovať, lebo oni tu budú dlhšie
ako tí 66 roční.
Myslím si, že keby každý občan a nielen
tejto obce, sa správal tak, ako by to bol jeho
súkromný majetok, tak by som nemusel svoje
myšlienky a postrehy uviesť vo svojom článku.

NIEČO
IEČO PRE DETI
Bart Simpson: Keby ste sa spýtali tohto desaťročného
výrastka, ako sa mu žije s dvoma sestrami, odvetil by: „To
nie sú sestry, ale ...“ Dokončenie typicky Bartovskej
odpovede nájdete v tajničke doplňovačky
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Naša planéta
Základná číslovka
Príbytok
Orgán zraku
Jedenkrát
Predložka
Šumenie
Hlodavec
Darovať
Opak svetla
Iba
Domácky Oliver
Hranie sa

