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Ročník 3, číslo 2 – december/2005
Vážení spoluobčania,
blíži sa koniec roka a rád by som
v krátkosti
zhodnotil
činnosť
obecného úradu a obecného zastupiteľstva v našej obci za rok 2005.
Obecné
zastupiteľstvo
zasadalo
v tomto roku 9-krát. Riešilo problémy
na zlepšenie a skvalitnenie života
v obci. Či sa nám to podarilo, to
musíte zhodnotiť sami. Pripomeniem
iba tie väčšie akcie , ktoré sme
usporiadali. V oblasti kultúry _ zápis
detí do 1. ročníka, oslavy oslobodenia
obce, oslavy SNP, mesiac úcty
k starším,
mikulášska
nádielka,
výstavy v Dome kultúry p. Štefana
Pelikána, detí z MŠ a ZŠ. Je len na
škodu veci, že sa týchto akcií
nezúčastňuje viac občanov.
Previedlo sa skvalitnenie TKR
pridaním nových programov. V investičných akciách sa pokračuje na
budovaní kanalizačného zberača
Rajecká dolina a odkanalizovaní obce.
Viem, že práce nezlepšujú životné
prostredie v obci ale verím, že v roku
2006 bude ukončené odkanalizovanie
obce. V súčasnosti sa rieši problém
odkanalizovania časti Ilového, ktorá
nebola riešená v tomto projekte
(rodinné
domy Masár,
Mišár,
Rakušovský, Marčeková, Chmeliarová,
Masný, Janura, Gjabel, Lašút). V roku
2005 bola taktiež prevedená výmena
vodovodného potrubia na ulici Skalka
pri garážach, previedlo sa oddrená-

žovanie Kaštieľa, náter a oprava
strechy na Dome služieb, vymaľovanie
časti domu služieb, prečistenie jarkov,
úprava schodov na cintoríne v Liet.
Lúčke.
V oblasti dopravy sa obci podarilo
v spolupráci s KÚ v Žiline odbor
dopravy, Dopravným inšpektorátom
zníž max. povolenú rýchlosť v obci na
ceste I/64 na 40 km/h. V obci bolo
doplnené dopravné značenie, kde sa
tiež rýchlosť znížila na 40 km/h
a musím podotknúť, že najmä mladí
vodiči ju absolútne nedodržiavajú.
V okolí cintorína v Liet. Lúčka sa
previedla výsadba zelene. Finančné
prostriedky na túto akciu boli
poskytnuté zo Správy diaľnic. Touto
cestou by som chcel poďakovať Ing.
Blažejovi Chmeliarovi za kvalitnú
a rýchlu prácu.
Obec sa zapojila do možnosti
čerpania finančných prostriedkov
z fondov EU. Vypracovali sme 2
projekty, a z toho jeden bol úspešný:
Grantová schéma na podporu
prípravy miestnych a regionálnych
projektov – Úprava okolia obecného
úradu
a rekonštrukcia miestnych
komunikácií (Cementárenská, časť
Žilinská cesta, M. Chmeliara, Na
Pleš). Obec obdržala na vypracovanie
projektovej dokumentácie po splnení
podmienok MVRR SR 28.320,97 EUR.
Na úseku školstva sa v tomto roku
z nedostatku financií zrekonštruovala

kuchyňa v materskej škole, následne
sa vybudovala výdajňa jedál pre
žiakov v základnej škole. Premiestnenie kuchyne sa odzrkadlilo na tom,
že cena jedál poklesla. Previedla sa
oprava a náter strechy v materskej
škole, vybudovali sa prístrešky nad
vchody, vymenili sa vstupné dvere.
V súčasnosti sa prevádza výmena
kotlov v základnej škole. Celá
investícia predstavuje 903.000,- Sk.
Ministerstvo školstva SR prispelo
čiastkou 600,000,- Sk. Veľká vďaka
patrí firme Inštalatér, ktorá je
dodávateľom akcie, za naozaj rýchlu
a kvalitnú výmenu kotlov, v kotolni.
Práce nenarušili vyučovací proces.
V neposlednej rade obec splatila
dlh za Dom kultúry a v súčasnosti
obec nemá žiadne podlžnosti.
Záverom, by som chcel poďakovať
všetkým ktorí pomáhali pri realizácii
akcií v Liet. Lúčke, pracovníkom
obecného úradu, poslancom OZ,
pracovníkom na menších obecných
službách v rámci aktivačnej činnosti.
Všetkým Ďakujem.
Dovoľte mi, aby som Vám
v predvečer vianočných sviatkov, kedy
si celý kresťanský svet pripomína
príchod Spasiteľa, poprial veľa
zdravia, šťastia, spokojnosti a našim
najmenším občanom bohatú vianočnú
nádielku a v roku 2006 veľa úspechov.
Ing. Marian Sliviak
starosta obce

História obce Lietavská Lú√ka
Výzva vlády urýchlene opraviť poškodené a
zničené mosty, železnice, našla širokú podporu aj u
pracujúcich v cementárni. Jedna časť brigádnikov
pracovala doma pri výrobe železničných skrutiek na
provizórny železničný most cez Rajčianku, druhá časť
brigádnikov v počte 30-40 deň, čo deň takmer mesiac
obetavo pracovala pri odstraňovaní demolovaných
železničných mostov a tunelov pri Strečne. V polovici
júna 1945 sa obnovila provizórna železničná doprava na
úseku Liet. Lúčka - Žilina.
Po oslobodení, v roku 1946 bola v Lietavskej
Lúčke založená mládežnícka organizácia Zväzu
slovenskej mládeže. Nacvičovali a hrávali divadlá,

kabarety, estrády a akadémie. Ako prvá z masových
organizácií so 100 prihláškami vstúpili do
novozaloženého JRD. Organizovali brigády pri
žatevných a mlátebných prácach, pri zbere zemiakov,
úprave pasienkov, čistení lúk a pod.
V r. 1949 bolo založené strojové družstvo, ktorého
úlohou ukázať prednosti mechanizácie v poľnohospodárstve, ktoré odstraňovalo namáhavú prácu.
Strojové družstvo v uvedenom čase malo traktor s
vlečkou, mláťačku a pluh. Členstvo strojového družstva
nemalo ešte žiadnu pôdu. Medzi jeho zakladateľov
patrili: Tomáš Oravec, Alexander Šottník, Štefan
pokračovanie str. 2
Oravec, Ondrej Gečej a i.

História obce Lietavská Lú√ka - pokračovanie
Bol to začiatok združstevňovania. V r. 1950 bolo
v Lietavskej Lúčke založené JRD III. typu, ktoré
patrilo medzi prvé družstvá v žilinskom okrese.
Výmera ornej pôdy bola iba 88 ha. Členstvo JRD
tvorilo iba 50 roľníkov. Začiatky v Lietavskej Lúčke
boli ťažké, pretože mnohí nesprávne chápali vzťah k
JRD. V r. 1951 sa začali budovať prvé poľnohospodárske objekty - a to kravín pre 100 kráv a ošipáreň pre

200 ošípaných. V JRD boli ťažkosti až do r. 1958,
kedy prišiel návrh, aby sa JRD v LL spojilo s JRD
Bytčica. Návrh bol prijatý a tak obe družstvá vytvorili
jedno JRD so spoločnou správou. Výmera ornej pôdy k
30.9.1959 bola 480 ha, z toho z LL bolo 210 Ha, a
z Bytčice 270 ha. K tomuto dňu malo 145 kráv a 460
ošípaných, 1200 sliepok. JRD malo 132 členov, z čoho
bolo 80 stálych pracovníkov.

Kultúrny a spolo√enský život v obci
Lietavská Lúčka má v kultúrnej a spoločenskej
činnosti bohaté tradície, no táto činnosť sa začala v obci
rozvíjať až po utvorení 1. Československej republiky.
Veľký prínos pre vzdelanie robotníkov a občanov malo
postavenie dvojtriednej ľudovej školy v r.
1911.Postavená škola, neskôr nazývaná stará škola, sa
stala po vyhlásení 1. ČSR nielen stánkom výučby a
výchovy detí , ale i strediskom kultúrnej činnosti. V nej
začali lúčanskí ochotníci hrávať divadelné hry a
rozvíjať svoju činnosť začal prvý hudobno-dramatický
krúžok. Veľký kus práce medzi mládežou urobila
Robotnícka telocvičná jednota / RTJ /.Vedúcimi boli
zväčša ľudia, ktorí sa prisťahovali do obce za prácou.
Boli to napr. bratia Bartekovci, Mikurda, Janošec,
Hladký, Galoch a iní.
Pre ďalší kultúrny a spoločenský život v obci malo
veľký význam i postavenie kinosály s javiskom v

robotníckej kantíne 1937. R. 1943 bola robotnícka
kantína rozšírená o ďalšie miestnosti, ktoré slúžili ako
jedáleň, hosťovské a spoločenské miestnosti. Poriadali
sa v nej tanečné zábavy a hrávali sa divadelné hry. Od r.
1938 sa začali premietať aj celovečerné filmy.
Premietalo sa 2x týždenne. Pri rozličných slávnostiach
a výročiach sa v kinosále sa konali slávnostné akadémie
a verejné schôdze. R. 1949 časť robotníckej kantíny ,
ktorá mala slúžiť ako jedáleň a kaviareň sa prerobila na
dočasné zdravotné stredisko pre zamestnancov
cementárne, obyvateľov LL a okolia. V hornej časti
kantíny bol zriadený Červený kútik ROH. Neskôr bol
vybavený televízorom, rádiomagnetofónom, šachmi,
časopismi a steny kútika boli zaplnené regálmi
závodnej a obecnej knižnice.
Ďakujeme za pozornosť - to je koniec o histórii našej
obce.

Kultúra našich obyvateľov
Hovorí sa, že človek je nielen živý potravou, ale aj
duchovným životom. Čo sme poskytli našim občanom my?
Predovšetkým sme ukázali našej mládeži, že sa kľudne môže
zabaviť aj v našom Dome kultúry - konkrétnejšie v zábavnom
centre. Momentálne mladí chlapci v jednej miestnosti skúšajú
moderný štýl tancov hip-hop dancing, a každý piatok je v kultúrnom
dome tanečná škola pre deti 1. - 9.-teho ročníka ZŠ. Málo kto má
takú príležitosť ako Lietavská Lúčka, že môže mať stálu výstavu
našich umelcov a to ak. sochár Štefana Pelikána a ak. Maliara
Jozefa Krakovského. Okrem toho nám každý rok ukážu vždy nové
diela, nové práce, na ktoré sa môžu naši občania prísť pozrieť,
obdivovať ich a zhodnotiť, v prípade záujmu aj zakúpiť. Námety
prác sú rôznorodé a vždy s inou tematikou. Ich výstavy sú poučné
aj pre naše deti, ktoré využívajú túto možnosť pozrieť si umelecké
diela a nájsť inšpiráciu pre svoje detské práce. Týmto tiež učíme
deti vážiť si umelecké diela a navštevovať takéto podujatia. Deti
môžeme týmto spôsobom naučiť ako chodiť na výstavy a kultúrne
žiť. Skôr je smutné pre obyvateľov našej obce, ktorí si nájdu
výhovorku prečo sa nemôžu zúčastniť na otvorení výstav ,alebo si
nenájdu čas prezrieť si prezentáciu našich umelcov. Pri dobrej vôli
a chuti by sa určite našiel na to čas. Človek, ktorý pracuje, si zaslúži
aj poďakovanie a pozornosť. Našim občanom sa páčia už tradičné
„Jesenné trhy", na ktorých sa zúčastňujú aj ženy z Matice
slovenskej a iné záujmové organizácie. Ich práce všetci obdivujeme
a vždy je možnosť sa poučiť a niečo milé si kúpiť. Na budúci rok
chceme rozšíriť ponúkaný sortiment o ďalšie výrobky a remeslá, do
ktorých by mali byť zapojení aj ďalší obyvatelia Lietavskej Lúčky.
Dávame do pozornosti občanom v Lietavskej Lúčke plánované
zriadenie internetovej kaviarne v Dome kultúry.

Hokejbal
Jesenná časť 1.hokejbalovej „Žirafa“ ligy
pre nás neskončila veľmi úspešne, keď sme
po 10. zápasoch nazbierali iba 3 body a
figurujeme na predposlednom mieste
tabuľky. Aj keď sa pred sezónou posilnil
káder, nedokázali sme sa presadiť s
mužstvami, kvalitatívne na vyššej úrovni.
Na tréningovej ploche , na školskom
dvore, sa v lete uskutočnili brigády, kde sa
spevnili a ukotvili mantinely. V auguste sme
usporiadali 1. ročník letného hokejbalového
turnaja štyroch mužstiev (LL KINGS, RBR
Žilina, HBC Rajec, HBC PANTHERS). Vo
finále medzi LL Kings a HBS Panthers nás
zdolali 8:4. Dúfame,že tento turnaj sa stane
tradíciou, bude sa konať každé leto s väčšou
účasťou priaznivcov tohto športu, keď im
okrem
pekného
športového
zážitku
ponúkame aj občerstvenie s výborným
gulášom. Káder pre sezónu 2005/06: brankári
: Jozef Mihál, Dada Zuzjaková, obrancovia:
Igor Gažur, Vladimír Danko, Ján Vandlík,
Miloš Hulín, Peter Bolibruch, Patrik de
Donna, útočníci: Tomáš Hodás, Tomáš
Kozel, Miroslav Turčan, Ľubomír Turian,
Matej Papan, František Martoník, Peter
Hreus, Miloš Hanzal, Lukáš Broz, Michal
Bellan (kapitán mužstva).
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Dane a poplatky v roku 2006
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 12.12.2005 schválilo
VZN č. 2/2005 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny
odpad. Dane z nehnuteľností sa nezvyšovali. Taktiež poplatok za
komunálny odpad ostal na nezmenenej výške 300,- Sk za rok a občana,
napriek tomu, že vývozca odpadu zvýšil ceny o 8 %. Touto cestou chcem
vyzvať občanom, aby sa viac zapojili do ekologického zneškodňovania
odpadov. Značné rezervy sú aj separovanom zbere, ktorý značne znižuje
náklady na komunálny odpad. V obci je zavedený zber PET fliaš, skla,
papiera, obec zabezpečuje 2-krát ročne zber nebezpečného odpadu
(chladničky, práčky, televízory, rádiá). Zber olovených akumulátorov,
autobatérii a monočlánkov je v spolupráci Auto AZ v rod. dome D.
Ondríka.
Obec ako člen Zduženia Rajecká dolina je zapojený do separovaného
zberu, ktorý začne v druhej polovici roku 2006, o čom budú všetky
domácnosti vopred dostatočne oboznámené.

Rýchly internet
už aj v Lietavskej Lúčke
Slovanet, najväčší alternatívny
poskytovateľ internetu na Slovensku,
podporuje rozvoj internetu aj na vidieku.
Preto realizuje program „Internet u nás“,
ktorý umožňuje rýchle a lacné
pripojenie v menších obciach.

Poslanci OZ v Lietavskej Lúčke
z dôvodu skvalitnenia pohrebných
služieb rozhodli na svojom
zasadnutí dňa 21.11.2005, že
každá pohrebná služba, ktorá
bude v obci vykonávať pohrebný
obrad zabezpečí výkop a zahrnutie jám na cintoríne. O tomto
rozhodnutí
boli
informované
pohrebné služby, ktoré zabezpečujú pohreby v Liet. Lúčke
(MTS, Pieta, Marianum, Lauk,
Funeral).

Slovanet už zabezpečil pripojenie pre obyvateľov desiatok takýchto obcí na celom
Slovensku a ich počet neustále zvyšuje. Slovanet a.s. v spolupráci s obecným úradom,
Vám vo Vašej obci ponúka časovo a dátovo neobmedzený Internet už od 550,- Sk
bez DPH. Zriadenie služby je od 5000,- Sk bez DPH (môže byť aj nižšie, závisí od počtu
klientov v obci). Pripojenie je vhodné ako pre firmy tak aj domácnosti.
Neplaťte drahé telekomunikačné poplatky a pripojte sa už dnes!
INFO: e-mail: za@slovanet.net
Tel.: 041/282 87 41
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Základná škola Liet. Lúčka ďakuje p.
Jozefovi Strážovcovi za zabezpečenie
a zostavenie ozvučnej aparatúry, a
zároveň ďakuje Rodičovskej rade pri
ZŠ za zorganizovanie HALLOWEN
diskotéky, ktorú na profesionálnej
úrovni uvádzal p. Jozef Strážovec.
ZŠ ďakuje sponzorom za poskytnutie
finančného príspevku na perkusnú
sadu detských hudobných nástrojov
Materská škola Lietavská Lúčka
veľmi pekne ďakuje všetkým, ktorí
nám počas roka pomáhali, či materiálne, či finančne – darovaním 2 %
dane z príjmu alebo svojou ochotou
pri zabezpečovaní rôznych akcií.
Poďakovanie patrí najmä firmám
Baumit, CLL, Lufa Zázrivá, pekárni
Hodmar. Ďalej nám veľmi pomáhali:
manželia Chupekovci, p. Danka
Kudlová, Ing. Ján Sládeček, p.
Richard Köhler s manž. p. Zuzka
Lyhajová, p. Dušan Žeriava, p.
Radko
Ondríšek,
p.
Jozef
Strážovec, p. Anton Bros, pplk.
Ľubomír Šebo, p. Peter Brodňan,
rodina Adamka Ďuriníka, rodina
Chomová, p. Lýdia Papánová.
Zvlášť ďakujeme členom rodičovského výboru a rade školy, p.
starostovi Ing. Marianovi Sliviakovi,
poslancom obecného zastupiteľstva
za ich ústretovosť a porozumenie,
Diagnostickému centru v Lietavskej
Lúčke a riaditeľovi Základnej školy
Mgr. Petrovi Polačkovi.
Ďakujeme

Obecný úrad: 041/568 81 12

MIKUL¡ä 2005
V sobotu 3. decembra 2005do našej obce zavítal Mikuláš s anjelom, aby obdaroval našich
najmenších občanov – naše deti od 0 do 15 rokov mikulášskou nádielkou. Touto cestou by som chcel
poďakovať všetkým 52 sponzorom za to, že prispeli na bohaté mikulášske balíčky, ktorých bolo pripravených
a rozdaných 420. Ďakujem:
Mäso-údeniny Vandlík, TEXTIL, TOPART, Kantína, MTS – Strážovcová Mária, Večierka Badík, Daniel
Mikoláš, Vodný svet, Richard Köhler, IMS Spedition, Rastislav Kurek, Mäso-údeniny Peter Hulín, EKO
INTERIÉR, SOS spol. s r.o., Ovocie-zelenina – Brodňan Peter, MUDr. Oravec, Pneuservis Czechowicz,
Rudolf Bellan, Majerčík František, BAU-MONTAGE, TIPA, UNITIMA, Ladislav Mihál, DHZ Liet. Lúčka,
Cementáreň LL, a.s., BAUMIT, TES Slovakia, ARBOREKO, KP, s.r.o., DCH Chupeková, RADESA, KONZUM
Papánová, AGRO-Dvor, WEHA – Danko, s.r.o., Krajčírstvo – Hulínová Katarína, HELKA – Helena
Javoríková, Kaderníctvo L.L., Kožušníctvo – Kobzáková Gabriela, Kudla Anton –gazdovské potreby, Urbariát
Liet. Lúčka, ELBAT Veselý, Kubala, Ing. Jozef Lyhaj, Potraviny de Dona, Pavol Stašík, HOLCIM Slovensko,
Malík Pavol, HOD MAR, PRESSIT – Dobroň Rudolf, SMOKER, Ing. Peter Brodňan BREL, WALMARK, VIX,
Slovakia Play, Obec Lietavská Lúčka a samozrejme p. Rafaelovi Papánovi, nášmu anjelikovi Ivke, poslancom
OZ, pracovníkom OcÚ a všetkým, ktorí prispeli k neodmysliteľnej akcii vianočných sviatkov.

Rok 2005 v Materskej škole
hurá už je sneh, rozlieva sa
smiech ...., tak táto pieseň sa rozlieha
v našej škôlke už od začiatku
decembra. Všetci, ale najmä naše
detičky sa tešia na „Mikuláša“
a VIANOCE. My dospelí vieme , že
nás čaká náročný a zároveň najkrajší
mesiac v roku. Čo všetko musíme
stihnúť (naozaj musíme ?...), aby tie
naše Vianoce boli krásne? Ruku na
srdce, nestihli sme toho už dosť? Veď
sa obzrime len na rok 2005
v materskej škole:
Január. Nový rok sme začali
turistickou vychádzkou do prekrásne
zasneženej prírody. Predškoláci boli
na zápis do ZŠ a začali sme s nimi
pravidelne cvičiť v priestoroch telocvične ZŠ. V rámci MŠ sme mali
hudobné dopoludnie. A aby sme
nezabudli, privítali sme u nás tety
kuchárky v zrekonštruovanej kuchyni.
Február. Snehu pribúdalo, tak sme si
pre radosť detí aj dospelých zorganizovali sánkarské preteky. V spolupráci s diagnostickým centrom sme mali
tvorivé dopoludnie, kde sme vyrábali
rôzne kŕmidlá pre vtáčikov a následne
sme ich umiestnili v korunách
stromov. Potom sme sa už všetci
pripravovali na karneval, ktorý sme
mali v Dome kultúry. Masky boli
naozaj super a všetky si zaslúžili
odmenu. Veríme, že ste sa dobre
zabavili a strávili s nami a svojimi
deťmi príjemné nedeľné odpoludnie.
A aj keď je február veľmi krátky,
stihli sme aj návštevu divadla,
predstavenie „ Tri múdre kozliatka“.
Marec. Okrem jarných prázdnin nás
potešilo divadielko „O veľkom jedákovi“ a návšteva knižnice v našej
obci. Samozrejme sme sa chystali na
vítanie jari a veľkonočnú šibačku.
Apríl. Konečne sa oteplilo a my sme
jar privítali turistickou vychádzkou na
Lietavský hrad. V Mestskom divadle
v Žiline hosťovali „kakaovníci“ Igor
a Martin, tak sme si nemohli nechať
ujsť ich„Školu kúziel“. Predškoláci
zavítali na návštevu do školského
klubu pri ZŠ. V rámci MŠ sme
zorganizovali športovú olympiádu.
Máj. Začal turistickou vychádzkou do
prírody. Tentokrát sme sa vybrali
spoznávať Ilovské kopce. A musíme
uznať, že naši škôlkári z Ilového
poznajú svoje okolie veľmi dobre.
Najväčšou akciou tohto mesiaca bol
„Deň matiek“. Naše deti vystúpili

s programom
nielen
na
našej
besiedke, ale aj na besiedke v obci.
Určite si ešte pamätáte Roba Miklu
v podaní Dávidka Bartákyho, alebo
Katku a ostatných finalistov super
star! Veríme, že deti svojim programom potešili vaše srdiečka a ukázali ,
že zvládnu naozaj všetko. Odmenou
pre ne boli ďalšie divadelné
predstavenia: ,,O Jankovi Polienkovi“
a ,,Snehulienka“. Obe sa uskutočnili
na naše pozvanie v Dome kultúry.
Posledný májový deň prišiel medzi
nás p. Štefan Pelikán, ktorého určite
predstavovať nemusíme. Priniesol
modelársku hlinu a učil nás modelovať. Za jeho pomoci sa nám
podarilo vytvoriť naozaj perfektné
sochárske práce. Najväčšiu radosť
mali deti, keď im za pár minút nakreslil ich portréty do našej kroniky.
Jún. MDD!!! Najväčší sviatok detí.
Tak sme si povedali čože je to 1 deň,
my deťom pripravíme týždeň detí .
A tak nás hneď 1.6. čakal celodenný
výlet do kempingu ,,Slnečné skaly“.
Prišli pre nás vojaci, ktorí nám
pripravili okrem súťaží a hier ukážku
zlaňovania Slnečných skál. 2.6. sme
zorganizovali zábavné dopoludnie so
súťažou v kreslení na asfalt. 3.6. nás
pozvalo Diagnostické centrum na
gulášpartiu, spojenú s množstvom
hier, súťaží a sladkých odmien. Od
6.6. naše deti absolvovali vďaka
manželom Chupekovcom týždenný
oddych v soľnej izbe. Zároveň sme
začali chodiť do plaveckej školy
Nereus (Mestská plaváreň), kde sa
deťom podarilo za pomoci šikovných
inštruktoriek zvládnuť základy plávania. Kurz trval 10 dní. 17.6. čakala
predškolákov
,,malá
maturita“
a vyvesenie tabla v obci. 30.6. sa
okrem rozlúčky s MŠ zúčastnili
slávnostnej akadémie v ZŠ .
Júl. Prázdniny? Kdeže...ale prázdninovú škôlku určite uvítalo viac
rodičov. Bola ešte zábavnejšia
a voľnejšia. Ďalšie návštevy soľnej
izby, turistické vychádzky do okolia,
návšteva Ekoskanzenu Lietavská
Svinná, kde sa deti povozili na
koníkoch a videli zvieratká a veľa
zaujímavých vecí.
August. Škôlka stíchla. Miesto detí
bolo počuť pílenie, vŕtanie... Čas sme
využili na menšie prestavby. Vymenili
sme dvere, spravili prístrešky nad
schody, strop v kuchyni, opravili

tečúcu strechu a obnovili ju novým
náterom.
September . Privítali sme nových
škôlkárov. Sú veľmi šikovní. Rýchlo
sa dokázali zapojiť do aktivít
a dúfame, že budú zdraví a spokojní.
Okrem tradičnej turistiky sme už od
septembra začali opäť s cvičením
v telocvični ZŠ. Zaviedli sme novú
formu učenia anglického jazyka. Na
konci
mesiaca
sa
uskutočnili
šarkaniáda v spolupráci s diagnostickým centrom. Vyhrnuli sme rukávy
a robili šarkanov od výmyslu.
Najväčší úspech mal šarkan ,,ala
Bezdeda“.
Október. V Dome kultúry sme
pripravili výstavku ovocia a zeleniny.
Pozvali sme na ňu všetkých ujov
a tety krátkym programom v obecnom
rozhlase. Nezabudli sme ani na
turistiku, preskúmali sme ďalší smer
Ilového.
November. Navštívili sme bábkové
divadlo - ,,Šípková Ruženka“ a mestské divadlo, kde hosťovali naši
kamaráti z telky ,,Elá hop“ s predstavením ,,Čin-Čin“. Začali sme ďalší
ozdravný pobyt v soľnej izbe, ktorý
bude pokračovať aj v decembri.
December. Zaklopal na dvere akosi
rýchlo. Vianočné prípravy sú v plnom
prúde. Tešíme sa na dve divadlá. Prvé
- ,,Červená čiapočka“ bolo v Dome
kultúry a to 5.12. Po jeho skončení
sme sa ponáhľali späť do materskej
školy, veď aj ku nám prišiel Mikuláš.
Vrcholom roka bola vianočná
besiedka, ktorá sa uskutočnila
15.12.2005 v Dome kultúry. Potom
nás čaká už iba veselý týždeň pri
vianočnom stromčeku. A aby sme
nezabudli 21.12. potešíme programom
ujov a tety z Cementárne Lietavská
Lúčka.
Vidíte, že sa naše deti
v materskej škole naozaj nenudia.
Všetky tieto akcie sú vlastne nad
rámec edukačného procesu. Preto
patrí poďakovanie celému kolektívu
MŠ, ktorý sa príkladne stará o to, aby
bolo v našej MŠ veselo a živo. A
nielen im, ale aj Vám všetkým želáme
krásne vianočné sviatky, veľa zdravia,
šťastia, spokojnosti a elánu do
Nového roku.
Monika Dimitriadu
riaditeľka MŠ

Zaujímavé podujatia KST LL v r. 2005
Po vydarenom jarnom zájazde do Malej Fatry s túrami na
Rakytov a Borišov s nádhernými rozhľadmi na slovenskú krajinu a
prehliadke Vlkolínca - najväčšieho skanzenu Slovenska, lúčanskí
turisti spoznali ďalšie krásne miesta Slovenska. V mesiaci jún sa
zúčastnili na Kysuciach, v Korchani, regionálneho zrazu s putovaním
po kopaniciach za záhadnými kamennými guľami pri Megoňkách.
Turisti zorganizovali výlet so žiakmi LL s výstupom na výhľadový
vrchol Vapeč. Organizátorov potešilo nadšenie detí pri výstupe i
súťažiach ,ktoré im organizátori pripravili s peknými cenami pre
víťazov.
V letných mesiacoch sa uskutočnil výstup na Kľak, na Veľký
Rozsutec a zorganizoval turistický autobusový zájazd na IX. svetovú
olympiádu IVV - športu pre všetkých v Plzni. Zájazd bol 4-denný a
účastníci okrem historických pamiatok si pozreli i plzenský pivovar
Prazdroj, pivovarnícke múzeum, západočeské mestá – Klatovy,
Domažlice, Karlove Vary, vodný hrad Švihov, absolvovali túry na
Šumave k povestným jazerám Černému a Čertovu. Vystúpili na
Špičák a Pancíř s rozhľadňou. Prezreli jeden z najzaujímavejších
českých hradov Karlštejn. Ubytovanie bolo v peknom prostredí v
Hracholuskej priehrady. V septembri sa uskutočnil tradičný jesenný
zájazd na Muránsku planinu. Tento 3-dňový turistický zájazd
obsiahol Tisovec - rodný dom V.Clementisa, l. slovenské
gymnázium v Revúcej, gotickú cestu Spišom a Gemerom, Ochtínsku
aragonitovú jaskyňu a výstup na najvyšší vrchol celého Slovenského
Rudohoria, Stolicu 1477 mnm. Začiatok októbra sa venoval čisteniu
turistických chodníkov medzi LL, Rajeckými Teplicami a
Lietavským hradom za účasti 39-tich turistov. 15.10.2005 pri
príležitosti Svetového dňa chôdze KST LL organizoval turistický
prechod „Cez tri hrady“ - Hričovský, Súľovský, Lietavský na trase
25 km s celkovým prevýšením 1055 m pri účasti 30-tich turistov.
Potešila najmä skupina mládeže zo ZŠ LL.
Čo nás čaká?
Čaká nás otvorenie zimnej sezóny na Sivom vrchu v Roháčoch,
vychádzka „za vianočnou vetvičkou“, silvestrovský výstup na Kľak,
kde sa zamyslíme nad uplynulým rokom a pripravíme sa na
novoročné vinšovačky na Lietavskom hrade.
Príďte aj vy „deti, mládež, občania LL“ na tieto podujatia a
venujte časť svojho voľného času turistike, zdraviu a spoznávaniu!

Netradičný kapor v kabátiku
Potrebujeme: 1,5 kg očisteného kapra, l mrkvu, 1/2
zeleru,1 pór, l citrón, 10 tenkých plátkov angl.
slaniny, 250 ml bieleho vína, 250 ml sladkej
smotany, 1 lyžičku strúhaného chrenu, 1 žĺtok, soľ,
korenie.

Obecný úrad a redakcia nášho občasníka
praje všetkým našim spoluobčanom
príjemné prežitie vianočných sviatkov,
všetko najlepšie a mnoho zdravia do
Nového roku.

Redakčná rada si vyhradzuje právo na úpravu a skrátenie
príspevkov.

Zi ma je u ž t u
Tak ako predošlé roky aj tento rok sa
hokejový klub pripravil, aby po príchode
prvým mrazov
sme mohli začať
s výrobou prírodného ľadu. Všetko je
pripravené, len treba mráz. Hokejovému
klubu sa tento rok nepodarilo realizovať
vybetónovanie plochy okolo tenisového
kurtu z dôvodu neskorého začatia
výroby betónov firmou Holcim v LL.
Koncom októbra sme sa už obávali, že
môžu už prísť mrazivé noci a tým
poškodiť kvalitu povrchu betónovej
plochy. Možno preloženie tohto projektu
bude prospešné a pomôže skvalitniť náš
zámer.
V týchto dňoch sa nám podarilo
vypracovať a podať projekt, ktorý by bol
na
túto
akciu
–vybetónovanie
hokejového ihriska, financovaný zo
štátneho rozpoč-tu. Teraz už len treba
veriť, že tento zámer sa nám podarí
zrealizovať v budúcom roku a tak ešte v
lete 2006 budú mať možnosť korčuliari
na
kolieskových
korčuliach
si
zašportovať na kvalitnom povrchu.
Teraz si už musíme počkať na prvé
mrazy, aby sme vám, milá mládež a
obyvatelia, mohli cez obecný rozhlas
oznámiť, že korčuľovanie sa na našom
ľade začalo. Vstupné pre dospelých a
mládež bude 20,- Sk.
Touto cestou sa chceme poďakovať
všetkým priaznivcom, ktorí nám odovzdali formou 2 % z odvedenej dane
finančné prostriedky. Z týchto prostriedkov môžeme realizovať nákladný projekt
betónovej plochy spoločne s podporou
od OcÚ a zo štátneho rozpočtu.
Občania, ktorí nás podporili touto
formou budú mať zľavu na vstupnom.

Príprava: zeleninu očistíme, mrkvu, zeler
nakrájame na malé kúsky a pór na kolieska.
Citrón umyjeme, polovicu nakrájame ozdobným
nožom na tenké plátky a zo zvyšnej polovice
vytlačíme šťavu. Kapra umyjeme, osolíme,
pokvapkáme citrónovou šťavou. Necháme
postáť, aby mäso skrehlo. Potom naň
naukladáme tenké plátky slaniny a obložíme
pokrájanou zeleninou. Zalejeme bielym vínom a
pohárom vody a v predhriatej rúre pečieme cca
45 min. Po dopečení rybu opatrne vyberieme z
pekáča. Vypečenú šťavu precedíme a zeleninu
prepasírujeme.
Zalejeme
ju
smotanou,
ochutíme strúhaným chrenom a krátko
povaríme. Hotovú omáčku zo sporáka
odstavíme a zjemníme rozšľahaným žĺtkom.
Kapra upravíme na misu a ozdobíme citrónom.
Omáčku servírujeme osobitne.

ODCHODY AUTOBUSOV
Zo zástavky: Lietavská

Žilina, AS
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Lúčka, Cementáreň

Platí: od 11.12.2005
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premáva v PO-SO, nepremáva 24.12, 26.12., 6.1., 14.4., 17.4., 1.5., 8.5., 5.7., 29.8., 1.9., 15.9., 1.11. a 17.11
premáva v PO-PI, nepremáva 26.12., 6.1., 14.4., 17.4., 1.5., 8.5., 5.7., 29.8., 1.9., 15.9., 1.11. a 17.11
premáva v nedeľu a 24.12, 26.12., 6.1., 14.4., 17.4., 1.5., 8.5., 5.7., 29.8., 1.9., 15.9., 1.11. a 17.11
premáva v SO-NE a 26.12., 6.1., 14.4., 17.4., 1.5., 8.5., 5.7., 29.8., 1.9., 15.9., 1.11. a 17.11

9:01

x

cuw-

premáva len v dňoch školského vyučovania
zachádza na zástavku L. Lúčka, ZŠ
premáva počas školských prázdnin
premáva v sobotu, nepremáva 24.12.

ODCHODY VLAKOV
126 Žilina - Rajec a späť
km
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Vlak poznámka
Žilina
Žilina - Zariečie
Žilina – Solinky
Bytčica
Lietavská Lúčka

Porúbka
Poluvsie
Rajecké Teplice
Konská pri Rajci
Zbyňov
Kľače
Rajec

km
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Kľače
Zbyňov
Konská pri Rajci
Rajecké Teplice
Poluvsie
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Žilina – Solinky
Žilina - Zariečie
Žilina
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Platí od 11.12.2005

3850

3802

4 05
|
|
|
4 15
|
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|
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5 01
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|
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5 38
3803
k
5 51
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5 57
5 59
6 02
6 06
6 10
6 15
6 19
6 21
6 25
6 29
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4 54
4 57
5 01
5 05
5 10
5 14
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5 20
5 24

3804

3822
3808
3810
3824
a
x
x
a
6 39 12 51 12 51 14 23 14 43
6 43 12 55 12 55 14 27 14 47
6 46 12 58 12 58 14 31 14 50
6 49 13 01 13 01 14 35 14 53
7 00 13 05 13 15 14 39 14 57
7 05 13 10 13 19 14 44 15 02
7 09 13 14 13 24 14 49 15 06
7 13 13 18 13 27 14 53 15 10
7 15 13 20 13 30 14 55 15 12
7 18 13 23 13 33 14 58 15 15
7 21 13 26 13 36 15 01 15 18
7 25 13 29 13 39 15 05 15 21
3805 3821 3809 3823 3811 3813
a
x
a
x
6 34
7 52 12 50 13 47 14 11 16 33
6 37
7 55 12 53 13 50 14 14 16 36
6 40
7 57 12 56 13 53 14 17 16 39
6 42
8 00 12 58 13 55 14 20 16 41
6 45
8 02 13 00 13 57 14 22 16 43
6 48
8 05 13 04 14 01 14 25 16 47
6 52
8 09
|
14 05 14 30 16 51
6 57
8 15 13 12 14 11 14 42 16 57
7 01
8 19 13 16 14 15 14 46 17 01
7 03
8 21 13 18 14 17 14 48 17 03
7 06
8 24 13 21 14 20 14 51 17 06
7 10
8 28 13 25 14 24 15 55 17 10

A – na žel. stanici je umiestnený automat na predaj cestovných lístkov
x – premáva cez pracovné dni
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k
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18 00
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|
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3825
a
19 26
19 29
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19 43
19 49
19 53
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19 58
20 02

18 43
18 47
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18 53
18 57
19 02
19 06
19 10
19 12
19 15
19 18
19 21
3817
x
19 36
19 39
19 42
19 44
19 46
19 50
19 54
20 00
20 04
20 06
20 09
20 13

a – premáva v sobotu, nedeľu a štátny sviatok
k – premáva cez pracovné dni okrem 27. – 31. XII.

