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Nech Boží pokoj,  
ktorý ohlasovali anjeli 
pri narodení Mesiáša, 

sprevádza Vás 
aj po celý nastávajúci rok. 
Hojnosť  Božieho požehnania 

Vám vyprosujú 
 

                  Vaši kňazi  

Projekt bezpečnostného kamerového 
systému obce Lietava  
 

     Zámer a príprava projektu vybudovania 
kamerového a bezpečnostného systému 
v obci (ako formy situačnej prevencie) sledu-
je potrebu skvalitniť komplexnú ochranu 
života, zdravia a majetku obyvateľov, náv-
števníkov obce, ako aj majetku obecných 
inštitúcií, fyzických a právnických osôb dis-
lokovaných na území obce.  
Predpokladaný objem finančných prostried-
kov požadovaných  z dotácie 25000,- EUR.  
Stav projektu: Spracovaný a odovzdaný do 
procesu schvaľovania v stanovenom termí-
ne (do 31. 12. 2011) 
 

Revitalizácia priestorov MŠ  
 

       V rámci aktivity je plánovaná obnova 
priestorov detského ihriska, výsadba zelene, 
osadenie lavičiek a ostatného mobiliára. Pro-
jekt bol predložený spoločne so Združením 

pri Materskej 
škole v Lietave. 
   Predpokladaný 
objem finanč-
ných prostried-

kov požadovaných  z grantu nadácie 
EKOPOLIS 5400,- EUR. 
Stav projektu: Spracovaný a odovzdaný 
do procesu schvaľovania v stanovenom 
termíne (do 30. 11. 2011)  (pokračovanie na str.2) 
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VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA! 

Lietavské zvestiLietavské zvestiLietavské zvesti   
        Opäť je tu čas, keď sa stretávajú rodiny, príbuzní, keď si sadáme k spo-
ločnému štedrovečernému stolu, aby sme si popriali vzájomnú úctu a lásku. 

Vianoce a Nový rok sú obdobím, keď sa každý z nás snaží byť s blízkymi, keď si 
viac uvedomujeme silu priateľstva, lásky, úcty a obetavosti. Pre každého z nás je 
dôležité, aby sa dni napĺňali spokojnosťou, ľudskou spolupatričnosťou, osobným 
uplatnením, dosahovaním vytýčených cieľov. Pripravme sa teda na ne spoločne a 
vychutnajme si ich so všetkým, čo k nim patrí.  
      Milí spoluobčania, dovoľte mi preto, aby som Vám zaželal v mene svojom ako 
i v mene obecného zastupiteľstva a pracovníkov obecného úradu radostné a po-
kojné prežitie vianočných a novoročných sviatkov. Želám Vám, aby sa splnili Vaše 
priania, očakávania a predsavzatia. Našim najmladším želám, aby si pod vianoč-
ným stromčekom našli ten najkrajší darček, aký si vysnívali. Prajem Vám vnútor-
nú silu a stály zmysel pre radosť z malých i veľkých vecí života.  
                                                                                                      Ing. Pavol Gašpierik 
                                                                                                                                      starosta obce 

OZNAM  
 

 o  „REGISTRI  OBNOVENEJ  
EVIDENCIE  POZEMKOV“ 

 
     V zmysle ustanovenia § 7 ods.1 
zákona č. 180/1995Z.z. o niekto-
rých opatreniach na usporiadanie 
vlastníctva k pozemkom, v znení 
neskorších predpisov obec zverejni-
la návrh Registra obnovenej evi-
dencie pozemkov v katastrálnom 
území Lietava dňa 30.11.2011 po 
dobu 30 dní. 
 

    Zároveň Vám oznamujeme, 
že každému známemu účastní-
kovi bude výpis z návrhu re-
gistra obnovenej evidencie po-
zemkov   vydávaný v priesto-
roch poradne pre deti v budo-
ve  obecného úradu od 27.12. 
do 30.12.2011.                                         

T.O. 

Bilancujeme starý rok ... 
 

      Blíži sa koniec roka a ako je zvykom,  je potrebné zhodnotiť splnenie predsavzatí a úloh, čo sa 
v obci podarilo, čo nás čaká a trápi. Z pohľadu východísk, finančných, materiálnych 
a personálnych možností obce, ako i plnenia úloh bol tento rok dosť hektický. Priority stanovené 
začiatkom roka sa darilo napĺňať, k čomu výrazne pomohli poslanci, zamestnanci obce a dobro-
voľníci z radov občanov. Do projektov, investičnej činnosti, opráv majetku obce a zabezpečenia 
kultúrno-spoločenských akcií sa aktívne zapájal celý rad  občanov a spolupracujúcich subjektov, 
bez ktorých pričinenia by mnohé akcie neboli organizované v plánovanom rozsahu alebo vôbec. 
Poďakovanie patrí Farskému úradu, sponzorom, miestnym podnikateľom a pozemkovým spoločen-
stvám za materiálnu, finančnú pomoc a konštruktívnu spoluprácu pri zabezpečovaní úloh. 
V hodnotenom období roka 2011 bola dosiahnutá vyrovnaná bilancia rozpočtu, čo vytvára dobré 
východisko pre plnenie úloh podľa programového rozpočtu obce na nasledujúce roky.  

PRÍPRAVA  NOVÝCH  PROJEKTOV 

ZABÍJAČKA 
 

Vážení občania, 
 chcete zažiť atmosféru a chuť domácej 

zabíjačky?  
Nezabudnite prísť   

dňa 30.12.2011 (piatok) 
na priestranstvo pri kríži v centre dediny. 

 

Tešíme sa na spoločné stretnutie 
starosta a poslanci OZ 



Narodili sa 
 

Tamara KUCKOVÁ 
29.7.2011 

Henrieta TARHAJOVÁ 
1.8.2011 

Adela GAŠPIERIKOVÁ 
24.8.2011 

Denis GÁPA 
12.9.2011 

Vanessa KRAJČIOVÁ 
22.9.2011 

Paulína GAŠPIERIKOVÁ 
31.10.2011 

Sofia GAŠPIERIKOVÁ 
5.11.2011 

 

Blahoželáme 

Správičky 
�6.augusta sa konali v areáli 
školy Lietavské letné slávnosti. 
Počasie vyšlo, takže mali možnosť 
sa zabaviť deti aj dospelí. Ďeťom sa 
najviac páčili kolotoče a rôzne 
súťaže, dospelí si mohli vypočuť 
muziku rôznych žánrov a zabaviť sa 
až do raňajších hodín. Veríme, že 
prianie občanov “Aj na budúci rok” 
budeme môcť  z rea l izovať .    
Poďakovanie patrí všetkým 
sponzorom a všetkým, ktorí sa 
akokoľvek pričinili pri príprave a 
priebehu podujatia.    
�15.-17.augusta sa uskutočnil  
zber elektroodpadu  a batérií. 
�28. septembra mali možnosť 
občania vymeniť starý papier za 
toaletný papier. 
�23. októbra v priestoroch 
Osvetového strediska sa stretli naši 
dôchodcovia a spoločne si 
zaspomínali na mladé časy. 
Predstavili sa im deti z MŚ, ZŠ 
spevokol LIETAVA a ako klinec 
programu boli heligonkári z 
Veľkého Rovného. Občanom sa 
program páčil a veru si pri dobrej 
hudbe aj zatancovali. 
�20.novembra sa nám predstavili 
študenti z  Gymnázia sv.Františka z 
Assisi s divadelnou hrou ŽENSKÝ 
ZÁKON. Divadlo bolo obohatené o 
ľudové piesne. Predstavenie bolo veľmi 
pekné, často sme sa nasmiali a hercov 

odmenili potleskom. Po skončení 
predstavenia sme mali možnosť 
porozprávať sa so študentami aj 
profesorkami a dozvedeli sme sa, že už 
pripravujú nové divadelné predstavenie. 
Potom ich môžeme pozvať - čo poviete? 
�26.novembra sa konala 
schôdza Dobrovoľného hasičského 
zboru, na ktorej bol zvolený nový 
výbor (bližšie na stánke číslo 5). 
�Vnedeľu 4.decembra na 
sv.omši vo farskom kostole o 11,00 
hod. čakalo všetkých prítomných 
prekvapenie - príchod  sv.Mikuláša. 
Najviac sa mu potešili deti, ale ani 
dospelí neobišli naprázdno. Mikuláš 
odmenil všetkých. 
�6.decembra  sme  ma l i 
možnosť v našich obciach vidieť  
Mikuláša s anjelmi a čertom. Viezol 
sa na saniach, ktoré ťahal koník. 
Podívaná to bola ozaj nevídaná. 
Tešili sa nielen deti, ale aj dospelí. 
Mikuláš najprv prešiel do Majera, 
kde odmenil deti, potom sa pobral 
do Lietavskej Závadky a nakoniec 
zastal pred obecným úradom. Bola 
to dlhá trasa, ale určite stála za tie 
rozžiarené detské oči. Posledné deti 
Mikuláš už obdarovával vo 
vestibule obecného úradu pri 
rozsvietenom stromčeku, lebo 
vonku už bola tma. Peknú vetu 
vyslovil po skončení Mikuláš: “Som 
rád, že som mohol v tomto 
adventnom čase urobiť toľkým   
deťom radosť.” 

Opustili nás 
 
 

Jaroslav GAŠPIERIK 
22.7.1948 - 4.8.2011 

 

Amália MELIŠÍKOVÁ 
6.11.1927 - 7.8.2011 
Priska MALIAČKOVÁ 
29.1.1939 - 20.8.2011 

 

Jozefína BREZÁNIOVÁ 
16.5.1927 - 26.8.2011 
Jaroslav DANEK 
19.12.1960 - 3.9.2011 

 

Eva JANOŠKOVÁ 
6.12.1929 - 9.9.2011 

Ing. Branislav BREZÁNI 
24.8.1962 - 21.9.2011 

 

Bohuš GAŠPIERIK 
21.7.1963 - 23.9.2011 
Emília CHOBOTOVÁ 
18.2.1931 - 23.9.2011 

 

Anna PIDYCHOVÁ 
23.10.1944 - 19.10.2011 
Anna PIDYCHOVÁ 
22.6.1940 - 18.11.2011 

 

„Očiam ste odišli, v srdciach ste 
ostali.“ 
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 ROZPOČET OBCE NA ROK 2012 
PRÍJMY : 

Spolu rozpočet 656.238,00 

Z toho školstvo 
PK+OK 

363.790,00 

Rozpočet len 
obce 

292.448,00 

Bežný rozpočet 633.662,00 

Z toho školstvo 
OK+PK 

359.540,00 

Kapitálový rozpočet 15.000,00 

Celkom rozpočet obec 
bežný+kapitálový 

259.122,00 

VÝDAVKY : 

Program obnovy dediny 2012 
 

V rámci projektu je plánovaná rekonštrukcia 
a výstavba chodníka pre chodcov v lokalite 
centra obce a prístupového chodníka 
k miestnemu kostolu.   

    
Požadovaný objem finančných prostriedkov 
z dotácie 3500,- EUR. 
Stav projektu: Spracovaný a odovzdaný do 
procesu schvaľovania v stanovenom termíne 
(do 30. 11. 2011) 

Projekt NÁŠ VIDIEK 
 

Aktivita je zameraná na rekonštrukciu 
a revitalizáciu priestorov a objektov 
v areáli obecného úradu  so zachovaním 
ich vidieckeho charakteru. Zároveň je 
jeho nosnou časťou tvorba dočasných 
pracovných miest.Požadovaný objem 
finančných prostriedkov z dotácie 
12500,- EUR. 
Stav projektu: Spracovaný, 
v súčasnosti sa spracováva projektová 
dokumentácia oporného múru. Termín 
predloženia 4. 1. 2012. 

 

 

Projekt podpory zhodnocovania odpadov 
 

      V rámci výzvy Operačného programu Životného prostre-
dia OPŽP-PO4-11-3 a operačných cieľov 4.1 Podpora aktivít 
v oblasti separovaného zberu a 4. 2 Podpora aktivít na zhod-
nocovanie odpadov bol Združením obcí Rajeckej doliny, 
ktorého je obec Lietava členom spracovaný projekt, na zákla-
de ktorého je pripravované rozšírenie zhodnocovania odpadov 
o biologický odpad s využitím biokompostérov pre domácnos-
ti. Zároveň je pripravovaný nákup komunálnej techniky, ktorý 
zabezpečí rozšírenie zberu komunálneho odpadu v prospech 
členov združenia. 



 

   Cieľom projektu ne-
bolo vytvárať z tech-
nického hľadiska len 
obmedzený okruh opat-
rení v malej časti úze-
mia, ale vytvoriť vodo-
zádržné a revitalizačné 
prvky komplexne v 
lesnej, poľnohospodár-
skej a urbanistickej  

krajine s čo možno naj-
väčším pokrytím územia 
obce. Výsledkom je vy-
budovanie opatrení v 
13-tich lokalitách ka-
tastrálneho územia ob-
ce s rozlohou 10 km2.  
Ich realizácia vytvorila 
preventívne predpokla-
dy ochrany územia pred 
povodňami, nezanedba-
teľným faktorom je i 
predpoklad sploštenia povodňových prietokov v inundačných 
územiach dislokovaných v nižších častiach povodia rieky Raj-
čianky. Sekundárne opatrenia zlepšujú hydrologický režim a 
podporujú zvýšenie hladiny spodnej vody v lokalite Lietavská 
Závadka, kde nie je vybudovaný verejný vodovod a zásobova-
nie obyvateľov pitnou vodou je realizované len prostredníc-

tvom individuálnych vodných 
stavieb (studní).  
   V rámci projektu bol vytvo-
rený vodozádržný objem 
33000 m3. Ďalším cieľom 
projektu bola  tvorba pracov-
ných príležitostí prechodného 
charakteru a rozšírenie pra-
covných zručností a znalostí 
dlhodobo nezamestnaných 
občanov obce. 
   Realizovanými opatreniami 
sa vytvorili podmienky pre 
zníženie negatívnych dopadov 
lokálnych povodní a miery 
povodňových rizík, sploštenie 
povodňových prietokov, zníže-
nie eróznych procesov v kraji-
ne a zvýšenie zásob podzem-
ných vôd. Revitalizačné opat-
renia budú mať zároveň pozi-
tívny vplyv na hydrologický 
režim v katastri obce, ozdra-
venie klímy a ochranu biodi-
verzity. V lokalitách sa sekun-
dárne vytvorili podmienky pre 
tvorbu prirodzených mokradí 
(Malchovica, Súľovské skaly, 
Farská dolina, Zálužie) a 
obnovu pôvodných rastlinných a živočíšnych druhov. V obci 
prostredníctvom nástrojov Európskeho sociálneho fondu v rám-
ci projektu zamestnanosti a sociálnej inklúzie boli zamestnaní 
občania obce v zmysle § 50 j zákona o službách zamestnanosti. 
Zhotoviteľ prác zároveň vytvoril podmienky pre spoluprácu s 
miestnymi organizáciami, lesnými a urbárskymi spoločenstvami, 
podnikateľmi a SZČO za účelom využitia ich materiálnych a 
výrobných kapacít. 
Čerpanie finančných prostriedkov bolo vykonávané vo väzbe na 
realizované aktivity projektu. Z celkového objemu získaných  
finančných prostriedkov 92700,- €, ktoré obec dostala formou 
dotácie, bolo použitých   91799,940,- €. 
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UKONČENÉ  PROJEKTY  V  ROKU 2011 

PRVÝ REALIZAČNÝ PROJEKT PROGRAMU REVITALIZÁCIE 
KRAJINY A INTEGROVANÉHO MANAŽMENTU POVODÍ 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRE ROK 2011 - VYBUDOVANIE 
VODOZÁDRŽNÝCH OPATRENÍ PRE OBEC LIETAVA  

SKANZEN LIETAVA – I. ETAPA  

 
V rámci projektu  Skanzen Lietava bola zre-
alizovaná na základe zmluvy s dodávateľom 
diagnostika dvoch objektov historických 
sýpok a ich odborné zameranie. Zároveň 
bol objekt jednej sýpky pracovníkmi obce 
v  súčinnosti s odborným pracovníkom do-
dávateľa demontovaný a uložený na mieste 
budúcej výstavby skanzenu. V  projekte boli 
preinvestované finančné prostriedky 
z dotácie Ministerstva  
kultúry SR vo výške  
2800,- EUR zo spolu- 
financovaním obce  
vo výške 893,- EUR.  

 
Pri realizácii pro-
jektu              Bes-
kydský hradný 
triangel pracovníci 
obce inštalovali 

informačné panely dodané združe-
ním Región Beskydy v rámci dotá-
cie zo štátneho rozpočtu. Obec do-
stane nový bulletin s cieľom propa-
gácie historických a kultúrnych 

pamiatok, turistického ruchu v regióne ako i 
samotnej obce a Lietavského hradu. Sprievod-
ným podujatím boli hradné slávnosti konané 
v obci Súľov, kde sa prezentovala folklórna sku-
pina Závadské ženy, súčasťou programu bolo 
taktiež vystúpenie miestnych folklórnych sku-
pín, heligonkára, sokoliarov a skupiny historic-

kého šermu. 

BESKYDSKÝ HRADNÝ TRIANGEL 
-HISTORICKÉ DEDIČSTVO SPÁJAJÚCE NÁRODY 



     Milí čitatelia, predsta-
vujeme Vám novú rubri-
ku pod názvom „Ľudia 
medzi nami“, v ktorej by 
sme  Vám chceli predsta-
viť jednotlivé osobnosti, 
ktoré v našej obci pôso-
bia.  Ako prvého sme 
oslovili  nášho vdp. de-
kana Stanislava Beláka - 
správcu lietavskej far-
nosti.  

 
Pán dekan, kedy ste sa rozhodli stať sa kňazom 
a obetovať svoju životnú cestu pre ľudí? 
     Od detstva ma ťahalo k tomuto povolaniu. Bolo to 
také tiché vnútorné smerovanie. S tým úmyslom som 
išiel aj na strednú školu - gymnázium. Tam som si po-
dal prihlášku na teologickú fakultu, čo vzbudilo v tom 
čase veľký rozruch. S Božou pomocou sa všetko zvlád-
lo a prijali ma na prvý raz za našu nitriansku diecézu. 
 

Spomeniete si ešte na svoje prvé pôsobenie po štúdiu 
a vysvätení? 
     Moje prvé miesto bola Čadca, kde som bol pol roka. 
Odtiaľ som išiel na vojenskú základnú službu do Vy-
škova na Morave, kde som strávil dva roky a potom ma 
poslali do farnosti Nitra – horné mesto, kde som bol 4,5 
roka. Miništranti z Nitry si ma pamätajú dodnes, hoci 
sú už muži, ktorí majú svoje rodiny a vždy mi  pripo-
menú,  keď som prišiel, museli mi všetko ukazovať v 
knihách. Aj začiatok sv. omše, aj ostatné časti. 
 

K nám ste prišli z Kotešovej. Ako si na ňu spomínate? 
     Bola to moja prvá farnosť, kde som bol administrá-
torom – správcom farnosti. S výpomocou pre Bytču, 
kde som učil 7 hodín náboženstva a mal som tam sv. 
omšu v nedeľu ráno o 6:30 hod. Potom vo svojej far-
nosti Kotešová ešte 3 sv. omše. V Kotešovej bolo to 
pekné, že rodiny medzi sebou veľmi držali. Raz na 
sviatok sv. Petra a Pavla  bol sobáš, vdovec si bral vdo-
vu. Sobáš bol ráno o 6:00 hod., pred šiestou už zvonili 
miništranti, že idú miništrovať na svadbu a všetci ma 
hore čakajú. Prišiel som pred kostol a 70 ľudí čakalo na 
sobášny obrad. Kladiem si otázku, ako by to bolo tu? 
Rodičia takisto boli ochotní pre svoje deti urobiť čokoľ-
vek, mali sme tam miestnosť na pingpong, kde veľmi 
pomáhali deti a mládež, ale tie najťažšie práce urobili 
ich rodičia na pozvanie ich detí. Mám na to pekné spo-
mienky. V Kotešovej som bol 14 mesiacov. A potom 
prišiel papier o preložení do Lietavy. 
 

Mohli by ste prezradiť, ako ste prijali toto preloženie? 
     Veľmi ťažko. Jedine to mi bolo útechou, že tam bolo 
napísané, že je to na krátky čas. A ten krátky čas už trvá 
21 rokov. 
 

strana 4 

Všeobecne sa hovorí, že dnešná mládež je horšia ako tá, 
čo bola pred rokmi. Vy sa stretávate s mládežou – aký je 
Váš pohľad na dnešnú mládež? 
     Kardinál Lustiger už pred 25 rokmi vo Francúzsku 
vyslovil myšlienku, že problémy s mládežou vôbec nie sú 
problémy mladých, ale nás dospelých. Ani ja nevidím 
problém u mladých, ale problém u nás dospelých, otcov a 
v Lietave aj mám. Preto sa často v advente i v ostatných 
obdobiach roku modlíme za naše rodiny. Za prehĺbenie 
vzájomnej úcty, za pokoj, za trpezlivosť, za prehĺbenie 
viery, nádeje a lásky. 
 

Ste  kňazom, ktorý od roku 1760 opäť celebroval sv. 
omšu na Lietavskom hrade. Bola to klasická nedeľná 
omša, či predsa len bola pre Vás niečím zvláštna? 
     Svätá omša na tomto mieste je úžasná. Človek si uve-
domuje, aký je nestály a ako sa všetko bohatstvo a pan-
stvo pominie. Aj my niekedy máme na pamäti v prvom 
rade materiálne hodnoty /peniaze, majetky/ a tu si uvedo-
mujeme ich pominuteľnosť a ako je dôležité budovať tie 
duchovné hodnoty. Všetko je dočasu, Pán Boh navždy. 
 

Medzi ľuďmi sa šepkalo o Vašom odchode z Lietavy. 
Poviete niečo viac na túto tému? 
     Jedna babka povedala. Keby sme radšej tak rýchlo 
šírili tie dobré správy a boli vytrvalí v dobrom.  

Ľudia medzi nami! 

 

Prajem Vám  
požehnané  

vianočné sviatky, 
aby pokoj zavládol  
v našich srdciach,  
v našich rodinách,  
v našich domovoch  
po celý nastávajúci  

nový rok  
2012. 

Aktivity v Pastoračnom centre sv. Filipa Neriho 
   
   Od začiatku školského roka sa na Pas-
toračnom centre stretávajú deti so šikov-
nými rukami. Na tvorivých dielňach vy-
robili magnetky a  drevené obrázky, ktoré  
predávali pred kostolom. Výťažok  sme 
poslali na pápežské misijné diela. Taktiež  

vyrobili adventné venčeky a svietniky. Zarobené peniaze použi-
jeme na nákup materiálu pre ďalšie aktivity. 
    
Touto cestou chcem poďakovať všet-
kým, ktorí si zakúpili naše výrobky 
a tiež deťom, ktoré aktívne chodili na 
tieto dielne. 
Deti, ktoré by chceli od nového roku cho-
diť na  tvorivé dielne sú srdečne vítané.                                                              
 

Animátorka 



Ctení čitatelia, v minulom článku sme 
sa sťažovali, ako nás šťastie rado ne-
má a smola nás naopak miluje. Avšak, 
my sme dali v mesiaci august smole 
kopačky a šťastie sa na nás usmialo. 
Stalo sa tak konkrétne 14. 8. 2011 
v obci Lopušné Pažite, kde náš novo-
vytvorený tím žien v súťaži 
O putovný pohár starostu obce Lopuš-
né Pažite vyhral rovno 1.miesto! 
Z tejto súťaže sme neodchádzali len 
s jednou trofejou, ako sám starosta 
obce poznamenal: „Lietava nám opäť 
berie, čo sa dá.“ A odovzdal nám aj 
pohár za 3. miesto v kategórii žiaci – 
chlapci a dve sošky hasičov. Prvú 
sošku si odniesol Matej Puškár za 
najmladšieho hasiča súťaže a druhý si 
odniesla Michaela Kadíková ako naj-
rýchlejšia pravá prudárka súťaže.  
O týždeň neskôr sa družstvá našich 
žien a mužov zúčastnili tradičnej noč-
nej súťaže v Predmieri, kde sa muži 
umiestnili na 10.mieste a ženy na 6. 
mieste v obrovskej konkurencii ligo-
vých družstiev. Na druhý deň 
v nedeľu 21.augusta sme skoro ráno 
vstávali a išli sme na súťaž do Poviny, 
kde družstvo našich žien opäť získalo 
pohár, tentokrát za druhé miesto.  Na-
sledujúci víkend v sobotu sa naše ob-
novené družstvo dorastencov zúčast-
nilo tiež tradičnej súťaže v obci Lie-
tavská Svinná – Babkov  O pohár 
starostu obce, ktorá sa bežala do kop-
ca. Tento víkend sa k nám smola opäť 

snažila vrátiť a naše družstvo 
bolo pre technickú chybu a zlé 
poveternostné podmienky dis-
kvalifikované už v prvom kole.  
Naše ženy sa snažili smolu odo-
hnať na súťaži v obci Rudinská, 
kde sa im to však po zmenách 
na postoch v tíme nepodarilo 
a skončili o 2 desatiny sekundy 
na štvrtom mieste. 
Ešte nás čakali dve súťaže, kde 
sme po tomto hroznom víkende 
išli s maličkou dušičkou, no o to 
s väčším odhodlaním doniesť 
domov pohár. 11. septembra sa 
naše družstvá mužov a žien 

zúčastnili súťaže v mestskej časti Bytčica, 
odkiaľ si družstvo žien odnieslo 3.miesto. 
Pohárom trošíčku posmelené ženy Lietava 
sa odhodlali ísť na poslednú súťaž vo 
Vraní v novej zostave, keďže naše stále 
členky boli odcestované v zahraničí. Tré-
ner i chlapci sa obávali výsledku a ja ako 
členka družstva žien (sa musím priznať) 
som tiež neočakávala nejaký obrovitánsky 
úspech a dúfali sme, že sa umiestnime 
aspoň na 3. pohárovom mieste. Čo sa 
však stalo, nikto z nás nečakal: zabojovali 
sme a dostali sme sa na samý vrch tabuľ-
ky v kategórii ženy. 
Toto víťazstvo prvého 
miesta na konci sezó-
ny bol neskutočný 
zážitok a obrovský 
modro – strieborný 
pohár sme okamžite 
vystavili v miestnom 
pohostinstve. Aby 
toho nebolo málo, vo 
Vraní sa konala tra-
dičná súťaž v pití piva 
n a  č a s ,  k t o r ú 
v kategórii žien neča-
kane vyhrala naša 
členka (nebojte, už 
mala 18 J ). Tak ako  
sme boli úspešní v auguste v Lopušných 
Pažitiach, tak to bolo aj v septembri 
v mestskej časti Vranie. Sezónu sme 
ukončili na schôdzi dňa 26. novembra, 
kde bol zvolený nový výbor DHZ 
v zostave: 

predseda DHZ –Ing. Stanislav Košša, 
podpredseda, veliteľ – Matúš Hradský,  
podpred.-preventivár -Michal Melišík,  
referent mládeže  - Natália Koššová, 
tajomník - Mária Čibenková, 
s t r o j n í k  -  Marek  Me l i š í k ,   
pokladník - Marek Komzala,  
organizačný ref. - Erika Brezániová. 
Sklamala nás slabá účasť tejto členskej 
schôdze, na čo upozorňujeme už nie-
koľko rokov. Zúčastneným sa chceme 
touto cestou poďakovať, že si na nás 
našli čas. Mrzí nás, aký postoj majú 
obyvatelia Lietavy k tomu skvelému 
športu, a dúfame, že po viditeľných 
úspechoch nás opäť začnete brať ako 
športovcov a aktivistov, ktorí sa snažia 
dostať do povedomia meno našej obce. 
Názorné ukážky za posledných pár ro-
kov našej práce v oblasti tohto športu si 
môžete pozrieť na nástenke pred Osve-
tovým strediskom obce Lietava. Samo-
zrejme, pri ukončení sezóny sme nepre-
stali s tréningami a môžete nás prísť 
pozrieť, poprípade sa pripojiť k nám 
každý pondelok o 18:30 pred zbrojni-
cou obce Lietava. Prijmeme s radosťou 
nových členov rôzneho veku. Ďakujem 
všetkým členom DHZ za plnenie si svo-
jich povinností a za všetko, čo pre nás 
robia. Tiež ďakujeme aj našim nadšen-
com, ktorí nás vždy podporia.  Ďakujem 

za váš čas, ktorí ste venovali prečítaniu 
tohto článku a verím, že sme vás aspoň 
trošku zaujali a potešili.  S pozdravom 
DHZ Lietava, vidíme sa v nasledujúcej 
sezóne.                          Natália Koššová 

DHZ Lietava sa konečne dočkala úspechu! 
strana 5 

Novinka v knižnici.                                                           Novinka v knižnici.                                                           Novinka v knižnici.                                                           Novinka v knižnici.                                                           
Oznamujem všetkým čitateľom knižnice, že od 
nového roku 2012 budú v knižnici k dispozícii 
2 počítače s prístupom na internet. Tiež som 
nakúpila nové knihy, ktoré sú už v ponuke.  

�☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺� 
 

Kto nič nevie a nevie, že nič nevie, je dieťa - učte ho.  
Kto nič nevie a vie, že nič nevie, je leňoch - stráňte sa ho.  
Kto niečo vie a nevie, že to vie, je spáč - zobuďte ho.  
Kto niečo vie a vie, že to vie, je mudrc - nasledujte ho. 
                                                                          Stará múdrosť 

 

diť na  tvorivé dielne sú srdečne vítané.                                                               



     Opäť je 
tu mesiac 
december 
a s ním 
prichádza 
čas vyme-
niť číslo 
v počte 
rokov. Je 
to čas, 
kedy väč-
šina z nás 
hodnotí to, 
čo bolo 
a zároveň 
plánuje, čo 

bude. Presne takto to vníma a prežíva aj 
Združenie na záchranu Lietavského 
hradu. Pri bilancovaní roku 2011 si veru 
zhlboka povzdychneme, lebo rozsah prác 
vykonaných v tomto roku bol najväčší čo 
do stavebnej činnosti počas existencie 
združenia. Rok sa začal smelými plánmi a 
vďaka priaznivému počasiu sa už 
v mesiaci marec začalo stavať doposiaľ 
najvyššie lešenie, aké bolo na hrade posta-
vené. Následne sa začali stavebné prá-
ce  na múre koridoru stredného hradu 
a súčasne v Kinižiho paláci sa začal naj-
rozsiahlejší archeologický výskum 
v dejinách záchrany hradu. Ten bol ukon-
čený až pri obnovenej piatej bráne, čím sa 
získal zaujímavý prechod celým stredným 
hradom. 

Archeologický výskum pokračo-
val v objekte prednej brány, kde sa znížil 
zával. Vďaka tomu zásahu bola objavená 
strážnica veže so základom kachľovej 
pece. V rámci ďalších stavebných prác sa 
nám podarilo zastabilizovať  následne 
tieto časti : firma MGM zastabilizovala 
východnú stenu pozdĺžnej bašty ako 
aj  časť zachovaného severného múru 

kaplnky. V rámci zvýšenia bezpečnosti 
návštevníkov sa partia Morava pustila do 
práce na odstránení nebezpečnej vstupnej 
časti hradu, čo sa jej po náročnej práci 
podarilo. Ďalšie stavebné práce pokračo-
vali do neskorej jesene, kedy sa podarilo 
stabilizovať časť gotickej brány horného 
hradu, severného dolného opevnenia 
a bolo obnovené poškodené oblé nárožie 
pod erbom Pavla Kinižiho. Výkopové 
práce boli plánované aj v hradnej studni. 
Tú sa však podarilo prehĺbiť len o necelý 
meter. Bolo to vďaka ,,dobroprajným“ 
občanom, ktorí navštívili Lietavský hrad 
nie za účelom pomôcť, ale škodiť 
a v skutku ukradli všetko, čo sa dalo. Od 
horolezeckých lán, motorovej píly, elek-
trických agregátov, studňového navijaku, 
ba dokonca aj lopaty. Preto im zo srdca 
prajeme, aby sa s nimi čo najviac narobili. 
  „Čere šničkou na  to r te“ 
v množstve vykonaných prác bol zrekon-
štruovaný drevený gotický strop starej 
brány, z ktorého sa vybudovalo nové spo-
jovacie schodisko medzi poschodiami 
tejto veže. Na záver sezóny združenie 
osadilo dočasné bezpečnostné zábradlie 
v priestore kaplnky. Práve pri kaplnke sa 
podarilo nájsť najkrajšie archeologické 
nálezy vo forme zostatkov keramických 
kachlíc vyobrazujúcich sväté motívy, ako 
napríklad : svätý Martin delí svoj plášť 
a žehnajúceho Krista. Aj takýmto spôso-
bom sa nám hrad na záver pekne odvďačil 
za vytrvalú ťažkú prácu. 

Práca Združenia na záchranu 
Lietavského hradu však v roku 2011 ne-
spočívala len čisto na rekonštrukcii hradu. 
Aktivity združenia sa dotýkali aj kultúrne-
ho života. Vo februári sa uskutočnil ďalší 
ročník obľúbenej akcie „Valentín aj pre 
nezamilovaných“ a v auguste sa podarila 
organizácia druhej svätej omše 

v priestoroch hradu. Omšu celebroval  
pán dekan Stanislav Belák, ktorý na 
naše potešenie prisľúbil ju uskutočniť 
i v roku 2012. Práve vďaka tejto sv. 
omši si mnohí ľudia aj z okolitých 
obcí nájdu čas pozrieť hrad na vlastné 
oči a vidieť, ako sa na ňom postupne 
pracuje.  V deň výročia vzniku Zdru-
ženia sme zorganizovali tradičný Deň 
otvorených dverí so známym  histori-
kom Pavlom Dvořákom. 

Hrad neobišiel ani pán minis-
ter kultúry Daniel Krajcer , ktorý pri-
sľúbil pri obnove hradu pomoc. Na 
politickej scéne sa však udiali nečaka-
né zmeny. Padla vláda, a tak v roku 
2012 uvidíme, či sľub pomoci zostane 
len v rovine plánov, alebo sa zrealizu-
je do skutočnej reálnej podoby. Na 
záver chceme poďakovať partnerom, 
ktorí nás významne podporili : Nadá-
cia VÚB, Ministerstvo kultúry SR, 
Nadácia Pontis, Calmit – CLL Lietav-
ská Lúčka, obec Lietava, obec Lietav-
ská Svinná-Babkov a všetkým dobro-
voľníkom, ktorí sa prác zúčastnili. 

      

KOMUNÁLNY ODPAD NAŠA BOLESŤ 
 

     Už v minulom čísle sme avizovali, že nám neúnosne 
stúpa tonáž komunálneho odpadu (nakoľko si niektorí 
občania bez vedomia OÚ prikladajú smetné nádoby) a 
následne stúpajú aj platby za vývoz.  
     V našej obci sa už niekoľko rokov uskutočňuje sepa-
rovaný zber (papier, sklo, PET fľaše, TETRA paky, elek-
trospotrebiče, akumulátory, olej) a z toho by sa dalo usú-
diť, že množstvo komunálneho odpadu by malo klesať. 
Keďže to tak nie je, naskytuje sa otázka: Separujeme? 
Alebo to nechávame na druhých? 
      

     Dňa 28.11.2011 obecné zastupiteľstvo schválilo VZN 
č.9/2011 obce Lietava o miestnom poplatku za komu-
nálne odpady a drobné stavebné odpady na území ob-
ce, z ktorého vyberáme: 
• poplatok na osobu a rok je 18 € 
• pre 5 člennú rodinu sa ráta nádoba s objemom 110 l 
• príplatok za nádobu s objemom 240 l v domácnosti s 
počtom osôb 5 a menej je príplatok 7,50 € na mesiac  

• príplatok 7,50 € na mesiac je aj za každú smetnú ná-
dobu navyše - t.j. 90 € na rok. 

     

     Bližšie informácie si môžete prečítať v horeuvedenom 
VZN, ktoré sa nachádza na internetovej stránke obce.  

� � � � “ “ “ “ Nejestvuje nič skutočne cenné, čo možno dosiahnuť bez práce a námahyNejestvuje nič skutočne cenné, čo možno dosiahnuť bez práce a námahyNejestvuje nič skutočne cenné, čo možno dosiahnuť bez práce a námahyNejestvuje nič skutočne cenné, čo možno dosiahnuť bez práce a námahy. . . . (Addison) (Addison) (Addison) (Addison) ““““  ���� 
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ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU LIETAVSKÉHO HRADU HODNOTÍ... 

    

Všetkým čitateľom Všetkým čitateľom Všetkým čitateľom Všetkým čitateľom     
„Lietavských zvestí“„Lietavských zvestí“„Lietavských zvestí“„Lietavských zvestí“    
prajú Vladimír Peťo prajú Vladimír Peťo prajú Vladimír Peťo prajú Vladimír Peťo     
aaaa    Ľubomír Chobot Ľubomír Chobot Ľubomír Chobot Ľubomír Chobot     

v mene Združenia na záchranu v mene Združenia na záchranu v mene Združenia na záchranu v mene Združenia na záchranu     
Lietavského hraduLietavského hraduLietavského hraduLietavského hradu    

veselé Vianoce aveselé Vianoce aveselé Vianoce aveselé Vianoce a    dobrý vstup do dobrý vstup do dobrý vstup do dobrý vstup do 



BEH 17. NOVEMBRA 
 

   Pri príležitosti Medzinárodného dňa 
študentov sa konal 45. ročník bežeckého 
podujatia s názvom Beh 17. novembra. 
Preteky usporiadali Ústav telesnej výcho-
vy Žilinskej univerzity v spolupráci 
s mestom Žilina. Súťažilo sa v 11 kategó-
riách od žiakov základných škôl až po 
dospelých bežcov a to v cezpoľnom behu 
v oblasti Veľkého dielu pri sídlisku Vl-
čince. Zúčastnilo sa viac ako 350 bežcov, 
medzi nimi aj naši žiaci: Bernard Petrák, 
Martin Kreana, Henrieta Ondrejková, 
Jakub Súlovský, Martin Kováč, Pavol 
Melo, Júlia Balvonová, Patrik Kadík, 
Alena Danková. Najlepšie umiestnenie 
dosiahol B. Petrák, ktorý dobehol na 
peknom 7. mieste z 80 detí. 
 
 

NAŠE TALENTY 
 

   Dom Matice slovenskej v spolupráci 
s Gymnáziom sv. Františka z Asissi uspo-
riadali 25. novembra 2011 prehliadku 
školskej a mimoškolskej umeleckej čin-
nosti žiakov ZŠ vychádzajúcej z pôvod-
nej slovenskej tvorby. Zapojili sa aj naše 
talenty pod vedením Mgr. Heleny Mal-
jačkovej a Moniky Maljačkovej. V prog-
rame sa predstavili deti z divadielka pô-

sobiaceho pri ZŠ Lietava. 
 

DETSKÝ ČIN ROKA 2011   
 

   Minulý rok sme sa zapojili do pro-
jektu Detský čin roka. Sme radi, že 
aj deti z Lietavskej doliny pomáhajú 
konať dobro a rozhodli sa o tom po-
deliť s ostatnými.      
   Školská porota vybrala príbehy 
týchto detí: Ivan Cádrik spolu s Lu-
kášom Kubalom a Henrieta Ondrej-
ková. Rekordný počet detí z celého 
Slovenska hla-
sovalo v detskej 
porote,     
       vybralo  

šesť silných,  
m i m o r i a d n e 
ľudských príbe-
hov na ocenenie 
a medzi nimi aj 
príbeh Ivana 
a Lukáša. Vo 
svojej kategórii 
získal prvé mies-
to. Chlapci už stihli urobiť aj rozho-
vor pre Slovenský rozhlas. Sme pyš-
ní, že máme v škole takéto šikovné 
deti. 

 

Kategória: 
POMOC ĽUĎOM 

 

Ivan Cádrik a Lukáš Kubala 
ZŠ Lietava 216 

za poskytnutie prvej pomoci  
pri požiari 

 

 „V jednu sobotu sme sa 
s kamarátmi vybrali čakať našich 
bratov, ktorí mali prísť 

z turistického krúžku. Počas čaka-
nia nám kamaráti povedali, že na 
kopci horí. Nás táto informácia pri-
tiahla a išli sme na miesto činu. 
Tráva bola v plameňoch, všade bol 
dym a nám pohľad padol na odpad-
nutého pána. Ležal vo vysokej tráve 
v strmom svahu. Bezvládne ležal 
a my sme s Lukášom neváhali 
a okamžite sme ho ťahali zo strmá-
ku dolu, aby záchranári mohli ľah-

šie zachraňo-
vať. Hneď sa 
k nám prirúti-
lo množstvo 
ľudí, ktorí 
okamžite vola-
li záchranku. 
Volajúcemu 
pánovi zamr-
zol mobil a ja 
som mu poži-
čal svoj. Prišli 
asi o 15 minút. 

Keď už záchranári prišli, ja 
s kamarátom sme im ukazovali ces-
tu k odpadnutému pánovi. Záchra-
nári nás pochválili za našu odvahu 
a za to, že sme nestratili hlavu 
a konali rýchlo. Nikdy nevieme, 
kedy sami budeme potrebovať po-
moc, a tak by sme mali nezištne 
pomáhať druhým.“ opísal svoj hrdin-
ský čin Ivan Cádrik. 
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  Škôlkarsky „klebetníček“ informuje... 
 
 
     Je tu koniec kalendárneho roka a tak sa patrí  
spomínať na to, aký bol a bilancovať úspechy, 
prípadne neúspechy. 
     Posledné správy sme „klebetili“ pred Veľkou 
nocou a odvtedy veru pretieklo veľa vody Lietav-
kou. Chlapci postavili dievkam máj a dostali za to 
sladkú odmenu a na konci mája ho aj zvalili 
a zatancovali si na školskom dvore ako na majálese. 
V júni sa lúčili naši predškoláci so škôlkou vo veľ-
kom štýle. Stali sa z nich pážatá a oni sa majstrov-
sky zhostili svojej úlohy a pasovanie na vyšší stu-
peň školského vzdelávania omnoho lepšie ako 
minulý rok a deti s rodičmi nemuseli absolvovať 
tzv. „šarkaní“ beh, aby odlepili šarkany od zeme. 
     Lístie opadlo zo stromov a deti z mladšej skupi-
ny si z jesenných plodov a listov vyrobili rôzne 
ozdoby a výrobky, s ktorými im pomohli ich rodičia 
a  skrášlili nimi škôlku. Deti zo staršej vekovej 
skupiny zas pripravili svojim rodičom hostinku zo 
zdravých potravín ( jednohubky z rožkov nakrája-

ných na kolieska, natretých maslom a ozdobených 
zeleninou, chlapci spravili ovocné špízy a dievčatá 
urobili zákusky – piškóty s banánom ).  
     Mikuláš prišiel aj tento rok k nám. Bol s ním aj 
anjel, ktorý mu pomohol rozdať balíčky. Deti mu 
ukázali program, ktorý bol zameraný na pranostiky 
a zvykoslovie od Kataríny do Vianoc.  Mladšie deti 
tiež ukázali, že vedia spievať, tancovať a poznajú aj 
pekné básničky.  
 

     V septembri k nám pribudla nová pani učiteľka 
Mária Brezániová a do materskej školy nastúpilo 41 
detí. 22 detí navštevuje staršiu skupinu a 19 detí 
mladšiu skupinu. Šarkaniáda pevne zakotvila 
v našom ročnom programe a deti sa veľmi na ňu 
tešili. Materská škola v Lietave naďalej pracuje 
podľa Školského vzdelávacieho programu, ktorý sa 
volá „Poď sa s nami hrať“ a je okrem povinného 
rozsahu zameraný na oboznamovanie detí 
s ľudovou kultúrou a okolitou prírodou. Našou 
prioritou je rozvíjať deti nielen po rozumovej strán-
ke, ale aj po stránke emocionálnej, k čomu je vypra-
covaný projekt „Šťastné deti“ ,pomocou ktorého sa 

dieťa učí poznávať emócie a zároveň sa ich učí 
ovládať, s cieľom, čo najlepšie pripraviť dieťa na 
vstup do základnej školy. 
     S výdatnou pomocou Obecného úradu Lietava 
sa nám podarilo upraviť exteriér materskej školy 
a odstránili sme provizórny sklad uhlia, ktorý sa 
zaviezol hlinou a na jar sa bude ešte upravovať.  
Pán Peter Švec  vyrobil deťom na dopravnom ihris-
ku pekný drevený vláčik a poďakovanie patrí všet-
kým tým rodičom, ktorí nám pomohli pri natieraní 
železných preliezok a aj ostatným, ktorí sa akým-
koľvek spôsobom spolupodieľajú na chode mater-
skej školy. 
     Na záver použijem vetu jedného dieťaťa o tom, 
čo sú to Vianoce. Citujem: „ Vianoce sú, keď sa 
ľúbime a máme sa dobre.“ K tomu treba už len 
jeden komentár:  
 
 

„ Nech sú teda Vianoce celý rok!“   
 

vedenie Materskej školy Lietava 

����    “  Hľadajme spôsob, aby učitelia menej učili a žiaci viac pochopili. „ (Komenský)     ���� 



LIETAVSKÉ ZVESTI - občasník, ktorý chce informovať všetkých občanov o tom, čo sa v obci deje. Svoje príspevky, návrhy, 
želania, pripomienky, otázky môžete adresovať na OÚ Lietava. 

KADERNÍCTVO 
P     8,30 - 15,00 
U     8,30 - 13,30 
S     8,30 - 15,00 
Š     8,30 - 15,00 
P   13,00 - 19,00 
S  svadby + objednávky 

           

LESNÉ SPOLČENSTVÁ 
  

AKCIONÁRSKE              URBÁRSKE 
 

Piatok 17,00 - 18,00       Piatok 16,00 - 17,00 
 

Telefón:  
       predseda 0905 523 773                                predseda 
 podpredseda 0911 620 296              Pavol Brezáni 

OBECNÝ  ÚRAD 
Pondelok  7,00 - 15,00 
Utorok  nestránkový deň 
Streda     7,00 - 18,00 
Štvrtok  nestránkový deň 
Piatok      7,00 - 12,00 

 

OBECNÁ KNIŽNICA 
Streda    13,00 - 18,00 
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Stolnotenisový klub Lietava 
 

   Všetci naši občania, ktorí sa zaujímajú 
o kultúrno-spoločenské dianie v obci, už 
určite vedia, že v našej obci bol v októbri 
2011 založený Stolnotenisový klub Lieta-
va. Klub od svojho založenia vyvíja úsilie 
za účelom zapojenia obyvateľov našej 
obce do športovej aktivity a vytvára pod-
mienky pre aktívny odpočinok 
a relaxáciu. Činnosť klubu je limitovaná 
využívaním kultúrno-spoločenskej miest-
nosti a jej vybavením. No to najdôležitej-
šie, čo potrebujeme, aj vďaka podpore 
starostu obce a ochotným ľuďom máme. 
V klube zatiaľ pracuje sedem zakladajú-
cich členov a niekoľko ďalších sa 
s určitou nepravidelnosťou zapája do 
tréningu, alebo si prídu zahrať len tak. 
  
Aké sú naše ciele? 
 

   V prvom rade  ide o vytvorenie pod-
mienok  pre kultúrno-spoločenské a špor-
tové vyžitie v našej obci. Vytvorenie pod-
mienok pre rozvoj športového talentu 
a v neposlednom rade i reprezentáciu 
obce. Tento cieľ je síce vysoký, ale nie 

nereálny. Už v tomto roku sa traja členo-
via klubu zúčastnili na stolnotenisovom 
turnaji jednotlivcov v obci Podhorie a 
obsadili pekné druhé a tretie miesto. Čle-
novia klubu aktívne pracujú na tom, aby 
sa mohli zapojiť do stolnotenisovej súťa-
že v rámci okresu.  

Obrázok: 

Stolonotenisový turnaj v Podhorí. 
Druhé miesto Peter Furmánek - junior 
Tretie miesto Ing.Miroslav Brezáni 

 Najbližšie podujatie 
 
     Najbližšie podujatie stolnotenisového 
klubu sa uskutoční dňa 7.1.2012. Ide už 
o druhý ročník stolonotenisového turnaja 
pod patronátom starostu obce O putovný 
pohár  Lietavy. 
 
 Príďte medzi nás! 
 
    Členovia stolnotenisového klubu 
Lietava Vás všetkých srdečne pozý-
vajú do svojich radov.  
Kam?  Do Osvetového strediska  
             v  Lietave.  
Kedy ? Každý utorok a piatok od     
             17.00 hodiny večer.  
Kto?  Všetci, ktorí majú záujem   
           o aktívne športové vyžitie bez   
           ohľadu na úroveň zvládnutia    
           samotnej hry.   
    
Ďalšie informácie môžete získať na 
internetovej stránke obce Lietava 
v sekcii šport/stolný tenis. 

 

 

℡  0415971073   -   0903 622 595 

 Pondelok 
Utorok 
Streda 
 
Štvrtok 
Piatok 

815 - 1200 

815 - 1200 

815 - 1100 
 

815 - 1200 

815 - 1200 

1300 - 1445 

1300 - 1445 

1330 - 1445 

1530 - 1700 

1300 - 1445 

1300 - 1445 

Chcete zagratulovať svojim blízkym? 
 

                                     Máte možnosť tak urobiť formou obecného rozhlasu.Máte možnosť tak urobiť formou obecného rozhlasu.Máte možnosť tak urobiť formou obecného rozhlasu.Máte možnosť tak urobiť formou obecného rozhlasu.    
                                     Znenie gratulácie, prípadne aj CD s piesňami treba                                          Znenie gratulácie, prípadne aj CD s piesňami treba                                          Znenie gratulácie, prípadne aj CD s piesňami treba                                          Znenie gratulácie, prípadne aj CD s piesňami treba         
                                      priniesť na OÚ v stránkový deň                                      priniesť na OÚ v stránkový deň                                      priniesť na OÚ v stránkový deň                                      priniesť na OÚ v stránkový deň. . . .     
                                  Cena vyhlasovania jubilea - počas pracovných dní 5.-€ 
                                                        - mimo prac. doby + sobota, nedeľa 10.-€ 

OBEC LIETAVA, ŠK LIETAVA a OLYMPIJSKÝ KLUB ŽILINA 
  

  poriadajú 
  

      4. ročník silvestrovského behu 
 

    MEMORIÁL  
    ANTONA JÁNOŠKU 

 

Miesto a termín:   Lietava  -   31.12.2011  o 10,00 hodine 
 

Prezentácia:   ZŠ Lietava  8,30 – 9,45 hod. 
 

Srdečne Vás všetkých pozývame športovo ukončiť rok 2011 
 
                      Partner podujatia:                                                   

                        Veselé Vianoce chceme Vám priať, Veselé Vianoce chceme Vám priať, Veselé Vianoce chceme Vám priať, Veselé Vianoce chceme Vám priať,     
aby človek človeka mal rád, aby človek človeka mal rád, aby človek človeka mal rád, aby človek človeka mal rád,     

aby jeden druhému veľa šťastia prial, aby jeden druhému veľa šťastia prial, aby jeden druhému veľa šťastia prial, aby jeden druhému veľa šťastia prial,     
           aby ten nový rok  za to stál.            aby ten nový rok  za to stál.            aby ten nový rok  za to stál.            aby ten nový rok  za to stál.     
            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Praje redakčná rada 


