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DRAHÍ MOJI!
Je leto, čas prázdnin a dovoleniek. Čas, keď máme aj odpočívať. Náš Pán povedal apoštolom, keď videl, že sú unavení :
„Choďte na osamelé miesto a
odpočiňte si trošku.“
Tieto slová platia aj pre nás.
Treba si odpočinúť, lebo z únavy je aj nervozita, nepokoj, netrpezlivosť. Pri únave človek
podráždene reaguje, nie je spokojný s ničím.
Tak užívajme tento čas na oddych, aby sme mohli načerpať
nových telesných, ale aj duševných síl.
Aj Lietavské letné slávnosti sú
príležitosťou na oddych, zábavu, stretnutie sa s rodinou a
priateľmi.
Prajem Vám ozaj veľa pokoja
a Božieho požehnania aj počas týchto horúcich dní.
Stanislav Belák
duchovný správca
farnosti Lietava

rok-2013

VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA,
teší ma, že aktuálne číslo občasníka Lietavské zvesti
vychádza v čase, keď obec a organizácie v spolupráci
s dobrovoľníkmi spoločne pripravujú podujatie Lietavské
letné slávnosti, ktoré je zamerané na návrat k ľudovým tradíciám a zvykom a ktoré ďalej pomáha rozvíjať kultúrnospoločenský život v obci. Obec Lietava, Lietavská Závadka
majú svoju dlhoročnú históriu a zvyklosti, preto je potrebné
pokračovať v odkaze našich predkov a tieto zachovávať a
rozvíjať i pre ďalšie generácie.
Od decembrového vydania občasníka uplynul polrok a je tu opäť
čas informovať vás o dianí v obci, aktivitách v oblasti prípravy
a realizácie projektov a investičnej činnosti. Dovoľte preto, aby som
využil túto príležitosť a v mene obecného úradu a obecného zastupiteľstva
oboznámil
vás
s plnením
úloh
stanovených
v implementačnej časti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Lietava na roky 2011 – 2022 a s aktivitami obce
v súčasnom období.
OBEC A JEJ FINANCOVANIE
Z hľadiska určujúcich podmienok čerpania verejných financií, ktoré sú stanovené v
memorande medzi Vládou Slovenskej republiky a Združením miest a obcí Slovenska v
rámci konsolidácie verejných financií, je týmito podmienkami viazaná i naša obec. Potrebné je preto prehodnocovať všetky finančné
operácie obce a tieto zosúlaďovať so schváleným rozpočtom a jeho príjmovou, resp. výdavkovou časťou.
Obec Lietava na základe zverejnených
výsledkov
Inštitútu
pre
ekonomické
a sociálne reformy INEKO už druhý rok po
sebe bola hodnotená ako obec s „výborným
finančným zdravím“. Je to výsledok práce
zainteresovaných zamestnancov obecného
úradu a poslancov, ktorí citlivo a na základe
aktuálnej potreby riešia finančné otázky tak,
aby boli dodržané stanovené ekonomické
ukazovatele, zabezpečený chod základných
funkcií obce, úlohy preneseného výkonu štátnej správy, so súčasnou realizáciou začatých
investičných aktivít, prípravou a realizáciou
nových.
Dôležité je preto aj naďalej prijímanie
adekvátnych rozhodnutí, ktoré rešpektujú
finančné možnosti obce najmä z hľadiska
realizácie väčších projektov a ich financovania, resp. spolufinancovania. Na plánované
veľké investičné akcie, ako je rozšírenie vodovodu Obrazná s prepojením do Lietavskej
Závadky, prístavba telocvične k športovému

klubu, výstavba chodníkov v obci, rekonštrukcia a výstavba cestných komunikácií, je
potrebné investovať nemalé finančné prostriedky, ktoré obec nie je reálne schopná
zabezpečiť z vlastných rozpočtových zdrojov.
Východiskom je možnosť čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov
EÚ v rámci nového programovacieho obdobia v rokoch 2014 – 2020, združovaním obcí
do verejno-súkromných partnerstiev za účelom čerpania prostriedkov vyčleňovaných pre
miestne akčné skupiny typu LEADER, formou úverov, resp. formou dotácií zo štátneho
rozpočtu a nadácií.

Osobne
sa
prikláňam
k potrebe prerokovania projektov, ktoré majú rozhodujúci dopad
na
rozpočet
obce,
resp. plnenie ekonomických ukazovateľov v rámci verejných
zhromaždení
občanov
obce,
s cieľom získania podpory pre
stanovenie priorít, i z hľadiska
kontroly a udržateľnosti verejných financií.
Preto
v týchto
intenciách
budem predkladať jednotlivé zámery a návrhy
obecnému zastupiteľstvu na prerokovanie.
Pokračovanie na strane 6 a 7

Narodili sa:
Viktória VETOROVÁ
1.10.2012
Ján HUDEC
25.11.2012
Viktória FANDÁKOVÁ
28.11.2012
Rebeka MARTOŠOVÁ
22.2.2013
Andrej KEBLUŠEK
6.3.2013
Patrícia MALIAČKOVÁ
13.3.2013
Filip BARČIAK
12.4.2013
Alex BUŠOVSKÝ

Opustili nás
Alžbeta ŠOTTNÍKOVÁ
16.7.1929 — 27.11.2012
Ma*lda KORIČÁROVÁ
18.1.1928 — 29.1.2013
Anastázia MIŠÁROVÁ
25.10.1932 — 29.1.2013
Ignác TOMAŠČÍK
26.7.1931 — 13.2.2013
Rudolf CHOBOT
9.5.1952—17.3.2013
Cyril BELAN
16.6.1922 —1.4.2013
Jozef MIŠÁR
3.4.1959 - 3.6.2013
Mar*na BREZÁNIOVÁ
4.11.1921 - 9.6.2013

12.5.2013

Blahoželáme
Jediná skala, ktorá zostáva pevná, jediná inštitúcia, o ktorej viem, že funguje, je rodina. LEE
bolo pripravené. Potešujúce je to,
že ľudia sa každoročne vracajú a
privádzajú so sebou svojich priate12.januára sa konal stolnotenisový ľov, známych, rodinu zblízka i zďaleka.

Správičky

turnaj o pohár starostu obce. Súťažilo

sa v troch kategóriách - muži do 18
rokov, muži nad 18 rokov a ženy. Absolútnym víťazom sa stal Jakub Súlovský. Poďakovanie patrí členom stolnotenisového klubu za organizáciu turnaja, ako i dobrovoľníkom z radov občanov a mladým členom DHZ Lietava za
prípravu podmienok pre štartujúcich.

19. januára sa konal v MOS spoločný farský karneval. Animátori prezlečení za ceruzky si pre všetky deti pripravili zaujímavý program. V pekne
vyzdobenej sále sa stretlo a pri hudbe
RIN-TIN-TINu zabávalo 92 masiek.
V MOS sa 2. februára už po tretí
krát konal pod záštitou farského
úradu ples kresťanských rodín.
Spolu s pánom farárom Stanislavom Belákom a pánom kaplánom Danielom Šedíkom sa tu
stretlo 32 párov z celej farnosti a z
Nesluše. V rodinnej atmosfére sa
zabávali až do vyvrcholenia plesu do bohatej tomboly. Do tanca hrala
skupina RIN-TIN-TIN z Podhoria
a o páry sa staralo desať animátorov, ktorí si pripravili nápaditý
program a veselé súťaže pre všetky
páry. Oživením bola ohňová šou a
vypúšťanie lampiónov.
V sobotu 16. februára sa konal už
piaty ročník akcie Valentín na Lietavskom hrade - aj pre nezamilovaných. Veľmi príjemná atmosféra,
veľa spokojných ľudí, ktorí dokopy
zjedli cez 32 kilo klobás, vykúpili
celú tombolu a popili všetko, čo

V stredu 27. februára sa v obradnej
miestnosti obce konala slávnosť uvítania detí do života. Opäť sme spoločne s rodičmi 12 detí a ďalšími príbuznými prežívali neopakovateľné
chvíle.
9. mája sa konal Hromadný odber
krvi. Prišlo 21 darcov a bol medzi
nimi aj prvodarca P. Furmánek ml.
Veríme, že takáto akcia nebola poslednýkrát.
Druhá májová nedeľa už tradične
patrila všetkým mamám a starým mamám. Tento rok sme si Deň matiek
pripomenuli v sobotu 11. mája. Potešil nás počet mamičiek, ktoré prijali
naše pozvanie do MOS
V nedeľu 19. mája sa v Osvetovom
stredisku v Lietave stretli všetky spevokoly lietavskej farnosti na tradičnom Gospelovom festivale. Tento
rok to už bol 4. ročník. Moderátori p.
kaplán Daniel Šedík a Veronika Čibenková privítali všetkých prítomných - p.
farára Mons. Stanislava Beláka s p.
kaplánom Róbertom Hanuliakom, starostu obce Lietava Ing. Pavla Gašpierika spolu so všetkými starostami okolitých obcí, ktorí prišli podporiť vystúpenie svojich súborov, všetkých členov 14
súborov a samozrejme aj početné obecenstvo. Všetci prítomní zažili pekné
spoločenstvo, vypočuli si veľa pekných
piesní a porozprávali sa s farníkmi,
ktorých tak často nestretávajú, len pri
vzácnejších príležitostiach ako bola
táto.

Naše gymnastky sa zúčastnili Dňa
pohybovej aktivity detí materských
škôl v Lietavskej Lúčke. Dievčatá sa
umiestnili na 1. mieste, chlapci na 2.
mieste.

V sobotu 1. júna farský úrad a
obecný úrad v spolupráci s animátormi z celej farnosti pripravili "Cestu
rozprávkovým lesom". Počet detí z
Lietavy a okolia i napriek premenlivému počasiu opäť prekročil stovku. Po
sľube deti absolvovali cestu na Lietavský hrad s rozprávkovými postavičkami, ktoré im dávali rôzne súťaže. Na
nádvorí ich čakalo pri hudbe maľovanie na tvár, divadlo, jazda na koni,
diplom a sladká odmena. Nechýbalo
ani fotenie detí so Snehulienkou a
ostatnými postavičkami. Poďakovanie
patrí všetkým animátorom, organizátorom, Farskému úradu, zúčastneným
rodičom a starým rodičom, ktorých
spoločnou snahou sa podarilo zorganizovať pekné zážitky pre deti. Poďakovanie patrí aj ZNZLH za prípravu
priestorov a dobrovoľníkom, ktorí
nám pomohli zvládnuť technickú
náročnosť podujatia.
Dňa 21. júna sa v Lietavskej Závadke uskutočnilo tradičné PÁLENIE
JÁNSKEJ VATRY a o týždeň 28.
júna aj v Lietave. Poďakovanie patrí
všetkým usporiadateľom.
25. júna sa v obradnej sieni OÚ
stretli deti končiace materskú školu.
Pripravili si veľmi pekný program, v
ktorom ukázali, že sú schopní nastúpiť do prvej triedy. Na záver bolo
pasovanie za prvákov základnej školy.
Tento rok sa už po druhýkrát deti
zo ZŠ zapojili do maratónu čítania v
obecnej knižnici. Postupne sa
vystriedalo 142 detí a započúvali sme
sa do rôznych rozprávok a príbehov.
Veríme, že aj takouto formou si deti
osvoja čítanie a často budú
navštevovať knižnice, aby sa
zdokonalili v čítaní a spoznávaní
nových obzorov.

NAŠI

SPOLUOBČANIA — p í š u
Stretnutie po 50 rokoch
15. júna 2013 sa uskutočnilo stretnutie spolužiakov Základnej školy Lietava po 50 rokoch.
Z 37 žiakov pozvanie prijalo 19 spolužiakov a 3
pani učiteľky, 10 sú už po smrti a ostatní nemohli
prísť pre zdravotné problémy.
Toto milé stretnutie sa konalo v duchu návratu
do školských lavíc. Veľa spomienok, zážitkov – ba
padli aj slzičky, lebo 50 rokov, to je polstoročie.
Lúčilo sa nám ťažko, ale hrial nás pri srdci sľub,
že sa o 2 roky stretneme. Už teraz sa na to stretnutie tešíme, skonštatovali všetci prítomní.
M. Janošková

NIEČO

SA

DEJE

!!!

Ach, to počasie, aktuálna téma nejedného rozhovoru v kruhu priateľov či
rodiny. Vyzerá to tak, že si budeme
musieť pravdepodobne zvyknúť na to,
že Jar a Jeseň nebudú.
Bude jednoducho zima a teplo. Ale ani
na tomto sa nevedia dohodnúť odborníci, ktorí sa zaoberajú otázkou klimatických zmien. Na jednej strane stoja
tí, čo sa už nie ko ľko ro ko v
venujú teórii globálneho otepľovania.
V skrátenom vysvetlení by sa to dalo
vyjadriť asi takto - plyny v atmosfére,
ktoré vytvára človek svojou činnosťou,
niekoľkonásobne prevyšujú bežné normy, s ktorými sa dokáže príroda vyrovnať a tie potom spôsobujú väčšie
prenikanie slnečného žiarenia. To následne ohrieva zem a vodu. Tým sa
zväčšujú púšte a zvyšuje sa teplota

ovzdušia v severných štátoch. Ohrev
vody spôsobuje jej väčšie vyparovanie
a vznik búrok, otepľovanie oceánov
vplýva na topenie ľadovcov, čím stúpa
hladina a zaplavuje prímorské oblasti.
Toto všetko by sa malo udiať. Ale pozor, aby to nebolo také jednoznačné,
na druhej strane sú vedci, ktorí tvrdia, že začína cyklus ,, malej doby ľadovej", ktorá tu bola v rokoch 600 1300 n. l. Ako dôkazy predkladajú
výjavy zo stredoveku, kedy bolo chladné a upršané počasie v letných mesiacoch, čoho následky boli hladomor a
choroby, lebo bol problém tak zasiať
ako i pozberať úrodu. V zime bola
mrazivá zima. Toto obdobie trvalo
bezmála 700 rokov. Potom sa začalo
otepľovať a klíma pre život zlepšovať,
čoho dôsledkom má byť aj postupné
osídľovanie severných časti Európy.

Dovolenka
piate ročné obdobie
Keby som sa len mohol dostať z tohto začarovaného kruhu – tak si
povieme mnohokrát cez
rok, s túžobným pohľadom upretým na kalendár, lebo každodenný
jednotvárny život nás
oslabuje,
cítime
sa
stiesnení, stresovaní...
Ďaleko preč, niekam na krásnu pláž na juhu, k vode alebo do osviežujúcich hôr! – myslíme si neraz. A ten čas je tu.
Čas dovoleniek a prázdnin. Cestovné kancelárie majú ponuky na každom mieste na glóbuse, aby sa splnili tajné túžby,
sny, mnohí sa vydávajú na cesty. Isté je, aj napriek romantike týchto dní, kto chce prežiť spokojné letné dni, musí vopred
plánovať, rozmýšľať, urobiť si prehľad vo výdavkoch na cestu
a dovolenku. Väčšina asi vie, kam sa geograficky vyberie.
Málokto urobí dobrodružnú dovolenku a odchádza smerom
„ podľa nosa“ a nevie, kde bude zajtra. Vonkajšia cestovná
trasa je teda jasná. Ale aj cestovná trasa dovnútra? Veľkí
myslitelia a učitelia často hovorili „o ceste dovnútra“ a radili

Keď si pozrieme, kedy vznikali okolité
obce a mestá na Slovensku, či prvú
písomnú zmienku o hrade, znie to ako
pravda! To by znamenalo, že od roku
1300 prešlo 700 rokov a cyklus otáča.
Čo by predstavovalo, že sa bude ochladzovať. Keď naši predkovia prichádzali na sever, tak naši vnuci a pravnuci
sa budú v rámci prežitia asi sťahovať
na juh? Tak či onak sú to dve tvrdenia
odborníkov, ktoré stoja proti sebe.
Obyčajný človek si opäť musí počkať,
ako sa to v konečnom dôsledku bude
vyvíjať alebo sa rozhodnúť, či si kúpi
klimatizáciu a vykope pivnicu, ktorá
ho bude chladiť, alebo prikúpi drevo
na zimu a kvalitný kožuch, ktorý ho
bude hriať. Ale pozor, NIECO SA
SKUTOČNE DEJE s tou prírodou!!!
Dúfajme, že z toho vykĺzneme so zdraV. Peťo
vou nohou a živí!!

o nej. Stredoveký mysliteľ Angelus Silesius napríklad hovorí:
„Človeče, choď do seba, lebo kameň mudrcov netreba hľadať
najprv cestovaním do cudzích krajín.“
Môže to znamenať aj: kto chodí ďaleko preč z jedného
miesta na druhé, z jedného vzruchu k druhému a stále hľadá
veľkú slobodu a veľké šťastie, nenájde, čo tak potajomky
hľadá. Možnože príčinou toho, prečo sa ľudia vracajú
z prázdnin a ciest neuspokojení, často rozladení a sklamaní,
je to, lebo ich cesta viedla iba do vonkajška , nie dovnútra.
Práve preto, lebo „ duša“ nešla s nimi. Spomínaný stredoveký mudrc v tomto duchu pokračuje: „Cestuješ všelikam, aby
si všetko videl. Ak si však nevidel Boha, nevidel si nič. Dostať sa tam je iste cesta najdlhšia, najťažšia, niekedy najdobrodružnejšia, ale isto najvďačnejšia cesta nášho života.“
Preto existujú aj cez prázdniny a dovolenky chvíle, alebo by
mali jestvovať, keď po tejto ceste urobíme pár krokov, teda
„prázdniny aj pre moje ja“. Možno povedať, že máme aj evanjelium na našej strane. Keď sa učeníci vrátili zo svojej prvej
namáhavej misijnej cesty k Ježišovi a rozrušene podávali
správy o svojej činnosti, Ježišova reakcia bola: „ Poďte vy
sami do ústrania na pusté miesto a trochu si odpočiňte...“
A na inom mieste je tu Ježišovo pozvanie:
“ Poďte ku mne všetci ,
ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním.“
Spracoval kaplán R. Hanuliak - podľa Viliama Judáka „Pre nový Boží deň“

ĽUDIA

MEDZI

NAMI !

prírodnej scenérii obklopená zeleňou, športovými ihriskami . Mnohé školy, hlavne zo Žiliny, nám toto prostredie závidia.
Nevýhodou je pomerne malý školský obvod
s nízkym počtom obyvateľov. V posledných rokoch vplyvom zhoršenej sociálnej situácie v spoločnosti sa znižuje
počet narodených detí. Samozrejme má to určitý vplyv
na ekonomiku školy. Naša škola zatiaľ dosahuje dobré
ekonomické výsledky, nie je zadĺžená. V posledných
rokoch boli v škole investované značné prostriedky do
modernizácie školy.

Milí čitatelia,
pokračujeme v predstavovaní osobností našej obce.
Tentokrát sme oslovili riaditeľa základnej školy, pána
Mgr. Viliama Heinricha, aby sme sa o ňom niečo bližšie dozvedeli a lepšie ho spoznali.

Všeobecne sa hovorí, že dnešná mládež je
horšia ako tá, čo bola pred rokmi. Váš profesionálny život je spojený s mládežou – aký je
váš pohľad na dnešnú mládež?
Na výchovu detí má vplyv rodina, škola
a spoločnosť. Ak je zhoda v cieľoch výchovy, dieťa získa
správnu orientáciu. Ak žije dieťa v problémovom prostredí a prostredí negatívnych vzorov, má sklon získať
rôzne negatívne návyky. Prostredie formuje osobnosť
dieťaťa a na to nesmieme zabúdať. Ak existuje pocit, že
dnešná mladá generácia je horšia ako tie predchádzajúce, mali by sme sa zamyslieť, prečo je to tak, aké sú príčiny a aký podiel má na tom súčasná spoločnosť. Môj
osobný názor je ten, že každá generácia je iná, žije
v iných materiálnych a etických podmienkach a zložité
je hodnotiť, ktorá bola alebo je lepšia. Každá generácia
má svoje spoločenské špecifiká a porovnávať ich je zložité, niekedy nemožné.

Prezradíte našim čitateľom niečo o sebe?
Narodil som sa v Prešove, odkiaľ pochádzala moja
matka. Detstvo som prežil v Žiline, kde som chodil aj na
základnú školu. Po absolvovaní Strednej priemyslovej
školy v Nitre som rok pracoval na odbornom učilišti
v Novom Meste nad Váhom. Vtedy som sa rozhodol
pokračovať v štúdiu na Pedagogickej fakulte UK
v Trnave, zvolil som si matematiku a občiansku výchovu. Som ženatý, manželka je riaditeľkou školy v Dlhom
Poli, dcéra pracuje v súčasnosti v turistickej informačnej Spomeniete si na nejakú veselú príhodu zo
života?
kancelárii a syn je právnik.
Nebudem meChceli ste byť vždy učiteľom?
novať,
ale nedávno
Pôvodne som chcel byť ekonómom, avšak osud
na hodine občianskej
to zariadil ináč. Ale moje rozhodnutie venovať sa penáuky žiaci v jednej
dagogickej práci a práci s deťmi neľutujem. Veľká časť
„Základné školstvo v Lietave má
mojej profesionálnej kariéry súvisí s prácou na zá- dlhoročnú históriu, tá novodobá sa triede počas hodiny
vyrušovali, tak som
kladných, resp. učňovských školách.
píše od roku 1960 ....„
rozčúlene vyhlásil:
Spomeniete si ešte na svoje prvé pôsobenie
„Žiaci už sa na hodipo štúdiu?
ne ani nepohnite,
Po ukončení pedagogickej fakulty som v rokoch
lebo budem písať
1979 − 1981 pracoval ako absolvent na školskom odde- poznámky rodičom do žiackych knižiek.“ Pokračoval
lení Pamiatkostavu, n. p. Žilina. V tom čase som sa po- som vo výklade učiva hodnú chvíľu a v lavici sa prihlásil
dieľal na založení Odborného učilišťa stavebného žiak. Opýtal som sa: „Prečo sa hlásiš ? Čo si praješ ?“
v Banskej Štiavnici.
Žiak mi odpovedal: „Pán riaditeľ, už sa môžem pohnúť,
Mohli by ste poukázať na pozitíva aj keď ste to zakázali?“ Čo som mohol povedať? Samozrejme som súhlasil s jeho požiadavkou. Uspokojilo ma,
a negatíva školského života v Lietave?
že žiak dával pozor na to, čo som povedal a zároveň poZákladné školstvo v Lietave má dlhoročnú histó- rozumel nevhodne položenému príkazu.
riu, tá novodobá sa píše od roku 1960 a súvisí
s uvedením novej školskej budovy do prevádzky. Za Vaše plány do budúcnosti?
uplynulé obdobie škola preukázala životaschopnosť
Zameriam sa na plány, ktoré súvisia so životom
a dosiahla ako obecná škola veľa úspechov hlavne na v našej škole. V tomto školskom roku končí prvá časť
regionálnej úrovni. Škola sa nachádza vo veľmi peknej prestavby výchovno-vzdelávacej sústavy v základnom

školstve. Túto prestavbu charakterizovala najmä obsaSúčasný pluralitný politický systém umožňuje rodihová prestavba a tvorba školského vzdelávacieho progra- čom, aby ich deti navštevovali školu aj mimo
určenému. Bolo to 5 náročných rokov sprevádzaných rôznymi ho školského obvodu. Najmä v mestách sa nachádzajú
problémami. Prestavba bola zorganizovaná narýchlo, cirkevné, súkromné a štátne školy s rôznym zameraním
vyskytli sa nedostatky v učebných plánoch, učebnice chý- a posilnením niektorých vyučovacích predmetov. Ak sú
bali všetkým ročníkom. Nedostatky a chyby v dokumenrodičia presvedčení, že ich dieťa je talentované, rozhodnú
toch súčasné ministerstvo školstva analyzuje
a pripravuje od školského roku 2014/2015 nové učebné sa pre jeho dochádzku vo vybranej výberovej škole. Tento
plány, momentálne sú predmetom verejnej diskusie. postup je v zmysle školského zákona legitímny a obecné
V návrhu je niekoľko pozitívnych zmien, o ktorých bu- školy to rešpektujú.
Avšak nie všetky mestské školy spĺňajú parametre
dem informovať radu školy po schválení príslušných dokumentov. Na tieto zmeny sa budú musieť pedagogickí špecializovaných a výberových škôl. Často tieto školy
pracovníci a vedenie školy pripraviť.
neplnia to, čo deklarujú v školských
Veľmi dôležité pre školu bude
vzdelávacích programoch a deti sú
pokračovať v ďalšom materiálnosklamané. Už nie je pravdou, že
technickom zabezpečení školy. Za 9
„Pre obec, školu a občanov
mestské školy dosahujú lepšie výrokov pôsobenia vo funkcii riaditeľa
chovno-vyučovacie výsledky ako obecbude veľmi prospešné, ak sa
školy sme v škole, aj v spolupráci
vydarí zámer obce vybudovať né a to napriek tomu, že z obcí prídu
s Obecným úradom v Lietave, vykonali rôzne zmeny, je stále čo riešiť. v športovom areáli telocvičňu. „ k nim tí kvalitnejší žiaci. Všeobecne
možno povedať, že obecné školy sú
Spomeniem aspoň tie rozhodujúce
finančne a materiálne zabezpečené
investície: výstavba triedy z pôvodnej
lepšie ako mestské školy. Okrem toho
kotolne, výmena okien v celej škole,
vybudovanie počítačovej učebne, rekonštrukcia špeciál- niektoré mestské školy už v tomto školskom roku nezvlánej učebne s interaktívnou tabuľou a inštaláciou perso- dajú svoje financovanie a dostali sa do takých problénálnych počítačov, rekonštrukcia sociálnych zariadení, mov, že im hrozí zrušenie. Zrušením by sa samozrejme
výmena školských lavíc a školského nábytku vo všetkých veľmi zvýšil počet žiakov v triedach zostávajúcich škôl,
triedach, výmena podláh v triedach, výmena
čo pre vzdelávací proces nie je dobré.
a rekonštrukcia podlahy na prízemí školy, čiastočná výTo, že v konkurencii škôl okresu Žilina naša škola
mena nábytku v riaditeľni, zborovni a kancelárii zástupcu riaditeľa školy, ozvučenie školy, elektronický bezpeč- dosahuje veľmi dobré výsledky, potvrdilo aj hodnotenie
nostný systém, vybudovanie a zariadenie kancelárie ta- mimovládnej inštitúcie INEKO so sídlom v Bratislave.
jomníčky školy, pokrytie športových ihrísk a parkoviska V hodnotení mimoriadnych výsledkov žiakov za školský
novým asfaltom, rekonštrukcia školskej jedálne rok 2011/2012 z 58 škôl v okrese Žilina naša škola obsas výmenou sporákov a technických zariadení a niekoľko dila 1. miesto, ZŠ Hôrky 2. miesto a následne sa umiesďalších investícii v rámci školy vrátane nákupu rôznych tnili žilinské a iné obecné školy. Naša škola dosiahla
učebných pomôcok.
v minulých rokoch výborné výsledky vo HviezdoslavoV súčasnom období škola vstupuje do projektov MŠ vom Kubíne, matematických a prírodovedných predmeSR, ktorých realizácia zabezpečí postupné dopĺňanie tových súťažiach, predmetových olympiádach, športotried novou výpočtovou technikou a interaktívnymi tabu- vých a kultúrnych podujatiach. Všestranný rozvoj žiakov
ľami. V týchto projektoch sa uvažuje aj so zosilnením v našej škole dáva predpoklady k uplatneniu žiakov na
internetovej siete, v škole je 36 počítačov, súčasné pripo- stredných školách. Zo stredných škôl dostávame pozitívjenie cez Infovek nespĺňa kritéria pre on-line prácu. Radi nu spätnú väzbu, že naši bývalí žiaci sú dobrými štuby sme v rámci možností riešili nové šatňové priestory, dentmi a sú dobre pripravení na stredoškolské štúdium.
vybudovanie jazykovej učebne, školské dielne a iné preNa záver môjho príhovoru dovoľte, aby som sa vmene
vádzkové priestory. Chybou je, že rezort školstva na tieto školy poďakoval za spoluprácu OÚ vLietave, rodičom, Farstavebné úpravy finančné prostriedky v súčasnosti nevy- skému úradu v Lietave, poslancom obecného zastupiteľčleňuje, ani eurofondy tieto požiadavky nezohľadňujú. stva , sponzorom aostatným spoločenským zložkám pôsoA obecné rozpočty tiež sú limitované svojimi príjmami.
biacimnaúzemíLietavy.
Pre obec, školu a občanov bude veľmi prospešné, ak
Pr a j em vš et k ým o b y va t eľo m Li et a v y
sa vydarí zámer obce vybudovať v športovom areáli telop r í j em n é p r ež i t i e d o vo l en i e k ,
cvičňu. Škola určite tento projekt podporí.
Problémom dedinských škôl je odchod detí
do miest, v čom vidíte príčinu?

ž i a k o m p ek n é p r á z d n i n o v é p o b yt y
v k r u h u r o d i n y a l eb o p r i a t e ľo v.

PROJEKTY A INVESTIČNÉ AKCIE Obec v uplynulom období (od roku 2011) pripravovala a realizovala veľké
množstvo investičných i neinvestičných aktivít, na ktoré bola potrebná príprava podkladov a konzultácií s dotknutými orgánmi pre účely vydania povolení, vyjadrení, rozhodnutí, obstarania zhotoviteľov,
vrátane finančného zabezpečenia a samotnej implementácie projektu. Preto vás chcem v ďalšom oboznámiť s prierezom aktivít
v obci, ktoré boli ukončené od roku 2011, realizujú sa v súčasnosti a sú plánované na ďalšie obdobie.
UKONČENÁ IMPLEMENTÁCIA PROJEKTOV,
INVESTIČNÝCH AKCIÍ A AKTIVÍT

BUDOVANIE VODOZÁDRŽNÝCH A REVITALI
ZAČNÝCH OPATRENÍ V OBCI LIETAVA
Projekt bol financovaný z prostriedkov Úradu vlády SR
v objeme 90000,- € a ukončený v decembri 2011.
WORKSHOP ZÁCHRANY ĽUDOVEJ ARCHITEK
TÚRY - SKANZEN LIETAVA I. ETAPA
Prvá etapa prípravy skanzenu bola financovaná za podpory Ministerstva kultúry SR v objeme 2900,- € a
ukončená v decembri 2011.
BESKYDSKÝ HRADNÝ TRIANGEL
V rámci projektu bola v mesiaci október 2011 realizovaná
inštalácia informačných tabúľ v obci a v katastri obce
financovaná z dotácie Euroregiónu Beskydy, ktorého je
obec Lietava členom.
INŠTALÁCIA INFORMAČNÉHO SYSTÉMU A MO
BILIÁRA V OBCI - I. ETAPA LIETAVA, LIETAVA
MAJER
Projekt fin. z rozpočtu obce ukončený v auguste 2012.
REKONŠTRUKCIA HAVARIJNÉHO STAVU MOS
TU LIETAVA - MAJER
Projekt bol zrealizovaný s ukončením v októbri 2011 a
financovaný z prostriedkov poskytnutých súkromným
darcom formou darovacej zmluvy obci vo výške 13000,- €
WORKSHOP ZÁCHRANY ĽUDOVEJ ARCHITEK
TÚRY - SKANZEN LIETAVA II. ETAPA
Projekt financovaný za podpory Ministerstva kultúry SR
v objeme 7000,- € a spolufinancovaný obcou, ukončený
v decembri 2012.
MONITOROVACÍ KAMEROVÝ BEZPEČNOSTNÝ
SYSTÉM OBCE LIETAVA
Projekt realizovaný s podporou Rady vlády SR pre prevenciu kriminality a dotácie Obvodného úradu Žilina so
spolufinancovaním obcou v objeme 14500,- €.
ÚDRŽBA OBJEKTU DOMU SMÚTKU LIETASKÁ
ZÁVADKA
Údržba bola financovaná z rozpočtu obce, ukončená 2012
ZAHUSTENIE ELEKTRICKEJ SIETE – LIETAV
SKÁ ZÁVADKA
Investičná akcia realizovaná spoločnosťou SSE, a.s. ukončená v roku 2012 pre podporu investičnej výstavby RD.
PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO
ROZVOJA OBCE LIETAVA
Spracovanie strategického dokumentu PHSR obce Lieta
va bolo realizované z rozpočtu obce v roku 2011.
KRAJINNOEKOLOGICKÝ PLÁN OBCE LIETAVA
Dokument bol spracovaný z rozpočtu obce v roku 2012,
ako podklad k spracovaniu Územn. plánu obce Lietava.
PRIESKUMY, ROZBORY A ZADANIE ÚZEMNÉ
HO PLÁNU OBCE LIETAVA
Prieskumy, rozbory a zadanie spracované odborne spôsobilou osobou boli financované z rozpočtu obce v rámci vyhotovenia nového Územného plánu obce Lietava
a predloženia žiadosti o dotáciu na Ministerstvo dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR. Spracované do decembra 2012.

PREBIEHAJÚCE PROJEKTY A INVESTIČNÉ AKCIE
REKONŠTRUKCIA OBJEKTU OBECNÉHO ÚRADU
Investičná akcia je financovaná z rozpočtu obce, v súčasnej dobe je
zrealizované zateplenie obvodového plášťa objektu s úpravou fasád,
teplovodných, vetracích, klampiarskych a odvodňovacích prvkov. Dobudované boli zábradlia, vchodové prvky a bezbariérový vstup do objektu.

REKONŠTRUKCIA RECIPIENTOV A BUDOVANIE VODOZÁDRŽNÝCH OPATRENÍ V ZASTAVANOM ÚZEMÍ OBCE
V rámci rekonštrukcie sa priebežne realizujú vodozádržné opatrenia
na miestnych cestných komunikáciách a recipientoch na území obce,
financované z rozpočtu obce. Do súčasnej doby bol zrekonštruovaný
priepust v lokalite Farská dolina, vybudované odrážky v lokalite Holý
Vŕšok, Lietavská Závadka škola, Lietavská Závadka cintorín, Lietava
cintorín, Lietava Pod lesom, čiastočné odvodnenie lokality Lietava Majer
Pod Hradom. Realizované bolo zatrubnenie recipienta na bývalom družstve. V súčasnosti prebieha odvodnenie lôžka cestnej komunikácie Lietava Majer Pod hradom.
REKONŠTRUKCIA AREÁLU OBECNÉHO ÚRADU
V rámci rekonštrukcie je plánovaná výstavba oporného múru, prístrešku technických objektov, inštalácia mobiliára a parková úprava
priestorov areálu. Pre investičnú akciu je vydané stavebné povolenie,
v súčasnej dobe sa koná sanácia svahu (s odvozom materiálu na cestné
lôžka pre budovanie komunikácií Holý vŕšok a Lietava Majer Pod Hradom), za účelom prípravy základovej pätky pre oporný múr a prístrešok.

REVITALIZÁCIA A ČISTENIE VODNÝCH TOKOV
Projekt realizovaný v spolupráci so Slovenským vodohospodárskym
podnikom, š. p. a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina.
V rámci realizácie bolo vyčistené koryto vodného toku v dĺžke 490 m
s odvozom naplavenín v objeme cca 960 ton, odstránené boli poškodené
brehové zariadenia a nepôvodné druhy drevín vo vodnom toku pre zabezpečenie jeho prietočnosti. Odstránené boli invázne druhy rastlín
v lokalite Závadského potoka. V súčasnosti sa uskutočňuje postupná
rekonštrukcia poškodených častí zábradlí mostov a regulácie vodného
toku, doplnenie zábradlí na premosteniach a ich náter.

PRÍPRAVA LOKALÍT PRE INVESTIČNÚ VÝSTAVBU
RODINNÝCH DOMOV
V rámci prípravy lokalít sa priebežne realizujú činnosti spojené s
usporiadaním nehnuteľností formou zmlúv a zmluvných prevodov,
vypracovanie geometrických plánov, budovanie inžinierskych sietí
v súčinnosti s vlastníkmi nehnuteľností, správcami a súkromnými
investormi. Majetkovo-právne boli usporiadané prístupové komunikácie do lokalít s plánovanou výstavbou RD.
ZAHUSTENIE ELEKTRICKEJ SIETE – LIETAVA
OBRAZNÁ A LIETAVA MAJER
Investičná akcia je realizovaná spoločnosťou SSE, a. s. v rámci
ktorej sa vybuduje trafostanica pre lokalitu Mišári a Obrazná spolu so zahustením siete i v lokalite Lietava Majer pre investičnú
výstavbu RD. Predpokladaný termín ukončenia v roku 2013.
ODDYCHOVÁ ZÓNA LIETAVA CENTRUM
V rámci prípravy projektu
bola vypracovaná nová štúdia
oddychovej zóny v centre obce
a podaná žiadosť o vydanie
územného
rozhodnutia
o využití územia. Zrealizovaný bol geometrický plán a
zmluvný prevod nehnuteľnosti formou zámennej zmluvy
na obec Lietava spolu so súdnoznaleckými posudkami. V súčasnosti je spracovaný vytyčovací
plán a územné rozhodnutie v konaní s predpokladom začiatku
realizácie v septembri 2013.
REKONŠTRUKCIA CESTNEJ KOMUNIKÁCIE LIETAVA MAJER POD HRADOM
Rekonštrukcia cestnej komunikácie je realizovaná z rozpočtu
obce. V minulosti bolo v súčinnosti so súkromnými majiteľmi nehnuteľností zrealizované zatrubnenie recipienta v lokalite od Žliabku po most Majer, v súčasnosti prebieha výstavba oporného múru
a odvodnenie lôžka cestnej komunikácie. Na rekonštrukciu nadväzuje budovanie cestnej komunikácie na základe stavebného povolenia vydaného súkromným investorom realizujúcim investičnú
výstavbu RD v lokalite.
DOBUDOVANIE VODOVODU LIETAVA OBRAZNÁ –
DOTLÁČACIA STANICA, VÝSTAVBA VODOVODU
LIETAVSKÁ ZÁVADKA
Projekt dobudovania vodovodu bol zapracovaný do návrhu nového územného plánu. V súčasnosti je v štádiu spracovania Štúdia
vodovodu Obrazná s dotláčacou stanicou a prepojením na Lietavskú Závadku, ktorá je podkladom pre spracovanie realizačného
projektu. Problematika bola prekonzultovaná so zástupcami spoločnosti SEVAK, a. s. s vydaním kladného stanoviska pre jej realizáciu. Projekt rieši nedostatočné zásobovanie vodou v lokalite Obrazná, Mišári, z technického hľadiska zabezpečí dostupný vodný
zdroj pre obyvateľov Lietavskej Závadky pre vybudovanie verejného vodovodu.

REKONŠTRUKCIA OBJEKTU HASIČSKEJ ZBROJNICE
Rekonštrukcia je realizovaná z rozpočtu obce, zrekonštruované
boli vnútorné priestory objektu (izolácia, podlahy, priečky, elektro-

inštalácie, vodovod a kanalizácia) čiastočne strešný plášť
a klampiarske prvky. Pripravuje sa rekonštrukcia vonkajších
priestorov, izolácií, omietok a výstavba bezbariérového vstupu.

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE LIETAVA
Územný plán je spracovaný v štádiu návrhu, spolufinancovaný obcou a zo získanej dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR na rok 2013 v objeme 5200,- EUR. Po
jeho posúdení dotknutými orgánmi štátnej správy, spracovaní
čistopisu sa predpokladá jeho schválenie obecným zastupiteľstvom do konca roku 2013.
PRÍSTAVBA TELOCVIČNE K OBJEKTU ŠK LIETAVA
Investičná akcia je realizovaná formou zmeny projektu stavby ŠK Lietava pred dokončením, s jeho doplnením
o dobudovanie spojovacej chodby a objektu telocvične
s príslušným technologickým vybavením. V súčasnosti je
spracovaná architektonická štúdia a dopracováva sa projekt dostavby telocvične s ukončením do konca augusta
2013. Zrealizované boli hĺbkové sondy v rámci geologického prieskumu lokality, geometrický plán a vytyčovací
výkres nehnuteľnosti.

PLÁNOVANÉ PROJEKTY A INVESTIČNÉ AKCIE
MULTIFUNKČNÉ IHRISKO LIETAVA MAJER
V rámci projektu je spracovaná projektová dokumentácia, realizované vyňatie pozemkov z lesného pôdneho fondu, uzatvorená
nájomná zmluva s vlastníkom nehnuteľnosti, prepočet prietoku
vodného toku pre 100-ročnú vodu (Q100), právoplatné územné
rozhodnutie, v štádiu konania je stavebné povolenie. Po ukončení
stavebného konania a právoplatnosti stavebného povolenia je plánované vybudovanie nového zatrubnenia drobného vodného toku
a úprava lôžka pre výstavbu spodnej stavby ihriska.
REKONŠTRUKCIA AREÁLU A OBJEKTU BÝV. ZÁKLADNEJ ŠKOLY LIETAVSKÁ ZÁVADKA
Zrealizovaná je oprava vstupného schodišťa, plánovaná je oprava
vonkajšej omietky, výstavba prístupového chodníka osadenie mobiliára prvkov detského ihriska a sídelnej zelene.
REKONŠTRUKCIA STRECHY MATERSKEJ ŠKOLY
INŠTALÁCIA INFORMAČNÉHO SYSTÉMU A MOBILIÁRA
V OBCI - II. ETAPA LIETAVSKÁ ZÁVADKA
REVITALIZÁCIA PRÍRODNÝCH A HISTORICKÝCH PAMIATOK V OBCI – KAMENNÉ DVOJKRESLO, JASKYŇA
FARSKÁ DOLINA.
ODDYCHOVÁ ZÓNA LIETAVA MAJER (CENTRUM)
VÝSTAVBA CESTNEJ KOMUNIKÁCIE - LIETAVA OBRAZNÁ
VÝSTAVBA CHODNÍKOV V OBCI
REKONŠTRUKCIA KÁBLOVÉHO DISTRIBUČNÉHO SYSTÉMU OBCE
REKONŠTRUKCIA MOSTU PRI ZŠ LIETAVA
SKANZEN LIETAVA III. ETAPA
Ing. Pavol Gašpierik, starosta obce

Základná škola informuje...

Beseda o hrade
s Ľubomírom Chobotom
Dňa 13. marca 2013 ku nám do školy
prišiel pán Ľubo Chobot a rozprával nám o
Lietavskom hrade, ktorý patrí k najrozsiahlejším zrúcaninám na Slovensku.
Ukázal nám obrázky lietavského panstva
a jeho jednotlivé časti: kostol, kaplnku, kuchyňu, nádvorie, atď. Povedal nám, že hrad
sa začal stavať na konci 13. storočia. Jeho
staviteľmi bola rodina Balašovcov. V 15.
storočí Bebekovci hrad rozšírili. Pri bitke
Bebekovcov s Matúšom Čákom Trenčianskym Bebekovci hrad stratili. Novým majiteľom sa stal Matúš Čák Trenčiansky. Ale
nie nadlho, pretože o 4 roky umiera. V 18.
storočí sa hrad stáva neobývaným a postupne i neobývateľným.

V dnešnej dobre ho zachraňujú dobrovoľníci
zo Združenia na záchranu Lietavského hradu
na čele s pánom Ľubomírom Chobotom, ktorému ďakujeme, že sme sa o našom hrade
dozvedeli mnoho nových informácií a tešíme
sa ďalšie spoločné aktivity. Veď hrad je aj náš,
musíme sa oň postarať. A ani my sme nazaháľali a pripravili sme si pre pána Ľuba, takéto prekvapenie:

Becík a Martin Šoška, čo nás
veľmi potešilo. Ďakujeme aj my –
učitelia a pravdaže aj deti.
Na začiatku sme si precvičili hlasivky a
šikovní malí muzikanti nám ukázali, čo
dokážu s hudobnými nástrojmi.
Po ubytovaní sme sa rozpŕchli do tried, či
vlastne čarovných komnát, kde nás čakali
rôzne aktivity. Niektorí ilustrovali knihu, iní
hrali spoločenské hry, našli sa aj takí, čo
športovali, či lámali si hlavy nad logickými
hádankami.
Neskôr sme súťažili s Literárnym milionárom, medzitým si tí šťastnejší zjedli pizzu a
na záver čakalo prekvapenie v podobe hry s
názvom Rozprávková šaráda.

Noc s Andersenom
Tento rok sa trhali rekordy v počte spáčov na
Noci s Andersenom. Ani my sme opäť nechýbali a zažili sme rozprávkovú noc, ako sa patrí. Pomohli nám aj naši bývalí žiaci Alenka
Danková, Majka Chobotová, Katka Šupejová,
Dominika Majdanová, Tomáš Ďuriš, Ivan

Slávik Slovenska 2013
Po školskom kole speváckej súťaže „Slávik Slovenska“ sme s
víťazmi Terezou Majdanovou z 3. ročníka, Danielom Becíkom zo 6.
ročníka a s Evou Gašpierikovou z 8. ročníka absolvovali dňa 6.
mája 2013 v Žiline okresné kolo tejto súťaže.
Súťažilo sa v troch kategóriách. V každej kategórii bolo takmer po
20 spevákov z celého okresu. Pre nás bola súťaž veľmi úspešná.
Daniel získal 1. miesto v kategórii 4. - 6. ročník
Tereza získala 2. miesto v kategórii 1. - 3. ročník.
Daniel postúpil do krajského kola, ktoré sa konalo v máji. Konkurencia bola silná, Daniel nevyhral, ale aspoň nazbieral kopu nových skúseností.

Celoslovenská spevácka
súťaž v modernej piesni
"DILONGSTAR"
...aj tento školský rok sme nelenili a
nacvičovali, spievali, šaty vyberali,
aby sme čo najlepšie obstáli... Tereza
Majdanová z 3. ročníka a Alica Balvonová zo 6. ročníka vedia o tom svoje.

...a že sa nám tá snaha aj vyplatila...Tereza spievala v tejto súťaži
prvýkrát, síce sa neumiestnila, ale
nabrala veľa skúseností. Alica získala 1. miesto vo svojej kategórii, kde
spievalo 19 spevákov od západu až po
východ Slovenska. Spievala pieseň od
Mariky Gombitovej: Šaty.
Gratulujeme!!!

Značkovanie turistických
chodníkov
Po dlhšie plánovanom stretnutí s
pánom Matejom Kučerom zo
Zväzu slovenských turistov, sa
nám v sobotu 11. 5. 2013 podarilo
ísť obnovovať modré turistické
značky na trase Podhorie - Roháčske sedlo.

Zber papiera
V spolupráci so Združením rodičov sa v apríli 2013 konal
v škole zber papiera, ktorý bol veľmi úspešný . Ďakujeme
deťom a rodičom, že pristúpili k zberu aktívne.
Najviac papiera nazbierali žiaci 3. triedy (1601,5kg), na
druhom mieste skončili žiaci z 2. triedy (1577,5kg) a na
treťom mieste skončili piataci (1553,2kg). Každá trieda
dostala finančnú odmenu ako príspevok na výlet.

Pred samotným zberom papiera bola vyhlásená súťaž o
najkrajší plagát propagujúci zber. Najkrajší plagát z 1.
stupňa vytvorila Miška Masná zo 4. ročníka a z 2. stupňa
skončil na prvom mieste tím v zložení: Alica Balvonová,
Denisa Dolinajcová, Rebeka Sventeková, Michaela Bar-

Turistické značky sa obnovujú raz
za tri roky. Dostali sme do rúk
pílku, kartáče, nožnice, štetce,
farby a riedidlo, to v prípade pomaľovania seba :) a vyrazili sme.
Tak sme i my - turisti z našej
školy mohli prispieť k obnove
turistických trás, ktoré vedú naším krásnym Slovenskom. Počasie nám však nedovolilo obnoviť
celú trasu. Určite to dokončíme,
pretože nás to naozaj veľmi bavilo.
Obnovenie turistických značiek a
zabetónovanie informačného stĺpika bolo úspešne dokončené pri
slnečnej turistickej vychádzke dňa
8. júna 2013. Ďakujeme Ing. Matejovi Kučerovi PhD. za odborný
výklad a možnosť vyskúšať si to v
praxi.

ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU LIETAVSKÉHO HRADU INFORMUJE
ne do stavu z obdobia du s odkopaním miestností až na
30. rokov 20. storočia. pôvodnú niveletu. Taktiež zážitStavebne sa tento rok kom pre návštevníkov bude odbude riešiť aj havarijný kopanie a preskúmanie pôvodnej
stav veľkého delostre- väznice až po štvrtú hradnú bráleckého
r o n d l a nu. V týchto priestoroch sa má
a takisto sa bude stabi- podľa legiend nachádzať vstup
lizovať
torzo
tretej do zabudnutého hradného podzemia.
hradnej brány.

Aktuality z hradu Lietava
Združenie na záchranu Lietavského hradu sa pustilo do realizácie národného projektu
„Zapojenie nezamestnaných
do obnovy kultúrneho dedičstva“. Od mesiaca jún pracuje
v areáli hradu 9 ľudí (6 mužov +
3 ženy). Práca týchto ľudí spočíva v odstraňovaní havarijného
stavu niekoľkých objektov, takisto sa podieľajú na archeologickom výskume vytypovaných častí areálu. Združenie sa týmto
krokom pridalo k ďalším organizáciám na Slovensku, ktoré aj po
minulé roky využili možnosť systematicky každý pracovný deň
zapojiť šikovných ambicióznych
ľudí do zmysluplnej práce. Tento
projekt podporil Európsky sociálny fond (ESF) a Ministerstvo
kultúry Slovenskej republiky
(MKSR).

Okrem stavebných zásahov riešených cez
ESF a MKSR si Združenie na
záchranu Lietavského hradu
(ZnZLH) v roku 2013 vytýčilo
ešte jeden ťažký cieľ – pripraviť
objekt pravouhlého bastiónu na
jeho stabilizáciu. Neľahké práce
spočívajú v postupnom odstránení 112 m3 sutinového závalu,
v postavení lešenia 28 x 10 m2 ,
z ktorého sa bude spevňovať doterajšie torzo špeciálnou vápennou maltou nadstavenou metakaolínom. Po spevnení celého
torza západnej steny bastiónu
budú inštalované kotvené
ochranné siete, ktoré budú dočasne chrániť príjazdovú cestu
k hradu. Po dokončení tejto zložitej etapy sa bude môcť reálne
uvažovať o konkrétnych stavebných zásahoch, ktoré opätovne
vytvoria pôvodnú hrúbku ako aj
celkový tvar bastiónu.

Okrem náročnej stavebnej
a výskumnej činnosti sa budú
na hrade organizovať aj dve
kultúrne akcie v mesiaci august. V prvú augustovú nedeľu sa bude konať tradičná Sv.
omša. 17. augusta bude sa konať ďalší ročník Dňa otvorených dverí s kultúrnym programom a občerstvením.
V tento deň sa hrad Lietava
zapojí do celoslovenskej akcie
Noc hradných zrúcaním, kedy
bude na Slovensku výnimočne
osvetlených ďalších 25 hraV rámci archeologického vý- dov.
V rámci tejto podpory bude tento skumu bude na hrade preskúrok aj za pomoci nových zamest- maná ďalšia časť stredného hranancov čiastočne obnovené severozápadné nárožie prednej brány, bude čiastočne v objeme 10
m3 zamurovaný a stabilizovaný
veľký výlom severozápadnej steny Thurzovho paláca, takisto
bude dokončená konzervácia
a čiastočná obnova koruny podkovitej veže, kde kamenársky
majster vyrobil dve nové pieskovcové podstrešné okná. Po dokončení sa stav tejto veže dosta-

Spracovala Jana Chobotová

LIETAVSKÉ ZVESTI - občasník, ktorý chce informovať všetkých občanov o tom, čo sa v obci deje. Svoje príspevky, návrhy, želania, pripomienky

môžete adresovať na OÚ Lietava.

