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DRAHÍ MOJI,
VIANOCE, TO JE PREJAV BOŽEJ LÁSKY.
BOH TAK MILOVAL SVET, ŽE
NÁM POSLAL SVOJHO SYNA.
PRIJMIME TENTO
BOŽÍ DAR A BOH NÁS NAPLNÍ
POKOJOM A RADOSŤOU.
POŽEHNANÉ
VIANOČNÉ SVIATKY
VÁM PRAJEM .
BOŽÍ POKOJ NECH NAPLNÍ
NAŠE SRDCIA, NAŠE RODINY,
NAŠE DOMOVY
A CELÚ NAŠU OBEC,
TO VÁM Z CELÉHO SRDCA
PRAJEM
Stanislav Belák
administrátor
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Blíži sa čas, keď prichádzajú Vianoce, sedem čarovných písmen
predstavujúcich lásku, porozumenie a pokoj. Pre niekoho iba zhon za
darčekmi, pre iného chvíle očakávané nezištne celý rok. Ozdobený vianočný
stromček, kapustnica, ryba, šalát, medové oplátky, to sú všetko zvyky, ktoré
by sa mali dediť po rodičoch a zároveň odovzdávať ďalej svojim nasledo
vníkom. Zázračný čas, ktorý nás núti, aby sme boli lepší, radostnejší a
ľudskejší. Viem si predstaviť, ako trávime Vianoce bez darov, jedla či televízora, no nie bez úsmevov svojich najbližších a vzájomnej spolupatričnosti.
Práve spolupatričnosť a vôňa domova nás v duchu tradícií zvoláva k mamám,
k otcom, jednoducho tam, kde sme doma.
K našim Vianociam patrí aj dodržiavanie zvykov našich predkov, bez
tradícií by to neboli tie pravé Vianoce. V príjemnom teple domova budú
znieť koledy, modlitby, ale aj poďakovania za končiaci sa rok, či prosby za
zdravie a spokojnosť do toho nasledujúceho. Svoje miesto majú v tento čas aj
spomienky na našich blízkych, po ktorých zostalo pri štedrovečernom stole
prázdne miesto.

Milí spoluobčania!
Prežime aj tento rok vianočné sviatky plné lásky, porozumenia,
spokojnosti a srdečnosti. Keď bude v našich domovoch rozvoniavať
vianočné pečivo a ihličie, v týchto chvíľach máme jedinečnú príležitosť všetko to krásne, čo sprevádza Vianoce, odovzdať nielen svojim
blízkym, ale aj neznámym, opusteným, slabým a chorým. Máme príležitosť zamyslieť sa, bilancovať končiaci sa rok, prehodnotiť vykonané skutky i nesplnené sľuby. Dovoľte mi zaželať Vám v mene svojom,
ako i v mene obecného zastupiteľstva a pracovníkov obecného úradu
požehnané vianočné sviatky, plné porozumenia, lásky a spokojnosti.
Prežite ich v zdraví a šťastí.
Ing. Pavol Gašpierik, starosta obce

NAŠE SPOLOČNÉ VIANOCE - 15.decembra
Program:
7.00 h - Zabíjačka a varenie poľovníckeho guláša
Farský kostol :

10.00 h - Slávnostná sv. omša
11.00 h - Vystúpenie detí MŠ
Osvetové stredisko a okolie :

10.00 h - Výstava prác 30 ľudovoumeleckých tvorcov z Lietavy, Lietavskej Závadky, Podhoria, Lietav-

skej Svinnej-Babkova, Brezian
-Výstava betlehemov a ľudových odevov zo
súkromných zbierok
-Výstava poľovníckych trofejí
-Vystúpenie dedinských folklórnych skupín
Lietava, Závadské ženy, Podhorčan, Quarteto a žiaci ZŠ Lietava
18.00 h—Slávnostné rozsvietenie vianočného stromčeka, vyzdobeného Vami donesenými ozdobami.

Srdečne Vás všetkých pozývame!

Narodili sa:

O p u st i l i n á s

Samuel KOVÁR
28.12.2011
Kristína ZREBNÁ
13.5.2012
Vanesa SÚĽOVSKÁ
1.6.2012
Tamara ČURAJOVÁ
14.6.2012
Zoja BREZÁNIOVÁ
19.7.2012
Patrícia ŽIDEKOVÁ
20.7.2012
Natália BELANOVÁ
1.8.2012
Adela MASNÁ
16.8.2012
Alexandra MORAVCOVÁ
21.8.2012
Stela TUŽINČINOVÁ
13.9.2012

Ján ZREBNÝ
22.6.1940-18.11.2011
Jarolím FURMÁNEK
4.7.1959-22.1.2012
Božena FILOVÁ
27.8.1961-23.1.2012
Jozef PETRÁK
24.8.1936-7.3.2012
Eva BELANOVÁ
29.8.1948-30.4.2012
Ladislav ZJAVKA
25.7.1939-16.5.2012
Oľga HAVIAROVÁ
19.9.1932-22.6.2012
František CHOBOT
9.2.1934-28.6.2012
Štefan BREZÁNI
16.8.1923-29.6.2012
Štefánia SAGANOVÁ
3.8.1932-4.7.2012
Angela GAŇOVÁ
27.3.1935-6.7.2012

Milan SÚĽOVSKÝ
14.6.1942-5.8.2012
Anton CHODELKA
17.4.1949-17.8.2012
Jarmila PISARÍKOVÁ
14.2.1954-16.9.2012
Emília BELANCOVÁ
16.6.1952-27.9.2012
Anastázia CHLÁDEKOVÁ
15.3.1936-23.10.2012
Ivan SÚĽOVSKÝ
19.6.1930-27.10.2012
Cecília CHOBOTOVÁ
7.12.1934-29.10.2012
Ľuboslav ŠEDÍK
26.8.1949-1.11.2012
Karol SLIVIAK
15.2.1932-9.11.2012
Marta LUČANČINOVÁ
5.4.1948-15.11.2012
Libor HRADSKÝ
29.7.1947-22.11.2012

Posledný pozdrav šepkáme do ticha,
že sa raz stretneme, je naša útecha.

Blahoželáme

Vianoce
Slávenie Vianoc je pre
mnohých
azda
najkrajšou spomienkou na
chvíle, ktoré prežili doma
u svojich rodičov. Aj keď
dosiahneme zrelý vek,
alebo sa cítime už starší,
isto si spomíname, aká
bola atmosféra tých dní.
Prípravy
stromčeka,
príbytku, adventné návštevy kostola, pečenie a chystanie
jedál. Uvažovanie, ako urobiť radosť darčekom alebo
návštevou. Medzi ľuďmi viac pokoja, trpezlivosti, ochoty
pomôcť. Z diaľky sa domov vracali tí, ktorých práca a
povinnosti od domu vzdialili. Každý z nás veľmi túžime po
pokoji a láske. Byť milovaný a aj opätovať lásku a darovať ju
iným. Táto túžba v nás je silným volaním po Bohu, ktorý sám
je Láska. Vianoce sú predovšetkým sviatkami tejto Božej lásky
k nám. Narodil sa Kristus Pán, veseľme sa... tak počujeme v
radostnom speve koledy. Boh prichádza k nám ako malé dieťa.
Je úžasné, ako zanecháva svoj nebeský majestát a stáva sa
pokorným a malým dieťaťom. Malý Ježiško, človiečik ako my a
zároveň Boží Syn, prichádza na svet v rodine.
Tým chce upriamiť našu pozornosť na rodinu a
povedať nám, akou veľkou hodnotou je rodina. Tam, v rodine,
má prísť na svet nový život. Otec a matka v spoločnej láske a
svornosti sú tými, ktorí prví vítajú malé a bezbranné dieťa.
Otec a matka sú povolaní vytvoriť miesto pokoja pre svoje deti.
Oni dvaja a ich deti sa v rodine vzájomne obdarúvajú nielen
hmotnými vecami, ale i darom svojho srdca. Patrím vám,

hovorí otec svojej manželke a deťom. Moja práca, moje
schopnosti, moje sily. Môj čas i moje srdce je tu pre vás.
Naša láska k druhým a odhodlanie konať dobro sú
niekedy slabšie alebo aj veľmi slabé. Cítime, že to a tamto je
nám ťažké. Niekto nás na duši zranil, ublížil, nevšimol si
dobrú vôľu. Možno to boli tí najbližší v našej rodine. A to bolí.
Pozrime sa v takých chvíľach do jasličiek. Božie dieťa, Kráľ
kráľov, v maštaľke na slame, Jozef a Mária v chudobe.
A predsa tam vládne úžasný pokoj. Vyžaruje z Božieho dieťaťa
a dáva silu Jozefovi a Márii. Ani oni dvaja to nemali ľahké.
Útek s maličkým dieťaťom do Egypta, aby ho zachránili pred
Herodesom, nové a cudzie prostredie, vyhnanstvo z vlastnej
krajiny. Boh ich však neopúšťa. Dáva im silu, múdrosť a
schopnosť, aby sa postarali o malého Ježiška.
Aj nám Boh dá silu. Pomôže nám zobudiť v našom
srdci dobrotu, lásku, obetavosť. Využime tieto vianočné dni.
Posilnime svoju rodinu. Povedzme svojim najbližším, že ich
máme radi, že sme šťastní z toho, že sme spolu. Ak práve
prežívame ťažšie chvíle, nestrácajme odvahu, vzpružme
podlomené kolená a majme nádej, že to prekonáme, že sa
všetko na dobré obráti.
Ak chcete posilniť svoju lásku k ľuďom, naplniť svoje srdce
novou chuťou konať dobro, príďte do Božieho chrámu. Prežite Vianoce
v Božej blízkosti. Nezabudnite na Pána Boha, ktorý hľadá vaše srdce
a túži po vašej láske.
Všetkým Vám prajeme požehnané a radostné Vianoce, aby
ste zakúsili, ako nás Pán Boh má rád a ako On vlieva do našich sŕdc
lásku, ktorú môžeme rozdávať iným.
Krásne, šťastné a najmä Bohom požehnané prežitie
nastávajúcich vianočných sviatkov v kruhu svojich najbližších pre
všetkých ľudí dobrej vôle.
Vaši kapláni

NAŠI

S P O L U O B Č A N I A — ako ich nepoznáme

NEOBYČAJNE –
OBYČAJNÁ KRAJČÍRKA

Pod rúškom všedného dňa
sa 28. marca udiala zvláštna
udalosť. Grófka
Žofia
B o s n i a ko vá
putovala
z Lietavského panstva na
hrad Strečno. Nie, nie je to
historický film ani scénka z hradných
slávností. Jednoducho nová podoba
grófky Žofie si bola v krajčírskej dielni
pani Marty Pitekovej zaodieť honosné
pohrebné šaty.
Práve 1. apríla ubehli tri roky od
chvíle, keď do kaplnky v Tepličke nad
Váhom prišiel 31 ročný muž zo Žiliny
a múmiu Žofie polial benzínom
a následne ju zapálil. S takýmto koncom
Žofie Bosniakovej sa nechcel zmieriť
akademický maliar Stanislav Lajda,
ktorý už pred touto udalosťou maľoval

HUDOBNÉ POHLADENIE
DUŠE
Asi pred
mesiacom, obohatila
moju zbierku CD
nosičov jedna nová
zaujímavá CD platňa.
Jej názov znie
CARPATHIANS
PROJECT - a ako
jej producent je uvedený pán Ľuboš Tomaščík.
Áno je to ten mladý muž, ktorého môžeme
stretnúť na ulici obce Lietava. Ľuboš počas rokov
svojho hudobného života spolupracoval
s rôznymi hudobníkmi. Za spomienku určite stojí
jeho spolupráca s Paľom Chodelkom, kde na
albume s názvom Adrenaline Invasion zanechal
nezameniteľnú stopu a je nutné podotknúť, že
pred tým ani po tom už Pali Chodelka nevydal
žiadny album, na
ktorom by bol v takom

po rtréty
grófky
Žofie.
Tentokrát
sa rozhodol vytvoriť model,
ktorý by
predstavil Žofiu vo veku 35 rokov, kedy
po útrapách z dlhodobej choroby skonala. Spolu s Pavlom Rodzenákom
a Igorom Lattom zhotovili model. Presné napodobeniny ozdobných šperkov
zhotovila Daniela Mládenková. Napokon
Miroslav Pallo a Jozef Kuchiarik zhotovili sarkofág, do ktorého bude podobizeň grófky uložená.
Ďalej bolo treba ušiť šaty. Na túto
neľahkú úlohu sa podujala práve pani
Piteková. Šaty mali byť pestré, podobné kroju a vyhotovené z kvalitných lározsahu použitý klávesový nástroj, čo nepochybne svedčí o Ľubošových kvalitách, keď
svojimi nápadmi presvedčil aj takého rokera,
akým je Pali Chodelka. Zo spolupráce v
zoskupení KALIJUGE od roku 2002 do
dnešných dní sa osobne neviem dopočúvať
klavírneho sóla v piesni –Takin´my. Od tvrdých
gitarových skupín začína úplne na druhom
konci a zakladá skupinu AMPHIBIOS, v
ktorej naplno využíva svoj syntetizátorový
nástroj. Skupina zatiaľ nahrala dva albumy
a tretí je na
spadnutie. Vďaka zaujímavej
hudbe a vystúpeniam na hudobných festivaloch
sa AMPHIBIOS dostal do povedomia hlavne
mladých ľudí po celom Slovensku. Tak podľa
hesla: Pod lampou je najväčšia tma,
spolupracoval s mnohými hudobníkmi. Preto je
potešiteľné, že Ľuboš si konečne otvoril rodinný
album a na fotkách vedľa seba zbadal aj svoje
sestry, ktoré disponujú úžasným hlasovým
prejavom. A opäť sa hudobne posunul úplne do
inej dimenzie, na akú sme si vďaka

VZÁCNE

tok. „Bola to náročná úloha odreagovať
sa od strihov a šitia moderných svadobných rób a šiat na stužkové slávnosti.
Teraz tu ležala pani grófka, ktorá zomrela pred 368 rokmi a aké mala šaty,
prezrádzajú len dobové maľby na obrazoch. A tak deň za dňom vznikala blúzka, sukňa a celé šaty. Namáhavá práca
nielen pre šikovné ruky, ale
i predstavivosť.
No výsledok skutočne stojí za to!
Po troch rokoch od smutnej udalosti
aj vďaka precíznej práci pani Pitekovej
sa môžu tisícky návštevníkov hradu
Strečno zastaviť pri hradnej kaplnke
a pomodliť sa pri modeli grófky Žofie
Bosniakovej.
Dámam určite padnú do očí pohrebné šaty zosnulej. Veď šaty robia človeka a tieto ušila rukami a srdcom Marta
Piteková z Lietavy !
V. Peťo
AMPHIBIOSU zvykli, lebo tentokrát prešil
kroje ľudových piesní do modernejších
kostýmov. Ak chcete zistiť, ako sa to
rodinnému zoskupeniu podarilo, môžete si
album kúpiť na internetovej stránke
www.carpathians projekt.com v hodnote 10 eur
už s poštovným. Ľuboš tu opäť ukázal, že
zaškatuľkovať ho v niektorom hudobnom žánri
sa len tak nedá. Jednoducho nekonvenčné
nápady sú jeho doménou. CD platňa
CARPATIANS PROJECT možno nebude
pre niekoho na každodenné počúvanie, ale pre
tých, ktorí aj dnes v tejto unáhlenej hektickej
dobe si dokážu nájsť čas na zapálenie sviečky,
usadenie do kresla a vypočutie hudby, ktorá
vám netrápi uši celý deň z rádia, bude určite
príjemné pohladenie duše!
V. Peťo

JUBILEUM

16.novembra 1913 sa narodila naša najstaršia spoluobčianka pani

Katarína ŠIŠIAKOVÁ.
Len málo ľudí na svete sa dožije takéhoto krásneho veku,
že môže kráčať životom v 99. roku.
Pri tejto príležitosti sme jubilantku navštívili u dcéry Otílie v Podhorí,
ktorá sa o svoju mamu vzorne stará. Pani Katarína nás privítala s úsmevom.
Dcéra nám o nej prezradila, že je ešte veľmi čiperná a nerobí jej žiadny
problém peši zdolať cestu z Lietavy do Podhoria alebo naopak. Oslávenkyňa
sa nám krasopisne podpísala do pamätnej knihy obce.
Milá oslávenkyňa, v mene starostu obce Ing. Pavla Gašpierika, pracovníkov
OÚ, poslancov OZ a všetkých občanov Lietavy Vám chceme popriať hlavne

veľa, veľa zdravia.

" Nech Vám Pán Boh požehnáva každý čin a každý krok,
aby sme sa radovali s Vami aj budúci rok."

ĽUDIA

MEDZI

NAMI !

Nie je čo prezrádzať, kandidoval som už v roku 2006,
kedy som vo voľbách na starostu obce neuspel. Po
druhýkrát som kandidoval v roku 2010. Predpokladám,
že otázka smerovala skôr k tomu, čo ma viedlo
k samotnej kandidatúre. Každý z občanov, ktorý žije
v obci, pozná radosti, ale i problémy a starosti života na
dedine je preto prirodzené, že chce prispieť svojím
pričinením k niečomu novému. Vzhľadom k tomu, že
som pôsobil na iných miestach, mal som možnosť
porovnávať „ako to funguje u susedov“. V obci
absentovali strategické dokumenty, koncepcia rozvoja,
pretrváva nepriaznivý demografický vývoj s negatívnym
vplyvom na jej ekonomický a sociálny rozvoj. Z mojej
strany to preto bola snaha presadzovať realizáciu aktivít
v obci tak, aby sa obec rozvíjala, majetok zhodnocoval,
či už v oblasti výstavby a s tým súvisiacej prípravy
infraštruktúry, rozvoja cestovného ruchu, kde má
Milí čitatelia,
Lietava jedinečné možnosti, ale predovšetkým podpora
pokračujeme v predstavovaní osobnosti našej jej hospodárskeho a sociálneho rozvoja.

obce. Tentokrát sme oslovili starostu obce
Ing. Pavla Gašpierika, aby sme sa o ňom niečo Funkciu starostu vykonávate už skoro 2 roky – naplnili
sa vaše očakávania?
bližšie dozvedeli a lepšie ho spoznali.
V otázke konštatujete, že funkciu vykonávam už skoPán starosta, prezradíte nám, kde ste študovali strednú
a vysokú školu?
Absolvoval som Gymnázium v Žiline, po jeho
ukončení som študoval na Vysokej vojenskej leteckej
škole v Košiciach. V rámci štúdia popri zamestnaní som
ukončil špecializované vzdelanie a kurzy na SOŠ PZ
Devínska Nová Ves a Akadémii PZ v Bratislave.
Prečo ste sa rozhodli pre štúdium na vojenskej vysokej
škole?
Zvažoval som štúdium kartografie a geografie
v Brne alebo elektrotechniky v Košiciach, nakoniec rozhodnutie padlo na štúdium na leteckej škole, škola
ponúkala zaujímavé špecializované odbory
v elektrotechnike využívané pri zabezpečovaní
leteckej prevádzky, čo ma nakoniec presvedčilo.
Vo vašom profesionálnom živote ste navštívili veľa
miest. Na ktoré si najradšej spomínate?
Dlhodobo, ale i krátkodobo som pôsobil na
viacerých miestach v bývalom Československu. Pekné
spomienky na miesta a ľudí mám asi odvšadiaľ, kde som
prežil „nejaký ten piatok“, či už spomeniem Prahu, Bechyně, Pardubice, priznám sa ale, že ma to stále
ťahalo domov.
Stala sa vám veselá príhoda – s ktorou sa podelíte s
našimi čitateľmi?
Veselých zážitkov bolo viac, priniesol ich sám život,
nebudem spomínať konkrétnosti, možno niekedy
v budúcnosti, keď bude na spomienky viac času.
Prezradíte nám, kedy ste sa rozhodli kandidovať za
starostu obce?

ro dva roky, ja by som ju formuloval skôr „len dva roky“. Z môjho pohľadu je toto obdobie veľmi krátka doba
na zhodnocovanie očakávaní v tak širokej problematike,
ako je riadenie života v obci, najmä v strednodobom
a dlhodobom horizonte. Nastúpil som do funkcie
v období nie príliš vhodnom z hľadiska stavu
ekonomiky, financií poskytovaných samosprávam,
využiteľnosti a dostupnosti zdrojov z fondov EÚ a s tým
súvisiacich disponibilných zdrojov pre investičnú činnosť a samotný rozvoj. To sa priamo odrazilo
i v plánovaných aktivitách a skutočných možnostiach
rozvoja obce. Za toto
obdobie okrem bežného
zabezpečenia života sa
„Každý z občanov ktorý žije
museli riešiť zo strany
v obci, pozná radosti, ale i
problémy a starosti života na obce a obecného zastupiteľstva vážne otázky,
dedine.„
ktoré majú vplyv na jej
celkový rozvoj –
príprava a spracovanie
už spomínaných strategických dokumentov, úprava
interných noriem na základe zmien v legislatíve, celkové
prehodnotenie programového rozpočtu a priorít podľa
požiadaviek občanov v realizovaných anketách a
prieskumoch. Z nich vyplynula potreba riešiť otázky
bezpečnosti obyvateľov, chýbajúce dopravné
zabezpečenie, chodníky pre chodcov, zásobovanie
pitnou vodou, v obci chýba telocvičňa, oddychové zóny
so sídelnou zeleňou, ihriská pre najmenších, budovy vo
vlastníctve obce potrebujú rekonštrukciu tak, aby spĺňali
štandardy pre ich efektívne využitie. Ten výpočet by bol
ešte dlhý, chcem sa ale poďakovať
občanom, zastupiteľstvu a pracovníkom obecného úradu
za podporu, za tie dva roky sa podľa môjho názoru

podarilo uskutočniť veľa pozitívnych vecí. Z hľadiska Starosta obce je verejná funkcia, či už to niekto chce
tvorby koncepcie rozvoja bol spracovaný a schválený alebo nie, predstavuje to zásah do osobného života. Ako
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja do roku prijala vašu kandidatúru a následne aj zvolenie do
2022, Prieskumy a rozbory zadania nového Územného funkcie najbližšia rodina?
plánu obce aj so začlenením Lietavskej Závadky,
S tým, že výkon funkcie starostu je zásah do osobného
Krajinno-ekologický plán, realizovali sa projekty života, musí počítať každý, kto nastupuje do verejnej
vodozádržných a revitalizačných opatrení, prvá a druhá funkcie a s týmto faktom sa musí vyrovnať i rodina. Snaetapa prípravy skanzenu, dokončuje sa projekt žím sa neprenášať problémy spojené s výkonom funkcie
kamerového systému, realizovaný bol projekt do rodinného života, aj keď priznám sa, nie vždy sa to
„Beskydský hradný triangel“. V obci bolo v rámci darí najmä z pohľadu starostlivosti o domácnosť, riešenie
rozvoja cestovného ruchu inštalované značenie a drobný otázok života v obci je častokrát vykonávané na úkor
mobiliár. V štádiu prípravy je vybudovanie oddychových osobného voľna.
zón v centre Lietavy s plánovanou výstavbou v roku Pred voľbami sa povrávalo, že budú vymenení pracovní2013, v Lietave Majeri výstavba
ci obecného úradu, ale nestalo sa tak.
multifunkčného ihriska, výstavba
Čo na to poviete?
cestných komunikácií, realizuje sa rozJe to otázka, ktorá oscilovala po
šírenie inžinierskych sietí Lietava Ma„Určite som nepočítal s tým, že si
voľbách. Budem na ňu preto reagovať
jer, Lietavská Závadka, Lietava „Pod
príslovím „reči sa hovoria a chlieb sa
budem priať, aby mal deň 25
lesom“ a Lietava Obrazná. Po dlhých
je“. Po nástupe do riadiacej funkcie je
hodín, na druhej strane ma
jednaniach a príprave
prirodzené, že chce každý preniknúť
prekvapila aktivita občanov „
potrebných rozhodnutí sa podarilo v
do problematiky fungovania práce
spolupráci s SVP, š.p., Obvodným úrapodriadených, ich kompetentnosti
dom ŽP a ÚPSVaR Žilina zrealizovať
a odbornej pripravenosti. Preto bol
vyčistenie vodných tokov a likvidácia
vykonaný personálny audit obecného
inváznych druhov rastlín. Majetkovoprávne boli úradu, vydaný nový Organizačný poriadok, Zásady
usporiadané cestné komunikácie pre investičnú výstavbu odmeňovania, Pracovný poriadok zamestnancov a s tým
RD. Prebieha rekonštrukcia objektu hasičskej zbrojnice, súvisiace zmeny pracovných povinností, presuny kompepred dokončením je rekonštrukcia a zateplenie objektu tencií a zodpovednosti. Vykonaná bola zmena zaradenia
obecného úradu, riaditelia škôl, ako organizácií v do platových tried v súlade s legislatívou vo vzťahu
zriaďovateľskej pôsobnosti v súčinnosti s obcou k odmeňovaniu zamestnancov vo verejnej správe. Nárast
zabezpečovali okrem chodu škôl aj množstvo úloh spoje- plnenia úloh samosprávy a preneseného výkonu štátnej
ných s ich prevádzkou - v základnej škole bolo správy naopak vytvára potrebu plnenia ďalších úloh na
rekonštruované zariadenie tried, inštalovaná podlaha úseku verejného obstarávania, agendy životného prostrevstupnej haly, v materskej škole sa upravil interiér pre dia, stavebných vecí, prípravy a implementácie projektov.
najmenších, upravoval sa vonkajší areál. V tomto období Toto úzko súvisí so zmenami v legislatíve, nie je ale dobolo spracovaných 12 projektov za účelom získania riešená otázka personálneho a odpovedajúceho finančnédotácií a grantov v celkovom objeme cca 145 000,- EUR. ho zabezpečenia týchto činností.
Za podpory Úradu vlády SR sme získali dotáciu na
vodozádržné a revitalizačné opatrenia vo výške Čo by ste vo svojom živote zmenili – a naopak nemeni90000,- EUR, Ministerstvo kultúry nám poskytlo za dva li?
roky dotácie v celkovom objeme 8850,- EUR, Rada vlády
Asi každý človek si občas praje vrátiť čas späť a určité
SR pre prevenciu kriminality a ObÚ Žilina dotáciu vo veci riešiť inak, ja nie som výnimka. Z pohľadu obce by
výške 10000,- EUR. Problémom v obci je vyššia miera som privítal väčšie možnosti financovania plánovaných
nezamestnanosti, no i tak sa v rámci nástrojov aktívnej aktivít, možno zmenu prístupu, chápania ľudí a vyššiu
politiky zamestnanosti, ale i zo strany obce podarilo za- mieru trpezlivosti v súčasnej zložitej dobe, kedy prebieha
mestnať za obdobie necelých dvoch rokov celkovo konsolidácia verejných financií a ktorej sa ani naša obec
15 obyvateľov obce. Obec sa stala členom Euroregiónu nevyhne vo vzťahu k plneniu úloh samosprávy, ako
Beskydy, je zakladajúcim členom Oblastnej organizácie i zlepšenie susedských vzťahov.
cestovného ruchu Malá Fatra. Pripravuje sa členstvo
v záujmovom združení Horné Považie. Naplnenosť Aké je vaše životné krédo?
Filozofi a spisovatelia napísali veľa krásnych slov o
očakávaní? Určite som nepočítal s tým, že si budem
životnom
motte alebo krédach, je to podľa mňa správna
priať, aby mal deň 25 hodín, na druhej strane ma
prekvapila aktivita občanov v pomoci obci, či už pri vec, ale pevné krédo nemám,
asi
toto:
plnení úloh samosprávy, podpore kultúrno-spoločenského m o ž n o
života, organizovania a podpory športových podujatí a „Snažím sa žiť a konať tak,
podujatí pre deti i na úkor ich voľného času, za čo im aby som druhým pomáhal“.
Či sa mi to darí plniť, to už
patrí veľká vďaka.
musia posúdiť iní...

Správičky
7.januára sa konal stolnotenisový
turnaj o pohár starostu obce.
13.januára potešilo, hlavne deti,
vystúpenie cirkusu AROTTI.
V dňoch 14. a 15. januára bola v
Lietave koleda, na ktorej nám vdp.
Stanislav Belák a vdp. kaplán Daniel
Šedík vysvätili domy.
28.januára sa konal v MOS spoločný
farský karneval, ktorý sa niesol v kvetinovej atmosfére a celé popoludnie sa
kvetinky (animátorky) starali o program a zábavu. V pekne vyzdobenej sále
sa stretlo 96 masiek.
V studené piatkové popoludnie 10.
februára sa v obradnej miestnosti obce
konala slávnosť uvítania detí do života. Opäť sme spoločne s rodičmi 11
detí a ďalšími príbuznými prežívali
neopakovateľné chvíle.
V sobotu 11.februára sa v MOS
stretlo 30 manželských párov z celej
lietavskej farnosti a Nesluše. Hlavným
sponzorom a usporiadateľom boli pán
farár a pán kaplán. Spolu so 14 animátormi dokázali vytvoriť peknú atmosféru počas celého večera. Prítomných
zabavili rôznymi scénkami, súťažami a
do tanca hrala skupina RIN-TIN-TIN.
z Podhoria.
V sobotu 18.februára sa v areáli hradu Lietava konal ďalší úspešný ročník
akcie s názvom Valentín aj pre nezamilovaných. Organizátori využili množstvo snehu na vybudovanie snehových
pultov, ktoré slúžili ako stoly. Akcia sa
uskutočnila bez problémov, ľudia sa
bavili, vyhrávali tomboly a po skonzumovaní všetkého dovezeného sa opätovne hrad vyprázdnil a osirel.
7.apríla sa konal Veľkonočný stolno-

Výročie Lietavskej Závadky
Rok 2013 bude pre malú časť Obce
Lietava – Lietavskú Závadku významným, nakoľko oslávi 620. výročie
vzniku. Celý rok budeme pripravovať
rôzne podujatia pre občanov, rodákov
a ostatných návštevníkov. Oslavy pripravujeme pre všetky vekové kategórie od najmenších po najstarších. Začíname obchôdzkou masiek po obci na
Fašiangy,
hlavné
oslavy
budú
v auguste a na záver roka pripravuje
Obecný úrad Lietava zabíjačku. Žiadam občanov časti obce Lietavskej
Závadky, aby sa aktívne zapojili pri
príprave tohto významného výročia, prispeli dobrými návrhmi, nápadmi na podujatia počas celého roka.
Dôležitá je tiež úprava a skrášlenie
obce počas celého roka. Všetky dobre
nápady a pomoc očakávajú poslanci za
časť Lietavskú Závadku od občanov
a ich pomoc bude vítaná. Tento jubilejný rok by mal obec viditeľne skrášliť!

tenisový turnaj v Lietave. Turnaja sa 3.mieste za žilinskými družstvami.
zúčastnilo 16 hráčov z obce Lietava, V sobotu 2.júna 2012 farský úrad a
Lietavská Svinná a Stránske. Po- obecný úrad v spolupráci s animátormi
ďakovanie patrí starostovi obce za z celej farnosti pripravili "Cestu rozvytvorenie materiálnych podmienok právkovým lesom". Asi 130 detí sa
a morálnu podporu pri organizovaní stretlo pri kríži na Krieši, kde ich čakali
turnaja a všetkým, ktorí sa aktívne šašovia Gertrúda s Imrichom. Po ceste
zapojili do stolnotenisového turnaja. lesom deti čakalo 10 stanovíšť s rozV marci sa zbieralo obnosené šat- právkovými postavičkami. Odmenou
stvo, obuv a doplnky pre neziskovú pre deti bol diplom, sladkosť, tanec a
organizáciu Dobrý anjel. Všetkým, kto- prekvapením bolo vystúpenie Templárí prispeli, touto cestou vyslovujeme rov na nádvorí hradu.
veľké ĎAKUJEM -za všetkých, kto- 4.augusta sa konali v areáli školy
rým zbierka pomohla.
Lietavské letné slávnosti.
26.marca bola Mons. Mgr Stanisla- Dňa 22. júna obec v spolupráci s
vovi Belákovi udelená v Bratislave členmi OZ Športový klub, DHZ,
medaila sv. Gorazda za obetavú peda- miestnymi dobrovoľníkmi a za podpogogickú prácu a aktivity zamerané na ry Pozemkového spoločenstva lesného
duchovné hodnoty mladej generácie.
zorganizovala podujatie PÁLENIE
28.marca darovalo krv 28 našich JÁNSKEJ VATRY . I napriek nepriazobčanov v MOS. Veríme, že takáto nivému počasiu sa podujatie vydarilo.
záslužná aktivita nebola poslednýkrát. 28.6.2012 sa v Obradnej sieni OÚ
Druhá májová nedeľa už tradične stretli deti končiace Materskú školu.
patrila všetkým mamám a starým ma- Pripravili si veľmi pekný program, v
mám. Tento rok sme si Deň matiek závere bolo pasovanie za prvákov zápripomenuli v nedeľu 13. mája, kladnej školy.
keď ObÚ v spolupráci s MŠ a ZŠ pri- 5. augusta 2012 sa na hrade Lietava
pravili príjemné odpoludnie.
už tradičná Svätá omša, po ktoV sobotu 12. mája sa konala Púť konala
rej pán dekan vysvätil presbytérium
detí v Rajeckej Lesnej. Aj tento rok hradnej kaplnky.
išiel plný autobus detí z našej farnosti 28. októbra v priestoroch MOS sa
s pánom dekanom a animátormi.
V nedeľu 27. mája sa v Osvetovom stretli naši dôchodcovia a spoločne si
stredisku v Lietave stretli všetky spevo- zaspomínali na mladé časy.
koly lietavskej farnosti na tradičnom Tak ako minulý rok aj tento zavítal
Gospelovom festivale. Zaspievaním do našej obce Mikuláš aj so svojím
dvoch piesní sa prezentovalo 14 spe- sprievodom. Prišiel na voze ťahaným
vokolov. Festival moderovali už zohra- koníkom. Prvú zástavku mal v Majeri
tí p. kaplán Daniel Šedík a študentka potom prešiel do Lietavy a nakoniec
Veronika Čibenková. Po hlavnej časti vo večerných hodinách zavítal aj do
si vedúci jednotlivých súborov prevzali Lietavskej Závadky. Mikuláš deti
z rúk starostu obce Ing. Pavla Gašpie- obdaroval sladkosťami a deti potešil
aj tým, že sa mohli previezť na jeho
rika diplomy.
Naše gymnastky sa zúčastnili Maj- koči. Peknú sviatočnú atmosféru
strovstiev okresu v ZŠ Lietavská Lúč- dotvoril aj sneh.
ka. Dievčatá sa umiestnili na peknom
Touto cestou vyjadrujem poďakovanie všetkým občanom
Lietavskej Závadky za opravu
a úpravu námestia s predajňou
i kaplnkou, hlavne pánovi starostovi, majiteľovi predajne
v Lietavskej Závadke a aj ďalším občanom, ktorí pomohli
túto
časť
obce
upraviť
a obnoviť.

Pozvánka

ne pre deti a žiakov Základnej
a Materskej školy v Lietave, ale aj
iných obcí a miest. Nachádza sa tu
ešte remeselná izba s funkčnými krosnami a remeselné výrobky z nášho
regiónu. Okrem miestnej knižnice je
zaujímavý
archív
kníh,
novín
a časopisov, učebníc, gramoplatní,
miestnych kroník, CD a DVD Závadských
žien
a ďalšie
pamiatky.
V zariadení sa nachádzajú ak propagačné materiály Obce Lietava a jej
časti Lietavská Závadka. Areál bývalej
školy slúži ako oddychová zóna
s lavičkami,
stolmi,
ohniskom
a detskými preliezkami. Pre peších
turistov a cyklistov je v okolí veľa pekných chodníkov a ciest. Občerstviť sa
môžete na námestí obce pri kaplnke,
kde
je
predajňa
s potravinami
a miestne pohostinstvo. Nachádza sa
tu aj orientačná tabuľa regiónu.

Bývala škola v v Lietavskej Závadke v súčasnosti slúži ako kultúrne
a spoločenské zariadenie pre občanov
tejto malej obce. Pravidelne sa v nej
konajú sväté omše, nacvičuje tam už
17 rokov matičná Folklórna spevácka
skupina „Závadské ženy“. V budove
sa konajú obecné a súkromné podujatia, otvorená je miestna knižnica
a v ďalších priestoroch cvičia ženy aj Pri návšteve Lietavskej Závadky sa
mládež. Bývala trieda slúži ako pa- informuje na tel. čísle 041/5971144.
mätná izba a regionálna učebňa hlavHelena Zjavková
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Život na hrade v roku
2012

Úvod roka v mesiaci FEBRUsa niesol v duchu tradičného
kultúrneho podujatia „Valentín
aj pre nezamilovaných“. Táto
akcia je obľúbená medzi verejnosťou, čoho dôkazom je vysoká
návštevnosť. Tohoročná príprava
tejto akcie bola o to náročnejšia,
že sme sa museli popasovať
s bohatou nádielkou snehu. Na
pomoc nám prišli trenčianski
záchranári, ktorí prerazili terénnymi autami prístupovú cestu až
k hradu a vyviezli nám všetky
potrebné veci na realizáciu akcie, ktorá sa tak ako každý rok
niesla v príjemnej priateľskej
atmosfére.
Pracovná sezóna na hrade
bola otvorená v mesiaci APRÍL,
keď sme začali stavať náročné
lešenie v interiéri Podkovitej veže. V prvom rade bolo nutné zabezpečiť príjazdovú plošinu, ku
ktorej sa až potom začalo stavať
lešenie. V tomto mesiaci sa práce
konali aj vo veži starej brány,
kde sa začala montovať konštrukcia budúcej podlahy na gotickom strope.
V mesiaci MÁJ sme pokračovali v stavbe lešenia, ktoré sme
už postavili do úrovne 4. poschodia, kde bola naplánovaná stavebná činnosť. Tradične už niekoľko rokov sa v mesiaci máj koná dva týždne pred maturitami
odborná prax študentov SPŠ Samuela Mikovíniho z Banskej
Štiavnice. Náplňou ich praxe bolo špárovanie muriva vápennou
maltou a začal sa v objekte Veľký rondel archeologický výskum
priestoru spojovacieho mosta
medzi stredným a horným hradom.
ÁR

Mesiac JÚN začal tradičným
dňom detí, kedy obec Lietava
v areáli hradu zorganizovala záverečnú zábavu akcie „Cesta rozprávkovým lesom“. V tento istý
deň sa vo večerných hodinách
uskutočnil hudobný JAM festival alternatívnej hudby založenej hraním na netradičných nástrojoch ako sú bongo a píšťaly.
Pracovne sme tento mesiac začali konzultáciou s metodikom
a statikom,
ktorí
riešili
v odbornej rovine postup budúcich stabilizačných prác na Podkovitej veži. Plán prác bol rozdelený na tri etapy, avšak ešte
pred samotným zásahom bolo
nutné budúce stavenisko uzatvoriť
pred
verejnosťou
z bezpečnostných
dôvodov.
V prvej etape bol priestor zásahu
vyčistený a vyrobili sa drevené
kaslíky. Tie boli následne zamurované, a tak sa zastabilizovala
spodná časť 4. poschodia. V júni
sa konala aj tradičná akcia
„Naše mesto“. Ide o akciu firemného dobrovoľníctva, ktoré súbežne prebiehalo na celom Slovensku pod záštitou Nadácie Pontis. V rámci tejto akcie sa riešilo odvodnenie dvoch nádvorí.
V prázdninovom
čase
v mesiaci JÚL sa pomocou špeciálneho prístroja skenovali múry. Dokončilo sa odvodnenie
hlavného nádvoria, osadilo sa
nové spojovacie schodisko vo veži
starej brány a dokončila sa podlaha gotického stropu. V tento
mesiac sa spustili aj stavebné
práce na severnom strednom obrannom múre, kde bolo nutné
zamurovať
veľkú
kavernu
a obnoviť špalety a záklenok okna. Celý zásah bol úspešne
ukončený v polovici mesiaca AUGUST, v ktorom sa konali aj dve
kultúrne podujatia. Každoročne
organizujeme prvú augustovú
nedeľu „Svätú omšu“ a najbližšiu sobotu k 20.augustu, na deň
výročia vzniku združenia, organizujeme „Deň otvorených dverí“
pre verejnosť so zaujímavým
programom. Stavebná aktivita
pokračovala v druhej etape na
Podkovitej veži v obnovení špaliet a záklenku severného okna
poschodia a v zamurovaní kaverny renesančného krbu. Koncom
augusta sa spustila aj tretia etapa, v ktorej sa stabilizovala časť
koruny Podkovitej veže. V nej
boli stabilizované formou premurovania tri podstrešné okná, pričom do jedného okna musel kamenár v mesiaci SEPTEMBER

vyrobiť nový kus ostenia.
Združenie za svoju 13-ročnú
aktivitu získalo prestížne ocenenie odborného časopisu Pamiatky a múzeá, ktoré zástupcovia
združenia prevzali 14. septembra v novozrekonštruovanej budove Reduty v Bratislave.
Ďalším úspechom bolo pre
združenie zorganizovanie pra-

covnej dielne – Workshopu, kde
sa premiérovo použil pri záchrane hradu špeciálny prípravok
Metakaolín. Je to stavebná prímes do malty, ktorá nahrádza
cement, lebo ten sa pri stavbe
hradu nepoužíval. Metakaolín je
síce v dnešnej dobe nový prvok,
ale výskumom sa zistilo, že sa
úspešne
používal
už
v neskoršom staroveku. Podľa
starých zvyklostí sa murovanie
vápennou maltou vykonáva len
od Juraja 24.apríla do Václava
30. septembra.
Na základe týchto overených
zvyklostí sme jeseň na hrade
v mesiacoch
OKTÓBER
a NOVEMBER venovali už len nasledujúcej činnosti: bola zatrávnená koruna veže starej brány,
boli dovezené nové kamenné bloky budúceho nárožia prvej brány, demontovalo sa lešenie
a upratali sme areál pred oddychovým zimným obdobím. Rok
2012 na prvý pohľad po finančnej stránke nevyzeral dobre, ale
aj napriek tomu sa práce na hrade nezastavili.
Špeciálne poďakovanie za to
patrí našim sponzorom : Ministerstvo kultúry SR, Ing.
Miroslav Kunsch, SSE - Stredoslovenská energetika, Nadácia Pontis, Nadácia Tatra
banka,
obec
Lietava
a Lietavská Svinná-Babkov,
spoločnostiam Calmit, CLL. –
Lietavská Lúčka a.s, Ekospol
a.s., firme MikroStep – Mis
a všetkým ďalším súkromným darcom, ktorí svojím
gestom ukázali, že im nie je
ľahostajný osud Lietavského
hradu.
Ľubomír Chobot, Vladimír Peťo

A opäť je tu koniec kalendárne- Škôlkarský „klebetníček“ informuje... ram, kde vystupovali ovečky,
ho roka, a tak sa patrí spomínať na
pastieri, betlehemci, anjeli
to, aký bol a bilancovať úspechy,
a mnohí iní. No a on – dedko
Leto sa hlásilo o slovo rozlúčkou
prípadne neúspechy, ktoré nás postretli.
s kamarátmi-predškolákmi, za ktorými náš – im rozdal sladké balíčky. Tesne
Veru, je to presne rok, čo sme sa neoz- nám bolo veľmi smutno. Spievali nám pred Vianocami sme piekli medovníčky
vali a nepoklebetili s vami o tom, čo má- pesničky po celej škôlke a vyobjímali sa a s Viktorkinou maminou sme vyrábali
me nového a to veru pretieklo veľa vody so všetkými deťmi aj dospelákmi, lebo pozdravy tak, že sme maľovali na hodLietavkou, aj keď musíme povedať, že po tom, čo uvarili v kotlíku múdrosť, váb.
sem-tam sa tá voda v suchu horúcich pani zástupkyňa zo základnej školy ich
Materská škola v Lietave naďalej praletných dní takmer z potoka stratila.
pasovala za prvákov, pán starosta ich cuje podľa Školského vzdelávacieho
Zima bola po dlhom čase veru veselá, odmenil darčekmi a rodičia im pripravili programu, ktorý sa volá „Poď sa s nami
keďže snehu napadalo vyše práva, mohli sladkú hostinku, sa v septembri usmiati hrať“ a je okrem povinného rozsahu zasme si užívať zimné radovánky. Pani pobrali do „veľkej školy“. A úplne by meraný na oboznamovanie detí
učiteľky zorganizovali súťaž v stavaní sme zabudli na jednu dôležitú vec. Boli s ľudovou kultúrou a okolitou prírodou.
snehuliakov medzi malou a veľkou trie- sme s rodičmi na výlete vo familyparku Našou prioritou je rozvíjať deti nielen po
dou a nemohli chýbať preteky vo vození v Rakúsku. Tam vám bolo atrakcií rozumovej stránke, ale aj po stránke emona klzákoch, kde mali výhodu vyšší a kolotočov. Jednoducho raj pre deti aj cionálnej, k čomu je vypracovaný projekt
a ťažší. Nabrali na kopci oproti škôlke dospelých!
„Šťastné deti“, pomocou ktorého sa dieťa
správnu rýchlosť a neraz si „pohopkali“
Leto ubehlo ako voda a tesne pred učí poznávať emócie a zároveň sa ich učí
aj po schodíkoch, keď sa im včas nepo- začiatkom školského roka sa naše triedy ovládať, s cieľom, čo najlepšie pripraviť
darilo zabrzdiť. Karneval bol hitom spo- a chodby obliekli do nových šiat. Vďaka dieťa na vstup do základnej školy.
ločenskej sezóny. Potešilo nás, že maska- navýšeným financiám z obecného úradu
S výdatnou pomocou Obecného úradu
mi neboli len deti, ale aj ich rodičia, a tak sme mohli kúpiť do týchto miestností Lietava sa nám darí upravovať exteriér
zábava stála za to. V tombole sa vyhráva- nové koberce a hneď sme opekneli.
materskej školy a vychádzajú nám
lo zvesela a na záver nesmela chýbať
Šarkaniáda pevne zakotvila v našom v ústrety vždy, keď ich požiadame
sladká bodka v podobe torty.
ročnom programe a deti sa veľmi na ňu o pomoc.
Zima začala trúbiť na ústup tešili. Šarkany lietali omnoho lepšie ako
V tomto školskom roku máme v pláne
a prebúdzalo nás čoraz teplejšie jarné minulý rok a deti s rodičmi nemuseli dať do poriadku dvor a oživiť ho exteriéslnko. To bolo signálom na výlety do absolvovať tzv. „šarkaní“ beh, aby odle- rovými drevenými hračkami. Aj touto
lesa, odomykanie studničky a iné veci pili šarkany od zeme.
cestou by sme chceli osloviť občanov
spojené s prírodou, ktorá obklopuje celú
Lístie opadlo zo stromov a deti si našej obce, aby nám pomohli prispením
dedinu. Trošku neskôr, ale predsa sme na z jesenných plodov a listov vyrobili rôzne 2% z daní, čo využijeme pri modernizácii
Deň matiek vyniesli Morenu, chlapci ozdoby a výrobky, ktorými skrášlili škôl- a skrášlení interiéru i exteriéru materskej
postavili máj dievčatám, ktorý na konci ku. Deti zo staršej vekovej skupiny zas školy, ktorá slúži nám všetkým dnes
mesiaca zvalili. Deň detí bol síce vonku pripravili svojim rodičom hostinku zo aj v budúcnosti.
upršaný, ale nám to nezabránilo hľadať zdravých potravín ( jednohubky z rožkov
Na záver posielame vinš od tých najpirátsky poklad. Museli sme sa boriť nakrájaných na kolieska, natretých mas- menších v obci:
prekážkami, preplávať moria a zakotviť lom a ozdobených zeleninou, chlapci
v zátoke šťastia, kde nás ešte prepadol spravili ovocné špízy ). Dedkov a babky
Vianočný zvon tíško cinká,
pirát Slepé oko, ale nakoniec sme poklad sme potešili programom o stratených
v Betleheme dieťa spinká.
našli a spravodlivo sme si ho rovným papučkách a veľkolepou svadbou.
dielom rozdelili. Navštívili sme prvákov
Mikuláš prišiel trochu neskôr, lebo
Dobrú pohodu vinšujeme Vám,
v základnej škole a tam sme sa zúčastnili sme si pre neho pripravili vianočný progolympiády v netradičných disciplínach. ram. Bol s ním aj anjel, ktorý mu pomoštedrosť a hojnosť
Dobre sme sa zabavili a nakoniec aj vy- hol rozdať balíčky. Deti mu ukázali progVašim chalupám.
bojovali sladké odmeny.
Vedenie Materskej školy Lietava

Základná škola v novom školskom roku
V školskom roku 2012/13 bolo zapísaných v ZŠ Lietava 158 žiakov,
z toho 65 dievčat. Žiaci sú organizovaní v 9 triedach a v 2 oddeleniach
ŠKD. Škola sa venuje žiakom aj mimo
vyučovania. Deti môžu po vyučovaní
navštevovať rôzne krúžky. Ak majú
radi šport, mohli si vybrať florbalový, futbalový, stolnotenisový, hasičský, tenisový krúžok alebo športovníček pre najmenších. Kto sa rád dozvie
niečo nové, mohol sa prihlásiť na
anglický krúžok, novinársky, či počítačový. Nezabudli sme ani na tých, čo
majú radi praktické činnosti, tí sa
stretávajú na krúžku šikovných rúk
a na varení.
Po prvýkrát sa priamo v základnej
škole deti učia hrať na gitare, trénujú v tanečnom krúžku
a nemusia dochádzať do mesta.

Naše záložky v Suchej nad Parnou
Cieľom obľúbeného celoslovenského projektu Záložka do knihy spája
slovenské školy bolo nadviazanie kontaktov medzi slovenskými základnými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh,
ktoré žiaci vyrobili ľubovoľnou technikou.
Po ZŠ z Trnovca nad Váhom sme sa zoznámili s ďalšou školou, tentokrát
zo ZŠ s MŠ zo Suchej nad Parnou. Medzi záložkami sa našli všelijaké pekné kúsky.

Tekvicový karneval
V utorok 30. októbra sme
sa konečne dočkali tekvicového dobrodružstva, na ktoré
sme sa veľmi tešili.O štvrtej
sa zišli všetky strašidlá z
Lietavskej doliny, aby sa
dobre zabavili.
Rodičia pre nás nachystali
výzdobu, bufet, malú odmenu pre každého, súťaže, deviataci hudbu, no jednoducho
skvelú zábavu. V súťaži o
najkrajšieho svetlonosa boli
prvé tri miesta odmenené
tekvicovou tortou:
Tekvicový karneval sa nám
veľmi páčil, a preto dúfame,
že sa budúci rok stretneme
na druhom ročníku. :)

Mikuláš v našej škole
Tento rok medzi nás zavítal Mikuláš s čertom, anjelom
a pomocníkmi trošku skôr než zvyčajne, ale nikomu to
neprekážalo. Všetkých potešil super program, ktorý pripravili deviataci. Najskôr bola tombola, potom súťažili
zástupcovia z každej triedy, aby si zaslúžili mikulášske
balíčky. Záver patril mikulášskej družine, ktorá nám zatancovala populárny tanec Gagnam style.

Príprava na vianočné trhy v plnom prúde
Združenie rodičov pri ZŠ v Lietave v spolupráci so ZŠ
Lietava pripravuje pre všetkých vianočné trhy, ktoré sa
budú konať 14. decembra v budove základnej školy.
Škola sa na hodinách výtvarnej výchovy, technickej výchovy a na triednických hodinách premieňa na výrobňu
vianočných predmetov. Všetci ste srdečne vítaní.

MIMORIADNE ÚSPEŠNÝ ROK HASIČOV Z LIETAVY
Rok 2012

Rok 2013
-Nový rok pre DHZ bude odštartovaný 26. 1. 2013 výročnou členskou schôdzou, na ktorú všetkých jej členov čo najsrdečnejšie pozývame,
-plánujeme preventívne už aj pkontroly domácnosti ,
-každý piatok sa koná v ZŠ Lietava „hasičský krúžok“, na ktorom radi privítame našich najmenších v čo najväčšom počte,
-zimná príprava hasičských tímov je plánovaná „prvýkrát“ v telocvični Združenej školy v Bytčici, samozrejme za predpokladu finančného prispenia svojich členov, prípadne „sponzorov“. Predbežný časový plán je nastavený od
18.1.2013 každý piatok od 19, 00 hod. (zmena vyhradená podľa dohody),
-v období mesiacov máj, jún sú plánované prvé okresné súťaže organizované
OR DPO v Žiline, s účasťou našich tímov, na ktorých si kladieme za cieľ postúpiť do krajského kola,
-letné obdobie bude patriť pohárovým súťažiam, ktoré by sme veľmi radi absolvovali v čo najväčšom počte a tým úspešne reprezentovali našu obec.
Vízia do budúcnosti: aspoň jedno súťažné družstvo našich hasičov prihlásiť

VŠETKÝM

do kolobehu súťaží SSHL – Severoslovenská hasičská liga v časovom
horizonte do troch rokov.
Hľadáme do svojich radov nových členov,
ktorí by radi reprezentovali našu obec v hasičskom športe.
Všetci vo veku od 7 rokov sú vítaní......
dievčatá, chlapci, dorastenky, dorastenci, ženy, muži .

VŠETKÝM

V kalendárnom roku 2012 sa
dobrovoľným hasičom v našej obci
darilo v každej oblasti svojho pôsobenia. Nielen vo svojich povinnostiach k obci vyplývajúcich zo zákona, ale i vo voľnočasových aktivitách,
školských
krúžkoch
a v športovej činnosti pri reprezentovaní našej krásnej obce Lietava.
Začiatkom roka naši členovia pomáhali pri odpratávaní a čistení
niektorých komunikácií, ale i chodníkov po snehovej kalamite, čo spôsobovalo lepšie spojazdnenie bočných uličiek na príjazdoch k hlavnej
komunikácii vedúcej obcou, ako
i bezpečné chodenie po chodníkoch
našim spoluobčanom, hlavne tým
starším, ako i matkám s malými
deťmi a kočíkmi.
Každoročne sa dobrovoľní hasiči
vo svojich slávnostných uniformách
zúčastňujú so svojimi kolegami
z obce Podhorie na držaní stráže pri
Božom tele v miestnom farskom
kostole a z roka na rok sa k nim pridáva čoraz viac mladších nadšencov. Ani tento rok nebol výnimkou
a účasť bola výborná. Na záver tento krásny zvyk vyvrcholil svätou
omšou zasvätenou zmŕtvychvstaniu
Ježiša Krista.
K udalosti „Pálenie Jánskeho
ohňa“ niekoľko členov DHZ Lietava
prispelo svojím umom ako i ľudskou
silou na stavbe samotnej vatry, taktiež pri držaní hliadkovej činnosti
pre bezpečnosť zúčastnených občanov, ale aj zamedzeniu možnosti
vzniku požiaru.
Najzaujímavejším obdobím tohto roku bolo množstvo súťaží
v hasičskom športe, ktoré priniesli
so sebou viac ako dve desiatky pohárových umiestnení. Zásluhy na
týchto krásnych oceneniach mali: hasičské družstvo najmenších
„Plameň Lietava“, - družstvo dorastencov, - družstvo mužov, a tiež aj
druhý rok úspešne fungujúce - družstvo žien. Všetky trofeje sú
v súčasnosti vystavené vo vitríne
na Obecnom úrade v Lietave.
V priebehu sezóny 2012 v DHZ
Lietava pribudli traja novovyškolení členovia. Dvaja z nich absolvovali
strojnícky kurz vo výcvikovom stredisku v Martine (Natália Koššová,
Marek Melišík), jeden člen bol vyškolený na OR HaZZ v Žiline, na
pozíciu preventivár PO obce (Michal
Melišík). Úspechom hasičstva našej
obce je zvolenie Ing. Stanislava Koššu na funkciu „okrskový veliteľ“ pri
OV DPO.
Na konci decembra sa niekoľko
našich členov zúčastní organizácie
kultúrno–športovej akcie - behu
„Memoriál Antona Janošku“, kde
budú asistovať pri zaistení bezpečnosti pretekárov na trati počas
priebehu celej akcie, až do ukončenia a vyhlásenia víťazov preteku.

Žiadosť o pomoc:
Dobrovoľný hasičský zbor
v Lietave chce v mene svojich
členov požiadať občanov ako
i podnikateľské subjekty
o finančný alebo materiálny
príspevok, prípadne pomoc pri
zakúpení športovej obuvi, dresov, prílb, výrobe, oprave pomôcok, opravách náradia, čerpadla, financovaní telocvične
a pod.. Pomôžete našim úspešným dobrovoľným hasičom robiť tento krásny šport. Vopred
všetkým ĎAKUJEME !!!

KONTAKT:0904 418456 FB:www.facebook.com/HasiciLietava

„U NÁS JE VÝBORNÁ
ZÁBAVA,
S NAMI SA KAŽDÝ
ZABÁVA.“

POĎAKOVANIE

DHZ Lietava sa týmto chce poďakovať za svoju podporu v uplynulom roku:
Obecnému úradu - za finančnú a materiálnu pomoc,
Farskému úradu - za pomoc pri organizovaní akcie pri svätej omši na sviatok zmŕtvychvstania Ježiša Krista,
Základnej škole - pri zakúpení športového materiálu našim najmenším,
Spoločnosti „GAROMI“ (p. Miloš Gašpierik) - za zakúpenie športových
nohavíc pre súťažné družstvá,
Pohostinstvu „Na Ranči“ (p. Viola Chodelková) - za poskytnutie príjemného posedenia pre súťažné družstvá, p. Karolovi Hradskému za poskytnutie
dodávkového automobilu na prepravu materiálu a súťažných tímov .
Všetkým svojim členom ako i občanom - ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomohli.
Ing. Stanislav Košša, predseda DHZ Lietava

Prvé výročie činnosti stolnotenisového klubu Lietava
Tak rýchlo ako
sám čas uplynul
i prvý rok činnosti
stolnotenisového
klubu Lietava. Aký
bol?
Dá sa povedať, že
úspešný.
Úspešný
v tom, že od jeho
založenia v roku
2011 sa zdvojnásobil počet členov klubu a s podporou obce
boli vytvorené základné materiálové podmienky pre jeho
činnosť.
Za úspech možno považovať účasť na turnaji v Podhorí
a organizovanie stolnotenisových turnajov v Lietave
a v neposlednom rade i nepretržitú aktívnu činnosť klubu.
Čo sa nám z našich smelých počiatočných plánov nepodarilo? Musíme priznať, že sa nám nepodarilo splniť jeden z hlavných
cieľov a to zapojiť sa do organizovanej súťaže v stolnom teni-

se. Napriek nárastu počtu registrovaných členov sme nenašli dostatok ochotných a odvážnych hráčov na zapojenie sa
do súťaže. Hlavnou príčinou bol nedostatok sebavedomia
a to, že veľká časť členov ST klubu je zároveň i členmi futbalového oddielu, ktorí v letnom období dali prednosť futbalu.
Taká je realita a z nej treba vychádzať. Činnosť klubu je
nutné i naďalej rozvíjať, hľadať talentovaných a nadšených
hráčov, ktorí budú ochotní vytvoriť športové družstvo hráčov
schopné reprezentovať obec v stolnom tenise. Výročie činnosti bolo spojené i s rezignáciou predsedu klubu a voľbou
nového predsedu, ktorým sa stal Peter Furmánek mladší.
No a aké sú plány do budúcnosti? V prvom rade pokračovať v aktívnej činnosti klubu a vo vytváraní možnosti
kultúrneho a športového vyžitia v našej obci. V súčasnosti
sa členovia klubu pripravujú na turnaj v Podhorí na organizovanie januárového stolnotenisového turnaja v Lietave.
Čo dodať na záver? Do budúcnosti pozeráme
s optimizmom a všetkým záujemcom o stolný tenis ponúkame možnosť využitia zariadenia ST klubu v utorok a piatok
od 17.00 hodiny v priestore kultúrneho osvetového strediska.
M.B.

OBEC LIETAVA, ŠK LIETAVA a OLYMPIJSKÝ KLUB ŽILINA

II. trieda dospelí

poriadajú

5. ročník silvestrovského behu

Hôrky

MEMORIÁL
ANTONA JÁNOŠKU
Miesto a termín:

Lietava - 31.12.2012 o 10,00 hodine

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

Srdečne Vás všetkých pozývame športovo ukončiť rok 2012
Partner podujatia:

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

Futbalové výsledky—jeseň 2012-2013

Utorok

815 - 1200 1300 - 1445
815 - 1200 1300 - 1445

Streda

815 - 1100 1330 - 1445

Pondelok

1530 - 1700
Štvrtok
Piatok

815 - 1200 1300 - 1445
815 - 1200 1300 - 1445

OBECNÁ KNIŽNICA
Streda : 13,00 - 18,00

Vôňa medu, ihličia,
dobrôt plný stôl,
atmosféra vianočná,
liek na každý bôľ.
Je to čas vianočný,
keď stromček sa ligoce,
zo srdca Vám prajeme
prekrásne Vianoce.
Redakčná rada

LIETAVSKÉ ZVESTI - občasník, ktorý chce informovať všetkých občanov o tom, čo sa v
obci deje. Svoje príspevky, návrhy, želania, pripomienky môžete adresovať na OÚ Lieta-
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II. A trieda dorast
Brodno 4 : 1
Lietava
Lietava 1 : 8
P. Chlmec
Fačkov 3 : 4
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Lietava 4 : 1
Zádubnie
Turie 2 : 0
Lietava
Lietava 0 : 5
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Brodno 4 : 2
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Lietava 3 : 1
P. Chlmec
Celkovo: 6.miesto - 12 bodov

III. A trieda žiaci
Krasňany

13 : 1
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