
PAMIATKA ZOSNULÝCH 

       V prvé novembrové dni 

ožívajú naše cintoríny. Nie- 

žeby mŕtvi ožili, ale my, ktorí 

sme tu zostali, navštevujeme 

v hojnej miere miesta, kde sú 

pochovaní tí, ktorí nám boli blízki, ktorých 

sme mali radi, ktorí pre nás veľa znamenali.  

 Kedysi naši predkovia zomierali 

doma. Boli obklopení tými najbližšími 

a dokonca aj pes ležal pred dverami. Odchá-

dzali z tohto sveta zo známeho prostredia 

odprevádzaní modlitbami a podporou rodiny, 

aj keď tento odchod bol ťažký. A tí, ktorí 

stáli pri posteli zomierajúceho, mali skúse-

nosť s poslednou hodinou, ktorá čaká aj na 

nich. Dnes ľudia poväčšine zomierajú 

v nemocnici alebo v domove dôchodcov, kde 

to už pre nich nie je také známe prostredie, 

kde ich neodprevádzajú najbližší. Aj keď sa 

etické komisie nemocníc snažia robiť všetko, 

aby sa ľuďom ľahšie zomieralo, domov to 

nenahradí. Musia odchádzať z tohto sveta 

sami. A povedzme si to úprimne, ani my už 

nedokážeme myslieť na poslednú hodinu. 

A keď príde, nie sme pripravení, sme osamo-

tení.  

 Ale nie sme sami. Je s nami Ježiš. 

On z lásky k nám tiež podstúpil smrť. Zo 

Svätého Písma vieme, že pri jeho zomieraní 

stáli tí najbližší, aj keď ich bolo málo, boli 

tam. Jeho matka, apoštol Ján. Takisto preží-

val opustenosť, z kríža zvolal Bože môj, pre-

čo si ma opustil? 

Takže Ježiš vie, čo prežíva zomierajúci člo-

vek. Nenecháva nás samých. Má o každého 

jedného z nás záujem. 

Na hroby našich zomrelých prináša-

me kvety a zapaľujeme sviečky. Kvety vyjad-

rujú našu vďačnosť  za to, čo nám zanechali, 

čo pre nás urobili. Sviečka symbolizuje vie-

ru, že sa s nimi ešte stretneme. A to práve 

v nebeskom kráľovstve.                     Daniel Šedík  

kaplán 
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VÁŽENÍ  SPOLUOBČANIA!  
 

     Blíži sa ukončenie volebného obdobia, preto považujem za 
potrebné zhodnotiť prácu obecného zastupiteľstva a obecného 
úradu v plnení úloh stanovených v Programe hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja obce a informovať Vás o prebiehajúcich 
projektoch a plánovaných aktivitách obce v ďalšom období.  
     Východiská pre rozvoj obce v predchádzajúcich rokoch neboli 
najvhodnejšie a dovolím si tvrdiť, že dopady krízy sa dotkli 
i fungovania samosprávy v našej obci. Toto obdobie bolo obdobím 
šetrenia, konsolidácie verejných financií a znižovania výdavkov s ob-
medzenými možnosťami čerpania mimorozpočtových prostriedkov. 
I napriek tomu sa podarilo udržať rozvoj obce bez potreby zvyšova-
nia daňového a poplatkového zaťaženia občanov a obmedzovania 
poskytovaných služieb. V priebehu tohto obdobia boli realizované 
mnohé aktivity, obec je v súčasnej dobe v dobrom finančnom zdraví, 
nezaťažená dlhmi a úvermi, má spracované strategické dokumenty 
rozhodujúce pre jej ďalší rozvoj, vydané právoplatné povolenia pre 
investičné akcie, vo veľkej miere sa rozbehla investičná bytová vý-
stavba, čo sa prejavilo v náraste počtu jej obyvateľov, ktorý je jeden z 
najväčších v jej histórii a neustále rastie. 
      

 Prioritou je komplexný rozvoj obce, in-
fraštruktúry a využitie jej potencionálu, 
bohatej histórie, so súčasným zapojením 
schopných a nadaných ľudí. V neposled-
nom rade to je pokračovanie v obnove 
tradícií a ľudových zvykov, zapojenie širo-
kej verejnosti a dobrovoľníkov do diania 
v obci, včlenenie obce do spolupráce v 
rámci regionálnych združení a medziobec-
nej spolupráce. 
     Je samozrejmé, že občania majú potre-
bu riešiť problémy, ktoré sa ich bezpros-
tredne dotýkajú – poškodené cestné ko-
munikácie, absentujúce chodníky pre pe-
ších a pod.. Nie je ale v možnostiach obce 
riešiť všetko naraz a k spokojnosti všet-
kých. Okrem zabezpečenia bežného cho-
du obce a preneseného výkonu štátnej 
správy, podstatný objem prác obecného 
úradu v zabezpečení realizácie projektov 
nie je navonok viditeľný, či už je to samot-
ná príprava projektov, potrebných povo-
lení, jednaní s dotknutými orgánmi, spra-
covaní žiadostí o dotácie, majetkovopráv-
neho usporiadania dotknutých nehnuteľ-
ností, lokalít určených pre výstavbu 
a rozvoj infraštruktúry, prevodov pozem-
kov, uzatvárania zmluvných vzťahov 
a mnohých ďalších. Bez tohto procesu, 
ktorý častokrát trvá i niekoľko rokov, 
nie je možné zrealizovať to, čo obča-
nia očakávajú a chcú vidieť- konečnú 
fázu každej investície, samotnú rekon-
štrukciu, výstavbu alebo opravu. Počas 
rozpočtového obdobia je neustále potreb-
né zvažovať dôležitosť 
jednotlivých investícií do 
projektov a adekvátne 
prerozdeľovanie finanč-
ných prostriedkov z do-
stupných verejných zdro-
jov na jednotlivé roky a 
oblasti rozvoja obce. 
Obec musela riešiť 
vzniknuté havarijné sta-
vy na nehnuteľnostiach 
a infraštruktúre, čo sa-

mozrejme malo dopad na nedofinan-
covanie plánovaných investícií 
s nutnosťou ich dokončenia alebo 
presun na neskoršie obdobie.    
V súčasnosti je obec v štádiu, kedy prebie-
hajú opravy a rekonštrukcia objektov 
v majetku obce a nová výstavba infra-
štruktúry, ktorých ukončenie je plánované 
už v tomto roku – rekonštrukcia verejné-
ho osvetlenia s inštaláciou moderných 
LED svietidiel, sanácia svahu a výstavba 
oporného múru pri obecnom úrade, 
územný plán obce, rekonštrukcia objektu 
hasičskej zbrojnice, objektu a areálu školy 
v Lietavskej Závadke, výstavba detských 
ihrísk v častiach obce alebo mnohé ďalšie 
projekty prekračujúce rámec aktuálneho 
volebného obdobia. Dôležité je preto 
pokračovať v rozbehnutých aktivitách a 
zachovať kontinuitu v ďalšom rozvoji 
obce.  
    Osobne chcem poďakovať poslan-
com, farskému úradu, organizáciám a 
spolkom, pracovníkom obce, ale 
i dobrovoľníkom z radov občanov 
a rodičom detí v školách za pomoc pri 
plnení úloh. Očakávania občanov sú vždy 
náročné, ale nemyslím si, že sľuby neboli 
naplnené, ako sa vo všeobecnosti prezen-
tuje. Nakoniec najlepšie spoločné úsilie 
prezentujú konkrétne vykonané práce na 
zveľaďovaní majetku obce, výstavbe a 
príprave novej infraštruktúry, podpore 
školstva, rozvoji vzťahov v obci či regióne 
a realizované kultúrne, športové 
a spoločenské podujatia.  

KOMUNÁLNE VOĽBY  

Oslovili sme obidvoch kandidátov na sta-
rostu obce a odpovedali na tieto otázky: 

1.Povedzte niečo o sebe. 

2.Vaše motto do volieb. 

Odpovede aj so všetkými kandidátmi na 
poslancov do Obecného zastupiteľstva obce 
Lietava  nájdete vo vnútri vydania. 



Narodili sa: 

Lívia KNAPCOVÁ 

28.1.2014 

Richard ŠIMKO 

23.3.2014 

Tomáš KUCKO 

4.4.2014 

Nina SÚĽOVSKÁ 

9.5.2014 

Matúš TOBIÁŠ 

22.7.2014 

Michal Marián PARIŠEK 

30.7.2014 

Lukáš MASNÝ 

21.8.2014 

Tomáš CIBULKA 

27.8.2014 

Blahoželáme 

              Životn  

 

Justín HUBOČAN 
21.6.1924 - 9.1.2014 
Katarína ŠIŠIAKOVÁ 

16.11.1913 - 29.1.2014 
Stanislav KNAPEC 

8.1.1956 - 4.2.2014 
Jaroslav MYJAVEC 

24.8.1948 - 18.3.2014 
Agnesa HUBOČANOVÁ 
3.1.1924 -  27.4.2014 

Katarína GAŠPIERIKOVÁ 
11.5.1924 - 30.4.2014 

O p u s t i l i  n á s  

S p r á v i č k y  
18.januára sa konal stolnotenisový 
turnaj o pohár starostu obce. Na turnaji 
bolo registrovaných 24 účastníkov v 
troch kategóriách z obcí Lietava, Podho-
rie a Brezany. Víťazom hlavnej kategórie 
sa stal Peter Furmánek ml.  Mimo hlav-
ných súťažných kategórií bolo udelené 
ocenenie i trom najlepším žiačkam. 1. 
miesto Diane Štanclovej z Podhoria, 2. 
miesto Terézii Vráblovej a 3. miesto Ve-
ronike Koháryovej,  obom z Lietavy. Po-
ďakovanie patrí členom stolnotenisového 
klubu za organizáciu turnaja ako i dobro-
voľníkom z radov občanov. 
V stredu 29. januára sa v obradnej 
miestnosti obce konala  slávnosť uvítania 
detí do života. Teší nás, že  počet detí bol 
vyšší ako minulý rok, a to 15. Spoločne s 
rodičmi  detí a  príbuznými sme prežili 
neopakovateľné chvíle.  
1. februára sa konal v MOS spoločný 
farský karneval. Stretlo sa tu 86 pes-
trých masiek—bolo sa na čo dívať. Ce-
lým podujatím deti sprevádzal Vilko s 
Majkou a včielkami. Spoločne pripravili 
deťom zaujímavý program s tancom, 
súťažami, cenami a nechýbala ani boha-
tá tombola.  
V MOS sa 1. marca  už štvrtýkrát ko-
nal pod záštitou farského úradu ples 
kresťanských rodín -  Ľudová veselica. 
Spolu s pánom farárom Stanislavom 
Belákom a  kaplánmi  Danielom Šedí-
kom a Róbertom Hanuliakom sa tu stret-
lo 30 párov z celej farnosti. Celý ples sa 
niesol v ľudovom štýle - výzdoba, strava 
ale aj oblečenie jednotlivých párov - bolo 
sa naozaj na čo pozerať.  Do tanca hrala 
skupina RIN-TIN-TIN z Podhoria. O 
dobrú atmosféru na ľudovú nôtu sa sta-
ralo desať animátorov, ktorí si pripravili 
nápaditý program a veselé súťaže pre 
všetky páry a duchovných.  
V sobotu 15. februára sa  konal už 

šiesty ročník akcie Valentín na Lietav-
skom hrade - aj pre nezamilovaných, 
ktorú organizovalo ZnZLH s Priaznivca-
mi nepriaznivého počasia. Akcia vyvr-
cholila krstom novej knihy z roku 1888 
od Mikuláša Kubínyho - Imrich Thurzo, 
ktorú z maďarčiny preložila historička 
Tunde Lengyelová, ktorá sa krstu aj 
osobne zúčastnila. Krstnými rodičmi boli 
manželia Dvořákovci. Veľmi príjemná 
atmosféra, veľa spokojných ľudí 
(odhadom 450) a usmiate tváre všetkých 
návštevníkov boli krásnym poďakova-
ním organizátorom za akciu.  
Po prvýkrát mali naše deti pod 
vedením Dagmar Gašpierikovej možnosť 
zdobiť vajíčka na Veľkú noc. Vyskúšali 
robiť vajcia cibuľové a maľované voskom 
a výrobu sviečky. Všetko sa konalo 13. 
apríla v hostinci Garáž, kde  majiteľ 
pripravil príjemné posedenie s čajom a 
kávou v jeho réžii, za čo mu veľmi  
ďakujeme. 
Druhá májová nedeľa už tradične pat-
rila všetkým mamám a starým mamám. 
Tento rok sme si Deň matiek pripome-
nuli v sobotu 11. mája. Potešil nás počet 
mamičiek, ktoré prijali naše pozvanie. 
V sobotu 31. mája farský úrad a obec-
ný úrad v spolupráci s animátormi z celej 
farnosti pripravili "Cestu rozprávko-
vým lesom". Počet detí z Lietavy a okolia 
bol tento rok rekordný a prekročil 150-ku. 
Po sľube deti absolvovali cestu na Lietav-
ský hrad s rozprávkovými postavičkami. 
Na nádvorí hradu ich čakali prezentácie 
remesiel a tvorivé dielne, pri hudbe maľo-
vanie na tvár, jazdenie na koníkoch a 
sladká odmena. Nechýbalo ani fotenie 
detí s princeznou, rytiermi a ostatnými 
rozprávkovými postavičkami. Poďakova-
nie patrí všetkým animátorom, organizá-
torom, farskému úradu, zúčastneným 
rodičom a starým rodičom, ktorých priči-
nením sa podarilo zorganizovať pekné 
zážitky pre deti. Poďakovanie patrí aj 
ZNZLH za prípravu priestorov a dobro-

voľníkom, ktorí nám pomohli zvládnuť 
technickú náročnosť podujatia. 
V nedeľu 8. júna sa pri príležitosti ko-
nania V. ročníka Gospelového festivalu 
stretli spevokoly celej lietavskej farnosti 
v miestnom osvetovom stredisku. Stredi-
sko bolo ako po minulé roky plné spevu, 
hudby a priateľskej atmosféry. Moderá-
tori p. kaplán Daniel Šedík a Veronika 
Čibenková privítali všetkých prítomných 
- p. farára Mons. Stanislava Beláka, sta-
rostov  okolitých obcí, ktorí prišli podporiť 
vystúpenie svojich súborov ako i členov 
15 súborov a samozrejme aj početné obe-
censtvo. Veríme, že všetci prítomní zažili 
peknú svätodušnú nedeľu. Už teraz sa 
tešíme na ďalší ročník.   
18. júna sa konal už pravidelný Hro-
madný odber krvi.  
V júni  sa tiež konalo tradičné PÁLE-
NIE JÁNSKEJ VATRY v Lietave a aj v 
Lietavskej Závadke. Poďakovanie patrí 
všetkým usporiadateľom. 
25. júna sa v obradnej sieni OÚ stretli 
deti končiace materskú školu. Pripravili 
si veľmi pekný program, v ktorom ukáza-
li, že sú schopní nastúpiť do prvej triedy.  
Tento rok  sa už po tretíkrát deti zo ZŠ 
zapojili do maratónu čítania v obecnej 
knižnici. Postupne sa vystriedalo 145 
detí. 
Tento rok  sa konal  v Lietave v areáli 
základnej školy  0. ročník súťaže v 
hasičskom útoku. 
11. októbra sa konal zájazd na Moravu 
do Mútenic - Putovanie slováckym 
vinohradom. Zúčastnení mali možnosť 
ochutnať dobré vínko, burčiak a miestne 
špeciality. 
V nedeľu 19. októbra sa konalo z 
príležitosti mesiaca úcty k starším 
posedenie v MOS pri programe našich 
detí a rezkých piesňach miestnych 
spevokolov. 

„Čím je človek  rozumnejší a lepší,  tým viac dobrého  zbadá v ľuďoch.“ BLAISE  PASCAL 

 
Dušan CHROMIAK 

29.7.1959  - 27.5.2014 
Juraj JANOŠKA 

23.8.1928 - 4.6.2014 
Augustín CHOBOT 

24.1.1956 - 22.7.2014 
Božena SUROVČÍKOVÁ 
27.8.1948 - 29.7.2014 

Jozefa SLIVIAKOVÁ 
12.9.1931 - 1.8.2014 

Miroslav BREZÁNI 

18.5.1936—2.9.2014 

„Život mŕtvych je uložený v pamäti žijúcich.“ 

                                                                                                          Cicero 



NAŠI   SPOLUOBČANIA — p í š u 

    

V Lietave ako v USA  

     Blížia sa voľby do obecného 
zastupiteľstva. Vyzerá to tak, že 
práve voľby v roku 2014 budú 
pre obec Lietava v jej modernej 
histórii najzaujímavejšie. Na 
pozíciu starostu obce stoja proti 
sebe len dvaja kandidáti. Je to 
situácia, aká sa doteraz ešte 
nestala.                                                                                                                                                    
Podobnú situáciu môžeme regis-
trovať pri voľbe prezidenta 

USA. Tam majú vždy len dvoch kandidátov. Ľu-
dia chodia na námestia, majú čiapky, nosia oble-
čené tričká s logom svojich kandidátov, na auto-
mobiloch majú pripevnené vlajky s menami. Po  
skončení volieb sa opäť stretávajú v práci, na uli-
ci či  v domácnostiach, akoby sa nič nestalo.  Je 
vysoko pravdepodobné, že voľby názorovo rozde-
lia obyvateľov našej obce. Bolo by skutočne vhod-
né, aby sme si uvedomili a pamätali na to, že ži-
vot ide ďalej navzdory tomu, či zvíťazí jeden alebo 
druhý kandidát. Veď voľby sa opakujú každé šty-
ri roky, ale pošramotené medziľudské vzťahy sa 
niekedy neupravia ani za dvadsať rokov. Myslime 
na to pri vzájomných rozhovoroch na tému komu-
nálne voľby, aby sme si pri nich zbytočne nena-
štrbili vzájomné vzťahy, lebo vyslovené slová sa 
nedajú zachytiť a vrátiť do úst. A medzi ľuďmi je 
to už raz tak: Stokrát si podajú pomocnú ruku 
a len raz sa nepohodnú. Veľmi rýchlo sa zabudne 
na tú pomoc a veľmi dlho sa pamätá len tá jedna 
zloba.                                                    

Milá Lietava, máme na výber dvoch kan-
didátov. Zvažujte, porovnávajte a príďte  
k volebnej urne vhodiť svoj hlas, ktorý môže 
rozhodnúť. Bude to určite lepšie ako pouličné 
a krčmové rozpravy, ktoré nezmenia nič, len 
môžu pošramotiť  vzájomné medziľudské 
vzťahy.                                                          V. Peťo    

LIETAVSKÉ  LETNÉ SLÁVNOSTI  

sú podujatím určeným pre 
tých, ktorí majú radi zábavu 
a vedia oceniť talent. Ako už 
býva dobrou tradíciou, prvá 
augustová sobota patrila práve 
tejto oslave leta, hojnosti 
a tradícií.    Program podujatia 
bol pestrý a každý, kto prišiel, 
si mohol nájsť „to svoje,“ čo ho 
oslovilo. Neopakovateľná atmo-

sféra sa niesla počas celého dňa a podporovala tak 
hlavnú myšlienku akcie – spoznať vlastných susedov, 
oddýchnuť si od bežných starostí života. Pre návštev-
níkov boli pripravené remeselnícke trhy, detské tvori-
vé dielne, farmárske trhy, súťaž vo varení halušiek 
a samozrejme bohatý kultúrny program pod taktovkou 
umeleckých združení z blízkeho okolia. Celú slávnosť 
otváral dobový sprievod, 
ktorý cestou cez dedinu 
pripomínal, že tento deň 
b u d e  u n i k á t n y 
a jedinečný. Slávnostná 
sv. omša, odovzdanie 
dožinkového venca a  
príhovory významných 
osobností len podčiarkli, 
že NAŠE slávnosti si 
získali popularitu a už 
dlhodobo nie sú iba komunitnou akciou, ale zúčastňujú 
sa ich obyvatelia zo širokého okolia. Aktuálny ročník 
mal dokonca medzinárodnú účasť, zúčastnil sa aj folk-
lórny súbor z Poľskej republiky. Veríme, že nám na 
základe doterajších skúseností ostanete verní 
a zúčastníte sa i nasledujúceho ročníka, kde sa vám 
budeme snažiť opätovne priniesť nové a zaujímavé 
atrakcie. 

                                                                                                                                                                                   
Poďakovanie patrí  
všetkým, ktorí sa               
na projekte zúčastnili 
a samozrejme vám, čo 
ste sa prišli zabaviť 
a prežiť nádherný deň!                                                                                                             

                Mgr. Petra Melišíková 

STRETNUTIE PO ROKOCH  

     6.septembra 2014 sa uskutočnilo stretnu-

tie spolužiakov  bývalej 9. B triedy, ktorí  

spolu chodili do ZŠ v Lietave aj s p. učiteľka-

mi – triednou p. Líškovou – Jurkovičovou, p. 

Chodelkovou a p. Surovčíkovou. 

     Stretnutia po 37 rokoch sa zúčastnilo 21 

spolužiakov. Zvítanie bolo veľmi srdečné 

a radostné, napriek tomu, že sa niektorí vzá-

jomne spoznali až na „druhý pohľad“...  

     Citát z príhovoru triednej učiteľky: 

„Pevné nite priateľstva  pomáhajú  člove-

ku veľakrát nájsť balzam na ubolenú 

dušu a tak nitky, ktoré nás spojili, aby sme prežili spolu krásne chvíle plné spomienok 

a zážitkov zo školských lavíc, nepretrhnite, ale ich upevňujte.“ 

Minútou ticha sme si uctili aj spomienku na  5 spolužiakov a  učiteľov, ktorí nás predišli do več-

nosti.                                                                                                                                         

V príjemnej atmosfére, pri spomienkach na školské časy a veselej zábave sme si „sľúbili“, že sa o 3 

roky stretneme opäť.                                                                                                                   Ľubica M. 
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Milí čitatelia,  

pokračujeme v  predstavovaní osobností našej ob-

ce. Tohto roku sme oslovili riaditeľku materskej   

školy, Bc. Adrianu Surovčíkovú a položili sme jej na-

sledujúce otázky : 
 

Prezradíte našim čitateľom niečo o sebe?  

           Volám sa Adriana Surovčíková, bývam 

v Lietavskej Závadke a už 23 rokov pôsobím ako 

pedagóg. Ale ak chcem začať od začiatku, ako 

som sa dostala k povolaniu učiteľky, musím za-

čať rokom 1976, to som ako trojročné dieťa na-

stúpila na moje prvé „štúdium“ do materskej 

školy, ktorá vtedy ešte fungovala v Lietavskej 

Závadke. Nasledovalo osem rokov učenia sa 

v Základnej škole Lietava. Po úspešnom vyko-

naní prijímacích skúšok som sa na štyri roky 

„presťahovala“ do Turčianskych Teplíc, kde 

som navštevovala strednú pedagogickú školu. 

A tu ma zastihla nežná revolúcia, čo znamena-

lo, že ako prvý absolventský ročník sme nedo-

stali umiestenky do materských škôl, ktoré sa 

hromadne rušili, a tak som bola umiestnená 

ako nekvalifikovaná učiteľka do základnej ško-

ly na tri roky. V Materskej škole Lietava pôso-

bím už dvadsiaty prvý rok, z toho šiesty rok 

ako riaditeľka. Medzi moje záľuby patrí  turis-

tika, plávanie a tanec.  

Vieme, že študujete – je pre vás ťažké viesť 

materskú školu a zároveň študovať? 

 Áno, tento rok končím magisterské vyso-

koškolské štúdium v obore predškolská pedago-

gika. Už piaty rok sa neustále pohybujem medzi 

domovom, materskou školou a Banskou Bystri-

cou, čo je nesmierne časovo náročné. Niekedy by 

som potrebovala, aby deň trval minimálne 26 

hodín alebo aspoň nedeľa, keďže piatky a soboty 

mi zaberajú prednášky a skúšky. Pracovné po-

vinnosti sa plniť musia a za to, že to zvládam 

takmer bez problémov, patrí vďaka tým zamest-

nancom materskej školy, ktorí mi s nimi pomá-

hajú a tiež mojej rodine – teraz už len otcovi, 

ktorý mi toleruje, že doma nefungujem na plný 

výkon. 

Nezapochybovali ste niekedy nad svojím 

rozhodnutím stať sa učiteľkou materskej 

školy? 

 Možno to bude vyznievať alibisticky alebo 

neuveriteľne, ale byť učiteľkou materskej školy 

som sa rozhodla ešte ako škôlkarka a doteraz 

som to ani raz neoľutovala. 

Spomeniete si ešte na svoje prvé pôsobenie? 

 Ako som už spomínala, umiestenky sme 

ako prvé absolventky nemali, a tak prvá ponuka 

na prácu prišla zo školského úradu. Začala som 

pracovať v Základnej škole v Žiline-Zádubní, 

konkrétne som pôsobila na elokovanom pracovi-

sku v Zástraní ako triedna učiteľka žiakov tre-

tieho ročníka a viedla som ich aj vo štvrtom roč-

níku. Pamätám si, že ich bolo 24.  V celej budove 

sme boli len dve učiteľky, školníčka a kuchárka. 
  

Spomeniete si na nejakú veselú príhodu z 

materskej školy? 

 Tých veselých je naozaj veľmi veľa, preto-

že deti vedia správne okoreniť bežný život svojím 

nenapodobiteľným zmyslom pre humor, ktorý 

mnohokrát vyplynie z bežného života, ktorý ony 

ešte len spoznávajú. Ale jedna z tých posledných. 

Rozprávali sme sa s deťmi o rodine, jej členoch 

a akú má každý 

úlohu v nej. Logic-

ky z toho vyplynu-

lo, že deti mi dali 

otázky typu. „Ty 

máš manžela 

a deti?“ Moja od-

poveď bola, že ne-

mám. Nasledovala 

otázka: „A kedy sa 

oženíš?“ Odpovedala som, že nikdy a hneď som 

z toho chcela vyrobiť problémovú úlohu, aby deti 

premýšľali a dospeli k odpovedi, že ženy sa neže-

nia, ale vydávajú. A tak padla otázka: „Deti, čo 

myslíte, prečo sa ja nikdy nemôžem oženiť?“ 

Padli naozaj rôzne odpovede (napr.: nikoho neľú-

biš, nikto ťa nechce,.....). A potom to prišlo. Jedno 

dievčatko sa naozaj hlboko zamyslelo a s vážnou 

tvárou povedalo: „Ja viem, prečo sa ty nikdy ne-

môžeš oženiť, lebo ty si riaditeľka.“ Tak to ma 

naozaj dostalo a musela som sa neskutočne ovlá-

dať, aby som nevybuchla od potláčaného smie-

chu. 

„Deti, čo si myslíte, prečo sa ja 

nikdy nemôžem oženiť? Padli 

naozaj rôzne odpovede....„ 

ĽUDIA  MEDZI  NAMI !  



Z vášho pohľadu – Aká je spolupráca 

s Obecným úradom v Lietave? 

           Spoluprácu s Obecným úradom hodno-

tím pozitívne. Aby to nevyznelo suchopárne ale-

bo opäť alibisticky, zosumarizujem to najskôr 

tými viditeľnými vecami. Počas môjho takmer 

šesťročného „riaditeľovania“ sa  hneď v prvom 

roku vymenili okná na celej budove materskej 

školy. Počas ďalších rokov sa odstránil prístre-

šok na skladovanie uhlia, zakúpili sa koberce 

takmer do celej budovy, zrekonštruovala sa te-

locvičňa, zakúpil sa nový nábytok do tried, op-

ravila sa strecha nad kuchyňou, 

v spolupráci s rodičmi sa na dvore 

postavili veľké drevené veže so 

šmýkačkami a lezeckými stena-

mi. Zo stretnutí s riaditeľkami 

materských škôl z okolitých obcí 

viem, že financie, ktoré by sa 

mohli použiť pre materské školy 

veľakrát končia úplne inde. Som 

veľmi rada, že v našej obci to tak 

nie je. Takže tie neviditeľné veci 

sú financie, ktoré postačujú každý rok aj na do-

plnenie materskej školy pomôckami 

a didaktickou technikou. Nechcem tým pove-

dať, že už nie je čo renovovať a riešiť, 

ale pokiaľ bude komunikácia 

a spolupráca s obcou taká ako dote-

raz, verím, že sa vyriešia všetky prob-

lémy. A keď sme pri financiách, ne-

bude to priamo súvisieť s financiami 

z obce, ale chcela by som zo srdca 

poďakovať všetkým tým spoluob-

čanom, ktorí nám už niekoľko ro-

kov prispievajú 2% z daní na ma-

terskú školu. Je to skvelá finanč-

ná injekcia pomáhajúca pri za-

kupovaní učebných pomôcok, hra-

čiek,..... 

Váš názor – dá sa poradiť rodičom ako pri-

praviť dieťa do MŠ? 

 Poradiť sa dá, len nezabúdajme, že každé 

dieťa je jedinečné a neexistuje univerzálny návod 

ako „bezbolestne“ zvládnuť prechod z rodiny do 

kolektívu detí. Je dôležité si uvedomiť, že je to pre 

dieťa prvá a obrovská zmena. Prvé roky svojho 

života je pod ochrannými krídlami rodičov a zrazu 

má ísť cudzím „tetám“, deliť sa o všetko 

s druhými a potom je tu režim dňa, ktorý predtým 

bol iný. 

Zopár rád by asi znelo takto: 

 Oboznámte dieťa s materskou školou ešte 

pred nástupom do nej. Stačí zopár návštev 

na školskom dvore počas pobytu detí vonku. 

 Nestrašte dieťa materskou školou. Ako prí-

klad uvádzam: „Neposlúchaš? No počkaj, 

veď v škôlke ti ukážu!“ 

 Rozprávajte sa s dieťaťom o tom, čo bude 

v materskej škole robiť. 

 Umožnite dieťaťu hru s inými deťmi pred 

nástupom do materskej školy, hlavne, ak je 

naučené „fungovať“ len s dospelými. 
 

Vaše plány do budúcnosti? 

 V osobnom živote je ten 

najbližší plán úspešne ukončiť 

vysokú školu a môcť sa potom 

naplno venovať svojim záľubám. 

 V profesnom je toho tro-

chu viac. Dokončiť opravu stre-

chy materskej školy, rekonštruo-

vať dvor, natrieť oplotenie, vy-

meniť interiérové dvere 

v budove, dokončiť drevené exte-

riérové preliezky, ktoré sa robia v spolupráci 

s rodičmi. A tu sa chcem poďakovať tým, ktorí sa 

najviac angažovali pri ich výrobe v rámci sobot-

ných brigád: Danek Marek, Gašpierik 

Roman, Gašpierik Pavol, Košša Stani-

slav, Kniha, Švec Peter, Švecová Gabika, 

Gašpierik Marián, Gašpieriková Jana, 

Šupej Roman, Šupejová Kvetka, Budaj 

Peter, Barčiak, Labuda, Baránková Má-

ria, Kucko.  Dúfam, že do výroby vlaku, 

ktorý chceme robiť na jar, sa zapoja aj 

ďalší. Veď nezabúdajme, že materská 

škola tu nebude rok ani dva, možno do 

nej budú chodiť aj deti vašich detí. Ok-

rem materiálneho zabezpečenia chceme 

aj naďalej smerovať materskú školu 

k environmentálnej výchove, 

k sprostredkovaniu ľudovej kultúry de-

ťom, rozvoju emocionálnej inteligencie detí 

a kvalitnej príprave na vzdelávanie v základnej 

škole. 

„Veď nezabúdajme, že materská 

škola tu nebude rok ani dva, 

možno do nej budú chodiť aj 

deti vašich detí.“ 



Ing. Stanislav 
Košša,  

nezávislý  

kandidát  

na starostu  

 1. V Lietave bý-
vam už viac ako 20 rokov, čoskoro budem mať 40 
a to značí, že tu žijem dlhšie ako vo svojej rodnej 
obci a som, ako v občianskom preukaze, tak aj 
srdcom a domovom Lietavčan. Najmä  preto, že 
práve v našej obci vychovávam so svojou man-
želkou naše 2 malé deti, tak ako sme tu spolu 
vychovali aj našu prvú už dospelú dcéru. 
 

     Strednú školu som vyštudoval na strojníckej 
priemyslovke v Kysuckom Novom Meste. Vyso-
kú školu som úspešne ukončil štátnou skúškou 
na Fakulte špeciálneho inžinierstva, na katedre 
Krízového manažmentu. 
 

     Pracoval som 15 rokov ako profesionálny vo-
dič pre žilinskú firmu, niekoľko rokov ako mana-
žér  skladu istej súkromnej spoločnosti  v Žiline. 
V súčasnosti pracujem v Hasičskom 
a záchrannom zbore Slovenskej republiky, kde 
práca sa mi stala koníčkom. Popri svojom za-
mestnaní sa už takmer 12 rokov aktívne zapá-
jam do veci verejných v našej obci Lietava ako 
poslanec obecného zastupiteľstva, taktiež ako 
člen školskej rady pri základnej škole v našej 
obci. 
 

     Šport a voľno-časové aktivity mi taktiež nie 
sú cudzie. Bol som v mladosti aktívnym futbalis-
tom, preto rozumiem, aké povinnosti a starosti 
vznikajú nášmu športovému klubu či ostatným 
športovým činnostiam.  Stál som pri zrode mla-
dej generácie hasičov v roku 2002, ktorí repre-
zentujú našu obec v Žilinskom kraji, no často aj 
za jeho hranicami a pýšia sa niekoľkými desiat-
kami pohárových umiestnení.  Za svoj najväčší 
úspech v tejto oblasti považujem úspešné zorga-
nizovanie 0. ročníku hasičskej súťaže 
v požiarnom útoku na pôde našej obce. 
 

    Ku svojim ďalším záľubám radím hudbu, keď-
že pochádzam zo spevavej rodiny a k hudbe ve-
diem aj svoje deti.  Snažím sa veci riešiť 
s chladnou hlavou a vždy si vypočuť všetky stra-
ny. K ľuďom som otvorený a nebojím sa ozvať, 
keď som s niečím nespokojný. Rád si vypočujem 
rady od starších a nechávam sa inšpirovať mla-
dými. V súkromí som človek veselý a veľmi rád 
pracujem v kolektíve.  

2. MOTTO:  Ja nesľubujem... 

KOMUNÁLNE  VOĽBY  2014  

Volebný obvod číslo  1 - Lietava 

Volí sa 5 poslancov. 

1.Jaromír Brezáni,  29r.,  živnostník,  SIEŤ 
2.Juraj Brezáni, 42r., živnostník,  nezávislý kandidát 
3.Miriam Fandáková, Ing., 37r., aplikačná  inžinierka, NOVA 
4.Stanislav Chodelka, 23r., živnostník,  nezávislý kandidát 
5.František Koša, 58r.,  automechanik,  SMER-sociálna demokracia 
6.Stanislav Košša, Ing., 40r., sam.odborný inšpektor, nezáv.kandidát 
7.Dominik Lišhák, 20r.,  študent,   nezávislý kandidát 
8.Petra Melišíková, Mgr., 28r., špecialistka kvality, SIEŤ 
9.Tatiana Obložinská, Mgr., 46r., učiteľka,  nezávislá kandidátka 
10.Pavol Sedliak, 38r., strojník,  nezávislý kandidát 
11.Adriana Súľovská, 57r.,  sanitárka,  SDS 
12.Miroslav Šedík, 32r., živnostník, SDS 

Volebný obvod číslo  2—Majer 

Volia sa 2 poslanci. 

1.Maria n Gaš pierik,38r.,ž ivnoštní k, SMER- šocia lna demokracia   
2.Roman Gaš pierik,40r.,ž ivnoštní k, neža višlý  kandida t 
3.Martin Janura,35r.,ž ivnoštní k, SMER- šocia lna demokracia 
4.Vladimí r Peťo, Mgr.,42r.,vodic  OSSR, neža višlý  kandida t 
 
Volebný obvod číslo  3—Lietavská Závadka 

Volia sa  2 poslanci. 

1.Marek Č ern anšký , Ing.,,35r., adminištratí vný  pracovní k, KDH 
2.Ľubomí ra Ondrejkova ,31r.,konateľka, SMER- šoc. dedmokracia 
3.Ja n Zrebný , 39r., logištic, SMER- šocia lna demokracia  

Ing. Pavol Gašpierik,        

kandidát na starostu 
 

  1. Som rodák z Lietavy, 49 
ročný, ženatý, otec dvoch 
dospelých detí. Základnú 
školu som absolvoval 
v Lietave v roku 1979, kedy 

strata rodičov už v tomto období ma viedla k samostatnosti 
v ďalšom štúdiu a neskoršej práci. Po ukončení gymnázia v 
Žiline som vyštudoval v roku 1988 elektrotechnický odbor 
na Fakulte rádiotechnického zabezpečenia letectva na Vy-
sokej leteckej škole v Košiciach. V nadstavbovom vzdelaní 
som pokračoval v rôznych kurzoch a špecializovaných štú-
diách na školách v Devínskej Novej Vsi a Akadémii PZ v 
Bratislave.  
     Pôsobil som viac ako štvrťstoročie na viacerých technic-
kých, riadiacich a personálnych manažérskych pozíciách v 
štátnej správe v bývalej Českej republike a na Slovensku v 
oblasti letectva, civilnej ochrany, krízového manažmentu a 
v súkromnej sfére v bezpečnostnom manažmente.  
     Od roku 2010 do súčasnej doby vykonávam funkciu sta-
rostu obce Lietava. V minulosti som sa aktívne venoval 
športovým aktivitám, pôsobil som v TJ Slávia VŠDS v od-
diele džuda, aktívne hrával futbal, nohejbal a počas pôsobe-
nia v Čechách halový futbal. Nezabudnuteľné je obdobie, 
skoro 14-tich rokov, kedy sme spoločne s bývalými futbalis-
tami organizovali futbalové turnaje a zápasy „starých pá-
nov“ a spolu s rodinami spoločné výlety. V súčasnosti voľný 
čas venujem väčšinou rodine, hubárčeniu, prírode, rekre-
ačnej turistike, hre na gitaru a snažím sa ho skĺbiť s povin-
nosťami pri zastupovaní obce.     
  2.   Odpoveď na Vašu druhú otázku „moje motto“ 
trochu zľahčím : ... „Práca starostu je náročná, zodpoved-
ná a vyžaduje si celého človeka 24 hodín denne, plánuje, 
niekedy vizionári, presviedča, bojuje, zháňa financie, prosí, 
buduje, rúca, opravuje, vnáša do bežného života aj so spolu-
pracovníkmi niekedy až more ťažko splniteľných nariadení 
a predpisov, stará sa, pomáha a je pre obec bútľavou vŕbou, 
osobou, ktorá za všetko môže, aj keď robí maximum pre 
dobro veci. Nesmie mať voľno, aj keď je na smrť unavený, 
pretože sa to od neho čaká. Zodpovednosť ho nakoniec často 
veľmi ťaží, nedá spať, berie chuť do jedla, vnáša do rodiny 
nervozitu, oberá o sily, ničí zdravie, prináša vrásky na tvá-
ri, vyžaduje dlhé popoludnia a víkendy strávené na obec-
nom úrade, samozrejme bez rodiny. Musím ale povedať, že 
je to aj tak jedno z najkrajších povolaní ...“  
     Ak to zhrniem, tak mojimi základnými piliermi 
v budúcom období je zodpovednosť za rozhodnutia 
v presadzovaní zámerov, odvaha pre zavádzanie nových 
projektov a programov so zohľadnením ich dopadov na obec 
a občanov, miera v prioritách a plánovaní pri spravovaní 
finančných prostriedkov a rozdeľovaní dostupných verej-
ných zdrojov na obdobia pre  jednotlivé oblasti rozvoja obce, 
školy, mladých i starých spoluobčanov, v neposlednom rade 
je to záväzok voči občanom využiť svoje skúsenosti 
v prospech budovania obce so zapojením poslancov, organi-
zácií, spolkov, schopných, nadaných ľudí a dobrovoľníkov, s 
cieľom spoločne zanechať pre ďalšie generácie vybudovanú 
infraštruktúru, pestrý kultúrno-spoločenský život 
a prostredie pre spokojný život občanov.  
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Reakcia   

Je pravda, že v obci kolujú pred voľbami 

rôzne protichodné informácie o fungovaní 

obce a obecného úradu ?  

    Problém výstižne pomenoval už Seneca, 

citujem:  „Chyba je to, keď veríš každé-

mu, ale chyba je i to, keď neveríš niko-

mu.“ Ako každý občan i ja si uvedomujem, 

že sme všetci súčasťou obce, máme v nej svoj 

domov, rodinu, priateľov, 

prežívame v nej veľkú časť 

života, preto je potrebné 

spoločný životný priestor 

zveľaďovať a udržiavať 

dobré medziľudské vzťahy. 

Na margo otázky si pokla-

dám za potrebné ozrejmiť 

celú problematiku a možno 

sa zamyslieť i nad konaním, ktoré nie je 

v tomto „citlivom“ období vhodné.  

     Konštruktívna kritika, iný názor na spô-

sob práce a vykonávanie činností či už obcou 

alebo jednotlivcami je úplne namieste, bez 

nich by sa riešenia problémov „neposúvali“ 

ďalej tak ako v mnohých iných oblastiach 

života. Dôležitá je ale aj disku-

sia, vzájomná komunikácia, prijímanie 

kompromisov, hľadanie vhodných rie-

šení, možno aj väčšia miera trpezlivosti 

a pochopenia.  

      Je veľmi ľahké byť kritický a uplatňovať 

niekedy nesplniteľné požiadavky, ale veľmi 

ťažké je nájsť a ponúknuť riešenie, spôsob 

realizácie, dať konkrétny návrh, akým spô-

sobom, z akých prostriedkov, zvlášť, keď je 

všetko viazané na dostupné zdroje, nielen 

finančné, ale i personálne.  

     Osobne mám skúsenosti s praktikami 

ohovárania a zasahovania do súkromného 

života. Iná situácia nastáva vtedy, ak sú ob-

čanom vedome podsúvané skreslené a zavá-

dzajúce informácie o dianí v obci, nakladaní 

s majetkom obce, ktoré k dobrým vzťahom 

určite neprispievajú, naopak vyvolávajú na-

pätie, vnášajú nervozitu do vzťahu občan - 

obec, naštrbujú dôveru.  Je pravda, že po-

dobné informácie uvádzané v otázke rezono-

vali i na úrade a verte mi, že je veľmi ťažké 

ich dopady naprávať, najmä ak zasahujú aj 

do pracovného a súkromného života, o tom 

by skôr mohli hovoriť dotknutí pracovníci. 

V takomto prostredí sa ťažko pracuje, vzni-

ká nedôvera, ktorá určite neprispieva 

k dobrej spolupráci a pracovným vzťahom.  

      Nedá mi, ale osobne považujem za po-

trebné niektoré „zaručené“ informácie 

uviesť na pravú mieru... Zodpovedne mô-

žem každého uistiť, že všetky rozhodnutia, 

výkon činností a prác, výber dodávateľov a 

zmluvné vzťahy sú vykonávané v súlade so 

všeobecne záväznými 

právnymi predpismi 

a internými norma-

mi, obec má nastavený 

funkčný kontrolný sys-

tém. Všetky investičné 

akcie neboli realizované 

a nerealizujú sa živelne, 

ale plne v súlade 

s programovými dokumentmi, rozpočtom 

obce a jeho zmenami, na základe schvále-

nia zastupiteľstvom. Pred každým náku-

pom tovarov a dodávkou služieb je realizo-

vané verejné obstarávanie za účelom hos-

podárneho, účelného a efektívneho nakla-

dania s verejnými prostriedkami. Prevody 

a prenájmy pozemkov, ktoré mimochodom 

nie sú v kompetencii starostu obce, ale 

obecného zastupiteľstva, sú schvaľované 

podľa riadne zverejneného, odsúhlaseného 

a pripomienkovaného zámeru a následné-  

ho schválenia uznesením o prevode alebo 

prenájme. Dlhodobý prenájom majetku je 

realizovaný výlučne na základe zmlúv. Ce-

lý proces je kontrolovaný zastupiteľstvom, 

kontrolórom obce, právne zdokumentovaný 

za účelom splnenia podmienok stanove-

ných katastrom nehnuteľností,  

v konečnom dôsledku podlieha kontrole ne-

závislého auditora.  

     Snahou obce je naopak vychádzať občanom 

v ústrety a problémy riešiť v rámci dostupných 

možností ihneď, mnohí mi dajú za pravdu, že sa 

tak často deje bez ohľadu na lehoty, čas 

a sviatky...  V žiadnom prípade si neosvojujem 

právo na poúčanie či pranierovanie, osobne sa ale 

nestotožňujem s takýmto štýlom prezentácie ob-

ce, možno i dehonestovania práce poslancov a 

zamestnancov v očiach verejnosti. Sú veci, ktoré 

jednej skupine obyvateľov vyhovujú, iní zastáva-

jú opačný názor, je to ale vždy 

o komunikácii, diskusii a hľadaní vhodného rie-

šenia....               Ing. Pavol Gašpierik, starosta obce  



Základná škola  informuje -  Nov inky v  základnej  škole  

     Brány Základnej školy 

v Lietave sa v septembri otvorili 

už 54-krát. Pán riaditeľ sláv-

nostne otvoril nový školský 

rok 2014/15 a privítali sme na-

šich prváčikov. Na začiatku boli 

trošku vyplašení, ale dnes sú 

z nich už sebavedomí žiaci – pr-

váci, ktorí zvládajú prvé pís-

menká.   

     Školu navštevuje spolu 151 

žiakov. Sú organizovaní v 9 roč-

níkoch a v dvoch oddeleniach 

školského klubu detí. Na vý-

chovno-vyučovacom procese sa 

podieľa 15 pedagógov a jedna 

asistentka učiteľa, ktorá pomá-

ha žiačke so špeciálnymi vý-

chovno-vzdelávacími potrebami. 

V poobedňajších hodinách majú 

žiaci možnosť navštevovať rôz-

ne záujmové útvary: výtvar-

ný, stolno-tenisový, turistický, 

športový, florbalový, počítačový, 

divadelný, folklórny, hradný 

krúžok a krúžok šikovných rúk. 

     Zlepšuje sa aj materiálno-

technické vybavenie školy. Kaž-

dá trieda je vybavená počítačom 

a interaktívnou tabuľou. 

V minulom školskom roku boli 

vymenené svietidlá vo všetkých 

triedach a časť budovy bola vy-

maľovaná. Škola je zapojená do 

viacerých projektov: Komparo 

(cvičné testovanie žiakov), Elek-

tronické testovanie, Čítame 

s Osmijankom (rozvíjame čita-

teľskú gramotnosť), Modernizá-

cia a digitalizácia školy. 

     Tento školský rok zavádza-

me pár noviniek a to žiacky 

parlament, ktorý tvoria dvaja 

zástupcovia z každej triedy. 

Školský  parlament  je  medzi-

článok  medzi  žiakmi  a  učiteľ-

mi. Poslaním parlamentu je rie-

šenie výchovno-vzdelávacích 

problémov, navrhovanie opatre-

ní na zlepšenie všetkých činnos-

tí na škole, vylepšenie vzájom-

ných vzťahov medzi žiakmi 

a pedagogickými pracovníkmi, 

hľadanie spoločných postupov 

pri organizovaní mimoškolskej 

činnosti žiakov. Žiakov tak ve-

dieme k  zodpovednost i , 

k aktívnemu prístupu k životu 

v škole aj mimo nej. Zároveň sa 

učia verejne vystupovať, argu-

mentovať a môžu sa sebarealizo-

vať. 

     Keďže si veľmi dobre uvedo-

mujeme, aké je dôležité ovládať 

cudzí jazyk, ďalšou novinkou sú 

h o d i n y  a n g l i č t i n y 

s anglickým lektorom. Kon-

verzačné kurzy sú organizované 

pre žiakov na 2. stupni a trvajú 

dve vyučovacie hodiny celý týž-

deň. Kurzy vedie rodený Angli-

čan Thomas, ktorý je na Sloven-

sku vyše roka a celkom sa mu tu 

páči. Má 22 rokov, zo športov 

má samozrejme najradšej futbal 

a rád varí. A čo hovoria ôsmaci a 

deviataci na hodiny angličtiny 

s Thomasom? 

„Bolo by super, keby tu bol Tho-

mas na dlhšie. Veľa sme sa nau-

čili. Získali sme skúsenosť ako 

hovoriť s Angličanom.“ 

„ Bol priateľský. Mal dobrý prí-

stup k učeniu. Učili sme sa ta-

kou hravou formou. Myslím, že 

sa nám zlepšila výslovnosť aj 

prízvuk.“ 

„Mám pocit, že viem toho viac 

než predtým. Konverzácie boli 

výborné a nemenila by som nič, 

len to, že by mohli byť častejšie. 

Pokojne aj skôr než budúci škol-

ský rok.“

 

     Na záver by sme vás radi 

pozvali na akciu s názvom Tek-

vicový karneval, ktorú organi-

zujeme v spolupráci so Združe-

ním rodičov.  Dňa 29. 10. 2014 

o 16.00 ste všetci vítaní 

v budove základnej školy. 

               Mgr. Martina Botošová 
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Z D R U Ž E N I E  N A  Z Á C H R A N U  L I E TAV S K É H O  H R A D U  I N F O R M U J E  

  

      Vážení spoluobčania, opäť máme možnosť vás 

informovať o dianí na hrade Lie-

tava. Tak aspoň stručne zhrnie-

me, čo všetko sa stihlo urobiť po-

čas prác v roku 2014. I napriek 

nepriaznivému počasiu sa poda-

rilo namurovať čo do objemu toľ-

ko muriva, ako sa doposiaľ ešte 

nestalo. Vďačíme za to aj možnos-

ti, aby boli na práce využití neza-

mestnaní spoluobčania.   

     Už tradične počas niekoľkých 

rokov sa život na hrade začína 

v mesiaci február milou akciou 

Valentín aj pre nezamilovaných. 

Pre optimálne počasie v marci 

sa začalo s prípravou dreva, ka-

meňa a lešenia. V apríli sme si 

tak mohli vyhrnúť rukávy 

a hurá do novej pracovnej sezóny. Tá sa začala 

na zachovanom múre severnej hradby. 

V spolupráci s pohostinstvom Garáž začína pre-

vádzka víkendového bufetíka, ktorý bol otvorený 

od 13. do 17. hod.  V apríli postupne vyrastal 

technický prístrešok pri Dubovej bašte, bolo vy-

konané skenovanie hradných múrov 3D skene-

rom, doviezlo sa nové vápno, aby sa naplno mohli 

rozbehnúť ďalšie murárske práce. Tak už v máji 

sa ukladajú do malty kamene na pravouhlej baš-

te (napravo od vstupnej brány). Pokračovali prá-

ce z predošlého roku na Podkovitej veži. Bola to 

konzervácia vonkajšej fasády a okenných otvo-

rov. Začalo sa rovnako pracovať i na Veľkom de-

lostreleckom rondli. Tiež sa uskutočnil povinný 

archeologický výskum v severnej časti hradu, 

lebo bez neho by sa nemohla plánovať 

a vykonávať ďalšia stavebná činnosť.   V máji 

pribudla aj pekná kultúrna akcia -Hradby plné 

muziky. Rovnako hrad privítal aj účastníkov 

Cesty rozprávkovým lesom. V júni sú v plnom 

prúde práce na Delostreleckom rondli-  začiatok 

čiastočnej obnovy hradnej pekárne 

a archeologické kopania v Kapustnej pivnici. Do 

hradných múrov zavítal primátor mesta Žilina 

pán Igor Choma. Pracovnú činnosť podporili fi-

remní dobrovoľníci v rámci akcie – Naše mesto. 

20. júna  ZnZLH v spolupráci s Krajským pa-

miatkovým ústavom a s archeologickým ústavom 

SAV – Nitra organizovali Lietavskú hradnú kon-

ferenciu, ktorá bola zameraná na 10 rokov sta-

vebnej a výskumnej činnosti na 

hrade Lietava. Konferencia ma-

la pozitívne ohlasy medzi odbor-

níkmi na danú tému. Po troch 

rokoch bola ukončená čiastočná 

obnova Podkovitej veže. Prichá-

dza daždivý júl, do prác za zapo-

jili skauti z Belgicka a na hrade 

pobudli sedem dní. Okrem spo-

mínaných prác, ktoré boli zača-

té,  sa v júli navyše murovalo na 

oknách juhovýchodnej steny 

Thurzovho paláca. Práce si pri-

šiel pozrieť aj bývalý minister 

kultúry, pán poslanec NR Da-

niel Krajcer.  August rovnako 

svojím počasím neprispel 

k stavebnej pohode i napriek 

tomu sa darí ukončiť plánované práce pre rok 

2014 na Veľkom delostreleckom rondli. Za účasti 

študentov Archeologickej univerzity z Budapešti 

sa konal archeologický workshop. Dve najväčšie 

kultúrne podujatia, ktoré sa už niekoľko rokov 

konajú v mesiaci august, sa neuskutočnili 

z dôvodu nepriaznivého počasia. Hradná omša 

bola pánom dekanom zrušená pre tento rok úpl-

ne a deň otvorených dverí preložený na mesiac 

september. Tak sa september začal preloženou  

oslavou 15-tich rokov vzniku ZnZLH. Postupne 

sa dokončovali práce na pekárni, v rámci ktorých 

bol čiastočne obnovený pamiatkarmi cenený stre-

doveký digestorový dymník. Máme tu október 

a s ním prípravné práce na budúce zastrešenie 

Kostkovej prístavbu, dokončenie prác na Polygo-

nálnom bastióne. Veríme, že sa bude v ďalších 

rokoch postupovať na ostatných stenách Bastió-

nu. Pravdaže, v mesiaci december nás čaká spo-

ločné sedenie a plánovanie prác v roku 2015. 
  

     Združenie touto cestou ĎAKUJE všetkým svojim 
zamestnancom, dobrovoľníkom, remeselníkom, kto-
rí priložili ruky k úspešnému dielu v roku 2014. To 
by sa však nepodarilo bez finančnej podpory darcov 
2% z daní a generálneho sponzora- Ministerstva 
kultúry SR a nadácii Tatra banky a nadácii Po-
ntis, rovnako ostatných darcov a podporovateľov. 
Rovnako veľké  Ďakujem patrí predsedovi ZnZLH 
pánovi Ľubomírovi Chobotovi,  že to ešte s nami aj 
tento rok vydržal.                                                      V. Peťo 



Rekonštrukcia objektu obecného úradu – zateplenie obvodové-
ho plášťa budovy, vybudovanie bezbariérového vstupu, rekonštrukcia 
vnútorných priestorov a rozšírenie knižnice s doplnením o počítačový 
kútik, vybudovanie a inštalácia exponátov „Ľudovej izby obce Lietava“. 
Prebieha inštalácia informačných tabúľ a stavebné práce na dokončení 
rekonštrukcie objektu do konca roku 2014. 

Sanácia svahovej deformácie, výstavba 
oporného múru pri obecnom úrade - od-

stránenie zosuvu a úprava priestoru pre vybudo-
vanie oporného múru – vydané stavebné povolenie na výstavbu oporného 
múru. Obec získala dotáciu z Úradu vlády SR pre rok 2014 – prebieha ve-
rejné obstarávanie na dodávateľa tovarov a služieb so začiatkom prác v októbri 2014.  

Revitalizácia areálu obecného úradu - vydané stavebné povolenie na výstavbu prí-

strešku technických objektov a revitalizáciu areálu obecného úradu, sadovnícke úpravy a 
doplnenie prvkov drobnej architektúry a mobiliára.  

 
                     

Rekonštrukcia objektu a areálu Hasič-
skej zbrojnice – komplexná rekonštrukcia 

vodovodu, kanalizácie, elektroinštalácie, izolácií, 
podláh a inštalácia priečok vnútorných priesto-
rov býv. obchodu pre poradňu pre deti a dorast 
a DHZ Lietava, rekonštrukcia obvodového pláš-
ťa, strechy a klampiarskych prvkov. V realizácii 
je  výstavba bezbariérového vstupu do objektu, 
nadstrešenia a úprava areálu a parkoviska pred 
objektom – termín dokončenia 12/2014.  

          

PROJEKTY  A  INVESTIČNÉ  AKCIE  

Výstavba vodozádržných a revitalizačných opatrení v obci 

Lietava  Projekt bol financovaný z pro-

striedkov Úradu vlády SR ukončený 

12/2011. II. etapa v časti Lietava Majer 

bola zahájená v septembri 2014 

 

Rekonštrukcia objektu školy Lietavská Závadka - rekon-
štrukcia obvodového plášťa a strešných prv-

kov. V realizácii revita-
lizácia vonkajšieho 
areálu a výstavba det-
ského ihriska. 

Rekonštrukcia vnútorných priestorov Základnej školy Lietava –    
inštalácia nových podlahových krytín 
vo vnútorných priestoroch objektu, 
rekonštrukcia elektroinštalácie, úprava 
priestorov a doplnenie vybavenia zá-
kladnej školy nábytkom, učebnými po-
môckami a interaktívnymi tabuľami.  



Revitalizácia areálu a úprava vnútorných priestorov Materskej školy Lietava - v spolupráci s rodičmi a ob-
čianskym združením, doplnenie vybavenia nábytkom a interaktívnymi pomôckami.  

         
Oprava havarijných stavov - strecha MŠ Lietava, porucha hlavného prívodu pitnej vody. 
Z dôvodu havárie hlavného prívodného potrubia pitnej vody bola zrealizovaná jeho oprava, prebieha úprava priestorov 
areálu. V septembri 2014 bola realizovaná oprava strechy školskej kuchyne. Od októbra prebieha komplexná oprava 
strechy hlavnej budovy MŠ Lietava.                                                      

Rekonštrukcia havarijného stavu mostu Lie-
tava–Majer Projekt financovaný z daru súkromné-
ho investora, ukončený 10/2011. 

Monitorovací kamerový bezpečnostný sys-
tém obce Lietava  Projekt realizovaný s podporou 
Rady vlády SR pre prevenciu kriminali-
ty a dotácie Obvodného úradu Žilina - 
ukončená I. etapa. Obec získala dotáciu 
pre rok 2014 na jeho rozšírenie pre 
časť Lietavská Závadka a Majer. 
 

Výstavba oddychovej zóny Lietava centrum  Podľa Programu hospodárskeho a 

sociálneho rozvoja obce Lietava sa realizuje budovanie oddychových 
zón v katastri obce s rozšírením parkovacích miest pre občanov a náv-

števníkov obce /v centre min. 20 
miest/. Z rozpočtu obce bolo zreali-
zovanie odvodnenie lokality a cestnej 
komunikácie, výstavba chodníkov a 
spevnených plôch, sadové úpravy a 
inštalácia mobiliára. Prebieha výstavba plochy detského ihriska a inštalácia 
verejného osvetlenia. Ukončenie 11/2014. 

         

Výstavba detských ihrísk v katastri obce Lietava /august – október 2014/ Za úče-
lom vybudovania detských ihrísk v katastri obce, v súčinnosti s MŠ Lietava, Občianskym združením pri 
Materskej škole Lietava a rodičmi detí, bola zrealizovaná výstavba detského ihriska v areáli MŠ. Z rozpočtu 
obce bol zabezpečený nákup materiálu a jeho príprava na vybudovanie ihrísk v časti Lietava, Majer a Lietav-
ská Závadka. Prebieha výstavba plochy ihriska v centre obce a areáli MŠ Lietava. V októbri 2014 bude reali-
zovaná výstavba ihrísk v časti Majer a Lietavská Závadka. Ukončenie v roku 2014. 
 

 

Inštalácia informačného systému 
a mobiliára v obci – financovanie z 

rozpočtu obce.  
 

Budovanie cyklotrás v rámci členstva obce v Oblastnej organizácii cestovného ruchu Malá Fatra - inštalácia informačného systé-
mu v obci - I. etapa – financované z rozpočtu OOCR Malá Fatra. V stave spracovania je projektová dokumentácia cyklotrás v katastri 
obce Lietava.  Budovanie cyklomagistrály v rámci projektu združenia Horné Považie – príprava projektu na prepojenie obce Lieta-
va cyklomagistrálou z Hradu Lietava do Rajeckej doliny.  
Príprava lokalít pre výstavbu rodinných domov /usporiadanie nehnuteľností, vypracovanie GP, budovanie IS/, nájomné zmluvy - 
lokalita Holý vŕšok, Lietavská Závadka, Lietava Majer, Obrazná, Pod lesom, Stráň. príprava lokalít pre investičnú výstavbu RD a priebež-
ne prebieha majetkovo právne usporiadanie nehnuteľností, v súčinnosti s dotknutými orgánmi a organizáciami sa realizuje budovanie 
inžinierskych sietí. Obec Lietava má zrealizované zahustenie NN sietí v celom katastri, pripravuje sa lokalita Stráň.  

Workshop záchrany ľudovej ar-
chitektúry - I. a II. etapa Projekt 

financovaný za podpory Ministerstva 
kultúry SR. 

 

Beskydský hradný trian-
gel Projekt financovaný z dotácie 

pre združenie Euroregión Besky-
dy ukončený 10/2011. 

Revitalizácia a čistenie vodného toku Lietavka, Závadského potoka a 
drobných vodných tokov v správe SVP, š. p. Povo-
die Váhu – financované z rozpočtu obce, ÚPSVaR 
Žilina a SVP š.p., Likvidácia inváznych druhov 
rastlín – Závadský potok. Výrub stromových po-
rastov na vodnom toku Lietavka. 

     

Rekonštrukcia šácht, recipientov a 
budovanie vodozádržných opatre-
ní v katastri obce. 
    



 

Komplexná rekonštrukcia verejného osvetlenia  Obec  realizuje verejné obstarávanie na dodanie služby verejného osvetlenia v 
katastrálnom území obce Lietava. Súčasťou zákazky je vybudovanie novej sústavy verejného osvetlenia s režimom astronomického stmie-

vania a zabezpečenie jej prevádzky vrátane dodávky 
elektriny potrebnej pre jej správne fungovanie, v 
rozsahu 165 ks exteriérových LED svietidiel verejné-
ho osvetlenia s minimálnym svetelným tokom 2 
900lm a 4 ks rozvádzačov verejného osvetlenia spolu 

so silovým vedením. Ukončenie projektu 12/2014. 
 

Výstavba multifunkčného ihriska Lietava Majer V lokalite s plánovanou výstavbou multifunkčného ihriska v časti Lietava Majer pre-
bieha príprava spodnej stavby viacúčelového ihriska. Na stavbu viacúčelového ihriska je vydané právoplatné stavebné povolenie. Na zákla-
de výzvy na predkladanie žiadostí v rámci „Programu podpory rozvoja 
športu v roku 2014“ je 
na ÚV SR predložená 
žiadosť o dotáciu na 
investíciu v celkovom 
objeme 54 424,- EUR.     

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. 

Obnova vybavenia kultúr-
neho strediska  
V roku 2012 
p r e b e h l a 
v ý m e n a 
elektrického 
ohrevu, roz-
vodov vody 
a zariadení 

kuchyne kultúrneho strediska. 

Úprava areálu cintorína Lietava - v areáli bolo zrealizované rozšírenie chodníka, doplnenie ve-
rejného osvetlenia, rekonštrukcia strechy a sadbové úpravy cintorína Lietava – výsadba drevín a 
kríkov pri Dome smútku a vo vnútornom areáli cintorína.  
Rekonštrukcia miestnych komunikácií  
Na základe požiadavky občanov a po schválení vyčlenenia finančných prostriedkov rozpočtovým 
opatrením a uznesením obecného zastupiteľstva sa realizuje čiastočná rekonštrukcia poškodených 
miestnych cestných komunikácií v obci Lietava /za Jednotou/ a v lokalite Obrazná. 
Odvedenie dažďových vôd na cestných komunikáciách v Lietave a Majeri 
Z dôvodu odvodnenia územia a zamedzeniu hromadenia nadmerného množstva povrchových 
vôd spôsobujúcich škody na majetku občanov bol realizovaný nákup odvodňovacích žľabov a rúr 
za účelom rekonštrukcie povrchových kanálov a recipientov v postihnutých lokalitách.  
Rekonštrukcia objektu domu smútku Lietavská Závadka – zrealizovaná bola oprava strechy 
objektu. 
Dopravné značenie v obci – v katastri obce bolo v súčinnosti s orgánmi PZ realizované doplne-
nie a výmena poškodeného dopravného značenia na miestnych cestných komunikáciách. Správou 
ciest ŽSK bolo vymenené a doplnené dopravné značenie na ceste III. triedy.   

 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Lietava 
– financovanie z rozpočtu obce, spracovaný 10/2012. 
Krajinnoekologický plán Obce Lietava - financovanie z roz-
počtu obce, spracovaný 10/2012. 
Prieskumy, rozbory a zadanie Územného plánu Obce Lietava - 
financovanie z rozpočtu obce, spracovaný 12/2012. 
Knižná publikácie Obce Lietava - financovanie r rozpočtu ob-
ce a dotácie, v súčinnosti sú spracované textové a obrazové pod-
klady redakčnou radou . 
Program Odpadového hospodárstva obce v rámci členstva 
obce v Združení obcí Rajeckej doliny bol v roku 2014 spracovaný 
pre Obec Lietava nový Program odpadového hospodárstva. 

 NEINVESTIČNÉ PROJEKTY   

Stavebné konanie „Výstavba 
telocvične pri objekte ŠK Lie-
tava“  - Na stavbu bolo vydané 
právoplatné územné rozhodnu-
tie. V súčasnosti boli zabezpeče-
né potrebné podklady a vyjadre-
nia pre prebiehajúce stavebné 
konanie, za účelom vydania sta-
vebného povolenia.  

Revitalizačné a vodozádržné opatrenia Lietava Majer pod hradom Lietava /
september – október 2014/  Z dôvodu nedostatočného odvodnenia územia v Lieta-
ve Majeri  v lokalite Pod hradom sa realizujú vodozádržné opatrenia v poľnohospo-
dárskej krajine, po súhlase dotknutých orgánov, KPÚ Žilina a vytýčení inžinierskych 
sietí boli zrealizované zemné práce a dovoz materiálu na vybudovanie odrážok, zasa-
kávacích jám a prahov. V súčasnosti na dobudovanie odrážok, prebieha konanie na 
Spoločnom stavebnom úrade Žilina za účelom vydania Rozhodnutia o využívaní 
územia pre povolenie revitalizačných a vodozádržných opatrení. 
Územné konanie „Rozšírenie vodovodu Lietava Obrazná - Lietavská Závadka“  
Za účelom spracovania realizačného projektu a vydania stavebného povolenia špeciálnym sta-
vebným úradom na stavbu bola spracovaná štúdia rozšírenia vodovodu a projekt NN prípojky 
dotláčacej stanice. V súčasnosti prebieha územné konanie a projekt predpokladá realizáciu inves-
tičnej akcie v súčinnosti obce a spoločnosti SEVAK, a.s. Žilina. Jeho cieľom je zabezpečenie 
vhodných tlakových pomerov v lokalite Obrazná a Mišári, napojenie vodovodnej siete do časti 

Lietavská Závadka s vybudovaním dvoch VT a NT dotláčacích 
staníc a rozvodov v dotknutých častiach katastra obce..  
 

Návrh Územného plánu Obce Lietava – v súčasnosti v štádiu 
spracovania čistopisu. 


