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Obdobie letných dovoleniek je 
v plnom prúde a každý z nás si ho 
chce užiť po svojom, väčšina ale 
niekde ďalej od svojho domova, od 
problémov a starostí všedných dní. 
Mal by to byť čas na obnovenie síl 
a energie.  

Pápež Benedikt XVI. dal 
stručné, ale cenné podnety pre letný 
čas. Vyzval tých, ktorí si môžu do-
voliť trochu oddychu, aby sa pokúsili 
tieto dni žiť novým spôsobom vzťahy 
s druhými a s Bohom. Aby, ak je to 
možné, prerušili denné uponáhľané a 
udychčané tempo. Je dobré dopriať si 
chvíľu času, ktorý venujeme druhým 
a Pánovi. Svätý Otec tiež odporúča 
vložiť do svojej batožiny na dovolen-
ku aj Sväté Písmo, najmä Evanje-
lium. 

Ďalej nás vyzýva, aby sme 
pozerali na stvorenie okolo nás, ob-
divovali jeho krásy a chveli sa úža-
som, pretože pripomína prítomnosť a 
veľkosť Stvoriteľa.  

Napokon vyzval cestujúcich a 
letných pútnikov, aby s hlbokou 
pozornosťou obdivovali pamiatky 
minulosti ako dôkaz kultúry a viery, 
pravé dedičstvo duchovného spojenia 
s našimi koreňmi, miesta, ako kated-
rály alebo opátstva, v ktorých krása 
pomáha rozpoznať Božiu prítomnosť 
a volá k modlitbe za ľudstvo na jeho 
ceste tretím tisícročím. 

Prajem Vám, nech priateľstvo, 
čítanie, príroda, kultúra slúžia pre 
nasýtenie a povzbudenie Vášho du-
cha, aby ste oddýchnutí  pokračovali 
na svojej životnej ceste do večnosti. 

Váš kaplán  

BUDOVANIE VODOZÁDRŽNÝCH 
OPATRENÍ V OBCI 

 

     Nosným projektom, 
ktorý sa aktuálne reali-
zuje, je Budovanie vo-
dozádržných opatrení 
v katastri obce Lietava 
v rámci Prvého realizač-
ného projektu Programu 
revitalizácie krajiny a 
integrovaného manaž-

mentu povodí Slovenskej republiky pre rok 
2011.  
     Po splnení podmienok stanovených Úra-
dom vlády SR obec Lietava bola zaradená 
medzi 200 obcí pre realizáciu projektu. Do-
dávateľskou spoločnosťou EKOSPOL, a. s. 
bol vypracovaný “Projekt budovania vodo-
zádržných opatrení v katastri obce Lietava“. 
Po podpise zmluvy s Úradom vlády SR obec 
dostala finančné prostriedky z rozpočtu ÚV 
SR formou dotácie v celkovej výške               
92.700 EUR (2.792.680,- Sk).  

     Na základe zmluvy s Úradom práce, 
sociálnych vecí a rodiny boli v zmysle § 
50j zákona o zamestnanosti zamestnaní 4 
občania obce, ktorých financovanie je 
zabezpečované prostredníc-
tvom Európskeho sociálneho fondu. 
V rámci dohôd o vykonaní práce 
s dodávateľskou spoločnosťou sa podieľa-
jú na realizácii revitalizačných opatrení aj 
ďalší občania obce. Projekt tak prispieva k 
plneniu sekundárneho cieľa programu 
revitalizácie krajiny - zvyšovaniu zamest-

nanosti v súlade s operačným programom 
„Zamestnanosť a sociálna inklúzia“.  
     V súčasnosti je vybudovaných  85 vo-
dozádržných prvkov a   330 m vsakova-
cích rýh v lokalitách Borôvčie, Farská 
dolina, Pod Hradom, Prúty, Za Luhami, 
Lietavská Závadka a v CHKO Strážovské 
vrchy - Súľovské skaly v  objeme 14800 
m3.  
Po ukončení prác bude v katastri obce 
v prípade extrémnych prívalových zrážok 
zadržaný celkový objem 32950 m3 vody.  
                                      (pokračovanie na str.3) 
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VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA 

Lietavské zvestiLietavské zvestiLietavské zvesti   

 

ROZDELENIE POSLANCOV DO KOMISIÍ 
Anton Belan - predseda komisie školstva, športu, mládeže a sociálnych vecí 
Augustín Brezáni - člen obecnej rady 
Bc.Jaromír Brezáni - predseda komisie miestneho rozvoja a výstavby 
Jaroslav Brezáni - predseda komisie verejného poriadku a životného prostr. 
Metod Gašpierik - poverený zastupovaním starostu obce, člen obecnej rady 
Pavol Hubočan - člen obecnej rady 
Ľubomír Chobot - predseda komisie kultúry a cestovného ruchu 
Ing.Stanislav Košša - predseda komisie finančnej a správy majetku obce 

          Od posledného vydania Lietavských zvestí uplynul štvrťrok, počas ktorého sa v obci uskutočnilo 
viacero aktivít, či už v oblasti realizácie schválených projektov, drobnej investičnej činnosti, rozvoja 
turistického ruchu alebo kultúrno-spoločenského života. Dovoľte, aby som Vás v mene obecného úra-
du, zastupiteľstva a organizácií zriadených obcou oboznámil s úlohami, ktoré aktuálne realizujeme. 
      Vzhľadom k skutočnosti, že komentár k celej škále plnených úloh by bol dosť obšírny, zameriam sa 
najmä na oblasť realizácie aktuálnych a prípravy nových projektov, s cieľom získania ďalších dotácií 
z vonkajších zdrojov, na problémy, ktoré nás trápia, ako aj na oblasť drobnej investičnej činnosti 
vykonávanej pracovníkmi obecného úradu.  

ZMENA POSLANCA OZ 
Na zasadnutí OZ 
29.6.zložil sľub  

náhradný poslanec 
Bc.Jaromír Brezáni, 

ktorý nahradil  
Libora Danka  

(z rod. dôvodov). 
 Touto cestou chceme 
bývalému poslancovi 
poďakovať  
za spoluprácu  

a novému  prajeme 
veľa úspechov. 

Z toho dôvodu došlo 
aj k zmene v niekto-

rých komisiách . 
��� 

AKTUÁLNE PROJEKTY 



Titulek popisující obrázek 
nebo grafiku 

Narodili sa 
 

Lenka BUDAJOVÁ 
30.4.2011 

Dorota OZANIAKOVÁ 
18.5.2011 

Tomáš VESSA 
20.7.2011 

 

Blahoželáme 

Správičky 
�8.mája sa stretli všetky matky v 
Osvetovom stredisku pri príležitosti Dňa 
matiek. Všetkým prítomným sa prihovoril 
starosta obce a potom sa s programom 
predstavili deti z MŚ, ZŚ a zaspievali 
spevokoly Ovečky a Lietava. 

�13.mája až 6.júna sa v našej obci ako aj 
na celom Slovensku konalo sčítanie 
obyvateľov, domov a bytov. Sčítacie 
komisárky skonštatovali, že až na nejaké 
výnimky sčítanie sa uskutočnilo bez 
problémov. 

�19.mája sa uskutočnil v našej obci 
hromadný odber krvi. Odberu sa zúčastnilo 
27 bezpríspevkových darcov krvi z radov 
našich občanov. Za tento vysokohumánny 
čin im patrí veľké POĎAKOVANIE. Veľmi 
nás teší, že sú medzi nami ľudia so silným 
sociálnym cítením a majú snahu pomôcť 
tým, ktorí to potrebujú. Veríme, že 
hromadný odber krvi nebol v našej obci 
poslednýkrát. 

�V ten istý deň sa konal aj Slávnostný 
zápis DARCOV KRVI, ktorí sú držiteľmi 
plakiet prof.Jánskeho. V našej obci ich 
máme 33 a z toho sú už aj dvaja muži 
držiteľmi Diamantovej plakety 

�”Mamička-srdce rodiny” - pod týmto 
názvom sa konala v máji vo vestibule OÚ 
putovná výstava výtvarných prác detí z 
materských škôl Babkov, Kunerad, Lietava, 
Lietavská Lúčka, Lietavská Svinná a Podhorie. 

�28.májaOÚ v spolupráci s Farským 
úradom, animátormi a radom ochotníkov 
z našej obce pripravili pri príležitosti Dňa 
detí pekné podujatie pre všetky deti : 
„Cestu rozprávkovým lesom“. 
I keď bolo upršané počasie, všetky odvážne 
deti( bolo ich 30) na ceste od kríža po hrad  
čakali rôzne rozprávkové postavičky, ktoré 
kládli deťom súťažné úlohy. Za splnenie 
určitej úlohy dostali pečiatku na ruku 
a sladkosť. Na hrade ich čakala kráľovná, 
radca, šašo a tu začala diskotéka s rozpráv-
kovými bytosťami. Všetkým, ktorí i napriek 
nepriaznivému počasiu boli ochotní pripra-
viť toto podujatie, patrí veľká vďaka.  

�5.júna sa po dlhšom čase vo farskom 
kostole stretli prvoprijímajúce deti z celej 

farnosti. Ježiška prvýkrát prijali z rúk pána 
dekana S.Beláka. 

�V mesiaci júni boli začaté stavebné 
úpravy na obchode v Lietavskej Závadke. 
Vzhľadom k stavu strešnej konštrukcie a 
krytiny je potrebné súbežne vykonať i 
rekonštrukciu strechy, čo spôsobilo 
oneskorenie vykonaných prác, nakoľko k 
uvedeným činnostiam bolo potrebné 
vypracovať komplexnú projektovú 
dokumentáciu. 

�12.júna sa v miestnom osvetovom 
stredisku v spolupráci FÚ a OÚ konal 
“Gospelový festival farnosti”, na podujatí 
sa zúčastnili všetky spevokoly a bolo ich 
15. Na podujatí okrem p.dekana, p. 
kaplána sa zúčastnili aj 4 starostovia obcí. 
Všetci zúčastnení si pochvaľovali  
stretnutie a mali si naozaj čo povedať. 

�18.júna sa prvýkrát konalo podujatie 
pod názvom “Deň otcov”. Bola to tiež 
vydarená akcia. Otcovia aj s celými 
rodinami prišli a celý deň sa mali možnosť 
venovať deťom. Deti sa vyšantili pri 
rôznych hrách a najviac sa potešili 
kolotoču a trampolíne. 

�24.júna  vo večerných hodinách sa na 
KUBAČKE - kopci nad miestnym cintorínom 
rozhorela JÁNSKA VATRA, ktorú postavili 
naši mladí muži a mládenci. Vatra vyššia ako 
minulé roky horela dobre, pekne a dlho. Bolo 
pekné počasie, takže vatru mohli pozorovať 
ľudia zo širšieho okolia aj zo svojich domovov. 
Všetci a bolo ich naozaj dosť, ktorí prišli osob-
ne, mohli zažiť neopísateľnú atmosféru. 
 

�29.júna na sviatok Petra a Pavla sa v 
Obradnej miestnosti stretli deti z materskej 
školy, ktoré na jeseň nastúpia do prvého ročníka 
základnej školy, spolu s pani riaditeľkou MŚ 
Adrianou Surovčíkovou, starostom obce Ing. 
Pavlom Gašpierikom, učiteľkou MŠ Helenou 
Záhradníkovou, rodičmi a starými rodičmi. 
Pripravili si  veľmi pekný program, ktorého 
súčasťou bolo aj pasovanie za prvákov ZŠ. 
     Deti sa predstavili v úlohe pážat a nechýbal 
ani kráľovský dvor na čele s kráľovnou, konte-
sami a zbrojnošmi. Pod vedením komornej deti 
predviedli všetko čo sa naučili v MŚ. Zarecito-
vali básničky na písmená aj číslice, zaspievali 
pieseň a zatancovali "MENUET". 
     V závere programu kráľovná (pani riaditeľ-
ka) mečom pasovala pážatá za schopných 
nastúpiť do prvého ročníka ZŠ.       

kontextem. 
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K.Čapek  

 

Opustili nás 
 

Ľubomír BREZÁNI 
7.11.1957 - 23.7.2011 

 

Irena GAŠPIERIKOVÁ 
28.4.1931 - 26.7.2011 

 

„Nezomiera ten,  
kto ostáva 

v ľudských srdciach.“ 

NADPIS VNITŘNÍHO TEXTU 
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 Rozpočet Plnenie % 

    

    

    

                      Príjmy                          Výdavky 
 
                       Rozpočet       Plnenie          %               Rozpočet           Plnenie            % 
obec + 
školstvo       795.812,00    450.321,66    56,59          791.731,00      374.747,99     47,33 
 
školstvo       377.550,00    200.813,83    53,18          377.450,00      195.481,00     51,78 
 
obec             418.262,00    249.507,83    59,65          388.281,00      168.536,82     43,40 

����������� 

PLNENIE ROZPOČTU OBCE ZA II.ŠTVRŤROK 



�                                    �                                    �                                    �                                    

 

      Stretávame sa 
s názormi, že opatrenia 
sú realizované zbytočne 
a v priestoroch, ktoré 
neohrozujú občanov. 
Pre objektívne infor-
movanie občanov je 
potrebné ozrejmiť sku-
točnosť, že opatrenia nie 

sú budované len za účelom ochrany pred lokálnymi povodňa-
mi. Ich účinkom sa vytvoria nové vodné zdroje, podporí sa 
ochrana ekosystémových funkcií, ktoré svojimi prirodzenými 
vlastnosťami zadržia viac dažďovej vody, umožní sa jej vsa-
kovanie a zvýši sa obnova pôdy. V rámci priestorovej optima-
lizácie funkcií, potrieb a využívania krajiny človekom revita-
lizačné opatrenia zvýšia jej ekologickú stabilitu.  
     Z hľadiska vplyvov na geologickú štruktúru krajiny opat-
renia sú citlivo realizované spôsobom (podľa mapy svaho-
vých deformácií uverejnenej Štátnym geologickým ústavom            
Dionýza Štúra), ktorý nespôsobí nestabilitu lokalít so sva-
hovou deformáciou.  
     V súčasnej dobe práce pokračujú v CHKO Súľovské skaly, 
pripravovaný je záchyt prameňa v lokalite Uholnice, ako po-
tencionálneho zdroja pitnej vody pre časť Lietavská Závadka. 
Pracovníci obecného úradu spracovávajú podklady pre územ-
né rozhodnutie spojené s umiestnením stavieb v katastrálnom 
území obce, ako i podklady pre stavebné konanie za účelom 
výstavby „suchých poldrov“ projektovaných v lokalitách Za 
drienkami a Farskej doline.    

Obec dostala z rozpočtovej 
kapitoly Ministerstva kultú-
ry SR dotáciu na financova-
nie prvej etapy projektu    
 „Skanzen Lietava“  
vo výške cca  2.800 EUR. 
V súčinnosti s odborným 

garantom projektu  bude v mesiacoch august – november 2011 
vykonané geodetické zameranie vytypovaných objektov a ich 
odborný prieskum s cieľom prípravy na demontáž, prevoz 
a rekonštrukciu na odborných pracoviskách.      
 

 PROJEKT „BESKYDSKÝ HRADNÝ TRIANGEL – 
HISTORICKÉ DEDIČSTVO SPÁJAJÚCE NÁRODY“  

    Obec Lietava sa rozhodnutím obecného zastupiteľstva stala 
začiatkom roka 2011 členom EUROREGIÓNU BESKYDY. 
V rámci projektu  „Beskydský triangel“ združenie Región Bes-
kydy dostalo dotáciu zo štátneho rozpočtu, na základe ktorej 
budú pre obec vypracované bulletiny, informačné panely 
a tabule s cieľom propa-
gácie historických 
a kultúrnych pamiatok, 
turistického ruchu 
v regióne, ako i samot-
nej obce a Lietavského 
hradu, ktorý je súčasťou 
Beskydského hradného 
triangla „Hričovský 
hrad – Hrad Súľov -
 Lietavský hrad“. 

ČO NÁS TRÁPI... 
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PROJEKT „SKANZEN LIETAVA“  

 

 

 
Hričovský hrad 

   

 
Hrad Súľov 

   

 
Lietavský hrad 

   

 

Projekt podpory zhodnocovania odpadov 
      V rámci výzvy Operačného programu Život-
ného prostredia OPŽP-PO4-11-3 a operačných 
cieľov 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného 
zberu a 4. 2 Podpora aktivít na zhodnocovanie 
odpadov bol Združením obcí Rajeckej doliny, 
ktorého je obec Lietava členom, spracovaný pro-
jekt, na základe ktorého je pripravované rozšíre-
nie zhodnocovania odpadov o biologický odpad s 
využitím biokompostérov pre domácnosti. Záro-
veň je pripravovaný nákup komunálnej techniky, 
ktorý zabezpečí rozšírenie zberu komunálneho 
odpadu v prospech členov združenia. 
 

Projekt bezpečnostného kamerového systému  
 

     Zámer a príprava projektu vybudovania ka-
merového a bezpečnostného systému v obci 
(ako formy situačnej prevencie) sleduje potrebu 
skvalitniť komplexnú ochranu života, zdravia a 
majetku obyvateľov, návštevníkov obce, ako aj 
majetku obecných inštitúcií, fyzických 
a právnických osôb dislokovaných na území 
obce. Existencia kamerového monitorovacieho 
systému v obci spolu s dostatočným kontinuál-
nym monitorovaním exponovaných častí prispe-
je k odhaleniu mnohých priestupkov. Projekt 
kamerového monitorovacieho systému v obci 
vychádza z podrobnej analýzy príčin a podmie-
nok výskytu sociálno - patologických javov vo 
vytypovaných lokalitách obce. 

PRIPRAVUJEME 

     Život obce prináša množstvo situácií, ktoré je nevyhnutné riešiť – je 
ale potrebné poukázať na skutočnosť, že kapacity obce z hľadiska fi-
nančného, personálneho a technického zabezpečenia sú obmedzené, pre-
to je potrebné stanoviť priority i vo vzťahu k uvedeným faktorom. Údrž-
ba verejných priestranstiev, oprava havarijných stavov kanalizačných 
zberačov a priepustov a pod. sú činnosti, ktoré je nutné vykonávať prie-
bežne a bezodkladne, nezostávajú tak dostatočné kapacity na plnenie 
ďalších úloh.   
     Nedarí sa nám dobudovať dopravné značenie v obci tak, aby sa pred-
chádzalo nepriaznivej situácii s parkovaním na prístupových komuniká-
ciách a súkromných pozemkoch v lokalite Majer pre chýbajúcu pasporti-
záciu miestnych komunikácií (ukázala sa potreba vyčleniť ďalšie pro-
striedky pre vypracovanie nového projektu dopravného značenia obce) 
a ich majetkovo-právne usporiadanie. Čiastkové riešenie je navrhnuté a 
schválené kompetentnými orgánmi - formou obmedzenia vjazdu do lo-
kality dopravným značením na ceste č. III/518005, čo ale sekundárne 
spôsobí problémy s parkovaním v lokalite Majer pri hlavnej ceste najmä 
turistom a návštevníkom Lietavského hradu.  
     V oblasti nakladania s odpadmi pokračujúca separácia nepriniesla 
očakávané výsledky a náklady na likvidáciu komunálneho odpadu neú-
merne narastajú, na čo obec musí vynakladať stále viac  finančných pro-
striedkov. Pre vývoz veľkokapacitných kontajnerov bola uzatvorená 
v roku 2011 nová mandátna zmluva zaručujúca nižšie výdavky zo strany 
obce. Náklady za vývoz veľkokapacitných kontajnerov v prvom polroku 
2010 boli 3.058,- EUR a v prvom polroku 2011  1.974,71,-  EUR.   
 

Pre porovnanie vynakladané finančné prostriedky na vývoz komunálneho odpadu:  

 
                                                                                       Pokračovanie ��� 

1.polrok 2009 1.polrok 2010 1.polrok 2011 
12.663,07,- EUR 13.235,09,- EUR 14.367,73,- EUR 

Nárast: + 572,02,- EUR + 1132,64,- EUR 



Žiaľ, tieto prostriedky v rozpočte obce chýbajú a mohli byť 
použité na ďalšie rozvojové aktivity. Uvedený stav je spôso-
bený zvýšením DPH,  ale aj neúmerným nárastom objemu 
vyprodukovaného odpadu, aj keď je vykonávaná separácia. 
Potrebné bude prehodnotiť VZN obce v zmysle pripravova-
nej novely zákona o miestnych daniach a poplatkoch, kde 
bude potrebné zohľadniť a nastaviť pravidlá tak, aby nedo-
chádzalo k neúmernému zaťažovaniu rozpočtu obce. Nedá sa 
nespomenúť i fakt, že poplatky za komunálny odpad neboli 
upravované od roku 2009, pričom náklady na jeho likvidáciu 
stúpli s porovnaním za predchádzajúce obdobie cca o 10 %. 
K zlepšeniu tohto trendu prispeje i pripravované zhodnocova-
nie biologického odpadu v rámci spomínaného projektu Ope-
račného programu Životné prostredie.  
     Ako už bolo spomenuté, pracovníkmi obecného úradu je 
zabezpečovaná údržba verejných priestranstiev obce a miest-
nych komunikácií. Vzhľadom na rozsah katastra obec nemá 
kapacity na zabezpečenie údržby k spokojnosti všetkých 
a včas. Je preto potrebné vyzdvihnúť prácu občanov, ktorí 
z vlastnej iniciatívy upravujú okolie svojich rodinných do-
mov a pozemkov, čím pomáhajú k skrášľovaniu prostredia 
obce a zlepšovaniu životného prostredia. 
      Žiaľ, v obci sa vyskytujú i negatívne sociálno-patologické 
javy – vandalizmus, poškodzovanie majetku obce, znečisťo-
vanie verejných priestranstiev odpadmi, ako i zlá starostli-
vosť o pozemky, najmä z hľadiska ich zaburinenia, čím sa 
znehodnocuje pôdny fond.  
 

 
 

     Za účelom vykonávania aktivačných prác a drobnej in-
vestičnej činnosti boli pri Obecnom úrade v Lietave vytvore-
né pracovné miesta celkovo pre 8 občanov v zmysle § 50i 
zákona o zamestnanosti. Financovanie vytvorených pracov-
ných miest je zabezpečené prostredníctvom Úradu práce, 
sociálnych vecí a rodiny a spolufinancovaním zo strany obce.     
      V súčasnej dobe je v rámci samospráv všeobecne ne-
priaznivá finančná situácia (nižšie výnosy z podielových da-
ní, zvýšenie DPH, úprava legislatívnych noriem a s tým súvi-
siace krátenie finančných prostriedkov pre samosprávy), pre-
to všetka činnosť smeruje k efektívnemu nakladaniu s verej-
nými prostriedkami a jednou z možností je i takýto spôsob 
zamestnávania občanov. Za sledované obdobie boli vykoná-
vané drobné stavebné činnosti, opravy a údržby zariadení 
a majetku obce.  V objekte a areáli obecného úradu bol 
zrekonštruovaný sklad CO,  zabezpečený bol odvoz neupot-
rebiteľného materiálu CO, archív bol presťahovaný do no-
vých priestorov, čím sa uvoľnili kapacity pre sklad materiálu 
a techniky, upravili sa skladové a prevádzkové priestory pred 
obecným úradom (oplotenie, rozšírenie parkoviska), vybudo-
vaná bola elektrická prípojka a elektroinštalácie v prevádzko-
vých priestoroch, vystavaný bol oporný múr s výsadbou zá-
hradnej zelene pri ceste III. triedy. V areáli športového klu-
bu bola upravená plocha po vybudovaní odvodnenia hracej 
plochy, opravené zábradlie ihriska, pracovníci osadili odvod-
ňovacie žľaby a kovový priepust.  V objekte školskej jedál-
ne boli vymaľované priestory chodieb, kancelárií, skladov 
a vstup do objektu ŠK. 
     V katastri obce boli práce zamerané na čistenie kanali-
začných zberačov, výstavbu žľabov (v lokalite Hôrka) za 
účelom odvodnenia územia, prečistené boli recipienty 
v centre obce, v lokalite Holý vŕšok boli osadené čistiace 
šachty kanalizačného zberača. Na základe schválených zmien 
v dopravnom značení Okresným dopravným inšpektorátom       

SPRÁVA MAJETKU OBCE  
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OR PZ, SC ŽSK a Obvodným úradom dopravy a pozemných 
komunikácií bola vykonaná výmena, oprava a osadenie doprav-
ného značenia na ceste III. triedy v častiach L. Závadka, Lieta-
va a Lietava-Majer. V centre obce boli zrekonštruované infor-
mačné tabule.  
         V objekte materskej školy boli pracovníkmi vykonané 
búracie práce, vyhotovené izolácie vonkajších múrov, terénne 
úpravy, sanácia starého skladu pevného paliva a upratanie skla-
du kotolne. Vo vnútorných priestoroch pracovníci vymaľovali 
priestory chodby a schodišťa. Odvezený bol nepotrebný kovo-
vý materiál, za prostriedky získané jeho predajom bol zakúpený 
materiál na ďalšie opravy v zariadení MŠ.   
      V areáli základnej školy pracovníci vyčistili a upravili 
skladové priestory, bola zabezpečená demontáž a od-
voz neupotrebiteľného majetku, upravili sa priestory tried, vy-
konaná bola úprava zariadení ihrísk pred ZŠ, zrekonštruované 
boli poškodené omietky objektu ZŠ.  
      Súbežne s realizovanými prácami bola vykonávaná letná 
údržba a kosenie verejných priestranstiev, areálu ZŠ, MŠ, ihris-
ka, cintorína v Lietave a Lietavskej Závadke, miestnych komu-
nikácií, zber a zvoz separovaného odpadu, čistenie verejných 
priestorov. V ďalšom období sa pripravuje vybudovanie 
a nadkrytie čistiacej šachty v centre obce, osadenie kovovej 
mreže kanalizačného zberača na prístupovej ceste k objektu 
MŠ, osadenie informačných tabúľ obce (pred MŠ) a združenia 
Euroregión Beskydy, rekonštrukcia a úprava priestorov autobu-
sovej zastávky pred objektom CooP Jednoty, doplnenie doprav-
ného značenia v lokalite Majer, svahová úprava zosuvu pôdy a 
skál  pred obecným úradom a výstavba oporného múru, úprava 
a osadenie lavičiek v obci, výstavba prístupovej komunikácie 
a nových chodníkov na miestnom cintoríne, oprava miestnej 
komunikácie v lokalite Obrazná, oprava, svahovanie 
a vybudovanie odvodňovacieho žľabu na miestnej komunikácii 
v lokalite Holý vŕšok a Lietavská Závadka (pri kostole a škole). 
 

NAVŠTÍVILI NÁS 
 

      Dňa 19. júla 2011 navštívil obec Lietava minister 
kultúry SR Daniel Krajcer, ktorý v rámci obnovy kultúr-
neho dedičstva navštívil priestory Lietavského hradu, kde 
sa oboznámil priamo v teréne so stavom vykonávaných 
prác. Súčasne vyslovil podporu pripravovaným projektom 
Združením na záchranu Lietavského hradu na obnovu 
horného hradu, objektu vstupnej brány a prístupovej ces-
ty k hradu, na ktorú nadväzuje projekt Jantárovej cesty.    
       Dňa 21. Júla 2011 sme na pôde Obecného úradu 
v Lietave privítali splnomocnenca vlády SR pre územnú 
samosprávu, intergrovaný manažment povodí a krajiny 
Ing. Martina Kováča. Cieľom návštevy bola kontrola 
doteraz zrealizovaných vodozádržných opatrení v katastri 
obce a obhliadka vybudovaných prvkov v lokalitách Bo-
rôvčie a Farská dolina. Osobne sa presvedčil, že v obci 
sa buduje a poskytnuté finančné prostriedky sú účelovo a 
efektívne využívané. 
       Oboznámil som Vás len s niektorými činnosťami, kto-
ré sa v predchádzajúcom štvrťroku udiali a v budúcom  
vydaní Lietavských zvestí budeme pokračovať . 
 

Vážení občania,  
       srdečne Vás pozývam na Lietavské letné sláv-
nosti v sobotu 6.augusta do areálu ZŠ. 
                                                          Ing.Pavol Gašpierik 
                                                                      starosta obce 



     Od posledného článku o DHZ Lie-
tava sa toho až tak veľa nezmenilo. 
Naše družstvo dorastencov sa 
z minulého roku kvalifikovalo za dob-
rý výsledok rovno do Okresného kola 
hasičského športu, v ktorom sa mu 
žiaľ až tak dobre nedarilo, čo sa odra-
zilo na umiestnení a sklamaní doras-
tenci odchádzali z Okresného kola 
v Dolnom Hričove s diplomom za 
piate miesto v  konkurencii dvanástich 
družstiev. Možno sa to nezdá až také 
zlé, ale túžba po pohári bola veľká 
a možnosť získania na dosah, ale na 
päty sa nám nalepila smola. Avšak 
z Dolného Hričova sme odchádzali aj 
právom hrdí na nášho člena Michala 
Melišíka, ktorý v „Súťaži jednotlivca“ 
získal odznak tretej výkonnostnej 
triedy a tým dokázal všetkým prítom-
ným, že v našom tíme sú naozaj kva-
litní športovci. 
     V ďalšom súťažnom kole, ktoré 
bolo zarátavané do „Hasičskej ligy“, 
obsadilo družstvo dorastu pekné šieste 
miesto, v konkurencii dvadsaťpäť 

mužských tímov. Medzi 
súťažami sa nám tiež 

podarilo ko-
nečne zostaviť 
DHZ Plameň 
Lietava po-
z o s t á v a j ú c i 
z našich mla-
dých nadšen-
cov. Nane-
šťastie, naše 
šikovné deti 
nestihli obvo-
dové kolo hry 
Plameň, na 
ktorom by 
určite obsadili 
p o p r e d n é 
priečky, ale za 
to sa zohrali 
v skvelý tím, 

ktorí bol zatiaľ na dvoch súťažiach. Na 
prvej sa objavila naša povestná smola 
a vyradila náš tím z hry za technickú chy-
bu, ale na druhej súťaži skončili na skve-
lom štvrtom mieste v konkurencii 
15družstiev. 
     Napriek neúspechom na súťažiach 
a technickým problémom, naša DHZ Lie-
tava zabodovala hlavne v očiach profesio-
nálnych hasičov, keď naši členovia pomá-
hali pri zásahu pri požiari 
senníka v našej obci časť 
Obrazná (foto).  V zásahoch 
dobrovoľných hasičov pri 
požiaroch zatiaľ držíme 
prvenstvo nášho okrsku, čo 
nám priznali i profesionálni 
hasiči, čiže aj to môžeme 
rátať ako úspech. ☺ Možno 
sa pýtate, prečo sme sa zú-
častnili tak málo súťaží. 
Odpoveď je jednoduchá: 
smola sa nám nalepila aj na 
techniku a jej opravy nás 
vyradili zo sezóny na tri 
víkendy. Najprv sa nám 

roztrhla savica, ktorá už mala dosť 
rokov a potom nám „dala zbohom“ 
mašina. Našťastie, ešte stále tu máme 
mechanika, ktorý bol ochotný nám 
d a ť  t e c h n i k u  d o  p o r i a d k u 
(ĎAKUJEME). 
     Samozrejme, žiaci i muži, resp. 
dorast,  sa chystajú v auguste na ďal-
šie súťaže, z ktorých sa budú snažiť 
doniesť čo najviac trofejí. DHZ Lieta-
va tiež chystá založiť nové družstvo 
žien, ktoré sú v našej obci veľmi ši-
kovné a v konkurencii je schopné ob-
sadiť nejaké to pohárové miesto. Bu-
deme našim tímom držať palce a snáď 
sa tej povestnej smoly zbavia raz 
a navždy už na najbližšej súťaži. 
 

POZNÁMKA!!!! Veľmi radi by 
sme v našich radoch privítali nové 
tváre, hlavne dievčat a žien, ktoré 
by rady reprezentovali našu obec 
v tomto náročnom, ale krásnom 
športe. 
Tréning je situovaný v sobotu, prípad-
ne súťaže v nedeľu. Informácie po-
s k y t n e m e  n a  s t r á n k e 
www.dhzlietava@webnode.sk,  
facebook „Hasiči Lietava“,  
tel.: 0904 418456. 
Tréner DHZ: Ing. Stanislav Košša 

Autor článku: Natália Koššová 

Hasič sa vracia domov a už na prahu cíti pach spáleniny prichádzajúci z kuchyne.  
Pristúpi k manželke, pobozká ju a hovorí: "Nádherná vôňa miláčik."  
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V dedine zúri obrovský požiar. Na mieste zásahu sú hasičské zbory zo širokého oko-
lia. Páľava je ale tak veľká, že hasiči ani nemôžu prísť tak blízko k plameňom, aby 
mohli použiť striekačky. Zrazu prefrčí medzi nimi staré hasičské auto s dobrovoľnými 
hasičmi, vyskáču von vo vražednej páľave, postriekajú sa vodou a začnú hasiť.  O týž-
deň neskôr sú vyznamenaní za hrdinstvo a pri prevzatí peňažnej odmeny sa starosta 
pýta, čo s peniazmi urobia. Hasiči sa usmejú:                                                                       
"Najskôr necháme opraviť brzdy..."  

Mama, lampa horí!    - Nehovorí sa horí, ale svieti... 
- Tak mama, aj záclony svietia!  

�☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺� 
Zasmejme sa: 



     ZnZLH opäť zaznamenalo ús-
pech nielen pri práci na samotných 
múroch hradu, ale taktiež na diplo-
matickom poli. Po návšteve vtedaj-
šieho premiéra SR Miduláša Dzu-
rindu v roku 2004 tentokrát cez 
hlavnú bránu na nádvorie hradu 
dokráčal minister kultúry SR Da-
niel Krajcer. Priestormi hradu ho 
sprevádzal sám riaditeľ ZnZLH 
Ľubomír Chobot. Ministrovi uká-
zal novozrekonštruované časti hra-
du, oboznámil ho s rozsahom prá-
ce, ktoré by členovia združenia 
a ich sympatizanti chceli vykonať 
ešte v tomto roku. Ministrovi pre-
zentoval aj smelé plány do budúc-
nosti, aby pri ďalšom rozhodovaní 
o finančnej pomoci si bol istý, že financie 
padnú na úrodnú pôdu. 
       Návšteve ministra predchádzala náv-
števa riaditeľa ZnZLH Ľubomíra Chobota 
a nestora hradárov Aleša Hofereka na 

Ministerstve kultúry SR v Bratislave. 
Naozaj hrad Lietava si nemohol želať 
lepších vyjednávačov, ako týchto rok-
mi overených nadšencov. Prejav cha-

rizmatického Aleša  a Ľubova 
prezentácia dodnes vykonaných 
prác na hrade nikoho zo zúčastne-
ných na MK SR nenechali na 
pochybách, že hrad bude na po-
predných miestach záujmu.  
     Očakávania sa naplni li 
a Lietava bola zaradená v top päť 
hradov Slovenska, ktoré sa budú 
priamo uchádzať o pomoc zabez-
pečovanú MK SR.V priateľskom 
duchu sa niesol aj rozhovor mi-
nistra so starostom obce Ing. Pav-
lom Gašpierikom, ktorý deklaro-
val ochotu a záujem obecného 
úradu podieľať sa so ZnZLH na 
pripravovaných projektoch, kto-
rých úlohou je posunúť záchranu 

kultúrnej pamiatky hradu Lietava 
o krok ďalej. Či to bude o krôčik ale-
bo o riadny krok, rozhodnú na to urče-
ní ľudia, ako inak až v Bratislave!!! 

                                                                                                              V.Peťo 

 

Združenia na záchra-
nu Lietavského hradu 

pozýva  
svojich priaznivcov 
a široké okolie na 

DEŇ OTVORENÝCH 
DVERÍ,  

ktorý sa bude konať 
20. augusta 2011 

v priestoroch hradu 
Lietava. 

 

     Minulý rok sa po prvý- 
krát slávila svätá omša v 
priestoroch hradu a tento 
rok sa v nedeľu 7.augusta 
o 14.00 hodine bude ko-
nať tiež na nádvorí hradu 
Lietava, celebrovať bude 
náš dekan Mons. Stani-
slav Belák. 
     Tak ako minulý rok aj 
tento budú sv. omšu spre-
vádzať svojím spevom 
animátori s táborovými 
deťmi. 
 

� � � � “Nie je bohatý ten, kto mnoho má, ale kto veľa dáva.“Nie je bohatý ten, kto mnoho má, ale kto veľa dáva.“Nie je bohatý ten, kto mnoho má, ale kto veľa dáva.“Nie je bohatý ten, kto mnoho má, ale kto veľa dáva.“     ���� 
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Titulek popisující obrázek nebo 
grafiku 

ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU LIETAVSKÉHO HRADU INFORMUJE... 

Svätá omša  
na hrade 

Deň otvorených 
dverí 



Základnou úlohou 
Poľovníckeho zdru-
ženia /PZ/  je pláno-
vitý chov, zušľach-
ťovanie, ochrana a 
lov zveri v poľov-

nom revíri, jej hospodárske  využitie a ochra-
na životného prostredia zveri. Robí opatrenia 
na zlepšenie úživnosti poľovného revíru, naj-
mä získavanie krmív na prikrmovanie zveri 
a na obmedzovanie škôd spôsobovaných zve-
rou na poľnohospodárskych  a lesných kultú-
rach a škôd spôsobovaných na zveri. Zabezpe-
čuje hospodárne využitie a fyzickú a právnu 
ochranu svojho i zvereného majetku, s ktorým 
hospodári. Je treba konštatovať, že PZ Drieno-
vica hospodári na prenajatých pozemkoch, za 
ktoré vlastníkom platí zmluvne stanovený 
nájom, hospodári so zverou, ktorá patrí štátu 
a ten aj stanovuje, aká zver a v akom počte sa 
môže loviť. Základným právnym predpisom je 
Zákon o poľovníctve a interné právne predpi-
sy Slovenskej poľovníckej komory, Sloven-
ského poľovníckeho zväzu, ktorý je jedným 
zo subjektov Slovenskej poľovníckej komory 
a interné predpisy samotného PZ  Drienovica.  
         PZ Drienovica so sídlom v Lietave vy-
konáva právo poľovníctva v revíri podľa roz-
hodnutia Lesného úradu v Žiline č. LÚ – 161/ 
1993 – Sk zo dňa 8.3.1993. PZ má prenajatý 
poľovný revír z poľovných pozemkov katastra 
obcí Lietava, Lietavská Lúčka,  Lietavská 
Svinná, Bytčica, Porúbka,  ktorý uznal Lesný 
úrad v Žiline  s celkovou výmerou 2273 hek-
tárov. 
        Počas tohto funkčného obdobia  výbor 
pracuje v zložení :  Pavol Chmulík - predseda, 
Libor Gašpierik - tajomník, Stanislav Sikel - 
poľovný hospodár, Ladislav Grečnár - finanč-
ný hospodár, Fedor Sedílek  - člen výboru 
poverený riadením kynológie a strelectva, 
Kamil Gašpierik - člen výboru. V súčasnosti 

má PZ 33  členov. V úseku Lietava je 12 
členov, Lietavská Lúčka 9 členov a v úseku 
Lietavská Svinná 12 členov. 
       Pre zabezpečenie úloh členovia PZ úzko 
spolupracujú s vlastníkmi poľovných po-
zemkov hlavne Turiec - AGRO, s.r.o. stredi-
sko Podhorie pri ochrane poľnohospodár-
skych kultúr. V roku 2010 bol pôvodný plán 
lovu diviačej zveri v celkovom počte 39 
kusov . Vzhľadom na škody, ktoré spôsobuje 
diviačia zver, bola zo strany PZ  požiadavka 
na zvýšenie lovu, ktorej Obvodný lesný úrad 
Žilina vyhovel. Celkove bolo ulovených 59 
kusov diviačej zveri, čím boli z časti elimi-
nované škody na poľnohospodárskych kultú-
rach. Pri ostatnej raticovej zveri - jelenej a 
srnčej bol plán lovu za rok 2010 splnený. 
       Podobná situácia je aj v roku 2011, keď 
plánovaný lov diviačej zveri vekovej kategó-
rie "lanštiakov" už bol splnený. Od začiatku 
roka 2011  bolo ulovených  24 kusov divia-
čej zveri, hlavne v lokalitách Proskovec a 
Prúty, kde je pestovaná pšenica. Z dôvodu 
ochrany poľnohospodárskych kultúr  bola 
požiadavka na zvýšenie lovu tohto druhu 
zveri, ktorej Obvodný lesný úrad Žilina 
čiastočne  vyhovel a zvýšil plán lovu o 14 
kusov diviačej zveri. 
        Pre ochranu lesných kultúr členovia  
pripravujú objemové, dužinaté a jadrové 
krmivo na prikrmovanie zveri počas zim-
ných mesiacov. V roku 2010 pripravili čle-
novia 142 q objemového, 51 q dužinatého a 
35 q jadrového krmiva. K prikrmovaniu má 
PZ vybudovaných celkove 27 kŕmnych za-
riadení a 25 solísk. 
        Potvrdením dobrého poľovného obhos-
podarovania revíru sú  medaily, ktoré boli 
získané v poslednom období za trofeje jed-
notlivých druhov zveri. Spomenieme bron-
zovú medailu uloveného diviaka v Lietave 
v lokalite Proskovce, strelec Libor Gašpierik 

v roku 2007, zlatú medailu trofeje ulovené-
ho diviaka v Lietave, lokalita Borôvčie v 
roku 2008, strelec Fedor Sedílek; bronzová 
medaila trofeje  uloveného diviaka v Lieta-
ve, lokalita Zálužie v roku 2009, strelec 
Jozef  Petrák; bronzová medaila  trofeje  
uloveného jeleňa v L. Svinnej v roku  2009,  
strelec Stanislav Grečnár,  bronzová medai-
la za uloveného srnca v Lietave, lokalita 
Smriečie v roku 2010,  strelec Lukáš Polá-
ček.  
        Dobrá spolupráca je s Lesným spolo-
čenstvom Lietava, Urbariátom Lietava, 
Farským úradom Lietava, Združením súk-
romných vlastníkov lesov L. Svinná, Urba-
riátom L. Svinná, Urbariátom Lhota, Urba-
riátom                    L. Lúčka a Urbariátom 
Porúbka v oblasti ochrany lesných kultúr, 
prác pri zalesňovaní výsadbou stromčekov, 
úpravou studničiek a čistení lesných chod-
níkov. V spoločenskej oblasti je pravidelne 
každý rok organizované spoločenské pose-
denie pri príležitosti mesiaca "Jún mesiac 
poľovníctva", na ktoré sú pozývaní zástup-
covia vlastníkov poľovných pozemkov a 
zástupcovia Obecných úradov. V roku 2011 
sa PZ podieľalo s Lesným spoločenstvom a 
Urbariátom Lietava na organizácii posede-
nia, na ktoré boli pozvaní všetci vlastníci 
lesov. 
      Členovia PZ Drienovica Lietava  ďaku-
jú vlastníkom poľovných pozemkov za 
poskytnutie možnosti vykonávať právo 
poľovníctva na ich pozemkoch formou 
prenájmu. Pre budúce obdobie aj naďalej 
predpokladáme dobrú spoluprácu s vlast-
níkmi poľovných pozemkov, obecnými 
úradmi, Regionálnou radou SPK Žilina a 
Obvodným lesným úradom Žilina, s cie-
ľom, čo najlepšie plniť úlohy, ktoré sú kla-
dené na činnosť poľovníckych združení. 
                    Výbor PZ Drienovica Lietava 

povedá skutočnej potrebe občana, 
občan obce môže požiadať 
o opatrovateľskú službu rodinným 
príslušníkom a to formou pracovnej 
zmluvy na čiastočný úväzok cez 
obecný úrad alebo formou celoden-
nej opatrovateľskej služby cez 
Úrad práce, soc. vecí a rodiny. 
    Opatrovaný občan je povinný 
platiť úhradu za sociálne služby, 
a to za opatrovateľskú službu 
v byte. Úhrada za poskytnutú so-
ciálnu službu v byte sa určuje 

    Sociálne služby sú špecializované 
činnosti na riešenie sociálnej núdze 
občanov a upravuje ich zákon č. 
448/2008 Z. z. o sociálnych služ-
bách v znení neskorších predpisov. 
    Zákon určuje druhy sociálnych 
služieb. Na obce prešli kompetencie 
na terénne sociálne služby a to: 
opatrovateľská služba v byte. 
    Vzhľadom k tomu, že kapacita 
ústavov sociálnej starostlivosti, 
hlavne v domovoch  dôchodcov a 
penziónoch pre dôchodcov nezod-

podľa druhu poskytovaných úkonov. 
    Doklady potrebné na vybavenie opatrovateľ-
skej služby v byte /poskytované cez obec/: 
- žiadosť o posúdenie odkázanosti na      
   sociálnu službu 
- fotokópia výšky dôchodku 
- lekársky nález na účely posúdenia .    
   Doklady dostanú občania na OÚ, kde im budú 
poskytnuté aj ďalšie informácie. 
    Osoba, ktorá bude poskytovať opatrova-
teľskú službu v byte – cez obec, nie celodenná 
opatrovateľská služba, musí absolvovať kurz 
opatrovateľa ,   ktorý   si  hradí   z  vlastných   
zdrojov.                                                                                          

                                                     o.ú.    

Opatrovateľská služba v byte 

POĽOVNÍCKE ZDRUŽENIE DRIENOVICA LIETAVA 
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Naše deti z materskej školy súťažili a vyhrali. 
 

Celý školský rok sa deti z materskej školy v Lietave pod vedením pani Masárovej pripra-
vovali na Majstrovstva okresu v gymnastike. 
A oplatilo sa im vynakladať úsilie na tréningoch v priebehu celého roku. Koncom mája sa 
uskutočnili v Lietavskej Lúčke preteky, ktorých sa zúčastnilo 9 trojčlenných družstiev. 
Z našej materskej  školy sa zúčastnili štyri družstvá. Deti preukázali šikovnosť v behu, 
skoku do diaľky z miesta, ohybnosť v predklone na lavičke a v gymnastickej zostave na 
koberci. Boli veľmi šikovné, čo im vynieslo 1.,2.,3. a 4.miesto v družstvách. 
V jednotlivkyniach dievčat celkove zvíťazila naša Rebeka Jahôdková, na druhom stupni 

stála taktiež naša gymnastka Anetka Tomaščíková a na treťom, ako ináč, tiež naša Nikolka Puškárová. Okrem našich súťažili 
deti z MŠ Lietavská Lúčka a deti z MŠ Čajakova Žilina. 
Chlapci skončili na peknom 2.mieste za MŠ Lietavská Lúčka v zložení: Marek Kútnik, 
Timko Zavadzan a Maťko Sagan. 
Všetkým patrí veľké poďakovanie za dobrú reprezentáciu našej obce a MŠ. 
Deti si odniesli zo súťaže diplomy, medaily, sladkú odmenu a plyšové hračky – veno-
vané Obecným úradom v Lietavskej Lúčke. 
Zostáva už len dodať, že i pre budúci školský rok nás čakajú podobné súťaže, no opäť 
s mladšími detičkami, keďže terajší súťažiaci už postupujú do 1.triedy základnej školy. 
Všetkým srdečne blahoželáme.                                                     M.Masárová 

Rozpis zápasov - Jesenná časť sezóny 2011 

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

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

           

LESNÉ SPOLČENSTVÁ 
  

AKCIONÁRSKE              URBÁRSKE 
 

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

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

OBECNÝ  ÚRAD 
Pondelok  7,00 - 15,00 

Utorok  nestránkový deň 
Streda     7,00 - 18,00 

Štvrtok  nestránkový deň 
Piatok      7,00 - 12,00 

 

OBECNÁ KNIŽNICA 
Streda    13,00 - 18,00 
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MUŽI DORASTENCI ŽIACI 

  1.kolo-   7.  8.2011 o 16.30. Lúky - Lietava 
  2.kolo- 14.  8.2011 o 16.30. Lietava - Nededza 
  3.kolo- 21.  8.2011 o 16.00. Zádubnie - Lietava 
  4.kolo- 28.  8.2011 o 16.00. Lietava - Zbyňov 
  5.kolo-   4.  9.2011 o 15.30. K.Poruba - Lietava 
  6.kolo- 11.  9.2011 o 15.30. Lietava - Ďurčiná 
  7.kolo- 17.  9.2011 o 15.00. Teplička - Lietava 
  8.kolo- 25.  9.2011 o 15.00. D.Pole - Lietava 
  9.kolo-   2.10.2011 o 14.30. Lietava - Podhorie 
10.kolo-   9.10.2011 o 14.30. V.Rovné - Lietava 
11.kolo- 16.10.2011 o 14.00. Lietava - Hôrky 
12.kolo- 23.10.2011 o 14.00. Súľov - Lietava 
13.kolo- 30.10.2011 o 14.00. Lietava - Kolárovice 

  1.kolo-   7.  8.2011 o 14.00. Rašov - Lietava 
  2.kolo- 14.  8.2011 o 14.00. Lietava - Nededza 
  3.kolo- 21.  8.2011 o 13.30. Jasenové - Lietava 
  4.kolo- 28.  8.2011 o 13.30. Lietava - Fačkov 
  5.kolo-   4.  9.2011 o 13.00. N.Lúčka - Lietava 
  6.kolo- 11.  9.2011 o 13.00. Lietava - Hrabové 
  7.kolo- 18.  9.2011 o 12.30. Trnové - Lietava 
  8.kolo- 25.  9.2011 o 12.30. D.Pole - Lietava 
  9.kolo-   2.10.2011 o 12.00. Lietava - H.Hričov 
10.kolo-   9.10.2011 o 12.00. Pšurnovice - Lietava 
11.kolo- 16.10.2011 o 11.30. Lietava - Zástranie 
12.kolo- 23.10.2011 o 11.30. Turie - Lietava 
13.kolo- 30.10.2011 o 11.30. Lietava - P.Chlmec 

  1.kolo- 21.  8.2011 o 10.00. Stránske - Lietava 
  2.kolo- 28.  8.2011 o 10.00. Lietava - N.Lúčka 
  3.kolo-   4.  9.2011 o 10.00. Mojš - Lietava 
  4.kolo- 11.  9.2011 o 10.00. voľný žreb - Lietava  
  5.kolo- 17.  9.2011 o 10.00. Lietava - Podhorie 
  6.kolo- 25.  9.2011 o 10.00. Trnové - Lietava 
  7.kolo-   2.10.2011 o 10.00. Lietava - Krasňany 
  8.kolo-   9.10.2011 o 10.00. D.Tižina - Lietava 
  9.kolo- 16.10.2011 o 10.00. Lietava - Ďurčiná  
10.kolo- 23.10.2011 o 10.00. Stráža - Lietava 
11.kolo- 30.10.2011 o 10.00. Lietava - Brodno 
12.kolo-   1.  9.2011 o 10.00  Nededza B - Lietava 
13.kolo- 15.  9.2011 o 10.00  Lietava - Zádubnie 

 

℡  0415971073   -   0903 622 595 

 Pondelok 
Utorok 
Streda 
 
Štvrtok 
Piatok 

815 - 1200 

815 - 1200 

815 - 1100 

 

815 - 1200 

815 - 1200 

1300 - 1445 

1300 - 1445 

1330 - 1445 

1530 - 1700 

1300 - 1445 

1300 - 1445 

Chcete zagratulovať svojim blízkym? 
 

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

ZÁVADSKÉ ŽENY V ZAHRANIČÍZÁVADSKÉ ŽENY V ZAHRANIČÍZÁVADSKÉ ŽENY V ZAHRANIČÍZÁVADSKÉ ŽENY V ZAHRANIČÍ    
     FS Závadské ženy v tomto roku vystupovali na rôznych akciách ako: karneval v Žili-
ne, f ašiangová obchôdzka po L. Závadke, zaspievali predsedovi Matice slovenskej, Deň 
matiek  v Rajeckej Lesnej, vo Varíne a Gospelovom festivale. 
     Najväčším podujatím súboru bolo v dňoch 3. a 5. júna sa stretnutie so zahraničnými 
Slovákmi v Třinci  - Bystřice v rámci podujatia  Matice slovenskej s názvom  „V úcte k 
tradíciám - Spoznávajme sa navzájom“. Cestou na toto stretnutie sme navštívili hrad v 
meste Hradec nad Moravici. Na podujatí sme sa stretli a vystupovali s našimi rodákmi z 
Francúzska, Maďarska a ČR. Po vzájomnom privítaní sme boli spoločne na OcÚ v Bys-
třici, kde nás čakali predstavitelia Slovákov ČR a starosta obce. Pozreli sme si námestie a 
najkrajšie pamiatky obce. V sobotu 4. 6. popoludní bolo na námestí kultúrne podujatie 
pri príležitosti tohto stretnutia. Vystupovali sme v programe s našimi zahraničnými ro-
dákmi. Naše vystúpenie zložené zo starodávnych ľudových piesní lietavskej doliny a 
okolia Žiliny sa veľmi páčilo. Večer sme pokračovali vo vzájomnej výmene skúseností a 
na ďalší deň sme sa vracali domov.  
     Toto stretnutie Slovákov bolo uskutočnené na vysokej úrovni a pre náš súbor jedným 
z najkrajších podujatí. Poďakovanie patrí hlavne Krajskej rade Matice slovenskej ŽSK a 
Domu matice slovenskej v Žiline.                                                               Helena Zjavková 
                                                                                                                                                              vedúca súboru 


