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POKOJ VÁM
Čím je človek starší, tým si
uvedomuje, aký dôležitý je
dar pokoja. Je to jeden z najväčších darov. Ako je dobre,
keď je pokoj v duši, pokoj v
dome, v rodine, v susedstve, v
práci, vo svete.
Tento dar pokoja môže dať
iba Boh. Iba On vie uspokojiť
človeka a splniť jeho túžbu.
Zmŕtvychvstalý Ježiš nás
pozdravuje : „Pokoj Vám!“
Nech tento pokoj naplní naše
srdcia, duše a staňme sa nositeľmi tohto pokoja. Všetci
tento pokoj potrebujeme.
Váš dekan Stanislav Belák

Za nami je prvý štvrťrok roku 2011 a pred
obecnou samosprávou stojí celý rad úloh
v rozvoji obce, z ktorých by sme aspoň časť
chceli zrealizovať v čo najkratšom čase. Do
popredia sa dostáva i otázka finančných prostriedkov, ktoré sú potrebné na ich realizáciu.
Pri pohľade na príjmovú časť rozpočtu obce je
zrejmé, že spoliehať sa len na vlastné príjmy
by bolo krátkozraké a takéto riešenie nedokáže
uspokojiť značnú časť požiadaviek občanov.
Je preto nevyhnutné orientovať sa na formy
šetrenia vlastných zdrojov, efektívnu správu
majetku obce a mimorozpočtové zdroje, najmä
na prostriedky z dotácií ústredných orgánov
štátnej správy a fondov európskeho spoločenstva, ktorých čerpanie je žiaľ z časového hľadiska obmedzené.
Lietava zahŕňa vo svojom katastri i časti
Majer a Lietavskú Závadku, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť obce a v takomto duchu je zo
strany samosprávy pristupované aj k plneniu
úloh, ktoré je potrebné vykonať. Chcem Vás
preto z pohľadu investičnej činnosti
v stručnosti informovať o problémoch, realizovaných aktivitách a pripravovaných projektoch
v obci za prvých sto dní po voľbách v r.2010.
Obchod v Lietavskej Závadke a nevyhovujúce zásobovanie občanov potravinárskym
tovarom - na základe záverov z verejného
zasadnutia s občanmi v Lietavskej Závadke
a uznesenia obecného zastupiteľstva obec vykonala opatrenia, ktorých výsledkom bude
v prvej etape rekonštrukcia priestoru obchodu
tak, aby občania mohli nakupovať potravinársky tovar už v lete tohto roku. V druhej etape
bude objekt komplexne zrekonštruovaný s
vybudovaním pohostinstva, nájomných bytov.
Obchod v Majeri - za účelom pripravovanej

rekonštrukcie obchodu bolo v mesiaci február
2011 rokovanie so zástupcami spoločnosti
CooP Jednota, s. d.. Zo strany obce boli realizované (v súčinnosti s investorom) opatrenia
na vydanie právoplatného stavebného povolenia tak, aby sa rekonštrukcia uskutočnila
v plánovanom termíne marec – apríl 2011.
Zásobovanie pitnou vodou v Lietavskej
Závadke – na základe prieskumu poradenská
spoločnosť vypracovala odbornú štúdiu na
záchyt prameňa pitnej vody v lokalite Uholnice. Pripravované sú práce a odborné analýzy
pre vypracovanie projektovej dokumentácie za
účelom uplatnenia požiadavky v rámci výzvy
na čerpanie prostriedkov z fondov ES, resp.
environmentálneho fondu. Prípravné práce sa
predpokladajú ukončiť v októbri tohto roku.
Predpokladaný objem investícií–cca 200.000 €.
Odstránenie následkov zosuvu pôdy a skál
pri objekte obecného úradu - na základe havarijného stavu bolo vykonané odborné posúdenie lokality a navrhnuté variantné riešenia. Za
účelom sanácie svahu boli oslovené viaceré
spoločnosti na vypracovanie projektu. Zo strany obecného úradu bola podaná žiadosť na
pridelenie dotácií z kapitoly Ministerstva financií SR. Objem investícií – cca 13.000 €.
Rekonštrukcia strechy objektu obecného
úradu – na základe havarijného stavu bol vypracovaný predbežný rozpočet stavebných
úprav a podaná žiadosť na pridelenie dotácií
z kapitoly Ministerstva financií SR. Objem
investícií – cca 13.500 €.
Rekonštrukcia areálu športového klubu –
za účelom zrekonštruovania zariadení v areáli
ŠK a ZŠ bola podaná žiadosť na pridelenie
dotácií z kapitoly Ministerstva financií SR.
Objem investícií – cca 13.000 €.
(pokračovanie na str.4)

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

13.mája - 6.júna 2011
Sčítací komisári :
Veronika Čibenková - Majer
Ľudmila Mojíková - Lietava č.1
Alena Balvonová - Lietava č.2
Darina Surovčíková - Lietavská Závadka

ROZDELENIE POSLANCOV DO KOMISIÍ
Anton Belan - predseda komisie školstva, športu, mládeže a sociálnych vecí
Augustín Brezáni - člen obecnej rady
Jaroslav Brezáni - predseda komisie miestneho rozvoja a výstavby
Libor Danko - predseda komisie verejného poriadku a životného prostredia
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
Helena Zjavková - predsedkyňa komisie na ochranu verejného záujmu

Správičky

Opustili nás
Jozef HRADSKÝ

◊

5.4.1931 - 8.1.2011
Jozefína SUROVČÍKOVÁ
13.3.1922 - 19.1.2011

◊

Mária HUBOČANOVÁ
29.1.1931 - 22.1.2011
Helena ŠVECOVÁ
16.1.1935 - 29.1.2011

◊

Dominik MELIŠÍK
13.8.1939 - 20.1.2011
Katarína ŠUPEJOVÁ
24.11.1911 - 23.2.2011
Gabriela HRADSKÁ

◊

4.9.1934 - 8.3.2011
Filoména CHODELKOVÁ
16.2.1938 - 4.4.2011

„Očiam ste odišli,
v srdciach ste ostali.“

◊

2.januára sa konal stolnotenisový turnaj
o pohár starostu obce, na ktorom sa
zúčastnilo 18 tenistov. Pohár si odniesol
M.Pavlík, druhý bol J.Brezáni a tretí
P.Furmánek.
2.januára vo farskom kostole bolo
odohrané divadlo „Ježiško nám
doniesol mamičku“, ktoré naštudovala
M.Čibenková s našimi deťmi. S týmto
divadlom sa predstavili aj v Bitarovej a
Babkove.
V dňoch 15. a 16. januára bola v Lietave
koleda, na ktorej nám vdp.Stanislav
Belák a vdp.kaplán Daniel Šedík
vysvätili domy. V nedeľu 16.januára na
zakončenie koledy vystúpil vo farskom
kostole mandolínový súbor „Žiarinka“
z Nesluše. Všetci, čo sa na ňom
zúčastnili, si odniesli pekný kultúrny
zážitok.
29.januára
ZPOZ pripravil akciu
„Uvítanie detí do života“. Pozvané boli
všetky deti, ktoré sa narodili v roku
2010 (bolo ich trinásť). Na slávnosť ich
prišlo jedenásť. Každé dieťa dostalo
pamätný list, finančný a vecný dar.
12.februára sa konali dve pekné akcie. V
miestnom osvetovom stredisku prvý
spoločný farský karneval. Karneval sa
niesol v šmolkovskej atmosfére a celé

◊

◊

◊

◊

◊

◊
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popoludnie sa šmolkovia starali o program a zábavu. V pekne vyzdobenej sále
sa stretlo 58 masiek. Do tanca hrala
skupina RINTINTIN z Podhoria.
Na hrade mali možnosť zaľúbení osláviť Valentína, aj zvečniť sa v peknom
srdiečku.
26.februára sa konala výročná schôdza
Dobrovoľného hasičského zboru. Na
schôdzi sa predávali členské známky.
Žiadame členov , ktorí ešte nemajú
zakúpené známky, aby si ich prišli zakúpiť na obecný úrad
26.februára sa tiež konal v osvetovom
stredisku Ples kresťanských rodín, na
ktorom sa zabavilo 28 manželských
párov. Ples organizoval FÚ Lietava.
8.marca Únia žien si so svojimi členkami pripomenula Medzinárodný deň
žien.
V marci sa zbieralo obnosené šatstvo,
obuv a doplnky pre neziskovú organizáciu Dobrý anjel. Všetkým, ktorí prispeli,
touto cestou ĎAKUJEME.
23.marca sa v obci uskutočnil zber elektrospotrebičov. Dúfame, že pri pristavení veľkokapacitných kontajnerov
nebudete do nich vhadzovať elektrospotrebiče.
Pracovníci pri OÚ sa starajú o čistotu a
skrášľovanie našej obce. Nenechávajme
to len na nich, ale prispejme aj my .

Narodil sa

Boris MEŠKO
19.2.2011

NENIČME SI ŽIVOTNÉ PROSTREDIE ODHADZOVANÍM ODPADKOV
A TVORENÍM SKLÁDOK NA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÁCH

Blahoželáme
Obec v spolupráci s Úradom práce k
1.4.2011 zamestnala 5 pracovníkov z radov nezamestnaných na dobu 9 mesiacov.
K 1.5.2011 plánuje zamestnať ďalších 4
pracovníkov z radov nezamestnaných na
dobu 6 mesiacov a 3 občania sú na Menšie obecné služby na dobu 9 mesiacov.

PLNENIE ROZPOČTU OBCE ZA I.ŠTVRŤROK 2011
PRÍJMY
ROZPOČET PLNENIE

VÝDAVKY

%

Rozpočet
Obec+školstvo 635.400,00

Plnenie

%

Rozpočet

Plnenie

%

199.276,84

31,36

630.875,00

169.092,96

26,80

Školstvo

367.000,00

98.894,80

26,94

367.000,00

99.568,00

27,13

Obec

268.400,00

100.382,04

37,40

263.875,00

69.524,96

26,34

POĎME SPOLOČNE DAROVAŤ KRV - 19. MÁJA 2011

Pár litrov tejto vzácnej tekutiny prúdi
v každom z nás. Vaše
rozhodnutie darovať
krv môže rozhodnúť aj
o osude iného človeka
a zachrániť mu život.

Darovanie krvi je skutočným
„darom života“, ktorý zdravý
jedinec môže poskytnúť ľuďom
chorým a po úrazoch. Je to veľmi prospešný, bezpečný a jednoduchý humánny krok.
Celý proces darovania krvi
trvá, od registrácie až po odchod domov, približne hodinu a
samotný odber len 5 – 15 minút,
počas ktorých daruje darca 450
ml krvi. Krv je ďalej spracovaná
(rozdeľovaná) na jednotlivé
zložky, ktoré môžu pomôcť
zachrániť ľudské životy. Červené krvinky, prenášače kyslíka,

zachraňujú životy pacientov počas
operácií a po úrazoch. Plazma,
tekutá zložka krvi, je určená pre
pacientov trpiacich poruchami
zrážania krvi. Tretia zložka, krvné
doštičky, zastavuje krvácanie pri
rezných poraneniach a pri otvorených krvácaniach. Často sa podávajú pacientom liečiacich sa na
nádorové ochorenia a aj pacientom po transplantácii.

Ako často ?
Muži môžu darovať krv maximálne 4x do roka, ženy maximálne 3x do roka.
Čo si so sebou doniesť?
- občiansky preukaz
- kartu poistenca

Hromadný odber krvi
v Lietave : 7.00 - 13.00
v Osvetovom stredisku

Kto môže darovať krv?
Prosíme stálych darcov, ale aj
Každý zdravý človek vo veku od prvodarcov, aby sa pridali a
18 do 60 rokov, ktorý má viac ako takto spoločne darovali KRV
50 kg.
- najvzácnejšiu tekutinu sveta.

strana 3

ZÁKLADNÁ ŠKOLA A JEJ AKTIVITY
Ďalšia rozprávková NOC
S ANDERSENOM je za nami. Z 1. na 2.
apríla si veľa rodičov oddýchlo od svojich
ratolestí, ktoré strávili túto čarovnú noc
v škole. Pedagógovia nachystali program,
takže deti mali o zábavu postarané. Najprv
si pozreli divadielko, potom na
nich čakal Literárny milionár,
zvolili si Správnych chlapcov aj
dievčatá a na záver vypustili do
neba svoje priania vďaka lampiónom šťastia. Veľa toho sme
nenaspali, ale to nevadí, lebo
sme strávili spolu fajn čas.

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - Školské
kolá pre žiakov 1. a 9.ročníka sa uskutočnili vo februári. Žiaci súťažili v troch kategóriách. S prednesom poézie a prózy sa predstavilo 12 detí v kategórii I. (2.až 4.r)
Víťazi D.Becík a A.Balvonová reprezentovali školu v obvodnom kole v Žiline.
V kategóriách II. a III. (5.až 9.r.) vystúpilo
9 žiakov. Víťazka staršej kategórie
D.Majdánová postúpila do obvodného
kola, ktoré sa konalo v marci v Žiline.
Nezľakla sa veľkej konkurencie, získala
úžasné 1.m. a postúpila do okresného kola.

PRVÉ V OKRESE
Možno ani netušíte, aké skvelé stolnotenisové hráčky máme v ZŠ Lietava.
Tím v zložení Alena Danková, Dominika Majdanová, Mária Violeta Chobotová (8.r.),
Koššová (9.r.) sa prebojoval z okresného kola do krajského kola, a to sa hocikomu nepodarí, však dievčatá ☺

Všetky deti majú
rady čas strávený
mimo školy na LEPŠIE RAZ VIDIEŤ, AKO STOKRÁT POČUŤ
výletoch, exkurziách a iných aktivitách. Keďže nám je tento fakt známy, snažíme sa
spestriť vyučovanie aj týmto smerom. Tento školský rok mali deti možnosť navštíviť
Obecnú knižnicu v Lietave, Planetárium v Žiari nad Hronom, mohli si pobesedovať so
spisovateľkou Toňou Revajovou v Žilinskej knižnici, pozrieť sa na zvieratá v
Centre voľného času v Žiline,
pobaviť sa v divadle s Jankom a
Marienkou, zamyslieť sa nad
svojím životom na vý +c hovnom
koncertes názvom Kam kráčaš, či
zapojiť sa do rôznych súťaží.

ŠIKOVNÝ MATEMATIK
Matematická olympiáda je zatiaľ naša najúspešnejšia
súťaž a to vďaka Michalovi Hanuliakovi (5.r.), pretože v
okresnom kole získal skvelé 1.miesto. Nestratil sa ani jeho
spolužiak Martin Škulavík, ktorý obsadil 7.miesto. Michal
Hanuliak postúpil do krajského kola.



Čím viac sa učíme, tým viac odhaľujeme svoju nevedomosť.
Percy Bysshe Shelley

Prešlo určité obdobie a my Vám
opäť chceme niečo „vyklebetiť“ z
toho, čo sa deje v našej materskej
škole
Začneme niekde na začiatku
školského roka, keď sme sa po
prázdninách opäť vrátili do našej
škôlky.Tento školský rok nás je 43.
Do malej skupiny chodí 21 detí a do
veľkej skupiny 22 detí.
V jeseni sme mali vydarenú
šarkaniádu. Počasie nám síce až tak
neprialo ako po iné roky, ale to nás
neodradilo a šarkany, ktoré nám
mamy a otcovia poobede priniesli,
sme nakoniec rozlietali. Ako to
vlastne bolo? Vyšli sme na kopec a
odtiaľ sme sa rozbehli dolu a
šarkany sa umúdrili-odlepili sa od
zeme a plachtili vo vzduchu.
Lístie opadlo zo stromov, my sme si
z nich vyrobili rôzne ozdoby a
výrobky, ktorými sme skrášlili
škôlku a túžobne sme očakávali toho
sivovlasého dedka, ktorý nám vždy
nosí sladkosti a hračky. A Mikuláš
naozaj prišiel a presne na našu
besiedku. Zaspievali sme mu piesne,
povedali krásne básničky a staršie
.

ŠKÔLKARSKÝ

„KLEBETNÍČEK“
INFORMUJE

.

.

deti zahrali „Koledníkov“. Mikuláš
nám za to zahral na gitare a bol milo
prekvapený, že sme poznali celú
T i c h ú
n o c .
Fašiangy boli veselé a ako inak ich
môžeme ukončiť ako veselým
karnevalom, kde nechýbala torta,
krásne masky, tombola
a
pochovávanie basy. Vytancovali
sme sa nielen my, ale vykrútili sme
aj našich rodičov v metlovom ,
loptičkovom a čokoládovom tanci.
A to nie je všetko. Ešte nás čaká
šibačka, stavanie a váľanie mája,
oslava Dňa matiek, Dňa detí a
trochu veselá i smutná udalosť
Rozlúčka s predškolákmi. Veselá
preto, lebo predškoláci odídu do
„veľkej“ školy a smutná, lebo nám
bude za nimi smutno.
Toto je stručná informácia, čo sa
deje v našej materskej škole z
pohľadu detských očí. Teraz niečo
aj od nás dospelých.

MŠ pracuje podľa Školského
vzdelávacieho programu “Poď sa s
nami hrať“, ktorý je zameraný na
oboznamovanie detí s ľudovou
kultúrou a okolitou prírodou. Našou
prioritou je rozvíjať deti nielen po
rozumovej stránke, ale aj po stránke
emocionálnej, s cieľom čo najlepšie
pripraviť dieťa na vstup do ZŠ.
MŠ je pomerne dobre materiálne
vybavená - vymenené sú okná a dvere,
zrekonštruovali sa umyvárky detí, ale
sú aj veci, ktoré si pýtajú opravu,
prípadne vylepšenie. V prvom rade je
to rekonštrukcia strechy, ktorá počas
silných dažďov zateká a asfaltovanie
dvora. Toto leto by sme chceli
odstrániť provizórny sklad uhlia a
zaviesť ho hlinou, natrieť železné
pr el i ezky a dopl ni ť dr evené
exteriérové hračky. Dúfame, že sa
nám to v spolupráci s obecným
úradom a rodičmi detí podarí.
Lúčime sa s Vami s prianím veselej
Veľkej noci a nabudúce sa Vám určite
pochválime s niečím iným, alebo s
tým, čo sa nám podarilo urobiť
z toho, čo sme si predsavzali.
.

.

Deti a dospeláci z Materskej školy v Lietave
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Celková rekonštrukcia mostu v Majeri – na základe predbežnej
ohliadky a vypracovaných posudkov bolo skonštatované, že stav
mosta je havarijný, čo má vážne dôsledky na dopravnú dostupnosť územia. Zo strany obce sú prijaté opatrenia na realizáciu
geometrického zamerania cestnej komunikácie, majetkovo - právne vysporiadanie a následnú realizáciu projektovej dokumentácie
na rekonštrukciu mosta. Snahou obce je spojiť práce s úpravou
blízkej lokality za účelom vytvorenia oddychovej zóny pre občanov. Projekt „Miniskanzen“ – Združenie za záchranu Lietavského hradu v súčinnosti s obcou vypracovalo projektovú dokumentáciu projektu „Miniskanzen Lietava“. Projekt spolu so žiadosťou
o dotáciu bol v stanovenom termíne podaný na Ministerstvo kultúry SR. Objem investícií – cca 17.000 €.
Projekt „Jantárová cesta“ – v rámci pripravovaného projektu
Združenie za záchranu Lietavského hradu vypracovalo urbanistickú štúdiu. Obec v rámci týchto aktivít zabezpečuje opatrenia na
majetkovo – právne usporiadanie danej lokality.
Prvý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky pre rok 2011.
V marci 2011 bola obcou Lietava
podaná prihláška do prvého realizačného projektu revitalizácie
krajiny. Obec Lietava bola na
základe splnenia podmienok zaradená do zoznamu 200 obcí
z celkového počtu 833 prihlásených miest a obcí Slovenska. Dňa
20. 3. 2011 sa predstavitelia obce
zúčastnili na rokovaní za účasti
premiérky vlády SR, splnomocnenca vlády SR a odborných garantov programu revitalizácie.
V súčasnosti sa posudzujú miestne podmienky, kapacity, potreby
odbornej koordinácie a spôsob
vykonania prác. Súčasne sa uskutočňuje verejné obstarávanie
a ohliadka katastra potencionálnymi zhotoviteľmi vodozádržných
prvkov. Cieľom projektu je ochrana pred povodňami spôsobenými prívalovými dažďami, zadržanie vody v povodí (najmä
v Lietavskej Závadke) a vytvorenie pracovných miest pre občanov. Objem investícií – cca 90.000 – 120.000 €.
Podpora investičnej bytovej výstavby - v obci bolo zrealizované
geometrické zameranie miestnych cestných komunikácií
v lokalitách Lietavská Závadka, Majer 1, Majer2, Lietava –
(Skotňa - Obrazná) za účelom majetkovo – právneho usporiadania. Cieľom je príprava komunikácií pre budovanie inžinierskych
sietí, recipientov a ich rekonštrukcie.
Aby sme zabezpečili väčšiu bezpečnosť občanov, bude nutné
pristúpiť po etapách k realizácii výstavby nových chodníkov popri
ceste III. triedy a rekonštrukcii dopravného značenia. Nezanedbateľná je i otázka rozvoja cestovného ruchu ako ďalšieho nepria-

meho zdroja financovania, s cieľom využiť všetok potenciál
a krásne prostredie v našej obci.
Projekt kamerového a bezpečnostného systému - v súčasnej
dobe je spracovávaný projekt v rámci prevencie kriminality pre
exponované lokality obce za účelom predchádzania páchania priestupkov, iných deliktov a protispoločenského správania. Cieľom
projektu je zároveň ochrana života, zdravia a majetku obce, resp.
majetku právnických a fyzických osôb sídliacich na území obce.
Údržba a správa majetku obce – obec opätovne uzatvorila
zmluvu s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny za účelom zamestnania občanov obce formou tzv. aktivačných prác, v rámci
ktorých zamestnanci úradu priebežne rekonštruujú zariadenia,
upravujú sklady, oplotenia v areáli ZŠ Lietava, ŠK Lietava a MŠ
Lietava. Koná sa rekonštrukcia parkoviska, plôch pred objektom
obecného úradu a príprava
sanácie zosuvu svahu. V
mesiaci máj je pripravovaná úprava skladu civilnej
ochrany (CO) a v súčinnosti s Obvodným úradom
v Žiline obmena materiálu
CO po expiračnej dobe.
V otázkach spolupráce
chcem v mene obce a obecného úradu poďakovať za podporu pri
plnení úloh Pozemkovému spoločenstvu lesnému, Pozemkovému
spoločenstvu urbárskemu, Rímsko-katolíckemu farskému úradu,
Pozemkovému spoločenstvu urbárskemu Lietavská Závadka,
Združeniu za záchranu Lietavského hradu a všetkým občanom,
ktorí sa aktívne zapájajú do diania v obci. Za účelom informovanosti občanov obce a vyjadrenia ich názoru na plány rozvoja obce
v ďalších rokoch bude v blízkej budúcnosti spracovaný návrh
Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, ku ktorému
sa bude mať možnosť vyjadriť každý z Vás.
Ale ako sa hovorí, nielen prácou je človek živý - v obci sa
rozbehli mnohé aktivity v kultúrno - spoločenskej oblasti, pravidelne začali prebiehať cvičenia žien (samozrejme, že je daný priestor na realizáciu i pre mužov), za účelom založenia stolnotenisového oddielu sú organizované športové aktivity v Miestnom
osvetovom stredisku, zorganizované bolo stretnutie pri príležitosti
uvítania detí do života, v spolupráci s Červeným krížom sa pripravuje dobrovoľný odber krvi a stretnutie s držiteľmi Janského plakety, pre najmladších bude v mesiaci máj 2011 organizovaná
„Cesta rozprávkovým lesom“. Pre podporu športu v obci boli pracovníkmi obecného úradu realizované opravy zariadení ihriska,
konečná úprava plochy, oprava omietok v objekte ŠK atď.
Spomenul som len časť z vykonávaných a pripravovaných
rozvojových plánov a projektov v obci, ktorých realizácia vo veľkej miere závisí od objemu finančných prostriedkov a kapacitných
možností obce, ale vyslovujem presvedčenie a pevne verím, že sa
nám tieto úlohy spoločnými silami podarí z väčšej časti splniť.
Ing. Pavol Gašpierik
starosta obce
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Združenie na záchranu Lietavského hradu informuje ... VODA TENTO ROK NA HRADE – NEBUDE !
Každý návštevník Lietavského hradu, ktorý si návštevu kultúrnej pamiatky zopakoval po uplynutí niekoľkých rokov, sa
s prekvapením opiera o drevené zábradlie okolo hradnej studne.
S prekvapením konštatuje, že ešte nedávno to bola len diera plná kameňa a odpadkov. Pri samotnom vzniku ZnZLH bola otázka čistenia
studne mnohokrát opakovaná, ale rok po roku táto myšlienka musela
byť potlačená do úzadia z dôvodu dôležitejších problémov hradu. Časom však začal chýbať stavebný materiál, a preto sme v lete roku
2007 pristúpili k samotnému čisteniu. Na začiatku to boli len odpadky,
avšak pod odpadkami nás čakal historický stavebný kameň. Jeho expedícia na povrch bola náročná, a preto sme boli nútení si zabezpečiť
stavebný stroj – elektrický navijak. Až vďaka tomuto pomocníkovi sme
začali vstupovať do neznámych hlbín.
Tajomná hradná studňa sa nachádza na hlavnom nádvorí Lietavského hradu. Je vysekaná vo veľmi tvrdej zlepencovej skale.
Na začiatku svojej existencie bola vysekaná len hradná cisterna, do ktorej boli zvedené zvody zo striech do filtračnej jímky, z ktorej voda
prefiltrovaná pretekala do samotnej cisterny s rozmermi 6 x 6 x 4 m. Voda bola potrebná pre hasenie prípadných požiarov ako aj pre
napájanie hospodárskych zvierat. Cisterna bola vysekaná pravdepodobne v neskorogotickom období, keď hrad vlastnil Pavol Kiniži
( 1474-1492 ). Cisterna slúžila svojmu účelu až do obdobia vlastníctva palatína Juraja Thurzu, ktorý dal na dne cisterny vysekať takzvanú živú studňu. Tento fakt potvrdzuje list, ktorý napísal Juraj Thurzo svojej manželke Alžbete Coborovej, že jej posiela 40 tureckých
zajatcov na sekanie živej studne. V roku 1844 samotnú studňu na dne cisterny spomína aj Aloiz Medňanský vo svojom knižnom diele –
Malebná cesta dolu Váhom, ktorý ju ešte v tomto období videl nezasypanú. Až do roku 2007 bola cisterna z väčšej časti zasypaná a studňa na dne tejto cisterny bola len legendou, ktorej tajomstvo sme chceli odhaliť. Samotné čistenie studne však začalo až koncom roka
2009, kedy sme nadviazali úzku spoluprácu so Žilinským jaskyniarskym klubom. Práve s týmito profesionálmi sme aj zrealizovali projekt
Čistenie hradnej studne.
Profesionáli zo Žilinského jaskyniarskeho klubu svojou prácou zistili nasledujúce skutočnosti : Vo vnútri cisterny je vysekané
hrdlo studne v profile 180x180 cm. Profil sa stáča vertikálnym smerom
mierne doľava po tektonickej pukline, ktorú stavitelia využili pri sekaní na
uľahčenie práce. Tektonická puklina je vedená obidvoma rohmi od Thurzovho paláca vertikálnym smerom. Pukliny končia v 19 m na skalnej terase, ktorá smeruje do vnútorného profilu studne a je široká 30 cm. V tejto
hĺbke boli nájdené prázdne nábojnice s razením na dnách z roku 1918
v počte 4 kusy, čo pravdepodobne dokazuje, že v tomto roku bola ešte
studňa zasypaná len do tejto hĺbky. Počas čistenia studne od cisterny neboli nájdené žiadne významné archeologické nálezy, ale nachádzalo sa
tam mnoho vzácnych pieskovcových ostení z okien, dverí ako aj arkierov.
Niektoré kusy dosahovali hmotnosť až 150 kg.
Z tohto vyplýva, že táto časť studne bola zasypaná až po roku 1918 stavebným materiálom pochádzajúcim z bývalých budov hradu. V hĺbke 20 m
sa začínajú nachádzať archeologické nálezy v podobe črepov z glazúrovanej i neglazúrovanej keramiky. Súčasne boli v tejto hĺbke nájdené aj kované spojovacie klince. Ďalšou zaujímavosťou je vrstva červeného ílu v hrúbke 12 cm, ktorý pokrýval celú súvislú plochu v tejto hĺbke. Zároveň aj puklinové škáry boli vytreté žltým ílom, čo dokazuje,
že v tejto hĺbke mohla studňa naďalej slúžiť len ako cisterna. Vytretie červeným a žltým ílom mohlo teda znamenať, že studňa v tejto
hĺbke neplnila svoj účel studne, ale bola len prehĺbenou cisternou. Až ďalší
prieskum nám dokáže, či studňa bola naozaj živou studňou, alebo sa voda
v nej stratila v dôsledku zemetrasení, ktoré boli často zaznamenané na území
dnešného Žilinského kraja.
Ďalšie čistenie studne je len otázkou získania finančných prostriedkov, lebo
v dnešnej hĺbke 20 metrov už bežný dobrovoľník pracovať nesmie. Podľa
historických prameňov sa hovorí, že studňa má 104 metrov. Tento fakt vychádza z toho, že sa na hrade v minulosti našla studňová reťaz tejto dĺžky. Združenie ako aj jaskyniari sa však nechceli opierať len o tento fakt, a preto si
v roku 2009 zavolali na hrad pána Vysokého z Ďurčinej, ktorý pomocou virgule určil, že voda by sa mala nachádzať v 37 metrovej hĺbke. Jeho odhad teda
znamená, že je potrebné vyťažiť ešte 17 metrov zásypu v studni. Tento rok
2011 sa nám to určite nepodarí, pretože na projekt čistenia hradnej studne
Pokračovanie 
sme finančné prostriedky doposiaľ nezískali.

strana 6
Smelé plány na rok 2011
Rok 2011 sme začali realizáciou projektu Nadácie VÚB, ktorá podporila našu činnosť v rámci
archeológie stredného hradu ako aj jeho statického zabezpečenia. Lešenie, ktoré je postavené
na JV stene hradu, zabezpečí túto časť pred
zánikom. Ďalšie plány na tento rok sú nasledovné : Bude sa pokračovať v stabilizácii objektu
vstupnej prvej brány z vonkajšej strany, potom
by sme chceli stabilizovať posledné poschodie
Podkovitej veže a mala by sa staticky zabezpečiť
Pozdĺžna veža pri hlavnom paláci. Minulý rok
bolo v rámci archeológie objavené vzácne SZ
renesančné bosované nárožie na prvej bráne
a plánom je tento rok ho obnoviť až do výšky
10 metrov. Taktiež sa
bude pokračovať
v čiastočnej obnove Veže starej brány, ktorá po
rekonštrukcii bude slúžiť ako kastelánska bašta.
Tento rok sme taktiež začali riešiť v spolupráci
s obcou Lietava prístupovú cestu k hradu, a to
spôsobom plánu obnovenia „Jantárovej cesty“



z obce Lietavská Svinná – Lietava Majer. Ani kultúrne podujatia nebudú na hrade chýbať. Začiatkom roka sa uskutočnila úspešná akcia Valentín aj
pre nezamilovaných. V prvú augustovú nedeľu by
sa mala konať v areáli hradu slávnostná svätá
omša, ktorá mala minulý rok veľký ohlas a 20.
augusta Združenie zorganizuje Deň otvorených
dverí, ktorý má na hrade niekoľkoročnú tradíciu.
Každý návštevník si určite príde na svoje.
Hlúposť , lenivosť alebo ... ?

Príroda, v ktorej je postavený hrad Lietava, je prekrásna. Človek svojím správaním ju však častokrát mení na smetisko. Ako inak nazvať ľudí, ktorí si zakúpia občerstvenie v plastových fľašiach,
ktoré váži 1,5 – 2 kg a po ich vyprázdnení, keď vážia pár gramov, ich nedokážu odniesť z výletu späť domov. Je
možnosť vyhodiť odpad aj do plastových vriec na hrade, ale nie na lúku či
do lesa, kam to nepatrí!
V.Peťo

Keď niekto volá o pomoc, ozvi sa. Lebo sa môže stať,
že keď budeš o pomoc volať ty, ozve sa ticho.



Dobrovoľný hasičský zbor Lietava
v roku 2010

Rok 2010 bol pre dobrovoľný
hasičský zbor pôsobiaci v Lietave veľmi zaujímavý nielen po súťaživej
stránke, ale i čo sa týka povinnosti
našich dobrovoľníkov v samotnej obci. Hasiči si mohli odskúšať svoje sily
a skúsenosti i v skutočných zásahoch,
ako napríklad pri požiaroch či povodniach, ktoré v tento rok našu obec postihli. Celkovo v našej obci horelo
trikrát, kde nechýbali minimálne dvaja
dobrovoľníci z našich radov. Vzniknuté požiare sa im podarilo dostať pod
kontrolu, a tak sa nerozšírili do väčšej

oblasti. Privolaní
profesionálni hasiči
už len dohasili zvyšky tlejúcej trávy. Pri
povodniach asistovali naši hasiči profesionálnym hasičom, dovtedy sa
snažili dostať vodu
pod kontrolu hneď
po zavolaní pomoci.
V týchto výnimočných situáciách sa
snažili byť všade tam, kde boli potrební. Nakoľko hasiči z našich radov sú
ešte školopovinní občania, nemohli
zasiahnuť všade.
Okrem prírodných katastrof, pri
ktorých naši hasiči asistovali, sa zúčastnili aj niekoľkých súťaží. Žiaci sa
zúčastnili minulý rok celkovo dvoch
súťaží, pretože počet členov
v súťažnom družstve bol na hrane
a akonáhle jeden z tímu ochorel, alebo
bol cez prázdniny niekde preč, stroskotal na tom celý tím. No i napriek

tomu na obvodovom kole v jarnej časti hry Plameň dosiahli pekné ôsme
miesto. Tu musíme poukázať na výbornú vyspelosť nášho tímu, ktorý
v súťažnej disciplíne „požiarny útok
s vodou“ mal najlepší dosiahnutý čas
v kategórii chlapci. Pýtate sa, prečo
skončili až ôsmi? Bola to ich prvá súťaž v tejto zostave a samozrejme stres
nových, no i napodiv starších členov
urobil v prvej disciplíne svoje, a preto
sa dopustili vážnych chýb, čo ich posunulo až na ôsmu priečku. Na zvládaní stresu a týchto zbytočných chýb
sme pracovali celé leto, čo sa odzrkadlilo na výsledku v jesennej časti obvodového kola hry Plameň a naši malí
hasiči sa umiestnili na krásnom 2.
mieste v konkurencii dvadsiatich tímov. Avšak nevieme, ako budeme
pokračovať vo vedení kategórie deti
tento rok v našej obci, nakoľko je slabý záujem medzi deťmi o tento zábavný šport, no i miestami náročný šport.
Pokračovanie

strana 7

Nielen naši
žiačikovia sa
minulý rok
zúčastnili
súťaží, ale
i ich predchodcovia
v kategórii
dorast. Hneď
na prvej súťaži
sme
obsadili tretiu priečku
a tým sme sa zaradili medzi elitu hasičského športu. Pozvánky na ďalšie
súťaže sa nám hrnuli pod ruky
a prijímali sme všetky, ktoré sme
mohli. Minulé leto sme celkovo bežali
na ôsmich súťažiach, z toho sme na
dvoch postavili už aj družstvo žien. Na
súťaži v Bytčici obsadilo naše družstvo žien nešťastné štvrté miesto, avšak na prvýkrát to bol skvelý úspech.
Minulé leto sme nabrali veľa skúseností, nakoľko sme ho celé strávili na

súťažiach v kategórii dospelí muži
(dorastenecké súťaže, okrem obvodového, v žilinskom okrese nebývajú).
Konkurencia bola veľká, no i napriek
tomu sa nám podarilo obsadiť popredné priečky, žiaľ nie tie pohárové. Opäť
nám robila starosti technika, ktorá
nám dvakrát na súťaži a veľakrát pred
samotnou súťažou „odišla“. Touto
cestou sa chceme poďakovať miestnemu mechanikovi, ktorý nám dokázal
za jediný deň dať techniku do poriadku a zachránil nás pred neúčasťou na
súťaži.
Minulý rok sa nám tiež
podarilo konečne vystaviť naše
trofeje, ktoré sme si doniesli zo
súťaží za naše celkové pôsobenie. Vystavené sú v miestnom
pohostinstve, a dúfame, že čoskoro tam pribudnú ďalšie
a polička pre ne určená im bude
krátka. ☺
Tiež dúfame, že i na
základe tohto článku sa nám

podarí získať nových členov, ako
z radov starších občanov, tak i z radov
tých mladších, ktorí potrebujú zdravý
pohyb. Tréningy žiakov si môžete pozrieť takmer každý týždeň vo štvrtok
od 1530 pri Základnej škole v Lietave.
Budeme radi, ak privediete svoje šikovné deti a podporíte tým našu aktivitu a my opäť tento rok vyzdvihneme
dobré meno našej obce, ktoré koluje
v radoch hasičských nadšencov
v tabuľke favoritov na víťaza. ☺
N.Koššová

Nie je síce dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa, ale tiež si uvedomte, že dejiny píšu víťazi!
F.Jablonovský

Vážení spoluobčania,
Dovoľte, aby sme sa Vám pri príležitosti prebiehajúceho Mesiaca lesov v mene Poľovníckeho združenia (PZ) POĽANA Podhorie krátko prihovorili.
Prichádza nám najkrajšie obdobie roka. Príroda nám po zimnom spánku pomaly ožíva. Zrod nového života v prírode s radosťou očakávame nielen my poľovníci, ktorí sme asi najviac spätí s dianím
v prírode, ale určite aj vy všetci.
Každodenne sa s nimi stretávame, ovplyvňujú náš každodenný život, mnohí ich poznajú lepšie, iní
ich len registrujú, reč je o zákonoch, právnych normách platiacich v našej krajine o ochrane krajiny
a prírody.
Je každému jasné,
že pokrok sa nedá
zastaviť. Tento pokrok samozrejme
prináša obrovský
civilizačný tlak na
našu prírodu. S týmto tlakom sa naša príroda veľmi ťažko vyrovnáva.
Spomeňme aspoň zopár vecí: •
zintenzívnenie prác v lesnom hospodárstve
•
práce v poľnohospodárstve i v nočných hodinách
•
bytová a hospodárska zástavba
•
Doprava, ale aj turizmus
•
čierne skládky a mnoho iného,
ak k tomu pridáme ďalšie neduhy, ako je vypaľovanie tráv, zakladanie
ohnísk v lese, výrub prírodných krytov zveri, jazda motorovými vozidlami, rôzne párty v lesoch, atď...dostávame sa k podstate problému.
Nielen rešpektovanie zákonov nášho štátu, rôznych vyhlášok, zákazov, príkazov, ale hlavne osobná sebareflexia, rešpektovanie súkromného vlastníctva, ako sú lesy, polia, by v mnohom našej prírode pomohlo. Veď naša krásna krajina s naším prírodným bohatstvom si to skutočne zaslúži.
Chceme, vážení spoluobčania, apelovať, aby správanie a konanie každého jedného z nás bolo v každom okamihu nášho konania a zásahu do prírody
veľmi citlivé. Aby prírodné bohatstvo, ktoré nám zverili naši dedovia a otcovia, sme zachovali pre naše deti a budúce generácie.
Predseda PZ Ivan .Hubočan
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Cvičenie pre ženy i mužov
stredného
a staršieho veku
Kedy? V stredu 1830 - 1930
Kde? Osvetové stredisko v Lietave
Čo si vziať so sebou?
Karimatku, uterák, minerálku, 0,50 €
a dobrú náladu
Cvičenie je pomalé, nenáročné i pre
silnejšie postavy.

Skúsme niečo
spraviť
pre svoje
zdravie !
Mesiac marec, ktorý
práve uplynul, je od
nepamäti zapísaný ako
Mesiac knihy. Možno
ho už nevnímame tak
intenzívne ako kedysi,
keď bolo oveľa menej
možností vzdelávania a
získavania informácií
ako dnes, no napriek tomu má literatúra
zaiste v bežnom i študentskom živote
svoje stále miesto.
Jar sa hlási o 106,
máme tu zas novú zvesť.
Žiaci, aj vy druhí,
vyberte si pre seba knihy.
Encyklopédie, rozprávky či romány,
urobia vám náladu hneď od jari.
Všetkých Vás pozývam do Obecnej knižnice,
kde som tento rok zapísala 334 kníh podarovaných od občanov, ktorým chcem touto
formou poďakovať.
A z obecného rozpočtu som zakúpila 28 nových kníh pre deti, mládež a dospelých.
Knižnica má nové otváracie hodiny a to každú
stredu od 13.00 do 18.00 hod. M.Čibenková,

ŠIKOVNÉ GYMNASTKY
Gymnastický krúžok pod vedením Magdalény
Masárovej sa zúčastnil majstrovstiev okresu
v gymnastickom štvorboji v ZŠ Karpatská,
v Žiline. Päťčlenné družstvo: Fandáková Miriam
a Zuzana, Brezániová Natália, Zavadzanová Alžbeta a Simová Katarína vo veku 7.-10.rokov pretekalo
v cvičení
na
hrazde,
lavičke
a gymnastickom koberci so svojimi zostavami
a v preskoku cez švédsku debnu. Skončili na
peknom 3.mieste získali medaily a diplomy.
Dievčatám srdečne blahoželáme a prajeme veľa snahy a úsilia v tomto peknom, ale náročnom športe.

Čo nové vo futbale?
V obci fungujú dve družstvá. Družstvo dospelých a družstvo
žiakov.
Žiaci trénujú pod vedením trénera p.Romana Brezániho. Žiakov
futbal baví, o čom svedčí neustály záujem mladých chlapcov o zaregistrovanie sa do družstva žiakov.
Iná situácia je v mužstve dospelých, ktoré neustále zápasí s nedostatkom mladých hráčov a to hlavne hráčov z našej obce. Mužstvo je
odkázané na hráčov z iných mužstiev, čo však zaťažuje pokladnicu
klubu. Trénerom je stále p. Ján Hulín.
Bolesťou lietavského futbalu je nedostatok prostriedkov a absencia aktívnej podpory zo strany ďalších potencionálnych sponzorov.

Rozpis zápasov - Jarná časť sezóny 2010-2011
ŽIACI
14.kolo - 24.4.2011 o 10:00 Lietava ` Mojš
15.kolo - 1.5.2011 o 10:00 Fačkov ` Lietava
16.kolo - 8.5.2011 o 10:00 Lietava ` Brodno
17.kolo - 15.5.2011 o 10:00 Zádubnie ` Lietava
18.kolo - 22.5.2011 o 10:00 Lietava ` N.Lúčka
19.kolo - 29.5.2011 o 10:00 Trnové ` Lietava
20.kolo - 5.6.2011 o 10:00 Lietava ` Ďurčiná
21.kolo - 12.6.2011 o 10:00 voľno
22.kolo - 19.6.2011 o 10:00 Lietava ` Stránske

MUŽI
18.kolo - 24.4.2011 o 16:00 Lietava ` Hrabové
19.kolo - 1.5.2011 o 16:30 Podhorie ` Lietava
20.kolo - 8.5.2011 o 16:30 Lietava ` Nededza
21.kolo - 15.5.2011 o 16:30 D.Pole ` Lietava
22.kolo - 22.5.2011 o 17:00 Lietava ` K.Poruba
23.kolo - 29.5.2011 o 17:00 Zbyňov ` Lietava
24.kolo - 5.6.2011 o 17:00 Lietava ` V.Rovné
25.kolo - 12.6.2011 o 17:00 Hôrky ` Lietava
26.kolo - 19.6.2011 o 17:00 Lietava ` Fačkov

Šport spája národy a vďaka športu majú aj lekári čo spájať.

knihovníčka

Herbert Rosendorfer

Dozorný výbor oznamuje všetkým zákazníkom,
ktorí vlastnia nákupné karty, že sa vyplácajú
návraty z nákupov (dividendy) do konca júna
2011, v ktorejkoľvek predajni COOP Jednota.
PRIPAVUJEME
• Slávnosť držiteľom Jánskeho plakiet
• Majáles - ples konaný Lietavskými čerticami
• Cestu rozprávkovým lesom ku Dňu detí
• Deň matiek
• Gospelový festival

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

Pondelok 815 - 1200
Utorok
815 - 1200
Streda
815 - 1100
Štvrtok
Piatok

815 - 1200
815 - 1200

URBÁRSKE

Piatok 1700 - 1800

Piatok 1600 - 1700

Telefón: predseda 0905 523 773
podpredseda 0911 620 296

predseda
Pavol Brezáni

-

1445
1445
1445
1700
1445
1445

KADERNÍCTVO
P
830 - 15 00
U 830 - 13 30
S
830 - 15 00
Š
830 - 15 00
P 1300 - 19 00
S Svadby + obj.

LESNÉ SPOLOČENSTVÁ
AKCIONÁRSKE

1300
1300
1330
1530
1300
1300

℡

0415971073,
0903622595

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

