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Prostredníctvom nadácie Pontis obec
Lučivná získala grant na projekt s názvom
FUTBAL TO JE HRA 2013. Cieľom
projektu bola podpora všestranného rozvoja
mladého človeka, integrácia rómskej
komunity do spoločnosti a zároveň príprava
žiackeho družstva na okresnú súťaž.
Z poskytnutých prostriedkov obec zakúpila
dresy, športové náradie a materiál na údržbu
futbalového ihriska.

Blahoželáme!
V roku 2013 oslávili životné
jubileum:

50
Djurba Jaroslav
Gažiová Eva
Gažiová Helena
Holubová Marie
Horváth Tibor
Jackaničová Erika
Kopaničáková Mária
Pisárová Mária
Puška Ján
Puška Václav
Rusnačková Jana
Sedliačiková Ľudmila
Šarišská Ružena

60
Bachledová Katarína
Bobková Anna
Čonka Milan
Čonková Zdena
Diabelko Jozef

Gaži Dušan
Gaži Vladimír
Gažiová Mária
Kokyová Mária
Kvaková Anna
Mirgová Anna
Sulírová Antónia
Šuligová Anna

70
Gažiová Helena
Zuštiaková Anna
Žižková Anna

80
Barnášová Júlia
Chromý Matej
Kaprálová Mária
Koky Koloman
Kurdelová Mária

90
Brozman Ján
Kyseľ Ján
Lazaiová Anna

Úprimné poďakovanie za pomoc a nápady pri tvorbe
prvého vydania Lučivianskych noviniek patrí
Zuzke Rumanovskej

Rok 2013

Predstavujeme Vám nulté vydanie
Lučivianskych novín. Sú určené pre
všetkých občanov obce Lučivná.
Dozviete sa v nich o novinkách
v obci, oznamoch, pripravovaných i
uskutočnených podujatiach a iných
dôležitých a zaujímavých
udalostiach v Lučivnej.
Dúfame, že sa stanú príjemným
spestrením vo vašej domácnosti.
Radi zverejníme Vaše príspevky
a Lučivianske
námety.
novinky- informačník zo života obce
Vydáva: Obec Lučivná
Redakcia novín: Katarína Papcunová, Mgr. Henrieta Papcunová
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Milovníci historických áut si prišli na svoje
dňa 2.10.2013.
Tatranský veterán car club Poprad v
spolupráci s mestami Poprad, Svit a obcou
Lučivná zorganizovali prehliadku a výstavu
týchto vozidiel v Kaštieli Lučivná .
V utorok 14. januára 2014 sa tridsať detí členov detskej organizácie Fénix USPR
Lučivná

Všetko krásne v Novom roku
Dobrých ľudí hneď po boku
Veľa šťastia, veľa zdravia
Nech sa všetky plány daria
Nech Nový rok splní Tvoje
tajné priania
Nech anjeli Tvoje cesty
chránia
A problémy nech sa Ťa stránia

zúčastní projektu
SPOZNAJ NAŠE VEĽHORY Z BLÍZKA.
Projekt zastrešuje prehliadku Tatranskej
Lomnice,
presun kabínkovou lanovkou na Skalnaté
pleso a návštevu observatória.

Šťastlivý Nový rok všetkým
Tanečný maratón s rádiom
Pán starosta, v akom štádiu je riešenie
prepojenia Lučivnej s Lopušnou dolinou
cyklistickým chodníkom?

Starosta obce S.Gavalier:
Obec má veľký záujem o prepojenie
cyklochodníka z Lučivnej do Lopušnej doliny,
a teda aj na ďalšie cyklotrasy. Tento problém je
v štádiu návrhov riešenia a prípravy trasyuž
niekoľko rokov, prebehli mnohé rokovania
urobiť okruh Poprad-Lučivná-Vyšné HágyŠtrbské pleso na podhorie Tatier. U nás to
viazne
hlavne
na
nevysporiadaných
vlastníckych vzťahoch a bez nich sa nedajú
čerpať peniaze z eurofondov. Táto trasa cez

Lučivnú je zakreslená v mape cyklotrás
v podhorí.

Dňa 15.novembra 2013 prebiehal v školách na
území celého Slovenska tanečný maratón
s rádiom Európa 2. Cieľom bolo propagovanie
aktívneho pohybu detí. V našej škole sme voľne
tancovali počas veľkej prestávky a popoludní
v réžii majsterky sveta v Break dance Mgr.
Marcelky Vavrovej. Videozáznam z akcie
nájdete
30.
novembra
na
stránke
www.sporttube.sk pod menom ZŠ s MŠ
Lučivná. Každý Váš Like na Facebooku
posunie školu bližšie k hlavnej cene 1 000,- €.
Kliknite na piatu hviezdičku a tým pridáte
hlas. Každý deň sa dá opäť pridať nový hlas.

Jaroslav Kotlár, 9 rokov

Jaroslav Kotlár, 9 rokov
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Túlavé zvieratá – každodenný problém občanov
Psy a mačky. Každé ráno cestou do práce alebo do školy ich občania
stretnú. Poľutujú, odoženú. Takéto túlavé zvieratá však môžu byť
veľkým problémom pri cestách. Už veľakrát sa stalo, že zviera vbehlo
pod kolesá vodiča. Niektoré túlavé zvieratá sú dokonca nebezpečné.
Brechanie, naháňanie, napadnutie a iné prejavy „tulákov“ dokážu ľudí
v Lučivnej poriadne vystrašiť. Ani odchyty zvierat nepomáhajú. Každý
deň pribúdajú nechcené zvieratá pri cestách. Majitelia sa ich zbavujú
a priamo z auta ich vypustia na ktoromkoľvek mieste. Zúfalé zvieratá
si potom hľadajú domov a potravu pri odpadkových košoch a našich
domoch. Môžeme len dúfať, že takýchto bezcitných ľudí bude čoraz
menej a aj túlavé zvieratá nájdu niekoho, kto sa o nich bude s
láskou starať...
Naša obec každoročne vynakladá nemalé prostriedky na odchyt
túlavých zvierat. V roku 2013 to bolo 600eur za odchyt a umiestnenie 15
kusov psov.

V obci sme sa zameriavali hlavne na zabezpečenie služieb a chodu obecného
úradu k spokojnosti občanov, ale nezabudli sme ako každý rok aj na
investície, ktoré zlepšia vybavenosť a život v obci. Medzi ne patria:

1./ Vysporiadanie pozemkov na cintoríne /obec je vlastníkom
celého cintorína/
2./ Oplotenie cintorína v dĺžke 110m a oplotenie školy
3./ Chodník pred hotelom Lučivná
4./ Pomenovanie ulíc, smerovacie tabule, označenie rodinných
domov
5./ Oprava autobusovej zastávky, vyasfaltovanie nástupišťa
6./ Rekonštrukcia cesty pred p. Zuštiakovou

Služby občanom:
Lučivianske nárečie- slovník
Mladí ľudia majú svoj slovník, tak ako ho mali ich predkovia. Preto mladá
generácia už málo rozumie svojím starým rodičom, ktorí rozprávali lučivianskym
nárečím. V každom vydaní našich Lučivianskych noviniek vám ponúkneme výrazy
zapísané pánom Jánom Rumanovským, tak ako si ich pamätá a vysvetľuje on:

BURKOVEC
LUFT
POŠINE
MURCKO
CHOCHMES

-veľká skala
-vzduch
-nadávka
-špinavý
-rozum

POŠTA: otváracie hodiny
Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:

07.00
07.00
07.00
07.00
07.00

–
–
–
–
–

12.00
12.00
12.00
12.00
12.00

14.00
14.00
14.00
14.00
14.00

–
–
–
–
–

15.00hod.
15.00hod.
17.00hod.
15.00hod.
15.00hod.

KADERNÍCTVO: streda 13.00 - 17.00hod.
KNIŽNICA: streda 15.30 – 16.30hod.
PRÁVNA PORADŇA: streda 16.00 – 17.00hod. alebo priamo na tel.
čísle 0911 570 712

AMBULANCIA VŠEOBECNÉHO LEKÁRA PRE DOSPELÝCH:
pondelok 14.00 – 16.00hod.
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(Nielen) Október je
mesiac
úcty
k starším
Október je mesiac, keď si pripomíname prítomnosť starších obyvateľov
obce a pripravujeme im posedenie. Tento rok sa stretnutie dôchodcov
konalo dňa 14.11.2013 v peknom prostredí hotela Lučivná.
Občanov pozdravil starosta obce
a pestrý program pripravili deti
z materskej a základnej školy.
K občerstveniu a dobrej nálade im
hrala country skupina.
Veríme, že sa v takom počte spolu
stretnú aj o rok, preto všetkým prajeme pevné zdravie.

Preteky štvorkoliek
VI. ročník vytrvalostných pretekov
štvorkoliek Quadtrophy v Lučivnej sa
konal 9.februára 2013 v skutočne
zimných podmienkach. V kategórii 4x4
do 700 ccm zvíťazil domáci tím
QUADSPORT LUČIVNÁ. Výsledky
tímov a jednotlivcov a úžasné videá
z tohto podujatia nájdete na stránke
www.stvorkolky.net. Už teraz sa
pripravuje ďalší závod na 8.februára
2014.

Už dvadsiaty prvý ročník
volejbalovej súťaže zmiešaných
družstiev sa konal 4.-7.júla
v Lučivnej. Zúčastnilo sa ho 32
družstiev. Zvíťazili Škôlkari pred
družstvami Kde je Keda?
a Vegeťáci. Všetkých priateľov
volejbalu pozývame na ďalší
ročník MIX TATRY 5.-6.7.2014.

PREDSTAVUJEME
6. decembra sa počasie prudko zmenilo. Prišla
zima v plnej sile, prišla snehová fujavica.
Najmenší v škole sa od rána strachovali, či sa
naša obec nezmení na mape Mikuláša len na
bielu bodku. Ako sa blížila pätnásta hodina,
napätie sa stupňovalo...
Mikuláš prišiel tak ako každý rok. Priviedol si
aj pomocníkov – anjela a čertíka. Pozdravil
všetkých prítomných a trocha ustarosteným
hlasom položil deťom niekoľko otázok v duch
hesla: „Ten, kto nemá zásluhy, nemá ani
obsluhy!“
Naše detičky zhodnotili, že majú dobré srdiečka, celý rok boli poslušné
a ak nie, tak to o rok určite napravia. Potvrdili to milým pásmom piesní
a básničiek, tak im Mikuláš nemohol neuveriť. Ukázal veľký kôš plný
balíčkov a porozdával našim deťom v Lučivnej. A sľúbil, že o rok príde
opäť...
-mirka petrušková

Družstvá mladých hasičov vedie Janka Kičáková

Staršie deti:
Lenka Lukáčová
Silvia Kurčinková
Simona Mlynská
Lilian Slušná
Ema Vaščáková

KlaudiaDlugošová
Lívia Dlugošová
Laura Ruttkayová
Kristína Papcunová

Mladšie deti:
Patrik Ignačák
Sofia Ruttkayová
Juraj Vaščák
Eva Horváthová
Alex Knut

V tomto roku nás družstvá reprezentovali na súťažiach v Štrbe
25.5., Spišskej Teplici 15.6., Liptovskej Tepličke 2.6. a v Lučivnej
23.6. o pohár starostu.

