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Noviny sa vydávajú 2x ročne
Nepredajné

VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA!
Začiatkom roka 2020 nikto z nás netušil, čo
prinesú jarné mesiace do našich životov. Všetci sme si na prelome rokov dávali predsavzatia
a plány do nového roka. Aj ja som bola plná
nových myšlienok, nápadov, ale aj energie
na dokončenie už rozbehnutých aktivít a projektov. Obmedzenia ktoré prišli všetky naše
aktivity značne spomalili a zabrzdili.
Uplynulé obdobie a sociálna izolácia nám priniesla aj množstvo
problémov v oblasti medziľudských vzťahov, rozmohol sa v obci
vandalizmus - oplotenie a zeleň na ihrisku, detské či multifunkčné
ihriská, pribúdajú čierne skládky, znečistenie potoka a verejných
priestranstiev komunálnym odpadom, do nádob na separovaný zber
sypeme to, čo tam nepatrí. Napriek všetkým týmto problémom, kto-

ré nás denno-denne stretávajú chceme našu obec naďalej rozvíjať,
zveľaďovať a skrášľovať.
Od začiatku roka sme podali už niekoľko žiadosti na získanie dotácii: rekonštrukciu budovy obecného úradu, tribúnu v parku a projekt na zakúpenie technického vybavenia na organizáciu kultúrnych
podujatí a ozvučenie tribúny.
V týchto dňoch prebieha výberové konanie na dodávateľa pre výstavbu cyklochodníka, pracujeme na spracovaní verejného obstarávania na rekonštrukciu kultúrneho domu.
Začalo sa aj s rekonštrukciou starého chodníka na cintoríne a výstavbou tribúny na kultúrne podujatia v miestnom parku.
Verím, že druhá polovica roku 2020 bude už pre život všetkých nás
menej obmedzujúca a podarí sa nám naplniť spoločne sny a plány...
Ing. Monika Kičáková, starostka obce

COVID 19 – VÍRUS NOVÉHO TISÍCROČIA
Od nepamäte sa ľudstvo potýka s chorobami, ktoré viac-menej ovplyvnia stav
populácie, alebo jej odolnosť. Epidémie
a pandémie z minulosti rôzneho typu
podchytila súčasná medicína farmaceutickými vakcínami. Za posledné mesiace
svet ovládol strach z nového, neznámeho vírusu. Šírenie bolo veľmi rýchle,
morbidita (úmrtnosť) rôzna. Na Slovensku boli veľmi rýchlo prijaté opatrenia,
napriek tomu bola prvá obeť tohto vírusu z obce bezprostredne susediacej
s našou…
Aj keď tento makrovírus vedci zhodnotili
ako 10x slabší od bežnej chrípky, zákernosť
bola v bezpríznakovom šírení u ľudí s dobrou
imunitou. Naopak, osudným sa mohol stať
pre ľudí vyššieho veku, závažnejších diagnóz,
pľúcnych chorôb a zníženej imunity.
Aj reakcie a zmena života v spoločnosti
boli rôzne. Väčšina obyvateľov musela ostať
doma, naopak niektoré povolania museli
svoju pracovnú nasadenosť zvýšiť. Zdravotníci, policajné zložky vojaci a predavači
niektorých tovarov boli v núdzovom stave
povinní ostať v službe, nesmeli dať výpoveď
a pracovať v nadčasoch. Hrdinami koncom
marca, keď bol akútny nedostatok ochranných rúšok, sa stali
tí, ktorí doma sadli za šijacie
stroje a svojpomocne (často
z vlastných zásob) šili stovky potrebných textilných
rúšok. Bola to doba, keď peniaze stratili svoju moc…

Mnohí pochopili vážnosť situácie veľmi
rýchlo, ale našli sa aj takí, ktorí ešte stihli naplánované lyžovačky a dovolenky v zahraničí, resp. sa presúvali domov z oblastí, kde
mortalita (chorobnosť) už bola vysoká. Aj
nosenie rúšok mnohí podcenili, kým vláda
neuzákonila povinnosť ich nosenia.
Rodiny si zvykali na zmenený režim, deti
zrazu túžili ísť do škôl, pracujúci hľadali sebarealizáciu činnosťou doma. Mnohí z nás začali tráviť viac času vonku, v prírode, pri športe.
Hromadnú dopravu sme vymenili za bicykle.
Oddychovala aj príroda…
Na druhej strane sa úplne zastavil ekonomický, kultúrny a spoločenský život. Veľké
obavy prežívali v rodinách tí, ktorých blízki
uviazli pre karanténu v zahraničí a ktorých
vírus sa vyskytol v rodine…
Aj v našej obci a našich rodinách prežívali
obyvatelia posledné tri mesiace rôzne. Všetky športové a spoločenské aktivity dostali
STOP. Obecný úrad, pošta, potraviny pracovali v obmedzenom režime, zastavená bola
činnosť školy, zavreté ostali kostoly, zrušené
bolo zasadnutie Obecného zastupiteľstva,
všetky reštauračné a hotelové prevádzky boli
nedostupné, prerušila sa činnosť Klubu dôchodcov… A v čase Veľkej noci boli dni zákazu vychádzania.
Toto všetko vplývalo na psychiku ľudí.
Niektorí bojovali s depresiou, mnohí utužili
rodinné vzťahy, alebo svoj čas a silu venovali
prospešnej činnosti. Mnohí sa vďaka karanténe dostali k športovaniu. Bicykle, korčule,
beh, nordic walking, prechádzky, fotografojúl 2020

vanie v exteriéri, zber liečivých bylín, pikniky
v prírode, atď.
Vírus preveril charaktery ľudí. Mnohí prišli
o finančnú istotu. Tlieskali sme zdravotníkom
v prvej línii, policajtom a vojakom v karanténnych centrách. Ale našli sa aj takí, ktorí
bezohľadne riešili vlastný strach z ochorenia,
nervózne trvali na svojich potrebách a požiadavkách, nervózne sa dožadovali informácií,
strácali pokoru a rešpekt voči voči nariadeniam.
Nateraz, sme tento boj vyhrali. Na Slovensku, aj u nás v obci. Ako vírus zasiahne
do našich životov v najbližších mesiacoch, či
rokoch, na to si budeme musieť počkať...

A ešte pár viet študentky
z prezentácie do školy:
Pozitívne a negatívne emócie
počas korona krízy
Čas strávený v kruhu najbližších.
Prišla som na to, že pohyb, prechádzky
a pobyt v prírode sú najkrajším liekom
v týchto časoch .
Zistila som, že je potrebné si oddýchnuť
a načerpať sily v tejto uponáhľanej dobe.
Začala som doma viac pomáhať, zapájať
sa do domácich prác a učiť sa nové veci.
Začala som variť, žehliť a spoznávať domáce práce, ktoré som pred karanténou
veľmi nerobila.
Vďaka karanténe som prišla na to, že mi
škola a vyučovanie veľmi chýba.
Samozrejme mi chýbalo cestovanie a poznávanie nových zemí.
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Vitamín D2 a D3

Momentálne tento vitamín zo Slnka nestačí,
je potrebné ho suplementovať aj vo vyšších dávkach. V tele sa tento vitamín ukladá a ak sme ho
doteraz nebrali, je možné, že ho máme nedostatok. V zimných a jarných mesiacoch na Zem nepreniká UVB žiarenie, ktoré vytvorenie vitamínu D
v našom tele dokončuje.

Na základe vedeckých
štúdií pri liečbe korona
vírusu a taktiež
pri prevencii je užívanie
výživových doplnkov
veľmi prospešné
až nevyhnutné.
Ocitáme sa v období,
kedy dobrý imunitný systém je viac než dôležitý. Obranyschopnosť nášho organizmu je tvorená
vonkajšou bariérou (kožou) a vnútorným systémom
(imunitný systém). Perfektne pracujúci imunitný systém
je predpokladom bezproblémového chodu nášho organizmu, čo je našim prianím a cieľom. Preto by sme sa mali chovať tak,
aby sme sami jeho činnosť nepodrývali a neoslabovali. Vzhľadom k aktuálnej situácii je vhodné siahnuť aj po výživových doplnkoch, ktoré pomáhajú udržať našu
obranyschopnosť na vysokej úrovni a zároveň znížiť únavu a vyčerpanie, ktoré
hrajú tiež významnú rolu v spojení s fungovaním imunitného systému.
V rámci starostlivosti o imunitu je samozrejmosťou pestrá strava, pitie dostatočného množstva tekutín (2,5 až 3 litre denne) a taktiež by ste
si mali dopriať denne 7-8 hodín spánku v tmavej
miestnosti. Pestrá strava by sa mala skladať najmä
z ovocia a zeleniny, taktiež môžete pridať rôzne
semienka, orechy či strukoviny.
Poďme sa spoločne pozrieť čím ešte vieme
našu imunitu výrazne podporiť. Pri prevencii je
však dôležité suplementovať nižšie uvedené látky
aj vo forme výživových doplnkov. Väčšinou množstvá zo stravy nestačia. Na základe vedeckých štúdií pri liečbe koronavírusu a taktiež pri prevencii je
užívanie výživových doplnkov veľmi prospešné až
nevyhnutné.

Vitamín C

Vitamín C je jeden zo základných vitamínov,
ktorý treba dopĺňať neustále. Ide o vitamín, ktorý sa v tele neukladá a tiež sa ho nedá predávkovať. Pri užívaní vitamínu C je dôležité dbať aj
na dostatočný pitný režim. Na základe vedeckej
štúdie z Číny sa pri nákaze odporúča brať denne
až do 5 gramov. Bolo dokázané, že denná dávka
3 x 1 g vitamínu C zmiernila symptómy ochorenia.
Medzi ľahko dostupné zdroje vitamínu C patria
napríklad šípky, červená a zelená paprika, čierne
ríbezle, kiwi, brokolica či jahody. K týmto potravinám si pravidelne dávkujte aj vitamín C v prášku
a nemusíte sa báť, že by ste nesplnili odporúčanú
dennú dávku.

Selén

Selén patrí medzi esenciálne živiny, čo znamená, že si ho naše telo nevie samo vytvoriť a preto
je potrebné ho prijímať v strave alebo suplementoch. Je nevyhnutný pre fungujúcu imunitu proti
vírusom vo všeobecnosti. Selén nájdete v para
orechoch, slnečnicových semienkach, tuniakovi, moriakovi, v kuracích prsiach a vo vajíčkach.

Samozrejme, že tak ako iné minerálny, aj selén
nájdete vo forme výživového doplnku. Dokonca
často býva jednou zo zložiek v rámci výživového
doplnku.

Zinok

Zinok je minerál, ktorý je po železe druhým
najviac zastúpeným stopovým prvkom v ľudskom
tele. Zvyšuje odolnosť voči infekciám a pôsobí
ako prevencia voči chrípke. Je dôležitý pri tvorbe
lymfocytov (bunky imunitného systému), raste
a funkčnosti leukocytov (biele krvinky). Vyskytuje
sa skoro vo všetkých orgánoch, najväčšiu koncentráciu má v hormóne inzulín (tvorí jadro inzulínovej molekuly). Nachádza sa vo vysokej koncentrácii aj v očných tkanivách a významne sa podieľa
na prenose fotochemických reakcií do nervového
systému (znak, že vidíme). Medzi hlavné príznaky
pri nedostatku zinku patria hlavne zle hojace sa
rany, zlé vnímanie čuchu a chuti, popraskané kútiky úst, poruchy rastu, či únava a celková slabosť
organizmu, čo vedie k oslabenej imunite.
Medzi potraviny bohaté na zinok patria ustrice, krevety, dyňové a slnečnicové semienka, pivné
kvasnice, sušené mlieko, syr a nelúpané semená
obilnín.

Vitamín A, E, B

V prípade vitamínov A a E stačí pestrá strava
v podobe farebnej zeleniny ako mrkva, špenát,
kapusta, petržlenová vňať, brokolica a kukurica
a v ovocí ako melón, marhule, či čerešne. Taktiež
je bohato zastúpený v rôznych za studena lisovaných olejoch, semienkach a orechoch.
Vitamíny skupiny B prijímame zo stravy, no
vitamín B12 by mal suplementovať každý. Ide
o vitamín, ktorý je veľmi vzácny a nachádza sa
predovšetkým v živočíšnej strave. Deficitom trpia
častejšie vegáni. Prejavuje sa anémiou, únavou či
obmedzením rastu.
júl 2020

L-Glutamín pre športovcov

Fyzická aktivita patrí medzi významné faktory, ktoré ovplyvňujú náš imunitný systém. Pravidelná športová aktivita a dostatočná regenerácia
má stimulačné účinky na imunitný systém. Avšak
po ťažkých tréningoch vznikne krátkodobé zníženie imunity (imunosupresívne okno – the open
window), čo má za následok zníženie lymfocytov,
imunoglobulínov a ich funkcií. Tento stav môže
trvať 3 až 10 hodín. Následne nastane stav, kedy
začnú tieto „okná“ potréningovej zníženej imunity prelínať a vznikne chronická imunosupresia.
Jednoducho povedané, aktívny športovec má dlhodobo zníženú imunitu. Výsledok je zvýšená náchylnosť na vírusové ochorenia, hlavne v období
chrípok a epidémií.
L-Glutamín je aminokyselina, ktorá má silný
vplyv na imunitný systém. L-Glutamínsi telo dokáže vytvoriť samo, často sa ale stáva najmä u aktívnych športovcov, že potreby tela sú väčšie ako
jeho produkcia. Preto je dôležité jeho dopĺňanie
vo forme výživových doplnkov. Dávka 5 g ráno
a 5 g večer dokáže výrazne ovplyvniť regeneráciu a hlavne bunky imunitného systému. Odporúčame vyskúšať čistý Glutamín, ktorý si môžete
primiešať do svojho obľúbeného nápoja (džús,
smoothie a pod.).

Jednoducho
povedané, aktívny
športovec má
dlhodobo zníženú imunitu.
Výsledok je zvýšená náchylnosť
na vírusové ochorenia, hlavne
v období chrípok a epidémií.

Vitamín „Psychická pohoda“

Stres sa rokmi stal každodennou súčasťou bežného života. A v aktuálnom období sa k nemu pridal aj strach. Netreba zabúdať, že aj toto sú faktory, ktoré majú veľký vplyv na náš imunitný systém.
Pokiaľ sme v strese, telo produkuje vyššie hladiny
stresového hormónu – kortizolu. Ten má vplyv
na tvorbu bielych krviniek, ktoré sú dôležitou súčasťou imunitného systému. Ich úlohou je rozpoznať a zneškodniť škodlivých útočníkov, ktorí by
mohli byť príčinou rôznych chorôb. Menej bielych
krviniek znamená vyššie riziko infekcie a tiež dlhší
čas na zotavenie sa z choroby.
K lepšiemu zvládaniu stresových situácií, nervozity a napätia odporúčame esenciálnu aminokyselinu Tryptofan B+. Prispieva k správnemu
fungovaniu nervového systému a psychiky a skvalitneniu spánku počas noci.
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Pre rizikové skupiny obyvateľov obec zabezpečila
šitie rúšok. Poďakovanie za
túto službu patrí Mgr. Henriete Papcunovej, Márii Nahalkovej, Márii Ruttkayovej
a Zdenke Kokyovej.

Karanténa za nami. ČO ĎALE J?
Pred vyše 3 mesiacmi dňa 10. marca
2020 sme vstúpili do núdzového stavu,
ktorý bol vyhlásený na Slovensku kvôli
koronavírusu pod názvom Covid-19
Tesne pred tým sme vstúpili do pôstu. Ako
každý rok. Do pôstu iného ako kedykoľvek
predtým. Stáli sme pred 40 dňami, po taliansky karanténou. No pred vyše 6 mesiacmi
sme toto slovo vôbec neskloňovali. Následne bola v móde „dvojtýždňovka“, karanténa,
ktorá všetko vyrieši. U mnohých pre ich, ale
aj šťastie obyvateľov krajiny pod Tatrami vyriešila...
Ako vlastne vzniklo slovo karanténa? Niektorí ľudia pred skoro 700 rokmi v čase moru
utekali na vidiek, aby sa zachránili. Utiecť
pred morom nestačilo, preto mestá časom
prijímali rôzne opatrenia. Uzatvárali mestské brány pre vstup do, aj z mesta. Benátky
ako prvé v Európe vymysleli vlastný systém
ochrany pred čiernou smrťou. Nakazených
odvádzali z mesta preč na miesta, kde mali

zomrieť. Návštevníci, ktorí do Benátok priplávali, nesmeli opúšťať kotviace lode 30 dní. No
po čase zistili, že doba bola nedostatočná.
Neskôr sa doba predĺžila až na 40 dní, čiže
quaranta giorni (tak vzniklo slovo karanténa).
Podľa historikov táto ochrana celkom dobre
fungovala, na rozdiel napríklad od Janova,
ktorý nepodnikol podobné opatrenia.
A keď sme už pri čísle 40, v Biblii ich máme
viac: potopa trvala 40 dní, exodus tiež 40, Ježiš sa postil 40 dní pred svojím účinkovaním,
napokon aj On sa ukazoval po Vzkriesení 40
dní...
Život v našej krajine bol v zvláštnom móde.
Bolo obmedzené mnohé na čo sme boli
zvyknutí. Neodporúčalo sa vychádzať von,
nosili sme všade povinne rúška a v cirkvách
sa na 2 mesiace zavreli kostoly. Dokonca Veľká noc ako najväčší kresťanský sviatok bol
slávený v domácnostiach v tom lepšom prípade online.
Takto sme si ho predstavovali? Byť prinútení, aby sme ostali doma, aby sme mali ten

čas, ktorý sme predtým nikdy nemali? V Biblii
sa zakaždým, keď sa objaví číslo 40, vyskytne
„zmena“. Zmenilo sa niečo v našich životoch?
V našich rodinách?
Čo urobí Boh po tomto zvláštnom čase?
Ako si ho prežil/a? Nenastala žiadna zmena?
Chceš ostať v starom normále, ktorý bol pred
Covid-19? Ja dúfam, že sa zmeníme, že nás aj
táto situácia ako spoločnosť niekam posunie.
Tomáš Halík napísal: „Mnohí z nás si ešte
na začiatku tohto neobvyklého pôstneho
obdobia mysleli, že táto epidémia spôsobí
akúsi krátkodobú poruchu obvyklého chodu
spoločnosti, ktorú nejako prečkáme a potom
sa všetko čoskoro zas vráti do starých koľají.
Nevráti. A keby sme sa o to pokúsili, bolo by
to zlé. Po tejto globálnej skúsenosti svet nebude – a zrejme nemá byť – úplne rovnaký
ako pred ňou.“
Pán Boh nám dáva vždy druhú šancu. Dáva
nám ju aj teraz. Po trojmesačnom núdzovom
stave, ktorá naša krajina zvládla.

Tibor Molnár ev. farár

Velikáni zo SOLÚNA
Milí bratia a sestry. O niekoľko dní
začína prázdninové a dovolenkové obdobie. Naši žiaci dostanú svoje vysvedčenia, ktoré budú ovplyvnené prežitou
krízou. Táto sa dotkla nielen ich, ale
mnohých našich bratov a sestier s ich rodinami. Akoby sme boli vystavení skúške
viery, ktorú sa snažíme žiť. Všade vládla
a vládne neistota čo a ako bude ďalej.
A do tejto neistoty prichádzajú svetlá, ktoré už niekoľko storočí žiarili. Sú to solúnski
bratia sv. Cyril a Metod. Nášmu národu priniesli nielen kultúru, písmo, knihy. Priniesli
to cenné – dar viery. Počas prežívania pan-

démie, ktorá zasiahla aj do života našej viery,
boli sme vystavení skúške viery. Zatvorili sa
kostoly, veriaci sa nemohli zúčastňovať bohoslužieb. Nemohli prijímať sviatosti. Zrazu
akési vákuum pre duchovný život človeka.
A tu sa vynára otázka: O čom je viera?
Pri pohľade na život našich vierozvestov
sv. Cyrila a Metoda môžeme vidieť, že ani
oni to nemali jednoduché. Ísť niekde, kde
nič poznajú a predsa sú potrební, je prežívanie neistoty. A predsa ukazujú nám všetkým,
čo je dôležité. Ukazujú nám vieru. Tá nie je
v tvrdení, že som veriaci. Nie je o recitovaní
zbožných fráz, ktoré mám naučené. Oni nám
ukazujú vieru ako žitú dôveru k Bohu. To znajúl 2020

mená verili Bohu, že im vo všetkom pomôže,
že sa bude o nich starať. Vložili svoje životy do Jeho rúk. Takto vyzbrojení sa vybrali
na svoju misiu k nám na Veľkú Moravu.
Aj keď do našich životov vstúpi akákoľvek
neistota, zahľaďme sa na sv. Cyrila a Metoda,
mužov viery a napodobnime ich akt viery.
V deň ich sviatku 5. júla im poďakujme za dar
viery, ktorý nám priniesli a na ich orodovanie si vyprosujme pevnú vieru, ktorá obstojí
v každej neistote.
Prajem Vám požehnané dovolenkové
i prázdninové dni. Nech v tieto dni pookrejú
telá a nezabudnime ani na naše duše.

Alexander Líška, farský administrátor.

4

TRESTÁ NÁS BOH KORONAVÍRUSOM?
Keď sme koncom roka 2019 zaregistrovali v správach niečo ohľadom koronavírusu v Číne, málokto tomu venoval
nejakú zvýšenú pozornosť. Netušili sme,
že tieto spočiatku nezaujímavé správy
sa nás v dnešných dňoch budú tak vážne
dotýkať. Zlo, ktoré v podobe pandémie
cítime, v nás vyvoláva mnohé otázky.
Čo je to zlo? Kde sa vzalo zlo? Kto za zlo
môže? Ako sa so zlom vysporiadať?
Začnime definíciou zla ako takého. Čo je
zlo? Hneď na začiatku zisťujem, že už samotná definícia je problematická. Počas ľudských
dejín bolo daných už veľa odpovedí. Niekto
sebecký povie, že zlo je to, čo mu škodí. Niekto myslí na druhých a povie, že zlo je to, čo
škodí ľuďom. Kto verí v Boha povie, že zlo je
hriech, ktorým rozbíjame ľudskú i Božiu lásku.
Všetky tieto odpovede majú niečo do seba,
ale nevystihujú zlo úplne. Za definíciou zla
sa ale môže skrývať niečo iné. Niečo presne
definovať, znamená určiť tomu jasné hranice,
a tým to dostať pod svoju moc. So zlom to ale
také jednoduché nie je, čím viac a presnejšie
sa ho snažíme definovať, tým viac nám uniká
pomedzi prsty. Svätý Augustín učil, že podobne ako ticho je absenciou hluku, tma absenciou svetla, je aj zlo absenciou, nedostatkom
dobra a nie samostatným princípom. Otázka
pôvodu zla, ktorá často nasleduje, je pre mnohých ľudí snahou o ospravedlnenie seba samého a ospravedlnenie za svoje činy, pretože
predpokladajú, že zlo prichádza odniekiaľ odinakiaľ: buď od tých druhých, alebo od Pána
Boha, ktorý to na svete nezariadil dosť dôkladne. Tu by som bol opatrný, pretože by bolo príliš lacné zviesť všetko zlo buď na druhých, pretože sú zlí a ich rozhodnutie zlo pôsobí, alebo
na nejakú mocnosť. Ako sa teda vysporiadať
s existenciou zla? Predovšetkým by si mal byť

človek vedomý, že mnoho zla si spôsobuje
sám. Je to jeho prirodzenosťou, pretože je,
ako Biblia učí, skazený hriechom. Nie zákonite
všetko zlo je spôsobené človekom, ale podľa C. S. Lewisa je človek jeho podstatná časť.
Lewis vo svojej knihe Problém bolesti opisuje
zlo ako prostriedok, ktorý nás zbavuje našich
ilúzií o tomto svete a núti nás uvedomiť si, že
nemôžeme byť sebecky „sebestační“ a zostať
na jednom mieste v živote a nikdy sa neposunúť ďalej. Tiež existencia zla a bolesti nás
núti premýšľať reálne. Tomáš Akvinský charakterizuje zlo nasledovne: Boh stvoril dokonalý
svet, zlo nepochádza od Boha, nemá vlastnú
skutočnosť, je len nedostatkom dobra.
Na otázku ako sa vysporiadať so zlom odpoveď asi len tak nenájdeme. Ku zlu sa teda
môžeme postaviť v zásade dvoma spôsobmi. Po prvé sa môžeme nechať premôcť zlom
a prepadať buď beznádeji alebo tomu, že
sami začneme páchať zlo. To je pohľad, ktorý
je bezútešný a strašný. Ak sa zlom necháme
premôcť, vzdávame boj za dobro, čo je podľa
môjho názoru nielen neetické, ale aj zlé. Starý
indiánsky zákon hovorí, že ten, kto len nečinne
prihliada zlu, je vinný rovnako ako ten, kto ho
pácha. Po druhé sa zlu zo všetkých síl môžeme
vzoprieť, hoci sa to môže javiť ako nerovný boj.
Môžeme však bojovať s nádejou, ktorú nám
dáva Sväté Písmo. Je to nádej, že všetko zlé je
na niečo dobré. Sväté Písmo hovorí, že Boh je
nakoniec ten, kto má všetko pod kontrolou a je
ten, kto má moc premeniť všetko zlo na ešte
väčšie dobro. Táto nádej môže živiť našu vôľu,
ktorou máme moc meniť seba a premáhať tak
zlo, ktoré na nás dolieha. Prejavy zla poznáme
rôzne, konkrétne v tejto dobe je tu zlo v podobe koronavírusu. Zomierajú ľudia a zrazu sa
celá spoločnosť stala neuveriteľne „Pro-Live“.
Ako je teda možné, že nevieme chrániť život už
od počatia a život starých ľudí, ktorí umierajú

najviac je takou vzácnosťou? Azda sa neoháňame frázami: Mládež naša nádej, a na druhej
strane je často počuť názor, že starí ľudia nie sú
žiadnym prínosom pre spoločnosť. Vysvetľujem si to hlavne tým, že konzumná doba, ktorá nastala nám celkom zdegenerovala etické
a morálne hodnoty. Nie sme schopní vidieť veci
do hĺbky, nevieme oceniť prácu a skúsenosti
druhých, uznanie a úctu vystriedalo neuveriteľné sebavedomie a arogancia. Človek je zaslepený sám sebou a cíti sa pánom sveta. Nie je
čas sa konečne zobudiť zo sna? Istý sochár dlhé
roky pracoval na svojom veľkolepom diele, ktoré si aj svojou fyzickou veľkosťou vyžadovalo,
aby sa na ňom pracovalo z lešenia. Po dlhých
rokoch, keď už socha naberala finálne kontúry,
sa v jeden moment sochár tak zahľadel na svoj
výtvor, že si prestal uvedomovať, že pracuje
vo veľkej výške a pri kochaní sa na svoj výtvor
začal cúvať. Jeho pohotový asistent však videl,
že hrozí smrteľný pád a tak hodil kladivo rovno
do sochy a poškodil ju. Tento moment prinútil
majstra spraviť krok vpred, a tak sa zachránil
pred pádom. Aj keď dielo utrpelo skazu, sochár
bol zachránený.
Na vrchole tohto mravného úpadku zasiahne celý svet obrovská pandémia. Sme nútene
izolovaní v karanténach, rôzne obmedzovaní
a dalo by sa povedať, že riadia náš život iní,
teda samé zlo, zlo a zlo. Ale naozaj samé zlo?
Začíname predsa badať javy, ktoré bežne nie
sú vídať. Začali sa rúcať múry rozdielov medzi
ľuďmi i národmi. Múry mocenské, majetkové,
náboženské či rasové. Začala obrovská vlna
solidarity a vzájomnej pomoci, silnejší pomáhajú slabším. Ak sa táto pohroma pominie
a my sa vrátime k bežnému životu, vráťme sa
zo smrti zla k životu ešte väčšieho dobra, jednoznačne sa musíme vrátiť k životu ľudskejšiemu, kresťanskejšiemu a bratskejšiemu.
Michal Skokan študent teológie

most - lopušná dolina

Keďže potok je hranicou medzi katastrálnymi územiami Svit a Lučivná, bol aj našom území
vyhlásený 3. stupeň povodňovej aktivity. V rámci záchranných prác bol poskytnutý Štátnymi
hmotnými rezervami náhradný pontónový most, ktorý musí byť do polroka vrátený štátu,
teda pôvodný most musí byť dovtedy opravený.

júl 2020
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Koncom marca obec zakúpila
z vlastných prostriedkov malotraktor Farmtrac 30 4 WD s kabínou
a čelnou hydraulikou. K malotraktoru je príslušenstvo: pomocník
na zimnú údržbu chodníkov – snehová radlica a posýpač. Údržbu
a prácu nám zjednoduší aj zametacia kefa, mulčovacia kosa a samozrejme vlečka.
Urýchlila sa nám práca s kosením verejných priestranstiev,
prevozom pokosenej trávy, konárov a dúfame, že aj zimnú údržbu
chodníkov bude možné vykonať
v kratšom čase ako doposiaľ.

Obec má nový traktor...

Nový traktor dostal skúseného vodiča p.
Štefana Berenyiho, pod ktorého vedením pracujú aj obecní zamestnanci.

Z OBECNÉHO

Sčítanie OBYVATEĽOV
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov, ako sme ho poznali, je už minulosťou, prechádza
sa cez integrované sčítanie k plne registrovanému sčítaniu, tzn. založenému výlučne
na administratívnych zdrojoch. lntegrované sčítanie 2021 znamená, že na sčítanie budú
využívané rôzne registre, spolupracovať budú obce, asistenti pre sčítanie obyvateľov aj
elektronický zber. Najväčším rozdielom oproti sčítaniu ľudu v roku 2011 je, že bude prebiehať výlučne elektronicky, bez použitia papierových formulárov.
Rozhodujúce dátumy:
D
 oba sčítania domov a bytov trvá od 1. júna
2020 do 12. februára 2021.
R
 ozhodujúcim okamihom sčítania je
polnoc zo štvrtka 31.12.2020 na piatok
1. 1. 2021.

D
 oba sčítania obyvateľov trvá od 15. februára 2021 do 31. marca 2021.
Ďalším rozdielom je, že sčítanie domov a bytov (SDB) bude prebiehať bez účasti obyvateľov, realizuje sa na obci. Predmetom sčítania
sú domy a byty na území SR

Prečo ešte nezastavujú autobusy
na nových autobusových zastávkach???
V týchto dňoch sa občania často obracajú na obecný úrad s otázkou: „Prečo
ešte autobusy nezastavujú na nových
autobusových zastávkach?“
Zastávky sa nám podarilo vybudovať na jeseň minulého roka. Nakoľko však pre nepriaznivé počasie niektoré práce už nebolo
možné dokončiť v minulom roku, boli vykonané až v jarných mesiacoch tohto roku. Išlo
najmä maľovanie vodorovného značenia, oddeľovacích čiar pre parkovanie a celkové dokončovacie práce. Napriek tomu, že práce sú
ukončené, zastávky ešte neboli skolaudované a preto nie je možné ich odovzdať do užívania. Ťažko vysvetliť, že niekedy je samotná
realizácia rýchlejšia, ako získanie potrebných

povolení a podkladov pre kolaudáciu a spustenie prevádzky. V tomto konkrétnom prípade je príčin niekoľko. Prvá sú voľby do Národnej rady vo februári tohto roku a zmena
politickej garnitúry, ktorá ovplyvnila aj odvolávanie a menovanie nových riaditeľov
štátnych inštitúcií, od ktorých sú závislé aj
podpisy zmlúv. Ide o zmluvy s inštitúciami
jednak na nižších úrovniach štátnej správy,
ale najpodstatnejšia je pre nás zmluva o prevode majetku zo Slovenského pozemkového
fondu. Druhou nemenej podstatnou príčinou je aj koronavírus, ktorý prispel k tomu, že
všetky procesy sú spomalené obmedzeným
režimom na úradoch štátnej správy..

Ing. Monika Kičáková, starostka obce
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ZASTUPITEĽSTVA
V tomto roku sa uskutočnili
2 zasadnutia OZ.
Dňa 21. 02. 2020 boli schválené:
zriadenie vecného bremena na pozemku
KN-C parc.č. 105 v k.ú. Lučivná pre Slovak Telekom, a.s.,
zriadenie vecného bremena pre pripojovací plynovod – ŠK Lučivná,
zámena obecného nehnuteľného majetku
– Ján Debnár,
rozpočtové opatrenie č. 1/2020,
bol prehodnotený plat starostky obce,
OZ sa uznieslo sa na VZN č. 1/2020 o určení
výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
základnej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia na rok 2020.
Dňa 12.05.2020 boli schválené:
celoročné hospodárenie za rok 2019,
použitie prebytku hospodárenia vo výške
61 002,96 € na tvorbu rezervného fondu,
rozpočtové opatrenie č. 2/2020,
návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce Lučivná na II. polrok 2020,
zriadenie vecného bremena na pozemku
KN-C parc. č. 508/1 v k.ú. Lučivná pre vybudovanie novej vodovodnej prípojky pre RD
Lučivná,
dohoda o skončení platnosti Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu,
zmluvu o zriadení spoločného obecného
úradu
OZ súhlasilo so spracovaním ZMENY A DOPLNKU územnoplánovacej dokumentácie ÚP
Obce Lučivná pre výstavbu verejnoprospešnej stavby elektrickej stanice,
OZ sa uznieslo sa na VZN č. 2/2020 o určení
školského obvodu Základnej školy pre obec
Lučivná,
OZ zrušilo uznesenie č. 27/2015 zo dňa
23.01.2015, kde bola navrhnutá alternatíva
cyklotrasy cez obec Lučivná,
OZ súhlasilo s postupom pri hľadaní alternatívnej trasy II. etapy cyklochodníka trasy
Lučivná – Štrba v spolupráci so zamestnancom VÚC Prešov.
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ODPAD, ODPAD, KDE ŤA ĽUDIA BERÚ....
V poslednom období rezonovala téma
poplatkov za odpad (nielen) v našej obci
viac než po minulé roky, preto sa k tejto
problematike neustále vraciame.

Prečo platíme za odpad viac?

V decembri 2019 schválili poslanci OZ návrh VZN 4/2019 s účinnosťou od 1.1.2020,
ktorým sa na rok 2020 zvyšuje poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad).
V poplatku však neplatíme len zmesový
odpad vyvezený z našej nádoby, ale aj množstvo iných služieb, ktoré súvisia s odvozom
a likvidáciou odpadu, ktoré sú povinnosťou
obce ( biologický rozložiteľný odpad, veľkoobjemové kontajnery, likvidácia čiernych

skládok atď.) Za nárastom poplatku stojí predovšetkým nariadenie vlády SR č. 330/2018,
ktoré prinieslo dve novinky: jednak dynamické zvyšovanie sadzieb za skládkovanie
odpadu od r. 2019 a jednak princíp, čím viac
vytriediš, tým menej zaplatíš, t. j. poplatok
za komunálny odpad na skládke začal závisieť od stupňa vytriedenia komunálnych
odpadov v obci. „Cieľom návrhu nového zákona nie je vyberať čo najviac peňazí od obcí
na poplatkoch za skládkovanie, ani obce
trestať. Cieľom je motivovať obce viac triediť“.
(tlačová správa MŽP z 22. 8. 2018).
Pre zníženie množstva komunálneho
odpadu v obci majú občania možnosť
doviezť do dvora obecného úradu:

Niekoľko vecí, ktoré možno NEVIETE O RECYKLÁCII SKLA...
Sklo je úplne a donekonečna recyklovateľné. To znamená, že neexistuje
žiadny limit na to, aby stratilo niektorú
zo svojich pôvodných vlastností. Vaše
prapravnúčatá by mohli piť vodu z rovnakého materiálu, ktorý sme kedysi použili na olivový olej, na zaváranie marmelády, alebo z ktorého ste jedli kvalitný
jogurt.
Recyklácia je jednoduchý spôsob, ako zvýšiť svoj „zelený prínos“. Vždy keď fľašu alebo
pohár hodíme do kontajnera na triedený
odpad, ušetríme energiu, suroviny a CO2,
v porovnaní s tým, keď sa vyrába sklený obal
od „nuly“. A to nie je všetko, recyklovaním
pomáhate udržať životné prostredie čisté
tým, že Váš domáci odpad neskončí niekde
v prírode alebo na skládkach.
Vďaka recyklácií skla sa každoročne ušetrí
viac ako 12 miliónov ton surovín.

Nie každý výrobok zo skla je vhodný
na recykláciu. Napríklad niektoré sklenené
nádoby z varného skla, predmety vyrobené
z kryštálového skla, zrkadlá, plexisklo, žiarovky ani sklo z áut nie je možné recyklovať
spolu s bežnými obalmi. Obsahujú prísady,
ktoré by mohli poškodiť kvalitu celej dávky
recyklovaného skla.
Že môžete recyklovať poháre od jogurtov,
fľaše od piva alebo olivového oleja, to asi
viete. Napadlo vám však, že aj vaše parfumy
a kozmetické nádoby sú tiež recyklovateľné
(teda samozrejme ak sú zo skla)?
Úspora energie recykláciou jednej fľaše
zodpovedá času svietenia žiarivkovej žiarovky cca 7 hodín.
Sklo koluje v 100% uzavretom látkovom
cykle. Sklenený obal sa môže z kontajnera na triedený odpad dostať späť do regálu
v obchode už za 70dní!

BEZ komentára
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 okosenú trávu, konáre (netreba štiepkop
vať, vcelku),
drobný stavebný odpad za ktorý je potrebné prísť vopred zaplatiť poplatok v zmysle
VZN.
elektroodpad,
drobný železný šrot,
starý nábytok,
nebezpečný odpad (po pristavení kontajnera na nebezpečný odpad - farby a pod.).
Vážení občania !
Na dvor obecného úradu nevozte prosíme staré použité pneumatiky, nie sú predmetom zberu a separácie, tie je potrebné
odovzdať v predajni, kde si kúpite nové.

Ďakujeme za pochopenie.

Ako znížiť
potravinový odpad?
Prehľadným systémom obsahu chladničky a mrazničky.
Pred nákupom si urobte zoznam.
Varte menej často a v primeraných
množstvách.
Pestuje vlastné ovocie a zeleninu.
Nespotrebovanú zeleninu
a ovocie zavarte.
Nadbytočné potraviny
a jedlá zamrazte.
Prebytky dajte
domácim zvieratám.
Kompostujte
a recyklujte.
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Dlhoročné miesto, v „lokalite pri Háji“ kde naši občania odvážali to
čo „čo doma nepotrebovali“ vrátane chladničiek, plastov skla, stavebného odpadu, konárov a trávy vyčistili členovia Klubu dôchodcov. Verím, že si už zachováme tento priestor „čistý“ a v budúcnosti
ho budeme využívať na športovo-rekreačné účely. Lokalitu skrášlili
a spríjemnili dôchodcovia aj výrobou nových lavičiek.
Patrí Vám úprimné ďakujem!

Ing. Monika Kičáková, starostka obce

ODPAD
Počas karantény, 28. marca, využila rodina Igora Stavného z Kúpeľov Lučivná
suché a príjemné jarné počasie a v lesíku od železničnej trate smerom do kúpeľov vyzbierala veľké vrece odpadu. Fľaše
z alkoholu a iných nápojov, obaly z potravín a cigariet, plastový odpad.
Na jednej strane je skvelé, že už deti si uvedomujú riziko znečisťovania prírody a ochotne pomôžu pri jej čistení, na strane druhej je
smutné a nepochopiteľné, že stále existujú
ľudia, ktorým nerobí problém ten odpad
do prírody vyhadzovať… Kde rodina Stavných odpad upratala, do troch mesiacov sa
nahromadil nový. Stavebný odpad a polystyrén!!! To sa ťažko komentuje :-(
Žijeme v dobe separácie a znižovania tvorby odpadu. Napriek veľkej osvete, prísnejším
nastaveniam zákona, finančným pokutám,
nevieme zabrániť čiernym skládkam, miešaniu odpadu v separačných kontajneroch, pokútnemu vyhadzovaniu stavebného odpadu,
či pneumatík, aj v našom najbližšom okolí.
Možno sú to občania z našej obce, možno len
takí, ktorí tade prechádzajú… Ťažko sa zisťuje pôvodca čiernej skládky. Všetko je to O ĽUĎOCH…. respektíve V ĽUĎOCH. Je len na nás,
akým príkladom ideme svojim deťom, ako si
vážime to, čo sme zdarma dostali od prírody
a ako zanecháme svet pre ďalšie generácie.

Je mnoho krajín, kde prevažnú časť územia
tvoria suché púšte. My máme šťastie. Žijeme v ZELENEJ krajine, plnej biologického
bohatstva a napriek tomu si nevážime tento
poklad. Skúsme si zobrať príklad od vyspelejších krajín v ekológii, napr. od Rakúska,
Švajčiarska, Holanska, kde vedia prírodu a jej
krásy nielen udržať, ale aj zhodnotiť.
júl 2020

Skúsme mať upratané nielen vo vlastnom
dvore, ale aj v jeho blízkom, či vzdialenejšom
okolí. Skúsme netolerovať tých, ktorí nás vracajú znečisťovaním prírody do doby, ktorou
teraz prechádzajú rozvojové krajiny. Skúsme
odfotiť a nahlásiť bezohľadných páchateľov.
A skúsme mať radosť z pohľadu na čistý les
a potok :-)
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KLUB DÔCHODCOV
V predchádzajúcom vydaní našich novín sa tlačovou chybou nedostala našim
čitateľom informácia o činnosti Klubu
dôchodcov za posledný polrok. Chceme
preto v dnešnom článku zhrnúť činnosť
klubu za posledný rok.
Klub dôchodcov pokračoval od leta 2019
vo svojej pestrej spoločenskej, športovej
a kultúrnej činnosti. Leto začali výletom
do kúpeľného mesta zaradeného do zoznamu UNESCO Bardejov. Koncom júla za teplého počasia si varili guláš, pri ktorom nechýbala hudba a spev. A pokračovali v tomto duchu
aj vo Východnej na koncerte Kollárovcov
a Kandráčovcov. Užitočnou a poučnou bola
aj beseda s políciou 15. augusta, ktorá priblížila okrádanie dôchodcov a spôsoby ako takýmto situáciám predchádzať, resp. riešiť ich
v spolupráci s políciou.
Už tradične si dôchodcovia v klube pripomenuli augustové Slovenské národné povstanie. Pri tejto príležitosti sa stretli na vleku
pri fazuľovici, špekačkách a domácich koláčoch. V jeseni, 25. septembra boli na výlete
v poľskom meste Zakopané a začiatkom októbra navštívili divadlo v Spišskej Novej Vsi
s výstižným názvom divadelnej hry „Krásne
je v Tatrách“. K októbru patrí aj tradičné posedenie dôchodcov organizované Obecným
úradom v Hoteli Končistá, kde hudobní hostia PAVELČÁKOVCI z Košíc nielen krásnym

spevom, ale aj východniarskym humorom
potešili a rozosmiali všetkých prítomných.
K športovým akciám patrilo pravidelné
piatkové plávanie v Hoteli Končistá a návšteva Tatranského ľadového dómu na Hrebienku.
Napriek veku si spoločne užili aj Mikulášske posedenie s darčekmi a dobrou náladou,
kde nechýbal Vianočný stromček a hudobný
doprovod členov klubu.
Začiatkom roka 2020 sa stretli na výročnej
schôdzi a dohodli si spoločné aktivity. Dňa
24. februára navštívili Kino Tatran, aby si pozreli film Šťastný Nový rok.
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Tak ako všetkých ľudí na svete, aj klub dôchodcov obmedzil vírus COVID 19 v činnosti.
Keďže dôchodcovia boli rizikovou skupinou,
v mesiacoch marec, apríl a máj museli obmedziť vychádzanie z domu, návštevy lekárov a rodiny a činnosť klubu bola prerušená.
Celých 11 týždňov... Ale hneď po zrušení obmedzení sa pustili do práce….a to doslova
:-) Brigádou pri Háji, 3. júna spojili príjemne
s užitočným. A presne o týždeň nám poslali
krásne fotky z výletu v Dukle, Ladomírovej,
Svidníka a Starej Ľubovne :-)
V mene redakcie prajeme veľa zdravia
a elánu do ďalšej činnosti!
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žijú medzi nami...

Martin BACHLEDA
V tomto vydaní našich novín Vám
chceme predstaviť koníček pána Martina Bachledu. Fascinuje ho prirodzený tvar a kresba dreva, pretvára ho
do ozdobných, ale aj úžitkových predmetov.
Vybrali sme pre Vás ukážku z množstva
prác: šperkovnice, truhličku, stojan na dáždniky, medené ruže osadené v dreve, nástenné a stojacie hodiny, vianočnú dekoráciu

v tvare stromčeka. Veľkú radosť urobil svojim
neterkám krásnym hojdacím koníkom. Pracuje s drevom z ovocných stromov, červeného smreka, orecha, duba, buka. Stačí, že má
drevo zaujímavý tvar, alebo kresbu a nápad
je už na svete. Martin prispieva svojimi výrobkami aj do tombôl na rôznych kultúrnych
podujatiach organizovaných nielen obcou.
Do ďalšej tvorivej činnosti mu prejeme
veľa dobrých nápadov, ale aj voľného času
na ich zrealizovanie.

Teší nás, že v našej obci pribúdajú novostavby aj rekonštrukcie starších domov.

júl 2020
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Zák ladná škola s materskou školou Lučivná
Skončila sa jar a vystriedalo ju leto.
Čoraz teplejšie dni, sú znakom, že školskému roku 2019/2020 o chvíľu definitívne odzvoní a že rozuzlenie nášho
celoročného príbehu sa pomaly dostáva
do finále. Pripadá mi to tak trochu ako
v televíznom seriáli bez konca. Každý rok
sa pravidelne po dvojmesačnej pauze
opakuje vždy nový a nový príbeh. Každý
september začíname nové epizódy s novými ľuďmi a zážitkami.
Tak ako v každom televíznom seriáli, tak
aj v seriáli našich životov sa zábavné chvíle
striedajú s tými smutnými a úspechy miestami nahradí zopár neúspechov. A také boli aj
tohtoročné epizódy z prostredia našej malej
školy. Táto škola nie je iba o počítaní, čítaní
a učení sa poučiek a pravidiel. Našich žiakov učíme láskavosti, nezištnosti, obetavosti
a spolupatričnosti. Chceme, aby z lavíc školy naši žiaci odišli ľudskí, mali srdce a rozum
v symbióze a aby okolo seba vnímali potreby
iných. Viem, že je to beh na dlhé trate, kde
nie sú výsledky okamžite viditeľné, ale každý kilometer, hoc aj maratónskeho behu, sa
začína tým povestným prvým krokom, ktorý
robíme každý deň zas a znova.
Do tohto polroka sme vykročili rezkým krokom. So žiakmi sme sa vybrali na sánkovačku
a zažili sme rozprávkový deň v kine Cinemax,
kde sme si pozreli rozprávku Ľadové kráľovstvo 2. Zorganizovali sme tiež rôzne besedy
na témy zdravej výživy a ochrany životného
prostredia. Zvlášť by som chcela spomenúť,
že sme sa zapojili do výtvarnej súťaže „Vesmír
očami detí“, kde naši malí škôlkari pod vedením pani učiteľky Mgr. Lucky Horkej dosiahli
výborné umiestnenie.
Jarné prázdniny sme poňali pracovne. Vymaľovali sme chodby školy prvého a druhého poschodia, urobil sa náter radiátorov a soklov na chodbách a tiež náter schodišťového
zábradlia. Vymenili a zjednotili sa nástenky
na chodbách školy, ktoré sme zakúpili ešte
v decembri minulého roka a taktiež boli zakúpené nástenné edukačné obrazy a mapy

do tried. Žiakom MŠ a ŠKD sme dokúpili stavebnice a iné drobné hračky.
V marci sa náš beh nečakane spomalil, no
nezastavili sme. Príchod vírusu COVID-19
nám od začiatku tohto mesiaca spôsoboval
vrásky na čele a nakoniec aj naša škola 16.3.
dočasne zatvorila svoje brány. Tento neviditeľný nepriateľ nás obral o množstvo zaujímavých akcií a aktivít, ktoré sme mali v pláne,
no naši pedagógovia, žiaci, rodičia a nepedagogickí zamestnanci nezaháľali a situácii sa
rýchlo prispôsobili. Vzdelávací proces prebiehal dištančnou formou a ja by som sa chcela poďakovať pracovníčke OcÚ pani Zdenke
Kokyovej, ktorá bola vždy ochotná pomôcť
pri sprostredkovaní úloh naším žiakom a taktiež pri akejkoľvek školskej dokumentácii.
Počas tejto mimoriadnej situácie naša škola
naďalej spolupracovala s detskou organizáciou DO Fénix, ktorá motivovala našich žiakov
ku kreatívnej činnosti. Výsledkom boli nádherné práce vo forme pozdravov pre mamičky ku príležitosti Dňa matiek. Keď po takmer
troch mesiacoch prišiel očakávaný 1. jún, škola opäť ožila. A to práve na ten najvhodnejší
deň, sviatok všetkých detí. Naša škola sa s radosťou pripravila na túto vzácnu chvíľu a za
prísnych opatrení privítala 50% detí z MŠ, no
len 25% žiakov ZŠ.
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Chcem podotknúť, že tento polrok šk.
roka sa spravilo veľa užitočnej aj pre školu aj
pre žiakov prospešnej práce. Ďakujem vám
všetkým za snahu. Aktivity mnohých kolegov
ma veľmi tešia. V neposlednom rade chcem
povedať slová vďaky a pochvaly aj všetkým
nepedagogickým pracovníkom, bez ktorých
by chod školy nebol možný. Chcem vám všetkým vyjadriť svoju úctu a vďaku za vynaloženú prácu, ktorá je náročná, pohlcuje celého
človeka, berie veľa energie, ale aj pozitívne
ňou nabíja, pozná prehry aj víťazstvá, ale
hlavne teší…
A tak pomaly dobiehame do cieľa a prebiehame cieľovou rovinkou tohto školského roka 2019/2020. Lúče slnka hrejú, leto
čaká za dverami a ja verím, že každý z nás sa
na oddych a dovolenkový čas teší. Na záver
teda želám všetkým slnečné lúče, dni oddychu, krásnu modrú oblohu a príjemné chvíle
strávené s rodinou či kamarátmi. Počas tohto
leta získajte zážitky, skúsenosti a priateľstvá,
ktoré vás obohatia a posunú vpred, aby sme
sa v septembri znovu spolu stretli plní energie a elánu.
Prajem pekné prázdniny všetkým deťom
a dospelým pohodovú letnú dovolenku!
Mgr. Katarína Kuzmíková
riaditeľka školy
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PRÁCE v OBCI

Zasadačka obecného úradu po rekonštrukcii

Začali sme výstavbu tribúny v miestnom parku...

Ukončenie prác na parkovisku - uloženie a nátery vodorovného
dopravného značenia, nové oplotenie a výsadba živého plota

Rekonštrukcia chodníka
na miestnom cintoríne

VÝSLEDKY VOLIEB DO NÁRODNEJ RADY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY DŇA 29. februára 2020
Počet osôb zapísaných
v zozname voličov - 890
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili
na hlasovaní - 517
Počet platných odovzdaných hlasov – 501
Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu,
politické hnutie alebo koalíciu:
OBYČAJNÝ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA,
Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA
SMER – sociálna demokracia

Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko
SME RODINA 
ZA ĽUDÍ


139
79
50
46
42

Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU – občianska demokracia		
Sloboda a Solidarita

DOBRÁ VOĽBA

VLASŤ		

Slovenská národná strana 
Kresťanskodemokratické hnutie

MOST – HÍD 		

Maďarská komunitná spolupatričnosť 
MÁME TOHO DOSŤ !

Socialisti.sk			

Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku 
STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 

BEZ komentára
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34
29
22
19
15
11
5
3
3
2
1
1
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OBECNÝ PLES
22. feburára 2020 sa uskutočnil II ročník obecného plesu. K dobrej nálade prispela ukážka spoločenských tancov z tanečného klubu
v Poprade, harmonikár Janko a skupina Tenesse z Košíc.
Z bohatej tomboly sa ušlo takmer všetkým účastníkom plesu.
Sponzorom úprimne ďakujeme !

Cenu za najlepší
tanečný pár plesu
získali Evka a Jano
Jančuškovci - skutočne
im to „šlapalo.“

júl 2020
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ZO ŽIVOTA HASIČSKÉHO ZBORU
7. decembra 2019 sa uskutočnila výročná členská schôdza DHZ Lučivná,
na ktorej sme hodnotili činnosť DHZ v r.
2019 a naplánovali sa úlohy a činnosti
na r. 2020. Mali sme v pláne, okrem bežných činností, ktoré sú každoročnou rutinou pre našich členov, venovať sa znova mládeži, zúčastňovať sa na súťažiach
a previerkach v rámci okresu a v júni
zorganizovať súťaže pre dospelých a už
tradične pre deti o putovnú Podtatranskú prúdničku.
V súvislosti s celosvetovou pandémiou COVID 19 a vyhláseným núdzovým stavom sa
naše plány zmenili a nebolo možné sa spoločne stretávať na tréningoch a schôdzach.
Jarná časť súťaží v rámci Podtatranskej hasičskej ligy sa ani nezačala, preto sa neuskutočnili ani plánované súťaže v Lučivnej.
Podarilo sa nám však ešte v januári zorganizovať 1.ročník Hasičského plesu v Hoteli

Lučivná za účasti členov DHZ
a pozvaných hostí. Táto vydarená akcia splnila svoj účel,
keďže sme sa všetci výborne
zabavili pri tanci, rozhovoroch s priateľmi, súťažiach
s hasičskou tematikou a dokonca sme získali aj nových
členov, ktorých je z roka
na rok menej. Mnohých potešili výhry z bohatej tomboly,
za ktoré chcem poďakovať
štedrým sponzorom, predovšetkým Michalovi Hudáčovi.
Tešíme sa, že tradícia hasičských zábav v Lučivnej sa znova obnoví a že
sa stretneme pri 2.ročníku v ďalšej plesovej
sezóne.
Aj keď mnohé aktivity sa v uplynulom náročnom období nemohli uskutočniť, zmysel
existencie dobrovoľných hasičských zborov
sme aj napriek tomu naplnili. Na požiadanie

územnej organizácie dobrovoľnej požiarnej ochrany
v Poprade a operačného
strediska Hasičského a záchranného zboru sa štyria
naši členovia (Matej Belicza,
Miloslav Šuliga ml., Ľubomír
Knut a Martina Froncová) zúčastnili pomoci pri podávaní
stravy pre repatriantov v karanténnom stredisku na Štrbskom Plese. Touto cestou
chcem týmto členom poďakovať za ochotu zúčastniť sa
takejto pomoci aj napriek rizikám, ktorým boli vystavení oni a ich rodiny.
Prajem všetkým pevné zdravie a verím,
že sa už čoskoro budeme znova stretávať
pri všetkých zaujímavých aktivitách v našej
obci.


Bc. Zdenka Kaprálová

Aj tohtoročné výdatné dažde a topenie ľadov spôsobilo vybreženie potoka Mlynica a strhnutie náhradného premostenia do Lopušnej doliny.
júl 2020
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KOLKÁRSKY TURNAJ
Koncom decembra
sa uskutočnil kolkársky turnaj žien a detí.
Okrem športového zápalu nechýbala dobrá nálada, kopa dobrôt a ceny si
odniesli všetci účastníci.

LYŽI AR SK E
PRETEKY

NA ŠE
BOCIANY
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