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Noviny sa vydávajú 2x ročne
Nepredajné

Slovo na zamyslenie

alendárne leto sa práve začalo a stupnice teplomerov ukazujú teploty primerané tomuto ročnému obdobiu. Všetci máme za sebou ťažké obdobie, keďže jeseň a zima bola v znamení COVID-u.
Napriek tomu si ešte stále nemôžeme vydýchnuť. Okrem toho, že odborníci evidujú ďalšiu a ďalšiu
vlnu a znovu ďalší a ďalší variant, viac nás v súčasnosti trápi mohutná vlna zdražovania. Cítime to všetci,
v rastúcich cenách tovarov a služieb, v rastúcich cenách energií. Samozrejme tak ako zdražovanie pociťujeme na svojich pracoviskách, tak ho pociťujeme aj vo svojich domácnostiach. Dotýka sa každého z nás.
Samozrejme, najviac zraniteľní sú dôchodcovia, samostatne žijúci občania, samoživitelia, ale aj občania
z nižších príjmových skupín. Primeraná tomuto faktu je aj atmosféra v spoločnosti, či už na republikovej,
alebo na miestnej úrovni. Nenechajme si však touto skutočnosťou pokaziť vzájomné vzťahy. Využime tieto
krásne letné dni na oddych, ktorý nemusí byť v len v znamení prepychu. Dôležitá je blízkosť ľudí, ktorých
máme radi, čas na utriedenie myšlienok a zopár slnečných lúčov, ktoré pohladia dušu.
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utorok 5. júla sme sviatok Cyrila a Metoda oslávili po druhý krát
ekumenickým stretnutím za účasti
predstaviteľov našich troch cirkví. Dopoludňajšie ekumenické slávnosti vystriedala popoludní folklórna skupina z Batizoviec, TRAKY z Košíc, Revival OLYMPIC
a Anna Adamcová s manželom
Petrom Adamcom.
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T R A D Í C I A PÁ L E N I A J Á N S K Y C H O H Ň O V
– kresťanský, či pohanský sviatok ? –
Okrem toho, že sa v deň 24. júna oslavujú svoje meniny Jánovia,
či Jankovia, tento deň sa hlboko do minulosti spájal s rôznymi obradovými úkonmi a zvykmi, typickými piesňami a tancom. Tento
júnový deň je v kresťanskom kalendári sviatok svätého Jána Krstiteľa a na tento deň sa tiež vykonávali aj slnovratové zvyky, čo je výsledkom prelínania cirkevného a ľudového kalendára. Kresťanské
obyčaje sa zvykli vykonávať viac v západnej Európe než východnej
Európe. Tento sviatok cirkev zakazovala už v 16. storočí, pretože sa
s ním spájali rôzne síce slovanské, ale pohanské úkony.
„Na svätého Jána otvára sa k letu brána“. V túto najkratšiu noc v roku sa zvyklo
robievať veľa magických úkonov súvisiacich s letným slnovratom a vtedy mali
vraj všetky živly najvyššiu moc: zem, voda
a oheň a preto sa zvykli na vyvýšených
miestach v okolí dedín páliť jánske ohne
a vatry. Ohne nazývali aj sobutky, sobotečki alebo aj Vajano, čo pochádza z nemčiny
od slova weihen, čo znamená svätiť a spojením so slovom Johann čiže Ján, skrátene
Weijan - posvätený Ján.
„Kto preskočí svätojánsky oheň dožije
sa budúceho roku“ .Tiež sa verilo, že keď
mládenec s dievčaťom držiac sa za ruky,
preskočia vatru spoločne, čoskoro uzavrú
manželstvo. Keď pôjdeme viac do histórie,
v niektorých častiach Slovenska, mládenci
preskakovali vatru nahí a dievčence bosé,
čo malo mať očistnú funkciu a malo im to
zaistiť zdravie a vitalitu.
Hra z ohňom mala rôzne podoby. Mládež si niekoľko dní pred pálením Jána
zvykla vyrábať fakle. Včas začali zbierať
opotrebované metly a tie potom namáčali
do živice alebo kolomaže, zapálili ich a vyhadzovali do vzduchu a potom opäť chy-

tali. Na severovýchode Slovenska fakle volali “sobotečky“. Z kôry sa zhotovili nádoby
v podobe lievikov a plnili sa živicou. Lievik
sa pripevnil na dlhú tyč a zapálil sa. Inde
pripravovali smolu do prázdnych plechovíc pripevnených na drôtoch, ktoré potom
zapálili a robili s nimi krúživé pohyby. Inde
sa kolesá z vozov preplietli slamou a čečinou, poliali živicou, zapálili a spúšťali sa
dole lúkami. Takéto kolesá pálili prevažne
v slovenských dedinách s nemeckým obyvateľstvom.
Jánske ohne sa mohli páliť len vtedy, keď
bolo sucho, lebo „cieľom pálenia ohňov
bolo privolať dážď“. Ak v ten týždeň
na Jána pršalo, verilo sa, že to prinesie škody v úrode. Ak stále nezapršalo aj týždeň
po Jánovi, dievčatá zvykli páliť ešte ohníčky, menšie ohne zo slamy, aj každý večer
kým nezapršalo. Na salašoch sa na sviatok
Jána stavali zase veľké vatry a tiež sa tento sviatok oslávil aj hostinou, kde sa jedla
baranina, či bravčovina. Inde na Slovensku
sa zakladalo aj viac vatier naraz a pálili sa
na troch alebo štyroch svetových stranách.
Mohli ich páliť osobitne deti a osobitne
mládež a dospelí. Detské sobutky, pálili

deti pod dohľadom rodičov do zotmenia
a svoje sobutky pálila aj dospelá mládež.
„Šťastie mal mať človek, ktorý chytil
svätojánsku mušku v ten večer a nosil ju
pri sebe.“ Predstavy o tom, že počas svätojánskej noci, do východu slnka strigy realizujú svoje skazonosné plány bola v celej
Európe rovnaká. Jedna s takýchto predstáv
bola aj, že strigy odoberajú na Jána kravám
mlieko. Ešte pred zotmením slnka na deň
Jána nazbierali rôzne liečivé byliny a dali
sa jesť dobytku, aby mali kravy veľa mlieka
a aby sa im neznížila dojivosť.
Medzi magické a veštecké praktiky počas letného slnovratu boli aj zariekania,
čiže prednášanie zariekacích formuliek.
Účinok zariekaní spočíval vo viere, že slovo
sa môže stať skutočnosťou, preto boli hovorené v prítomnom čase a boli zamerané
najmä na ľúbostný život, na zdravie a na
hospodársku prosperitu:
Zory, zory, zoričky,
Pána Krista sestričky,
ja vás žiadam na pomoc volám,
Aby ste mi dali, čo si žiadam,
Môjho osúdenca osudného,
Od pána Boha darovaného...
(Príklad z Bošácej - Urbancová, 2010)
V Batizovciach poolamovali brezové
konáriky a pozapichovali ich do ľanového
poľa, aby ľan narástol veľký. Tomuto zvyku
sa hovorilo „vieškac“. Pri vieškaní sa recitovalo:
Jan, Jan svaty Jan,
požehnaj nám tento lan
požehnaj nam do pasi,
taki cenki jak vlasi.
(Príklad z Batizoviec - Poloczek, 1956).
Ľudia teda verili, že všetky rastliny, ktoré
kvitli na Jána majú magické účinky, vo viere že ich posvätil svätý Ján Krstiteľ. Na juhu
Slovenska sa tradovalo, že na Jána pred východom slnka každá rastlinka ohlasuje ľudským hlasom, ktorú chorobu lieči. Niekde
sa verilo, že rastliny vtedy kričia „aj mňa ber,
aj mňa ber!“. Každý európsky región mal
svoj „Jánsky kvet“, bola to rastlina, ktorá sa
v tomto období zbierala pre svoje reálne,
ale aj imaginárne vlastnosti. U nás týmto
jánskym kvetom bolo najmä čertovo rebro
- papraď. Hovorilo sa, že papraď vie zakvitnúť len v noci z 23. na 24. júna a na mieste
kde kvitne, má byť zakopaný poklad. Kvet
papradia prináša šťastie a úspech, alebo aj
vie robiť človeka neviditeľným.

3

udalosti zo života obce

Kvitnúce rastliny sa používali najmä
v úkonoch spojených s veštením a hádaním budúcnosti. Na celom Slovensku
si na Jána dievčatá plietli vence na hlavy
a potom ich napríklad spúšťali dolu vodou, hádzali na strechy, alebo aj na stromy
a ktorej dievčiny veniec plával najrýchlejšie, alebo sa zachytil najvyššie na streche,
či strome, tá sa mala najskôr vydať.
Zázračná moc sa pripisovala rastlinám,
ktoré kvitli v tento deň a to boli najmä:

(Jánske byliny - Urbancová, 2010)
„Tvár moja tvár moja kvitni mi ružičkou, budem ťa umývať tou žitnou rosičkou, tou žitnou rosičkou zbieranou
za rána, kým slnko nevyjde na svätého
Jána“. Ešte pred svitaním dievčatá a ženy
chodili na lúky ťahať plachtičky a stierali
do nich rosu. Touto rosou sa umývali malé
deti, aby neboli choré. Tiež to vraj pomáhalo na kožné choroby. Ženy a dievčatá sa
ňou preto umývali, aby boli pekné.
Neodmysliteľnou súčasťou týchto jánskych tradícií bola pieseň. Spievali sa rôzne
Jánske obradové piesne, či už kresťanské
spevy, chválenie Jána, alebo aj rôzne prekáračky, žartovné piesne, či ľúbostné piesne. Príklad piesne z dediny Východná:

1. R
 áno nad ránami, s troma hodinami, Jane
náš, Jane náš, hybáj, hybáj, hybáj do nás.
2. Koho oženíme, Jura Gašperčíka, Jane náš,
hybáj, hybáj, hybáj do nás.
3. K
 oho že mu dáme, Aničku Skalníkovie,
Jane náš, hybaj, hybaj, hybaj do nás.
Časom sa však prestali spievať tieto
Jánske piesne na dedinách. Tento deň časom stratil svoj magicko-rituálny význam
a uchoval sa do podoby dedinských zábav.
Aj u nás v Lučivnej sa po období pandémie prestali tieto Jánske ohne páliť úplne.
Zo snahy pre obnovu tohto zvyku sme
začali pátrať po našich pôvodných Lučivnianskych piesňach, alebo aj piesňach
z blízkeho okolia. No knižnice nám toho
neprezradili veľa. Preto ak vy, milý rodáci,

máte spomienky na čokoľvek čo sa robievalo, či spievalo na Jána u nás v Lučivnej,
budeme veľmi radi ak to budete s nami
zdieľať. Kľudne volajte na toto číslo: 0914
235 507
Zdroje k článku:
URBANCOVÁ, Hana. Jánske piesne na Slovensku: Štruktúra, funkcia, kontext. AEPress,
2010.
HORVÁTHOVÁ, Emília. Rok vo zvykoch
nášho ľudu. Vol. 20. Tatran, 1986.
OLEJNÍK, Ján. Ľud pod Tatrami. Osveta, 1978.
POLOCZEK, František. Slovenské ľudové
piesne. Zv. 3. SAV, 1956.
Autor článku: Mgr. Katarína Skokanová

PREČO RÁD CHODÍM DO LUČIVNEJ...?
Táto otázka by pasovala skôr pre menej častého návštevníka tejto
malebnej obce, ktorá poskytuje jeden z najpôsobivejších výhľadov
na naše Tatry. Ale aj sám si kladiem často túto otázku. Tu som sa
narodil, zachovali sme si rodičovský dom a radi sem chodíme najmä
preto, že sa tu cítime výborne.
Manželka dokonca hovorí, že dom je
asi postavený na geopozitívnom mieste,
vyžarujúcom pohodu a pokoj. Aj keď som
z Lučivnej odišiel na štúdia pred šesťdesiatimi piatimi rokmi, vôbec nemám pocit odrodenia sa. Naopak, som stále hrdý na svoje
rodisko a rád to pri rôznych príležitostiach
pripomínam.
A budem aj ďalej. Možno aj preto, že som
pri oslave štátneho sviatku svätých Cyrila
a Metoda zažil veľmi príjemné chvíle, ktoré zorganizoval Obecný úrad, podľa informácií pani starostky Ing. Moniky Kičákovej
po druhý raz. Ekumenický ráz osláv bol
zjavný od prvého momentu, keď sa sprievod zoradil pred oboma kostolmi – katolíckym i evajelickým, aby sa na čele s pani
starostkou a kňazmi troch cirkví – katolíc-

kej, evanjelickej, a.v., a adventistickej, – vybrali do historického parku, veľmi pekne
zrevitalizovaného ešte bývalým starostom
a stále citlivo udržiavaného terajším vedením obce.
Na krásnom pódiu sa začal priebeh ekumenickej bohoslužby, v ktorom účinkoval
tunajší spevokol seniorov, folklórny súbor
z Batizoviec, spevácka skupina adventistov
a najmä spomínaní kňazi – v. d. p. Liška,
Kováčik a Molnár, čítajúci evanjeliá zdôrazňujúce posolstvá nášho Spasiteľa, platné
prostredníctvom evanjelistov dve tisícročia. Tieto hlboké myšlienky umocňovali duchovné piesne prednášané spomínanými
spevokolmi, zdôraznené pôsobivou a hlbokým zmyslom naplnenou kázňou pána
farára Lišku. Pocítil som, že jemu i ostatným
Júl 2022

nasluchajúcim účastníkom ekumenického
podujatia úprimne záleží na tom, aby sme
sa zjednocovali nielen v duchovnom, ale
aj v každodennom rozmere našej činnosti.
Prosby o jednotu, vzájomnú úctu, odpustenie, duševné i telesné zdravie smerujúce
k Pánovi, sú vskutku tými najkrajšími v našom živote.
V toku myšlienok, piesní, prosieb a evanjeliových posolstiev, si človek uvedomil ako
hlboko sa dá ponoriť do vnútra a azda aspoň na chvíľu zamyslel nad svojim životom.
Z tohto prostredia sálala duchovná, podnecujúca pohoda, aká sa nenachádza často
v našej krajine. Tunajšia ekumenická bohoslužba ma zaujala naplno a som pyšný,
že sa koná práve v mojej rodnej obci. Bol
by som rád, keby sa idea tohto podujatia
ujala aj v širšom okolí, vlastne na celom Slovensku. Lučivná môže byť pre mnohé obce
i mestá vzorom.
Aj to je jeden z dôvodov,
prečo do Lučivnej chodím rád
Stanislav Bachleda
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Informácie k VOĽBÁM
V sobotu 29. októbra 2022 v čase od 07.00 h do 20.00 h sa uskutočnia
voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov
Právo voliť do orgánov samosprávy obcí
má občan Slovenskej republiky a cudzinec,
ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr
v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Právo byť volený do orgánov samosprávy
obcí
Za poslanca obecného zastupiteľstva,
môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý
má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje
a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18
rokov veku.
Za starostu obce môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci
a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25
rokov veku.
Prekážkou práva byť volený je
výkon trestu odňatia slobody,
právoplatné odsúdenie za úmysel
ný trestný čin, ak odsúdenie nebolo
zahladené,
pozbavenie spôsobilosti na právne

úkony.

Podanie kandidátnej listiny
politickou stranou alebo koalíciou
Kandidátnu listinu pre voľby do obecného zastupiteľstva a kandidátnu listinu
pre voľby starostu obce môže podať politická strana alebo politické hnutie, ktorá
je registrovaná podľa zákona č. 85/2005 Z.
z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov.
Politické strany môžu na účely volieb
do obecného zastupiteľstva, ako aj volieb
na starostu obce utvoriť koalíciu a podať
spoločnú kandidátnu listinu.
Politická strana alebo koalícia doručuje
kandidátnu listinu v listinnej forme prostredníctvom svojho splnomocnenca najneskôr 60 dní predo dňom konania volieb
(najneskôr 30. augusta 2022), zapisovateľovi miestnej volebnej komisie (meno
zapisovateľa miestnej volebnej komisie,
telefónne číslo a úradné hodiny budú
zverejnené na úradnej tabuli obce, resp.
na webovom sídle obce). Politická strana
alebo koalícia môže na kandidátnej listine
uviesť najviac toľko kandidátov, koľko má
byť v príslušnom volebnom obvode zvolených poslancov obecného zastupiteľstva.

V obci Lučivná bol utvorený jeden volebný obvod a bude sa voliť 7 poslancov.
Kandidát na poslanca obecného zastupiteľstva môže kandidovať aj na starostu
obce. Po podaní kandidátnej listiny nie je
možné dopĺňať kandidátnu listinu o ďalších kandidátov ani meniť ich poradie.
Kandidát na starostu obce môže kandidovať aj na poslanca obecného zastupiteľstva.

Podanie kandidátnej
listiny nezávislým kandidátom
Nezávislý kandidát doručuje kandidátnu
listinu pre voľby do obecného zastupiteľstva a kandidátnu listinu pre voľby starostu obce v listinnej forme osobne najneskôr
60 dní predo dňom konania volieb (najneskôr 30. augusta 2022), zapisovateľovi
miestnej volebnej komisie (meno zapisovateľa miestnej volebnej komisie, telefónne číslo a úradné hodiny budú zverejnené
na úradnej tabuli obce, resp. na webovom
sídle obce). Nezávislý kandidát môže doručiť kandidátnu listinu aj prostredníctvom
splnomocnenca, ktorého na to písomne
splnomocnil. Lehota na doručenie kandidátnej listiny sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na kandidátne listiny, ktoré
neboli doručené ustanoveným spôsobom
a na kandidátne listiny doručené po uplynutí ustanovenej lehoty sa neprihliada.
Ku kandidátnej listine nezávislého kandidáta musí byť pripojené vlastnoručne
podpísané vyhlásenie kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou, nekandiduje
na inej kandidátnej listine a nemá prekážky práva byť volený.
Súčasťou kandidátnej listiny každého
nezávislého kandidáta je listina podpísaná voličmi, ktorí podporujú jeho kandida-
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túru a majú trvalý pobyt v obci, v ktorej
kandiduje. V podpisovej listine každý volič
pri podpise uvedie meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt, ktorým sa rozumie názov obce, názov ulice, ak sa obec
člení na ulice, a číslo domu. Na každom
hárku podpisovej listiny sa uvedie meno,
priezvisko, titul, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu kandidáta. Názov obce
a názov ulice nemôže byť použitý v skrátenej forme, názov obce možno do podpisového hárku predpísať.
Jednou podpisovou listinou možno
podporiť len jedného kandidáta. Volič však
môže svojím podpisom vyjadriť podporu
aj niekoľkým kandidátom na ich samostatných podpisových listinách.
Kandidát na poslanca obecného zastupiteľstva môže kandidovať aj na starostu
obce. Kandidát na starostu obce môže
kandidovať aj na poslanca obecného zastupiteľstva.
Ak nezávislý kandidát kandiduje súčasne na poslanca obecného zastupiteľstva
a tiež na funkciu starostu obce, môže mať
spoločnú podpisovú listinu, z ktorej však
musí byť zrejmé, že kandiduje do oboch
orgánov obce. Originál spoločnej podpisovej listiny priloží len k jednej kandidátnej listine a k druhej kandidátnej listine je
postačujúce priložiť fotokópiu spoločnej
podpisovej listiny.
MINIMÁLNY POČET PODPISOV
VOLIČOV PODPORUJÚCICH
KANDIDATÚRU NEZÁVISLÉHO
KANDIDÁTA V OBCI LUČIVNÁ
PRE VOĽBY POSLANCOV OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA
A VOĽBY STAROSTU OBCE JE 100.
Podrobnejšie informácie, tlačivá a vzory na
www.minv.sk
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Výsledky sčítania OBYVATEĽOV
domov a bytov v obci LUČIVNÁ
K 1.1.2021 mala obec Lučivná 941 obyvateľov, z toho 469 (49,84%) mužov a 472 (50,16%) žien
Podľa vekových kategórií sú obyvatelia
rozdelení do troch skupín:
Deti 0 až 14 rokov – 151 obyvateľov
(16,05 %)
Produktívny vek 15 až 64 rokov – 658
obyvateľov (69,93 %)
Poproduktívny vek 65 rokov a viac 132 (14,03%)
ŠTÁTNA PRÍSLUŠNOSŤ
K slovenskej štátnej príslušnosti sa prihlásilo 934 obyvateľov, čo predstavuje
99,26 % z celkového počtu. Cudziu štátnu
príslušnosť potvrdilo 6 občanov
NÁRODNOSŤ
K slovenskej národnosti sa prihlásilo 809
osôb, k maďarskej 2, k rómskej 34, k českej
6, k ukrajinskej 1, k nemeckej 1, k ruskej 1
a 87 je nezistená národnosť
RODINNÝ STAV
V Lučivnej žilo 439 (slobodných, slobodné), 399 (ženatých, vydaté), 37 (rozvedených, rozvedené), 65 (vdovcov, vdov)
1 obyvateľ neuviedol svoj stav.

VZDELANIE
OBYVATEĽSTVA
bez ukončeného vzdelania sú deti
do 14 rokov – 114,
základné vzdelanie má 279 osôb,
stredné bez maturity180, s maturitou
170,
vyššie odborné 32,
vysokoškolské 93 obyvateľov,
bez školského vzdelania, vo veku 15
a viac rokov je 7osôb,
66 obyvateľov neuviedlo svoje vzdelanie.
NÁBOŽENSKÉ
VYZNANIE
545 udáva rímskokatolícku cirkev,
142 sa hlási k evanjelickej cirkvi augsburského vyznania,
113 občanov bez náboženského
vyznania,
25 sa hlási ku gréckokatolíckej cirkvi,
8
 k cirkvi adventistov siedmeho dňa,
5 k pravoslávnej cirkvi,

v menších počtoch sú to Reformovaná
kresťanská cirkev, Evanjelická cirkev
metodistická, Kresťanské zbory na Slovensku, Starokatolícka cirkev na Slovensku, ostatné a nepresne určené
kresťanské cirkvi,
85 nezistené náboženstvo.
K 1.1.2021 mala obec Lučivná
spolu 265 domov a 297 bytov
Najväčšia výstavba bola v rokoch 1961 –
1980, keď bolo postavených 87 domov.
Podrobnejšie výsledky
na www.scitanie.sk

GRATULÁCIA
V máji sa dožili životného jubilea
90. rokov pani Anna Sedliačiková

KLU B DÔCH O D COV
Ani posledný polrok činnosť Klubu dôchodcov v Lučivnej nestagnovala. V peknom májovom dátume 5. 5. sa konala výročná schôdza, na ktorej členovia potvrdili
za predsedu klubu p. Jána Melekyho. O týdeň neskôr si členovia klubu uctili pamiatku hrdinov a obetí Slovenského národného povstania kladením venca a pietnej
spomienky pri Pamätníku padlým na Šibeničnom vŕšku. A ďalšia májová akcia sa

konala v Lučivnej na ihrisku pri spoločnom
posedení pri guláši. V máji stihli ešte brigádu v obci. Keďže júnové počasie bolo teplé,
14-ho júna sa dôchodcovia boli spoločne
okúpať v termálnom kúpalisku vo Vrbove.
V horúcom letnom dni, 29. júna navštívili
Botanickú záhradu a Múzeum pri letisku
v Košiciach.
Do ďalšej činnosti prajeme veľa zdravia všetkým členom!

a Júlia Rendárová.

K sviatku
im úprimne gragulujeme !

OZNAM
Od 1. júla majú možnosť dôchodcovia
v Lučivnej – Kúpeľoch odoberať
obedy v reštaurácii Bonsaj za
cenu 4,40 eur.
Prosíme dôchodcov, ktorí by mali
záujem brať si obedy zo školskej
jedálne, aby sa v priebehu leta
prihlásili na obecnom úrade.
Cena za obed bude 3,90 eur.

Júl 2022
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OSUD PRESTAVBY KULTÚRNEHO DOMU
ALEBO VEĽA NÁMAHY S TRPKÝM KONCOM
Celý príbeh má svoj začiatok hneď po komunálnych voľbách
v roku 2018. Keďže kultúrny dom v obci nebol v tom čase v stave,
ktorý by umožňoval jeho užívanie, ako jednu z priorít sme si stanovili jeho obnovu a rekonštrukciu.
Pre obec s počtom obyvateľov takmer
1000 osôb je miesto na ich stretávanie
priam nevyhnutnosťou. Môže ísť nielen
o pracovné stretnutie s občanmi, ale aj
o možnosť kultúrneho vyžitia formou rôznych podujatí. Lenže, ako to takmer vždy
býva, problém bol v peniazoch. Preto sme
privítali možnosť zapojiť sa do výzvy a podali sme žiadosť o rekonštrukciu kultúrneho domu. Na zasadnutí obecného zastupiteľstva bol schválený zámer zrekonštruovať
priestory a zapojiť sa do výzvy. Ihneď sme
dali vypracovať rozpočet, ktorý bol podmienkou podania žiadosti. 20.5.2019 bola
podaná kompletná žiadosť, v ktorej suma
rozpočtu bola 257 114,-- €. Suma nenávratného finančného príspevku bola požadovaná vo výške 244 258,30, z čoho vyplýva,
že suma, ktorú by musela investovať obec
by bola len 12 855,70. Nastalo obdobie očakávania. Koncom roku bola naša žiadosť
vyhodnotená ako úspešná a v decembri
2019 bola podpísaná zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
v sume 244 258,30, pričom doba realizácie
bola od apríla 2019 do februára 2022. Začal
sa kolotoč rokovaní a prebehol rad výbero-

vých konaní, výkon externého manažmentu, na výkon jednotlivých výberových konaní. V jarných mesiacoch došlo k havarijnej
situácii na vonkajšej kanalizácii obecného
úradu. Nebolo možné čakať na realizáciu
prestavby, museli sme konať ihneď. Preto
bola realizovaná vonkajšia časť kanalizačnej prípojky z vlastných zdrojov a na ministerstvo sme v apríli 2020 zasielali žiadosť
o zmenu využitia financií - časť, ktorá bola
vyčlenená na kanalizáciu sme žiadali využiť
na rekonštrukciu časti strechy na prístrešku
– šatniach kultúrneho domu. K tejto zmene bola nutná aktualizácia výkazu výmer,
rozpočtu. Vzápätí zasiahla plnou silou pandémia COVIDu. Aj keď všetci zamestnanci
úradu chodili fyzicky do práce, nebolo možné sa stretať, nebolo možné rokovať. Čas
však neúprosne plynul. Pre veľmi sťaženú
komunikáciu v súvislosti s ochorením, ale
aj pre dlhodobú pôsobnosť projektanta
v zahraničí sme ešte začiatkom jesene 2020
nemali kompletne vypracovaný rozpočet.
Stále však prebiehala písomná a elektronická komunikácia prostredníctvom systému ITMS2014+ a zasielali sme potrebné
hlásenia, správy a odpovede na požiadavky

zo strany ministerstva. Zároveň prebehlo
výberové konanie na výkon stavebného
dozoru. V mesiacoch november a december 2020 prebiehala aktualizácia rozpočtov. Z dôvodu narastajúcich cien tovarov
a služieb bol však rozpočet navýšený o viac
než 17 000,-- €, o ktoré by sa týmto navýšili
náklady obce. Napriek tomu sme však boli
odhodlaní stavbu zrealizovať. Začalo sa výberové konanie na dodávateľa stavby, pričom začiatok realizácie stavebných prác bol
stanovený na september 2021. Vzápätí však
udrela ďalšia vlna pandémie a s ňou ďalšia
vlna enormného zdražovania. K výberovému konaniu bolo potrebné znova aktualizovať rozpočet, pričom predpokladaná
hodnota navýšenia by bola cca 20-30 %, čo
by znova zdvihlo sumu o približne 80 000,-€. Navyše čas sa krátil a vykonať aktualizáciu rozpočtu v reálnom čase bolo nemožné.
Celková suma realizácie by tak bola niekde
okolo 350.000.--, pričom suma dotácie by
bola stále rovnaká. Preto pri zvažovaní ako
ďalej, sme boli nútení navrhnúť odstúpenie
od zmluvy, nakoľko spoluúčasť z našej strany by presiahla sumu 100 000,-- €. Poslanci
obecného zastupiteľstva toto odstúpenie
odsúhlasili v septembri 2021. Stálo nás to
mnoho úsilia, obzvlášť v prebiehajúcej pandemickej dobe, preto je nám veľmi ľúto,
že sa uskutočnenie tejto investície napriek
sľubnému začiatku nepodarilo.

ZAČALO SA TO ÚPLNE NENÁPADNE
Občania, ktorí v poslednej dobe navštívili obecný úrad si nemohli
nevšimnúť, že budova je na viacerých miestach a poschodiach v štádiu jemne povedané rozpracovanom. V minulom období sa nám podarilo svojpomocne zrekonštruovať miestnosť bývalej knižnice,
ktorá je teraz umiestnená na druhom poschodí budovy. Zrekonštruovaná miestnosť slúži ako miesto na cvičenie, fitnes. Využívajú ju
ženy rôzneho vekového zloženia na rôzne druhy cvičenia.
Aj tohto roku sme chceli pokračovať v začatom trende a vybudovať bezbariérový
prístup do budovy a zrekonštruovať nevyhovujúce sociálne zariadenia pre návštevníkov obecného úradu. Zároveň sa nám
podarilo cez projekt z úradu práce zamestnať kvalitného murára. Začalo sa teda s odkrývaním tajomstiev. Ako prvé sa ukázalo,
že bude nutné rekonštruovať kanalizačné
a vodovodné rozvody v budove. Tým že vodovodné i kanalizačné stúpačky prechádzajú naprieč všetkými poschodiami, bolo potrebné sekať a búrať na každom poschodí
obecného úradu. Počnúc sociálnym zariadením pošty a končiac miestnosťou bývalé-

ho kaderníctva. Staré rozvody boli schátralé, prehrdzavené, čomu nasvedčovalo aj
zamakanie stien kancelárie. Využili sme preto zamestnaného murára, na dohodu bol
prijatý ešte jeden murár a neostávalo nám
nič, len sa pustiť do práce. Keďže obecný
úrad je stará budova, je tu mnoho nepredvídaného. Hrubé múry, opadávajúce plafóny a kanalizačné či vodovodné rúry prechádzajúce cez rohy miestností. Snažíme sa
o to, aby sa problémy nezakrývali, ale riešili.
Keďže chceme, aby sme sa za prácu, ktorú
bude za nami vidieť a ktorá bude slúžiť všetkým, ktorí prídu po nás nemuseli hanbiť,
pristupujeme k rekonštrukcii zodpovedne
Júl 2022

a tak povediac od podlahy. Rekonštruuje sa
sociálne zariadenie, ktoré užíva pošta a ktoré tiež nebolo na požadovanej hygienickej
úrovni. Chodba obecného úradu bola doposiaľ úplne bez slnečného svetla a pôsobila maximálne pochmúrne. Teraz sa vymenia
dvere na kanceláriách a zasadačke, ktoré
budú presklené a zabezpečia aspoň minimum denného svetla. Menia sa aj vchodové dvere, ktoré tiež prispejú k presvetleniu
vstupnej haly, ale aj k úspore na vykurovaní.
Rovnako bude odstránená mreža pred kanceláriami úradu a nahradená plastovými
bezkontaktnými dverami. Zrekonštruovaná
bude aj vstupná chodba pred poštou, kde
bude položená nová podlaha, nové stierky.
Čaká nás ešte veľa práce, rovnako dlhé
sú čakacie doby na objednané tovary a materiály, ale veríme, že výsledok, bude stáť
za to. Veríme, že sa na obecnom úrade budú
cítiť dobre nielen zamestnanci úradu a pošty, ale všetky stránky a občania, ktorí náš
úrad navštívia.
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udalosti zo života obce

Z OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Obecné zastupiteľstvo dňa 4.3.2022
k onštatovalo, že Michal Hudáč zložil zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva
z volilo Michala Hudáča za predsedu komisie školstva, kultúry, športu, PO a práce
s mládežou
s a uznieslo na VZN obce Lučivná č. 1/2022
o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na žiaka ZUŠ, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa
školského zariadenia na rok 2022, ktorých
je obec zriaďovateľom
s a uznieslo na VZN obce Lučivná č. 2/2022
o umiestňovaní volebných plagátov
na verejných priestranstvách a o zverejňovaní volebnej propagácie prostredníctvom iných médií v čase volebnej kampane na území obce Lučivná
r ozhodlo 3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov o nájme časti pozemku
vo vlastníctve obce, pred budovou Obecného úradu v Lučivnej, Hlavná 208/33,
parc. č. KN-C 207/1, v kultúre zastavaná plocha a nádvorie zapísaného na LV
Obce Lučivná č. 1, vedenom katastrálnym
odborom Okresného úradu v Poprade,
o výmere 0,68 m2, za účelom umiestnenia, prevádzkovania, servisu a prípadnej
obmeny samoobslužného automatu
slúžiaceho k vydávaniu zásielok a poskytovaniu ďalších služieb spoločnosti Packeta Slovakia s.r.o, Kopčianska 3338/82A,
851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka
z dôvodu hodného osobitného zreteľa
v zmysle §9a odst. 9 písm. c) zákona č.
138/1991 Zb.
s chválilo 3/5-tinovou väčšinou všetkých
poslancov nájom časti pozemku vo vlastníctve obce, pred budovou Obecného
úradu v Lučivnej, Hlavná 208/33, parc. č.
KN-C 207/1, v kultúre zastavaná plocha
a nádvorie zapísaného na LV Obce Lučivná č. 1, vedenom katastrálnym odborom
Okresného úradu v Poprade, o výmere
0,68 m2, za účelom umiestnenia, prevádzkovania, servisu a prípadnej obmeny
samoobslužného automatu slúžiaceho
k vydávaniu zásielok a poskytovaniu ďalších služieb spoločnosti Packeta Slovakia s.r.o, Kopčianska 3338/82A, 851 01
Bratislava - mestská časť Petržalka z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to
na dobu neurčitú a za cenu nájmu 1,-- €
za predmet nájmu a celú dobu nájmu.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa
bola služba občanom.
s chválilo štatút obecnej knižnice v Lučivnej
s chválilo rozpočtové opatrenie č. 1/2022
- časť výsadba parkovej zelene vo výške 9
072,-- € v príjmovej aj výdajovej časti

n
 eschválilo rozpočtové opatrenie č.
1/2022 - časť výstavba chodníkov vo výške 8 200,-- € v príjmovej aj výdajovej časti
p
 overilo starostku obce pred realizáciou
chodníka zvolať rokovanie s obyvateľmi
obce, kde sa malo odsúhlasiť, ako bude
chodník vyzerať a mali sa zapracovať pripomienky občanom
u
 ložilo vedeniu RD odstrániť plot z obecného pozemku v termíne do konca marca
2022
Obecné zastupiteľstvo dňa 10.3.2022
s chválilo rozpočtové opatrenie č. 2/2022
s chválilo zriadenie vecného bremena
na pozemku KN-E parc. č. 1064/3, v kultúre trvalý trávny porast, zapísanom na LV
Obce Lučivná č. 1, vedenom katastrálnym
odborom Okresného úradu v Poprade
o výmere 81 m2, KN-E parc. č. 1070/2
v kultúre ostatná plocha, zapísanom na LV
Obce Lučivná č. 1, vedenom katastrálnym
odborom Okresného úradu v Poprade
o výmere 2769 m2, a KN-C 97/2 v kultúre trvalý trávny porast, zapísanom na LV
Obce Lučivná č. 1, vedenom katastrálnym
odborom Okresného úradu v Poprade
o výmere 656 m2, za účelom napojenia
novostavby rodinného domu na verejný
vodovod a za účelom napojenia na verejnú kanalizáciu na pozemku vo vlastníctve
oprávnených KN-C parc. č. 672/28 v kultúre ostatná plocha, zapísanom na LV č.
1115, vedenom katastrálnym odborom
Okresného úradu v Poprade o výmere
905 m2 pre Filipa Slavkovského a Martinu
Slavkovskú, bytom Štúrova 283/73B, 059
21 Svit a to bezodplatne
Obecné zastupiteľstvo dňa 3.6. 2022
Obecné zastupiteľstvo nebolo uznášania
schopné, nakoľko sa ospravedlnili poslanci:
Michal Hudáč, Slavomír Šuliga, Jozef Fronc,
Branislav Diabelko a Miroslav Mendroš.
Obecné zastupiteľstvo dňa 15.6.2022
s chválilo celoročné hospodárenie bez výhrad
s chválilo použitie prebytku hospodárenia
vo výške 82 428,24 € na tvorbu rezervného fondu
s chválilo použitie nerozdeleného prebytku z minulých rokov vo výške 29 792,31 €
na tvorbu rezervného fondu
s chválilo predložený návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce
Lučivná na II. polrok 2022
u
 rčilo v súlade s § 11 odst. 3 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2022-2026 počet
poslancov Obecného zastupiteľstva obce
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Lučivná 7 a jeden volebný obvod
u
 rčilo v súlade s § 11 odst. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení a v znení neskorších predpisov
na celé nasledujúce volebné obdobie:
2022-2026 rozsah výkonu funkcie starostu obce takto: starosta bude vykonávať
funkciu v celom rozsahu (na plný úväzok)
z riadilo podľa § 10 ods. 2 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a § 15 ods. 1 písm.
b) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred
požiarmi v znení neskorších predpisov
Dobrovoľný hasičský zbor Obce Lučivná
s chválilo Zriaďovaciu listinu Dobrovoľného hasičského zboru Obce Lučivná
p
 rerokovalo žiadosť o odkúpenie časti
obecného pozemku - p. Ortner
n
 eschválilo začatie procesu zámeny časti
pozemkov Obce a Roľníckeho družstva
Lučivná.
s chválilo Rozpočtové opatrenie č. 3/2022
– v časti všeobecný materiál
n
 eschválilo
Rozpočtové
opatrenie
č. 3/2022 – v časti nákup led adventného
venca so sviečkami
n
 eschválilo
Rozpočtové
opatrenie
č. 3/2022 – v časti chodník - odvodnenie
s chválilo Rozpočtové opatrenie č. 4/2022
– v časti rekonštrukcia vykurovania
s chválilo Rozpočtové opatrenie č. 5/2022
– v časti rekonštrukcia vstupu chodba
OcÚ
s chválilo Rozpočtové opatrenie č. 6/2022
– v časti elektrická energia verejné osvetlenie
s chválilo Rozpočtové opatrenie č. 7/2022
– v časti ihriskové prvky
s chválilo Rozpočtové opatrenie č. 8/2022
– v časti realizácia centra obce
s chválilo Zápis do kroniky obce rok 2021

OZNAM o možnosti
zakúpenia
KOMPOSTÉROV
Obec Lučivná v roku 2021 zakúpila
kompostéry, ktoré poskytla pre občanov zdarma do každého trvale
obývaného domu. Väčšina obyvateľov si prišla kompostéry vyzdvihnúť,
avšak nie všetci túto možnosť využili.
Oznamujeme preto všetkým, ktorí si
ešte kompostér chcú prevziať, aby
tak urobili v čo najkratšom termíne.
Zároveň oznamujeme občanom,
ktorí majú záujem o ďalší kus 450 l
kompostéra do domácnosti, že tento
si môžu zakúpiť na Obecnom úrade
v Lučivnej za nákupnú cenu 78,-- €
počas úradných hodín.
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N A Z ÁC H R A N U Ž I V OTO V
Spôsob života, aký vedieme, stres, nezdravá strava je v súčasnosti
príčinou vysokého percenta srdcovocievnych ochorení v populácii.
Mnohí už určite počuli o úspešnom použití defibrilátora, v okolitých obciach. Ide o prístroj, ktorý pomáha poskytnúť bezodkladnú
prvú pomoc pri zástave srdca ešte pred príchodom záchranárov.
Zelené nálepky s nápisom AED a symbolom srdca s bleskom sa čoraz častejšie
vyskytujú v našom okolí. Nájdeme
ich v nákupných centrách,
športových areáloch, na železničných
staniciach,
letiskách, benzínových
pumpách, horských chatách alebo hoteloch.
Prítomnosť takejto nálepky označuje miesto,
v ktorom je automatický
defibrilátor
umiestnený. Mali by sa
v blízkosti nachádzať aj
ľudia, ktorí vedia tento
prístroj použiť a poskytnúť prvú pomoc pred príchodom záchrannej zdravotnej
služby. Podstatné však je, že pomôcť dokáže aj laik. Prístroj ho sám navádza hlasom a pomôcť môže aj dispečer z tiesňovej linky.
AED sú moderné zdravotnícke prístroje,
ktoré pomáhajú poskytnúť prvú pomoc
a v prípade nutnosti defibrilujú postihnutého, dodajú mu elektrický impulz. Všetky
prístroje v tejto kategórii sú konštruované
tak, že neexistuje riziko jeho nesprávneho
použitia. Prístroj sám vie okamžite vyhodnotiť srdcový rytmus, či postihnutý nemá
kardiostimulátor, akého je vzrastu, prepočíta hmotnosť podľa odporu ľudského

tela. V prípade, že človek elektrický výboj
nepotrebuje, defibrilátor zákrok neuskutoční.
Záleží nám na zdraví a živote každého
jedného občana, preto sme privítali, že nás
začiatkom tohto roku oslovil pán František Majerský z občianskeho združenia Záchrana, oboznámil nás
s možnosťou jeho zakúpenia s finančným
príspevkom združenia. V jarných mesiacoch tohto roka bol
defibrilátor namontovaný aj na budove
Obecného
úradu
v Lučivnej, je označený a uzatvorený
v
bezpečnostnej
skrinke a je pripravený zachraňovať.
Hneď po jeho spustení do prevádzky
bolo uskutočnené
občianskym združením Záchrana aj školenie, ktorého sa zúčastnili zamestnanci obce, zamestnanci
organizácií pôsobiacich v obci a niektorí
zdravotnícki pracovníci, ktorí sú tiež vedení ako zdravotníci, ktorých budú záchranné zložky kontaktovať pri záchrannej akcii.
Defibrilátor je pod stálym dohľadom
kamery a jeho obsluha je pomerne jednoduchá. Nič by nám neurobilo väčšiu radosť, ako to, že by sme ho nemuseli nikdy
použiť, avšak život prináša rôzne situácie
a je potrebné byť na ne pripravený. Je to
jediné čo môžeme občanom v tejto oblasti
poskytnúť.

Dobro sa dobrom OPLÁCA
Leto uplynie ako voda. Blíži sa jeseň a s ňou aj koniec funkčného obdobia. Pomaly
začíname rekapitulovať a bilancovať, čo sme chceli, čo sme dosiahli, ale aj naopak,
čo sa chceli ale nezrealizovali. Jedným z cieľov starostky a poslancov obecného zastupiteľstva bola aj podpora športu a skvalitnenie života našich seniorov.

Máme za sebou pomerne
ťažké časy, bez možnosti stretávania, bez možnosti takmer
najužších rodinných kontaktov. Napriek tomu obec počas posledných štyroch rokov
poskytla príspevok na činnosť
Športového klubu vo výške
16.000,-- € na bežné výdavky
a 5.000,-- € na nákup kosačky.
V roku 2020 bola podstatná
časť tejto dotácie vo výške

3 355,-- € vrátená pre nemožnosť čerpania z dôvodu pandémie. Rovnako bola vrátená
aj časť dotácie z roku 2021
vo výške 407,52 € a nevyčerpaná časť dotácie na nákup kosačky vo výške 561,20 €. Celkovo tak športový klub vyčerpal
finančný príspevok vo výške
16 676,28 €.
Dotácia pre Centrum voľného času vo Svite bola poJúl 2022

skytnutá počas týchto štyroch
rokov dva krát a to podľa
žiadosti v závislosti na počte
detí z Lučivnej, navštevujúce
toto centrum, v celkovej sume
557,60 €
Podpora
dôchodcom
na ich voľnočasové aktivity
bola v rozmedzí rokov 2019
- 2021 poskytnutá vo výške
6 344,60 €. Na poukážky na nákup doplnkov stravy v lekárni,

prípadne na nákup potravín
bolo v rovnakom období vyplatených 4 784,-- €. Okrem
toho boli v čase začínajúcej
pandémie našim seniorom distribuované rúška a vitamíny.
Naopak naši seniori nám
na oplátku nielen radi spríjemnili chvíle svojim spevom
počas obcou organizovaných
podujatí, ale zorganizovali aj
brigády na skrášlenie okolia
našej skutočne peknej obce.
Vážime si ich ochotu a ich prácu a vyslovujeme úprimné poďakovanie.
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Na DOBRÚ VEC
Ako všetci vieme, v dnešnej po mnohých stránkach ťažkej dobe, je čoraz ťažšie získať akékoľvek finančné prostriedky nad rámec ustanovený
zákonom, teda z podielových daní, miestnych
daní, prípadne za predaj tovarov a poskytovanie služieb. Je preto chvályhodné, ak sa niekto
dokáže podeliť a venovať akúkoľvek finančnú
čiastku na uskutočnenie dobrého zámeru.
S poľutovaním konštatujeme, že náš Dobrovoľný hasičský
zbor obce sa posunul z A skupiny do skupiny B, štátna dotácia
na jeho činnosť od DPO SR teda klesla z pôvodných 3 000,-- €
na terajších 1 400,-- €.

Potešujúce je, že v prvom polroku sa nám podarilo získať dotáciu od Fondu pre podporu umenia vo výške 1 200,-- € na nákup
knižničného fondu do obecnej knižnice. Stály knižničný fond sa
nám teda rozrastie o cca 100 ďalších titulov. Na vybudovanie detských ihrísk, ale aj ihriskových prvkov pre dospelých sa nám podarilo získať dotáciu vo výške 4 000,-- € od VÚC Prešov a 5 000,-- €
od spoločnosti Chemosvit Energochem a.s, Svit. Máme tiež podpísanú zmluvu na podporu zamestnávania s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý nám poskytuje finančné prostriedky
na zamestnávanie dvoch osôb v celkovej výške 6 812,-- € a zmluvu s Ministerstvom vnútra SR na Miestnu obecnú poriadkovú
službu, kde sú zamestnané 4 osoby a kde máme garantovaných
49 812, - €. Všetkým darcom a prispievateľom patrí úprimná vďaka.

PRIBUDOL NÁM Z-BOX
Pred necelými tromi rokmi by nikto z nás nepredpokladal, že príde
doba, keď fyzicky nebude možné vojsť do obchodu a kúpiť si čo potrebujeme. Takáto doba však prišla vo forme pandémie COVID - 19 a ostali sme doslova odstrihnutí od obchodov a nákupných centier.
Prakticky takmer jediný spôsob, ako
sme sa mohli dostať k tovarom, ktoré sme potrebovali, bol nákup cez internet. Ale ako sa hovorí,
všetko zlé je na niečo
dobré. Na tento spôsob nakupovania sme
si zvykli a mnohí z nás
už tento spôsob doslova preferujú. Preto
sme veľmi radi súhlasili
s aktivitou spoločnosti
Packeta Slovakia s.r.o.,
ktorá požiadala o prenájom miesta pred obecným

úradom za účelom umiestnenia
Z-BOXu. Z-BOX je samoobslužné výdajné miesto, ktoré
predstavuje doručovanie
21. storočia a cestu, ako si
vyzdvihnúť zásielku rýchlo, bez čakania a bezkontaktne. Navyše si občania
môžu vyzdvihnúť zásielku v ľubovoľnom čase, aj
cez víkendy. Podmienkou
používania Z-BOXu však
je platba vopred kartou
alebo z účtu. Nie je možné
zadať spôsob nákupu platbou na dobierku.

OZNAM

LUČIVNIANSKA VEŽA
Hovorí sa, že najkrajšia trasa na Gerlachovský štít je Martinovka, resp.
Martinka. Je asi o stupeň náročnejšia
ako klasika. Zaujímavé je, že súčasťou
trasy je aj Lučivnianska veža. Teda, aj
naša obec má svoj vrchol v Tatrách, poGerlachovský štít

Jednoduchý návod pre používanie
Z-BOXu:
1. Nakúpte v e-shope, ktorý spolupracuje
s Packetou.
2. V košíku zvoľte doručenie na výdajné
miesto a zo zoznamu si vyberte Z-BOX
v obci Lučivná
3. Počkajte na informáciu, že kuriér doručil zásielku do zvoleného Z-BOXu.
4. Zásielku si môžete vyzdvihnúť kedykoľvek. Na vyzdvihnutie máte 2 kalendárne dni s možnosťou predĺženia o 1 deň.
5. Po príchode k Z-BOXu si zapnite na telefóne lokalizačné služby, bluetooth
a otvorte aplikáciu Packeta. Aplikácia
sa ihneď automaticky spáruje s vašou
schránkou, ktorú následne otvoríte
pomocou tlačidla v detaile zásielky.
Potom už stačí len vyzdvihnúť zásielku
a zatvoriť schránku.

dobne ako Štrbský štít, Batizovský štít,
Mengusovský štít, atď. Nachádza sa
medzi Malou Litvorovou vežou a Litvorovým štítom a prechodom je Vyšná
Lučivnianska lávka. Je súčasťou hrebeňa Gerlachu od západu po východ.
Je vysoká 2492 metov nad morom.
Informácií o nej je veľmi málo, ale dá
sa na ňu pozrieť trasou zo Sliezskeho
domu cez Poľský hrebeň:-))
Lučivnianska veža

Júl 2022

Ak chcete dostávať informácie z Obecného úradu v Lučivnej e – mailom, zaregistrujte sa na stránke obce Lučivná
www.lucivna.sk
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DOBRÝ ZÁMER s množstvom PROBLÉMOV
Prešli štyri roky od doby, keď nás problémy so zastaralým vodovodným potrubím donútili doslova prosiť Východoslovenské
vodovody a kanalizácie o jeho výmenu.
Ako argument, ktorý významne urýchlil
uskutočnenie výmeny bol použitý zámer
výstavby chodníka popri štátnej ceste. Zámer sme rozhodli zrealizovať tohto roku.
Pred samotnou realizáciou bolo zvolané
stretnutie poslancov a občanov bývajúcich
pri plánovanom chodníku. Názory neboli
síce jednotné, avšak z rokovania vyplynulo,
že väčšia časť občanov výstavbu podporuje. Výhrady boli v oblasti nedoriešeného
odvodnenia. Na základe toho bolo vykonané výberové konanie na dodávateľa

stavby a bola uzatvorená zmluva s osobou
zodpovednou za výkon stavebného dozoru. Súčasne sa riešil spôsob odvodnenia
chodníka. Prvý spôsob bol navrhnutý odvodnením cez súkromný pozemok s použitím vecného bremena. Po vypracovaní projektovej dokumentácie a rozpočtu vlastník
pozemku predbežný súhlas odvolal. Projektantkou bol navrhnutý druhý spôsob
formou drenážnej šachty, s ktorou opäť nesúhlasil vlastník susedného pozemku.
Medzitým začala realizácia stavby chodníka. Občania mali možnosť sami ovplyvniť
spôsob uloženia obrubníkov, avšak často
až po uložení a po zhliadnutí celkového
výsledku zistili, že uloženie obrubníkov nie
je podľa ich predstáv a žiadali obrubníky
znovu vybrať a položiť inak. Pracovali nervy a občas padali ostré slová. Momentálne sa preveruje ďalší spôsob odvodnenia
chodníka formou napojenia do dažďovej
kanalizácie.

K tomu je však potrebný súhlas správcu
cesty, dopravnej polície a okresného úradu
príslušného odboru. Veríme, že túto tortúru dokážeme absolvovať v čo najkratšom
čase a že chodník bude dokončený čo najskôr a k všeobecnej spokojnosti všetkých
dotknutých občanov.
17.6.2022 bola stavba chodníka pozastavená na základe podnetov niektorých
poslancov obecného zastupiteľstva.

Prečo DRUHÁ ETAPA cyklochodníka stagnuje
Prvú etapu sa nám podarilo s podporou VÚC Prešov vybaviť a zrealizovať v rekordne krátkom čase. Chodník slúži, cyklisti sú spokojní.
Kritika je zväčša na úsek niekoľko desiatok metrov do obce, kde je
poľná cesta.
Príčiny a dôvody, prečo tento úsek nemohol byť „urobený a vyasfaltovaný“ sme
rozoberali už v predošlých číslach našich
noviniek.
S druhou etapu to nebude také rýchle.
V častiach, kde by mal cyklochodník viesť,
je množstvo súkromných pozemkov. Všetkým vlastníkom boli poslané zmluvy o budúcich zmluvách na výkup pozemku s tým,
že cena bude stanovená po reálnom zameraní vybudovaného chodníka na základe
znaleckého posudku v čase, kedy bude
stavba ukončená.
Pár jednotlivcov zmluvy o budúcich
zmluvách o odkúpenie parciel nepodpísali. Argumentovali, že v zmluve nie je uvedená fixná cena. Ide o pozemky, ktorých
šírka pozemku jednotlivých vlastníkov je
od cca 4 - 10 m. Záber na cyklochodník
je cca 3-4 metre a parcely sú z väčšej časti
spoluvlastníctvom viacerých vlastníkov,
teda záber jednotlivca predstavuje minimálnu výmeru. Ide o parcely, ktoré sú

v blízkosti potoka, nikdy nebudú slúžiť
na iný účel ako poľnohospodársky. Teda
tieto nesúhlasy nie sú o získaných, či stratených financiách. Sú len o snahe ukázať,
ako sa nechce a nedá....
Je smutné, že medzi tými, ktorí zmluvy
nepodpísali sú aj poslanci obecného zastupiteľstva. Je ťažké budovať a rozvíjať
obec, keď tí, ktorí by mali hľadať cesty
sú proti napredovaniu, nemajú záujem

Júl 2022

o rozvoj a budovanie aj vereno-prospešných stavieb.
Nakoľko sa plánovaná trasa nachádza
v kostrovej sieti Prešovského samosprávneho kraja, sú už plánované výzvy s 95%
financovaním zo štátneho rozpočtu. Teda
obec by vynaložila minimálne náklady
na jeho budovanie.
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R OZHO V OR S ALEXOM GA ŽIKOM

MMA (Mixed Martial Arts) je skratka pre zmiešané bojové umenie. Je to plnokontaktný bojový šport bez využitia zbraní, umožňujúci údery i chvaty, boj v stoji a na zemi, spájajúci rôzne techniky iných bojových športov i bojových umení. Vznikol na konci
20. storočia zo súťaží, ktorých cieľom bolo nájsť medzi rôznymi
bojovými umeniami najúčinnejší spôsob boja v skutočných situáciách neozbrojeného stretu.
Málokto vie, že v Lučivnej máme športovca tohto bojového umenia, ktorý má
na konte tituly z majstrovstiev Slovenska
i Európy. Veľmi sa teším, že mi poskytol rozhovor a predstavil v ňom seba a svoj šport.
Alex, skús sa nám predstaviť.
Ahojte, volám sa Alexander Gažik. Moja
prezývka je „Young Rocket“ (Mladá raketa,
poznámka redakcie). Mám 15 rokov. Moja
rodina pochádza z Lučivnej. Navštevujem
Základnú školu v Štrbe.
Ako si sa dostal k športu MMA?
K MMA som sa dostal cez kamaráta.
S ujom sme trénovali na futbalovom ihrisku a od kamaráta sme sa dopočuli, že v Poprade je klub MMA.
Kto Ťa trénuje a čo tréningy obnášajú?
Trénuje ma Ján Kirschbaum. Tréningy
v klube mám 6 krát do týždňa. Ale mám

aj svoje tréningy, kde chodím posilňovať
a behať, čiže za týždeň cca 10 až 12 tréningových jednotiek.
So športom súvisia nielen tréningy, ale aj súťaže, strava a odriekanie. Ako je to u Teba?
Tento šport obnáša neskutočne veľa trpezlivosti, úsilia, krvi a potu. Tréningy sú
neskutočne ťažké. Niekedy prídem domov
tak unavený, že nevládzem ani rozprávať.
Súťaže sú na tom to najlepšie, pretože je
to koniec prípravy a vyvrcholenie úsilia. Aj
stravu treba upraviť, najmä pred súťažou,
keďže chudnem približne 6 -7 kg týždenne.
Dostali sme sa k súťažiam a výsledkom.
Takže sa teším, že sa môžeš pochváliť
skvelými titulmi v MMA.
Najlepšie výsledky, ktoré som dosiahol
za 1,5 roka zápasenia sú Majster Európy,
Vicemajster Európy, Majster Poľska a dvojnásobný Majster Slovenska.

Aké sú Tvoje osobné a športové plány
do budúcnosti?
Chcel by som vyštudovať strednú školu
a pokračovať na vysokej škole štúdiom trenérstva. Moje plány v MMA sú určite víťazstvá v amatérskom kolotoči, postupne sa
stať hviezdou nejakej amatérskej organizácie a dostať sa do profesionálnej sféry. Tam
krok po kroku ísť do najvyššej organizácie
UFC, kde sa dostanú len výnimoční. Verím
v seba samého a viem, že mám na to sa
tam dostať.
Ďakujem za rozhovorom a želám veľa
zdravia pri dosahovaní osobných, aj
športových cieľov. Zároveň verím, že tento rozhovor bude motiváciou pre iných
mladých športovcov z našej obce :-)

N O V Ý R O K N Á S P R I V Í TA L P O S V O J O M . . . .
Po silvestrovských oslavách by sme boli všetci ešte radi oddychovali, no príroda nepozerala na naše pocity....
Prudké oteplenie a dážď spôsobil zdvihnutie hladiny potoka Mlynica a uvoľnenie ľadových krýh.
Ďakujem všetkých dobrovoľníkom, ktorí vykonávali záchranné práce, predovšetkým hasičom, veliteľovi DHZ a predsedovi
Roľníckeho družstva, ktorí mechanizmami pomohli zvládnuť prvý deň nového roka 2022.

Júl 2022
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R O Z H O V O R s R a s t i s lav om P E ŤO M
– ZDRAVOTNÝM ZÁCHRANÁROM –

sa dozvedel o možnosti vysokoškolského
štúdia za záchranára (poz. odbor: Urgentná
zdravotná starostlivosť). Bol to pomerne
nový odbor a pre mňa bol najlogickejšou
voľbou. Ak by som dnes nebol záchranárom, bol by som pedagógom - učiteľom telesnej výchovy a geografie ... to bola moja
druhá možnosť vysokoškolského štúdia.

Máte krásne a zmysluplné povolanie.
Čo bolo podnetom k tomu, že ste začali
uvažovať stať sa záchranárom?
Prišlo to akosi prirodzene. V rodine máme
pomerne dosť zdravotníkov. Mama bola lekárka a otec pracoval v Horskej záchrannej
službe (poz.: na Stredisku lavínovej prevencie v Jasnej). Taktiež k tomu prispelo aj
niekoľko rôznych situácií, v ktorých som sa
ocitol raz ako záchranca, ale niekoľko krát
aj ako pacient. Jednalo sa najmä o úrazy
v horách. Ale to by bolo na samostatnú kapitolu … Zlom u mňa nastal v poslednom
ročníku gymnázia, kedy som sa rozhodoval kam na „výšku“. Vďaka kamarátke som

Ako sa žije s týmto povolaním, resp. ako
sa dokážete zmieriť s tým, že nie vždy
a nie všetkých dokážete zachrániť?
Niekedy je to naozaj ťažké. Hlavne po náročných výjazdoch ako sú dopravné nehody, ťažké úrazy, resuscitácia detí a mladých
ľudí, pacienti s ťažkým priebehom Covidu,
onkologickí pacienti v poslednom štádiu.
Pre pacienta sa vždy snažíme spraviť maximum, no niekedy to bohužiaľ nestačí.
Často potom (po ťažkom výjazde) premýšľam aj niekoľko dní, čo sme mohli spraviť
pre pacienta ešte lepšie alebo možno inak.
Ale takéto podvedomé myšlienky má väčšina zdravotníkov pracujúcich nie len na záchranke ale aj v nemocniciach. Ide len o to,
ako sa s tým človek vyrovná. Mne pomáha
pobyt v prírode a otvorený rozhovor (vyrozprávanie sa) s mojou manželkou.
Má Vaše povolanie vplyv aj na Váš rodinný a súkromný život?

– MDD–
V piatok 3 júna naše deti oslávili
v miestnom parku svoj sviatok zhliadnutím divadelného predstavenia „Ferdo mravec“ .
Po divadielku mali možnosť deti súťažiť v disciplínach, ktoré na jednotlivých
stanovištiach pripravili naše pani učiteľky
so základnej a materskej školy. Za sladké
odmeny ďakujeme vedeniu hotela Končistá. Podujatie deťom oživili hasiči z Popradu
ukážkami hasičskej techniky.

Júl 2022

Určite. Moja manželka je tiež zdravotníčka (praktická sestra v Popradskej nemocnici). Má ma dobre prečítaného. Ja sa
neviem pretvarovať. Hneď na mne zbadá,
či som mal „dobrú“ alebo „zlú“ službu. Zároveň ma vie veľmi dobre pochopiť a rozumie mi. U mňa je to ešte skomplikované aj
tým, že som zároveň vedúci záchranár stanice (stanica ZZS: RZP Východná). To znamená, že často riešim robotu aj cez voľno
a dovolenku …
Vaše povolanie Vám určite zaberá veľa
času. Ostáva Vám čas aj na záľuby a koníčky?
Moje najobľúbenejšie koníčky sú horolezectvo a skialpinizmus. Keď mám voľno
spolu s manželkou, tak najradšej chodíme
v lete na túry a v zime na lyžovačku. Mám
rád aj bicykel, na ktorom chodím v lete
do roboty. Keď je zlé počasie, rád si pozriem
dobrý film.
Ak by ste stáli znovu pred tou istou voľbou či sa stať záchranárom, znovu by ste
sa rozhodli rovnako?
Jednoznačne áno. Práca zdravotníckeho
záchranára je pre mňa zaujímavá, baví ma
a napĺňa zároveň. Nie vždy je to jednoduché, ale ten pocit, keď niekomu pomôžete
je nenahraditeľný.
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DHZ LUČIVNÁ
Na jar tohto roku sa po dvojročnej prestávke konečne rozbehli stretnutia a diskusie ohľadom organizovania hasičských súťaží. Na návrh
výboru Územnej organizácie v Poprade boli DHZ Lučivná pridelené
dva júnové termíny na zorganizovanie súťaže dospelých aj detí.
V nedeľu 12.6.2022 sa v areáli Snowpark
Lučivná uskutočnil 9.ročník súťaže dospelých o „Pohár starostky obce. Za krásneho
slnečného počasia si zmeralo sily v požiarnom útoku do kopca spolu 13 družstiev
(muži, ženy, dorastenky a dorastenci). Pohár starostky obce si odnieslo družstvo
mužov z Batizoviec a medzi ženami malo
najlepší čas družstvo zo Štrby.

Hneď ďalšiu nedeľu 19.6.2022 sme
na miestnom ihrisku zorganizovali už
28.ročník súťaže mladých hasičov o „Podtatranskú prúdničku“. V kategórii chlapcov
súťažilo 10 družstiev a v kategórii dievčat
11 družstiev prevažne z okresu Poprad,
ale pridalo sa aj družstvo z DHZ Tvarožná
z okresu Kežmarok. Domáci dobrovoľný
hasičský zbor reprezentovali mladí hasiči

Železný HASIČ
V sobotu 3.7.2022 sa dvaja členovia
nášho Dobrovoľného hasičského
zboru zúčastnili v rámci celoslovenskej ligy Železný hasič 2022
v Ludrovej. Podmienky a pravidlá
určuje TFA (najtvrdšie hasičské prežitie) Je to súťaž jednotlivcov, rozdelená do kategórie žien a mužov.
Náročná trať bola postavená
z disciplín: rozťahovanie a zvíjanie
hadíc, prekonanie bariéry, Keiserbox,
prenášanie figuríny, prenášanie kanistrov, dvíhanie pneumatík, výstupy na
schody a prechod tunelom. Dúfame,
že náročnosť a konkurencia našim hasičom neubrali na chuti zúčastniť sa
na ďalších kolách v rámci slovenskej
ligy.
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v oboch kategóriách s výbornými výkonmi
vo všetkých disciplínach.
Veľmi nás teší záujem detí a mládeže
o zapájanie sa do tréningov a činnosti nášho zboru. Na spoločných tréningoch sa
miestami zišlo aj 16 detí v rôznych vekových
kategóriách. Plánujeme zostaviť aj družstvo
najmenších hasičov a zúčastňovať sa súťaží
„Prípravka“ v rámci okresu Poprad pre deti
od 3 do 8 rokov. Radi privítame aj ďalšie
deti z obce, ktoré majú záujem zoznámiť sa
s hasičským športom a stráviť pekné chvíle
s kamarátmi. 
Zdenka Kaprálová
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Dr. Ladislav FAIX

– zn ám y n ez n ám y –
Významný rodák z Lučivnej je známy v určitej časti hudobnej verejnosti, no pre súčasných obyvateľov obce je
určite neznámy. Dr. Ladislav Faix sa narodil v Lučivnej
6. marca 1908. Pochádzal z učiteľskej rodiny. Otec Karol Faix bol učiteľom v Rímskokatolíckej ľudovej škole
v Lučivnej v rokoch 1898 – 1912. Matka Irma, rodená Baluchová, bola tiež učiteľkou.
Rímskokatolícku ľudovú školu vychodil
v Levoči a tam pokračoval v štúdiu na Československom štátnom reálnom gymnáziu
Dr. Šrobára. V roku 1926 zmaturoval s vyznamenaním. V tom istom roku začal študovať právo na Karlovej univerzite v Prahe,
kde bol promovaný v roku 1931. Popri štúdiu práva študoval aj hudobné vedy na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Mal vynikajúcich profesorov, ku ktorým
patrili slávny český hudobný skladateľ
Josef Bohuslav Foerster, Zdeněk Nejedlý,
Josef Hutter a Otakar Zich. Aj štúdium hudobných vied absolvoval v roku 1931.
K hudbe sa Ladislav Faix dostal už ako
6-ročný chlapec. Mama ho učila hrať
na klavíri, otec na organe. V Levoči sa učil
hrať na organe u Vavrinca Zimku, vojenského kapelníka v penzii. Už ako gymnaziálny sekundán hrával v kostole za od-

menu. Popritom sa učil hrať aj
na husliach. Ako pätnásťročný
hral v Levoči v kine pri filmových
predstaveniach a tiež na tanečných zábavách s orchestrom Františka Zimku, Vavrincovho syna
(tento orchester pôsobil v tanečnej škole). Počas štúdií v Prahe
hrával v pražských kinách (napríklad na premiére slávneho Ejzenštejnovho filmu Krížnik Potemkin),
v rôznych kaviarňach a lokáloch.
Po skončení štúdií pracoval
v centrále cestovnej kancelárie
v Prahe. Od roku 1937 bol hlásateľom Radiojournalu Praha rozhlasovej stanice Praha 1.Občas pôsobil
v rozhlase ako klavirista pri ranných telocvikoch.
Významným dňom v živote Dr. Ladislava
Faixa sa stal 23. september 1938. Vtedajšia československá vláda vyhlásila pred
hroziacim vpádom nemeckej armády
všeobecnú mobilizáciu. A bol to hlas Dr.
Ladislava Faixa, Slováka v službách československého rozhlasu v Prahe, ktorý volal
všetkých vlastencov bez rozdielu národnosti do zbrane, na obranu Československej republiky.
Po obsadení Čiech a Moravy
nemeckou armádou odvolal Miloš Ruppeldt, riaditeľ rozhlasu
v Bratislave, Dr. Faixa z Prahy
z bezpečnostných dôvodov.
Do služieb rozhlasu v Bratislave
nastúpil 1. apríla 1939. Z politických príčin bol v roku 1941 dva
mesiace väznený a do rozhlasu
sa už nemohol vrátiť. Do skončenia 2. svetovej vojny pracoval
vo vedúcej funkcii v Slovenskej
filmovej tvorbe.
Po oslobodení Československa
v roku 1945 sa Dr. Ladislav Faix vrátil
do Prahy. V jeho živote sa začína nová
etapa. V Prahe zastával funkciu zástupJúl 2022

cu splnomocnenca ministra informácií
pre filmové ateliéry.V tejto funkcii skončil
30. júna 1948. Odišiel pracovať do Supraphonu, ktorý vznikol po znárodnení
gramofónového priemyslu. Tu sa pričinil
o zrod Divadla hudby, ktoré viedol do roku
1951. Zo zdravotných dôvodov sa stal externým spolupracovníkom Českej akadémie vied a Osvetového ústavu v Prahe.
V roku 1958 prichádza Dr. Ladislav Faix
do Vysokých Tatier ako vedúci pracovník
koncertnej a divadelnej kancelárie. V tomto postavení zabezpečoval koncertný život
na celom území Vysokých Tatier. Počas jeho
pôsobenia v tejto funkcii vystúpil v Novom
Smokovci svetoznámy ruský violončelista
Mstislav Rostropovič, v smokoveckom amfiteátri účinkoval slávny súbor Alexandrovovcov a pražské divadlo Apollo s Karlom
Gottom a s vynikajúcim džezovým klaviristom Stanislavom Sulkovským (popradský
rodák). Po územnej reorganizácii sa vrátil
do Bratislavy, kde 24. júla 1967 po krátkej
chorobe zomiera.
Dr. Ladislav Faix sa venoval aj hudobnej
tvorbe. Prvý úspech zaznamenal v roku
1938 pomalým valčíkom Na lásky deň,
ktorý naspieval Štefan Hoza so sprievodom Melody Boys R.A. Dvorského. Ďalší
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úspech dosiahol tangom Tichomorská
uspávanka. Táto skladba mala zaujímavý
osud. Lietadlo z Viedne do Berlína, ktoré viezlo aj voskovú matricu s nahrávkou
tejto skladby, bolo zostrelené a gramofónová nahrávka tejto skladby vyšla v Supraphone v roku 1946. Dr. Faix skomponoval asi 50 tanečných piesní, z nich možno
spomenúť tie najznámejšie – Keď hviezdy
zhasnú, Lúčim sa s láskou, Píšem vám, Pár
krásnych dní. Počas pôsobenia v bratislavskom rozhlase (1939) vytvoril tanečný
orchester Štúdio jazz, ktorý do roku 1942
pravidelne hrával novú slovenskú a zahraničnú tanečnú hudbu.
Dr. Ladislav Faix bol aj výborným prekladateľom hudobných diel z nemčiny
a francúzštiny. Preložil napríklad libreto
k opere Nížina od nemeckého skladateľa
Eugena D´Alberta, piesne Ludviga van Beethovena, Franza Schuberta, Carla Loeweho. Dr. Faix preložil z nemeckých originálov
do slovenčiny aj piesňové cykly známeho
slovenského skladateľa a tatranského hoteliera Jána Móryho. Bolo to 14 piesní Tagoreho albumu, Spišské balady a piesne
a Spišské piesne. Počas 2. svetovej vojny
často zaznievali tieto piesne v rozhlasovom vysielaní v podaní Dariny Žutavlevovej a Zity Frešovej-Hudcovej.
Mimoriadnu úlohu v hudobnej tvorbe
Dr. Ladislava Faixa zohrala spolupráca s filmovým režisérom a hercom, etnografom
a zberateľom ľudových piesní Paľom Bielikom. Paľo Bielik zozbieral slovenské zbojnícke piesne. Dr. Faix z nich vybral pätnásť
a upravil ich pre vyšší hlas so sprievodom
klavíra. Faixove piesne prepojil Paľo Bielik

krásnymi spojovacími textami. Táto zbierka piesní vyšla v Bratislave v roku 1941,
perokresbami ju ilustroval Karol L. Zachar,
ďalšia veľká postava slovenskej kultúry
(bol bratom známeho slovenského recitátora Jozefa Mladoňa, ktorý pôsobil v Základnej deväťročnej škole v Tatranskej Lomnici a žil v Ždiari).
V roku 1976 slovenské hudobné vydavateľstvo Opus v Bratislave vydalo LP platňu
s názvom Slovenské zbojnícke piesne. Orchestrálnu úpravu urobil Zdenko Mikula,
známy slovenský hudobný skladateľ. Piesne naspieval obľúbený slovenský tenorista
František Livora a spojovacie texty nahovoril nezabudnuteľný Gustáv Valach. Možno len ľutovať, že sa Dr. Faix nedožil tejto
krásnej nahrávky.
Dr. Ladislav Faix, rodák z Lučivnej, sa
zapísal do histórie slovenskej populárnej
hudby a slovenskej kultúry ako skladateľ,
dirigent tanečného orchestra, prekladateľ
hudobných diel, ako rozhlasový hlásateľ
a hudobný redaktor i ako organizátor hudobného života vo Vysokých Tatrách a na
Slovensku.
Spracoval
PaedDr. Andrej JANOVSKÝ,
Kežmarok
Literatúra:
Štátny archív v Levoči
Štátny archív v Spišskej Sobote
Archív RTVS, Bratislava
Súkromný archív Pavla Zelenaya, Bratislava
Súkromný archív Andreja Janovského, Kežmarok
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KOĽKOVÝ TURNAJ
Po dvoch rokoch pauzy zapríčinenej koronou sa
podarilo zorganizovať kolkársky turnaj „O putovný pohár starostky obce.“ Účasť bola trocha
nižšia, ale kvalitou na vysokej úrovni. Víťazom
turnaja sa stal najstarší, ale aj najskúsenejší
hráč Miroslav Mendroš, pred Michalom Djurbom
a Vladimírom Šoltisom ml.
Týmto chcem poďakovať starostke obce za zakúpenie pohárov. Tradiční sponzori sa ospravedlnili,
nakoľko situácia je taká, aká je.
Sklamaním turnaja bolo hlavne to, že čo si pamätám turnaje za posledných 45 rokov sa nestalo, aby
ŠK nedal žiadnu cenu.
Ľubomír Zuštiak,
organizátor turnaja

Ospravedlňujem sa
všetkým dotknutým
kolkárom, že nedostali
tento rok žiadnu cenu
od ŠK Lučivná, stalo sa
to neúmyselne. Myslím
si že zlyhala komunikácia medzi oboma
stranami.
Peter Macurák
predseda ŠK Lučivná

Š P O RTOV É A K TI V I T Y V NOVÝCH PR IESTOROCH

HIT cvičenie

LYŽIARSKE PRETEKY
20.2.2022 sa stretli malí lyžiari, aby si na svahu medzi brankami zasúťažili.
Pekné počasie prispelo k dobrej nálade a vyhrali všetci, ktorí prišli....

Joga

BEZ
KO M E N TÁ R A

OZNAM
Prosím rodičov
obce Lučivná, ktorý
by chceli prihlásiť
svojich chlapcov aj
dievčatá na futbal
(veková hranica
od 7 do 11 rokov)
prosím kontaktujte
ma:. Peter Macurák,
predseda ŠK Lučivná
tel. 0907 303 404.
Ďakujeme aj všetkým tým, ktorí prispeli a pomohli pri organizovaní
tohto lyžiarskeho preteku
Vydáva: Obec Lučivná, Redakčná rada: Ing. Monika Kičáková, Ing. Mária Melicherová, Mgr. Henrieta Papcunová. Foto: Ing. Jana Kaprálová Ing. Monika Kičáková, Mgr. Henrieta Papcúnová, p. M. Pabišová, archív obec Lučivná, DHZ. Obecný úrad Lučivná, Hlavná 208/33, 059 31 Lučivná, tel.: 052
/ 7754133, 052 / 7754153, e-mail: obec@lucivna.sk, IČO 00326356, Reg. MK SR EV 5087/14, NEPREDAJNÉ

