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Noviny sa vydávajú 2x ročne
Nepredajné

Do Lučivnej povedie cyklochodník....
Radosťou pre všetkých priaznivcov
cyklistiky, ale prínosom aj pre obec
bude stavba plánovaného cyklistického chodníka v celkovej dĺžke 1540 m.
Cyklochodník je pripojený na asfaltovú cestu vedúcu do Lopušnej doliny a I. etapa bude
končiť pri parkoviskách na vleku. Súčasťou
cyklochodníka bude lávka na prepojenie
brehov miestneho potoka vedúceho z Lopušnej doliny do Svitu. Architektonické riešenie
stavby je navrhované s čo najmenším zásahom do okolia a nebude mať rušivý vplyv na
existujúcu zeleň a vodný tok. Výstavbou nebudú dotknuté žiadne kategórie chránených
území (chránený areál, prírodná rezervácia,
prírodná pamiatka) ani chránené stromy. Záujmové územie nezasahuje do chránených
pásiem využívaných vodných zdrojov pre zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou.  r.r.

júl 2019
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DRUHÝ POLROK v našej škole
Druhý polrok pre nás začal veľmi smutne, ale museli sme ísť ďalej.
Jedna z prvých akcií ktorú sme absolvovali, bola návšteva Popradskej galérie, kde
sa žiaci dozvedeli o využití odpadového
textilného materiálu. Hneď na ďalší deň
sme sa boli spoločne pozrieť do vnútra
nášho tela. Žiaci boli prevedení jednotlivými orgánmi a oboznámení s ich funkciou.
Keďže niektorí z našich žiakov pokračujú v štúdiu na inej škole, tak sme sa boli
spoločne pozrieť na priestory, ktoré budú
čoskoro navštevovať. Je to Základná škola
vo Svite, ktorá organizovala Deň otvorených dverí. Boli tam rôzne aktivity, ktoré
zaujali nielen štvrtákov, ale aj mladších žiakov. Naše túlavé topánky nás opäť zaviedli
do Svitu. Tentokrát sme sa boli pozrieť,

ako to vyzerá v knižnici. Oboznámili sme
sa s organizáciou v knižnici, delením kníh
a ako sa máme správať ku knihám. Nakoniec sme si príjemne zasúťažili. V rámci
dobrej spolupráce so Základnou školou vo
Svite, sme boli pozvaní na EKOdémiu. Témou bola Príroda a správanie sa voči nej.
Po dlhšej prestávke nás naše túlavé topánky opäť zaviedli do Popradu, kde sme
si pozreli v kine rodinný dobrodružný film
Mia a biely lev. Našimi poslednými akciami tohto školského roku boli školský výlet
do Liptovského Mikuláša, kde navštívime
Zookontakt a motýliu záhradu a ďalšou
akciou je spoločná opekačka na školskom
dvore.
A nakoniec, HURÁ PRÁZDNINY!!

NOVÁ

riaditeľka našej
ZŠ s MŠ v Lučivnej
Mgr. Katarína Kuzmíková býva v Batizovciach, je absolventkou Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre – učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ.
Doposiaľ pôsobila na Základnej škole
vo Veľkej Lomnici v rokoch 1998-2000
a v Batizovciach 2000 – 2019, kde vykonávala aj funkciu predsedníčky Rady školy a koordinátora patologických javov.
Okrem toho pracovala ako vedúca Obecnej knižnice a členka kultúrnej komisie
pri OcZ v Batizovciach.

MLADÉ TALENTY
V našich novinkách sa snažíme predstavovať úspechy našich detí v športovej, kultúrnej,
vedomostnej alebo inej tvorivej činnosti.
Dnes to bude tanečná činnosť folklórneho súboru Štrbianček, ktorého
dlhoročnými členkami sú aj naše
dievčatá z Lučivnej: Sofia Djurbová a Kristína Papcunová.
S choreografiou U NAŠEJ KATI si
tento školský rok vybojovali prvenstvá v obvodnej, okresnej a krajskej súťaži DNI TANCA a na celoslovenskom kole
získali v silnej konkurencii pekné 5. miesto.
Tanečnú choreografiu predstavili aj v Lučivnej v parku počas osláv Majáles. r.r.
Držíme im palce aj
v ďalšom súťažnom roku!
júl 2019

Mgr. Stanislava Otčenášová
začala v našej škole pracovať od
01.09.1985 ako vychovávateľka. Po
doplnení vzdelania prešla na pozíciu učiteľky a od roku 2013 bola
riaditeľkou našej Základnej školy
s materskou školou.
Narodila sa: 21. 4. 1967
Zomrela: 10. 4. 2019
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Školský výlet detí z materskej
školy do ZOO v Spišskej Novej Vsi

Zoologická záhrada Spišská Nová Ves je najmenšia
a zároveň najmladšia zoologická záhrada na Slovensku, nachádzajúca sa na
juhovýchode
intravilánu
mesta Spišská Nová Ves.
Je členom Únie českých
a slovenských ZOO a Slovenskej asociácie ZOO. Rozprestiera sa na rozlohe 8 hektárov
v nádhernom areáli Madaras
parku. Nachádza sa v nej vyše
530 zvierat 130-tich druhov.
Medzi najvzácnejšie patria
zvieratá zapísané v Červenej
knihe ohrozených zvierat.
Vidieť tu môžete napríklad
všetky veľké mačkovité šelmy
- leva púšťového, tigra ussurij-

ského, či jaguára amerického.
Návštevu zoo spestrujú detské
ihriská. Počas leta sú pre deti
pripravené i rôzne atrakcie
ako napríklad jazda na koni.
V areáli je tiež arborétum, kde
je určených viac ako 30 druhov drevín. Súčasťou zoo je
celoročne otvorený pavilón
AQUATERRA s akvarijnými a teráriovými živočíchmi, zoo shop,
stánky s občerstvením i cukráreň.Tento rok oslavuje 30. výročie založenia 1989 – 2019.
Sme radi, že sme sa 21.05.2019
spolu s rodičmi a deťmi mohli
zúčastni prehliadky tejto milej
ZOO. Každý si v nej našiel svoje
obľúbené zvieratko a deťom sa
výlet veľmi páčil.

júl 2019
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KLUB DÔCHODCOV
Činnosť Klubu dôchodcov bola za posledný polrok, už tradične, veľmi aktívna a pestrá. Hneď začiatkom roka
2019 prišla medzi dôchodcov natáčať
slovenská televízia RTVS. A posledný
januárový deň si v divadle v Spišskej
Novej Vsi pozreli slovenskú klasiku
Rysavá jalovica.
21. februára sa v klube stretli na výročnej schôdzi, kde si naplánovali činnosť do
nasledujúcich mesiacov. O týždeň neskôr
oslavovali Fašiangy a páni nezabudli na

marcový Medzinárodný deň žien.
Veľkým príkladom sú aj brigády na
úpravu parku začiatkom marca a 13. mája,
kedy sa upratoval neporiadok v Háji. Za
odpracované hodiny si dopriali oddych na
spoločných výletoch v Bojniciach, v máji
na Betliari a v jaskyni Domica. A to nie je
všetko!
Medzi dôchodcov prijala 9. mája pozvanie spisovateľka Beáta Kelemenová a spoločne si pripomenuli deň konca vojnových
hrôz.
Stihli pripraviť aj program na obecný

júl 2019

Majáles, kde sme si vychutnali ich vystúpenie na pódiu v parku, a naopak, 4. júna
si členovia klubu na pódiu vo Východnej
boli pozrieť nezabudnuteľné a úchvatné
predstavenie ALEXANDROVCOV. V júni
dôchodcovia stihli aj opekačku a 27.6. výlet do Starej Ľubovne.
Zdá sa, že latku, ktorú si Klub dôchodcov
stanovil na prvom ustanovujúcom sneme
sa im darí každý rok posúvať vyššie a vyššie a my ostatní im môžeme v dobrom
závidieť a priať aktívne využívanie času
a pestrú paletu spoločných zážitkov… r.r.
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ZDRAVOTNÉ OKIENKO – RIZIKÁ OPAĽOVANIA
V posledných rokoch si všetci postupne zvykáme na vysoké teploty už počas jarných mesiacov a nástup letných horúčav, ktoré sú typické pre južné prímorské
oblasti. Globálne otepľovanie a netypické teplá lákajú ľudí v čase voľna k vodným plochám a kúpaliskám. To, však prináša mnoho zdravotných rizík. Najmä
deti a starší ľudia majú problém s termoreguláciou a sú náchylnejší na dehydratáciu a spálenú pokožku. Prinášame niekoľko odpovedí na časté otázky o opaľovaní a prvú pomoc pri spálení pokožky.
Krém alebo olej na opaľovanie?
Používajte určite krém, pretože oleje
nemajú ani zďaleka také ochranné vlastnosti. Nie sú oteru vzdorné ani vodovzdorné. Krémy majú schopnosť lepšie
priľnúť na kožu a sú výborným nosičom
molekuly, ktorá chráni pokožku, čo sa
o olejoch povedať nedá. Krém je dvojzložkový, skladá sa z vody a oleja. Ak sa
natrieme iba olejom, natrieme sa v podstate iba jednou zložkou plnohodnotného krému.

alebo užívali vitamíny, ktoré vám zaručia
dlhšie, krajšie a zdravšie opálenie. Funguje
to? Nie nefunguje. Pokožka sa v dnešnej
dobe ozónovej diery a rôzneho škodlivého
žiarenia, ktoré dopadá na zemský povrch,
nedá na opaľovanie pripraviť. To, či slnečné
žiarenie škodí, alebo neškodí vašej pokožke, je výsledok genetiky a hrúbky podkožia. Čím bližšie sú rasy k rovníku, tým majú
geneticky kožu hrubšiu a viacej pigmentovanú, takže dokáže do istej miery krátkovlnné UV žiarenie odrážať.

Opaľovať sa dá aj zdravo?
Bronzová pokožka je krásna a vyzerá zdravo, no neznamená to, že je aj
naozaj zdravá. Kompromis medzi túžbou byť opálený a zdravou pokožkou
sa hľadá iba veľmi ťažko. Na získanie
vitamínu D nám stačí 45 minút na
slnku týždenne. Ak neviete túžbe po
opálenej pokožke odolať, dodržiavajte
tieto zásady:
Od 10. Do 15. hodiny
sa vyhýbajte slnku.
Používajte vysoké faktory,
minimálne nad 30!
Deti do jedného roka nevystavujte
ostrému slniečku vôbec a do 18 rokov
sa radí opaľovať sa iba minimálne.
Chráňte sa klobúkmi a tkaninami s UV
faktorom. Ľudská koža dozrieva až
okolo 18. roku veku. Každé spálenie
počas detstva a dospievania zvyšuje
riziko výskytu kožného m e l a n ó m u
v dospelosti.

Najväčšia ochrana je teda
samostatná stavba kože a pigmentácia?
Ak sme ju do vienka nedostali, našu
ochranu nezvýši ani užívanie betakaroténu či iných vitamínov. Najnovšie výskumy
varujú, že výskyt rakoviny kože neustále
stúpa, a to hlavne vo veľkých mestách plných smogu, kde ľudia aj počas bežných
dní dostávajú veľké dávky žiarenia. Preto
sa odporúča používať krém s vysokým
ochranným faktorom aj počas každodenného pohybu na ulici v meste.
Solárium je dobrá príprava na slnko?
Často sa odporúča pred dovolenkou
navštíviť aspoň párkrát solárium, aby sa
pokožka na slnečné lúče pripravila a nebola v šoku. Návštevu solária neodporúčame v žiadnom prípade! To, že pripraví
kožu na slnko, je fáma. Toto dlhovlnné
umelé UV žiarenie je nebezpečné, pretože
ihneď degeneruje kožu ešte predtým, ako

Pekné opálenie sa dá predĺžiť?
Mnohé prípravky sľubujú predĺženie
letného opálenia. Ide iba o reklamný ťah.
Nič také ako predĺženie opálenia neexistuje. Koža sa mení každých 28 dní, čiže
sa jednoducho zlúpe a opálenie odíde.
Môžeme byť však šťastní, že tam takýto
cyklus je a stále sa ním tvorí nová koža,
pretože aj to pomáha telu zbaviť sa tej
starej spálenej, ktorá je zlá.
Pokožka sa na opaľovanie
dá pripraviť?
Mnohé zdroje radia, aby ste si pred
opaľovaním pokožku vypeelingovali,
júl 2019

ju vystavíte prírodnému slnku. Každé solárium pracuje s iným spektrom žiarenia
a ničí inú vrstvu kože.
KEDY ÍSŤ ZA LEKÁROM?
Myslite na to, že navštíviť dermatológa,
aby vám skontroloval kožu a znamienka, je potrebné minimálne raz ročne.
Predpoklady pre vznik rakoviny kože
sú rôzne:
väčší pozor by si mali dať ľudia, ktorí
majú rakovinu kože v rodine,
majú na tele viac ako 50 znamienok,
patria k fototypu 1, čiže modrookí
blondiaci.
Zvýšené riziko je aj u tých, ktorí sa do
18. roku života spálili viac ako dvakrát
do druhého
stupňa – teda do
pľuzgierov.
Ak spozorujete na pokožke podozrivé
zmeny, ihneď vyhľadajte odborníka.
Hlavným príznakom kožných ochorení,
napríklad rakoviny kože, je nehojaca sa
rana na pokožke.
Prvá pomoc na spálenú
pokožku, aby nebolela
Príznaky „spálenia“ sa nedajú ignorovať. Červená koža, ktorá je horúca, páli
a svrbí.
Ako úplne prvá pomoc sa odporúča
chladivá sprcha – nie úplne ľadová,
skôr mierne vlažná a postupne vodu
treba schladzovať na – pre konkrétnu
osobu – únosnú mieru.
Následne pokožku neutierajte uterákom, ak, tak len veľmi veľmi jemne
akoby „capkajte“ s uterákom. Alebo
si radšej ľahnite na čistú plachtu a nechajte pokožku uschnúť.
Ak sa objaví teplota, podajte lieky na
jej zníženie.
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Z KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉHO ŽIVOTA NAŠEJ OBCE
2. februára 2019 sa konal
I. ročník obecného plesu. Osemdesiatim obyvateľom, rodákom a známym do tanca hrala už nám známa
skupina Tennessee, vystúpili profesionálni tanečníci klubu SUPER a na
harmonike zahral všetkým na želanie
Janko Hurajt.
Z bohatej tomboly sa ušlo
takmer všetkým a touto cestou
ďakujeme aj všetkým sponzorom,
ktorí do nej prispeli.

I. ročník obecného plesu

Pri príležitosti dňa matiek obec zorganizovala posedenie pre všetky mamy, staré mamy. Prekvapením nedeľného odpoludnia bol „Zbojnícky prepad“ družiny švárnych
zbojníkov.
júl 2019

26. mája 2019 sa konal Majáles spojený s oslavou Medzinárodného dňa
detí. V miestnom parku na ľudí čakal bohatý program plný hudobných
a tanečných vystúpení, ktoré zaujali malých aj veľkých. Na podujatí, samozrejme, nemohli chýbať hry a atrakcie pre najmenších, ako skákajúci hrad,
lukostreľba, autíčka, či kreslenie na tvár. 
r.r.
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Z OBECNÉHO

PREČO TRIEDIŤ ODPAD?
Takmer v každom čísle Lučivjanských
novín sa venujeme problematike
nakladania s odpadmi. Je to hlavne
preto, že chceme, aby sa nakladanie
s odpadmi v našej obci priblížilo k požiadavkám, ktoré na nás kladie štát
a Európska únia.
Nariadením vlády SR z roku 2018 dôjde
v najbližších rokoch k výraznému navýšeniu poplatkov za skládkovanie komunálneho odpadu a objemného odpadu. Najdôležitejším z týchto predpisov je zákon č.
329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov. Tento zákon upravuje najmä výšku
poplatku za uloženie odpadu na skládku,
spôsob jeho výpočtu a následné použitie
vyzbieraných prostriedkov. Tento poplatok
spolu s nákladmi prevádzkovateľa skládky
odpadov a nákladmi na zber a dopravu od-

ZASTUPITEĽSTVA

padu predstavuje náklady obce na nakladanie s komunálnym odpadom. Uvedený
zákon zavádza pravidlo, že sadzba poplatku
závisí od miery vytriedenia komunálneho
opadu v predošlom kalendárnom roku. To
znamená, že čím viac obyvatelia obce v predošlom roku separovali, tým nižší bude
poplatok za uloženie odpadu na skládke
v nasledujúcom roku. Týmto spôsobom sa
zákonodarca snaží obyvateľov prinútiť, aby
separovali. Zákon je účinný od 01.01.2019
a upravená výška poplatku začala platiť
od 01.03. 2019. Takýto postup má zásadný
vplyv na rozpočty mnohých obcí. Pre nastavené pravidlá sa v najbližších rokoch tento
poplatok zásadne zvýši, keďže v roku 2018
sa poplatok za uloženie komunálneho odpadu na skládku pohyboval na úrovni 5€ za
tonu odpadu. Od marca 2019 sa výška poplatku mení následovne – viď. tabuľka.

POLOŽKY A SADZBY ZA ULOŽENIE ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU (20 03 01)
A OBJEMNÉHO ODPADU (20 03 07) NA SKLÁDKU ODPADOV euro.t-1

Položka

Úroveň vytriedenia
komunálneho odpadu x [%]

1
2
3
4
5
6
7

x ≤ 10
10 <x ≤ 20
20 <x ≤ 30
30 <x ≤ 40
40 <x ≤ 50
50 <x ≤ 60
x >60

Sadzba za príslušný rok v eurách za tonu
2021
2019
2020
a nasledujúce
roky
17
26
33
12
24
30
10
22
27
8
13
22
7
12
18
7
11
15
7
8
11

Z tejto tabuľky vyplýva, že ak obec v roku 2018 vytriedila menej ako 20% komunálneho
odpadu, výška poplatku za uloženie na skládku sa zvýšila z 5,00 € na 12,00€ a to je prípad
našej obec Lučivná. (Úroveň vytriedenia komunáneho odpadu v obci Lučivná je 11,63%)
V roku 2019 s výškou poplatku už nedokážeme urobiť nič. Ako však vyplýva z priloženej
tabuľky, poplatok bude rásť aj v nasledujúcich rokoch. Je teda na nás všetkých, aby sme
prispeli k zvýšeniu miery separovania komunálneho odpadu v našej obci a tak k zníženiu
poplatku v ďalšom období.
Veríme, že sa nám to spoločnými silami podarí.  r.r.

Úradné hodiny Obecného úradu v Lučivnej
Uznesením OcZ
číslo
01/2002 zo dňa 15.2.2002
boli stanovené úradné hodiny Obecného úradu v Lučivnej, vrátane štvrtka ako nestránkového dňa.

V tomto roku sa uskutočnili
4 zasadnutia OZ.
Dňa 22.02.2019 boli schválené:
Záverečný účet obce za rok 2018
Rozpočtové opatrenie č. 1/2019
Zásady odmeňovania poslancov
a členov komisií OZ
zriadenie zastávok SAD v lokalite Lopušná dolina
prenájom nebytových priestorov
v budove OcÚ pre výbor spoločenstva
Bývalí urbarialisti obce Lučivná
Zámer zapojenia sa do výzvy „Výzva
pre región“
predloženie výzvy za účelom realizácie projektu „Miestna občianska poriadková služba“
Boli delegovaní poslanci za členov
rady školy
Bola zriadená obecná rada
Dňa 13. 03. 2019 bol prerokovaný
návrh o dlhodobom prenájme pozemkov vo vlastníctve Skupiny Zaťura
a spol, Šuňava za účelom výstavby bytových domov
Dňa 26. 04. 2019 boli schválené:
rozpočtové opatrenie č. 2/2019
predloženie výzvy za účelom realizácie projektu „Komunitné centrum
v Lučivnej“
zámer a spôsob predaja pozemku
Patrícii Zuštiakovej
Dňa 21. 06. 2019 boli schválené:
prevod majetku – Patrícia Zuštiaková
zápis do kroniky obce rok 2018
zriadenie vecného bremena - Ing.
Jána Kečka
rozpočtové opatrenie č. 3/2019
OZ sa uznieslo na VZN č. 1/2019 o určení čiastočných úhrad v školských
zariadeniach
Z dobrého nápadu a myšlienky sa
podarilo obnoviť prechod cez potok
povyše ihriska. Poďakovanie patrí rodine Slava Šuligu i ostatným, ktorí
priložili ruku k dielu

Od 1.4. 2019 boli stránkové
hodiny upravené takto:
Pondelok
7.00 - 12.00
12.45 - 15.15
Utorok		
7.00 - 12.00
12.45 - 15.15
Streda		
7.00 - 12.00
12.45 - 17.00
Štvrtok
nestránkový
Piatok		
7.00 - 13.00

Prosíme občanov, aby rešpektovali štvrtok ako nestránkový deň. Počas nestránkového dňa zamestnanci obce vykonávajú dôležité administratívne úkony, potrebné pre chod obce, obecného úradu, rôzne úkony v rámci výkonu štátnej správy, ako
aj výstupy v rámci poskytovania súčinnosti orgánom štátnej a verejnej moci. Všetky Vaše úradné záležitosti v rámci možností radi vybavíme počas úradných hodín.
júl 2019
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Bývalí urbarialisti obce LUČIVNÁ
8. februára sa v hoteli Končistá konala výročná členská schôdza urbáru.
Témou schôdze bolo zhodnotiť a oboznámiť ľudí s hospodárením v spoločenstve, tak
finančnom ako aj materiálnom, za uplynulé
funkčné obdobie predchádzajúceho výboru. Taktiež boli odsúhlasené zmeny v zmluvách a stanovách pozemkového spoločenstva, vyplývajúce z nadobudnutia účinnosti
nového zákona č.110/ 2018 o pozemkových
spoločenstvách.
Vo februári 2019 sa skončilo volebné
obdobie funkčnému výboru, preto počas
schôdze prebehla aj voľba členov do nového funkčného výboru urbáru.
Predsedom sa stal Ing. Michal Rumanovský, podpredsedom Peter Macurák, členovia
výboru sú : Peter Fáber, Jozef Kurdel ml., Ján
Jančuška st.
Za predsedu dozornej rady bol zvolený
Branislav Diabelko, a členmi dozornej rady

sú : Ján Grexa a Karol Bureš.
Je očividné, že v lesoch dochádza k zmenám. Vieme, že podkôrny hmyz vyčíňa v porastoch už dlhú dobu. V Lučivnej nie sme
výnimkou, zmeny vidieť všade v okolitej
prírode.
Pribúdajú nové napadnuté stromy, časté
sú veterné polomy, požiare, čo vyplýva zo
zmien klimatických vplyvov, ktorých najväčším dôsledkom je sucho a dopláca na to
plytko koreniaci smrek.
Situáciu nám zhoršuje aj to, že cena dreva
na trhu s drevnou hmotou pochádzajúcou
zo suchých stromov klesá na bezvýznamnú
úroveň. Táto skutočnosť sa nám odzrkadľuje na zisku, pretože na základe prekročenia
predpísanej výšky ťažby, nemôžme ťažiť
čerstvú drevnú hmotu, ktorá je vyššie oceňovaná.
Prírodné dedičstvo našich predkov, zásoba v našich lesných porastoch sa pomaly

vyčerpáva a postupne nastúpil čas, kedy my
musíme začať pracovať na zanechaní dedičstva pre naše deti, či nastupujúcu generáciu.
Na schôdzi odznel návrh na to, aby sa nevyplácali podiely vlastníkom, pretože naše porasty už potrebujú financie na ich založenie,
vypestovanie a ochranu, aby nám neostali
pre potomkov vyklčované lesy len s kriačinami a aby sme sa vyhli hroziacej nútenej
správe .Je potrebné do spoločenstva investovať aby bolo možné dodržiavať štátne
nariadenia Lesného úradu, vyplývajúce zo
zákona o lesoch a ochrany prírody a krajiny.
No najmä treba pamätať na to, že nám
bolo dopriate už niekoľko rokov mať hodnotné výnosy, tak sa podieľajme na tom,
aby naši potomkovia o 50 rokov mali tiež čo
zhodnotiť.
Lučivnú obklopujú lesy z každej strany,
máme krásny, kvalitný chotár, vhodný na
poľnohospodársku výrobu, lesné hospodárstvo, šport, relax, huby. Vážme si ho, starajme sa oň a buďme naň hrdí.

Ing. Michal Rumanovský

Lyžiarske PRETEKY

KARNEVAL NA ĽADE
Za krásneho slnečného počasia sa dňa 17. 2. 2019 na
tunajšom vleku v Snowparku Lučivná konali lyžiarske
preteky detí. Lyžiarskych pretekov sa zúčasnilo 20 detí,
ktoré boli rozdelené do troch kategórií. Po roku si tak
deti opäť zmerali svoje schopnosti a tie najlepšie si odniesli medailu 
r.r.
Hoci január sľuboval dlhú tuhú
zimu, 1. februára boli teploty vysoko nad nulou a to neprospievalo ľadu na klzisku v školskom
dvore. Napriek tomu sa karneval na korčuliach konal a pritiahol deti aj dospelých v krásnych karnevalových maskách.
Kovboj, šerif, snehuliak, pilot,
bosorka aj motýlik….
Popoludnie plné zábavy, súťaženia a smiechu zakrylo nedostatky
v korčuliarskej technike :-)
Súťaže a športové výkony detí,
júl 2019

dospelých a aj poroty vymyslela
a bravúrne zvládla v neodolateľnej
maske šaša pani Martina Mlynská
a určite motivovala ďalších rodičov,
aby sme sa o rok streli znovu a vo
väčšom počte a spestrili si dlhé zimné dni aktívnou zábavou :-)
V tento deň bolo ťažké vybrať
víťaza, zvíťazili všetci, Ale najkrajšou maskou bola určite najmladšia
účastníčka 1,5-ročná Terezka Rumanovská v maske motýlika.
Najlepšie tento deň vystihujú
fotky a spomienky všetkých účastníkov...
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udalosti zo života obce

130 rokov Dobrovolného hasičského zboru v Lučivnej
Vlani v jeseni uzrela svetlo Lučivnej
nová kniha o histórii a súčasnosti dobrovoľného hasičského zboru
v Lučivnej, pri príležitosti 130 výročia
od založenia zboru v obci. Jej autorom je pán Ján Bachleda. Opýtali sme
sa ho ako kniha vznikala.
„Ako jeden z členov kolektívu spracúvajúceho monografiu Lučivnej, ktorý okrem
iných oblastí mal za úlohu spracovať aj históriu Dobrovoľného požiarneho zboru, som
zhromaždil značné množstvo materiálov
k tejto problematike. Zásluhou obecného
úradu, ktorý vyvinul veľkú iniciatívu pri zháňaní týchto materiálov, mojim osobným
kontaktom z obyvateľmi obce, bádaním
v Štátnom archíve v Sp. Sobote, ale aj použitím materiálov z rodinného archívu, sa mi
podarilo zozbierať taký rozsah materiálu,

Bôrik zachvátil oheň
V nedeľu 23. júna v dopoludňajších novinách začalo horieť v lesnom poraste na
Bôriku. Aj vďaka rýchlemu zásahu našich
hasičov a predsedu urbáru nedošlo k veľkým škodám a rozšíreniu požiaru. Aj napriek tomu, že naša technika je už zastaralá
dokázali sme rýchlo konať....

ktorý pri najlepšej vôli nemohol byť ako celok
použitý pri vydaní monografie. Svojim celkovým rozsahom však poslúžil pri spracovaní
histórie Dobrovoľného požiarneho spolku
v Lučivnej. Samozrejme, že všetkým ochotným darcom za poskytnuté materiály srdeč-

ne ďakujem. Chcem dodať, že pri spracovávaní akejkoľvek oblasti histórie rodnej obce,
a týka sa to aj histórie hasičov, som prežíval
nezabudnuteľné chvíle, umocnené mojimi
spomienkami, pretože (dovolím si skromne pripomenúť), určitú časť danej histórie
som bol a vďaka môjmu záujmu o dianie
v Lučivnej aj v súčasnosti som jej priamym
svedkom. Do akej miery sa mi pri podávaní
histórie mojim pohľadom podarilo vyhnúť
tomuto môjmu subjektivizmu, nechávam na
samotných čitateľoch.“
Na obecných oslavách v septembri
minulého roku, ktoré boli spojené aj
s oslavou hasičského zboru, bola kniha
venovaná členom zboru a hosťom. Pravdepodobne sa kniha nedostala do rúk
všetkým naším občanom, preto Vám ponúkame knihu na zakúpenie na Obecnom
úrade. Jej cena je 5,- .eur. 
r.r.

Stavebné úpravy Hasičskej zbrojnice Lučivná
V objekte Hasičskej zbrojnice obce Lučivná bola
uskutočnená rozsiahla údržba v rámci dotácie poskytnutej zo štátneho rozpočtu v sume
19.500,-- a spolufinancovania obcou vo výške
1.720,46 €. Celkovo bolo do budovy Hasičskej
zbrojnice investovaných 21.220,46 €.
Boli vykonané úpravy interiéru – nové omietky,
maľovanie, výmena podláh, rekonštrukcia sociálnych zariadení, montáž garážovej brány, výmena
dverí. Taktiež bolo zakúpené interiérové vybavenie a to práčka so sušičkou, ako aj regály na uskladňovanie hasičského zásahového špeciálneho materiálu.
Vykonanými úpravami sa výrazne zlepšili podmienky pre fungovanie hasičského zboru v obci
Lučivná, skvalitnilo sa garážovanie požiarnej techniky a uskladnenia hasičskej výzbroje a výstroja r.r.

27. ročník
„O Podtatranskú prúdničku“

„O pohár starostky obce“
júl 2019
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VÝSTUP
NA KOZÍ
KAMEŇ
MÁJ 2019

KOLKOVÝ TURNAJ
žien a detí 4. januára 2019

BEZ KOMENTÁRA

MLADÍ HASIČI

Jarné upratovanie na ulici Krížnej

Po zimných tréningoch v škole, sme sa konečne
presunuli pred požiarnu zbrojnicu, kde sme už
mohli naplno trénovať. Keďže sme zimné tréningy
trochu zanedbali, snažili sme sa posilniť hlavne
beh, ktorý patrí medzi naše slabé stránky. Zúčastnili sme sa na takmer všetkých súťažiach. Staršie
družstvo dosiahlo svoje najlepšie výsledky v Batizovciach, kde sa umiestnilo na 1. mieste. Obidve družstvá strávili pekné dopoludnie na MDD
s hasičmi v Poprade, kde bola tiež zorganizovaná
hasičská súťaž. Staršie družstvo sa umiestnilo na
1. mieste a mladšie na krásnom 4. mieste.

Družstvo mladých hasičov

OZNAM

V rámci výzvy OPĽZ- PO5-2018 – 1 Ministerstva vnútra SR, Obec Lučivná príjme do pracovného pomeru zamestnancov s pravdepodobným nástupom od 01.08.2019
Podmienky:
ukončená povinná školská dochádzka
minimálne 18 rokov veku
čistý výpis z registra trestov
Zamestnanci ktorí budú prijatí do pracovného pomeru budú vykonávať tieto práce:
starostlivosť o čistotu a poriadok na verejných priestranstvách, vodných tokoch,
predchádzanie vzniku čiernych skládok, nelegálnych skládok komunálneho a stavebného odpadu, monitorovanie a zabezpečovanie bezpečnosti detí, hlavne počas odchodu
do školy a zo školy, zabezpečovanie bezpečného prechodu školopovinných detí cez cestu,
budú nápomocní, pri zabezpečovaní a organizovaní kultúrnych a športových podujatí
organizovaných obcou.
Bližšie informácie budú poskytnuté na Obecnom úrade v Lučivnej. Uchádzači,
ktorí majú záujem o prácu môžu podať písomnú žiadosť s potrebnými náležitosťami do 19. 07.2019 do podateľne Obecného úradu v Lučivnej.
Vydáva: Obec Lučivná, Redakčná rada: Ing. Monika Kičáková, p. Zuzana Majerníčková,
Mgr. Henrieta Papcunová. Foto: Ing. Jana Kaprálová Ing. Monika Kičáková, Mgr. Henrieta
Papcúnová, 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
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Kalendár
PODUJATÍ
4. 7.-7. 7. 2019 – Festival Východná – Amfiteáter
5. 7.-6. 7. 2019 – Mariánska púť - Levoča
6. 7. 2019 – Tatranský pohár v Street
Workoute – Liptovská Teplička o 12,00
6. 7. 2019 – Štrbské folklórne slávnosti –
pódium pri Obecnom úrade
12. 7.-14. 7. 2019 – EĽRO – festival európskeho ľudového remesla Kežmarok
13. 7.,10. 8.,7. 9.,12. 10. 2019 – Blší trh –
parkovisko pri Bille v Poprade 8,00-14,00
14. 7. 2019 – Malý štrbský maratón –
cestný beh na 31km – Štrba
18. 7. – 21. 7. 2019 – Spišské trhy – Spišská Nová Ves
20. 7. 2019 – Ľudové umelecké remeslá
– Štrbské pleso
20. 7. 2019 – Ján Ambróz a Štefan Štec –
koncert – Východná Amfiteáter
20. 7. - 21. 7. 2019 – Rezbárske sympózium – Štrbské pleso
27. 7. - 28. 7. 2019 – Folklórne slávnosti
Pod Kráľovou hoľou – Liptovská Teplička
3. 8. 2019 – Mengusovské ródeo
4. 8. 2019 – Deň obce Šuňava
10. 8. 2019 – Kandráčovci Open Air Tour
– Amfiteáter Východná
16. 8. 2019 – Národný výstup na Kriváň
– Štrbské pleso ( Podbanské)
16. 8. - 17. 8. 2019 – Goralské folklórne
slávnosti – Ždiar
18. 8. 2019 – Lucie Bílá v Tatrách- Koncert pod mostíkmi na Štrbskom plese
23. 8. - 24. 8. 2019 – Country Weekend
Šuňava
24. 8. 2019 – Svište na Plese- zábavné
podujatie pre deti – Štrbské pleso
24. 8. 2019 – Hudobný festival - pod skokanskými mostíkmi na Štrbskom plese- Miro
Jaroš, Horehronskí chlopi, folklórne súbory.
25. 8. 2019 – Deň obce Štrba – futbalový
štadión
30. 8. - 1. 9. 2019 – Spišský veterán – Zraz
– Šuňava
31. 8. 2019 – Výstup na Kráľovú hoľu –
Liptovská Teplička
31. 8. 2019 – Furmanská súťaž – Spišská
Belá
Poďakovanie za úrodu – Park Lučivná
1. 9. 2019 – Nabucco Openair Tour –
opera Východná – Amfiteáter
19. 9. 2019 – Okolo Slovenska – cyklo
preteky – Štrbské pleso
24. 9. 2019 – Predstavím Ťa oteckovi –
Komédia – Dom kultúry Poprad 19,00
13. 10. 2019 – ôsmy svetadiel – muzikál –
Aréna Poprad 19,00
Posedenie pre dôchodcov Lučivná
13. 11. 2019 – Ekonomie sexu – Radim
Uzel – o vážnych veciach úplne nevážne –
Dom kultúry Poprad 19,00
16. 11. 2019 – Snehová kráľovná – muzikál – Aréna Poprad
Príchod Mikuláša – Obecný úrad - Lučivná
7. 12. 2019 – Kollárovci Vianoce 2019 –
Aréna Poprad - vianočný koncert 18,00

