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Leto je tu opäť...
Pre niekoho obdobie nekonečných horúčav, pre iného
obdobie dovolenky a pre ďalšieho naberanie slnečných
lúčov, ktoré počas roka tu pod Tatrami chýbajú. Uplynulá
zima bola veru dlhá a teplotami aj krutá. Hlavne januárové
mrazy dali zabrať nielen prírode, ale aj ľuďom. A bola aj pridlhá, lebo prvý sneh prišiel začiatkom októbra a posledný
začiatkom mája! V októbri mínusové teploty až takú škodu
nenarobili, ale májový mráz spôsobil problémy záhradkárom, ovocným stromom, aj niektoré druhy ovocia budú
na pultoch drahšie. Hlavne jahody, čerešne, orechy. Marhule a broskyne sa u nás nepestujú vo veľkom množstve, ale
aj tie patria k tým, ktoré budú za vyššiu cenu.
Tí, ktorí máme radi teplo sa vytešujeme, že teploty aj tu
pod Tatrami, už v júni dosahujú letné hodnoty. Tešíme sa
na hubársku sezónu, na športové aktivity na vzduchu s minimálnym množstvom oblečenia, na výlety do hôr alebo
k jazeru. Nie každý však znáša teploty nad 25 stupňov, najmä ľudia so zdravotnými problémami sa potešia každej
prehánke alebo búrke, ktorá aspoň na čas schladí a zvlhčí
prehriaty vzduch.

Napriek tomu je leto pod Tatrami prijateľné...stačí pozerať
správy a predpovede počasia pre južné regióny Slovenska,
kde trpí nielen príroda, ale aj ľudia. Slnečné lúče v Bratislave
medzi betónom a asfaltom sú doslova nebezpečné, vzduch
nedýchateľný a množstvo zrážok minimálne. K tomu ešte
množstvo nepríjemného hmyzu, najmä komárov a ani pobyt v lese nie ja taký osviežujúci ako v severných okresoch.
Leto je čas prázdnin, preto sa naň tešia najmä deti. Niektoré ho strávia pri starých rodičoch, chvíľu v tábore, alebo
s rodičmi pri mori. Sú však aj deti, ktoré čas oddychu budú
venovať mobilom a počítačom. To je asi najmenej efektívne
prežitý letný čas... P Aj za našich čias sa stalo, že rodičia
museli pracovať a zavesili nám kľúče na krk, ale ten čas sme
strávili na vzduchu a často aj veľmi originálne C Po členky
v potoku, v skrýši na strome, v lese alebo v horárni, pod stanom na čistinke, a pod.
Takže, bez rozdielu, či leto máte radi alebo budete očakávať jeho rýchly priebeh Vám prajem, aby ste ho prežili čo
najužitočnejšie, primerane veselo a hlavne v zdraví...
r.r.

Lučivná pri západe slnka
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ŽIJEM, LEBO DÝCHAM. DÝCHAM, LEBO ŽIJEM.
Kým nám dýchanie nespôsobuje žiadne problémy, ani ho nevnímame. Avšak stačí, že ideme hore schodmi, alebo do kopca a vnímame
ako sa nám zrýchli dych, prípadne začneme po vzduchu „lapať“ a uvedomíme si, že dýchanie nás riadi a ovláda. Ak pribudnú diagnózy ako
alergia, astma, chronická obštrukcia pľúc, akútne zápaly priedušiek,
pľúc, ale aj obyčajná nádcha, ktorá nám nedovolí sa v pokoji vyspať,
sme nútení naše dýchanie riešiť.
Aj keď sa to nezdá, naše dýchanie je
komplikovaná, aj keď väčšinu času automatická činnosť tela. Možno vás tento
článok poučí a prekvapí, že svoje dýchanie
dokážeme ovládať a že si správnym dýchaním môžeme pomôcť nielen pri ochoreniach dýchacej sústavy...
Pri narodení človeka počuť nie prvý
nádych, ale prvý výdych – čiže plač. To je
prejav života, ktorý počuť. V priebehu života sa ocitáme v stresových situáciách,
ktoré nám dýchanie prebudujú. Pri záťaži, v strese, bolesti a strachu začína telo
vzduch „lapať“, počuteľne nasávať. A to je
začiatok nesprávneho dychového rytmu.
Robíme telu presný opak, telo by malo
zvýšiť výdaj vzduchu. Dobrým príkladom
sú vzpierači, ktorí s ťažkou váhou (až 100150kg) na pleciach idú po podrepu, tak
ten nádych nepočujeme. Ale keď tlačia
váhu nahor proti gravitácii, tak počujeme
veľmi aktívne vydychovanie. Čiže záťaž
prekonávajú pomocou svalov a VÝDYCHU. Predstavte si seba samého ako idete
do strmého kopca a čo robíme s dychom?
Začneme počuteľne a krátko nadychovať
a nepočuť žiaden výdych...
Ďalšou dôležitou vecou, ktorá ovplyvňuje naše dýchanie sú dýchacie svaly. Hlavný sval dýchania je BRÁNICA, nazývaná
aj „druhé srdce“. Je to druhý najdôležitejší
sval v tele. Prvý je srdce, ale jeho činnosť
ovládať nevieme. Bránica je priečne pruhovaný sval, ktorý vôľou dokážeme ovládať. Bránica sa nachádza v mäkkej časti
pod rebrami, v okolí pupka. My však väčšinu dňa nedýchame pod rebrá, ale do pŕs
a hrudníka. Z hrudných a medzirebrových svalov, ktoré sú len pomocné svaly
pri dýchaní, sme si vytvorili hlavné svaly

Bránicový sval a jeho uloženie v tele

dýchania. Sú to krátke svaly, ktoré sa rýchlo unavia a preto nás aj ľahko rozdýchajú
a spôsobujú dýchavičnosť, u astmatikov
participujú na astmatickom záchvate, lebo
sa sťahujú do kŕča. Takže pre naše telo je
dôležité nadychovať bránicou, lebo pri nádychu bránica roztiahne všetky rebrá,
aj stavce a roztiahne pľúca do veľkého objemu. Pri dýchaní hrudnými svalmi sa vzduch
sústredí len v oblasti centra pľúc a vzduch
sa nedostáva do horných a dolných lalokov,
preto často máme pocit, že naše dýchanie
nie je dostatočné.
Nádych má byť vždy do nosa, lebo nosová sliznica vzduch očistí od prachu, peľov,
zvlhčí aj oteplí. Keď nadychujeme ústami,
vzduch ide do pľúc neočistený a suchý
a studený. V pokoji je nádych aj výdych
nosom, pri záťaži nadychujeme nosom, ale
vydychujeme ústami.
Možno vás prekvapím ešte viac, ak napíšem vetu, že nie je dôležité nadychovanie,
ale výdych. Nádych sa deja totiž automaticky a výdych nám určí hĺbku toho ďalšieho
nádychu. Preto platí pravidlo, že naše telo
by malo vydychovať dva krát dlhšie ako nadychovať! A výdych je aktívny proces, ten
by mal byť počuteľný, tak ako sme spomínali pri novorodencovi jeho krik a plač C
Výdych je teda aktívny proces pre telo...
vezmime si reč, spev, kýchnutie, kašeľ, ston,
krik, plač...to všetko sú aktívne alebo obranné procesy dýchania. Ovládaním bránice
a vlastného výdychu dokáže telo zvládnuť
záťaž, stres, dýchavičnosť, aj astmatický záchvat. Preto potrebujeme trénovať a posilňovať nielen svaly končatín, chrbtice, trupu,
ale aj dýchacie svaly. Ako teda posilňovať
bránicu?
Ľahnite si na chrbát, na pupok položíte dlaň. Pokojne sa nadýchnete a vzduch
vedome smerujeme pod rebrá. Brucho sa
nám nafúkne a pri výdychu, resp. fúknutí
cez zošpúlené pery, ho vtiahneme. Ak dáte
na brucho knižku, prípadne kilo soli, budete nadychovať proti záťaži a tým bránicu
posilňujete.
Skúste pri prechádzke 2 kroky nadychovať pokojne a 4 vydychovať počuteľne
ústami. Ak pôjdete do kopca, bude to 1
krok nádych a 2 kroky výdych. To zabezpečí správnu intenzitu dýchania a ak sa túto
techniku naučíte, vyhnete sa dýchavičnosti.
Ak budete po zápale priedušiek, ale-
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bo pľúc, skúste predýchavať dolné laloky
pľúc, a to tak, že v ľahu alebo v sede si priložíte dlane na rebrové oblúky zboku, čiže
tam, kde máte posledné rebrá a vedome
s pokojným nádychom nasmerujete vzduch do najspodnejšej časti pľúc a budete
dlho, prípadne prerušovane vydychovať.
S deťmi sa trénuje dýchanie oveľa veselšie, lebo každé vydychovanie môžeme
nahradiť húkaním, fúkaním, ššššš, havhav, čo sú techniky na odhlieňovanie a rezistujú dýchanie (posilňujú ho odporom).
Môžete nafukovať balóny, fúkať slamkou
do vody, v bazéne ústami fúkať do loptičky, a pod.
Ak vás „sekne“ v chrbtici, telo nesmiete cvičiť, ani robiť prudké pohyby. Ale spomínala som už, že bránica rozťahuje nielen
rebrá, ale aj stavce a dýchaním do bránice
môžete pomôcť uvoľniť a zrelaxovať „seknutý“ úsek stavcov.
Dúfam, že článok vás inšpiruje a doprajete telu aspoň občas dychový tréning,
ktorý vám pomôže eliminovať nielen
problémy s dýchaním, ale aj s chrbticou.
Prianie na záver: Nech sa vám dobre dýcha C 
r.r.

Obr. Dýchanie prevažne hrudnými
a medzirebrovými svalmi
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Polárna žiara 29. marec 2017
Ak vyhľadávate silné a magické zážitky, potom by ste sa nemali nechať obrať o možnosť
vidieť polárnu žiaru. Nie nadarmo sa spomína v početných severských mýtoch. Niekde sa
o nej vraví ako o svetle stvorenom duchmi, ktorí ju vytvorili pre mŕtvych, aby mali osvetlenú
cestu do záhrobia. Vikingovia si zasa polárnu žiaru predstavovali ako cválajúcich tajomných
bojovníkov, ktorí sa preháňajú koňmo po oblohe.
Za všetkým hľadaj fyziku
Polárna žiara je atmosférický úkaz, ktorý
vzniká v termosfére. Zo Slnka prichádzajú
k Zemi spolu s ostatnými časticami i voľné
elektróny, tzv. slnečný vietor. Slnečný vietor
je priťahovaný magnetizmom Zeme. Slnečné
častice sa pri svojom páde zrážajú s atmosférickými plynmi a vyvolávajú ich svetielkovanie. Keďže je magnetizmus najsilnejší
v blízkosti severného a južného pólu, práve
v týchto oblastiach možno najčastejšie vídať
polárnu žiaru. Na oblohe je pozorovateľná
v podobe svietiacich lúčov, oblúkov či pásov,
ktoré sa pohybujú vo výške 80 až 400 km.
Niekedy dosahujú šírku i niekoľkých tisícok
kilometrov. Vedci vypočítali, že polárna žiara
v trvaní 15 až 30 minút uvoľní energiu okolo 1 000 000 megawattov, čo by jadrová
elektráreň vyprodukovala za viac ako 2000
rokov.

Pravdepodobnosť pozorovania polárnej žiary bola aj u nás relatívne vysoká.
Modely predpovedali počas týchto dní
30 až 40 percentnú šancu na pozorovanie vzdialenej polárnej žiary a 25 až 30
percentnú šancu na pozorovanie silnejšej
polárnej žiary. Takáto udalosť sa štatisticky na našom území vyskytuje raz za dva
roky.
Polárna žiara bola pozorovateľná aj z nášho územia v túto noc. Najviditeľnejšia bola už
od 20:00 a maximum intenzity by pretrvávalo až do skorých ranných hodín.
Najvhodnejšie miesta pre pozorovanie
polárnej žiary sú ďaleko od väčších miest,
v čo najväčšej tme. Polárna žiara sa vyskytuje
nad severným obzorom. V priemere trvá len
niekoľko desiatok minút a môže sa objaviť
aj niekoľkokrát. Treba tak čakať veľmi trpezlivo. 
r.r.

Vek našej obce
Obec Lučivná je takmer o štvrťstoročie staršia, ako a roky uvádzalo. „Našla sa staršia prvá písomná zmienka, ako
bolo doteraz známe, resp. rešpektovaná, evidovaná, publikovaná či zverejňovaná,“ uviedol historik Ján Endrödi, ktorý
sa podieľa na príprave novej monografie o obci. Podľa historika je k Lučivnej zachovaných veľmi málo stredovekých
listín a aj to málo, čo sa spomedzi najstarších zmienok zachovalo sa netýka priamo Lučivnej, ale najmä Štrby a Šuňavy.
Lučivná je v týchto listinách spomenutá vďaka susedstvu s týmito obcami.Lučivná existuje už minimálne 720 rokov.
Listina, vďaka ktorej sa bude
prepisovať „rodný list“ Lučivnej
sa nachádza v rodinnom archíve Szentiványovcov (slovensky
Svätojánskych, šľachtický rod pánov z Liptovského Svätého Jána),
ktorých predkovia boli v minulosti zakladateľmi a vlastníkmi
viacerých obcí, hlavne na Liptove, medzitým a j Štrby. Doteraz sa
v prípade Lučivnej uvádza prvá
písomná zmienka z roku 1321.
Aj táto listina je v archíve rodiny
Szentiványiovcov, podobne ako
listina, ktorá potvrdzuje skorší
dátum jej existencie. „Našiel som
v rodovom inventári aj samotnú
listinu, kde bol skomolený názov
Lučivnej,“ uviedol Endrödi. Väčšina starších názvov obce má podobu Lucsfalva, Luciwna, Lucsfa.“
v tejto listine bol názov skomolený na Lauchfa a aj preto I. Borsov
inventár archívu rodiny Szentiványi v záverečnom registri mien
a miest túto lokalitu nepriradil
k Lučivnej a ponechal ju len ako
Lanchfa. Listina teda bola známa,
len bola nepresne interpretova-

ná, no a mnohí historici vychádzajúc aj z tohto záverečného registra v nej Lučivnú nenašli alebo
prehliadli.
K Lučivnej si tak vyhľadali až
mladšie listiny a prehliadli túto
prvú písomnú zmienku. Pri revízii
listín z tohto archívu a pri istom
majetkovom spore a novom vymedzení hraníc medzi Štrbou,
Šuňavou a dedinou Lauchfa boli
stanovené nové hranice v roku
1298 a je jednoznačné, aj podľa
priebehu hraníc, že ide o Lučivnú
a nie je dôvod pochybovať o tejto listine. Listina sa nezachovala
v origináli, ale formou stredovekého hodnoverného odpisu
z roku 1416.
Lučivná ešte nestihla osláviť
ani 700. výročie prvej písomnej
zmienky, ktoré by podľa starších
údajov pripadlo na rok 2021, a už
na budúci rok si môže pripomenúť 720. výročie prvej písomnej
zmienky. Ani nový objav však
nezmenil názor Ján Endrödiho na starobylosť tejto obce.“
Oveľa väčší dôraz by som kládol

na etymológiu názvu Lučivnej,
ktorá svedčí o tom, že obec má
svoje historické korene už v 12.
možno 11.storočí. Názov Lučivnej nevznikol od lúky – lúčiny,
ako sa to v staršej literatúre interpretovalo. Názov vychádza
z lúčového dreva. Súvisia s tým
až nadpriemerne zachované
chotráne názvy vrchov, kopcov,
lokalít, ktoré svedčia o tom, že
obyvatelia Lučivnej sa v minulosti zaoberali spracovaním lúčového dreva, konkrétne borovicového a jedľového a vyrábali z neho
smolu. Svedčia o tom aj názvy
kopcov ako Smolník, Kimberg,
Bôrik, Uhliská.“ povedal Endrödi. O starobylosti týchto názvov
svedčí aj to, že systém tzv. služobníckych osád, ktorých obyvatelia
sa špecializovali na istý druh remesla, zaniká v 13.storočí, keď sa
mení komitátna správa na župnú.
V tomto období sa takéto obce
stavali bežnými poddanskými
dedinami. V prípade Lučivnej
došlo aj k spresneniu jej stredovekých dejín, ktoré v staršej litejún 2017

ratúre chýbalo. Väčšina autorov
sa odvolávala na Dejiny štiavnického opátstva na Spiši od Jána
Vencka.“
Vencko nepokladal
Lučivnú za súčasť štiavnického
cistercitského opátstva. Pripravovaná monografia to potvrdzuje
a upresňuje, že Lučivná bola minimálne od vzniku štiavnického
opátstva až do jeho zániku jeho
trvalou súčasťou,“ uviedol Endrödi. Tiež nevylúčil, že aj budúcnosti môže dôjsť k novým objavom
v prípade prvých písomných
zmienok o niektorých obciach.
„Môže k tomu dôjsť a aj sa to
stáva, že sa presnejšie identifikuj
niektoré lokality alebo sa upresní
ich poloha,“. Príkladom je Hôrka,
kde sa počas prípravy monografie pred pár rokmi podarilo nájsť
hneď niekoľko skorších písomných zmienok, ako bolo dovtedy
uvádzané. Stáva sa však, že niektoré obce oslavujú výročie, ktoré
nie je nijako podložené.
Rastislav Ovšonka,
Zdroj: Podtatranské noviny
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Zo zasadnutí obecného
zastupiteľstva v Lučivnej

pr áce v obci

Obecné zastupiteľstvo
v Lučivnej prerokovalo
3. 3. 2017
záverečný účet obce s prebytkom
hospodárenia za rok 2016 vo výške 75
437,57
správu o kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce
odpredaj pozemku pre p. Mačákovú
5. 5. 2017
zápis do kroniky obce za rok 2016,
správu o činnosti jednotlivých komisii,
informácia o podaných projektoch.
23. 6. 2017
odpredaj pozemku p. Halmo Tibor,
prenájom športového areálu,
úpravy rozpočtu z dôvodu opravy rigola, rekonštrukcie a údržby jazierka
a pergoly, budovania multifunkčného
ihriska, zakúpenie meračov rýchlosti,
nákupu veľkoobjemových kontajnerov,
košov, opravy požiarnej techniky
porušovanie VZN o používaní zábavnej
pyrotechniky v Hoteli Lučivná

Nový náter dostáva v týchto dňoch strecha budovy obecného úradu

POZEMKOVÉ ÚPRAVY
Začiatkom júna zvolal Okresný
úrad Poprad s obcou Lučivná prostredníctvom verejnej vyhlášky ustanovujúce zhromaždenie účastníkov
pozemkových úprav v k. .ú. Lučivná. V programe rokovania malo byť
oboznámenie prítomných s problematikou pozemkových úprav, schválenie rokovacieho poriadku a stanov
Združenia účastníkov pozemkových
úprav, tiež voľba predstavenstva.
Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia
Zaťurovej spoločnosti Šuňava, Spišské Bystré Lučivná a asi 50 občanov
– vlastníkov dotknutých nehnuteľnosti.
Po úvodnom predstavení zhotoviteľa projektových úprav prítomní
občania prejavili takmer jednotný
názor na projekt zlučovania ako taký
- aby zostali parcely jednotlivých
vlastníkov v pôvodných lokalitách,
v doterajších spoluvlastníckych podieloch a aby k zlučovaniu v zmysle zákona o pozemkových úpravách
nedošlo. Zástupcovia štátnych organizácii vôľu prítomných po diskusii
akceptovali a zhromaždenie rozpustili.
jún 2017

23. februára po prudkom oteplení našu obec opäť „postrašili“ ľadové kryhy,
ktoré zatarasili prechody pod mostami a voda na chvíľu opäť vytiekla čiastočne
z koryta na Školskú ulicu. Ďakujeme všetkým, ktorí pomáhali pri uvoľňovaní krýh
a spriechodnili tak opäť koryto Mlynice.
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M edzinárodný deň detí v Lučivnej

NOVOVZNIK A JÚCI KLUB DÔCHODCOV

Z myšlienky pána Jána Melekyho st. a za
podpory sociálnej komisie sa v Lučivnej začalo s prípravou vzniku Klubu dôchodcov.
V obci žije 170 ľudí v dôchodkovom veku.
Mnohí z nich sa veľmi aktívne zapájajú do života v obci, niektorí sú však limitovaní zdravotnými obmedzeniami. Sú aj takí, ktorí by radi
trávili čas aktívne, ale nemajú podnet, financie,
dopravný prostriedok, alebo majú iné limity,
ktoré im v realizácii bránia. Zapojiť všetkých
dôchodcov by novovznikajúci klub chcel a mal
v náplni svojej činnosti. Aby bola v obci ponuka spoločenského, kultúrneho, športového,
vzdelávacieho, aj ľudského vyžitia a využitia
voľného času ľudí v dôchodku.
Prípravný výbor v zložení Ján Meleky st., Miloslav Šuliga, Jozef Valentík, Jozef Šulek a Štefánia Jašíková požiadali Obecné zastupiteľstvo o
súhlas so založením klubu a s podporou obce
zrealizovali 28. júna výlet na Pieniny, ktorého sa
zúčastnilo 24 dôchodcov.
Začiatkom júla sa uskutoční ustanovujúca
schôdza, ktorá určí fungovanie a smerovanie
klubu. Financovanie by, podľa slov pána Melekyho st., malo byť z členských príspevkov, z
podpory obce a sponzorov. Vhodnú miestnosť
pre svoju činnosť samostatný Klub dôchodcov
zatiaľ hľadá. Medzi plánované aktivity členov
by mala byť návšteva Múzea v Poprade, výlety
za kultúrnymi pamiatkami, návšteva kúpaliska
a realizácia zaujímavých podnetov od členov
klubu.
jún 2017
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M ladé talent y
Matej BELICZA - Lukostreľba

Má 17 rokov, študuje v Poprade
na SOŠ odbor mechanik hasičskej techniky. K hasičskému športu má blízko
od mala a súťaží sa zúčastňuje aj v súčasnosti. Ďalšou jeho záľubou je lyžovanie a snowboarding. Ale medzi jeho srdcové záležitosti patrí lukostreľba. Venuje
sa jej takmer 2 roky. Začínal v kategórii
holý luk, ako junior – tu dosiahol na majstrovstvách Slovenskej republiky v halo-

vej lukostreľbe 3. miesto.
Momentálne strieľa v kategórii olympjsky luk ako junior, na vzdialenosť 70
metrov – tu sa mu podarilo vystrieľať
v podtatranskej lukostreleckej lige 1.
a dve 2. miesta.
Okrem terčovej lukostreľby ho baví
aj 3D streľba. Je to streľba na 3D modely zvierat z maximálnej vzdialenosti 24
metrov. V tejto súťaži sa zúčastnil dvoch

kôl Slovenskej lukostreleckej ligy a obsadil dve 1. miesta ako senior. Body z týchto súťaží a kôl sa zarátavajú do kvalifikácie na majstrovstvá Slovenska. Na týchto
majstrovstvách by rád zabojoval o čo
najlepšie umiestnenie.
K dosiahnutým výsledkom gratulujeme a držíme palce do ďalších bojov.

Te r é z i a G ažiová - S p e v

Počas neskorej jarnej prechádzky som
natrafila na takýto skvost medzi rastlinami. Je
to veľmi vzácna, zákonom chránená rastlina,
črievičník papučkovitý. Budete prekvapený,
ale zakvitol nám v našom katastri, v Lučivnej.
Krásny, neobvyklý, vzácny a u nás!
Poďte von, prejdite sa po lese, všimnete si
možno čosi neobvyklé, prekvapivé, máme sa
čím chváliť. Starajme sa viac o to, čo je za plotom nášho dvora, oplatí sa, veď málo poznáme
okolie našej dediny. Vzácnych rastlín a živočíchov máme v našom katastri viac. Hľadajte C
jún 2017

Na Konzervatóriu Jozefa Adamoviča sa dostala prostredníctvom učiteľa, ktorý ju učil
na základnej umeleckej škole. Úspešne zvládla prijímacie skúšky a nastúpila do prvého
ročníka. Neverila si,že zvládne štúdium na tejto škole, no opak bol pravdou. Tento rok
úspešne skončila štúdium maturitou. Hrá a spieva v ľudovom orchestri s ktorým absolvovali mnohé vystúpenia. V štúdiu chce pokračovať aj naďalej. Hudba ju veľmi baví
a chcela by sa jej venovať aj v budúcnosti.
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MDD povstanie
Slovenskémix
národné

OBRANNÝ ÚSEK VELITELSTVA OBRANNEJ OBLASTI 2: BATIZOVCE – LUČIVNÁ – ŠTRBA 1944 – 2017
V okolí návršia (Šibeničný vršok), na ktorom sa nachádza
pamätník padlým, prebiehali

v prvých dňoch Slovenského
národného povstania dôležité
obranné boje. Úlohou povstaleckých jednotiek rozmiestnených
v tomto priestore bolo zastaviť
postupujúce nemecké okupačné
jednotky a zabránit im v ďalšom
postupe na povstalecké územie.
Nemci po obsadení Popradu v
dňoch 1. až 3. septembra 1944
opakovane útočili v tomto smere, ale zakaždým boli odrazení.
Povstalci zviedli tažké boje s nemeckými jednotkami popri hlavnej ceste i železničnej trati pri
Svite a Batizovciach.
Obranu v priestore Batizovce –
Svit – Lučivná – Štrba tvorili jednotky 1. československej armády
na Slovensku Veliteľstva obrannej oblasti 2. Zložené boli prevažne z vojakov posádky v Liptovskom Sv. Mikuláši. Povstalecké
jednotky sem ustúpili po ťažkých

bojoch pri Kežmarku a Poprade. Ďaľší dobrovoľníci a vojaci, ktorí nastúpili v kasárňach
v Liptovskom Sv. Mikuláši po
vyhlásení mobilizácie, boli v
dňoch 2. a 3. septembra 1944
presunutí do tohto priestoru.
Spolu s nimi bránili tento úsek
aj dve čaty partizánov z partizánskej brigády Za slobodu

Slovanov. Dna 3. septembra 1944
bolo v tomto obrannom priestore
sústredených okolo 400 povstaleckých vojakov a partizánov. Podporovaní boli dvoma delostreleckými
batériami. K dispozícii však mali iba
lahké kanóny proti útočnej vozbe.
Veliteľom tohto obranného úseku
bol stot. jazd. Jozef Vražda.
Dňa 4. septembra 1944 ráno
začal hlavný nemecký útok na
obranné postavenie povstalcov
pri Lučivnej a Štrbe. Ako predvoj
útočila v smere na Svit a Batizovce zmiešaná rota Wischmeyer, za
ňou postupovala bojová skupina
SS Schäfer s SS práporom Hoyer.
Boli to elitné nemecké jednotky o
sile okolo 1200 mužov. Mali bohaté
bojové skúsenosti z východného
frontu a z Poľska do Popradu dorazili v nočných hodinách z 3. na 4.
septembra 1944.

Zdroj: Marcel Maniak

pozvánka na výlet - náučný chodník Lučivná

12. august Lučivná

Dňa 4 septembra 1944 padol Ján
Trnovský, Vladimír Kokavec, Matej Lehocký a vladimír Antol. Juraj Brozman
z Lučivnej zahynul vo februári 1945 v
koncentračnom tábore Ravensbrück.

Trasa povedie okolo jaskýň, skál a iných významných miest (modrá trasa) 1 - Lučivnianska jaskyňa 1;
2 - Lučivnianska jaskyňa 2; 3 - Lučivnianska jaskyňa 3; 4 - Od Šuňavy; 5 - Lučivnianska jaskyňa 5; 6 - Zasypaná jaskyňa;
7 - Lopušná jaskyňa 1; 8 - Anjelova skala; 9 - banské diela v Lopušnej doline; 10 - juhovýchodné úpätie Kimbiargu; 11
- Kimbiarg (Bôrik); 12 - Roveň (Pod Lučivnou horou); 13 - Nad skalami I a II; 14 - Brehy I a II; Stav do roku 2015
jún 2017
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SEPARUJME! ŠETRÍME PRÍRODU AJ PENIAZE !
Aj napriek všetkým možnostiam, ktoré v obci
Lučivná pri triedení, uskladňovaní a zbere vyseparovaných komodít máme, neustále sa stretávame
s problémami. Občania sypú komunálny odpad
do kontajnerov so sklom – či plastami, nechávajú
vrecia s nevytriedeným odpadom v prístreškoch.
Vozia konáre a odpad zo záhrad k lesom, potoku
a pritom majú možnosť tento odpad umiestniť do
kontajnerov na to určených vo dvore obecného
úradu. Na niektorých prístreškoch už obec umiestnila kamery a neporiadnici budú napomínaní. Vo

dvore obecného úradu sú označené veľkoobjemové kontajnery na trávu, konáre a stavebný odpad.
Stačí pri triedení odpad správne vyložiť.
zahrajme sa ako vieme separovať

www.triedime.sk/digitalny-pracovny-zosit/

Zber plastov v Lučivnej: 3. 7., 31. 7., 28. 8., 25. 9., 23. 10., 20. 11., 18. 12.
Zber skla v Lučivnej: 10. 7., 7. 8., 4. 9., 2. 10., 30. 10., 27. 11., 26. 12.
Výkup papiera: 18. júla pred budovou Obecného úradu
Prosíme všetkých občanov, aby na separovaný zber využívali prioritne
vrecia (žlté, zelené) a tie dávali podľa kalendára zberu pred svoje
domy. Prístrešky sú kapacitne obmedzené a tvoria sa pri nich skládky
nežiaduceho odpadu. Vriec na výmenu dostanete toľko, koľko plných máte
na odovzdanie. Za porozumenie a pochopenie ďakujeme.

Drobný stavebný odpad je odpad, ktorý
produkujeme pri realizovaní stavebných prác
Medzi jednotlivé druhy produkovaného
drobného stavebného odpadu patrí:
Betón: ktorý vzniká pri údržbách a demoláciách
betónových stavieb alebo betónových častí stavieb. Patrí do skupiny inertných odpadov a je bez
obsahu nebezpečných látok,
Tehly: tento odpad vzniká pri údržbách a demoláciách rôznych murovaných stavieb. Je spravidla z pálenej hliny (ílu) , ale môže ísť aj o surovú
hlinu – tzv. „nabíjania“ , resp. o tehly zo surovej ,
nepálenej hliny. Takisto sem možno zaradiť škridlice z pálenej hliny a obdobné výrobky. Tento odpad patrí do skupiny inertných odpadov a je bez
obsahu nebezpečných látok,
Obkladačky dlaždice a keramika: ide o odpad
vznikajúci najmä pri rekonštrukciách či demoláciách kúpeľní , podláh , krbov , obložení stien a mú-

ÁNO: tetrapak, noviny, časopisy, letáky, zošity, kalatógy, kalendáre, baliaci papier, papierové a kartónové škatule a obaly
NIE: plienky a použité papierové vreckovky, papier znečistený
olejom, farbou, ropnými produktami, cementom, a pod.

SKLO
zelená

rov a podobne. Sú to materiály spravidla na báze
porcelánu , iných špeciálne spracovaných ílov či
cementu. Tiež patrí do skupiny inertných odpadov
a je bez obsahu nebezpečných látok,
ÁNO: beton, tehly, obkladačky dlaždice
a keramika, tvárnice ypor
NIE: polystyrén, okná, dvere, kartóny

ÁNO: nevratné obaly z alkoholických a nealkoholických nápojov, poháre, sklo z okien a dverí.
NIE: porcelán, keramika, drôtené sklo, autosklo, zrkadlá, TV
obrazovky.

PLASTY
žltá

b e z ko m e n tá r a
jún 2017

ÁNO: stlačené PET fľaše, plastové fľaše, uzávery z fliaš, obalové
fólie, tégliky z jogurtov, masla,
potravín, kozmetiky, plastové
hračky, polystyrén.
NIE: mastné obaly so zvyškom
potravín, podlahové krytiny,
obaly z motorových olejov, farieb a nebezpečných látok.
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Holub ako symbol mieru je nám všetkým povedomý a známy
Holub ako posol správ je už minulosťou. V našej obci holub ako spestrenie
jedálnička už tiež vymizol. Je to škoda?
Veď pre Slovanov to bolo bežné domáce
zviera.
Opýtali sme sa pána Eduarda
Chromého, jediného (no dúfame
že nie posledného) chovateľa holubov v Lučivnej na jeho chov a
koníčka.
Ako dlho ste chovateľom holubov?
Holubárčeniu sa venujem už vyše 30 rokov, je to koníček z mladosti, záľuba ktorá
sa mi neprestala páčiť. Pred rokmi ma v nej
podporil aj svokor, ktorý mi daroval niekoľko holubov.
Koľko holubov máte?
Chovám plemeno poštový
holub a orientujem sa na biele
sfarbenie. Momentálne mám len
15 kusov, no pred pár rokmi som
mal plný stav a to 50 kusov. Bohužiaľ aj pri tomto chove je riziko
že o časť populácie prídem a to
najmä vplyvom dravcov, ako jastrab, myšiaky, ale aj lasice. Keďže reprodukcia u holubov je dosť nízka, samička sedí na
dvoch vajíčkach mesiac a 2-3x
do roka. Doteraz som mal hniezdenie úspešné a podarilo sa
odchovať mláďatá. Najčastejšie
využívam holuby ako úžitkové,
pre vlastnú spotrebu. Manželka
robí výborné holubie rizoto a
holubiu polievku.

Ste členom nejakého klubu chovateľov
choroby, keďže v okolí je málo chovateľov,
holubov?
málo holubov, je aj menšia pravdepodobnosť prenosu chorôb. Skôr sa stretávam s
Nie, nie som členom žiadneho klubu, aj
nepriazňou ľudí.
kvôli nedostatku voľného času, aj kvôli tomu,
Bol by som rád keby sa v obci našiel ďalže chovám holuby len ako úžitkové.
ší mladší chovateľ holubov, s ktorým by
Teda, nezúčastňujete sa pretesme si mohli vzájomne poradiť, či pomôcť,
kov alebo výstav?
Nemám chov registrovaný, nezúpretože je to krásny koníček.
Ďakujeme za rozhovor, prajeme veľa
častňujem sa pretekov, netrénujem.
úžitku a zdaru.
Čo ak niekomu vo dvore pristane cudzí poštový holub?
Keďže v našich končinách bežne variť
Stáva sa aj mne, že cudzí hoholubacie mäsko nemôžme, dávame vám
lub sa primieša k mojim. Väčšinou športotip na niečo vtáčie, len nebude to mäsko.
vé poštové holuby majú na nohe krúžok
na ktorom je údaj o chovateľovi a krajine
VTÁČIE MLIEKO
z ktorej pochádza. Viac krát pristál u mňa
holub z Poľska. Väčšinou sú tieto holuby
0,75 litra mlieka
len unavené, pristanú, oddýchnu si, na100 gr. kryštálového cukru
kŕmia sa a pokračujú v lete do1 vanilkový cukor
mov. No vysilené holuby sa mu3 vajcia
sia zdržať dlhšie pre zotavenie
1 vanilkový puding v prášku
no a niekedy potom už nevedia
nájsť cestu domov a ostanú. Ak
Štvrtinu mlieka si odložíme. Z bielkov a štvrtiny
majú ľudia možnosť, stačí nechať takéhoto unaveného holu- kryšt. cukru ušľaháme tuhý sneh. Mlieko zatiaľ
ba aby si oddýchol, poprípade povaríme so zvyšným cukrom a s vanilkovým
mu poskytli vodu a zrno, zamedzili stretu cukrom. Do mierne vriaceho sádžeme lyžicou
so psom či mačkou . Holub sa sám o seba sneh vo forme halušiek (obláčikov), ktoré obvaríme z oboch strán asi 1 minútu. Obláčiky vybepostará a odletí.
V jarných mesiacoch rieme lyžicou na tanier. Do odloženej štvrtiny
spôsobovali paniku správy mlieka dáme puding a žĺtka, dobre vyšľaháme .
o vtáčej chrípke, zazname- Pomaly, za stáleho miešanie pridávame do vrianali ste vo svojom chove ceho mlieka, kde boli obláčiky. Nevaríme dlho,
niekedy nejaké choroby či aby sa neurobila praženica, keď mlieko krátko
prevrie, vložíme doň naspäť bielkové obláčiky a
ťažkosti?
Doposiaľ som nemal v chove žiadne môžeme podávať.

Požiare a prevencia
a pri nesprávnej manipulácii s
otvoreným ohňom, horľavými
kvapalinami a pod.,
od poškodenej žatevnej
techniky a trenia slamy natočenej na rotujúcich častiach zbernej techniky,
od závad na elektrickej inštalácii strojných zariadení,
časté požiare spôsobujú tiež
deti bez dozoru pri hre so zápalkami a mnoho ďalších príčin
označených ľudským faktorom,
najmä ľahostajnosťou a neopatrnosťou
Detská požiarovosť
Obraciame sa
najmä na rodičov
Jednotné číslo tiesňového volania
maloletých detí,
aby venovali zvýHasičský záchranný zbor
šenú pozornosť
Zdravotnícka záchranná služba
systematickej výPolícia Slovenskej republiky
chove a potrebnej
pozornosti

Preventívne opatrenia na
predchádzanie vzniku požiarov v letnom období a pri zbere úrody
Letné obdobie sa vyznačuje
okrem zvýšených teplôt daných
prírodnými javmi tiež zvýšenou
činnosťou poľnohospodárov pri
žatve, mlatbe, všeobecne zberom úrody. Je mnoho prípadov,
že zber úrody je spojený aj so
zvýšenými nebezpečenstvom
vzniku požiarov najmä však:
z neopatrnosti pri fajčení

Dôležité telefónne čísla
112
150
155
158

T
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svojim deťom. Popri výchovnom
pôsobení školy i všetkých občanov majú rodičia rozhodujúcu
funkciu pri tejto úlohe. Podľa štatistík deti najčastejšie spôsobujú
požiare v bytoch, poľnohospodárstve a v lesnom hospodárstve.
Preto Vám odporúčame venovať
pozornosť najmä:
nedovolenej manipulácii
deti s plynovými a elektrickými
spotrebičmi ako i horľavými kvapalinami, hre detí so zápalkami
v bytoch, hospodárskych budovách a lesoch, pri fajčení a hre
so sviečkami a rôznymi druhmi
svetlíc a prskaviek,
zvýšenú pozornosť venujte
uskladneniu zápaliek a nežiadajte od maloletých deti ich nákup,
Váš dozor musí byť primeraný veku dieťaťa, ale i prílišné
precenenie jeho samostatnosti
býva častou príčinou tragédii,
maloleté deti nikdy nenechajte
bez dozoru dospelej osoby
Skôr ako zapálite sviečku
Sviečky dnes patria k sviatočjún 2017

nej atmosfére hoci aj všedného
dňa. Avšak skôr, ako ich zapálite,
pouvažujte nad ich bezpečnosťou, aby tepla a ohňa nebolo
priveľa. Takmer každý z nás má
väčšie či menšie skúsenosti s plameňom sviečky, ktorý zasiahol aj
to, čo nemal. Sviečky, horiace na
parapetoch okien, na stoloch v
kvetinových či čečinových aranžmánoch, ale i na hroboch môžu
predznamenať zásahy hasičov,
ktorých pomoc by v tom čase
mohli potrebovať aj iní. Ako teda
predchádzať požiarom pri manipulácii so sviečkami?
Najbezpečnejšie sú iluminačné svetlá (známe ako kahance)
v hliníkových obaloch. Veľmi rizikové sú sviečky v umelohmotných obaloch, ktorý je horľavý a
môže zhorieť spolu so sviečkou.
Zvýšenú opatrnosť je potrebné
venovať teraz moderným sviečkam,v ktorých sú zaliate suché
kvety, listy, či umelohmotné
ozdoby.
Pokračovanie
na druhej strane
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Požiare a prevencia
Dokončenie s predchádzajúcej strany

Sviečky i kahance treba dávať od seba v
minimálnej vzdialenosti 15 cm, aby nedošlo
k vzájomnému vznieteniu. Treba myslieť aj
na to, že príčinou vznietenia môže byť aj rozhorúčený obal sviečky na horľavom odklade,
alebo horúci parafín zo sviečky na horľavých
látkach predovšetkým na bavlne.
zapálená sviečka alebo aromatická lampa nemôže zostať bez dozoru dospelej osoby
horiace sviečky nesmú byť v dosahu malých detí,
pod každou zapálenou sviečkou musí byť
podložka z nehorľavého materiálu (kameň,
betón, kovové misky, ohňovzdorné sklo, keramika, smalt), alebo ju celú vložte do vhodného materiálu zo spomínaných materiálov.
Do zasklených lampášov vkladajte radšej kahance v hliníkovom obale než sviečky. Nekvalitná sviečka by sa mohla teplom zdeformovať a plameň až siahne sklo, ktoré vplyvom
ohňa popraská a prestane chrániť okolie pred
ohňom
horiaca sviečka nesmie byť v prievane
(rozkmitaný plameň môže zapáliť horľavé
látky vo svojej blízkosti (záclona, suché aranžmány a pod.)
Užitočné informácie pre občanov
Touto cestou Vás chceme oboznámiť aj s
novelou zákona č. 314/2001 Z.z. O ochrane
pred požiarmi, v ktorej sa mimo uvádza, že
každý vlastník budovy alebo bytovej jednotky so samostatným vykurovacím telesom je
povinný vykonať kontrolu komínového telesa osobou na to odborne spôsobilou teda
kominárom, ktorý vydá o kontrole potvrdenie. Za nesplnenie povinnosti v tejto oblasti
hrozí fyzickej osobe pokuta do výšky 99 eur
a právnickej osobe až do výšky 16 600 eur.
Ako často musíte čistiť komín?

Pri spotrebičoch s tepelným výkonom do
50 kW
raz za štyri mesiace, ak sú pripojené
spotrebiče na tuhé alebo kvapalné palivo,
raz za šesť mesiacov, ak sú pripojené
spotrebiče na plynné palivá a komín nemá
vložku,
raz za dvanásť mesiacov, ak sú pripojené spotrebiče na plynné palivá a komín má
vložku.
Kontrola kotla
Zákon vyžaduje dlhý interval, až 15 rokov
podľa typu kotla (pri kotloch starších ako 15
rokov musí byť súčasťou kontroly aj individuálna špeciálna kontrola vykurovacej sústavy). Dôležitejší je ale interval, ktorý predpisuje servisná knižka. Pri nových kotloch je
to zvyčajne každý rok počas prvých 5 rokov
prevádzky. Tieto podmienky berú do úvahy
aj poisťovne. Ak pravidelné servisné kontroly nedodržíte, strácate platnosť záruky kotla.
Poisťovňa vám môže krátiť, alebo úplne odmietnu zaplatiť z vášho poistenia škodu.
Revízia elektrických zariadení a bleskozvodov
Lehoty odborných prehliadok sa vykonávajú podľa druhu objektu a zariadení, napr.
murovaná obytná budova potrebuje revíziu
1x za 5 rokov. Ak nemáte povinnosť mať na
dome bleskozvod (t.j. Stavebný úrad vám pri
kolaudácii túto povinnosť neuložil). Máte o
starosti. Ak vám táto povinnosť uložená bola
a vy ste ju nesplnili, môže to byť pre poisťovňu dôvod krátenia ei odmietnutia poistenia.
Prísny zákaz
vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov
zakladať oheň v priestoroch alebo
miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu
spaľovať horľavé látky na voľnom
priestranstve bez predchádzajúceho písom-

V nedeľu 18.6.2017 sa v areáli lyžiarskeho strediska Snowpark v
Lučivnej uskutočnil šiesty ročník súťaže hasičských družstiev o Putovný pohár starostu obce Lučivná, ktorá je zaradená do 23. ročníka
Podtatranskej hasičskej ligy. Na štartovnú čiaru sa postavilo sedemnásť družstiev v štyroch kategóriách, ktoré divákom predviedli hasičský útok do kopca. U mužov zvíťazil Spišský Štiavnik s dosiahnutým
časom 19,18 s . Druhí skončili hasiči zo Spišského Bystrého II (19,52)
jún 2017

ného súhlasu pre právnické osoby alebo fyzické osoby podnikateľov,
spaľovať horľavé látky na voľnom
priestranstve pre fyzické osoby za dodržania
podmienok ustanovených vyhláškou MV SR
č. 121/2002 Z. z. O požiarnej prevencie v znení neskorších predpisov
V zmysle zákona č. 314/2001 o ochrane
pred požiarmi v znení neskorších predpisov
fyzická osoba nesmie:
fajčiť, alebo používať otvorený plameň
na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom
vzniku požiaru
vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
zakladať oheň v priestoroch alebo
miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu
rešpektovať zákazy a príkazy, ktoré vyznačujú vlastníci a užívatelia lesných pozemkov
Pamätajte na to, že vypaľovanie porastov
je podľa zákon o ochrane pred požiarmi
striktne zakázané ! V prípade porušenia tohto zákazu hrozí podľa zákona fyzickej osobe
pokuta až do výšky 331 eur, resp. v blokovom
konaní do až do výšky 100 eur, právnickej
osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi
môže byť uložená pokuta až do výšky 16 596
eur.
Spaľovanie nie je jediný spôsob, ako sa
zbaviť biologického odpadu, je možné zbaviť sa ho napr. kompostovaním, ukladaním
do špeciálnych kontajnerov, ktoré sú vám k
dispozícii na dvore obecného úradu, čím zamedzíme vzniku nežiadúcich požiarov.
Skoré spozorovanie požiaru je dôležité!
Ak začne horieť napr. tráva okolo ohniska
a sme dostatočne pripravení väčšinou
sa dá požiar v zárodku uhasiť. Ak nie,
okamžite zavoláme hasičov 150, alebo
linku 112 !!!
Zdroj: publikácia

„Dobré rady hasičov Liptovská Teplička.“

a tretia Šuňava (21,37). Medzi ženami bola prvá Spišská Sobota I
(24,52), druhá Štrba (26,09)tretia Šuňava (29,65).
U dorastencov patrilo prvenstvo Gánovciam. Medzi dievčatami
zvíťazili dorastenky zo Spišského Bystrého. Víťazom ceny slávnostne odovzdávala zástupkyňa starostu obce Mgr. Henrieta Papcunová.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do príprav a organizácie súťaže.
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udalosti zo života obce

Poslednú júnovú nedeľu organizoval Dobrovoľný hasičský zbor Lučivná v spolupráci s obcou a
Územným výborom Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Poprad jubilejný 25. ročník súťaže mladých
hasičov o Podtatranskú prúdničku. Zároveň sa konal 6. ročník Východoslovenskej súťaže mladých
hasičov. Ten sa striedavo organizuje v Prešovskom
a Košickom kraji. Súťažili deti od 6 – 16 rokov v
troch kategóriách. Mladí hasiči predvádzali svoje
zručnosti v štafetovom behu na 400 m s prekážkami a v požiarnom útoku s prekážkami. Predstavilo
sa dvadsať 9-členných kolektívov. Medzi dievčatami obhájilo minuloročné víťazstvo DHZ ZŠ Šuňava
I., na druhom mieste sa umiestnilo družstvo DHZ
ZŠ Šuňava V. a tretie skončili dievčatá z DHZ Spišské Bystré. U chlapcov si prvenstvo vybojovalo
družstvo DHZ ZŠ Šuňava II., druhé miesto patrilo
chlapcom z DHZ Široké a tretie DHZ Becherov.
Mladí hasiči z Lučivnej pod vedením Kataríny
Horváthovej zvíťazili v kategórii päť-členných kolektívov a porazili družstvo z Gánoviec. Rozhodcovia ocenili aj najsympatickejšie družstvo súťaže,
ktorým sa stalo zároveň vekovo najmladšie družstvo z DHZ Štrba. Predseda dobrovoľného hasičského zboru Michal Skokan daroval najmladším
pretekárom – Dominike Spišákovej z Batizoviec a
Dávidovi Blahovi zo Štrby sladkú odmenu.
Na záver boli ocenení zakladatelia tejto súťaže,
ako aj starosta obce Stanislav Gavalier, ktorý už
dlhé roky podporuje požiarnu ochranu v obci.

deti ktoré od prvého septembra
zasadnú do školských lavíc

zimné korčuľovanie

V januári sa zúčastnili deti našej materskej školy po prvý krát
lyžiarskeho výcviku v lyžiarskom stredisku v Lučivnej. Za pomoci inštruktorov, učiteľov a rodičov zvládli základy techniky a na
konci týždňa absolvovali aj svoj prvý životný pretek, z čoho mali
veľkú radosť deti ale aj ich rodičia.
jún 2017
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Futbalové družstvo mužov obsadilo konečné 6 miesto v 7. lige podtatranskej
Družstvo prípravky do 10 rokov obsadilo vo svojej skupine 1. miesto a kvalifikovalo sa na
finálový turnaj do Veľkej Lomnice, kde obsadilo pekné 3. miesto.
Poďakovať treba aj zanieteným členom športového klubu, ktorí sprevádzkovali tenisový
kurt a jeho okolie a zároveň sa starajú o skvalitňovanie futbalového trávnika.

Projekt ŠKOLA FUTBALU v LUČIVNEJ

www.skolafutbalu.sk

celkovo sa na kempoch zúčastní viac ako 500 detí z celého Slovenska, 4 týždenné futbalové turnusy v júli a auguste 2016 vekové rozmedzie chlapcov a dievčat 5 – 13
rokov aktívna účasť 23 futbalových trénerov z viacerých
slovenských futbalových klubov, ako napr. Slovan Bratislava, Spartak Trnava, FK Senica, MŠK Žilina, Futbalová škola
Róberta Hanka, a pod. garanti futbalového kempu MAREK
MINTÁL a STANISLAV ŠESTÁK, bývalý slovenský reprezentant
deti budú mať okrem futbalových tréningov aj iné
aktivity ako napr. túra do Vysokých Tatier, modelovanie
z hliny, stretnutie s policajtami, kúpanie na kúpalisku vo
Vrbove a pod.

PLÁN PODUJATÍ
29. 6.- 2. 7. – Festival ľudovej hudby Východná – amfiteáter Východná
30. 6. – 2. 7. – Megaotváračka –Hýb sa – Námestie a Aqucity Poprad
1. 7. – Štrbské folklórne slávnosti – 17.ročník – futbalový
štadión Štrba
7. 7. – Futbalový deň pre deti s hosťami – Futbalový štadión Lučivná
7. 7.-9. 7.- Eľro – Námestie Kežmarok
8. 7.- výstava veteránov – námestie Poprad 12,00-14,30
9. 7. – Malý štrbský maratón – pred kultúrnym domom
v Štrbe
13. 7.-16. 7.- Spišské trhy – 62.ročník – Spišská Nová Ves
15. 7. – Miro Jaroš – koncert pre deti
– Aquacity Poprad o16,00
22. 7. - 23. 7.- Ľudové umelecké remeslá - Št.Pleso
22. 7.- Benátska noc – člnkovanie pri sviečkach na hladine Št. Plesa
29. 7.-30. 7.- Folklórne slávnosti pod Kráľovou hoľou –
Lipt. Teplička
2. 8. - 6. 8. - Medvedie dni – 10.ročník festivalu pre deti
– Hrebienok
3. 8. - Lúčnica v Tatrách – 19,00- pod mostíkmi – Št. Pleso
- Náučný chodník krásami Lučivnej 13. 8. - Deň obce Šuňava o 14,30
19. 8.-20. 8.- Country Wikend Šuňava od 12,00 - futbalový zápas „ Cicov memoriál“- futbalový štadión Lučivná
26. 8. - Výstup na Kráľovú Hoľu – Liptovská Teplička
26. 8. -27. 8. - Svište na Plese – Zábava pre deti
– Štrbské Pleso
27. 8. - Deň obce Štrba

Mladšie deti
1. Alex Knut
2. Sofia Ruttkayová
3. Peter Hanzeľ
Staršie deti
1. Laura Ruttkayová

2. Matej Šuliga
3. Lenka Lukáčová
4. Kristína Papcunová
5. Simona Mlynská
6. Alexandra
Hanzeľová

október – posedenie pre seniorov
4. 11. - Tárajko a Popletajka – detská show – 16,00
- Aquacity Poprad
november – Vianočné trhy – Základná škola Lučivná
6. 12. – Príchod Mikuláša – pred Ocú Lučivná
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OZNAM

Výsledky
lyžiarske preteky
Materská škola
1. Zara Meleky
2. Marko Šišitka
3. Teo Knut

30. 9. - BABY BAND – Fiha Tralala- koncert
o 16,00- Aquacity Poprad

Ak chcete dostávať informácie z Obecného uradu
v Lucivnej e-mailom, zaregistrujte sa na stránke
obce Lučivná www.lucivna.sk

