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Noviny sa vydávajú 2x ročne
Nepredajné

Hromadu darčekov,
čo srdce pohladí, rodinu
a priateľa, čo nikdy
nezradí. K bohatstvu
krôčik, ku šťastiu krok,
nádherné Vianoce
a šťastný Nový rok!
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Vám praje
Ing. Monika Kičáková
starostka obce

Ako to celé začalo?
S

ymbolom Vianoc bol po dlhé stáročia betlehem. Prevažovali drevené,
ale aj zo šúpolia, slamy, maľovali si
ich. Podľa toho, čo mali doma. Vianočný
stromček má pomerne mladú históriu

a prišiel k nám
z nemecky hovoriacich krajín.
Vianočné stromčeky poznali už
od konca 17. storočia no najprv
v meštianskych
a
šľachtických
rodinách. Boli to
najmä protestanti, ktorí mali stromček ako prví. Jedna legenda hovorí že vianočný stromček bol
údajne nápad Martina Luthera.
Podľa etnologičky Kataríny Nádaskej,
takú jednoduchšiu verziu vianočného
stromčeka poznali aj starí Slova-

nia. Svoje príbytky si zdobili vetvičkami
ihličnatých stromov. Ich význam spočíval
v tom, že ihličie pichalo. Všetko, čo bolo
pichľavé, ich malo ochraňovať od zlých síl
a démonov.
pokračovanie na druhej strane
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dokončenie z prvej strany

Na dedinách na Slovensku sa vianočný stromček ujal až postupne v 19. storočí. Našim predkom stačili len vetvičky,
alebo len maličký stromček ozdobený ozdobami zo slamy, ktorý si zavesili
na strop, väčšinou nad kuchynským stolom. Bolo to praktické, lebo v tom čase
mali v dome málo priestoru. Navyše tento
spôsob bol aj ekologický, pretože takýto
mini stromček si zvykli vyrobiť tak, že zrezali len špic nejakého stromu a ten vedel
potom dorásť.
Čo sa týka ozdôb „Ozdoby sa robili ručne
aj v šľachtických a meštianskych rodinách,
aj na vidieku. Rozdiel bol akurát v tom, že
v šľachtických rodinách boli ozdôbky zhotovované zo zamatu, šité. Mladé devy sa
v dievčenských školách učili takejto kreativite a toto bola činnosť, ktorú v školách
robili v podstate od jesene. V ľudových
vrstvách dominovali najmä sušené jabĺčka,
oriešky či perníčky.“ povedala etnologička
Katarína Nádaská.
Toľko z krátkej histórie vianočných stromčekov. Mňa osobne zaujal najviac fakt, že
stromu takého zrezanie vrcholčeku neuškodí a v pohode to prežije. Ako dôkaz je
smrek v našej záhrade , z ktorého sme dlhé
roky chceli vytvoriť bonsaj, tým že sme mu
zrezávali špic. No jedného dňa sme mu dali
slobodu a teraz je to vysoký (až moc) zdravý
strom bez známok nejakého poškodenia či
pokrivenia.
Vianočné stromčeky dnes
Ak ste uvažovali tento rok, kde alebo ako
si zaobstaráte vianočný stromček, možno vám napadla myšlienka, že veľa týchto stromčekov je odsúdených pre krátky
3-týždňový život a potom sa vyhodia.
V dnešnej dobe sa v mestách predá veľké
množstvo rezaných vianočných stromčekov, no nejaké sa aj nepredajú a tie sa
vyhodia ešte skôr. Niekde sa po Vianociach
stromčeky zbierajú ako potrava pre zvieratá, no vraj to nie je úplne najšťastnejšia
možnosť vyhodenia, pretože tieto stromčeky môžu obsahovať rôzne zvyšky ozdôb
a háčikov.
Vianočný stromček je najkrajšia súčasť
Vianoc, na ktorú nikto nedáme dopustiť.
No nemyslíte si, že to, že chceme stále
honosnejšie vianočné stromčeky sa stalo
akýmsi rozmarom v mnohých rodinách? Ja
si myslím, že ak sa budeme snažiť byť dob-

rovoľne skromnejší, možno si tak užijeme
ten vianočný čas viac v pokoji, bez stresu
a zhonu zo všetkej tej dokonalosti, po ktorej počas sviatkov túžime (najmä my ženy).

Vianočný stromček
v kvetináči z požičovne!
Niekomu môže byť ľúto vianočný stromček kupovať, či vyrúbať niekde v prírode a preto existujú dnes už aj požičovne
stromčekov, o ktorých som ani ja sama
nevedela. Funguje to tak, že sa stanete prechodným majiteľom stromčeka v kvetináči.
Takéto vianočné stromčeky sa pred Vianocami požičiavajú, počas sviatkov ho treba
polievať a po Vianociach sa tieto stromčeky opäť vracajú k ich pôvodným majiteľom
a je o nich postarané do ďalších Vianoc.
Z menšieho výskumu na internete som
však zistila, že takýchto požičovní na Slovensku ešte nie je veľa. Ale napríklad požičovňa - Požič Strom, fungujúca v okolí
Banskej Bystrice hľadá partnerov pre ich
rozšírenie po Slovensku. V Bratislave nájdeme takýchto požičovní pravdaže viac.
No máme tu nadšencov podnikateľov aj
na východe Slovenska, v Košiciach so značkou Strom v Kýbli, s heslom:
Prečo zrúbeš tento rok radšej seba než
strom? Lebo šetríš les! Lebo nemusíš svoju trpezlivosť a auto podrobiť každoročnej
skúške odvahy pri prevoze ihličnana, atď..
BB – Pozicstrom.sk 0903 621 513, BA –
Zivy.sk 0948 162 857, KE - Stromvkybli.sk
0951 321 034
Kúpili ste si už niekedy
vianočný stromček v kvetináči
a napriek dobrej starostlivosti
oň, sa vám neujal ?
Tu je jedno z možných vysvetlení
(www.zivy.sk)
Stromček v kvetináči z obchodu - tieto
stromčeky si mnohí ľudia kúpia v domnení, že stromček prežije aj po Vianociach
a môžu ho zasadiť do záhrady. Takéto
stromčeky však majú poškodené korene,
nakoľko rástli v zemi a pred Vianocami ich
vykopali a strčili do kvetináča. Reálne takýto stromček nemá šancu prežiť, kvôli poškodeniu koreňovej sústavy, no možno len
vydrží dlhšie ako rezaný. Kto ho stihol zasadiť do zeme, zbytočne sa narobil. Stromček
a jeho korene totiž vyzerajú takto (prakticky je takýto strom taktiež mŕtvy):
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Korene stromčekov v kvetináči
z obchodných reťazcov:

Ak si požičiate stromčeky v kvetináči
z požičovne. Tak tieto stromčeky majú
kompletnú koreňovú sústavu a nemajú
poškodené korene, nakoľko od semienka
vyrastajú v kvetináči, ich korene sa prispôsobujú (ako u iných izbových, či kvetináčových rastlín). Postupne, ako stromčeky
rastú, presádzajú sa do väčších kvetináčov,
až sa nakoniec zasadia do zeme. (zivy.sk)
Takto vyzerá koreň stromčekov
na prenájom

Bc. Katarína Skokanová
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Drahí bratia a sestry, MILOVANÍ RODÁCI!
Z Božej dobroty sa dožívame slávenia Vianoc aj tento
rok. Čo sme spravili v uplynulom období pre to, aby
bolo naše očakávanie naozaj radostné? Každý z nás
sám dobre vie ako sa na narodenie Spasiteľa pripravoval. Možno nie celkom pozorne a nie tak intenzívne
ako nás k tomu nabáda naša kresťanská viera.
Konzumný predvianočný ošiaľ z nás robí
zajatcov a znemožňuje nám stíšiť sa v spoločnosti svojich najbližších. Situácia akú
žijeme nám dokonca sťažuje účasť na adventných omšiach, modlitbách, spovedi
a charitatívnych skutkoch. No samotná
túžba po týchto prvkoch našej viery naznačuje, že mnoho kresťanov si zachovalo vnútornú slobodu a nedalo sa zotročiť
vonkajším atakom tohto sveta. Príprava
na príchod Ježiša má byť v prvom rade
vnútornou prípravou. Naše čisté srdce je
najkrajšími jasľami pre malého Ježiša. Aby
sme mali srdce naozaj pripravené pre tak
vzácneho hosťa je potrebné zmierenie sa
jeden s druhým, oľutovanie toho čo bolo
zlé, odpustenie si navzájom. Len tak budeme pripravení rozdávať radosť s príchodu
Božieho Syna. Mali by sme sa podobať
na matku očakávajúcu narodenie svojho
dieťatka, ktorá nechce nič podceniť a túži
sa dobre pripraviť na vzácnu chvíľu príchodu nového života na svet. V momente, keď
vezme do náručia dieťa, zabúda na všetky
námahy a problémy, ktoré vynaložila. Ježiš
prichádza na svet ako Láska, ktorá má paschálny charakter, teda Ježiš je obetujúca

sa Láska. Aby sme ho mohli nasledovať je
potrebné vedieť sa obetovať a čas Vianoc
nás osobitne k tomu nabáda. Celoročná
obeta rodičov zvlášť vrcholí v čase Vianoc,
keď veľa úsilia smeruje práve k našim najmenším. Obetovať sa pre deti však neznamená len ich materiálne zabezpečiť. Je to
v prvom rade čas strávený s nimi, rozhovory, zapojenie detí do prípravy Vianoc
a podobne. Materiálne dobrá nám totiž
zaberajú miesto v našich rukách, a toto nebezpečenstvo môže spôsobiť, že pre deti
už miesta neostane. Pápež František sa
často otcov pýta: „Hráte sa so svojimi deťmi?“ ďalej dodáva: „Na prvom mieste je potrebné, aby bol otec v rodine prítomný. Nech
je nablízku svojej manželke, aby sa s ňou
delil o všetko, o radosti i bolesti, o námahy a nádeje. A nech je nablízku deťom v ich
raste: keď sa hrajú a keď si plnia povinnosti,
keď sú roztopašné i keď sú úzkostlivé, keď sa
vedia podeliť i keď sú mlčanlivé, keď sú odvážne i keď majú strach, keď urobia chybný
krok i keď opäť nájdu cestu. Otec nech je vždy
prítomný. Slovo prítomný neznačí to isté ako
kontrolór! Pretože otcovia, ktorí sú prílišnými
kontrolórmi potláčajú svoje deti, neumožňu-

jú im rásť!“ Ako je Ježiš svetlom pre tento
svet, tak majú byť rodičia svetlom pre svoje
deti. V tom milí rodičia nech je Vám vzorom
svätá rodina. Aby vaša láska k deťom prinášala ovocie nezabudnite na korene. A aké
sú naše korene? Starí rodičia. Oni nám pripravili pôdu pre život. Polievajte korene,
choďte k starým rodičom so svojimi deťmi
a zvlášť teraz v čase Vianoc, urobí vám to
dobre: položte im otázky, nájdite si čas, aby
ste si vypočuli ich príbehy. Dnes je nebezpečenstvo rásť vykorenený, pretože máme
sklon bežať a robiť všetko narýchlo. To, čo
vidíme na internete, nám môže okamžite
prísť domov, stačí jeden klik a na obrazovke sa hneď zobrazia osoby a veci. A potom
sa stane, že sa nám stanú známejšími ako
tváre, ktoré nám darovali život. Plní virtuálnych správ riskujeme, že stratíme svoje
skutočné korene. Všetkým nám teda prajem, aby v nás bola radosť z príchodu Ježiša na tento svet a aby sme túto radosť z príchodu Vykupiteľa rozdávali okolo seba.
Michal Skokan
študent teológie

V presvätú noc, keď očakávame narodenie Božieho Syna
nám cirkev predkladá spoločne sa takto modliť:
Najláskavejší Otče,
z tvojej dobroty každý rok radostne očakávame
sviatky našej spásy;
daj nám s čistým srdcom privítať tvojho syna,
keď nás prichádza vykúpiť,
aby sme bez obáv hľadeli na neho,
keď nás raz príde súdiť.
Lebo on je Boh a s tebou žije a kraľuje
v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.
Amen
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RO K v N A Š E J Š KO L E!
V tejto pre nás všetkých zvláštnej dobe, kedy sa v nás bijú
rôzne pocity a túžime po starých zvykoch nášho predchádzajúceho bežného života, by som sa chcela prihovoriť
trošku netradične - od konca.
Všetkým vám zo srdca prajem predovšetkým zdravie, osobný kontakt rodiny
a priateľov, hrejivý pocit z ich úprimného
úsmevu, dotyku a vľúdneho slova. Nech
sa každému aspoň na chvíľu zastaví čas
a nech si v sviatočnej atmosfére vychutnáte pocit šťastia pohody a spolupatričnosti. Lebo môžeme mať tisíc prianí, túžob
a snov, ale iba zdravie, šťastie, láska a priateľstvo dáva svetlo naším dňom.
Milí priatelia! Tieto časy, ktoré momentálne prežívame, sa nikomu nepáčia, sú
neželané a najhoršie na tom je, že nevidíme kde majú koniec. Už dva roky sa nimi
každý pretĺka ako sám najlepšie vie. Aj život v škole je touto nepriazňou osudu poznačený, pociťujú to ako žiaci, tak aj rodičia
a rovnako zamestnanci školy a nájsť zmysel práce je čoraz ťažšie.
Ako riaditeľka školy musím robiť aj nepopulárne opatrenia, pri ktorých už dopredu
všetci vieme, že sa nikomu z nás nebudú
páčiť a ja vždy s obavami sledujem média
a napäto čakám, čo všetko naše školy ešte
postretne. Tu patrí moje jedno veľké ďakujem predovšetkým rodičom a starým rodičom, ktorí to v tejto dobe majú veľmi ťažké
a musia často suplovať to, čo majú deťom
poskytnúť školy. Chcem vám, milí rodičia,
poďakovať za ústretovosť, pochopenie
a hlavne za pokojný postoj akým k celej
tejto nevľúdnej situácii pristupujete. Veľmi
si to vážim!
Všade naokolo počúvame ako sa ľudia
zmenili k horšiemu. Akí sme na seba zlí
a nevrlí. No ja tento pocit nemám, práve
naopak. Môžem vám s určitosťou povedať, že dobrí anjeli ešte medzi nami sú a sú
ochotní pomôcť. Vďaka ním sa vymenili

predné a zadné vchodové dvere, vybudovalo sa parkovisko pred budovou školy,
vymenil sa obklad a umývadlo v triede ZŠ,
zakúpili sa hračky do triedy MŠ a vďační
sme aj za dar, v podobe vreciek na balíčky
od Mikuláša. To všetko má pre nás tú najvyššiu hodnotu a to je hodnota človečiny.
Vďaka takejto podpore sa priestory našej
školy stali útulnými a príjemnými. Chcem
všetkým naším anjelom poďakovať! V čase
letných prázdnin škola zabezpečila plánovanú údržbu tried a triedy voňajú novým
náterom stien. Najväčšia zmena sa udiala
vo vestibule školy, kde sa vymenila podlahová krytina. Boli zakúpené školské lavice
a ešte v tomto roku škola zabezpečí šatňové zostavy pre žiakov ZŠ.
Ani školské aktivity a súťaže nemôžem
opomenúť aj keď ich je menej a sú organizované len v rámci školy. Ako každý rok,
aj tento sme sa so žiakmi zapojili do vedomostnej súťaže iBobor, v ktorej naši žiaci
tretieho ročníka boli úspešnými riešiteľmi.
V súťaži Anjel Vianoc sme dostali v kategó-
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rii od 7 – 10r. čestné uznania za kolekcie
prác. Zapojili sme sa do charitatívnej akcie
s názvom Okuliare pre Afriku, kde škola
zbierala opotrebované a už nepotrebné
okuliare. Vyzbierané okuliare sa následne
čistia, premerajú a posielajú do Afriky, kde
majú hodnotu ročného platu. Deti MŠ sa
zapojili do celoročného projektu Adoptuj
si kravičku. Zapojili sa tiež do súťaže o najkrajšiu pohľadnicu a aj keď v čase písania
tohto príspevku, výsledok ešte nepoznáme, veríme v našu úspešnosť.
Aj v novom roku máme naplánované zaujímavé akcie pre deti a žiakov a rovnako
sa plánuje ďalšia modernizácia priestorov
školy. Chcem veriť, že situácia s ochorením
Covid 19 sa bude už len zlepšovať a nezmarí všetky naše plány.
Na záver chcem poďakovať za celoročnú
spoluprácu a pomoc pani starostke Ing.
Monike Kičákovej, poslancom a poslankyniam obce Lučivná, všetkým sponzorom,
rodičom a zamestnancom školy. Spolu
so zamestnancami školy prajeme všetkým
občanom obce Lučivná pokojné a požehnané Vianoce a šťastný Nový rok!
Mgr. Katarína Kuzmíková
riaditeľka školy
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KLUB DÔCHODCOV
Žijeme v dobe, ktorá nepraje spoločenským, kultúrnym,
ani športovým podujatiam. Celosvetová pandémia
globálne zavádza obmedzenia a reštrikcie.
V tomto roku sa opatrenia uvoľnili až začiatkom leta a v jeseni sa znovu štát vrátil
k lockdownu. Preto je až neuveriteľné, že
v takom krátkom čase sa podarilo zorganizovať Klubu dôchodcov množstvo výletov
a spoločných akcií. Veľkou tohtoročnou
devízou bolo (nielen pre dôchodcov) slnečné a teplé počasie, ktoré vydržalo až
do neskorej jesene.
Presne takéto počasie odštartovalo 13.

júla výletnú túru na Spišský hrad, do Kúpeľov Štós a Ochtinskej aragonitovej jaskyne.
V júli sa konala aj gulášpartia na ihrisku
pri kolkárni. Ďalšia výletná šnúra bola nemenej zaujímavá – Rajecká Lesná, Čičmany, Bytča a návšteva Budatínskeho hradu.
Aj v tento deň bolo slnečno a veľmi teplo.
A ďalšie cestovanie a spoznávanie krás
Slovenska nenechalo dôchodcov na seba
dlho čakať….2. septembra sa stretli, aby

spolu videli Prešov, Solivar, Spišskú Kapitulu, Markušovský kaštieľ a Letohrádok.
A ešte zavítali do Levoče a na Mariánsku
horu. A o dva týždne neskôr si spolu znovu
posedeli pod vlekom.
Ani tu sa ešte nekončí výletovanie klubu,
lebo 21.9. si spolu pozreli historický Kežmarok a jeho hrad. Pokračovali na Spišský hrad
a neobišli ani ZOO v Spišskej Novej Vsi.
V októbri sa začala pandemická situácia zhoršovať a spolu s ňou aj počasie.
Takže môžem napísať, že Klub dôchodcov
v Lučivnej stihol v krátkom období to, čo
iní nestihnú za celý rok :-) 
r.r.
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Aj Lučivná bude mať vysokorýchlostný INTERNET
V súčasnosti je v Lučivnej vybudované len metalické pripojenie Slovak Telekom, ktoré už kapacitne nemôže poskytnúť
v súčasnosti už dostupné služby ako vysokorýchlostný internet, prenos hlasu prostredníctvom siete internetu a iné elektronické komunikačné služby.
výkopov budú viesť po obývaných

Cieľom investičnej akcie je v uvedenej
lokalite vybudovať novú optickú sieť
v celej obci novým primárnym káblom,
ku objektom vybudovať zákaznícke body.
Jedná sa o investičnú výstavbu, investorom
tejto stavby je Slovak Telecom, a.s. Trasy

stranách ulíc. Počíta sa s rezervami
trubičiek, vlákien pre nové rodinné domy
podľa územného plánu. V časti Kúpele
bude tiež vybudovaný nový kabinet PODB,
ktorý bude primárne napojený od obce
Mengusovce.

Budovaná telekomunikačná sieť nemá
negatívny vplyv na ochranu prírody a krajiny. Pri realizácii stavby nedôjde k výrubu
stromov. V blízkosti existujúcich stromov
a drevín budú zemné práce vykonané tak,
aby nedošlo k poškodeniu koreňovej sústavy drevín – ručným výkopom. Investor
stavby zabezpečí navrátenie narušenej
časti prírody do pôvodného stavu.

r.r

BILANCUJEME ROK 2021
Rok 2021 nás začal skúšať od prvých januárových dní. Druhá vlna
pandémie zasiahla aj Slovensko a opatrenia vlády začali posúvať
kompetencie a ochranu obyvateľstva hlavne na plecia samospráv.
Nikto sa nás nepýtal na kapacitné možnosti, priestorové vybavenie, či zdravotníkov
ochotných obliecť sa každú sobotu na túto
prácu týždeň čo týždeň na 8-10 hodín. Od januára do mája testovací tím otestoval bezmála 3000 osôb, pričom sme mali potešujúce
výsledky - iba 21 pozitívmych. Jar a prichádzajúce leto v nás začalo vyvolávať pocit bezpečia, otvorili sa niektoré možnosti cestovania, či trávenia dovoleniek.
Ani druhá vlna pandémia život v krajine
a v obci nezastavila, iba spomalila niektoré
procesy, konania, či obmedzila konanie kultúrno-spoločenských podujatí.
Do Lopušnej doliny bol opravený a uvedený do prevádzky pôvodný most.
Poslaneckého mandátu sa v januári vzdala
Bc. Zdenka Kaprálová a nahradila ju Bc. Katarína Horváthová.
Od 6. júna môže široká cyklistická verejnosť využívať nový cyklochodník medzi Lopušnou dolinou a Lučivnou. Cyklochodník
otvoril a pokrstil predseda Prešovského samosprávneho kraja PaedDr. Milan Majerský
PhD. spolu poslancami JUDr. Štefanom Bieľakom, PaedDr. Gabrielou Bujňákovou, Mgr.
Annou Schlosserovou, MUDr. Martinom Lajošom a Mgr. Štefanom Pčolom.
Spolu s otvorením cyklochodníka v spolupráci so Základnou školou a DHZ oslávili aj
deti svoj sviatok Medzinárodný deň detí. Hry,
súťaže, zábava a sladké odmeny sprevádzali
krásny júnový deň všetkých zúčastnených.
V úvode trasy obec osadila informačnú tabuľu s mapami. V tomto roku obec zabezpečila aj kosenie okolo cyklotrasy. Do budúcna
by mala údržba cyklotrás prejsť na Prešovský
samosprávny kraj.
Pre našich obyvateľov, ktorí sú od obce
trošku odrezaní ale v prekrásnom lesnom
prostredí – v areáli kúpeľov sme osadili tri
lavičky.
Od januára boli naše dve nové autobusové

zastávky začlenené do cestovných poriadkov
v rámci Prešovského samosprávneho kraja,
kde boli vybudované malé čakacie prístrešky
pre cestujúcich. Pri jednej z nich boli vykonané aj terénne úpravy na parkovanie vozidiel
na elimináciu parkovania chodníkoch v tejto
časti obce.
Na ul. Hlavnej a Letnej boli už vymenené
všetky svietidlá za led-svietidlá. Koryto potoka bolo v rómskej časti čistené v úseku 1 km.
16. júna 2021 sa dočkal po rokoch snaženia aj náš Dobrovoľný hasičský zbor nového vozidla Iveco Daily. Vozidlo bude slúžiť
na ochranu životov, zdravia a majetku obyvateľov, ako posilnenie intervenčných kapacít
na regionálnej úrovni v jednotlivých obciach.
Po vybudovaní elektrickej prípojky a kolaudácie nového amfiteátra obec zorganizovala 4. júla pri príležitosti sviatku Cyrila
a Metoda ekumenické stretnutie s názvom
„Modlitby za Lučivnú“ za účasti duchovných:
Cirkvi adventistov siedmeho dňa, Evanjelickej cirkvi a. v. a Rímskokatolíckej cirkvi.
Podujatie začalo krojovaným sprievodom
za doprovodu dychovej hudby Myslavanka.
Stretnutie nám svojim vystúpením spríjemnila aj mužská spevácka skupina Mengusovskí chlopi. Poďakovanie patrí všetkým,
ktorí prispeli k tomu, že Amfiteáter môžeme
využívať na kultúrno-spoločenské podujatia. Dúfam, že budúci rok bude už aj kultúra
môcť navštíviť našu obec.
Na ochranu amfiteátra a detského ihriska,
tiež voči vandalom bol v obci rozšírený kamerový systém o tri hniezda.
V letnom období boli vyspravené praskliny a výtlky na miestnych komunikáciách,
Prešovský samosprávny kraj vyspravil výtlky
na štátnej ceste cez obec.
Zanietená skupina kulturistov pod vedením Ladislava Ignačáka s finančnou podporou obce zrekonštruovala priestory v suteréne školy, v ktorých doposiaľ cvičili a ktoré
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už z hygienických dôvodov nevyhovovali.
Výmenou podlahových krytín, novým náterom a doplnením náradia vytvorili tak čisté,
kultúrne a príjemné prostredie pre všetkých,
ktorí si chcú prísť zacvičiť.
V úvode školského roka sme terénnymi
úpravami sprístupnili priestory pred základnou školou pre parkovanie áut zamestnancov školy, aby sa uvoľnila komunikácia
pre zimnú údržbu miestnej komunikácie, ale
aj celkový prejazd vozidiel v tomto úseku.
Tretia vlna pandémie a tlak inštitúcii vyvolali zvýšený záujem o očkovanie. V spolupráci s vyšším územným celkom sa aj v našej
obci zorganizovalo tri krát očkovanie vakcínou Janssen od spoločnosti Johnson and
Johnson.
Nakoľko do platnosti vstúpil zákon o povinnosti obci zabezpečiť zber a likvidáciu
kuchynského odpadu obec využila možnosť
výnimky zo zákona a zakúpila pre každý rodinný dom kompostér.
V októbri sme pri dome smútku odstránili
popraskanú a olúpanú dlažbu a nahradili ju
kamenným kobercom. Rozbité svietidlá sa
nahradili novými stojankovými. Proti prudkým návalovým dažďom bol vybudovaný
rigol na konci miestnej komunikácie. Novú
podobu pred domom smútku dostal aj kríž.
V októbri 2021 Správa ciest PSK opravila aj
cestu vedúcu do Lopušnej doliny, ktorej časť
už bola v dezolátnom stave.
Naši pracovníci vyčistili v miestnom parku
aj celoročné nánosy zeminy a hlavne lístia
v jazierku. Po zlikvidovaní divokej skládky
pri Háji naši chlapi vysadili aj 100 kusov malých stromčekov.
Ďakujem všetkým tým, ktorí akýmkoľvek
spôsobom prispeli v tomto roku k rozvoju
obce, pomohli pri organizovaní uskutočnených podujatí.
Zároveň ma mrzí stanovisko a postoj tých,
ktorí brzdi rozvoju obce a svojou činnosťou
a stanoviskami neposúvajú aktivity obce
vpred, ale práve naopak...
Ing. Monika Kičáková
starostka obce
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ZO ŽIVOTA A ČINNOSTI OBCE

rozšírenie kamerového systému v obci

parkovisko pri škole

očkovanie v obci

Z OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA
V druhom polroku sa uskutočnili
2 zasadnutia OZ.
Dňa 17.09.2021

nové kompostéry

O
 Z sa uznieslo na Všeobecne záväznom nariadení obce Lučivná č. 3/2021
o určení čiastočných úhrad v školských
zariadeniach

dom smútku - popukaná dlažba
nahradená kamenným kobercom

O
 Z schválilo poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Športovému klubu Lučivná
vo výške 5 000,-- € na nákup kosačky
s príslušenstvom
O
 Z schválilo Rozpočtové opatrenie
č. 1/2021
O
 Z súhlasilo s odstúpením od zmluvy
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku – Komunitné centrum

nové osvetlenie na cintoríne

Dňa 10.12.2021
O
 Z schválilo návrh rozpočtu obce
na rok 2022 s výhľadom na roky 20232024
O
 Z sa uznieslo na Všeobecne záväznom nariadení obce Lučivná č. 4/2021
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady

sadenie stromcekov
pri háji

O
 Z schválilo zriadenie vecného bremena za účelom uloženia a vedenia inžinierskych sietí pre Filipa Slavkovského
a Martinu Slavkovskú

čistenie kanála - pred a po čistení

O
 Z schválilo nájom pozemku pred budovou obecného úradu k umiestneniu
z-Boxu
O
 Z menovalo Petra Miškovského
do funkcie veliteľa hasičského zboru
Lučivná
O
 Z schválilo spriechodnenie priestoru
po obecnej parcele
O
 Z schválilo plán zasadnutí Obecného
zastupiteľstva v Lučivnej v roku 2022

čistenie jazierka
December 2021
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ŽIJÚ MEDZI NAMI

POZNÁME ICH?

Ž I V O T A

V

Staro-nový nábytok

Čo je staré, nemusí automaticky patriť na smetisko. Keď sme sa
po rokoch strávených v zahraničí rozhodli usadiť pod rodnými
Tatrami, konkrétne v Lopušnej doline, chceli sme do nášho nového domova vniesť niekoľko spomienok na prastarých rodičov
v podobe nábytku a doplnkov, ktoré nám zanechali.
Nenašiel sa však nikto, kto by nám pomohol s ich reštaurovaním. Rozhodli sme
sa, že sa do toho pustíme sami. Tak vznikla nová slovenská značka reštaurovaného
nábytku RESTARTO.sk, ktorá okrem estetického hľadiska svojím prístupom prispieva
k trvalo udržateľnému dizajnu. Pri našej
práci používame ekologicky šetrné a prí-

rodné nátery na drevo nemeckej a americkej výroby, ktoré získali značku životného
prostredia Európskej únie a viaceré iné Eko
ocenenia. Používanie poťahových látok
s vysokým podielom bavlny, ako aj čalúnnických popruhov z juty, je tiež súčasťou
našej firemnej filozofie. Dôležité je aj to,
že pri reštaurovaní starožitného nábytku
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v rámci jeho recyklácie uľavíme prírode.
Našimi zákazníkmi sú ako majitelia vlastných starých nábytkov, tak aj ľudia, ktorí
hľadajú nadčasové kúsky s dušou. Darček
v podobe zreštaurovaného nábytku, ktorý,
či už bol v našej rodine po desaťročia alebo
ho zachránime pred zánikom, je jedinečnou možnosťou urobiť niekomu blízkemu
radosť. Po renovácii poteší nielen telo ale
i dušu obdarovaného. Zároveň však bude
v svetle dnešných dní niečím absolútne
výnimočným.
Text: Restarto, Daniela Balija
Fotky: Pavla Kubinska Photography

L
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O P U Š N E J

D O L I N E

Po váhaní a ujasnení množstva nejasných informácií o COVID
obmedzeniach v oblasti cestovného ruchu a hlavne prevádzky
lyžiarskych stredísk, sa začalo 3.12.2021 s technickým zasnežovaním lyžiarskeho areálu pre sezónu 2021/2022.
To by bez finančnej pomoci materskej
spoločnosti – pozemkového spoločenstva
– nebolo možné.
V minulom roku stredisko rekonštruovalo čerpaciu stanicu pre zasnežovanie
tak, aby bolo možné v čo najkratšom čase
technickým snehom pokryť, čo najväčšiu
časť lyžiarskych svahov a znížiť náklady
na elektrickú energiu. Od polovice októbra
2021 však došlo k zvýšeniu cien pre stredisko až o 50% a od 1.11. 2021 toto zvýše-

nie atakuje hranicu 100%. Táto skutočnosť
do značnej miery vyústi aj k úprave jazdného pre nasledujúcu sezónu.
Pre zabezpečenie dostatku finančných
zdrojov na prevádzku je vedenie strediska
nútené uvažovať aj so spoplatnením parkovania. Táto skutočnosť je ovplyvnená aj zvýšeným nárastom návštevníkov doliny z dôvodu COVID opatrení. Lopušná dolina sa
stala obľúbeným miestom na prechádzky
s detmi a venčenie domácich miláčikov oby-

vateľov z blízkeho okolia. Monitorovaný nárast takýchto návštevníkov za posledné dva
roky je viac ako štvornásobný, čo vyvoláva
tlak na sociálne zázemie a vplyv na životné
prostredie. Pre mnohých návštevníkov je
veľmi ťažké si uvedomiť, že sa nachádzajú
v prostredí, kde sú len na návšteve a mali by
svoje správanie prispôsobiť tomuto statusu.
Stredisko je od roku 2014 cez svoju
dcérsku spoločnosť Lopušná dolina, s.r.o.
majetkom Lučivnianskej spoločnosti IVAN
a spol. so sídlom v Spišskom Bystrom
a o prevádzku sa starajú rodiny nadšencov
zjazdového lyžovania z blízkeho okolia –
hlavne zo Svitu a „Kanady“.
Ing. Ľubomír Kozubík
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Čo máme v Lučivnej VÝNIMOČNÉ ......
Skutočný raj pre rodiny s deťmi pod Tatrami
alias FAMILY RESORT LUČIVNÁ.
Podtatranský región je známy svojou bohatou
ponukou celoročnej turistiky, cykloturisky,
lyžiarskymi i zážitkovými možnosťami.
Súčasťou regiónu je aj veľkolepý areál
Tatranských kúpeľov Lučivná zameraný
na rekonvalescenciu a liečebné pobyty predovšetkým pre deti od 3-18 rokov s respiračnými ochoreniami, alergiami či obezitou. Repertoár poskytovaných zdravotných služieb
sa v poslednom období rozšíril o liečebné
pobyty pre pacientov s obezitou či post covidovým syndrómom. Brány Kúpeľov Lučivná sú otvorené pre našich malých i veľkých
pacientov celoročne a ozdravne liečebné
pobyty sú hradené zo zdravotného poistenia na základe indikačného zoznamu, ktorý
nájdete na webovej stránke www.tkl.sk. Kúpele Lučivná sú známe svojim blahodarným
prínosom pre zlepšenie a stabilizáciu zdravotného stavu už desiatky rokov. Historicky
sú Kúpele Lučivná známe už od roku 1872
ešte z čias Grófa Szatmáryho.
Novinkou je rozšírenie a obohatenie areálu Kúpeľov Lučivná hotelovým rezortom
pod názvom Family Resort Lučivná, ktorý
vznikol v roku 2020. Čo nám prináša a pre
koho je určený? Už z názvu rezortu Family
Resort Lučivná je zjavné, že je svojou podstatou určený najmä pre rodiny s deťmi. Svojou rozlohou vyše 47 ha sa radí na absolútnu
špičku čo do veľkosti na Slovensku. Zrekonštruované, zmodernizované a rodinne poňaté apartmánové domy a vily poskytujú

ubytovanie v rodinných izbách a apartmánoch so všetkým potrebným i bonusovým
vybavením tak, aby ste sa tu cítili naozaj
komfortne a spokojne. Veď posúďte sami
a nazrite do galérie www.familyresortlucivna.sk, www.frl.sk. Výber tipu ubytovania
a stravovania je naozaj široký a máte možnosť si vybrať presne to, čo vyhovuje vašim
požiadavkám a potrebám. V areáli bohatom
na atrakcie pribudli aj nové atrakcie a skvelé stravovacie možnosti v rátane veľkolepých spoločenských priestorov ideálnych
aj na rodinné či pracovné akcie a podujatia.
Spoločenská sála s kapacitou 150 osôb sa
rozprestiera v štýlových priestoroch Gurmánskeho domu v srdci areálu. Fajnšmekri
a labužníci si prídu na svoje vo veľmi štýlovej A Lá Carte reštaurácii Taverna, s ponukou skvelých domácich i svetových jedál
či nápojov. Vôňa lokálne pečenej čerstvej
pizze či skvelé zákusky uspokoja aj tie najmlsnejšie jazýčky. O zábavu vašich ratolestí
sa celoročne postará animačný tím zložený
z profesionálnych animátorov a kultúrnych
referentov. V období teplých letných a jarných mesiacov či slnečnej jesene sa môžu
deti a rodičia dosýta vyhrať na množstve
vonkajších ihrísk a športovísk, osviežiť sa
vo vonkajších bazénoch či vychutnať si všakovaké vystúpenia a večerné vonkajšie kino
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na veľkolepom amfiteátri priamo v areáli rezortu či vyskúšať paintball. V prípade menej
priaznivého počasia sa máte možnosť zapojiť do kreatívnych aktivít, výletov, zahrať
sa v interiérovej herni či telocvični a fitness
centre. Vnútorný bazén spojený s komorným wellness centrom je celoročne pripravený poskytnúť vám oddych a pohodu.
Zimné mesiace zase ponúkajú nespočetné
možnosti na športové vyžitie na detskom
lyžiarskom svahu so ski školou a požičovňou lyží a prilieb, na korčuliarske výkony
či ľadový hokej je určené profesionálne
klzisko s požičovňou korčúľ a výučbových
pomôcok. Keď vonku prituhne tak určite
vyskúšajte snowtubingovú dráhu či sánkarskú zónu. V areáli sa nudiť veru nebudete či
ste dospelý, teeanager alebo dieťa.
Veľkou a obľúbenou výhodou je zdravotný benefit v podobe klimatických podmienok špecifických pre rezort, ktorý disponuje a ponúka optimálne podmienky
pre ozdravenie dýchacích ciest a posilnenie
imunitného systému. Špecifická kombinácia flóry, pozitívneho ultrafialového žiarenia
a generovaných iónov v ovzduší v kombinácii s aerosólmi vytvára ideálne miesto
pre pobyt vonku s evidentným zdravotným
prínosom pre všetkých návštevníkov. Areál
Family Resortu Lučivná v sebe skrýva hotelový rezort určený na krátkodobé pobyty,
veľkolepé priestory pre rodinné a firemné
podujatia a kúpeľnú časť pre kúpeľných
hostí. Jednotlivé sekcie služieb sú optimálne oddelené tak, aby klienti mohli využívať
všetky služby a možnosti nerušene a v symbióze. Veľkou výhodou rezortu je možnosť
rodinného či pracovného pobytu s alternatívnym využitím doplnkových liečebných
procedúr po konzultácii s profesionálnym
tímom zdravotníkov a bohaté procedúry, ktoré sú prístupné deťom i dospelým.
Family Resort Lučivná vám prináša ideálnu kombináciu zábavy, zdravia a cenovej
dostupnosti v nádhernom prostredí Tatier
pre rodiny s deťmi, ktoré tu zažijú neopakovateľné chvíle plné radosti a pohody. Sledujete aktuálne pobytové balíčky a zvýhodnené akcie na www.familyresortlucivna.sk
a doprajte si zaslúžený oddych v príjemnej
atmosfére nádherného rezortu, ktorý vám
spríjemní ochotný a usmiaty personál Family Resortu Lučivná.

PhDr. Denisa Földeš
Marketing manager FRL
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Kostol Svätých anjelov strážnych – pestrá história a súčasnosť
Kostolík vsadený v lone prekrásnej prírody bývalých Kúpeľov Lučivná a terajšieho Family Resortu má zaujímavú históriu a v súčasnosti
sa vyníma, najmä večer, vysvietený na zasneženom kopčeku. Má
veľmi zaujímavú históriu, ktoru si prešiel do dnešnej podoby.
V druhej polovici 30. rokov minulého
storočia pri rozsiahlej modernizácii kúpeľov v Lučivnej bola vďaka ich vedeniu navrhnutá výstavba kaplnky. Okresný úrad
v Poprade povolil stavbu až po niekoľkých
žiadostiach dňa 29. apríla 1940. Postavený
bol nakoniec malý kostolík s prvkami funkcionalizmu s jednoloďovým interiérom,
malým presbytériom a chórom. Hoci v tej
dobe už nastupoval v štátnom zriadení
komunizmus, sväté omše sa slúžili ešte
pár rokov. Postupne však kostolík chátral,
dokonca istú dobu slúžil ako sýpka Jednotného roľníckeho družstva. V tej dobe stratil
svoje poslanie.
Po revolúcii v roku 1991 bol znovu obnovený a vysvätený biskupom Františkom
Tondrom. Vďaka saleziánom a zanietenosti
farára Petra Fidermaka bol kostol nielen

zrekonštruovaný, ale pribudol doň nový
zvon z dielne v Přerove. Kostolníkom sa
stal bývalý riaditeľ základnej školy v Lučivnej pán Ľudovít Tichý a na organe hral vtedy iba 11-ročný Peter Madeja.
Ďalšou náročnou skúškou pre kostolík,
jeho správcov a návštevníkov bolo násilné
vlámanie a vandalizmus, pre ktoré musel
byť znovu zatvorený. Vďaka sponzorovi
Františkovi Kollárovi a pracovníkom dielne
Michala Hudáča zo Šuňavy sa podarilo kostol sprevádzkovať. Zväčšenú repliku obrazu anjela – ochrancu detí zabezpečil generálny riaditeľ Chemosvitu pán Michal Ľach.
Po smrti pána Tichého sa kostolníčkou
stala bývalá učiteľka školy v kúpeľoch Janka Doláková, až do leta 2008, keď správu
kostola prevzali noví vlastníci kúpeľov.
Do dnešnej doby spolupracujú na údržbe

zamestnanci Family rezortu s Rímskokatolíckym farským úradom v Lučivnej. V neľahkej epidemiologickej dobe pokračujú
sväté omše s pánom farárom Mgr. Alexandrom Liškom v súlade s nariadeniami vlády
a budova sa pravidelne dezinfikuje.
Neistú minulosť a pevné miesto v súčasnosti kostolíka dnes podčiarkuje jeho
večerné vysvietenie. V najbližších dňoch
sa dokonca pripravuje aj farebné osvetlenie, takže všetci návštevníci areálu sa majú
na čo tešiť :-) r.r.

Pre obyvateľov bytových domov v kúpeloch sme osadili v ich
blizkosti 3 lavičky

Milí priatelia,
po dlhých rokoch strávených v Čechách a po situácii s prvou vlnou pandémie Covidu, kedy nebolo možné vycestovať, sa nám naskytla príležitosť otvoriť
prevádzku bufetu v Kolibe pri vleku v areáli Snowpark Lučivná aj v letnej sezóne.
Motiváciou nám bolo aj vybudovanie
nového cyklochodníka, ktorý umožnil
prístup ku Kolibe cyklistom z okolia, ktorí
nás začali navštevovať a spoznávať okolie
Lučivnej.
Radi by sme pokračovali aj v ďalších sezónach, aby si mohli obyvatelia obce, ale
aj návštevníci nerušene posedieť na novootvorenej terase a osviežiť sa či už ne-

alko nápojmi, skvelým pivom alebo niečím
malým na zahryznutie. Pre deti sme zaobstarali detskú trampolínu a snáď sa nám
v budúcnosti podarí zrealizovať aj ďalšie
atrakcie, aby sa im u nás páčilo a mohli sa
zabaviť.
V Kolibe pri vleku je možné usporiadať
aj rodinné oslavy a posedenia, tiež firemné
akcie ako je napr. varenie gulášu, športové
hry, MDD, hasičské popoludnie a pod.
Budeme sa tešiť na všetkých návštevníkov aj v nadchádzajúcej zimnej sezóne,
ktorí si k nám prídu oddýchnuť na lyžiach,
sánkach, alebo iba v rámci prechádzky
po okolí.

Ďakujem za doterajšiu priazeň a do Nového roku 2022, by sme Vám chceli zaželať
všetko dobré, aby sme sa mohli v zdraví
znova stretávať v zimných aj letných sezónach.
Tomáš Kukliš
v mene kolektívu Koliby pri vleku
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POŽIARNA OCHRANA
V piatok 3.9.2021 sa v zasadačke Hasičského domu uskutočnila výročná členská schôdza DHZ Lučivná. Hodnotila sa činnosť za roky 2020
a 2021, keďže v roku 2020 sa kvôli nepriaznivej epidemiologickej
situácií nemohlo takéto stretnutie uskutočniť. Z celkového počtu 76
registrovaných členov sa na schôdzi zúčastnilo iba 23 členov a dvaja
hostia – starostka obce, Ing. Monika Kičáková a delegát za Územnú
organizáciu DPO SR v Poprade pán Ján Zluky, veliteľ DHZ Štrba.

Hlavným bodom programu boli voľby
predsedu, členov výboru a delegáta na valné zhromaždenia Územnej organizácie
v Poprade. Za predsedu DHZ Lučivná bola
opätovne a jednohlasne zvolená Zdenka
Kaprálová. Za delegáta bola zvolená Katarína Horváthová. Výbor DHZ bol doplnený
o nových 3 členov (Slavomír Horváth, Martina Froncová, Jana Kaprálová).
Doterajší veliteľ DHZ Lučivná Ján Kaprál
už nemal záujem kandidovať na funkciu
veliteľa DHZ Lučivná, ktorú vykonával
od roku 2010. Výročná členská schôdza
preto zvolila do funkcie veliteľa na nasledujúce obdobie člena výboru Petra Miškovského, ktorému prajeme v tejto úlohe
veľa síl a chuti do práce, keďže vykonáva-

nie tejto činnosti je častokrát na úkor voľného času a rodiny.
Rovnako dlhoročný člen výboru pán
Ján Šoltís sa vzdal členstva vo výbore DHZ
Lučivná zo zdravotných dôvodov. Ďakujeme mu za aktívnu činnosť v našom zbore,
ktorého členom je od r. 1973, ako aj dlhoročnú účasť na súťažiach Plameň v rámci
okresu Poprad ako člena rozhodcovského
zboru. Za jeho obetavú a nezištnú prácu
mu bolo udelených viacero ocenení a medailí tak z Územnej organizácie Poprad ako
aj z Prezídia Dobrovoľnej požiarnej ochrany
Slovenskej republiky. Prajeme mu do ďalších dní ešte dostatok síl a veríme, že sa ešte
stretneme pri spoločných aktivitách v obci.
Hneď v septembri začal výbor DHZ plniť
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úlohy, ktoré si stanovil na výročnej členskej
schôdzi v rámci vzdelávacej a preventívnej
činnosti.
Štyria členovia výboru absolvovali v priebehu dvoch víkendov základnú odbornú
prípravu členov hasičských jednotiek, ktorá sa uskutočnila v spolupráci s DHZ Šuňava. Všetci zúčastnení úspešne zvládli teoretickú aj praktickú časť školenia.
V nedeľu 24.10.2021 členovia zásahovej
jednotky skontrolovali všetky hydranty
v obci, zaznamenali zistené nedostatky a tie predložili obecnému úradu, aby
mohli byť prijaté opatrenia na ich odstránenie. Po tejto činnosti sa členovia kontrolnej skupiny stretli s ostatnými členmi
a priateľmi DHZ Lučivná pri Kolibe na vleku
a strávili spolu slnečné popoludnie pri koláčiku a hasičských disciplínach pre deti.
Veríme, že v budúcom roku už bude
viac príležitostí na spoločné stretávanie sa
a hlavne prípravu detí a mládeže na zmeranie si síl v hasičskom športe a motiváciu
zapájať sa do aktivít v rámci nášho DHZ.
Bc. Zdenka Kaprálová
predsedníčka DHZ

13

udalosti zo života obce

Z R E KONŠTRU O VA NÁ POSILŇOVŇA

Mladých nadšenci kulturistiky pod vedením Ladislava Ignačáka v letných mesiacoch zorganizovali brigádu v budove školy
v priestoroch, kde sa aj dovtedy stretávali a naberali kondíciu a svalovú hmotu. Obec materiálne prispela na rekonštrukciu
a výsledok sami vidíte...

P R ED R E KONŠ TRUKC I OU

P O REKO N Š TRU KC I I

RE KON Š TRUKC IA

ČINNOSŤ ŠK LUČIVNÁ v 2. polroku 2021
ŠK Lučivná po Covidovom období, kde v roku 2020 boli pozastavené
všetky amatérske súťaže, sme sa prihlásili do súťaže Podtatranského
futbalového zväzu, 7 ligy, skupiny A, pre sezónu 2021/2022.

Po jesennej časti figuruje ŠK Lučivná
na 6. mieste so ziskom 13 bodov za 6 výhier, 1 remízu a 6 prehier. Pozitívnym výsledkom je napredovanie mladých hráčov
v našom mužstve, ako aj nášho útočníka
Michala Grexu-Fábika, ktorý je 3. najlepší
strelec v súťaži s 10 gólmi .

Dúfame, že situácia v športe bude priaznivá a dohráme túto sezónu bez prerušenia a obmedzení.
Touto cestou chcem poďakovať Obecnému zastupiteľstvu Obce Lučivná za schválenie kúpy novej kosačky s príslušenstvom.
Peter Macurák, predseda ŠK Lučivná

Talenty vyrastajú v našej obci....
O Lilian Slušnej sme už v našich novinkách písali, ale viete, že minulý
týždeň sa zúčastnila Majstrovstiev
Slovenska Open a juniorov na krátkom bazéne v plávaní konané
v X-Bionic Šamorín 10.-12.12.2021
a je majsterka Slovenska juniorov na 50m voľný spôsob,
50m motýľ a 100m motýľ
a druhé miesto na 100 m
voľný spôsob.
V skratke 5 zlatých a 3
strieborné medaile. Mo-

mentálne sa nachádza na Majstrovstvách
sveta v Abú Dhabí, 16. 12. 2021 zaplávala
slovenský rekord v štafetách, v novembri bola na Majstrovstvách Európy, kde zaplávala slovenský juniorský
rekord na 50m VS, v júli bola na ME
juniorov v Ríme kde sa prebojovala
do semifinále a skončila na 13.
mieste.
Prajeme jej veľa pevného
zdravia, chuti zdolávať svoje méty a dosiahnutie svojich cieľov. 
r.r.
December 2021
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POPLATKY za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Vidí sa Vám, že za odpad platíte
priveľa? Položili ste si niekedy
otázku, za čo vlastne platíte?
ČO JE PRE OBČANA BEZPLATNÉ?
Za triedený zber papiera, skla, plastov,
kovových obalov a nápojových kartónov
zodpovedajú výrobcovia, ktorí prostredníctvom OZV zabezpečujú a financujú
zber, dotriedenie a následné zhodnotenie
a recykláciu týchto druhov odpadu.
Pozor, ak je v triedenom zbere viac, ako
35% nečistôt (to znamená odpadu, ktorý
do daného kontajnera či vreca nepatrí),
odpad sa už nepovažuje za vytriedený
a nakladanie s ním musí uhradiť obec.
ZA ČO OBČAN PLATÍ?
Poplatok za komunálny odpad zahŕňa:
zmesový odpad, drobný stavebný odpad,
objemný odpad.
V ročnom poplatku za odpad majú občania od svojej obce zabezpečený kompletný servis 365 dní v roku. Vo dvore

obecného úradu sú umiestnené celý rok
veľkoobjemové kontajnery na drobný
stavebný odpad, veľkoobjemový odpad, elektroodpad, či konáre zo stromov a kríkov.
Prispejme spoločne k znižovaniu množstva odpadu v našich domácnostiach.
Najlepším spôsobom je prevencia a minimalizácia odpadu, ktorá začína už pri nákupoch.
Nezabúdajme, že odpadu vieme dať
druhú šancu, či už napr. darovaním šatstva alebo kníh alebo opätovným použitím veci. A ak už odpad vznikne, tak nech
skončí v tých správnych vreciach či kontajneroch.
Vážení občania, v zmysle zákona
o odpadoch č. 75/2015 je s účinnosťou
od 01.07.2021 obec povinná zabezpečiť
zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a biologicky rozložiteľného
odpadu zo záhrad. Obec určila všeobecne
záväzným nariadením že táto povinnosť
bude v zmysle zákona riešená komposto-

Porovnanie poplatku za odvoz KO v okolitých obciach na 1 osobu/kalendárny rok

2021

2022

Obec

osoba/rok

osoba/rok

Mengusovce

19,71

27,01

Batizovce

27,01

27,01

Gerlachov

22,26

27,01

Štôla

21,9

27,74

vaním. Z toho dôvodu obec zabezpečila
kompostéry do každého rodinného domu.
Preto by sme Vás chceli požiadať, aby ste
biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad
(trávu, burinu) už nenosili do dvora obecného úradu, ale zabezpečili kompostovanie v bezplatne dodaných kompostéroch.
Obec má vytvoriť podmienky aj možnosť doviezť občanovi na vopred určené
miesto aj drobný stavebný odpad. Za tento
odpad je však povinnosť platiť. Niektorí si
tento poplatok prídu zaplatiť, iní si myslia,
že sú pri jeho dovezení neviditeľní...
Ťažko povedať .....
č i rozbité sklo v stavebnom odpade je
tam nedopatrením, alebo úmyselne,
č i mŕtve zviera v nádobe na sklo je z nevedomosti, či naschvál,
p
 rečo sa v prístreškoch na sklo, papier
a plasty hromadí stavebný a komunálny
odpad???
Áno, poplatok za odvoz stúpa, ako ceny
všetkého v tomto období, no pri poplatku
za odpad je potrebné si položiť aj otázku
prečo asi??
Veríme, že aj vďaka kompostérom bude
množstvo hlavne biologicky rozložiteľného odpadu v budúcom roku klesať a nasledujúce obdobie nebude nutné poplatky
za odvoz odpadu pre občanov zvyšovať.

Štrba

20

25

Šuňava (vlastné vozidlo)

15,33

15,33

Liptovská Teplička

23

30

Prosíme občanov, aby hlavne
v zimnom období vykladali svoje
nádoby na odpad na vysypanie
len vtedy, keď sú aspoň na 75%
naplnené, aby sme zbytočne
neplatili manipulačné náklady
za sypanie poloprázdnych nádob.

Lučivná

18,3

23,73

Ď A K U J E ME ! ! !

ROZLÚČILI SME SA
Priezvisko
Munták
Koky
Puška
Kečka
Šuligová
Šuliga
Pušková
Sisák
Meleky
Dudašková
Koky
Zubajová
Dlugoš
Kapitáňová
Čonka

Meno
Vladimír
Miroslav
Ján
Ján
Zuzana
Michal
Gizela
Anton
Jozef
Anna
Vojtech
Helena
Marián
Zuzana
Rudolf

Rodičia s deťmi pripravujú ľadovú plochu na zimnú sezónu
December 2021
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ZDRAVOTNÉ OKIENKO

OCHRNUTIE, OBRNA TVÁROVÉHO NERVU = BELLOVA OBRNA
S príchodm chladného obdobia podporeného vírusom
Covid 19 sa čoraz častejšie stretávam s vážnou diagnózou,
ktorej liečba spočíva v rýchlosti medicínskej intervencie.
Ochrnutie tváre, resp. Bellova obrna, alebo paresis nervus
facialis. Niektorí z nás sa s niečim takým už stretli. Priamo, alebo prostredníctvom príbuzných.
Presná príčina vzniku nie je presne
známa, ale s určitosťou vieme, že ju
podporuje chlad, alebo náhla zmena
teploty na oblasť tváre. Napr. jazda
na motorke v chladnom počasí, vychádzka
v jeseni a zime s mokými vlasmi,
prievan v práci, vystavenie tela mrazu
po osprchovaní. Jednou z príčin môže byť
aj vírusová infekcia, najmä herpetická,
post Covidový stav, ale aj ako komplikácia
po očkovaní. Príznaky ochorenia sa veľmi
podobajú prejavu mozgovej príhody
(mŕtvici) na tvári. Prichádzajú náhle, najmä
v noci. Postihnutému pacientovi klesá
kútik, nevie vyceriť zuby, usmiať sa. Tvár
je deformovaná, asymetrická. Oko môže
slziť a nedovierať, pri ťažších stavoch
vytekajú z úst sliny a strava. Človeku sa
môže zle piť, jesť, rozprávať, niektoré
miesta na tvári nevie ovládať, môžu
tŕpnuť, mravčiť. Niekdy je pridružený aj
zápal ucha, očnej spojivky, postihnutie
chuti, alebo strata čuchu. Toto postihnutie
musí zdiagnostikovať neurológ, aby sa
vylúčila mozgová porážka, nádor, skleróza
multiplex, alebo iné vážne ochorenie.
Po rýchlej medikamentóznej intervencii
(lieky a vitamíny, najmä skupiny B,E, umelé

slzy a masti do oka, ucha) je nutné čo
najrýchlejšie začať s rehabilitáciou.
Svaly tváre sú priečne pruhované =
vieme ich ovládať a cvičiť a posilniť ako
iné svaly, napr. biceps. Pred cvičením je
nutné mimické svaly tepelne zohriať,
napr. soluxom, parafínom, biolampou,
termoforom, ale postačí aj uterák zohriaty
na radiátore. Potom rukami fyzioterapeuta
sa prevedie špeciálna masáž svalov tváre,
aby sa nastimulovali a pripravili svaly
k samotnému cvičeniu. Masáž je jemná,
nebolestivá, príjemná, olejová. Takto
pripravená svalovina sa cvičí špeciálnymi
cvikmi, pasívne, aktívne, proti odporu,
proti gravitácii, aby sa pomohlo asymetrii
a svalovej dysbalancii (nerovnováhe),

V návrhu rozpočtu, ktorý poslanci schválili na rok 2022 je zahrnutý chodník pre peších od autobusovej zastávky po rodinný
dom č. 107 a revitalizácia centra obce ( pri požiarnej zbrojnici).
Skultúrnenie centra obce budeme realizovať s vlastnými za-

lebo na jednej polovici tváre sú svaly
oslabené, až nefunkčné a na druhej
strane tváre sú príliš namáhané, silnejšie
a v napätí, resp. kŕči. Postihnuté môžu byť
aj slinné žľazy, preto je vhodná aj masáž
vnútra úst vlastným jazykom a žuvanie
žuvačky. Pacient sa učí nanovo vyslovovať
jednotlivé hlásky, učí sa bozky a pískať.
Z elektroliečby sa aplikuje rebox, laser,
elektrostimulácia a akupresúra. Liečba trvá
niekoľko týždňov, aj mesiacov.
Po celú dobu liečby sa musí pacient
strániť chladu, udržiavať tvár v teple, spať
na zdravej strane, menej čítať a vyhýbať sa
TV, mobilom a počítačom. Nanešťastie, sa
toto ochorenie zvykne opakovať, existuje
aj genetická predispozícia, čiže dá sa
náchylnosť aj zdediť. Problém nervu facialis
sa nevyhýba deťom, dospelým, ani starším.
Rovnako môže zasiahnuť ženy, aj mužov.
Je veľmi dôležité kontaktovať lekára ihneď,
pri prvých príznakoch!!! Neliečenie, alebo
neskorá intervencia zanecháva doživotné
deformity tváre a nefunkčnosť svalov
a mimiky.

mestnancami. Vybudovať by sa tu mali nové chodníky. vzniknúť by mali dve hracie plochy ( jedna pre menšie a jedna
pre väčšie deti), oddychová zóna s lavičkami a uskutočniť by sa
mala aj výsadba zelene.
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FAMÓZNA ĽAHKÁ TORTA, KTORÚ MÁTE HOTOVÚ za 10 minút
POTREBUJEME:
Na cesto:
200 g maslových
alebo kakaových sušienok
100 g vlašských orechov
(prípadne podľa chuti)
80 g masla

POSTUP:
Do väčšej misky pridáme sušienky.
Rozdrvíme ich na jemný prášok pomocou mixéra.
Teraz si rozmixujeme orechy, ktoré potom pridáme
do sušienkového prášku a spolu premiešame.
Do zmesi pridáme roztopené maslo a zamiešame.
Cesto by malo po stlačení držať tvar a nevypúšťať veľa
masla.
Zmes vysypeme do formy na tortu s priemerom 18 cm,
postláčame ju pohárom tak, aby boli okraje vyvýšené.
Zvyšok cesta bude pokrývať dno.
Do misy si vložíme polovicu tvarohu alebo mascarpone, pridáme nutellu a vyšľaháme.
Tento krém potom navrstvíme na cesto.
V druhej miske si vyšľaháme šľahačkovú smotanu
s práškovým cukrom.
Zašľaháme ju do druhej časti tvarohu
alebo mascarpone.

Na krém:
štipku soli
200 g nutelly
400 g jemného tvarohu
alebo mascarpone
50 g práškového cukru
200 ml sladkej smotany
Na ozdobenie:
orechy a čokoláda

Tento krém navrstvíme na ten s nutellou,
vrch posypeme posekanými orieškami
a ozdobíme roztopenou čokoládou.
Hotový dezert odložíme na niekoľko
hodín do chladničky.
Potom už môžeme nakrájať a servírovať.
Dobrú chuť!

V T IPY
Mám otázku. Týka sa to alkoholu
za volantom. Včera sme mali vianočný
večierok a pri večeri som vypil 8-9- pív
a k dezertu som si dal ešte 5 – 6 vodiek.
Preto som sa rozhodol nechať auto
pri reštaurácii a odísť domov autobusom. Po ceste som si všimol policajné
hliadky ako zastavujú a pokutujú ostatné auta, ale autobus nechali prejsť.
Takže som sa dostal domov bezpečne
a bez stresu. To ma skutočne prekvapilo. A teraz moja otázka. Autobus mi stojí
za domom a neviete ako by som ho mohol nenápadne vrátiť?

Vstávaj, láska, ...

Matka s dcérou došli k lekárovi.
Lekár sa otočí k dcéra a hovorí:
Vyzlečte sa.
Matka na to:
Pán doktor, ale chorá som ja!
Tak vyplazte jazyk!
Tak, hovorí vyšetrovateľ svedkovi, vy ste videli, ako tento
človek udrel vašu svokru. Prečo ste nešli na pomoc?
Akože?! Dvaja biť jednu slabú ženu?
Kam si dal tých 20 eur, čo som ti dala na nákup?
Jednému staršiemu mužovi. Odkedy si taký ľudomil?
Čo vlastne ten chlap robil?
Čapoval pivo....

... je Sobota ...

Ta j n i č k a
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

názov ulice v Lučivnej
zviera
názov miestneho potoka
skalný útvar v katastrálnom území Lučivnej
miesto na uloženie spopolnených ľudských zostatkov
názov lokality v katastrálnom území Lučivnej
zviera
názov ulice v Lučivnej
názov ulice v Lučivnej
názov lokality v katastrálnom území Lučivnej
burina
názov vrchu v katastrálnom území Lučivnej
názov lokality v katastrálnom území Lučivnej
názov hotela v Lučivnej

Vylúštenú tajničku môžete doručiť na obecný úrad v Lučivnej
do 15.1.2022. Vyžrebovaný výherca bude odmenený vecnou cenou.
Meno, priezvisko
adresa kontakt
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