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Nepredajné

Vážení občania!

Všetkým Vám želám krásne požehnané
Vianoce, rodinnú pohodu a smiech.
Veselá silvestrovská nálada nech
Vás neopúšťa po celý rok a šťastie nech
sprevádza každý Váš krok v roku 2020.
Ing. Monika Kičáková,
starostka obce

VIANOCE...
Drahí rodáci, je tu čas Vianoc, čas kedy si pripomíname narodenie Ježiša Krista. Doba, v ktorej žijeme nám ale prináša
všetky možné „ozdoby“ len nie podstatu týchto najkrajších sviatkov v roku. Advent ako čas stíšenia sa a prípravy na príchod Spasiteľa prehlušujú vianočné koledy v supermarketoch a rádiách, rôzne akcie a s tým spojený zhon a stres.
A tak pod tlakom rozličných komerčných akcií zabúdame, čo patrí k podstate
kresťanských Vianoc. Je to predovšetkým
prejav konkrétnej Božej lásky, ktorá sa
k nám znížila. Boh sa vo Vianociach ukázal veľmi solidárny s človekom, keď sa
stal jedným z nás vo všetkom nám podobným, okrem hriechu. Je to niečo, čo
je možno aj dnešnému človeku – tak ako
to bolo aj Ježišovým súčasníkom – nepochopiteľné, že bezbranné Dieťa, ktoré je
všemohúcim Bohom, ide do biedy tohto sveta. Ale práve preto, aby človek mal
k Bohu blízko, Ježiš sa znížil. A k podstate
Vianoc aj pre nás, ľudí tretieho tisícročia,
patrí, aby sme boli pokorní pred týmto
Božím tajomstvom, aby sme aj my dokázali sa znížiť na úroveň dieťaťa a tak prijať túto Božiu lásku do svojho života. Asi
sme v tomto nepoučiteľní, lebo každý
rok po Vianociach si vzdychneme, že sme
radi, že je už po nich, pretože Vianoce
nás veľmi vyčerpávajú. Je to hlavne preto, že venujeme pozornosť „ozdobám“.
Iste, k Vianociam patrí aj bohatý sviatoč-

ný stôl, aj darčeky, ale to všetko sú len ešte vo väčšej miere. Ako kresťania by
určité prostriedky, ktoré majú naznačiť sme mali ukázať tomuto svetu v čom
Božiu dobrotu. Mali by sme si naplánovať spočíva ich podstata. Mali by sme ich
čas, aj keď najmä pre naše mamy, ktoré sláviť naozaj kresťansky, aby sme ten pochcú pripraviť sviatočný stôl a atmosféru hanský kult alebo kult komercie určitým
vo svojich rodinách do posledného bodu, spôsobom potlačili do úzadia a dali im to
je to veľmi ťažké. Ale treba s vianočným pravé jadro, ktoré k Vianociam patrí. Pračasom šetriť, aby sme mali čas pre seba, jem Vám všetkým, ľuďom dobrej vôle a aj
najmä vo sviatočné dni, aby tam nebola sebe, aby sme boli účastní na všetkých
nervozita, že ešte niečo chýba a treba to tých milostiach, ktoré nám Vianoce ponúdoplniť. Aby sme si našli čas na bohosluž- kajú. Je to predovšetkým svetlo, ktoré priby, kde by sme sa aktívne stretli s Kristom niesol Kristus a zahnal temnotu hriechu,
a privítali ho, v spoločenstve, v ktorom by ako hovorí vianočná liturgia. Je to „pokoj
sme si vedeli zaspievať krásne vianočné ľuďom dobrej vôle“, teda ľuďom, ktorí
piesne. Aby sme toto radostné vianočné túžia po pravom spolužití aj s Bohom
posolstvo priniesli aj našim blízkym, naj- a navzájom. A samozrejme, nesmie tam
mä chorým. Teda aby sme zostali sami chýbať, aj prvá časť vianočného chválospevu „Sláva Bohu na výsebou, a to nielen cez Vianoce.
sostiach“ aby sme dali úctu
Ak sa o to usilujem po celý
a česť Bohu, ktorý sa stal
rok, Vianoce sú pre nás špiččlovekom. Len vtedy bude
kou ľadovca – príležitosťou
náš život plnohodnotný.
stretnúť sa s hodnotami,
Michal Skokan
ktoré nám Boh v hojnej
miere neustále, ale cez tieštudent
teologickej
fakulty
to sviatočné dni ponúka
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2

JEŽIŠOV VIANOČNÝ (VÝ)KRIK!
Ježiško... Ak to malé dieťa necháme iba tíško spať v betlehemských jasliach. Ak sa budeme
iba ďalej tíško nadchýnať idylou jasličiek. Nikdy sa v našich životoch nič nezmení. Vianoce
pre nás stále budú iba krátkym únikom z reality.
Ak sa však necháme krikom a volaním Ježiša Krista vyprovokovať k novej ceste. Ak kvôli
Nemu opustíme cestu sebectva a zloby.
Ak nás tento krik prebudí zo spánku duše a my
budeme objavovať nový nádherný svet viery,
potom Vianoce budú v našom srdci po celý rok.
Boh posiela svojho Syna, aby volal a kričal.
Prebudil celé ľudstvo zo spánku. Vyrušil nás
zo zabehaných koľají života a ukázal nám nové
obzory viery. Mnohí toto volanie počujú a nechávajú sa ním prebudiť.
Boží Syn najprv volá cez anjelov na pastierov
a oni vychádzajú na cestu ku jasliam. Cez svetlo
hviezdy provokuje mudrcov, aby opustili svoje
ďaleké kraje a vydali sa na dlhú cestu do Betlehema. Sám volá svojich učeníkov k opusteniu
sietí a vykročeniu na novú neznámu cestu.
Ježiš i dnes volá všetkých ľudí dobrej vôle
k niečomu novému a krásnemu. To spiace dieťa
i volajúci dospelý Ježiš je tu totiž kvôli nám! Prináša nám toho, ktorého my nepoznáme. Ukazuje na nové obzory, na ktoré sme zabudli a ktoré
neprajná doba vygumovala z našich hláv.
Preto Ježiš kričí! Keď kričí, musí ísť o niečo
veľmi naliehavé. Kričí, aby sme si uvedomili aké
je dôležité prijať Ho. Kričí, aby sme poznali, že
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rozhodnutie o našom postoji k Nemu, je tým
najdôležitejším rozhodnutím v našom živote.
Kričí, aby nás prebudil z duchovného spánku.
Kričí, aby nás vytrhol z otupenosti a omámenosti konzumnými hodnotami a otvoril oči
pre hodnoty duchovné a večné. Kričí, aby sme
tieto Vianoce prežívali nie v tupej povrchnosti,
ale v hlbokom poznaní. Kričí, lebo nás dobré pozná a vie, čo potrebujeme.
Volanie Božieho Syna bude nám znieť
v ušiach stále. Neustále nám bude pripomínať,
že okrem všednosti a prízemnosti našich dní je
to nový a fascinujúci Boží svet.
Preto dovoľte, aby som vám všetkým na záver nezaprial tiché a pokojné Vianoce. Naopak
prajem vám Vianoce plné kriku Božieho Syna.
Vianoce, cez ktoré vás mocne bude vyrušovať
posolstvo evanjelia a vyprovokuje vás skúsiť to
v živote s Ježišom. Vianoce, počas ktorých počúvnete Jeho hlas a vydáte sa na novú cestu
viery. Takže: Požehnané Vianoce!
Tibor Molnár. ev. farár
P.S.: Pozývam Vás na sviatočné Služby Božie
počas Vianoc ako aj na prelome rokov.
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História a súčasnosť pozemkového spoločenstva
Lučivnianska spoločnosť IVAN a spol, p.s.
Podľa dostupných zdrojov vznikla Lučivnianska spoločnosť Ivan z jednoduchej, a pragmatickej životne dôležitej potreby - mať dostatok krmiva pre chov
hospodárskych zvierat, ktoré umožňovali ľuďom v tomto regióne prežiť.
Gazdovia zo Spišského Bystrého, Šuňavy
a Lučivnej pásli svoj dobytok v podhorí Vysokých tatier na pasienkoch veľkostatkára
z Batizoviec. Ten sa vraj priatelil s grófom
z rodiny Váradi -Szakmari z Lučivnej a spoločne poľovali.
Szakmári vraj v o finančnej tiesni ponúkol na predaj časť svojho majetku gazdom
zo Spišského Bystrého a Šuňavy. Kdesi tam
sa začala písať história pozemkových spoločenstiev Zaťura na Šuňave a Ivan v Lučivnej a Kubachoch. Meno spoločenstava vychádza z priezviska starostu obce Lučivná
z toho obdobia Potvrdením tejto kúpy je aj
historický zoznam ľudí a zápis v pozemkovo
knižnej vložke 110 v katastrálnom území
obce Lučivná v evidencii katastrálneho úradu v Poprade.
Lokalita bola rozdelená na tri lokality:
Lopušná, Drisľov kút a Világoš
Podľa informácií od pamätníka Jozefa Jurča – Gutesa, sa tieto časti kosili spoločne
a podľa počtu usušených a získaných kôpiek
sena sa tieto rovným dielom rozdelili na jednotlivých gazdov (každá kôpka sa robila
na rovnaký počet hrablí a označila sa číslom,
ktoré si vylosovali jednotlivý spoločníci pred
kosením. Lokalita v ktorej jednotliví vlastníci kosili sa každoročne posúvala. Doprava
vysušeného krmiva sa vykonávala na povozoch ťahaných hlavne volskými záprahmi.
Kone boli v tom čase v tejto lokalite používané na poľnohospodárske práce menej.
Na kosenie sa šlo na 1-2 týždne. Kosiť chodilo asi 25 chlapov a na sušenie a hrabanie
prišli neskôr ženy - spolu asi 50 ľudí). Noci sa
trávili v Lučivianskych alebo Šuňavských tzv.
„stodolkoch“
Ako zaujímavý moment je možno pripomenúť odkúpenie časti pozemkov na Babe
podnikateľom Tomášom Baťom a zahájenie
výstavby závodu a samotného mesta v roku
1934. Po roku 1948 a znárodnení sa tieto
udalosti dotkli aj využitia lokality v Lopušnej
doline.
Lesná časť pozemkov prešla pod hospodársku správu štátnych lesov a poľnohospodárska pôda – lúky a pasienky, po kolektivizácii, prešli pod správu Poľnohospodárskeho
družstva v Spišskom Bystrom. Pozemky slúžili ako pasienky pre mladý dobytok od jari
do jesene.
Takéto využitie pasienkov v tejto lokalite
pokračovalo asi do roku 1958, keď v Spišskom Bystrom vzniklo poľnohospodárske družstvo, ktoré začalo dolinu využívať
na pasenie mladého dobytka.
K tomuto obdobiu sa viaže príbeh o postavení symbolu kresťanstva – kríža, ktorý
postavili z dreva od Jozefa Jurča – Gute-

sa, pomocníkmi boli Vitko Štefan – Bajus,
Petrenčík Michal, a Bendík Štefan, všetci
z Kubach. Spolu s nimi bol pri výrobe kríža
a jeho osadení stolár z Lučivnej (tretí dom
pri ceste na severnej strane cesty pri vstupe do Lučivnej od Svitu), ktorý do základu
pod kríž umiestnil časovú schránku s popisom vtedajšieho stavu s menami chlapov.
Kríž bol neskôr vysvätený a procesia veriacich bola zo Šuňavy.
V šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch
20. storočia bola realizovaná výstavba odborárskych rekreačných zariadení veľkých
podnikov zo Svitu – Chemosvit a Tatrasvit
a súkromných rekreačných chát.Toto územie slúžilo ako rekreačná a oddychová zóna
pre ľudí z blízkeho i ďalekého okolia. Lokalita sa dostala do povedomia aj zahraničným
návštevníkom, ktorých počas tohto obdobia navštívili okolie a boli ubytovaní vo Svite a okolí a tiež u v súkromí a odborárskych
ubytovniach. Pravidelnými návštevníkmi
boli študenti vysokých škôl z Košíc, Nitry,
hostia z družobných miest Svitu.
Lokalita slúžila v letnom období aj
pre pionierske rekreácie a v zime pre lyžiarske zájazdy. Dolina bola rozdelená na dve
lokality, ktorých meno ostalo pre domácich
návštevníkov zažité dodnes – Chemosvit
a časť Tatrasvit.
Po roku 1989 a po prijatí zákona o reštitúcii v roku 1992 bola skupinou potomkov
a pamätníkov na čele s Jozefom Jurčom podaná žiadosť o vrátenie pozemkov v zmysle
platnej legislatívy.
Tomuto procesu veľmi pomohla skutočnosť, že na Slovensku sa konala v roku
1999 19. svetová zimná univerziáda a 4.
EYOD ( Európske olympijské hry mládeže).
Tieto medzinárodne uznávané podujatia
boli realizované v rámci prípravy na kandidatúru Slovenska na XX. Olympijské hry
2006. V Lopušnej doline sa realizovali súťaže
v snowboardových disciplínach a zámerom
bolo vybudovať areál pre súťaže v tomto
športe. Z dôvodu, že bolo potrebné podpísať nájomné zmluvy a súhlas s realizáciou
tohto podujatia (stavebné úpravy, dobudovanie objektov pre technické zázemie), bol
správou katastra vydaný pre pozemkové
spoločenstvo list vlastníctva a od tohto času
začala ďalšia etapa života obnoveného spoločenstva.
Podnikateľskú činnosť spoločenstvo nevykonávalo. Príjem členov bol z prenájmu
lyžiarskych svahov a z predaného kalamitného dreva po veternej smršti 19.11.2004
a poškodení podkôrnym hmyzom. Počas
tohto obdobia boli tržby doplnené o nájom
za prístupové cesty k rekreačným chatám.

Z histórie lyžiarskeho športu v Lopušnej
doline
Od roku 1948 sa postupne lokalita Lopušná dolina dostávala pod vplyv veľkých
podnikov vo Svite, ktoré zastrešovali všetko spoločenské, kultúrne a samozrejme aj
športové dianie v meste.
V Lopušnej doline v časti, ktorú spravoval
Chemosvit sa začala viac najviac etablovať skupina zanietených lyžiarskych rodín
Legutky, Kazár, Kozubík, Kozub, Kolesár,
Vrbičan, Veselovský, – zjazdárov, bežcov,
skokanov aj združenárov v lyžiarskom
oddieli Telovýchovnej jednoty Iskra Svit.
Pod jej záštitou sa postupne vybudoval lyžiarsky areál Chemosvit a pod spoločnosťou
Tatrasvit vzniklo lyžiarske stredisko s rovnakým názvom. V letnom období sa v oboch
strediskách uskutočňovali „pionierske tábory“ pre mládež zo svitských aj iných škôl.
Tradícia športových aktivít pretrvala s väčšími alebo menšími zmenami až do dnešnej
doby.
Po roku 1989 a po privatizácii podnikov
Chemosvit a Tatrasvit sa činnosť vyvíjala
nasledovne:
v časti Chemosvit bola pokračovateľmi
tradície lyžiarskeho športu založená spoločnosť Skichem. Táto svoju činnosť ukončila
v roku 2013.
všetky zariadenia a majetok lyžiarskeho
strediska bol v roku 2015 predaný novovzniknutej obchodnej spoločnosti Lopušná
dolina,s.r.o., ktorú založilo pozemkové spoločenstvo Lučivnianska spoločnosť IVAN
a spol. a do súčasnosti je jej 100% materskou spoločnosťou
za posledných 5 zimných sezón spoločnosť pod vedením konateľov Ing.Ľubomíra
Kozubíka a Františka Jurča dokázala svoju
životaschopnosť o čom svedčia pozitívne
ekonomické výsledky a hodnotenia návštevníkov (www.svitlopusnadolina.sk),
v posledných rokoch sa aj touto činnosťou zvýšilo povedomie aj o tom, že územie
historicky patrí do katastra obce Lučivná – aj
keď sa v minulosti a sčasti aj teraz prezentuje nie celkom správne ako rekreačno-oddychová zóna mesta Svit,
úzka spolupráca a koordinácia s obcou a jej predstaviteľmi začína prinášať
svoje ovocie – obec vybudovala prístrešok
na zber separovaného odpadu a spolupracuje s našou spoločnosťou ako aj s pozemkovým spoločenstvo pri riešení technického
stavu cestnej komunikácie a neuralgického
bodu, ktorým je most cez potok Mlynica ležiaci priamo na hranici katastrálnej hranice
Historický kruh sa po viac ako 100 rokoch opäť uzavrel a dediči pôvodných
majiteľov začali rozvíjať podnikateľskú
činnosť v Lopušnej v novom šate.
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KÚPELE LUČIVNÁ, alebo miesto, kde každý nádych lieči
História Kúpeľov Lučivná sa píše už od roku 1872, kedy ich založil miestny statkár Donáth IV. Várady – Szakmáry. Za sebou teda majú už vyše 147
ročnú históriu a tradíciu. Pôvodne boli zamerané na liečbu tuberkulózy
u detí a dospelých, avšak postupným vymiznutím ochorenia sa transformovali na kúpeľné zariadenie so zameraním na liečbu respiračných ochorení netuberkulózneho tipu.

Vďaka nadmorskej výške 816 m. n. m,
nádhernej prírode s ihličnatými lesmi
a širokej palete procedúr ich dobré meno
pretrváva a získava si stále väčšiu obľubu
u detí i dospelých. Starostlivo monitorovaný a vyhodnocovaný zdravotný prínos,
efektivita v zmysle prevencie v kombinácii
s profesionálnym a skúseným personálom
a rodinnou atmosférou prinášajú ročne
viac ako 2500 pacientom zdravie, stabilizáciu zdravotného stavu a zásobu imunity
pre nasledujúce obdobie v domácom prostredí. Zdravie, radosť a veselý smiech detí
ozývajúci sa z viac ako 50 atrakcií, ktoré
vypĺňajú voľný čas našich pacientov sú tou
najväčšou odmenou pre celý tím Kúpeľov
Lučivná.
Špecializovaný a skúsený zdravotnícky
personál z oblasti rehabilitácie, balneológie, imunológie či všeobecného lekárstva
je pacientom k dispozícii celoročne. Veselí, kreatívni a milí animátori voľného času
sa zase postarajú o zmysluplné a zábavné trávenie voľného času mimo školské
a zdravotno liečebné
procedúry. O hladné
brušká sa v Kúpeľoch
Lučivná starajú milé
tety kuchárky a kuchári v úzkej spolupráci s diétnou sestrou, ktorá optimálne
prispôsobí
stravovací režim v prípade
zdravotných požiadaviek a obmedzení. Pre pacientov,

sprievod a rodičov je samozrejme k dispozícii čajovňa a reštaurácia Bonsaj kde
si môžu naši hostia príjemne posedieť
občerstviť sa a chutne si zajesť slovenskú
klasiku alebo obľúbenú taliansku pizzu aj
v bezlepkovom režime. Exteriérové ihriská od volejbalového cez tenisové kurty až
po paintball či footgolf, bicykle, kolobežky a športové náčinie od výmyslu sveta
sú v areáli kúpeľov k dispozícii samozrejme zadarmo. Vnútorný bazén a wellness
slúžia samozrejme na liečebné účely no
sú k dispozícii vo večerných hodinách aj
pre relax a zábavu. V zime naši návštevníci
radi navštevujú ľadovú plochu s vybavením a nočným osvetlením, lyžiarsky svah či
snowtubingovú dráhu. Máme radosť keď
rodičia i deti spolu trávia čas pri športovo
zábavných aktivitách na čerstvom vzduchu a majú možnosť vyskúšať si lyžovanie,
korčuľovanie, bežkovanie či snowboarding. U nás, ako nám zvyknú naši návštevníci priznať, okúsili nový šport a pokračujú
v ňom i v domácich podmienkach. Prínos
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jednotlivých aktivít, ktoré sa snažíme organizovať a orientovať v maximálnej možnej
miere v exteriéry v kombinácii so správne
a individuálne nastavenými procedúrami,
je viditeľný a merateľný či už na základe
subjektívneho pocitu alebo objektívneho
nálezu ošetrujúceho lekára. Klimatoterapia, balneoterapia, liečebná gymnastika,
elektroliečba, svetlo liečba, sauny, floating,
inhalácie a mnoho iného ponúkajú v rámci procedúr Kúpele Lučivná. Rok čo rok sa
k nám naši pacienti vracajú a pribúdajú
noví aj na základe referencií či odporúčania lekárov.
Kúpeľný pobyt je na základe indikácie
akou je bronchiálna astma, chronická
bronchitída, recidivujúce katary horných dýchacích ciest, sinobronchitída,
dermorespiračný syndróm, alegická
nádcha a stavy po zápale pľúc hradený
z verejného zdravotného poistenia na 21
alebo 28 dní. Kúpele Lučivná sú zmluvným partnerom VšZP, Dôvery a Unionu,
pričom návrh na kúpeľnú liečbu Vám vypíše všeobecný lekár pre deti a dorast,
imunológ, alergiológ alebo pľúcny lekár či
chirurg podľa zdravotného stavu a indikácie. Tip a štandard ubytovania je možný až
v 8 kúpeľných domoch rôzneho štandardu
a vybavenia. Vybrať si môžete na základe
preferencií a možností, ktoré máte a orientačnú cenu či doplatok si viete vypočítať
veľmi jednoducho na stránke www.tkl.sk/
cenník/kalkulačka. Kúpeľný pobyt hradený
z verejného zdravotného poistenia u nás
môžu absolvovať pacienti od 3 - 18 rokov
s respiračnými ochoreniami netuberkulózneho tipu, pričom od nového roka plánujeme rozšírenie aj pre dospelú populáciu,
o čom nájdete informácie na webovej
stránke www.tkl.sk/indikácie.
Pomohli sme už viac ako 90 000 deťom
a radi pomôžeme aj Vám. Tím Kúpeľov
Lučivná sa teší na každého verného i nového návštevníka v každom ročnom období,
pretože tu každý nádych lieči.
PhDr. Denisa Földeš
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ROZHOVOR S NOVÝM OBECNÝM KONTROLÓROM
Pán kontrolór, dovoľte pár otázok, aby sme Vašu osobu predstavili a priblížili našim čitateľom. Takže ako vnímate seba ako
človeka a čo okrem práce vypĺňa Váš život?
Som človek, ktorý prežíva pomerne
emocionálne situácie, ktoré mu prináša život, tak v súkromí ako aj v pracovnej oblasti. Dokážem sa pre vec zapáliť a výsledkom
je rozkolísaný krvný tlak. Ale to už sme my,
narodení v znamení Býk. Okrem práce a rodiny veľmi rád športujem a to je zase aktivita, pri ktorej si dávam rozkolísaný krvný
tlak do normálu.
Slovo kontrolór je odvodené od slova
kontrolovať. Takže, čo všetko obnáša
práca kontrolóra?
Oblasť záberu práce kontrolóra je veľmi rozsiahla. V zmysle zákona predstavuje
kontrolór odborný článok v sústave prvkov
vnútorného kontrolného mechanizmu samosprávy. Okrem odbornej kontroly zákonnosti hospodárenia a činnosti samosprávy,
zahŕňajúc všetky oblasti jej samosprávnej
pôsobnosti, je to účasť na obecných zastupiteľstvách, na zasadnutiach obecnej rady
a účasť na zasadnutiach komisií, ktoré zastupiteľstvo môže v zmysle zákona vytvárať. Kontrolnej činnosti kontrolóra v zmysle
zákona nepodlieha len samotná obec či
mesto, no aj ich právnické osoby a subjekty, ktorým boli z rozpočtu samosprávy poskytnuté dotácie či finančné výpomoci.
Ste kontrolórom v menších obciach
Hôrka a Lučivná, ale aj jedným z kontrolórov mesta Poprad. Aký je zásadný
rozdiel, ktorá činnosť je náročnejšia
a prináša viac kontrolórskej aktivity?
Je to veľmi ťažké porovnávať, no obe situácie sú náročné. Zvyčajne mesto ako väčšia samosprávna jednotka hospodári s väčším majetkom, na plnenie svojich úloh má
zriadených či založených viac právnických
osôb a aj svoje finančné vzťahy má s väčším okruhom subjektov. Na druhej strane
má rozsiahlejší administratívny aparát špecializovaný na jednotlivé oblasti svojej pôsobnosti a dokáže rýchlejšie a odbornejšie
reagovať na „výzvy“, ktorým je samospráva
zo strany štátu vystavovaná. To je zásadný
rozdiel, lebo všetky oblasti, ktoré zabezpečuje mesto, alebo „výzvy“ zo strany štátu,
ako som to nazval, je povinné zabezpečovať aj obec, no robí to s omnoho menším
počtom zamestnancov a s omnoho menším majetkom. Uvedené sa potom prejavuje aj v práci kontrolóra, keď v menších
obciach sa kontrolór okrem kontrolnej
činnosti v mnohých prípadoch aj podieľa
na riešení situácií, ktoré prináša najmä rozrastajúca sa legislatíva a jej náročná aplikácia v každodennej činnosti samosprávy.

Vo všeobecnosti sú ľudia neradi kontrolovaní, ako dokážete tieto animozity minimalizovať pri svojom kontakte
s kontrolovanými osobami?
Určite sa nedá povedať, že kontrolórska práca je iba „práca s papiermi“. Je to
aj práca s ľuďmi, keďže papiere – účtovné doklady, interné normy, nariadenia ...
vytvárajú ľudia. Kontrolujete ich prácu,
výsledok ich činnosti. A tak, ako by sa
kontrolór mal snažiť pochopiť kontrolované osoby, tieto by mali minimálne akceptovať prácu kontrolóra a nesťažovať
ju. Pri práci ponúkam kontrolovaným
osobám takýto pohľad na moju prácu.
Ideálne je, ak pochopia, že určite je to
pohľad z inej strany, ktorý v mnohých prípadoch odhalí rezervy a nedostatky plynúce zo zaužívaných stereotypov a rokmi
uplatňovaného nemenného spôsobu
práce. Ak to funguje takto, prináša to prospech obom stranám.
Čo nové alebo prínosné by ste chcel
do našej obce svojou prácou priniesť?
Takmer vždy s príchodom nového zamestnanca príde aj niečo nové. Jeho spôsob práce, jeho pohľad na pracovné problémy a jeho spôsoby ich riešenia. Určite to
tak je aj v mojom prípade. Či to bude obci
prínosom, bude možné posúdiť až s odstupom času a určite sa vyhnem tomu, aby
som to hodnotil ja. Budem však rád, ak to
„moje“ prispeje k tomu, aby obec naďalej
pracovala, a teraz to poviem tak úradnícky,
v súlade s platnou právnou úpravou, hospodárne, efektívne, účinne a účelne.
Kontrolórska práca je seriózna a vážna. Stretol ste sa vo svojej praxi aj
s veselými príhodami alebo niečim, čo
Vám prácu veľmi spestrilo?
Určite bolo takých momentov viac, no
ako vždy ma nič konkrétne nenapadá,
však? No len teraz nedávno, na kontrole
v základnej škole, mi jedna pani učiteľka,
osobná známa, povedala, že ostatné kolegyne hovorili „aký je to slušný rodič, vždy
sa pozdraví“. Tak pevne verím, že nie je nás,
slušných rodičov, málo
.
Ďakujem za čas a odpovede a v mene
redakcie, aj v mene našich čitateľov
Vám prajeme veľa príjemných chvíľ
v našej obci a prácu v pokojnej a tvorivej atmosfére :-).
Veľmi pekne Vám ďakujem za Váš záujem o moju osobu a o samotnú, často aj nie
veľmi populárnu, prácu kontrolóra.

Od 1. novembra 2019 nastúpil
do funkcie hlavného kontrolóra
Ing. Mgr. Milan Tomáš.

Z OBECNÉHO

ZASTUPITEĽSTVA
V druhom polroku sa uskutočnili
4 zasadnutia OZ.
Dňa 10.07.2019 boli schválené
Dodatok č.1 ku Komunitnému plánu sociálnych služieb obce Lučivná na roky 2018-2023
Predloženie žiadosti o nenávratný finančný
príspevok na „Rekonštrukciu miestnych komunikácií – Rakovec, Krížna“
Dňa 06.09.2019
Bola schválená zmena a doplnok č. 1/2019
k ÚPN – O Lučivná
Bola vyhlásená voľba hlavného kontrolóra
obce Lučivná
Bol schválený zámer a spôsob predaja pozemku Janke Štrbkovej a Anne Hostinskej
Dňa 25.10.2019
Bol zvolený hlavný kontrolór obce Ing. Mgr.
Milan TOMÁŠ
Bol schválený aktualizovaný Komunitný
plán sociálnych služieb obce Lučivná na roky
2018-2023
OZ sa uznieslo na VZN obce Lučivná
č. 3/2019 o zákaze používania alkoholických
nápojov na území obce Lučivná
Boli schválené:
Umiestnenie rodinných domov v radovej
výstavbe v troch sekciách – 16 bytových jednotiek – v lokalite pri vlekoch“
Nákup malotraktora s príslušenstvom
od firmy ZORA MIMEX servis, s.r.o. Brzotín
v jarných mesiacoch v roku 2020
Dňa 13.12.2019
Boli schválené:
rozpočet obce Lučivná na rok 2020 s výhľadom na roky 2021-2022
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2020
prevod majetku – Janka Štrbková, Anna
Hostinská
plán zasadnutí OZ na rok 2020
OZ sa uznieslo sa na VZN č. 4/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
OZ súhlasilo s inzerciou služieb v obecných
novinách (formát A5 pre jedno vydanie).

december 2019
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Zhodnotenie ROKA 2019
Vážení občania,

Rok ubehol ako voda, a je potrebné sa
na chvíľu zastaviť a zbilancovať – čo sa podarilo, čo nie.
Medzi moje hlavné priority v tomto roku
patrilo zapájanie sa do projektov z európskych fondov, štátneho rozpočtu, či rozpočtu vyššieho územného celku. Vynaložená
energia, čas a námaha neboli zbytočné. Aj
za pomoci a podpory poslancov vyššieho
územného celku na nám podarilo do rozpočtu obce získať v roku 2019 finančné
prostriedky na aktivity, ktoré čiastočne boli
realizované v roku 2019 a postupne ďalej
budú čerpané v rokoch 2020, 2021 a 2022.
Autobusové zastávky
Rozšírenie detského
ihriska v parku
Rozšírenie
kamerového systému
Pracovné miesta - MOPS

80 000,- eur
1 000,- eur
5 000,- eur
95 580,- eur

Rekonštrukcia kultúrneho
domu - kom. centrum

244 258,- eur

Cyklochodník

148 581,- eur

Verím, že celková suma 574 419,- eur
prispeje v nasledujúcom období k rozvoju našej obce, zvýšeniu zamestnanosti,
zvýšeniu bezpečnosti a lepšej dopravnej
dostupnosti.
Ďakujem všetkým,
ktorí mi v tomto smere
počas celého roka 2019 pomáhali.

Kultúrno spoločenské podujatia:
kolkársky turnaj žien a detí v kolkoch
karneval na ľade
lyžiarske preteky
I. ročník obecného plesu
Deň matiek
Majáles v miestnom parku
Posedenie dôchodcov
Stavebné a rekonštrukčné úpravy
požiarna zbrojnica rekonštrukcia interiéru, sociálnych zariadení, nové zásahové
odevy
upravené okolie požiarnej zbrojnice dlažba
nové šatne a sociálne zariadenie pre zamestnancov obce
nová lavička do Ondravy
nová elektrická prípojka v miestnom
parku na napojenie ozvučenia a osvetlenia pri obecných akciách
merače rýchlosti na začiatku a konci obce
odvedenie dažďovej vody z budovy
kultúrneho domu a budovy obecného
úradu
rekonštrukcia nových priestorov
pre knižnicu
prístrešok na separovaný zber a komunálny odpad v Lopušnej doline
prístrešok na budove základnej školy
zo západnej strany – vchod do kuchyne
oprava žľabových zvodov na budove
školy zo severnej strany
izolácia základov školy z južnej strany
nové vedenie obecného rozhlasu
zmena spôsobu odvádzania splaškov

Nové
autobusové
zastávky

december 2019

z budovy školy zo septikov do obecnej
kanalizácie
nová podkladová plocha pod detskými
preliezkami na školskom dvore, nové
orámovanie pieskoviska
výmena jednej vetvy stupačiek vodovodného potrubia v budove obecného
úradu
výmena vodovodných a kanalizačných
prípojok z budovy obecného úradu
a kultúrneho domu
cintorín – náter plota, dopracovanie
vstupového schodiska, nová informačná
tabuľa, nové osvetlenie pred domom
smútku
doplnenie hracích prvkov na detskom
ihrisku v miestnom parku
výmena vianočného osvetlenia na budove obecného úradu
zníženie vjazdu do dvora obecného
úradu
vybudovanie autobusových zastávok,
chodníkov a parkoviska
Na základe požiadaviek obce Lučivná
vykonali príslušní správcovia sieti:
opravu kanalizačných šácht na ul. Hlavnej a Školskej, ich doasfaltovanie
výmenu poškodených stĺpov elektrického vedenia
výmenu hlavného vodovodného potrubia
na ul. Hlavnej bezvýkopovou metódou
úpravu koryta rieky Mlynica nad horným
mostom, v rómskej časti obce
Ing. Monika Kičáková

Terénne
úpravy
pri požiarnej
zbrojnici
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PRÁCE v OBCI

Nový prístrešok na komunálny odpad a separovaný zber v Lopušnej doline

Nové osvetlenie pred domom smútku

Sociálne zariadenia pre zamestnancov

Úprava koryta rieky nad horným mostom

Izolácia základov školy

Výmena stĺpov elektrického vedenia

Výmena vodovodného potrubia na ul. Hlavnej

Doplnenie nových prvkov na detskom ihrisku v parku

Knižnca po rekonštrukcii

Prístrešok pri škole

Parkovisko vo dvore obecného úradu
december 2019
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Ľubomír Knut
Zberateľskej vášni – zbieraniu zbraní,
ošatenia a všetkých predmetov, ktoré
súvisia s druhou svetovou vojnou sa
venuje od roku 2001. Je jedným z 23
členov klubu KVH (Klub vojenskej histórie) v Poprade. V rámci svojej činnosti
členovia klubu robia pri príležitostí výročia SNP ukážky
bojov z II. svetovej vojny na Slovensku, ale aj v zahraničí.
V roku 2009 účinkoval vo filme režiséra Jiřiho Chlumského pod názvom „Nedodržaný sľub“. Film je z obdobia
II. svetovej vojny ..Dráma skutočného osudu slovenského
Žida Martina, talentovaného futbalistu, ktorý sa počas II.
svetovej vojny dostane najprv do pracovného tábora a neskôr k partizánom.
Zbierka historických zbraní z II. svetovej vojny

S hlavným hrdinom filmu
Samuelom Spišákom

S Vladom Černým
december 2019

S Lukášom Latinákom
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Mladé
TALENTY

Mladého muža, Tibora Horvátha ml.
mnohí poznáte, ale viete aj o jeho talente?
Krásne maľuje. Od mladosti rád kreslí a venuje sa výtvarnému umeniu. Počas štúdia
na strednej škole začali vznikať jeho väčšie
diela. Keď má dostatok času a múzu, maľuje portréty, krajinomaľby, či zátišia. Používa
techniku olejomaľby, alebo kreslí ceruzkou,
či perom. Mnohými prácami potešil svojich
priateľov, či známych.
Prajeme mu veľa dobrých nápadov a inšpirácie pre vznik ďalších krásnych obrazov.

Aj v Lučivnej máme REPREZENTANTKU SLOVENSKA.

2014
2019

Málo občanov možno vie, že v našej
obci býva talentovaná plavkyňa. Je to
juniorská reprezentantka Slovenska
a účastníčka letného EYOF-u v Azerbajdžane Lilian Slušná. Toto skromné
dievča začalo s plávaním ešte v predškolskom veku. Začiatky boli ťažké,
ale Lilian vydržala až do súčasnosti
a dnes jej vytrvalosť prináša úspech.
Jej začiatky viedol tréner Rastislav
Kaňuk. Snaha po zlepšovaní svojich
výkonov mladú plavkyňu priviedla
k novému trénerovi a ním je Pavol Sirotný. Pod jeho vedením sa dostavili
aj úspechy. V Trenčíne sa konali juniorské majstrovstvá Slovenska v plávaní v krátkom bazéne. Výsledky boli
vynikajúce dva slovenské rekordy,
tri majstrovské tituly a jeden bronz.
Do konca roka mladú plavkyňu čaká
ešte slovenský šampionát v plávaní
OPEN - bez rozdielu veku to znamená,
že bude súťažiť so ženami. Šampionát
sa bude konať v Šamoríne.
Na záver jej chcem popriať veľa plaveckých úspechov.
J.F.

december 2019
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Za odvoz ODPADOV BUDEME od roku 2020 platiť viac
Takmer každý rok sa venujeme problematike nakladania s odpadmi. Je to
hlavne preto, že chceme, aby sa nakladanie s odpadmi v našej obci priblížilo k požiadavkám, ktoré na nás kladie štát a Európska únia.
Nariadením vlády SR z roku 2018 došlo k výraznému navýšeniu poplatkov
za skládkovanie komunálneho odpadu
a objemného odpadu. Najdôležitejším
z týchto predpisov je zákon č. 329/2018
Z .z. o poplatkoch za uloženie odpadov
a následné Nariadenie vlády SR č.330/2018
Z.z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb
poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov
z poplatkov za uloženie odpadov. Produkcia tohto odpadu z roka na rok stúpa,
príčinou čoho je nedôsledné triedenie,
a aj preto Slovensko vo svojom strategickom dokumente prijalo cieľ dosiahnuť
do roku 2020 úroveň triedenia komunál-

neho odpadu až na 60%.Výsledkom toho
by sa malo znížiť množstvo komunálneho
odpadu no zároveň zvýšiť množstvo vytriedeného odpadu. Tento zákon upravuje
najmä výšku poplatku za uloženie odpadu
na skládku, spôsob jeho výpočtu a následné použitie vyzbieraných prostriedkov.
Tento poplatok spolu s nákladmi prevádzkovateľa skládky odpadov a nákladmi
na zber a dopravu odpadu predstavuje náklady obce na nakladanie s komunálnym
odpadom. Uvedený zákon zavádza pravidlo, že sadzba poplatku závisí od miery
vytriedenia komunálneho odpadu v predošlom kalendárnom roku. To znamená, že
čím viac obyvatelia obce v predošlom roku

POLOŽKY A SADZBY ZA ULOŽENIE ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU (20 03 01)
A OBJEMNÉHO ODPADU (20 03 07) NA SKLÁDKU ODPADOV euro/t ( zákon č. 330/2018 Z.z.)
Položka

Úroveň vytriedenia
komunálneho odpadu x [%]

1
2
3
4
5
6
7

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

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

Z tejto tabuľky vyplýva, že poplatok bude rásť aj v nasledujúcich rokoch. Je teda na nás všetkých, aby sme prispeli k zvýšeniu
miery separovania komunálneho odpadu v našej obci a tým zabránili ďalšiemu zvyšovaniu poplatku v ďalších rokoch.

separovali, tým nižší bude poplatok za uloženie odpadu na skládke v nasledujúcom
roku. Týmto spôsobom sa zákonodarca
snaží obyvateľov prinútiť, aby separovali.
Zákon je účinný od 01. 01. 2019 a upravená výška poplatku začala platiť od 01. 03.
2019. Takýto postup má zásadný vplyv
na rozpočty mnohých obcí. Pre nastavené
pravidlá sa poplatok za uloženie komunálneho odpadu na skládku zvýšil z 5 € v roku
2018 na 12 € v roku 2019 za tonu odpadu.
Hlavným dôvodom zmeny sadzieb poplatku je zvýšenie úložného. Obec je povinná dodržať podmienky zákona ohľadne
financovania nakladania s odpadom.
V zmysle ustanovenia § 81 ods. 12 zákona č. 79/2015 o odpadoch, obec pri ustanovení výšky miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
vychádza zo skutočných nákladov obce
na nakladanie s komunálnym odpadom
a drobným stavebným odpadom
Sadzby poplatku za komunálny odpad v okolitých obciach doposiaľ a od
01.01.2020:
Obce

Rok 2019

Návrh
na rok 2020

Batizovce

12,04

18,25

Mengusovce

15,98

17

Gerlachov

17,88

22,26

Lučivná

14,00

18,25

Štôla

21,9

21,9

Štrba

14

20

Šuňava

10,22

15,33

Jarmila Šišitková

Prípravné práce na výstavbu v lokalite „Za Hrubešom“
Obec Lučivná v súlade s požiadavkou občanov na začatie prípravných prác
v súvislosti s výstavbou v lokalite „Za Hrubešom“ oslovila listom vlastníkov pozemkov v uvedenej lokalite, aby vyjadrili svoj názor na možnosti
riešenia danej lokality. Do úvahy pripadali dve alternatívy.
Prvá bola v zmysle platného územného plánu obce Lučivná s plánovanou
výstavbou 14 rodinných domov, pričom
obec by dala vypracovať projektovú dokumentáciu na miestnu komunikáciu
a siete a zabezpečila by vydanie územného rozhodnutia pre celé dotknuté územie, za podmienky že obec by už musela
byť vlastníkom pozemkov pod plánovanou miestnou komunikáciou a inžinierskymi sieťami.
Druhá možnosť bola navrhnutá jedným z vlastníkov pozemkov v danom

území. Riešila by výstavbu 20 rodinných
domov, avšak s podstatne väčšími nákladmi na miestne komunikácie a inžinierske siete vôbec. Zároveň by bola
nutná reparcelizácia pozemkov a zmena
existujúceho platného územného plánu,
čím by sa celý proces územného konania
výrazne oddialil.
Zároveň boli občania vyzvaní na prednesenie iných možných alternatívnych
riešení.
Listom teda bolo oslovených 71 vlastníkov, z toho 19 vlastníkov bolo za prvú
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alternatívu, 13 vlastníkov druhú, 4 vlastníci predložili vlastné alternatívy. 5 listov
sa vrátilo ako nedoručiteľných a 30 vlastníkov sa nevyjadrilo.
Následne Obec Lučivná na základe
uznesenia Obecného zastupiteľstva
v Lučivnej iniciovala dňa 20.10.2019
stretnutie vlastníkov v danom území.
Stretnutia sa za prítomnosti starostky,
štyroch poslancov obecného zastupiteľstva a dvoch zamestnankýň obce zúčastnilo 24 vlastníkov. Napriek rokovaniu
trvajúcemu cca 2 hodiny zhromaždenie
vlastníkov pozemkov nedošlo k jednoznačnému záveru.
Ing. Mária Melicherová
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MLADÍ HASIČI
Aj v roku 2019 sa naši mladí hasiči
a hasičky zúčastňovali na súťažiach
v rámci 19. ročníka Podtatranskej
olympiády mladých hasičov. Našu
obec a dobrovoľný hasičský zbor
reprezentovali 2 družstvá.
Družstvo starších dievčat, v zložení:
Lenka Lukáčová, Lívia Dlugošová, Laura
Ruttkayová, Simona Mlynská, Sofia Ruttkayová a Eva Horváthová. A zmiešané
družstvo mladších detí, ktoré bolo zaradené do kategórie chlapcov, v zložení:
Adam Lukáč, Emma Kaprálová, Lucia
Majerníčková, Sára Sisáková a Bystrík Rumanovský.
V priebehu jarnej a jesennej časti olympiády sa konalo spolu 14 súťaží. Družstvo
dievčat sa zúčastnilo spolu na 9-tich súťažiach. Pekný výsledok dosiahli na Halových majstrovstvách SR vo Svite, kde sa
umiestnili na 11. mieste v silnej konkurencii 35 dievčenských družstiev z celého Slovenska. Najkrajší výkon ale pred-

viedli na Okresnej súťaži v Batizovciach,
kde sa postavili na najvyšší stupienok
a odniesli si domov krásny pohár a diplom za 1. miesto. V konečnom poradí
sa v rámci Olympiády mladých hasičov
okresu Poprad umiestnili na 5. mieste
zo 17 dievčenských kolektívov. Družstvo
chlapcov sa zúčastnilo 4 súťaží a v celkovom hodnotení dosiahli 21. miesto.
Na tréningoch sa stretávajú pravidelne
raz do týždňa v letnom období pri Hasičskej zbrojnici a v zime v priestoroch
základnej školy. Deti sú veľmi šikovné,

poctivo sa pripravujú na každú súťaž
a snažia sa podať čo najlepší výkon. Boli
nápomocní členom výboru DHZ Lučivná
pri technickej príprave súťaže o Podtatranskú prúdničku ako aj na brigádach
pred a po rekonštrukcii garáže v Hasičskej zbrojnici. Za vzornú reprezentáciu
obce a pomoc im patrí veľká vďaka a treba iba veriť, že z nich vyrastá nová generácia dobrovoľných hasičov, ktorí svojou
činnosťou robia zaslúžilú prácu nielen
v obci, ale aj mimo nej.
Bc. Zdenka Kaprálová

ZDRAVOTNÉ OKIENKO
BRUŠNÁ DIASTÁZA SA NETÝKA LEN TEHOTNÝCH ŽIEN
Diastáza je pomerne neznámy pojem, hoci je veľmi
častou patológiou. Nie je bolestivá, ale ani pre telo prirodzená. V minulosti bola spájaná so ženami po pôrode,
avšak veľmi často sa s ňou v posledných rokoch praxe
stretávam s pacientmi mužského rodu. Čo to vlastne je
a ako zistíte, že trápi aj Vás?
Brušná diastáza je rozostúpenie brušných lisov priameho
brušného svalu (musculus rectus abdominis), čo je ale veľmi
odborný názov :-). Ak si ľahnete na chrbát s pokrčenými nohami, zatlačíte stavce a chrbticu do podložky a dvihnete hlavu nahor od podložky, naše brucho by sa malo pekne stiahnuť
ako harmonika. Ak sa pri tomto pohybe vytvorí hrčka, strieška
alebo výduť, znamená to, že svaly brucha sú od seba rozostúpené, oslabené, nepracujú ako treba, potom tlak v bruchu vytláča
vnútorné orgány von. Rozsah sa dá aj odmerať, ak si priložíte 2.
a 3. prst nad pupok a prsty sa na šírku dajú vtlačiť dovnútra, tak
diastáza je aj Váš problém.
Kto trpí najčastejšie? Štatistiky sa rôznia, tie alarmujúce udávajú 50-70 % tehotenstiev končiacich diastázou, najmä po cisárskom reze. Diastáza ale trápi aj mužov, najmä pri rýchlom
priberaní a zväčšovaní brucha (rastie hodnota viscerálneho
tuku = je to tuk vo svaloch a vnútorných orgánoch, brucho je
tvrdé a zväčšené) a tiež pri nesprávnom dýchaní a posilňovaní
brušných svalov, najmä brušáky a sklapovačky.
Prečo je taká častá?
Lebo v minulosti sa ľudia hýbali oveľa viac.
Lebo telesná výchova v školách bola intenzívna
a komplexná.
Lebo bolo menej sedavej práce.
Lebo ženy rodili podstatne mladšie ako dnes, keď bežne
prvorodička má 35 rokov a viac. Elasticita (pružnosť) svalov

s rastúcim vekom klesá a znižuje sa schopnosť svalov sa rastúcemu brušku prispôsobiť. U chlapov to platí dvojnásobne, lebo
mužské svaly sú prirodzene menej elastické ako ženské.
Ako sa lieči? Správnym cvičením a dýchaním, bandážovaním,
alebo tejpovacími páskami. Pri vážnejších stavoch je nutný operačný zákrok a „zasieťkovanie“ brušného lisu. Pokiaľ ide o cvičenie, najlepšie poradí špecializovaný fyzioterapeut.
Tri jednoduché cviky ale zvládnete aj sami:
1. V ľahu na chrbte si chyťte rukami spodné rebrá a pri nadýchnutí sa vedome snažte dostať vzduch tam, kde sú dlane priložené.
2. Postavte sa k stene, zrovnajte chrbticu a celé telo a skúšajte
kríže a krížové stavce dotláčať do steny.
3. Ľahnite si na chrbát, nohy podložte stoličkou alebo fit loptou
do pravého uhla a skúšajte pri vydýchnutí zdvihnúť jednu nohu
1 cm nad stoličku bez toho, aby ste zapojili chrbtové svaly.
Ak si neviete svoj stav
zhodnotiť, ak neviete
sami cvičenia zvládnuť
alebo ak je diastáza u Vás
veľmi výrazná, navštívte
odborníka. Inak sa stav
diastázy bude zhoršovať.
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Obecná Š KO L A
Krásne jesenné dni nenápadne vystriedala zima a nastal čas, kedy každý z nás zvykne bilancovať svoje
počiny. Na sklonku roka sa zamýšľame aký bol, čo nám dal a čo vzal. Dlho som uvažovala nad tým, ako
sa Vám prihovorím, aby som stručne a výstižne priblížila moje krátke, no pre mňa náročné pôsobenie tu,
v Lučivnianskej škole. Dovoľte mi ale najskôr, aby som sa vám v krátkosti predstavila.
Pochádzam z Kežmarku a začiatky môjho pedagogického pôsobenia sú spojené
so Základnou školou vo Veľkej Lomnici.
Cesty života bývajú kľukaté a mňa v roku
2000 priviedli do blízkych Batizoviec, kde
som učila deti až do leta tohto roku. Ako
každý človek, aj ja túžim spoznávať nové
veci a prekonávať prekážky, preto som prijala výzvu spojenú s voľbami riaditeľa Základnej školy s Materskou školou v Lučivnej.
Skôr, ako začnem hodnotiť päťmesačnú
prácu celého kolektívu v školskom roku
2019/2020, musím venovať malú spomienku predchádzajúcej pani riaditeľke Mgr.
Stanke Otčenášovej. Osobne sme sa nemali
možnosť poznať, ale jedno viem určite. Bol
to dobrý človek, ktorý síce nezvládol všetky
životné situácie, ale snažil sa všetkým vyhovieť a veci urobiť najlepšie ako vedel. A čo je
najdôležitejšie, škola po jej odchode ostala
v najlepšom poriadku. Česť jej pamiatke!
Ani ja som to v auguste nemala ľahké
a prebrať školu za dva dni bolo náročné.
Tento mesiac bol pre mňa ako nováčika
v riadiacej funkcii obdobím učenia, zbierania informácií a zoznamovania sa s doterajším fungovaním školy. Zároveň sme sa
venovali aj nevyhnutným úpravám interiéru školy, miesto doterajšej šatne pre deti
MŠ vo vestibule školy sme v nevyužívanej
učebni vytvorili útulnú šatňu. V septembri
bol každý v očakávaní a nastalo vzájomné
zoznamovanie. Okrem riaditeľky sa v ZŠ vymenili aj pedagógovia a začali sme si všetci,
učitelia, rodičia a žiaci, k sebe hľadať cestu.
Ale myslím, že sme ju našli a všetci začíname byť spokojní.
Päť mesiacov spoločnej práce pedagogických, nepedagogických zamestnancov, rodičov, žiakov a v neposlednom rade aj Obce
pomaly začína prinášať ovocie. Teším sa,
že všetky tieto zložky sú jednotné, pretože
škola je veľmi zložitý systém, ktorý si jednotu vyžaduje. Jedine symbióza a harmónia
kolektívnej práce prinesie spokojnosť všetkých, no hlavne našich deti.
Hneď od 2. septembra sme sa zostra
pustili do práce, ktorú môžete pozorne
sledovať na novej webovej stránke školy
(https://zssmslucivna.edupage.org/). Touto cestou Vám chceme prezentovať každodenný život našej školy, aj ten bežný aj
ten sviatočný či výnimočný, každý väčší či
menší úspech Vašich deti. Stránka školy je
výborný komunikačný prostriedok a každý
Váš postreh, ktorý nám napíšete, skvalitní

výchovno-vzdelávací proces. Pre lepšiu komunikáciu rodičov MŠ bola do triedy MŠ
zapojená telefónna linka. Jej číslo taktiež
nájdete na stránke školy.
V súvislosti s informačnými a komunikačnými technológiami školy nesmiem zabudnúť na sponzorské dary, ktoré sa škole
podarilo získať a pre našu malú školu majú
nesmiernu hodnotu. Pán riaditeľ Gymnázia na Kukučínovej ulici v Poprade PaedDr.
Vladimír Lajčák, PhD. nám venoval sedem
kvalitných počítačov aj s príslušenstvom,
ktorými sme nahradili tie naše už pomaličky
nefunkčné a zastarané. Pán Richard Spusta,
majiteľ priestorov bývalých Štrkopieskov
v Batizovciach nám daroval nábytok do riaditeľne školy. Týmto im chcem čo najsrdečnejšie poďakovať a popriať všetko dobré.
Aj za podpory organizácie DO FÉNIX, ktorej predsedom je známy televízny moderátor Patrik Herman, škola mimoškolskou
aktivitou získava finančné prostriedky, ktoré sú ďalej použité na tvorivú činnosť detí,
na výlety či exkurzie.
Ako som už povedala, najdôležitejšími,
srdcom školy sú deti MŠ a žiaci ZŠ. Okrem
učenia a skúšania počas roka čaká na žiakov a detí množstvo kultúrnych podujatí,
predstavení, besied, vystúpení, posedení,
besiedok a rôznej kreatívnej činnosti. Septembrové opakovanie vystriedala zábava
a do školy zavítalo divadlo z Prešova a pobavilo nás vtipným spracovaním rozprávky
O pyšnej princeznej. V októbri si malí aj tí
väčší dali preteky s vetrom na šarkaniáde,
besedovali so ženičkami zo susednej obce
Batizovce, ktoré v pásme pod názvom
„Takto sme žili“ deťom veľmi zaujímavou
a prijateľnou formou prezentovali spôsob
života a hlavne ťažkú prácu ľudí v minulosti.
Uskutočnil sa Deň otvorených dverí, triedu
prvého ročníka navštívili deti MŠ a na chvíľu
sa stali veľkými školákmi. So žiakmi sme
príjemne strávili čas v krásne vynovenej
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Obecnej knižnici v spoločnosti našej pani
starostky. Záver roka milujeme hádam všetci, no hlavne deťúrence, pretože Vianoce
klopú na dvere. Aj v tomto sviatočnom čase
sa nájde priestor na prezentáciu a s láskou
si pre Vás pripravili program na Mikuláša.
A čo najviac umocní sviatočný čas? Hádam
len vlastnoručne upečené medovníčky, vyrobené ozdoby na stromček a spievanie kolied pri jeho zdobení. Za krásny stromček,
ktorý zdobí chodbu školy, ďakujeme pánovi
Michalovi Rumanovskému. Ale ani po Vianociach nebudeme zaháľať.
Aj v druhom polroku školského roka
2019/2020 si škola okrem vzdelávacieho
procesu pripravila množstvo zaujímavých
aktivít a taktiež máme v pláne pre mňa takú
najnáročnejšiu úlohu, ktorá sa nepodarila
uskutočniť ešte v prvom polroku, vymaľovanie vestibulu školy. Je to náročné ako
po stránke organizačnej, tak aj finančnej, no
verím, že spoločnými silami to zvládneme
a zútulníme priestor, v ktorom deti trávia
najväčšiu časť dňa. Z ďalších pripravovaných aktivít môžem spomenúť plavecký
výcvik starších žiakov, interaktívne planetárium, divadelné predstavenia, a množstvo
zaujímavých akcií ako je karneval, Fašiangy, vyzdobovanie kraslíc vo Veľkonočných
tvorivých dielňach, Deň zeme, Deň matiek,
Deň detí a ešte rôzne iné, ktoré so sebou
prinesie čas a o ktorých Vás prostredníctvom spomínanej stránky školy budeme
informovať.
Ale nebudem predbiehať, všetko má svoj
čas! Na záver mi ešte dovoľte krátke, no srdečné prianie celého kolektívu ZŠ s MŠ.
S príchodom vianočného obdobia prichádza aj čas vďačnosti voči tým, vďaka
ktorým mohol byť uplynulý rok úspechom.
A tak v duchu Vianoc… Ďakujeme a prajeme Vám príjemné prežitie sviatkov a šťastný
nový rok!
Mgr. Katarína Kuzmíková
riaditeľka školy
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UPOZORNENIE

Prišiel M I K U L Á Š

Žiadame všetkých vodičov,
aby neparkovali svoje motorové vozidlá na krajniciach
ciest a chodníkoch. Počas zimnej údržby budú tieto vozidlá
zavadzať mechanizmom vykonávajúcim zimnú údržbu
a môže dôjsť aj k poškodeniu
Vašich vozidiel.
Za pochopenie ďakujeme

Vážení občania,
Rok sa zišiel s rokom a na dvere nám
už opäť klopú vianočné sviatky. Pred rokom som sa Vám predstavil ako osoba,
ale aj ako nový predseda RD Lučivná.
Na jar v roku 2019 sme začali obnovou
strojového parku, následne sme začali
s úpravou objektu a opravou hospodárskych budov RD, nakoľko som prevzal roľnícke družstvo dosť zanedbané
po bývalom vedení. Jeho čiastočná obnova stála družstvo nemálo peňazí. Obnovou a doplnením stáda hovädzieho
dobytka nám vznikla ďalšia investícia
do uskladnenia a chladenia mlieka, pretože sa množstvo vyrobeného mlieka
podstatne zvýšilo.
Ako som sľúbil, začali sme s uzatváraním nových nájomných zmlúv poľnohospodárskych pozemkov s navýšením
nájomného. Rozdelili sme to na dve eta-

py. V prvej etape sme oslovili občanov
(prenajímateľov), ktorí doteraz nemali
uzatvorené nájomné zmluvy, alebo sa
zmenilo ich vlastníctvo. Okrem niekoľkých výnimiek sa nám podarilo tieto
zmluvy uzatvoriť, všetci oslovení občania mali možnosť sa k nájomným zmluvám vyjadriť. Po vzájomnej dohode sme
uzavreli niekoľko ďalších zmlúv. Čo nás
však zarazilo, bol postup predsedu pozemkového spoločenstva Bývalí urbarialisti Lučivná, starostky obce a obecného zastupiteľstva, ktorí listom podali
svoj výklad k obsahu návrhov nájomných zmlúv a tým dezinformovali občanov. Stále nechápeme o čo im v tomto
liste vlastne išlo.
V druhej etape budeme upravovať
nájomné zmluvy, ktoré sú doteraz platné. Ich termín ale záleží aj na finančnej
možností družstva. Veríme, že čo naj-

skôr uspokojíme aj ostatných vlastníkov poľnohospodárskej pôdy.
Chcel by som sa Vám ospravedlniť
za neuskutočnené avizované dožinky
po zbere úrody. Nevyšlo nám to podľa našich predstáv, pretože zhoršením
počasia počas žatvy sa predĺžili žatevné práce. Ihneď po ich skončení sme
museli rýchlo začať zakladať novú úrodu, to znamená vykonať podmietky,
hnojenie a následne sejbu ozimín, aby
sme stihli agrotechnický termín, čo sa
nám aj podarilo. Veríme, že budúci rok
nám to vyjde a takto si uctíme všetkých členov a aj ostatných občanov,
ktorí sa podieľajú na rozvoji RD.
Na záver Vám chcem popriať
v mene svojom aj v mene RD Lučivná
veľa zdravia, rodinnej pohody a vzájomnej lásky v Novom roku 2020.
Tibor Halmo, predseda družstva

POZVÁNKA NA
KOLKOVÝ TURNAJ ŽIEN
Urob si voľno vo sviatočnom zhone
a príď si posedieť a zahrať si kolky v piatok 27. decembra 2019 o 18,00hod. na
kolkárni v Lučivnej. Prines si dobrú
náladu, niečo pod zub, najlepšiu kamarátku a nezaopatrené deti.
Tešíme sa na Teba
december 2019
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Pozvánka
na
II. ročník

OBECNÉHO

PLESU

22. 2. 2020 o 19.00 hod.
Spoločenská sála Hotela Končistá
O dobrú zábavu sa postará
Hudobná skupina
TENNESSEE

Tanečný klub
SUPER

DJ MILAN

Harmonikár
JANKO

Bohatá

TOMBOLA

Vstupné

30 €

Inzerát na PRÁCU - trvalý pracovný pomer
OBEC LUČIVNÁ HĽADÁ ZODPOVEDNÉHO ZAMESTNANCA
na pozíciu technického pracovníka na zabezpečenie koordinácie
zamestnancov prijatých v rámci projektov a na zabezpečenie
údržby majetku obce a verejných priestranstiev.
Obec Lučivná príjme do trvalého pracovného pomeru technického pracovníka
na zabezpečenie koordinácie zamestnancov prijatých v rámci projektov a na zabezpečenie údržby majetku obce a verejných priestranstiev s nástupom od 1. 3. 2020.
Základné požiadavky: zodpovednosť, spoľahlivosť, komunikatívnosť, technické myslenie, minimálne stredné odborné vzdelanie s maturitou technického zamerania, vodičský preukaz typu B a T (aktívny vodič), vodičský preukaz typu D a prax vo vedúcej pozícii
vítané. Ponúkaná nástupná mzda (brutto): minimálne 750,-- €/mesačne s možnosťou
zvýšenia po uplynutí skúšobnej doby. Miesto výkonu práce obec Lučivná.
Žiadosti o prijatie do zamestnania a životopisy, vrátane súhlasu so spracovaním osobných údajov zasielajte na e-mailovú adresu: referent@lucivna.sk.
Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov.
Tlačivo súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle platnej legislatívy je zverejnené na webovej stránke obce Lučivná, prípadne si ho môžu záujemcovia o prácu vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Lučivnej počas stránkových hodín.

ROZLÚČILI SME SA
Gaži
Ignačáková
Grexová-Fabiková
Dlugošová
Kičák

Ján
Mária
Mária
Alžbeta
Ján

Chladoňová
Kyse
Knut
Pušková
Badiarová
Grexa

Viera
Pavol
Ondrej
Anna
Mária
Milan
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Kalendár
PODUJATÍ
20.12.-21.12.2019 – ŠŤASTNÉ A VESELÉ VIANOCE – Miro Jaroš koncert – Nestville Park Hniezdne
od 16,00 hod.
21.12.2019 – ZVESTUJEME VÁM RADOSC –
VAGONÁR Poprad - Koncert tradičných spišských
kolied – Dom Kultúry Poprad o 18,00 hod.
21.12.2019 – Vianočné trhy Štrba – pred obecným úradom v Štrbe od 16,00 hod.
22.12.2019 – SRANDA BANDA A VIANOCE –
komediálna family show Dom Kultúry Poprad
o 10,00
22.12.2019 – 4. ADVENTNÝ VEŽOVÝ KONCERT
– Námestie sv. Egídia Poprad o 18,00 hod.
22.12.2019 – Otváranie Vianoc- 30. ročník Vianočnej slávnosti v Štrbe pred obecným úradom
o 17,00 hod.
24.12.2019 – Vianoce na ľade – bezplatné korčuľovanie na Zim. štadióne v Poprade od 14,00
25.12.2019 – ŽIVÝ BETLEHEM – divadelné
predstavenie – Nám sv. Egídia Poprad od 18,00
26.12.2019 – GYPSY JAZZ A KARIN SARKISJAN
/ ARMÉNSKO – koncert huslistu Jána
Berkyho Mrenicu v novom štýle. Divadelná sála
Domu kultúry v Poprade o 18,00
27.12.2019 – DŽURAVÉ VEDOMOSTI – vtipný
kvíz – Belanska vináreň ,Sp. Belá o 20,00
28.12.2019 – PERINBABA V TATRÁCH – divadelné predstavenie, mestský park Tatranská
Lomnica, premiéra 14,00 a repríza 16,00
28.12.2019 – CI HUTORIM, TY VOLE! – československá komédia o Slovákoch žijúcich u Praze,
Kino Sp. Belá o 19,00
28.12. – 29.12.2019 – 47. ročník TATRANSKÝ POHÁR V BEHU NA LYŽIACH – Štrbské Pleso
29.12.2019 – VIANOČNÝ KONCERT MUSIC
THEATRE ORCHESTRA v Tatranskom Ľadovom
Dóme – Hrebienok , Vysoké Tatry o 15,30
29.12.2019 – SIMA MARTAUSOVÁ – koncertPenzión Teniscentrum Tatranská Lomnica o 18,00
29.12.2019 – VIANOČNÝ KONCERT ADAMA
ĎURICU – Hotel Bellevue Vysoké Tatry o 19,00
30.12.2019 – KEĎ MUŽI PLAČÚ – Divadelné
predstavenie – Kongresová sála Kúpeľ ov Nový
Smokovec o 19,00
31.12.2019 – KRST SNEHOVEJ VLOČKY – zábavný program pre celú rodinu – Štrb. Pleso o 11,00
31.12.2019 – SILVESTER NA HREBIENKU – Oldies Párty – Hrebienok Vysoké Tatry
10.1.2020 - ŠČAMBA – veselý koncert, Dom Kultúry Poprad o 18,00 hod.
15.1.2020 – METÓDY VYPOČÚVANIA A ZÍSKAVANIA INFORMÁCIÍ- prednáška s Mgr.et Mgr. Ondrejom Kubíkom PhD – Kino Tatran Poprad o 19,00
hod.
24.1. – 25.1.2020 – FS VAGONÁR - Predstavenie „
Hranicami“ – Dom Kultúry Poprad o 19,00 hod.
31.1. – 2.2.2020 – BALÓNOVÁ FIESTA TATRY
2020 – Veľká Lomnica
Do 4.2.2020 – BETLEHEMY – výstava ručne vyrábaných betlehemov – UĽUV Tatranská Lomnica
7.2.2020 – JAREK NOHAVICA – koncert – Aréna
Poprad
12.2.2020 – ČUDNÉ POPOLUDNIE DR: ZVONKABURKEHO – divadelné predstavenie- Dom Kultúry Poprad o 18,00
8.2.2020 – PLES OBCE LUČIVNÁ – Hotel Končistá
29.2.2020 – VECI ČO SA DEJÚ – FS HORNÁD –
predstavenie – Dom Kultúry Poprad o 18,00
19.4.2020. – QUEEN SYMFONICKY – koncert Aréna Poprad
30.5.2020 - MAJÁLES – Kultúrne popoludnie
v parku v Lučivnej spojený s oslavou Medzinárodného dňa detí

