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V Á Ž E N Í  S P O L U O B Č A N I A  

 

Život  všade, aj v našej obci sa pozmenil, spomalil. Už takmer dva roky si
uvedomujeme, že dni nie sú také, na aké sme boli zvyknutí. Rušili sa
obľúbené podujatia a akcie,  na ktoré sme sa tešili. Stretnutia členov
združení  sa obmedzili, školáci sa učia z domu, cestovanie sa
skomplikovalo. Aktuálne témy súvisiace s protipandemickými opatreniami
sú v spoločnosti veľmi citlivé, no snažíme sa k opatreniam pristupovať
zodpovedne.
Rozhodli sme sa preto vytvoriť tento časopis s názvom Litmanová – naša
obec, aby sme si aspoň touto formou pripomenuli to,  čo sme spoločne
prežili. Zároveň Vás chcem v mene svojom, svojich kolegov a poslancov
obecného zastupiteľstva informovať o spoločných plánoch.  Čaká nás
opäť náročný rok, dúfam, že bude pokojný, nebude smutný, že sa budeme
opäť stretávať bez obmedzení, že budeme môcť pracovať, no hlavne, že
zdravie nám bude všetkým slúžiť. 

Na stránkach časopisu sú opísané väčšie udalosti a aktivity v obci za
obdobie od roku 2018 až do súčasnosti. Nezabúdame ani na Vaše
podnety, na ktoré sa snažíme reagovať.

Chcem sa touto cestou zároveň poďakovať za spoluprácu: RD Majdan, OZ
Majdan, TJ Družstevník, PZ Gríň, OZ Litmanyvčan, DHZO, mladým
dievčatám z Litmanivky, gréckokatolíckej farnosti v obci, Hore Zvir,
chatárom  a vlekárom v Mľanicach, podnikateľom v obci, našim
potravinám Beacon, Jednote dôchodcov Litmanová, dobrovoľníkom pri
testovaní Covid 19, spolupracujúcim inštitúciám a Vám všetkým.

Nech sa Nový rok 2022 začne novými radosťami a životom naplneným
pokojom.
                                                                             

Mgr. Nataša Hlinková
starostka obce



Litmanovské slávnosti zamerané na prezentáciu tradícii našich
predkov, spojené s ochutnávkou tradičných jedál a aktivitami pre
najmenších.
Večirky, na ktorých sme si dňa 23.2.2020 spoločne zaspomínali  na
staré zvyky a tradície. 
Turistický  pochod pri príležitosti oslobodenia obcí Litmanová  a
Jarabina. Spoločne s obyvateľmi obce Jarabina si každoročne
pripomíname výročie oslobodenia našich obcí pietnym aktom a
tradičným turistickým pochodom. 
Krojovaný ples (dva ročníky), ktorý  vznikol vďaka iniciatíve
Litmanovských dievčat a niesol sa v duchu folklóru.
Posedenie pri vianočnom punči v roku 2019, ktorého sa zúčastnili
zástupcovia všetkých organizácií v našej obci a hovorili sme o
smerovaní obce a našich spoločných víziách.

Podujatia pre našich občanov



Litmanovské
 slávnosti



Večirky



14 ročníkov nohejbalového turnaja  zasväteného memoriálu Františka
Arendáča a nohejbal v roku 2020  pre domácich fanúšikov. 
Dňa 29. 12. 2019 uskutočnil 1. ročník vianočného turnaja v stolnom
tenise, ktorý spoločne s našou obcou organizovala Jednota dôchodcov
Litmanová. Do turnaja sa prihlásilo spolu 38 súťažiacich. 
Do sezóny 18/19 RWM futsalovej ligy sa zapojilo 11 mužstiev, medzi
ktorými mala zastúpenie aj Litmanová. Reprezentanti našej obce si vo
finálovom dni zmerali sily s hráčmi FK Veľký Lipník, zvíťazili 5 : 2 a
obsadil tak 9. miesto. Najlepším hráčom s najväčším počtom gólov a
asistencií sa stal Daniel Vislocký.
TJ Družstevník je obohatená o mladú generáciu našich najmenších,
ktorým sa darí v súťažiach, a ktorí sú úspešní. Ďakujeme všetkým, ktorí
sa aktívne našim deťom venujú. 

Športové aktivity



Turnaj v stolnom tenise



DHZO

DHZO Litmanová sa aktívne zapája do hasičských okresných a okrskových
súťaží a do ligy, kde našu obec úspešne reprezentujú.
Okrem súťaží sú nápomocní pri obecných podujatiach. No ich hlavným
zameraním je pomoc pri požiaroch, kde dokážu aktívne zasiahnuť.
Naposledy to bola naozaj „rýchla pomoc“ v susednej obci Jarabina, ktorú
zasiahla povodeň.



Materská škola

pri príležitosti dňa matiek, mesiaca úcty k starším,
MDD, karneval, Mikulášske prekvapenie, prezentácia povolania hasičov
a ich techniky, pečenie medovníkov, kreatívne kreslenie, púšťanie
šarkanov...
najnovšie sa zamerali na enviromentálnu výchovu -   les a zvieratká z
nášho lesa formou ukážok a filmu,
vystúpenia na podujatiach organizovaných obcou.  

Naše pani učiteľky pripravujú programy nielen  pre deti ale aj rodičov,
rodinných príslušníkov: 



Prvýkrát sa privítanie  bábätiek po dlhoročnej odmlke  uskutočnili v máji
2019. V roku 2021 sme kvôli pandémii mamičky navštívili osobne, no tiež s
maličkosťou pre našich najmenších. Sme radi, že aj naša obec sa môže tešiť
z pribúdajúcich nových občanov s trvalým bydliskom Litmanová a želáme
im život plný radosti a potešenia.  
Okrem toho k deťom v zime zavítal aj Mikuláš. 

Pre mamičky a detičky



Počas pandémie sme seniorov obdarovali
antibakteriálnymi gélmi, respirátormi a
vitamínmi. 
Pred Vianocami sme ich navštívili s
Mikulášom a potešili ich kalendárom našej
obce a venovali im domáci sirup. 
V decembri 2020 sme vrámci
celoslovenskej zbierky "Koľko lásky sa
zmestí do krabice od topánok" obdarovali
a potešili našich dôchodcov a odovzdali im
prekvapenia.  

Pre našich seniorov



Propagácia obce

Jednota dôchodcov Slovenska Obce
Litmanová mala svoje zastúpenie dňa 20.
februára 2020 na akcii s názvom
„Fašiangová šiška“. Krásne predveľkonočné
podujatie sa uskutočnilo v Nestvill Park
Hniezdne. 

V Starej Ľubovni v
Gréckokatolíckom chráme Matky
ustavičnej pomoci sa konal už
25. ročník Festivalu duchovnej
piesne. Medzi účinkujúci boli aj
naši folkloristi – Litmanivka a
Majdan, ktorí úspešne
reprezentujú obec, jej tradície a
históriu. 

V Galérii Provinčný dom v Starej Ľubovni sa v
decembri 2019 konala výstava fotografií a
prezentácia projektu Poznaj svoj kroj.
Súčasťou výstavy bola módna prehliadka
krojov z regiónu, vystúpenie regionálnych
umelcov a prezentácia projektu Poznaj svoj
kroj. Zastúpenie fotografií mala aj naša
obec. 



Skanzen pod hradom Ľubovňa privítal
dňa 29.9.2019 nielen poľovníkov ale
všetkých, ktorí mali záujem vidieť
pasovanie lovca, výstavu poľovníckych
trofejí či streľbu zo vzduchových zbraní.
Prítomní mohli taktiež ochutnať guľáš,
ktorý pripravovali štyri poľovnícke
združenia, ktoré medzi sebou súťažili.
Súčasťou hodnotenia bola aj trojčlenná
odborná porota. Keďže naše PZ Gríň sa
zúčastnilo súťaže vo varení prvýkrát, o to
šťastnejší sme boli, keď sme získali prvé
miesto. 

V obci Hniezdne v Nestville Parku sa konal 7. ročník Slávnosti Jari v
spolupráci s neziskovou organizáciou Spolužitie zrodené z minulosti.
Naša obec sa ho zúčastnila po prvýkrát a to nielen súťaže vo varení.
Krásne vystúpenie mali naši folklóristi, ktorí boli zastúpení už od
najmladšej speváckej generácie. Ich pásmo obsahovalo spev a tanec a
nieslo sa v duchu tradícií našich predkov. Obsadili sme vynikajúce
DRUHÉ miesto.  



Úspešne bol zrealizovaný Projekt - Zníženie energetickej náročnosti
Materskej školy v obci Litmanová, ktorý spočíval hlavne vo  výmene
strešnej krytiny, okien, elektrického vedenia,  zateplenia budovy,
obnovy plynovej kotolne, atď.  

VÚC Prešov nám opakovane prispel dotáciou na nevyhnutné veci,
ktoré je potrebné riešiť v našom kultúrnom dome. Obdobne aj
Ministerstvo vnútra SR prispelo sumou 20 000 € - doposiaľ sme
opravili aj našou pomocou komplet malú sálu a chodbu v KD a jeho
okolie. Na rade sú toalety. 

Podporené žiadosti



Obec Litmanová ďakuje Enviromentálneho
fondu za schválenie dotácie v sume 75 000
€ – čo vytvorilo možnosť zakúpenia traktora
s príslušenstvom. Jeho cieľom je rozšíriť,
skvalitniť a technicky inovovať separovaný
zber komunálnych odpadov, jeho časové a
finančné zefektívnenie vrátane vplyvov na
zvýšenie ekologického uvedomenia
obyvateľov a zlepšenie životného
prostredia v obci a jej okolí. 

 

Získaná podpora v roku 2021 v
sume 28 163,56 € na plnenie
mimoprodukčných funkcií lesa,
ktorá by mala byť poskytnutá
našej obci. Bude slúžiť na
opravu lesných ciest,
priepustov a na ostatné práce
v lesníctve. 

OZ Litmanyvčan spolu s obcou buduje
postupne náučný chodník k našej
ľadovej jaskyni za podpory nadácie Šariš
– ľuďom. Priamo v teréne by sa
návštevníci oboznámili s najcennejšími
prírodnými a kultúrno-historickými
hodnotami jaskyne, samozrejme aj so
spôsobmi jej ochrany. Náučný chodník
bude dôležitým enviromentálnym  a
výchovným prostriedkom.



Obec Litmanová sa dvakrát úspešne zapojila do verejného hlasovania
za projekt Gesto pre mesto v spolupráci s Raiffeisen  bankou. Získali
sme dotáciu na detské ihrisko pri MŠ a vytvorenie športovo-oddychovej
zóny. Opakovane ďakujeme všetkým, ktorí za nás hlasovali.

Samosprávy mali možnosť obrátiť sa na Nadáciu TA3 a požiadať o
finančnú podporu. Nadácia má vo svojom štatúte okrem iného aj
pomoc odkázaným a ohrozeným skupinám obyvateľstva. Rozhodla sa
preto podať pomocnú ruku samosprávam, neobišli ani našu obec.
Získali sme 500 € na pomoc ľuďom počas pandémie.

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice je naplánová na rok 2022 – obci bola
poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu v sume 30 000 €. 

 
 

https://www.raiffeisen.sk/
https://www.raiffeisen.sk/


V našej obci sme zrealizovali aj možno menej viditeľné veci,  ako sú
napríklad: uloženie lavičiek v okolí materskej školy, kultúrneho domu,
pred obecným úradom a na cintoríne, výsadba zelene pred kultúrnym
domom, skrášlenie budov kvetinovou výzdobou. 
V tomto predvianočnom období aj  inštaláciou nových vianočným ozdôb
na stĺpy,  modernizáciou obecného  vodojemu vrátane elektroinštalácie,
zakúpením pimpongových stolov, veľkonočnou výzdobou, vymaľovaním  
autobusových zastávok a mostov v obci, osobným  prianím zdravia pri
okrúhlych životných jubileách, vytvorením kalendárov o našej obci  pre
rok  2021 a 2022, drobnými opravami obecného úradu, atď.

 



Príprava územného plánu
Jednoduché pozemkové úpravy s cieľom vybudovať lokality na
výstavbu rodinných domov
Modernizácia  obecného vodovou
Oprava miestnej komunikácie a cintorínov vrátane osvetlenia
Modernizácia webovej stránky obce
Vybudovanie chodníka na začiatku obce 
Vytvorenie sociálneho podniku v obci  – Poľanka, s.r.o., ktorý  sa
zameria na vytváranie podmienok  pracovných príležitostí pre
znevýhodnené  a zraniteľné osoby

 

Smerovanie obce

k 31.12.2018 – počet obyvateľov 625,
narodenia – 7, úmrtia –6 
k 31.12.2019 – počet obyvateľov 632,
narodenia  – 7, úmrtia  – 5
k 31.12.2020 – počet obyvateľov 627,
narodenia  – 3, úmrtia - 5
k 31.10.2021 – počet obyvateľov 625,
narodenia –  6, úmrtia - 11

Demografická štatistika 
v obci Litmanová 

(trvalý pobyt)


