
Úvodník 

Vážení a milí občania! 

Prvý mesiac roku 2017 máme úspešne za sebou. 

Konečne, po niekoľkých rokoch môžeme povedať, že 

„zima ako sa patrí“. Ďakujem všetkým, ktorí sa starajú 

o zimnú údržbu za obetavú prácu. 

Vo februári nás čakajú hneď dve zaujímavé akcie, ktoré 

sa uskutočnia v jeden víkend: 

18.2. o 15:00 (resp. čas sa ešte upresní) sa na 

obecnom úrade uskutoční divadelné predstavenie 

v podaní súboru z Jakubovej Voli. 

19.2. o 15:00 sa na obecnom úrade uskutoční 

riadne rokovanie obecného zastupiteľstva. Keďže sa 

budú prejednávať veci, ktoré sa nás týkajú, srdečne 

pozývame a tešíme sa na Vaše príspevky. 

Taktiež je možné začať platiť dane (to jest daň 

z nehnuteľností a poplatok za odpad). V priebehu 

mesiaca vyhotovím a doručím výmery. Keďže v drvivej 

väčšine sa nič nezmenilo, môžete prísť aj skorej. 

Snáď si spomínate na dobrú spoluprácu 

s neziskovou organizáciou ProEnviro, cez ktorú sme 

mohli získať financie na detské ihrisko. Tento krát nám 

ponúkli možnosť využiť neziskovú organizáciu na príjem 

2% z našich daní. Spolupráca bude fungovať tak, že 

napr. niekto mi povie, že poukázal 2%, čo činilo napr. 

25€. On povie, na aký účel by chcel, aby financie boli 

použité (napr. skrášlenie obce, futbalisti...) a ProEnviro 

poskytne financie na daný projekt v našej obci (napr. 

nákup lavičky, futbalové lopty...). Postup pri 

zamestnancoch je nasledovný: 

1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie 

ročného zúčtovania preddavkov na daň z 

príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení 

dane. 

2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. 

Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu 

zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane. 

3. Najneskôr do 30. apríla 2017 pošlite/doručte 

formuláre daňovému úradu v mieste vášho 

bydliska. 

Dôležité termíny: 

• do 31. marca 2017 - Podanie daňových priznaní 

zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí 

podávajú daňové priznanie + podanie daňových 

priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už 

súčasťou daňového priznania 

• do 30. apríla 2017 - Zasielanie vyhlásení zo 

strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť 

vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem 

vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení 

dane) 

Identifikačné údaje Pro Enviro, n. o.: 

IČO: 35582987 

Právna forma: nezisková organizácia 

Adresa: Napájadlá 2/A, 040 12 Košice 

 

28. ročník halového turnaja ObFZ Prešov 

15.1.2017 sa uskutočnil 28. ročník halového turnaja 

ObFZ Prešov za účasti mužstiev z Ličartoviec, Ľubotíc 

,B”, Nemcoviec, Ovčieho, Radatíc, Šarišských 

Bohdanoviec a Lúčiny. Musím povedať, že sme na 

turnaji prekvapili svojou hrou divákov, súperov aj seba. 

Jednoduchou technickou hrou sme zvládli súperov, 

ktorí hrajú pravidelné súťaže v našom okrese. Škoda 

prvých dvoch zápasov, ktoré sme prehrali, mohli sme sa 

tešiť z víťazstva na turnaji, ale keby nebolo keby. Lúčina 

hrala v nasledujúcom zložení: Drahus – Juraj Chovanec, 

Šimko, Marcinko, Lukáč, M. Lorinc, Mazaň, Dujčák, 

Marcin a Greš. Musím povedať, že noví chlapci zapadli 

do nášho herného systému. Všetkým sa chcem 

poďakovať, za úspešnú reprezentáciu nášho teamu a 

obce. Výsledky: Ličartovce 4:5, Šarišské Bohdanovce 

0:2, Radatice 2:0, Ľubotice 0:0, Nemcovce 0:0 a Ovčie 

3:2. Góly za nás strelili: Lukáč 3, Mazaň 2, Lorinc, 

Dujčák, Juraj Chovanec a Šimko. Škoda, že posledný 

zápas vyhrali Nemcovce na Ľuboticami 3:2, inak by sme 

skončili štvrtý. 

Poradie: 1. Šarišské Bohdanovce, 2. Ličartovce, 3. 

Ľubotice B, 4. Nemcovce, 5. Lúčina, 6. Ovčie, 7. Radatice 

Zimné služby na február: 

2.2. – 8.2. – Ladislav a František Kozubjakovci 

9.2. – 15.2. – Ján Hadvižďák, Ľudmila Hudáková 

16.2. – 22.2. – Pavel Marcin, Jozef Bugoš 

23.2. – 1.3. – Ladislav a František Kozubjakovci 

 

Termíny vývozu kontajnerov na separovaný zber spred 

obchodu: 

Sklo Plast 

12.1. 13.2. 

9.3. 18.4. 

24.5. 22.6. 

14.7. 18.8. 

18.9. 19.10. 

13.11. 15.12. 

 

Roman Chovanec 

TRÚBA LÚTRÚBA LÚTRÚBA LÚTRÚBA LÚčINSKÁINSKÁINSKÁINSKÁ        
        Číslo 2, ročník 07, február 2017 



 

Čo sa stane... 

Vývoz odpadu: 
3.2.2017 – vývoz komunálneho zmesového odpadu  
21.2.2017 – PET fľaše 
24.2.2017 – vývoz komunálneho zmesového odpadu 
Odpad prichystajte buď večer pred zberom, alebo skoro 

ráno o 6:00 hod. 

 

18.2. o 15:00 (resp. čas sa ešte upresní) divadelné 

predstavenie v podaní súboru z Jakubovej Voli. 

 

19.2. o 15:00 sa na obecnom úrade uskutoční riadne 

rokovanie obecného zastupiteľstva. 

Z našej kroniky 

Zriadenie poštového úradu 

Naša obec a všetky okolité dediny ako Červenica, 

Tuhrina, Lesíček si do prvého júna 1954 donášali poštu z 

Tuhriny, kde bola zriadená poštovňa, tak že jeden roľník 

mal na starosti dovážať v týždni tri krát, poštu z 

poštového úradu zo Solivaru. Pošta sa dovážala v 

pondelok,  v stredu a v piatok. V Tuhrine sa následne 

rozdeľovala na tie štyri obce. Z každej obce pre poštu 

dochádzal doručovateľ, ktorého platila obec. 

Doručovateľom z našej obce bol Ján Štofan, ktorý túto 

činnosť vykonával od roku 1951, predtým poštu donášal 

Jozef Nadzon a Barbara Antolíková. Pre poštu sa 

dochádzalo v utorok, štvrtok a v sobotu. V 

predchádzajúce rokoch poštu donášali rôzni obyvatelia 

našej obce. Z domu do domu sa prenášala tabuľka, 

ktorá bola z dreva, na jednom konci mala prevŕtanu 

dierku v ktorej bol navlečený špagát. Na dreve bolo 

napísané: Obec Huviz a pod ním Na Vás riad na poštu. 

Huviz preto, lebo vtedy ešte niesla tento názov. Ten kto 

mal túto tabuľku musel ísť po poštu do Tuhriny. Keď ju 

priniesol a poroznášal po dedine, odniesol tabuľku do 

ďalšieho suseda. Od 1 júna 1954 Československá pošta 

národný podnik zriadil poštový úrad v Tuhrine na 

bývalom notárskom úrade. Prvým prednostom bol 

Ondrej Tomčík, tunajší obyvateľ z Lúčiny č. d. 1 a 

doručovateľ bol Ján Kobutnický z Tuhriny, ktorý nosil 

poštu do Červenice, Lúčiny, Lesíčka. V Tuhrine doručoval 

Ondrej Tomčík. Pošta z Prešova bola dovážaná 

autobusom ČSAD.   

Jubileá 

Vo februári oslávia svoje narodeniny títo občania: 

Lea Hadvižďáková, Patrícia Hudáková, Peter Reicher 
ml., Zuzana Šimčáková, Katarína Pačayová, Marcela 
Britschgi, Andrea Bugošová, Viliam Švábik, a Jozef 
Hric. 
Všetkým srdečne blahoželáme, prajeme hojnosť 

Božieho požehnania, ktorom je zahrnuté všetko. 

Kameňák na záver 

Spytuje sa susedka susedky: 

- Ako ste dopadli na tom rozvodovom konaní? 

- Ani sa nepýtaj, takého nespravodlivého sudcu si 

ani nevieš predstaviť! 

- Prečo? 

- Ále, Zveril deti manželovi a tie pritom vôbec nie sú 

jeho! 

Na Urale zastaví vlak. Cestujúci chvíľu čakajú, vlak nejde, 

tak sa jeden vykloní z okna a pýta sa: 

- Pán výpravca, čo sa deje? 

- Meníme lokomotívu. 

Cestujúci zalezie, čakajú pol hodinu, čakajú hodinu. 

Nervózny muž sa vykloní z okna a kričí: 

- Tak čo, už ste vymenili tú lokomotívu? 

- Hej, vymenili... za vodku! 

 

- Pán doktor, celé telo ma svrbí... 

- A skúšali ste kúpeľ? 

- Skúšal. Tak týždeň-dva bolo dobre a potom to 

začalo opäť. 

 
 

Vaše príspevky a námety radi privítame osobne, alebo na:  

starosta@lucina.sk. Elektronická verzia trúby a kopec iných informácií 

sú prístupné na www.lucina.sk. Trúba Lúčinská, sporadická tlačovina, 

vydáva obecný úrad Lúčina pre vlastnú potrebu, nepredajné 


