
Úvodník 

Vážení a milí občania! 

Začiatkom roka som vždy zahltený vyplňovaním 

rôznych výkazov, správ a štatistík. Jedným z nich je aj 

štatistický výkaz o odpade a aspoň pre mňa, veľmi 

zaujímavý. Takže: za rok sa v našej obci vyzbieralo 

celkovo 24,92 ton odpadu. Z toho bolo: zmesový 

komunálny odpad – 13,93 t, objemný odpad 

(veľkokapacitné kontajnery) 8,01 t, plasty 0,79 t, kovy 

0,03 t, farby + obaly z nebezpečných látok 0,09 t, 

elektroodpad 0,1 t, papier 0,2 t, tetrapak 0,01 t, sklo 

1,72 t. Z toho vyplýva, že viac ako polovica (56%) 

končí na skládkach vo forme zmesového odpadu. 

Z analýz smetných nádob vyplýva, že takmer 40% 

tvorí biologicky rozložiteľný odpad (ten to, čo sa dá 

skompostovať) – takže zvyšky zeleniny, burinu 

a pokosenú trávu musia smetiari vyvážať (a my za ňu 

platiť), pričom by mohla zhniť doma na komposte 

a ešte z nej máme aj hnojivo... Ďalšia veľká časť 

obsahu smetných nádob sú plasty (keďže skoro 

všetko je zabalené minimálne v nejakom sáčku). Aj 

táto zložka odpadu sa dá jednoducho vytriediť 

a hlavne ju je možné veľmi efektívne znovu použiť. 

Ako si tak všímam, občania vytrieďujú najmä plastové 

fľaše, ale odpadu z plastov by mohlo byť omnoho 

viac. 

Pri súčasnom počte obyvateľov vychádza, že každý 

z nás vyprodukuje za rok takmer 200 kg odpadu (je to 

priemer vrátane malých detí či najstarších 

obyvateľov). V tomto smere sme celkom dobrí: 

priemer na Slovensku je 307 kg/obyvateľa, v EÚ 

dokonca 515 kg/obyvateľa. Samozrejme, v rámci EÚ 

je vyšší podiel vyseparovaných zložiek odpadu, t.j. 

zmesový komunálny odpad tvorí menší podiel. 

Celkové finančné náklady na likvidáciu odpadu v roku 

2016 boli 2653 €, z čoho na poplatkoch od 

obyvateľov sme vyzbierali cca 1300 €. Z uvedeného 

vyplýva, že približne polovicu dotuje obec z iných 

zdrojov, ako z vybraných poplatkov. 

Podľa platnej legislatívy SR, je každý občan povinný 

platiť niekde poplatok za odpad – bez ohľadu na to, či 

ten odpad aj reálne produkuje v nejakej obci, alebo 

nie. 

 

Dňa 18.2. sa na obecnom úrade uskutočnilo 

divadelné predstavenie v podaním DS z Jakubovej 

Voli. Mladí herci nám predviedli dve krátke vtipné 

scénky z vlastnej produkcie a jednu dlhšiu hru, ktorá 

sa niesla vo vážnejšom duchu. Atmosféru dopĺňal 

pesničkár Jožko Mizerák a ľudový rozprávač Ferko. 

Podujatie sa uskutočnilo v dolnej sále, ktorá doslova 

praskala vo švíkoch. 

 

 

19.2. sa konalo riadne zasadanie obecného 

zastupiteľstva. Prerokovali sme niektoré návrhy na 

zveľadenie obce, možné projekty na tento rok 

a spoločenské akcie, ktoré sa budú niesť v duchu 230. 

výročia prvej písomnej zmienky obce. Škoda, že ste 

neboli, spolu by sme vymysleli viac... � 

Keďže tohto roku končí funkčné obdobie hlavného 

kontrolóra obce, ktorým je Ondrej Pačay, OZ Lúčina 

v zmysle zákona o obecnom zriadení vyhlasuje voľby 

hlavného kontrolóra obce Lúčina. Voľba sa uskutoční 

na ďalšom zasadnutí OZ, ktoré bude v priebehu mája 

2017. Prihlásiť sa možno podaním prihlášky, ktorá 

musí obsahovať: meno, priezvisko, titul, dátum 

narodenia, bydlisko, kontaktný údaj (e-mail, telefón) 

a súhlas so zverejnením osobných údajov v rozsahu 

podľa § 11 ods. 4 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. Prihlášky je možné doručiť osobne počas 

stránkových hodín na obecnom úrade, alebo poštou 

na adresu obce. 

Dňa 4.2.2017 sa manželom Orosovým narodil syn 

Vladimír. Srdečne blahoželáme a prajeme veľa síl, 

trpezlivosti, zdravia, nech ich všetkých a vo všetkom 

žehná Pán Boh. 

 

Keďže futbalisti sú jednými z mála ľudí, čo 

reprezentujú našu obec aj navonok a chodia hrávať 

na turnaje, z obecných prostriedkov im bolo 

zakúpené vybavenie v hodnote 300€. 

Roman Chovanec 
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Čo sa stane... 

Vývoz odpadu: 
14.3.2017 – zmiešané plasty + PET fľaše 
17.3.2017 – vývoz komunálneho zmesového odpadu 
24.3.2017 – papier 
Odpad prichystajte buď večer pred zberom, alebo 

skoro ráno o 6:00 hod. 

 

12.3. o 15:00 sa uskutoční kultúrno-spoločenské 

podujatie pri príležitosti MDŽ. Tento krát viac ako 

inokedy na túto akciu pozývame naozaj všetkých, 

teda aj mužov, keďže sme pozvali profesionálne 

sláčikové kvarteto, čo by mal byť prísľub skutočne 

krásneho kultúrneho zážitku. Pozornosť vo forme 

darčekov však dostanú len ženy ☺. 

Receptár 

Na sladko: Fašiangové fánky 

V hrnčeku rozmieša sa habarkou 7 lyžíc smotany s 5 

žĺtkami, 2 lyžicami rumu a troškou soli. Na dosku si 

dáme zatiaľ len trochu múky, a potom postupne 

pridávame podľa potreby, aby sme zo žĺtkami a smotanou 

vypracovali hladké cesto a dalo sa vyvaľkať. Potom cesto 

rozvaľkáme na hrúbku asi 4 mm. Cesto si narežeme s 

radielkom na obdĺžniky 10x4 cm. V strede narežeme 

radielkom otvor. Vrchný koniec obdĺžnika preložíme a 

pretiahneme cez stredný otvor von. Tak nám vznikne taká 

polmašlička. Ak chcete celú tak spodný koniec preložíme 

zospodu a pretiahneme von čiže opačne ako vrchný. To 

isté sa dá robiť aj s kosoštvorcov. V dobre rozpálenom 

tuku vypražíme,oleja má byť toľko, aby v ňom fánky 

plávali. Po vypražení necháme odsať prebytočný tuk na 

kuchynských utierkach a nakoniec posypeme práškovým 

cukrom zmiešaním s vanilkovým cukrom. 

  

Na slano: Vyprážané pirohy 

Uvaríme v šupke asi 8 ks väčších zemiakov. Na panvici 

opražíme na plnku oravskú slaninu s cibuľou a necháme 

vychladnúť. Dva uvarené zemiaky roztlačíme, pridáme 

bryndzu, syr a upraženú slaninku s cibuľou a spolu všetko 

premiešame na plnku do pirohov. Na doske roztlačíme 

šesť zemiakov, posolíme, dáme vajce a s múkou 

zamiesime polotuhé nelepivé cesto /podľa potreby ak 

treba pridáme múku /, ktoré na doske rozvaľkáme a 

vykrajujeme pohárom kolieska. Lyžicou dáme plnku, 

prekryjeme na polovicu a dobre pritlačíme okraje prstami 

a môžeme ešte aj vidličkou popritláčať. Najlepšie vo vyššej 

panvici alebo v hrnci vyprážame na horúcom oleji z 

obidvoch strán do ružova. Vypražené pirohy dáme na savý 

papier a ešte teplé podávame. 

Jubileá 

V marci oslávia svoje narodeniny títo občania: 

Tatiana Gaľová, Adriana Macková, Beáta Konkoľová, 
Marek Nadzon, Eva Grešová st., Anna Uhrínová, Viera 
Kovaľová, Jozefína Svatová, Jozef Štofan, Jozef Bugoš, 
Stanislav Hadvižďák, Milana Parnayová, Mária 
Bugošová, Ladislav Marcin, Alžbeta Jenčuráková, 
Anna Bugošová, Hadvižďák Maroš. 
Všetkým srdečne blahoželáme, prajeme hojnosť 

Božieho požehnania, ktorom je zahrnuté všetko. 

Kameňák na záver 

 

Manžel sa sťažuje manželke? 

- Miláčik, mám pocit, že som pod papučou... 

- Ale kdeže, nie si. 

- Ja mám ale naozaj taký pocit. 

- Povedala som, že nie si! 

- Máš pravdu, zlatko... 

NASA vyberala dobrovoľníkov na cestu na Mars. 

Potrebovali len jedného muža, ale nebolo isté, či sa 

vôbec vráti na Zem. Pýtali sa inžiniera, koľko peňazí 

by chcel. 

- Chcem milión dolárov, ktorý venujem 

národnému inštitútu techniky na podporu 

nových výskumných programov. 

Druhý kandidát, doktor, požadoval dva milióny – 

jeden pre rodinu a druhý na podporu lekárskych 

výskumov. 

Posledný kandidát, právnik, hovorí: 

- Chcem tri milióny! 

- Prečo chcete o toľko viac, ako ostatní? 

- Keď mi dáte tri milióny, tak si jeden nechám 

pre seba, jeden dám vám a na Mars pošleme 

inžiniera... 

 
 

 

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 


