
Úvodník 

Vážení a milí občania! 

Tak tento marec bol futbalový. A po 

dlhom čakaní priniesol aj vytúžené 

výsledky. Ale pekne po poriadku: 

 
Dňa 4.3.2017 sme sa zúčastnili už štvrtý krát turnaja 

Delfincup. S pocitom, že sme urobili pre dobrý 

výsledok všetko, sme vyrazili do Humenného s 

veľkým očakávaním. Ale výsledkovo sme opäť 

neoslnili. Prvé dva zápasy sme doslova vybuchli. 

Wagamama nás doslova posadila do kresla, prehra 

6:0 bola pre nás pritvrdá, a nezmohli sme ani na 

Young Boys Humenné, prehra 0:3, šance sme mali, 

ale na tie sa zápas nepočíta. V treťom kole sme 

nastúpili s odhodlaním niečo zmeniť, ale prvé minúty 

sme prehrávali už 0:1, ale Jakub Blihár a Mišo Lorinc 

zvrátili výsledok v náš prospech, zápas sme vyhrali 

2:1, zrazu sa nám otvorila cesta do štvrťfinále, ale 

museli sme zvládnuť dva zápasy. Nastúpili sme proti 

obhajcovi trofeje Dukla Kolčáky, potrebovali sme 

zvíťaziť, vyhrávali sme 1:0 po góle Mira Leška, a 

potom prišli pre nás zlomové minúty, víťazstvo sme 

stratili doslova v posledných minútach, prehrali sme 

2:1, po tej prehre sme už hlavy nezdvihli, prehra s 

OcFK Hencovce 0:5 nám otvorila oči. V skupine sme 

obsadili posledné miesto, skončili sme šiesty. Škoda. 

Teší ma víťazstvo, ktoré sme dosiahli po troch rokoch. 

Za Lúčinu nastúpili: Dráb – Šimko, J. Chovanec, Lorinc, 

Blihár, Leško, Lukáč, Pavelko, Marcin a Greš. Chcem 

sa chlapcom poďakovať, že prišli a na ihrisku 

odovzdali zo seba maximum. 

No ale potom to prišlo: 

 
Na fotografii bez dresu je aj starosta obce Čaňa, p. Michal Rečka, pod 

ktorého záštitou sa turnaj konal. 

Dňa 18.3.2017 sme sa zúčastnili 18. ročníka Jozef 

cupu v Čani. Na turnaj sa prihlásilo päť mužstiev: Starí 

páni Čaňa, Biely Balet, Pohoda, Geriatria a my Old 

boys Lúčina. Turnaj sme začali s Pohodou, v 

opatrnom zápase, kde našu bránu domáci ostreľovali 

z dostatočnej diaľky, utiekol Leško po strane a na 

jeho centrovanu loptu nabehol Dujčák a vyhrávali 

sme 1:0, v druhom polčase sme bránili výsledok, o 

víťazstvo sme prišli do slova v posledných sekundách, 

keď domácim vyšla strela na bránu 1:1, v penaltovom 

roztrele sme vyhrali 2:1 a tak sme do tabuľky si 

zapísali prvé dva body. V druhom zápase sme 

nastúpil proti Starým pánom Čaňa, Po ojedinelom 

proti útoku sme viedli gólom Leška, ale v posledných 

sekundách prvého polčasu sme o vedenie prišli, pre 

ruku kopal súper penaltu, ktorú úspešne premenil, v 

druhom polčase sa už prejavila súperova kvalita a aj 

početnosť. Zápas sme prehrali 3:1. V zápase s 

Geriatriou sa rozhodovalo o treťom mieste. Do 

zápasu sme nenastúpili dobre, hneď v úvode sme 

prehrávali 1:0, ale dvoma gólmi sme obrátili výsledok 

v náš prospech, v druhom polčase už bolo kto z koho, 

súper cez penaltu znížil na 4:3 ale vedeli sme na ňu 

odpovedať gólom, zápas sme úspešne zvládli, vyhrali 

sme 5:3 gólmi Greš 3 a Leška 2. V poslednom 

vystúpení sme prehrali s Bielym Baletom 4:1, keď za 

nás skóroval náš kapitán Leško. Turnaj vyhrali Starí 

páni Čane, pred Bielym Baletom a nami. Za nás 

nastúpili: Jaro Hudák, Miro Leško (kapitán), Tóno 

Dujčák, Paly Marcin, Roman Chovanec a Paly Greš. 

Tretie miesto je pre nás veľkým úspechom. Okrem 

krásneho tretieho miesta bol Paly Greš vyhlásený aj 

za najlepšieho hráča turnaja. 

Tento turnaj už bol bodkou za sezónou 2016/2017. 

 

12.3. sa konalo podujatie pri príležitosti 

medzinárodného dňa žien. Tentokrát sme chceli pre 
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naše milé ženy pripraviť niečo špeciálne a pozvali sme 

na koncert profesionálne sláčikové kvarteto (v zložení 

2x husle, viola, violončelo). Títo muzikanti navodili 

skutočne slávnostnú atmosféru a zahrali nám klasické 

i populárne skladby v sláčikovom prevedení. Po 

tomto hodnotnom umeleckom zážitku bola ženám 

venovaná pozornosť vo forme kuchynských utierok. 

 
 

Ďakujem všetkým občanom, že sa zatiaľ nevypaľovalo 

a prosím o udržanie tohto trendu aj naďalej. Zároveň 

pripájam výzvu z okresného riaditeľstva hasičského 

a záchranného zboru: 

Jar  a  s  ňou   prichádzajúce  otepľovanie  je  

obdobím,  kedy  sa  zvyšuje  nebezpečenstvo  vzniku 

požiarov  a   narastá  počet  požiarov  najmä  v  

prírodnom  prostredí.  Občania  v  mnohých  

prípadoch porušujú zákon o ochrane pred požiarmi a 

svojím nezodpovedným       a ľahkovážnym  konaním, 

ohrozujú okrem seba aj svoje okolie a prírodu. 

Vypaľovanie trávy je každoročne sa opakujúcim 

javom a preto sa na  všetkých  občanov  obracia  

Okresné   riaditeľstvo  Hasičského  a záchranného   

zboru   v  Prešove s  výzvou    rešpektovať  zákon  o   

ochrane   pred   požiarmi  a  žiada  občanov:     

nevypaľovať   trávu ani  iné suché  porasty! 

Nezakladať oheň v prírode na miestach, kde sú 

horľavé látky a odkiaľ sa môže oheň rozšíriť! Nefajčiť 

v lesoch! 

V rámci 230 výročia obce sa našu obec snažíme aj 

skrášliť. Dali sme urobiť plagát, ktorý toto oznamuje 

aj ľuďom prechádzajúcim cez obec. Pracovníci 

menších obecných služieb rekonštruujú schodíky ku 

obchodu a taktiež je naplánovaná rekonštrukcia 

priestranstva pred obchodom. Verím, že všetky 

zmeny budú pekné a užitočné zároveň a budú nám 

dobre slúžiť. 

 

Ďalej zverejňujem uznesenie zastupiteľstva 

prešovského samosprávneho kraja, ktorým bola 

odsúhlasená rekonštrukcia cesty „križovatka Opiná – 

Lúčina“ v hodnote 85104 €. Neviem, o aký dlhý úsek 

sa jedná, ale veľmi sa tešíme ☺ 

U Z N E S E N I E   č. 457 / 2017 

z 23. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského 

samosprávneho kraja zo dňa 21. februára 2017 k 

návrhu investičných akcií pre rekonštrukciu 

havarijných úsekov ciest II. a III. triedy – čerpanie 3. 

tranže úveru z EIB pre rok 2017. Zastupiteľstvo 

Prešovského samosprávneho kraja s c h v a ľ u j e 

čerpanie 3. tranže úveru Európskej investičnej banky 

vo výške 3 240 tis. eur pre rok 2017. 

Roman Chovanec, Pavol Greš 

 

 

Čo sa stane... 

Vývoz odpadu: 
7.4.2017 – vývoz komunálneho zmesového odpadu 
10.4.2017 od 9:15 – 10:30 –nebezpečný odpad 
11.4.2017 –PET fľaše 
28.4.2017 – vývoz komunálneho zmesového odpadu 
Odpad prichystajte buď večer pred zberom, alebo 

skoro ráno o 6:00 hod. 

Poznámka k nebezpečnému odpadu: keďže podľa 

zákona o odpadoch, pri nebezpečnom odpade sa 

vykonáva detailnejšia evidencia, prineste prosím 

tento odpad osobne k obecnému úradu 10.4. v čase 

9:15 – 10:30 a prineste si so sebou aj občiansky 

preukaz.  

 

17.4. o 15:00 sa uskutoční tradičné veľkonočné 

hľadanie dobrôt v okolí kostola. Pozývame preto 

všetky deti a ich rodičov či starých rodičov na 

popoludnie plné hier a zábavy. 

Jubileá 

V apríli oslávia svoje narodeniny títo občania: 

Bugoš Peter, Chovancová Jana, Chovanec Roman, 
Gaľa Ladislav (ml.), Greš Samuel, Hadviždžáková 
Lýdia, Hadviždžáková Marcela, Hadviždžák Pavol 
(ml.), Hadvižďáková Jarmila, Horváthová Ivana, 
Hudáková Denisa, Hudáková Ľudmila, Hudáková 
Miriam, Jenčurák Ján, Kovaľ Pavol, Kozubjaková 
Pavlína, Oros Vladimír, Pačayová Lucia, Svat Ladislav 
(st.), Švábik Rudolf. 
Všetkým srdečne blahoželáme, prajeme hojnosť 

Božieho požehnania, ktorom je zahrnuté všetko. 

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 


