
Úvodník 

Vážení a milí občania! 

Dúfam, že ste bez ujmy prežili 

mrazíky, ktoré nás sprevádzali počas 

apríla. 

Počas Veľkej noci, 17.4. sa uskutočnilo tradičné 

hľadanie veľkonočných dobrôt. Tento krát na 

detskom ihrisku. Zišlo sa tam 12 detí a som rád, že 

spolu s rodičmi. Najprv si zahrali „kráľu, kráľu, daj 

vojáčka...“. Neviem, či sa bavili viac deti, alebo ich 

rodičia, každopádne to stálo za to. Potom sa 

rozpútalo vášnivé hľadanie, myslím, že si tie maškrty 

aspoň približne spravodlivo podelili. Nasledoval 

futbalový zápas „otcov proti deťom“. Štyria otcovia 

proti 10 deťom. Vyhrali samozrejme deti – 3:1. Keď 

sme zistili, že z detí ostali už len traja, tak sme 

skončili. ☺ Ďakujeme za krásne popoludnie. 

 
 

V minulom čísle som spomínal, že by sa tento rok mal 

opäť rekonštruovať ďalší úsek cesty. Už aj viem ktorý 

a koľko: začať sa má tam kde sa minule skončilo 

a pokračovať sa bude v dĺžke 900 m smerom na 

Prešov. 

Vyzývam občanom, ktorí ešte nezaplatili  dane 

z nehnuteľností a poplatok za odpad, aby tak učili čo 

najskôr a vyhli sa tak prípadným komplikáciám 

a nepríjemnostiam. 

A nakoniec tento nepekný obrázok. Čerstvo vysypaný 

odpad na kraji lesa. Chladič z auta, káble atď. Ja 

neviem, je to jednoduchšie ísť do lesa, ako ku 

kontajneru? Tie sú momentálne dva – pri obecnom 

úrade a cintoríne. Okrem toho, nedávno bol zber 

nebezpečného odpadu a vývoz zmesového 

komunálneho odpadu je každý druhý mesiac až 2x do 

mesiaca. Je to málo? Treba odpad ešte niekam nosiť, 

alebo páliť, nestačí ho jednoducho vložiť do 

kontajnera? � 

 
Roman Chovanec 

Čo sa stane... 

Vývoz odpadu: 
10.5.2017 – PET fľaše a zmiešané plasty 
19.5.2017 – vývoz komunálneho zmesového odpadu 
30.5.2017 – elektroodpad a kovové obaly 
Odpad prichystajte buď večer pred zberom, alebo 

skoro ráno o 6:00 hod. 

 

V pondelok, 8.5. o 8:30 sa uskutoční nultý ročník 

štafetového behu mieru Slanským pohorím, ktorý sa 

bude konať pri príležitosti dňa víťazstva nad 

fašizmom. Žiaden strach, k dispozícii bude aj 
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sprievodný autobus a autá, takže až toľko sa 

nenabeháme ☺ 

Štart bude o 8:45 v Lesíčku a trasa bude viesť cez 

Žehňu, Abranovce, Kokošovce, Zlatá Baňa, Červenica, 

Lúčina a cieľ v Tuhrine, spolu 33 km. Koniec akcie sa 

predpokladá okolo 14 hod. Na zúčastnených bude 

čakať tričko, obed a občerstvenie. Pri každom 

obecnom úrade sa uskutoční akt položenia venca 

k pamätníku 2 svetovej vojny. 

Záujemci sa môžu prihlásiť u starostu, vek nie je 

vôbec obmedzený! Tešíme sa na Vašu účasť.  

V sobotu, 13.5.2017 o 18:00 sa uskutoční riadne 

rokovanie obecného zastupiteľstva. Ako vždy, 

všetkých srdečne pozývame a tešíme sa na Vašu 

účasť. 

Budeme pripravovať program na hostinu, prebehne 

voľba hlavného kontrolóra obce, opäť budeme riešiť 

aj kravy. No a rôzne ďalšie témy, ktorými sa musíme 

zaoberať. 

Tiež dávam do pozornosti podať prihlášku na 

obecného kontrolóra. Obecné zastupiteľstvo potom 

hlasovaním vyberie z možných kandidátov. 

Receptár 

Falošné Rafaello z troch surovín 

1 ks Salko 

250 g strúhaný kokos 

Štipka vanilkovej arómy 

1. Hrsť kokosu necháme na obaľovanie guliek. Zvyšný 

kokos zalejeme Salkom, pridáme pár kvapiek 

vanilkovej arómy a premiešame lyžicou. 

2. Hmotu môžeme odložiť na hodinu do chladničky 

ale dá sa s ňou pracovať aj bez stuhnutia. 

3. Rukami formujeme úhľadné guličky, vyvaľkáme ich 

v kokose a ukladáme na tácku. Necháme v chladničke 

aspoň 3-4 hodiny stuhnúť. 

 

Karfiolový šalát 

Karfiol, Mrkva, Červená cibuľa, Strúhaný chren 

Dressing: 

4 PL kyslá smotana 

4 PL majonéza 

1 PL dijonská horčica 

1 PL med 

1 PL jablčný ocot 

3 PL extra panenský olivový olej 

Soľ, mleté čierne korenie 

1. surový karfiol, mrkva aj cibuľa musia byť 

nakrájané na úplne drobno 

2. dresing si pripravíme zmiešaním všetkých 

zložiek 

3. chren môžete ale tiež nemusíte dať, najlepší 

je čerstvo nastrúhaný, ale môžete použiť aj 

sterilizovaný 

4. drezing premiešame s nastrúhanou zeleninou 

a dobre premiešame... na záver doladíme 

chute - osolíme, okoreníme, ak treba pridáme 

med alebo horčicu... šalát dáme odležať do 

chladničky 

5. podávame s bagetou alebo ako náhradu 

zemiakového šalátu k mäsu, ku grilovačke 

 Jubileá 

V máji oslávia svoje narodeniny títo občania: 

Bauch Róbert, Bugoš Ján, Čonková Helena, Greš Pavol 
ml., Gaľová Simona, Jenčuráková Anna, Jenčuráková 

Iveta, Šajnová Miroslava, Tomečko Stanislav, 
Tomečková Stanislava. 
Všetkým srdečne blahoželáme, prajeme hojnosť 

Božieho požehnania, ktorom je zahrnuté všetko. 

Kameňák na záver... ☺☺☺☺ 

Muž sa vráti domov a vidí svoju ženu, blondínku, ako 

prikladá mokré uteráky na stenu. Pýta sa: 

- Prečo namáčaš tú stenu? 

Žena mu odpovie: 

- Ale, doktor mi povedal, aby som dávala 

studené obklady na miesto, kde som sa 

udrela... 

 

Manželka vyčíta manželovi: 

- Každému debilovi dáš za pravdu! 

- Máš pravdu, miláčik... 

 

 
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 


