
Úvodník 

Vážení a milí občania! 

Udalosťou mesiaca boli dozaista 

oslavy výročí našej obce, ktoré sa 

konali v nedeľu 11.6. pri príležitosti hostiny. Zišiel sa 

tu rekordný počet ľudí (okolo 120) – občanov, aj 

návštevníkov. Program odštartoval starosta svojim 

príhovorom a potom už nasledovala folklórna 

skupina Tuhrinčanka a Solivarskí heligonkári so 

svojím programom. Aj po ich vystúpení bolo o zábavu 

postarané v podaní domácej skupiny Krešňata. 

Krátkym príhovorom prispeli rímskokatolícky farár 

Veľas z Červenice a dozorca evanjelického cirkevného 

zboru Opiná Doc. Lukáč. Po spoločnom fotografovaní 

sa už prešlo k hodovaniu: pivo tieklo potokom 

a vhodne dopĺňalo super guláš. Z programu pre deti 

si vyslúžilo najväčší záujem maľovanie na tvár. 

Nebudem už písať veľa. Iba obrovské: ďakujem, 

ďakujem, ďakujem!!!! Všetkým: účastníkom, 

organizátorom, pomocníkom, účinkujúcim, 

kuchárom, i pracovníkom VPP… Skvelé podujatie, 

ktorého strojcami sme boli my – Lúčinčania. 

 

 

 
 

V mesiaci júni sme sa aj rozrástli čo do počtu 

obyvateľov. A hneď niekoľkonásobne. Manželom 

Petrovi a Ivane Lorincovým sa narodil syn Timotej. 

Želáme mu Božie požehnanie, pevné zdravie, pokoj 

a veľa lásky. 

Taktiež sa po dlhom čase strávenom v Holandsku, 

vrátila na Lúčinu Margaréta Bugošová aj so svojim 

partnerom Jozefom Verhagenom. Srdečne ich teda 

vítame a prajeme, aby tu našli spokojný a radostný 

život. 

 

Nuž a teraz musím prejsť k vážnejším témam. 

1) Dvor obecného úradu nie je sklad ani úložisko 

odpadu. S rozmerným odpadom, ktorý vám 

doma zavadzia, prosím vydržte na 

veľkokapacitné kontajnery (máme ich tu 2x do 

roka). 

2) Niektorým občanom neprebrali smetiari 

elektroodpad. Bolo to z dôvodu, že 

neobsahoval elektrickú súčasť: napr. 

chladnička bola bez motora – teda iba 

obyčajná „plechová skriňa“. 

3) Spoločnosť Fúra, ktorá sa nám stará 

o likvidáciu odpadu, nám musela zvýšiť počet 

fakturovaných smetiakov. Pred pár rokmi sme 

začali s počtom 45, potom 50 a teraz je 

priemerný počet vyvážaných bední 61. 

Neviem, čím to je, asi že viac nakupujeme a 

konzumujeme, ale som presvedčený, že svoje 

pri tom zohráva aj slabé triedenie odpadov na 

jednotlivé zložky. Už som o tom písal niekoľko 

krát, ale zlepšenie sa nedostavuje... Máme 

teda na výber dve možnosti: začať poctivejšie 

separovať plasty, papier, sklo, plechovky, 

tetrapaky, kompostovať... a tým odbremeniť 

zmesový komunálny odpad, alebo sa bude 

musieť zvýšiť poplatok za odpad. Podľa 

zákona je to totiž tak, že obec síce musí 

zabezpečiť likvidáciu odpadov, ale NESMIE to 

platiť zo svojich peňazí, ale z poplatkov za 

odpad. Ako som už minule písal, obec 

a občania sa podieľajú na financovaní 

likvidácie odpadu približne pol na pol. Verte 

mi, je mi to veľmi nepríjemné, ale taká je 

realita a aby som bol fér, musím to otvorene 

povedať. 

 

Ako som už minule písal, naše deťúrence sa úspešne 

zúčastňujú na environmentálnej súťaži Stromu života. 

Preto by som aj pre nás chcel prezentovať, čo vlastne 
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robia. Tak poďme po poriadku. Tento mesiac 

začneme s Bibkou Marcinovou. 

Cieľom Bibky bolo zistiť, čo poškodzuje pôdu 

a rastliny. Na mušku si zobrala čistiace a pracie 

prostriedky a s nimi urobila pokusy. Do piatich fliaš 

nasadila trávnik, na ktorý aplikovala tieto čistiace 

prostriedky (PUR, Bref, Lenor, Eurona, Ariel) 

v destilovanej vode. Počas 3 týždňov potom sledovala  

ich vplyv a merala hodnotu pH. Na začiatku bolo oH 

pôdy 5,8 (neutrálne). Okrem Eurony (výsledné pH 

6,3), všetky použité prostriedky pôdu viac alebo 

menej zakyslili (pH v rozpätí 3,1 – 4). Záverom pokusu 

bolo zistenie, že väčšina čistiacich prostriedkov nie je 

šetrná k životnému prostrediu. 

Roman Chovanec 

Čo sa stane... 

Vývoz odpadu: 
19.7.2017 – PET fľaše a zmiešané plasty 
21.7.2017 – vývoz komunálneho zmesového odpadu 
25.7.2017 – sklo 
31.7.2017 – Tetrapak (krabice od mlieka, džúsov) 
Odpad prichystajte buď večer pred zberom, alebo 

skoro ráno o 6:00 hod. 

 

 Jubileá 

V júli oslávia svoje narodeniny títo občania: 

Bugoš Martin st., Bugoš Martin ml., Gaľová Viktória, 

Hadvidžák Pavel, Horváthová Mária, Hudák Martin, 

Hudák Vladimír, Jenčuráková Zuzana, Kovaľ Peter, 

Lešová Magdaléna, Macko Daniel st., Macková Emília, 

Marcin Ján, Nadzonová Emília, Pavlinský Viliam, 

Marcinová Anna, Szucs Ján, Švábik Martin, Tomčíková 

Pavlína. 

Všetkým srdečne blahoželáme, prajeme hojnosť 

Božieho požehnania, ktorom je zahrnuté všetko. 

Kameňák na záver... ☺☺☺☺ 

Manželia sa hádajú 

Muž: 

- Neser ma, lebo vo mne prebudíš zviera!!! 

Žena sa ironicky rozosmeje: 

- To si myslíš, že sa bojím somára!?! 

 

ČO JE POLITIKA 

Príde za otcom 5-ročný syn a pýta sa, čo je politika. 

Otec rozmýšľa, ako by to vysvetlil a potom povie: 

- To je ako u nás doma. Ja som kapitalizmus. 

Zarábam peniaze a nosím ich domov. Mama 

je vláda. Tá mi peniaze zoberie, niečo si nechá 

a zbytok prerozdelí podľa svojho uváženia. 

Naša slúžka, to je robotnícka trieda. Tá 

pracuje a my ju za to platíme. Dedko, to sú 

odbory, ten dáva pozor, aby robotnícka trieda 

nebola vykorisťovaná. Ty sám si ľud – pre teba 

to všetko všetci robíme. A tvoj malý braček to 

je naša budúcnosť. Rozumieš tomu? 

Chlapček sa zamyslí a odpovie: 

- Zatiaľ ešte neviem, ale nechám si to cez noc 

prejsť hlavou. 

V noci sa prebudí pre zápach, pretože jeho malý 

braček sa pokakal. Zájde teda do izby rodičov. Tam 

spí iba matka a nejde ju zobudiť. Chlapec ide teda do 

izby slúžky, kde vidí otca ako si užíva so slúžkou. Ani 

jeden si ho však nevšimne. Chlapček sa smutne otočí 

a za rohom vidí dedka, ako so záujmom pozoruje otca 

so slúžkou. Ani on si ho nevšimne a tak si ide 

chlapček plačúci ľahnúť. 

Ráno sa ho otec pýta, či už vie, čo je to tá politika. 

Chlapec mu smutne odpovie: 

- Už to viem, ale je to trochu ináč, ako si mi to 

hovoril. Kapitalizmus zneužíva robotnícku 

triedu. Odbory sa tomu nečinne prizerajú, 

zatiaľ čo vláda tvrdo spí. Ľud je všetkými 

ignorovaný a naša spoločná budúcnosť leží 

v sračkách! 
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 

 

 

 

 

 


