
Úvodník
Vážení a milí občania!
Už teraz oznamujem, že 4.11.2017 sa
uskutočnia voľby predsedu

a poslancov Prešovského samosprávneho kraja.
Informácie nájdete už teraz na úradnej tabuli pri
obchode a na www.lucina.sk.

Niekedy v mesiacoch august – september by sa mal
robiť už spomínaný úsek cesty (900 m) medzi Lúčinou
a Tuhrinou. Už pár dní sú ma vozovke nastriekané
šípky – malo by sa pokračovať od tade, kde skončili
minulý rok smerom na Prešov. Samotnému
asfaltovaniu predchádza čistenie, tak prosím
o zhovievavosť pri dopravných obmedzeniach.

Ako ste si iste všimli, 2-3 noci nesvietilo verejné
osvetlenie. Najprv som nevedel nájsť chybu, ale
v spolupráci s Lacim Gaľom sme problém vyriešili:
boli zaoxidované a prerušené kontakty na prívodnom
kábli na hlavné vedenie. Po očistení a opätovnom
pripojení sa svetielka opäť rozžiarili.

V júli ma tiež potrápila výzva na doplnenie podkladov
k eurofondovej výzve na rekonštrukcie miestnych
komunikácií. Na platobnej agentúre asi potrebovali
preriediť počet podaných žiadostí, tak hromadne
rozposlali list s rovnakými doplňujúcimi požiadavkami
(a niektorými nezmyselnými a neodbornými) všetkým
niekoľkým tisícom žiadateľov... Bolo na to 6 dní
a počas nich som intenzívne musel zháňať papiere,
komunikovať s agentúrou, projektantom a overovať
dokumenty. Ale podarilo a všetky potrebné veci som

stihol poslať v stanovenom termíne. Takže čakáme
ďalej.
Taktiež sme už rozbehli prvé kroky na zapojenie sa do
znovu-otvorenej výzvy na rekonštrukciu obecného
úradu (ale so zmenenými podmienkami).

Dňa 7.7.2017 sme na Lúčinu privítali nového občana
– Mareka Nadzona ml., ktorý sa narodil Marekovi
a Zuzke Nadzonovým. Veľmi sa tešíme, srdečne
blahoželáme a prajeme mnoho Božieho požehnania,
lásky, zdravia a pokoja.

Aj tento mesiac pokračujeme s prezentáciou
úspešných projektov našich detí na environmentálnej
súťaži Stromu života. Tento mesiac má sólo Mimka
Hudáková:
Mimka chcela zistiť, akú vodu používame. Dočítala sa
totiž, že kvalita vody sa stále zhoršuje. Porovnávala
teda vodu v Červenici a na Lúčine. V Červenici to
zisťovala z potoka Jedľovec, ktorý preteká obcou
a obyvatelia u používajú na varenie, pranie i pitie. U
nás sledovala vodu z vodojemu. Porovnávala 7
ukazovateľov: baktérie, obsah medi, železa, olova,
dusičnanov, pesticídov a pH. Na Lúčine zistila
hodnotu olova na hornej hranici maximálnej
prípustnej hodnoty. V Červenici boli prekročené
limitné hodnoty pH, dusičnanov a pesticídov
(sledovaný prameň bol v blízkosti poľnohospodárskej
pôdy). Znečistenie vody patrí ku globálnym

ekologickým problémom a jej znečistenie sa dá len
ťažko a zdĺhavo napraviť.

Roman Chovanec

Keď nič viac, tak aspoň ohľaduplnosť voči
susedom...

V piatok 28.7. sme sa podvečer vracali z mesta
domov, do našej „krásnej čistej“ prírody.....ale už pri
vstupe do dediny sme zacítili poriadny smrad  zo
zhorených plastov a gúm, ktorý sa šíril najmä dolnou
časťou obce a okolo potoka. Smrad fakt poriadny, že
sme  sa rýchlo ponáhľali dovnútra a nemohli sme ani
otvoriť okná. Vysušené prádlo zo šnúry som na druhý
deň musela rovno hodiť do práčky.

Je mi veľmi smutno z toho, ako poniektorí myslia len
na seba a vôbec ich nezaujíma, či svojím konaním
neubližujú druhým. Prisťahovali sme sa sem v dobrej
viere, že budeme žiť v čistom prostredí a naše dieťa
bude vyrastať na zdravom vzduchu. Ideálne sme si
predstavovali, že ľudia v takej malej dedinke si zvyknú
pomáhať a spoločne sa snažia vytvárať niečo
hodnotné. V mnohých veciach je to naozaj tak. Ale
o to viac ma mrzí, že v súvislosti s témou odpady a ich
spaľovanie alebo vyhadzovanie je to práve naopak.
Ubližujeme si navzájom. Navzájom si otravujeme
ovzdušie, pôdu, vodu, aj okolitú krajinu. Veď, keď to
nie je u nás, je nám to jedno. Aj dym... veď nejde
k nám, my si okná zatvoríme a čo robia druhí, to je
nám fuk. TOTO JE SUSEDSKÉ SPOLUNAŽÍVANIE?
TAKTO SME OHĽADUPLNÍ VOČI SVOJIM BLÍŽNYM?

Trúba Lúčinská
Číslo 8, ročník 07, august 2017



SPAĽOVANIE ODPADOV to nie je len dym. Pokiaľ sa
odpad nespaľuje v špeciálnych zariadeniach, ale len
v krboch, kachliach, peciach, kotloch a voľne vonku,
uniká spolu s dymom množstvo jedov do ovzdušia.
JEDY, ktoré nám spôsobujú CHOROBY, ALERGIE,
RAKOVINU.  JEDY, ktoré sa ukladajú v našom tele
a PRENÁŠAJÚ SA NA NAŠICH POTOMKOV. JEDY, ktoré
spôsobujú, že sa NÁM RODIA POSTIHNUTÉ DETI.
JEDY, ktoré spôsobujú, že DETI UMIERAJÚ EŠTE PRED
NARODENÍM... A to všetko sa môže prejaviť aj na
potomkoch z ďalších a ďalších generácií, nie hneď
teraz.

VÁŽENÍ OBČANIA, ČO EŠTE POTREBUJETE K TOMU,
ABY STE PRESTALI SPAĽOVAŤ ODPAD?

Máte málo kontajnerov? Neviete ako vytriediť odpad
a nezaplniť si bedňu za jeden týždeň? Veľmi rada vám
to vysvetlím a pomôžem, stačí sa prísť opýtať. Alebo
nestačia veľkokapacitné kontajnery v obci na jar a na
jeseň? Alebo si fakt myslíte, že dym zo spaľovania
neprejde za hranice vašich pozemkov?

Katarína Pačayová

Ja len doplním, že obec môže za takýto priestupok
udeliť pokutu do 166€, keď to ide cez okresný úrad,
odbor starostlivosti o životné prostredie, tak tam sú
to stovky až tisíce €. A podobné príbehy, žiaľ, nie sú
v poslednej dobe ojedinelé... Aj ľudia u nás na Lúčine
majú astmu, alergie, rakovinu, či rôzne iné zdravotné
problémy, na ktoré neblaho vplýva znečistený vzduch
a toxický dym. Taktiež máme to šťastie, že sa
v poslednom roku narodilo viacero detičiek. To, že sa

vám nikto nesťažuje, to neznamená, že im to nevadí.
Asi nechcú prísť do konfliktu s konkrétnym človekom,
ale mne sa zdôverujú – aj so svojimi problémami.

Pár faktov o znečistení ovzdušia:
- Ročne zomrie na následky dlhodobo

znečisteného vzduchu takmer 6-tisíc ľudí.
- Zistenia Svetovej zdravotníckej organizácie

poukazujú na spojitosť medzi srdcovými
ochoreniami, dýchacími problémami a
rakovinou.

- Na Slovensku na následky znečisteného
ovzdušia dokonca zomiera 20-krát viac ľudí
ako pri autonehodách.

- Podľa záverov Európskej únie dýchame tretí
najšpinavší vzduch spomedzi všetkých
členských krajín a Úrad verejného
zdravotníctva potvrdil aj priamy dopad na
ľudské zdravie.

Čo sa stane...
Vývoz odpadu:
11.8.2017 – vývoz komunálneho zmesového odpadu
14.8.2017 – PET fľaše
16.8.2017 – papier
Odpad prichystajte buď večer pred zberom, alebo
skoro ráno o 6:00 hod.

Jubileá
V auguste oslávia svoje narodeniny títo občania:
Bačová Marta, Bugošová Mária (ročník 1983), Čonka
František, Dujčák Adam, Grešová Eva (2009),
Hadvižďák Ján, Horváthová Magdaléna, Hricová

Alžbeta, Jenča Tadeáš, Konkoľová Dominika,
Kovaľová Dominika, Kozubjak Ladislav, Lešová
Helena, Macková Tamara, Macko Daniel ml., Marcin
Peter, Reicherová Mária, Sabol Richard, Svatová
Anna.
Všetkým srdečne blahoželáme, prajeme hojnosť
Božieho požehnania, ktorom je zahrnuté všetko.
Kameňák na záver...
Na hodine zemepisu je 20 blondínok a učiteľ. Učiteľ
vyzve jednu z nich

- Nikol, ukážte mi na mape Ameriku.
Nikol ide k mape a ukáže Ameriku. Učiteľ hovorí.

- Výborne! Ďalšia otázka: kto objavil Ameriku?
19 blondínok zborovo odvetí:

- Nikol!

Ide chlap s nákladiakom po diaľnici, neodhadne výšku
a zasekne sa pod mostom. O chvíľu dorazí policajné
auto, jeden policajt príde ku kabíne, v ktorej sedí
naštvaný šofér a pýta sa:

- Tak čo, pán vodič, zasekli ste sa, že?
- Nie, ty somár, veziem most a došla mi nafta!

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


