
Úvodník 

Vážení a milí občania! 
 

V posledných dňoch si užívame 

skutočne nádherné jesenné dni. 

Dúfam, že počasie vydrží aj na nedeľu, 8.10., kedy sa 

o 14:00 na obecnom úrade uskutoční spoločenská 

akcia pri príležitosti mesiaca úcty k starším. 

Pozývame však všetkých – starších, ale aj ich deti 

a vnúčatá na príjemné posedenie. Zabezpečené bude 

občerstvenia a podávať sa bude guláš, na ktorý 

prispeli mäsom naši poľovníci. 

Tiež som volal s cestármi, vraveli, že cesta by sa 

naozaj mala začať robiť v blízkej budúcnosti... 

Počas septembra sme opäť začali chodiť hrávať futbal 

do telocvične do Petrovian. Kto má záujem, radi ho 

privítame. Odchod je každú sobotu o 17:00 

z križovatky. 

Počas septembra sme zažili aj smutnú udalosť, kedy 

nás 2.9. navždy opustil Juraj Bugoš. Aj napriek možno 

rozdielnym názorom na spôsob gazdovania, ja 

osobne som mu fandil a aj ho obdivoval, s akým 

zápalom a vytrvalosťou vykonával svoje farmárčenie. 

 

Dňa 8.9. sa konalo riadne rokovanie obecného 

zastupiteľstva. Okrem tradičných tém bola 

nadhodená otázka kopania hrobov. Každý krát sa 

stretávam s rovnakým problémom – ľudia, na ktorých 

je rad kopať sú buď starí a nevládzu, alebo 

zamestnaní a nemôžu sa uvoľniť z roboty a tak za 

seba hľadajú náhradu. Na rokovaní padli viaceré 

návrhy, ako by sa kopanie dalo zariadiť. Jeden z nich, 

ktorý nám celkom pozdával bol, že by bol ustanovený 

1 človek zodpovedný za kopanie. Ten by si zariadil 

kopanie – zohnal ľudí a všetko pripravil tak, aby sa 

napr. pozostalí nemuseli starať. Za túto službu by mu 

náležala aj finančná odmena. Keďže si väčšina ľudí aj 

tak za seba zháňa náhradníkom a im platí za kopanie, 

navrhli sme, že by sa zriadil „hrobársky fond“, do 

ktorého by občania prispievali ročne napr. 3 € 

a z tohto fondu by bolo potom financované kopanie 

hrobov. Ľudia čo by neprispievali by si kopanie museli 

riešiť vo vlastnej réžii. Upozorňujem, že toto bol len 

návrh, s ktorým vás teraz oboznamujem a bude 

prerokovaný na ďalšom zastupiteľstve. Preto je vaša 

účasť veľmi vítaná a potrebná, aby sme našli riešenie, 

ktoré by bolo vhodné. 

 

Od polovice septembra začalo fungovať osvetlenie na 

cintoríne, ktoré som za pomoci pracovníkov VPP 

nainštaloval na stĺpe pred bránou do cintorína. 

Osvetlenie vzniklo na námet občanov, ktorí to navrhli 

z bezpečnostných dôvodov, keď sa človek pohybuje 

po cintoríne po tme. Týmto vás chcem povzbudiť, že 

naozaj sa snažíme obec zveľaďovať aj na základe 

vašich podnetov a preto vás opakovane pozývam na 

rokovania obecného zastupiteľstva. 

 

V priebehu októbra by mali byť na obec pristavené 

veľkokapacitné kontajnery: jeden ku cintorínu 

a druhý na dvor obecného úradu. 

 

Na návrh obecných poslancov a v spolupráci 

s tuhrinským starostom Ferim Lorincom sme už 

dávnejsšie rozprávali, že by sme mohli poupratovať 

okolie ciest, keďže neporiadnici vyhadzujú odpadky 

z áut do lesa a vyzerá to tam hrozne. Naši VPP-áci 

vyzbierali teda popri ceste smerom do Tuhriny 

nejakých 25 veľkých vriec odpadkov, za čo im veľmi 

ďakujem. Vďaka patrí aj Samovi Grešovi, s ktorým 

som tieto vrecia bol pozbierať a odniesli sme ich do 

kontajnerov, ktoré na tento účel boli pristavené 

v Tuhrine. 

 

V tieto dni vyplnila Jana Chovancová dve žiadosti 

o dotácie z nadácie VÚB na skrášlenie obce formou 

oddychových miest. Ďakujeme a držíme palce, aby 

postúpili. Čo sa týka europrojektov: ohľadom  som 

riešil ďalšie požiadavky na doplnenie a ohľadom 

rekonštrukcie obecného úradu začínam pomaly 

zháňať potvrdenia a doklady potrebné na opätovné 

podanie žiadosti (len pripomínam, že výzva na 

rekonštrukciu obecných úradov bola ministertvom 

zrušená a o pol roka obnovená s upraveným 

ipodmienkami). 

 

Dňa 4.11. sa uskutočnia voľby do orgánov VÚC – 

predsedu VÚC (župan) a poslanci krajského 

zastupiteľstva. V súvislosti s voľbami spomeniem ešte 

2 dátumy: do 5.10. – je možnosť byť delagovaný za 

člena volebnej komisie a do 10.10. sa uskutoční prvé 

zasadnutie okrskovej volebnej komisie. 

V našom volebnom obvode odovzdali kandidátne 

listiny pre voľby do zastupiteľstva Prešovského 

samosprávneho kraja nasledovné politické strany, 
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politické hnutia a koalície politických strán 

a politických hnutí (spolu ich je 20): Demokratická 

strana, KDH_SAS_OLANO_NOVA, Komunistická 

strana Slovenska, Kotleba – Ľudová strana Naše 

Slovensko, MOST-HÍD, Národná koalícia, Nezávislosť 

a Jednota, NOVÝ PARLAMENT, Občianska 

konzervatívna strana, Rómska iniciatíva Slovenska, 

Slovenská národná strana, SME RODINA – Boris 

Kollár, SMER – Sociálna demokracia, Strana 

moderného Slovenska (SMS), Strana práce, Strana 

zelených, Strana zelených Slovenska, ŠANCA, ÚSVIT, 

VZDOR – Strana práce. 

 

Čo sa stane... 

V nedeľu 8.10.2017 o 14:00 sa na obecnom úrade 
uskutoční spoločenská akcia pri príležitosti mesiaca 
úcty k starším. Pozývame však všetkých – starších, ale 
aj ich deti a vnúčatá na príjemné posedenie. 
Zabezpečené bude občerstvenia a podávať sa bude 
guláš, na ktorý prispeli mäsom naši poľovníci. 
 
Vývoz odpadu: 
13.10.2017 – vývoz komunálneho zmesového odpadu 
16.10.2017 – nebezpečný odpad 
17.10.2017 – elektroodpad a kovové obaly 
31.10.2017 – PET fľaše 
Odpad prichystajte buď večer pred zberom, alebo 

skoro ráno o 6:00 hod. 

Odpadový miniseriál 

Viacvrstvové kombinované materiály (ľudovo: 

Tetrapaky, krabičky - obaly od mlieka, džúsov, 

smotany, vína...) 

 

• viacvrstvový kombinovaný materiál tvorí 
niekoľko vrstiev materiálov (až 6 vrstiev) – 
vrstva kartónu a polyetylénu alebo kartón, 
hliník a polyetylén a pod. Medzi vrstvami je 
ešte lepidlo a navrchu farby.    

• Zberajú sa STLAČENÉ!!! 
AKO PREBIEHA ZBER A RECYKLÁCIA 

VIACVRSTVOVÝCH KOMBINOVANÝCH 

MATERIÁLOV? 

1. Zber viacvrstvových kombinovaných materiálov 
prebieha do zberných nádob/vriec na to určených. 
Odpad po vyzberaní je prevezený do firiem, ktoré 
sa zaoberajú ich úpravou.   

2. Spracovanie viacvrstvových kombinovaných 
materiálov v recyklačných závodoch prebieha 
v nasledovných fázach: 
a) Vyzberaný viacvrstvový kombinovaný materiál 

sa upravuje buď rozdrvením alebo 
rozvláknením. Záleží na jeho kvalite a druhu 
výsledného produktu. 

b) Rozdrvením vznikajú jemnejšie časti, ktoré sa 
následne rozprestrú na doske a dvakrát sa lisujú 
pri spolupôsobení vysokých teplôt a tlaku.  

c) Rozvláknenie prebieha vo vírivom 
rozvlákňovači. Tam sa pomocou vody uvoľnia 
vlákna a vznikne vodná suspenzia – vláknina. 
Prístroj má vyvinutý i systém na odstránenie 
nevláknitých materiálov (zvyškov obsahu 
kartónu, polyetylénových a hliníkových fólií, 
tlačiarenských farieb, blata, piesku ...).     

d) Výslednými produktmi sú špeciálne obkladové 
dosky, panely a výrobky nasávanej kartonáže.  
 

VEDELI STE, ŽE 

• dosky vyrobené z viacvrstvových 
kombinovaných materiálov sú porovnateľné s 

klasickými drevenými doskami. Po použití sa 
dajú znovu rovnakou cestou recyklovať. 

• pri spomínanom procese recyklácie nevznikajú 
žiadne exhaláty a nie je potrebné pridávať 
chemické prípravky 

ČO MÔŽEME UROBIŤ ? 

Odpad z viacvrstvových kombinovaných materiálov 
odovzdajme v rámci separovaného zberu odpadov, 
na Zbernom dvore v obci/meste alebo na určených 
zberných miestach, prípadne v zberných surovinách. 
 
 

 Jubileá 

V októbri oslávia svoje narodeniny títo občania: 

Bugošová Natália, Čonka Lukáš, Dujčáková Monika, 

Hadviždžáková Viktória, Jenča Ľubomír, Kovaľová 

Laura, Lešo Anton, Marcinová Bibiana, Nadzonová 

Zuzana, Pačay Ondrej. 

Všetkým oslávencom srdečne blahoželáme, prajeme 

hojnosť Božieho požehnania, ktorom je zahrnuté 

všetko. 

Kameňák na záver... ☺☺☺☺ 

- Pán doktor, niečo so mnou nie je v poriadku. 

Stále behám za mladými dievčatami. 

- Ale to je celkom prirodzené, - ukľudňuje 

starčeka psychiater. 

- Ale ja si nemôžem spomenúť prečo! 

 
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 

 

 

 


