Úvodník
Vážení a milí občania!
4.11. sa konali voľby do orgánov vyšších
územných celkov. Máme nového
predsedu: PaeDr. Milan Majerský, PhD.
(KDH – SaS – OĽANO – NOVA). V našej obci bolo
zapísaných 145 voličov, zúčastnilo sa 40.
Za obvod Prešov boli zvolení títo 12 poslanci:
Andrea Turčanová (KDH – SaS – OĽANO – NOVA)
Gabriel Paľa (KDH – SaS – OĽANO – NOVA)
Zuzana Bednárová (KDH – SaS – OĽANO – NOVA)
Pavel Hagyari (nezávislý)
Marián Damankoš (KDH – SaS – OĽANO – NOVA)
Miroslav Benko (SMER – SD)
Rudolf Dupkala (nezávislý)
Jozef Lukáč (KDH – SaS – OĽANO – NOVA)
Martin Fecko (KDH – SaS – OĽANO – NOVA)
Viera Leščáková, (KDH – SaS – OĽANO – NOVA)
Stanislav Kahanec (KDH – SaS – OĽANO – NOVA)
Jozef Kičura (SMER – SD).
Tak keď máme nejaké požiadavky, ktoré sú v kompetencii
samosprávneho kraja (napr. cesty), bombardujme ich ☺
Na obec boli v októbri a novembri pristavené
veľkokapacitné kontajnery. Naplnili sa veľmi rýchlo
a preto som musel objednať ešte jeden ku cintorínu, aby si
ľudia mohli okolo sviatku pamiatky zosnulých upratať na
cintoríne. Vždy žiadam občanom o ich ohľaduplné
využívanie, ale toto ohľaduplné určite nebolo... Navyše:
pneumatiky podľa nového zákona už sa nesmú byť
zbierané ako doposiaľ (spoločnosťou Fúra). Sú na to
určené zberné miesta, resp. každý pneuservis je ich
povinný zobrať. Píšem to len preto, že v kontajneri na
dvore obecného úradu bolo 17 (!!!) kusov pneumatík,
ktoré vzhľadom na svoju objemnosť zabrali skoro tretinu
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kontajnera. Ani toto nebolo ohľaduplné. Nabudúce budú
pneumatiky odvezené pôvodnému majiteľovi.
Keď sme pri odpadoch, musím aj s poľutovaním spomenúť
fakt, že ľudská bezohľadnosť nepozná hraníc – na nižnom
konci, priamo na druhej strane cesty pred niečím domom,
niekto založil čiernu skládku. Takéto prípady bude riešiť
polícia, nakoľko sa jedná o trestný čin.
Poďme k príjemnejším témam. Síce s meškaním, ale
dočkali sme sa ďalšieho nového úseku cesty a ako bonus
aj nový úsek na „úvoze“.
Jana Chovancová podala žiadosť o finančný grant na
príjemné posedenie pri obecnej studni. Aj keď žiadosť
nebola schválená, financie sa našli a boli vykonané
terénne úpravy a vysadený kvetinový záhon. Financie boli
čerpané z 2% daní, ktoré boli poukázané na neziskovú
organizáciu ProEnviro. Ďakujeme.
Eurofondové projekty sa vlečú, ale pomaličky sa
rozbiehajú. Ako som niekedy na jar oznámil, výzva na
rekonštrukciu obecného úradu bola pozastavená, tak teraz
koncom roka ju opäť obnovili (aj keď so zmenenými
a nevýhodnejšími
podmienkami).
V spolupráci
so
spracovateľskou agentúrou som dal potrebné papiere
a potvrdenia dokopy a žiadosť bola predminulý týždeň
odoslaná. A teraz čakáme.
V nedeľu 10.12. o 15:00 sa uskutoční tradičný Mikuláš.
Deti, učte sa básne, piesne, tančeky, aby ste neprišli
o balíčky. Bude dobrá zábava a preto zoberte so sebou aj
rodičov a starých rodičov. Tešíme sa na vás!

Do 6.12. – Pali Marcin + Feri Kozubjak
7.12. – 13.12. – Janko Hadvižďák + Milka Hudáková
14.12. – 20.12. – Pali Marcin + Feri Kozubjak
21.12. – 27.12. – Janko Hadvižďák + Milka Hudáková
28.12. – 3.1. – Pali Marcin + Feri Kozubjak
Vo štvrtok 14.12.2017 sa o 18:00 uskutoční riadne
rokovanie obecného zastupiteľstva, na ktorom budeme
preberať napr. rozpočet či nový systém kopania hrobov.
Privítame vašu účasť a vaše nápady, aby sme to čo
najlepšie vymysleli. Väčšinou sa občania sťažujú keď sa
niečo schváli, ale nič neurobia pre to, aby to ovplyvnili.

Upozorňujem
všetkých
občanov,
ktorí
užívajú
poľnohospodársku pôdu nie vlastnú, ale cudziu a mali to
vyčlenené cez pozemkový úrad resp. pozemkový odbor
okresného úradu s príslušným rozhodnutím a chcú túto
pôdu aj naďalej užívať, aby v lehote do 28.2.2018 podali
žiadosť na pozemkový a lesný odbor príslušného
okresného úradu o vydanie nového rozhodnutia na tento
pozemok. Pracovníci odboru upresnia aké doklady je
potrebné doložiť podľa zákona č. 504/2003 Z.z..
Nepodaním žiadosti do daného termínu užívanie
náhradného pozemku zaniká. Prosím, nezmeškajte to
občania.
2. ročník Geriatria cup Čaňa
11. 11. 2017 sa uskutočnil 2. ročník Geriatria cupu v Čani.
Za účasti štyroch mužstiev sa rozpútali futsalové boje
najprv v skupine, kde hral každý s každým a potom o
konečné umiestnenie. Hralo sa 2×10 min. Zúčastnené
tými: Starí páni Čaňa, Geriatria Čaňa (usporiadateľ),
Pohoda Čaňa a my, Gavalire Lúčina. Zápasy boli
vyrovnané, preto padlo aj málo gólov. Ale pekne po
poriadku. Turnaj sme otvorili zápasom proti starým
Počas zimných mesiacov majú pracovníci VPP zimné pánom Čaňa, ktorý bol v duchu prevahy domáceho týmu,
služby (posyp, pratanie snehu). V decembri je rozvrh ktorý už vyhrával 2:0. Gólom v posledných minútach sme
zápas zdramatizovali ale nepodarilo sa nám vyrovnať.
nasledovný:

odhalil pomníky padlým sovietským a československým
vojakom na Dukle a vo Svidníku.
Vojnové škody v našej obci:
Nemci zobrali rodine Vaškovičovej nový voz, postroje na
kone, niekoľkým roľníkom zobrali ošípané (ak by sa ich
majitelia postavili na odpor, boli by prišli o život). Toto
všetko sa stalo 19. januára 1945. Nemci sa v našej obci
zdržali len jeden deň.
Partizánov v našej obci volali „Raboš banda“. Cez
deň nerobili nič len sa skrývali a večer prišli do dediny na
obživu. Ako sa v kronike píše, všetky mladšie devy sa
museli schovať, aby o poctivosť neprišli
20. januára 1945 sa v našej dedine objavila vojenská
hliadka pozostávajúca z dvoch vojakov Sovietskej armády.
Od jesene 1944 do jari 1945 pracovali chlapi z obcí
Opiná, Červenica, Bunetice, Tuhrina, Lesíček a Lúčina na
protitankových zákopoch, ktoré sa tiahli z Opinej smerom
na Dubník, po Opinskej Dúbrave, Červenickej Vyšeličnej,
po východnej strane kopca Koža, na Libanku, Pašeky,
Stavene a Predbane.
V obci bolo evakuovano do oslobodenia 23 rodín
z obcí Zlatá Baňa (4 mesiace), obce Hrubov, okr. Humenné
(2 rodiny na 2 mesiace), z obce Ruská Poruba, okr.
Medzilaborce (8 rodín na 2 mesiace). Znašej obce nebol
nikto evakuovaný, akurát chlapi pri prechode frontu sa
schovávali v lese alebo vo vlastne vyrobených úkrytoch.
Z okolitých obcí bola najviac postihnutá obec Zlatá
Baňa – 7.9.1944. V ten deň Nemci dedinu obkľúčili
a o deviatej ráno ju vypálili. Spolu s ňou vypálili časť
Hermanoviec a Pitroviec, poľovnícka chata na Grimovom
Laze. 9. septembra boli vypálené aj dva domy na Dubníku.
V ten deň boli zastrelení aj traja partizáni, ktorí sú
Z našej kroniky
pochovaní na cintoríne v Červenici
Rok 1955: 10. výročie oslobodenia východného
Zo susednej dediny boli do nemeckého zajatia
Slovenska, na podujatí sa v mestách Prešov a Košice
odvlečení: Ján Kužila, Ján Hudák a Ján Antolík (rodák
zúčastnil aj prezident A. Zápotocký, ktorý slávnostne
z Lúčiny), ktorí v tom čase boli zmobilizovaní do slovenskej
Prehrali sme ho 2:1. V druhom zápase sme už nastúpili
koncentrovane, aj keď sme mali prevahu, gól sme nevedeli
dať, ani zo sedmičky za ruku, nepremenil ju Greš. Ale
vďaka Paťovi Čonkovi zápas sa skončil našou výhrou 1:0. V
poslednom zápase sme nastúpili proti usporiadateľovi
turnaja, a podali sme kvalitný výkon, vyhrali sme 3:0
pogóloch Tóna Dujčáka, Mira Lešku a Greša. V bráne nás
podržal Jaro Drahus. Tak sme postúpili do finále turnaja
kde sme narazili na nášho prvého súpera Starí páni Čaňa.
Zápas bol dramatický do poslednej minúty. Domáci už
vyhrávali 2:0, ale gólmi Fera Čirča a Paťa Čonku sme stav
vyrovnali. Vyhrať mohol každý, šancí na skórovanie bolo
veľa. Nakoniec o víťazovi turnaja rozhodli pokutové kopy v
ktorých sme prehrali 2:1. Víťazi zvládli turnaj v pätici a bez
striedania a k ich úspechu im úprimne blahoželám. Druhé
miesto je náš zatiaľ najväčší úspech. Dosiahlo ho mužstvo
v nasledovnom zložení: Jaro Drahus, Milan Novitzky, Ferko
Čirč, Paťo Čonka, Miro Leško (najlepší hráč turnaja), Adam
Dujčák, Tóno Dujčák, Paly Marcin a Paly Greš.

armády. Všetci traja sa vrátili v roku 1955 živý a zdravý
domov. Z Tuhriny bol zajatý v Nemecku Ján Lorinc.
V noci z 19. na 20. januára bol v obci Tuhrina
vyhodený kamenný most do vzduchu. Výbuch urobil veľké
materiálne škody na blízkych budovách.
Pokračovanie na budúce...
Vývoz odpadu
12.12.2017 – PET fľaše
15.12.2017 – vývoz komunálneho zmesového odpadu
Odpad prichystajte buď večer pred zberom, alebo skoro
ráno o 6:00 hod.
Jubileá
V decembri oslávia svoje narodeniny títo občania:
Bugoš Marián, Bugošová Helena, Bugošová Ingrida,
Čonková Lucia, Čonková Marta, Gaľa Ladislav st.,
Hadviždžáková Zuzana, Macko Imrich, Marcinová Anna,
Marcinová Mária, Pavlinský Marek, Pavlinský Miroslav.
Všetkým oslávencom srdečne blahoželáme, prajeme
hojnosť Božieho požehnania, ktorom je zahrnuté všetko.
Na záver želám všetkým pokojné, radostné a zmysluplné
Vianoce, kedy si pripomíname prvý príchod Pána Ježiša
Krista na túto zem.
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pre vlastnú potrebu, nepredajné

