
Úvodník 

Vážení a milí občania! 

Určite ste si v priebehu decembra všimli, že tiekla 

„prechlórovaná“ voda. Bolo to cítiť čuchom aj 

chuťou. Dôvodom bol fakt, že vo vode boli namerané 

nadlimitné hodnoty mikrobiologických ukazovateľov. 

Takže VVS, a.s. „hasili“ situáciu zvýšením chlórovania. 

Hodnoty budeme aj naďalej sledovať. 

 

Ako po iné zimné mesiace, aj teraz prosím, aby pri 

snežení nestáli autá či iné prekážky na kraji cesty, aby 

sa mohlo riadne odpratať a vyhnúť prípadnému 

poškodeniu vozidla.  

 

Stav na obecnom účte je ku koncu roka 2017 niečo 

cez 16000€. Som rád, že sa nám darilo aj tento rok 

sporiť. Financie budeme potrebovať či už na 

dofinancovanie projektov z Eurofondov (ak budú 

schválené), alebo na stavebné rozvojové aktivity, ak 

si tieto práce budeme musieť vykonávať vo vlastnej 

réžii. 

 

Dňa 10.12.2017 na obecný úrad konečne prišiel 

Mikuláš. Tento rok nás pobavil svojou fínskou rečou, 

ale dôležité je, že si s deťmi nakoniec porozumel. 

Deti (aj ich rodičia) sa zahrali, zasmiali a prežili spolu 

milé popoludnie. Ďakujem veľmi pekne Zuzka 

Nadzonovej, Lacimu Gaľovi, Pallimu Grešovi a Jankovi 

Jenčurákovi za pomoc pri organizovaní a príprave 

tejto akcie. 

 

Dňa 14.12.2017 sa konali riadne rokovanie 

obecného zastupiteľstva. Okrem starostu 

a poslancov sa na ňom zúčastnili ešte dvaja občania. 

Ďakujeme za ich pripomienky a návrhy. 

 

Ako najdôležitejšie – schválený bol rozpočet na rok 

2018 vo výške 36000,- €, ako na strane príjmov tak na 

strane výdavkov. Navýšené boli niektoré položky 

(šport, cestná doprava, kultúra, rozvoj obce). Ďalej 

boli schválené všeobecne záväzné nariadenia na rok 

2018. Momentálne visia na úradnej tabuli pri 

obchode. Ich znenie môžem poskytnúť aj 

v elektronickej forme. 

Inou, nie menej dôležitou vecou bolo odsúhlasenie 

zmeny spôsobu kopania hrobov.  

Kopanie hrobov sa vzhľadom na fakt, že je už ťažké 

nájsť kopáčov z našich občanov, bude diať novým 

spôsobom. Na dom sa bude vyberať 5€ za rok na 

„pohrebnícky fond“. Kopanie hrobov sa bude diať 

troma spôsobmi: 

a) Kopanie zabezpečí rodina zosnulého 

prostredníctvom pohrebnej služby, ktorá 

realizuje ostatné pohrebnícke služby. Ceny sa 

pohybujú v rozpätí od 90 – 130 €. Táto čiastka 

bude rodine preplatená z pohrebníckeho 

fondu. 

b) Kopanie hrobu si zabezpečí rodina zosnulého 

prostredníctvom miestnych kopáčov. Náklady 

pre nich taktiež budú preplatené 

z pohrebníckeho fondu. 

c) Dom, ktorý nebude prispievať do 

pohrebníckeho fondu si bude kopanie hrobu 

zabezpečovať úplne vo vlastnej réžii. 
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26.12.2017 sme sa zúčastnili halového turnaja vo 

futbale, ktorý sa konal v športovej hale v Lipanoch. 

Turnaja sa zúčastnili celky z okresov Sabinov, Stará 

Ľubovňa a Prešov. Futbalové mužstvá boli poskladané 

z aktívne hrajúcich hráčov. Jedenásť družstiev bolo 

rozdelených do dvoch skupín. My sme sa dostali do B 

skupiny, ktorú tvorili šesť mužstiev. Turnaj sme začali 

dobre, remizovali sme hneď na začiatok s favoritom 

turnaja Dlugoš Team 1:1, vyhrávali sme síce po 7m 

kope 1:0 (Juraj Chovanec) ale o výsledok sme prišli 

keď rozhodca aj proti nám odpískal pokutový kop, 

síce vymyslený, ale 1:1 platilo. Druhý zápas sme 

nastúpili proti chlapcom z Plavnice, ktorí hrali pod 

názvom Partia Team. Aj tu po priamom kope sme 

vyhrávali 1:0 (Juraj Chovanec), ale lepší súper 

výsledok otočil, prehrali sme ho 1:2. Tretí zápas sme 

tiež prehrali 2:1 s Brezovičkou, ktorá hrala pod 

názvom Spartak Predátors, aj keď sme vyhrávali po 

šťastnom góle Martina Blihára, v nervóznom zápase 

sme to nezvládli. Po vylúčení Chovanca sme dostali 

rozdielový gól z presilovky. V štvrtom zápase už išlo o 

všetko s Horkými banánmi sme museli uhrať dobrý 

výsledok ak sme chceli pomýšľať na postup. Zápas bol 

veľmi nervózny, zmenili sme rozostavenie a tlačili 

sme sa dopredu, po vymyslenom pokutovom kope 

sme prehrávali 1:0, ale chlapci sa zmobilizovali a 

súpera sme tlačili, po rýchlom protiútoku dal gól 

Martin Blihár, ktorý rozhodcovia uznali až po 

nekonečných protestoch, chlapci, ktorí sa 

pripravovali na ďalší zápas potvrdili že lopta sa 

odrazila od siete do ihriska. Záver zápasu sme už 

dominovali. V poslednom zápase sme už museli 

vyhrať, čo sa nám aj podarilo, ale víťazstvo sa 

nerodilo ľahko, vyhrávali sme 1:0, potom rozhodcovia 

proti nám odpískali vymyslený pokutový kop 1:1, a 

potom sme sa už rozbehli, góly za nás dali Chovanec, 

Blihár, Uhrin a Bodnár. Do štvrťfinále sme postúpili zo 

štvrtého miesta. Proti víťazom A skupiny Strážcom 

galaxie sme začali dobre, ale nezvládnutý rohový kop, 

keď sme nepokryli súpera nás pripravil o postupový 

sen. Zápas sme prehrali 2:0. Za Lúčinu nastúpili: v 

bráne Jaro Drahus, ktorý nás veľmi podržal, Michal 

Lorinc, Vratislav Bodnár, Juraj Chovanec, Adam 

Dujčák, Ján Šimko, Matúš Uhrin, Martin Blihár a Pavol 

Greš. Chlapcom ďakujem za ich výkony. 

 

Dňa 27.1.2018 organizujeme obec Lúčina futsalový 

turnaj „O pohár starostu“. Vďaka dobrej spolupráci 

a úspešnej účasti na turnajoch v Čani sa toto 

podujatie uskutoční v tamojšej športovej hale. 

Ďakujem Palimu Grešovi a Tonovi Dujčákovi za 

prípravné a organizačné úsilie. Finančným 

príspevkom 100€ sa na zabezpečovaní turnaja 

podieľa aj nezisková organizácia ProEnviro. Ako si 

pamätáte, práve sem ste mohli venovať 2% z daní, 

ktoré mali byť použité na obecné aktivity. Okrem 

podpory turnaja ProEnviro zakúpilo aj výsadbu 

k oddychovej zóne pri studničke. Ešte raz ďakujem 

pracovníkov VPP, Janke Chovancovej, Katke 

Pačayovej a manželom Hadvižďákovým za 

dobrovoľnú pomoc pri realizácii záhonu. 

 

Rozpis zimných služieb na január: 

28.12. – 3.1. – Pali Marcin + Feri Kozubjak 

4.1. – 10.1. – Janko Hadvižďák + Milka Hudáková 

11.1. – 17.1. – Pali Marcin + Feri Kozubjak 

18.1. – 24.1. – Janko Hadvižďák + Milka Hudáková 

25.1. – 31.1. – Pali Marcin + Feri Kozubjak 

Rozpis uvádzam preto, aby ste v prípade potreby 

kontaktovali priamo určených pracovníkov VPP. 

Vývoz odpadu 

5.1.2018 – vývoz komunálneho zmesového odpadu 
16.1.2018 – zmiešané plasty a PET fľaše 
25.12018 – sklo 
26.1.2018 – vývoz komunálneho zmesového odpadu 
 
Odpad prichystajte buď večer pred zberom, alebo 

skoro ráno o 6:00 hod. 

 Jubileá 

V januári oslávia svoje narodeniny títo občania: 

Pavol Greš, Klaudia Hadviždžáková, Helena 

Hudáková, Esterka Jenčová, Martina Jenčová, Bianka 

Jenčuráková,  František Kozubjak, Viliam Pavlinský st., 

Peter Reicher st., Martina Šimčáková, Jana Šišková, 

Anna Švábiková, Michaela Uhrínová. 

Všetkým oslávencom srdečne blahoželáme, prajeme 

hojnosť Božieho požehnania, ktorom je zahrnuté 

všetko. 

 

 
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 


