
Úvodník 

Vážení a milí občania! 

Januárová zima nás veľmi nepotrápila, tak dúfam, že 

aj február bude zhovievavý ☺ Do každej domácnosti 

boli rozdané farebné vrecia na triedenie odpadu. Aj 

keď je zaužívané, že napr. žlté vrecia sú na plasty, 

v zásade je to jedno, aké vrece na aký druh odpadu 

použijete – len ho prosím použite a odpad trieďte. 

V krátkej dobe budú doručené platobné výmery na 

dane a poplatky. Pripomínam, že by bolo skvelé mať 

všetko vyrovnané do 31.3.2018. 

Január bol bohatý na športové podujatia. 

1. ročník Lúčina Cup – futbalový turnaj 

Tak a za sebou máme prvý ročník Lučina cupu, ktorý 

sa konal v sobotu 27.1.2018 v športovej hale Čaňa. 

Podľa mňa sa turnaj vydaril: zranených 0, 

nahnevaných: 0, nových priateľstiev: veľa. 

Organizačný výbor v zložení: Roman Chovanec, Tono 

Dujčák, Monika Dujčáková, Helen Kozáková, Miroslav 

Leško, Pavol Greš, vydali zo seba všetko, aby turnaj sa 

zvládol v plnej spokojnosti. Sponzori turnaja: obec 

Lúčina, Pro Enviro n.p., Tatrakom Boliarov s.r.o., 

EcoDomček s.r.o., APL Prešov s.r.o., APL plus s..r.o. 

a Eurovia s.r.o. 

 

Turnaja sa zúčastnilo sedem družstiev, hralo sa každý 

s každým po 15 minút. Teamy prišli z blízka i ďaleka: 

Geriatria, Starí páni Čaňa, Pohoda, Oldrati (Vranov), 

Dukla Kolčáky (Snina) a my – Gavaľire Lúčina 

v zložení: Jaroslav Drahus, Milan Novický, František 

Čirč, Miro Chovanec, Roman Chovanec, Ján Šimko, 

Paťo Čonka, Miro Leško, Tóno Dujčák, Pavol Greš. 

Gavaľire dokázali vyhrať len  v 2 zápasoch a tak 

skončili na piatom mieste. 

Konečné poradie: 

1. Oldrati team  6  31:7  12b 

2. st. páni Čaňa  6  24: 9  9b 

3. Dukla Kolčáky  6  14: 8  8b 

4. Geriatria  6  12:18  5b 

5. Gavaľire Lúčina 6  8:17  4b 

6. EUROVIA  6  10:27  2b 

7. Pohoda  6  6:19  2b 

Za účasť všetkým ďakujem… teším sa na Vás o rok na 

druhom ročníku. 

 

 
Pohár ObFZ Prešov 

28. januára sme sa zúčastnili pohára OBFZ Prešov. 

Boli sme pridelení do A skupiny k mužstvám Radatíc, 

Fintíc, Ľubotíc, Ruskej Novej Vsi a Šarišských 

Bohdanoviec. Úvod turnaja ma prekvapil tým, že 

prišlo len sedem hráčov. Ale práve tí dokázali, že 

majú srdce bojovníkov. 

 
V prvom zápase nás preverili Fintice, aj keď sme 

nehrali zle, prehrali sme 5:1, gól za nás dal Pavelko. V 

druhom zápase sme nastúpili proti Radaticiam, po 

tuhom boji sme ich zdolali 2:1, góly za nás dal 

Pavelko a Bodnár. V treťom zápase sme podľahli 

béčku z Ľubotíc 2:0. Zápas s Ruskou Novou Vsou sme 

zvládli a vyhrali sme ho gólom Blihára 1:0. V zápase 

so Šarišskými Bohdanovcami išlo o postup do 

finálovej skupiny. Nezačali sme ho dobre. Prehrávali 

sme už 2:0, keď za nás znížil Patrik Domanič. odpoveď 

bola okamžitá a prehrávali sme znova o dva góly. Dva 

minúty pred koncom sa nám podarilo znížiť Blihárom 

na 3:2, ale nemali sme dosť síl na vyrovnanie. S hrou 

som bol spokojný. Celkove sme obsadil štvrté 

nepostupové miesto. Chlapcom Ďakujem za vzorné 

reprezentovanie našej obce. 
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Zimné služby na február: vzhľadom na nedostatok 

pracovných síl na menších obecných službách, budú 

zimné služby vykonávať vždy všetci traja pracovníci 

(Milka Hudáková, Janko Hadvižďák, Feri Kozubjak). 

V prípade potreby kontaktujte priamo určených 

pracovníkov VPP. 

 

Vývoz odpadu 

16.2.2018 – vývoz komunálneho zmesového odpadu 
20.2.2018 –PET fľaše 
Odpad prichystajte buď večer pred zberom, alebo 

skoro ráno o 6:00 hod. 

 

Z našej kroniky 

rok 1955 

- jarné práce sa začali 6. apríla, bolo veľa snehu ale 

zem nebola zamrznutá, preto žito bolo vyležané a 

vyhynuté, preto sa musel osievať jačmeň, v lete prišlo 

sucho a druhýkrát nič nenarástlo 

- 29.4. ako prvý posadil zemiaky Ján Tomáš, zemiakov 

bolo málo aj na sadenie, i na kŕmenie ako aj na jedlo. 

Zemiaky sa nakupovali v Malom Šariši a v Šebastovej 

za 100 až 130 Kčs. V roku 1954 sa zemiaky vykupovali 

v rámci dodávky za 23 Kčs. 

- úroda zemiakov a obilia bola veľmi slabá 

- 19.5. prišla do obce komisia zložená zo zástupcov 

Sečovského závodu lesného hospodárstva a ONV v 

Prešove v otázke pasenia dobytka. Dohodlo sa, že sa 

ponechá časť na pasienok a Tancoška a Dul sa zalesní. 

Dobytok sa pasol do vtedy všade a nerušene 

- patronátny závod obce Správa vodných tokov a 

kanalizácii národný podnik Prešov vyslal v dňoch 17, 

18 a 19. augusta k žatevným prácam 20 svojich 

zamestnancov. Na výpomoc boli u roľníkoch: Ján 

Bugoš, Ján Kolivoško, Ondrej Tomčík, Juraj Macko a 

Barbora Antolíková 

- 22. júla odovzdal Juraj Parnay predajňu Jednota 

pani Helene Tomášovej 

- 1.9. doterajšia riaditeľka a učiteľka Národnej školy 

Alojzia Strasserová, odovzdala svoju funkciu novému 

učiteľovi Rudolfovi Berdisovy, rodákovy z Križovan 

okr. Sabinov. Býval u Minárika. 

- 17.12 sa začali kopať základy pre Miestný národný 

výbor na pozemku č. 2 

- v tomto roku si nové domy postavili: Ján Tomčík, Ján 

Vaškovič a Ján Kolivoško 

- postavila sa zachytná veža pri prameni 1 Šlivie, na 

stavbe sa podielali Ján Veliký, Imrich Kužila a Andrej 

Jenčurak z Červenice 

 

 Jubileá 

Vo februári oslávia svoje narodeniny títo občania: 

Lea Hadvižďáková, Patrícia Hudáková, Peter Reicher 

ml., Zuzana Šimčáková, Katarína Pačayová, Marcela 

Britschgi, Andrea Bugošová, Viliam Švábik. 

Všetkým oslávencom srdečne blahoželáme, prajeme 

hojnosť Božieho požehnania, ktorom je zahrnuté 

všetko. 

 

Na týchto miestach zvyknem dať nejaký vtip alebo 

omalovánku pre deti. Teraz je tu fotka „čiernej 

skládky“, ktorá vznikla krátko po tom, ako som 

upozorňoval na to, aby sa odpadky nevyvážali kade-

tade. Je tu akýsi kovový stojan vyhodený len tak – na 

kompostovisku z kosenia verejných priestranstiev. 

Nechajte si prosím tieto odpadky keď bude 

pristavený kontajner. 

Tiež nedokážem pochopiť, že keď niekto vládze 

priniesť škatuľu s ohňostrojom na cestu alebo na 

trávnik, už ju potom prázdnu nevládze odniesť pár 

metrov do odpadkového koša... 

 
 

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 

 


