
Úvodník 

Vážení a milí občania! 

Tak február sa ukázal ako oveľa zimnejší mesiac ako 

január. Ale nie je to nič výnimočné. Prečítajte si vo  

výpise z kroniky z roku 1956. 

 

Začnem dobrou správou: z Pôdohospodárskej 

platobnej agentúry (PPA) nám prišiel list, že žiadosť 

o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu 

miestnych komunikácií (eurofondový projekt) bola 

SCHVÁLENÁ!!! Teraz sa čaká sa podpis zmluvy medzi 

obcou a PPA. Nemám tušenia, ako im to bude trvať 

(keďže predchádzajúce lehoty sa rátali na mesiace až 

roky...) a teda neviem, kedy by sa reálne mohlo začať 

robiť. Dúfam, že už nič neočakávané do toho nepríde 

a projekt sa skutočne zrealizuje a finančný príspevok 

vyplatí. Uvidíme, či sa dočkáme ešte v tomto 

volebnom období... ☺ 

Čo sa týka druhého eurofondového projektu 

(rekonštrukcia obecného úradu), musím vybavovať 

predĺženie stavebného povolenia, keďže PPA 

naťahuje čas a platnosť stavebného povolenia vyprší. 

 

K dispozícii už máme aj analýzu štatistických 

ukazovateľov nakladania s odpadmi za rok 2017. 

Takže, v minulom roku sa u nás vyprodukovalo 

celkovo 22,38 ton odpadu (minulý rok 24,92 t). 

Z toho bolo: zmesový komunálny odpad – 12,86 t, 

objemný odpad (veľkokapacitné kontajnery) 5,8 t, 

plasty 0,9 t, kovy 0,02 t, farby + obaly z nebezpečných 

látok 0,08 t, elektroodpad 0,28 t, papier 0,06 t, 

tetrapak 0,01 t, sklo 2,18 t. Z toho vyplýva, že viac 

ako polovica (57,5%, oproti minuloročným 56%) 

končí na skládkach vo forme zmesového odpadu. 

Pozitívne je, že celkovo sa vyprodukovalo o 2,5 tony 

menej odpadu, ako minulý rok. Miera vytrieďovania 

jednotlivých zložiek odpadu však ostala približne na 

rovnakej úrovni, resp. mierne sa zhoršila. Vrecia na 

triedenie odpadu boli ZDARMA dodané do každej 

domácnosti, tak ich prosím využívajte a trieďte 

odpad! Biologicky rozložiteľný odpad kompostujte, 

ostatné zložky odpadu, ak sú vytriedené, možno 

využiť na ďalšie spracovanie a tak zhodnotiť. 

Len tak pre zaujímavosť, poplatky za odpad, ktoré sa 

od občanov vyzbierajú, pokrývajú len 56% nákladov, 

ktoré obec platí za odvoz odpadu (takže obec dopláca 

takmer polovicu z iných zdrojov). To je informácia pre 

tých, ktorí si myslia, že poplatok za odpad je 

„neúmerne vysoký“. 

 

Mnohí občania už dane a poplatky zaplatili, tak 

pripomínam, že lehota na splnenie tejto povinnosti je 

do 31.3.2018. Do schránok vám bol doručený aj 

výmer na „pohrebnícky poplatok“, v ktorom bolo 

všetko vysvetlené. Len krátko doplním, že ak si občan 

zabezpečí kopáčov vo vlastnej réžii, tak obec tieto 

náklady preplatí do výšky 110€. 

 

Keďže sa blíži jar a sneh nám odhalí starú trávu a tá 

láka všetkých výpalníkov a ich zápalky, opäť 

pripomínam, že je to zakázané a hrozia za to pokuty 

(okrem škôd na majetku, zdraví a prírode, ktoré pri 

tom môžu vzniknúť...). 

 

V mesiaci marec si uctíme aj sviatok našich drahých 

žien - MDŽ. Pri tejto príležitosti sa v nedeľu, dňa 

11.3.2018 o 15:00 uskutoční spoločenské posedenie 

s občerstvením, krátkym kultúrnym programom 

a malou pozornosťou pre naše občianky. 

 

Vo štvrtok, dňa 8.3.2018 o 18:00 sa uskutoční riadne 

rokovanie obecného zastupiteľstva, na ktorom 

budeme informovať o dianí a rozprávať sa 

o aktuálnych problémoch v obci. Srdečne všetkých 

pozývame. S vašou pomocou sme na minulých 

rokovaniach mohli vyriešiť rôzne otázky. Dôležité je 

to, že to boli myšlienky a návrhy od ľudí a nie len vôľa 

poslancov či starostu. 

 

K 31.3. sa každoročne podávajú aj daňové priznania. 

Tak ako minulý rok, aj teraz je tu možnosť darovať 2% 

z vašich daní pre neziskovú organizáciu Pro Enviro, 

s ktorou už dlhšiu dobu spolupracujeme a podporili 

nás aj napr. pri stavbe detského ihriska. Z 2% 

darovaných minulého roka pre obec boli začaté práce 

na oddychovej zóne v jarku pri studničke (terénne 

úpravy, nákup okrasných rastlín, lavička) a podporené 

aj turnajové aktivity našich futbalistov. Všetkým 

darcom ďakujeme. Toto sú údaje, ktoré treba uviesť 

do daňového formulára:  

IČO: 355 829 87 

Právna forma: Nezisková organizácia 

Obchodné meno: Pro Enviro n.o. 

Sídlo: Napájadlá 2/A,  040 12 Košice 
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Vývoz odpadu 

9.3.2018 – vývoz komunálneho zmesového odpadu 
13.3.2018 – zmiešané plasty a PET fľaše 
23.3.2018 – papier 
30.3.2018 – vývoz komunálneho zmesového odpadu 
 
Odpad prichystajte buď večer pred zberom, alebo 

skoro ráno o 6:00 hod. 

 

Z našej kroniky 

1956 

• začiatkom roka učiteľ Rudolf Berdis spolu s 

výborom žien usporiadal kurz varenia, ktorý 

financoval Okresný národný výbor, odbor 

školstva a kultúry v Prešove. Kurzu sa zúčastnili: 

Alžbeta Tomčíková, Helena Tomčíková, Margita 

Parnayová, Alžbeta a Mária Švábiková, Helena 

Leššová, Alžbeta Kolivošková, Mária 

Hadvižďáková - Macková, Helena Macková, 

Helena Nadzonová, Helena Gurovská, Anna 

Bugošová, Magda Horváthova, Anna Marcinová, 

Helena Marcinová, Anna Jenčuráková, Maria 

Hadvižďáková - Fabianka, Helena Tomašová, 

Mária Tomášova st., Anna Lorincová, Anna 

Svatová - Minarička, Anna Hudáková Handzová, 

Anna Vaškovičová a Mária Bugošová - Vargová. 

Kurz varenia viedla Mária Dancoková-Štofanová 

z Červenice 

• 20.6.1956 - bola začatá výstavba MNV. Murárske 

práce vykonali chlapi z Liptova z obce Pribilina, 

okres Liptovský Hrádok. Majster Ján Kováč, 

murári Ján Čobej, Július Nemsita a Vladimír 

Ročko. Za 4 dni vymurovali pivnice pod MNV. 

• 1.9.1956 nastúpil nový učiteľ Rudolf Zbyňovský z 

Prešova. Doterajší učiteľ Rudolf Berdis odišiel na 

nové pôsobisko do Brestova. 

• január bol daždivý s dennými teplotami do +10C, 

od 25 januára do 6 februára nastali kruté mrazy 

cez deň -25C a v noci -30C - oziminy vymrzli a boli 

veľké straty na porastoch. V jari boli väčšinou 

mrazy a v apríli boli aj snehové prehánky. Leto 

bolo suché bez dažďov Zima prišla už 1 

novembra, výška napadaného snehu bola asi 1 m 

V tomto roku naši občania vyčistili pasienky od 

náletov, nachystali 50 kôp náletového dreva. Jedna 

kopa na podnet polesného Duraja stála 21 Kčs. 

Štátne lesy vytlačili našich občanov z oblasti Dul, kde 

pásli dobytok, pre omladzovaciu výsadbu. V tejto 

lokalite sa nachádzal aj prameň, z ktorého sa napájal 

dobytok. Na Tancoške sa pásli ovce z polesia Dubník. 

 

 Jubileá 

V marci oslávia svoje narodeniny títo občania: 

Jozef Bugoš, Anna Bugošová, Mária Bugošová, 

Tatiana Gaľová, Eva Grešová st., Maroš Hadvižďák, 

Stanislav Hadvižďák, Alžbeta Jenčuráková, Beáta 

Konkoľová, Viera Kovaľová, Adriana Macková, 

Ladislav Marcin, Marek Nadzon, Milana Parnayová, , 

Jozefína Svatová, Radovan Sluťák, Jozef Štofan, Anna 

Uhrínová. 

Všetkým oslávencom srdečne blahoželáme, prajeme 

hojnosť Božieho požehnania, ktorom je zahrnuté 

všetko. 

 

 Kameňák na záver... ☺☺☺☺ 

Príde chlap do predajne vo vinohradoch a pýta sa 

predavačky: 

- Nemáte náhodou fit loptu? 

- Nie, my tu predsa nemáme fit lopty, my sme 

vináreň. Nechceli by ste víno? 

- Tak ja si teda vezmem dve fľašky, ale ste mi 

svedkom, že som chcel cvičiť! 

 

- Ja som bola taká sprostá, keď som si ťa vzala! 

Rozčuľuje sa žena na svojho muža. 

- No vidíš, tak sa aspoň opäť potvrdilo, že 

sprostí majú šťastie... 

 

 
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 

 


