
Úvodník 

Vážení a milí občania! 

Tak v marci zima ešte povystrkovala trochu rožky, ale 

prežili sme to a dúfam, že čoskoro sa rozbehnú aj jarné 

práce v záhradkách. 

8.3. sa konalo riadne zasadnutie OZ. Občania boli 

informovaní o doterajších skúsenostiach s pohrebníckym 

poplatkom, o zmene legislatívy a povinnosti obcí 

zabezpečiť zodpovednú osobu za správu osobných údajov 

a o postupe pri eurofondovom projekte na miestne 

komunikácie. OZ schválilo, že úseky cesty, ktoré nemohli 

byť zakomponované do projektu budú podľa možností 

rekonštruované z vlastných zdrojov. Medzitým bola už 

podpísaná aj zmluva medzi Pôdoshospodárskou platobnou 

agentúrou a obcou Lúčina a začal som jednania s Euroviou 

(zhotoviteľ rekonštrukcie) o ďalších krokoch. 

11.3. sa konalo kultúrno-spoločenské posedenie pri 

príležitosti MDŽ. Ako už tradične, vládla tu milá 

atmosféra. Pri občerstvení sa viedli priateľské rozhovory, o 

náladu sa starali Krešňata a vystúpili aj naši najmenší 

školáci (Samko Chovanec a Evka Grešová), ktorí 

oslávenkyniam zahrali pesničky. Darček vo forme 

potravinových dóz potešil nie len všetky ženy čo prišli, ale 

boli roznesené aj ženám, ktoré sa posedenia nezúčastnili. 

Ďakujem všetkým za príjemné popoludnie. 

 

Na veľkonočný pondelok (2.4.2018) sa tradične uskutoční 

hľadanie veľkonočných dobrôt. Pozývame deti aj ich 

rodičov na spoločne strávený čas plný hier a zábavy. 

Podujatie sa uskutoční o 14:00 v areáli kostola.  

V sobotu dňa 14.4.2018 by sa mali uskutočniť Rally 

Prešov. Preteky budú na trase Kokošovce – Abranovce – 

Žehňa – Tuhrina. Uzávierka by mala trvať od 10:10 do 

12:40 a od 14:25 do 16:50. 

 
19. ročník Jozef cupu – o pohár starostu obce Čaňa 

17.3.2018 sa uskutočnil už 19. ročník Jozef cupu – teda 

turnaj o pohár starostu obce Čaňa - výborne 

zorganizovaný turnaj starých pánov (nad 33 rokov) vo 

futsale. Turnaja sa zúčastnilo šesť mužstiev, hralo sa každý 

s každým. Atmosféra ako vždy, veľmi priateľská. Myslím si, 

že turnaj splnil svoje heslo, prišli sme si zašportovať, 

odreagovať sa od bežných problémov. Ale poďme pekne 

po poriadku. Ako vždy, bola zhánka po hráčoch…. do 

poslednej chvíle som nevedel, či sa mi podarí zostaviť 

team. Nakoniec zo všetkých oslovených sme zostali šiesti. 

Turnaj sme začali s domácou Geriatriou. Na úvod sme 

dostali nečakaný gól, ale Novický svojimi dvoma gólmi 

otočil zápas v náš prospech. Víťazstvo 3:1 potvrdil svojim 

gólom Miro Leško. V druhom zápase nás čakal taktiež 

domáci team Biely balet, ktorý nás v minulom roku porazil 

4:0 a skončil na druhom mieste. Tento rok bol to už iný 

zápas. Po góloch Mira Leška a Paťa Čonku sme zápas 

vyhrali 2:1. Dobre sa nám už dýchalo, vedeli sme, že 

nemôžeme byť poslední. V treťom zápase nás prekvapila 

domáca Pohoda, ktorá nám strelila dva rýchle góly a 

prehrávali sme už 2:0. Nebol to pre nás priaznivý výsledok, 

ale do polčasu sme to otočili na 3:2. Po góloch Greša, 

Čonku, Novického – 2 góly a Tóna Dujčáka sme zápas 

vyhrali 5:2. Najťažší zápas nás ešte len čakal – Starí páni 

Čaňa. Bol to vyrovnaný zápas. Po góle Paťa Čonku sme 

vyhrávali 1:0, ale do polčasu domáci usporiadatelia 

vyrovnali a na začiatku druhého polčasu dali druhý gól a 

viedli 2:1. Keď sa už zdalo, že zápas vyhrajú, Gavaľire 

založili akciu a 8 sekúnd pred koncom vyrovnali Paťom 

Čonkom na konečných 2:2. Zrazu sa nám otvorila cesta za 

víťazstvom v turnaji, ale to sme museli zdolať v poslednom 

zápase Blažice. Po opatrnom začiatku, sme sa ujali vedenia 

po góle Greša 1:0, boli sme na ceste za víťazstvom. Ale 

zápas sme kontrolovali, aj keď domáci povzbudzovali 

súpera. Druhý gól strelil Paťo Čonka a vyhrávali sme už 

2:0. Taktickou hrou sme už súpera nepustili do vážnejšej 

akcie. Po výsledku 2:0 sme sa stali prvýkrát v našej krátkej 

histórie, víťazmi turnaja. Šatňou už zneli oslavné chorály, 

ciky caky, ciky cak, Lúčinaaaa. Kto sa zaslúžil o tento pekný 

výsledok? Roman Chovanec, najlepší hráč z našich. 

Vychytal aj nemožné a držal nás v zlomových situáciách 

nad vodou. Milan Novický, ktorý v prvom zápase položil 

základ nášho úspechu. Paťo Čonka, ktorý strelil veľmi 

dôležitý gól 8 sekúnd pred ukončením zápasu so Starými 

pánmi Čaňa. Miro Leško, drič na ihrisku. V kope súbojov 

málokedy prehral. Tóno Dujčák, pilier zadných radov, 

konštruktívne sa zapájal do naších akcií a Greš. Chlapci 
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vďaka za fantastický výsledok, za krásne pocity po turnaji. 

VÍŤAZSTVO A POHÁR JE NÁŠ!!! 

 

 
 

8. ročník Delfíncup 2018  

Tak a už máme za sebou ďalší ročník vydareného 

futsalového turnaja. Ako vždy aj tento rok mal vysokú 

úroveň. Futsalové družstvá z okresov Humenného, 

Vranova, z Michaloviec a Prešova zápolili medzi sebou o 

víťaza 8.ročníka Delfincupu, v dvoch skupinách. Napriek 

problémom so zháňaním hráčov, nakoniec sa mi podarilo 

dať do hromady tým, ktorý mal v sebe určitú silu. Na úvod 

sme hrali s usporiadateľským tímom BNP Vranov. Chlapci z 

tohto tímu mali už skúsenosti z II. ligy a zápas vyhrali 4:0. 

V druhom zápase sme nastúpili proti našim dobrým 

známym z Dukly Kolčaky. Zápas na prekvapenie sme 

zvládli a po góloch Juraja Chovanca, dal dva a Patrika 

Domaniča sme vyhrali 3:0. O tom že zápas nebol ľahký, ale 

bojovný svedčí aj žltá karta za faul v hre pre Miša Lorinca. 

V treťom zápase sme narazili na mužstvo Pro Mobil 

Michalovce. Mužstvo tvorili chlapci z mládežníckej liahne 

Zemplínu Michalovce. Chlapci dobre vykrývali priestor a aj 

nebezpečne zaútočili. Ale po góle Juraja Chovanca sme 

zápas vyhrali 1:0. Konečne sme vyhrali aj druhý zápas na 

turnaji. Vo štvrtom zápase sme nastúpili proti Zelenej 

Lagúne. Bol veľmi nervózny. Množstvo súbojov vytváralo 

nervóznu atmosféru. Ale zvládli sme ho. Po góloch 

Martina Blihára a Mateja Fedora sme zvíťazili 2:1. Postúpili 

sme ďalej. V poslednom zápase už išlo o to či budeme 

druhý alebo tretí v skupine. Mužstvo Remako bolo nad 

naše sily, prehrali sme 2:0. V skupine sme obsadili tretie 

miesto. Vo štvrťfinále sme narazili na Slovenskú Volovú. 

Zápas začal pre nás veľmi priaznivo. Po peknej akcii ktorú 

zakončil Martin Blihár sme vyhrávali 1:0, zápas sa hral v 

našej réžii. Len pár minút nás delilo od víťazstva. Nezvládli 

sme to. Únava si vybrala svoju daň. Súper nás potrestal 

dvoma gólmi. V neoficiálnom poradí sme skončili celkove 

piaty. Za nás nastúpili: Jaro Drahus, Juraj Chovanec, 

Michal Lorinc, Vratislav Bodnár, Martin Blihár, Matej 

Fedor, Patrik Domanič a Daniel Dráb. Chlapci ĎAKUJEM za 

pekný výsledok. 

 
 

Pripájam ešte výzvu z okresného riaditeľstva hasičského 

a záchranného zboru Prešov: 

Vážení občania!     

Dôrazne Vás upozorňujeme na nebezpečenstvo 

vypaľovania trávy, ktoré každoročne spôsobuje   smrteľné 

zranenia najmä občanov z radov  dôchodcov, ale i veľa 

požiarov hospodárskych   budov, stohov slamy a lesných 

porastov. 

Fyzická osoba nesmie: 

- fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so 

zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru  

  -  vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov 

  -  zakladať oheň v priestoroch, alebo na miestach, kde 

môže dôjsť k jeho rozšíreniu.  

 

 

Vývoz odpadu 

3.4.2018 – elektroodpad (musí obsahovať elektrické 
súčiastky!!!), tetrapaky, kovové obaly 
10.4.2018 – nebezpečné odpady (odovzdať osobne, 
pripraviť si občiansky!!!) 
11.4.2018 – PET fľaše 
20.3.2018 – vývoz komunálneho zmesového odpadu 
Odpad prichystajte buď večer pred zberom, alebo skoro 

ráno o 6:00 hod. 

 Jubileá 

V apríli oslávia svoje narodeniny títo občania: 

Bugoš Peter, Chovancová Jana, Chovanec Roman, Gaľa 

Ladislav (ml.), Greš Samuel, Hadviždžáková Lýdia, 

Hadviždžáková Marcela, Hadviždžák Pavol (ml.), 

Hadvižďáková Jarmila, Horváthová Ivana, Hudáková 

Denisa, Hudáková Ľudmila, Hudáková Miriam, Jenčurák 

Ján, Kovaľ Pavol, Kozubjaková Pavlína, Oros Vladimír, 

Pačayová Lucia, Svat Ladislav (st.), Švábik Rudolf. 

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 

 


