
Úvodník 

 

Na začiatok chcem vyjadriť úprimnú a hlbokú 

sústrasť pre rodinu Bugošových. Mne i nám všetkých 

je skutočne veľmi ľúto, že nás 25.5.2018 navždy 

opustil Martin Bugoš vo veku 14 rokov. Nedokážem 

pochopiť Vašu bolesť... prajem Vám, aby Vám Pán 

Boh požehnal silu, povzbudenie i potešenie v tejto 

ťažkej situácii. 

 
Na štátny sviatok, v utorok, 8.5.2018 sa uskutočnil 1. 

ročník štafetového behu mieru Slanským pohorím 

(ten minuloročný bol nultý – 0. ročník). Zúčastnilo sa 

ho asi 30, najmä mladých bežcov. Ale prišli aj niekoľkí 

profesionáli, ktorí bežali ďaleko pred hlavným 

pelotónom. Počasie nás trochu postrašilo, ale inak 

nám prialo. Z našej obce bežali väčšinu trate tieto 

reprezentantky (a jeden reprezentant): 

Dominika Konkoľovská, Paťa Hudáková, Mima 

Hudáková, Natália Bugošová, Aďa Macková, Tamarka 

Macková a Danko Macko. 

 

Títo skvelí reprezentanti absolvovali trasu zo 

Záborského až domov na Lúčinu. Z Lúčiny potom 

bežalo zopár menších detí krátky úsek a Maťo Bugoš 

ml. zbytok trate. Veľmi pekne ďakujem za vzorné 

reprezentovanie svojej obce. Účastníci boli odmenení 

tričkom a medailou. K pamätnej tabuli na budove 

obecného úradu, bol zavesený veniec, ako spomienka 

a vďaka osloboditeľom našej obce. 

 

Po trocha dlhšom čakaní a odďaľovaní aj vďaka 

počasiu, sa v dňoch 15. a 17. 5. realizovala dlho 

očakávaná pokládka asfaltu. V prvý deň sa začalo 

v dvoch kratších vetvách a mierne sa vyrovnal 

podklad na hlavnej ulici. Nasledujúci deň pršalo, tak 

sa nepracovalo. No a v stredu natiahli druhú vrstvu, 

čím zavŕšili túto krásnu a užitočnú investíciu v našej 

obci. Som si vedomý, že niektorým ľuďom nastali 

problémy (napr. so zvýšeným vstupov do dvora). 

Žiaľ, nie je možné vyhovieť všetkým požiadavkám. 

Každá stavba má svoje obmedzenia – od prianí 

zákazníka, cez finančné možnosti, technické, 

technologické, strojové limity, prírodné a terénne 

danosti územia. Takže v skutku, skĺbiť toľko rôznych 

faktorov nie je možné tak, aby bol spokojný úplne 

každý. Výsledok musí byť kompromis medzi 

jednotlivými požiadavkami. Nakoniec boli ešte nad 

rámec projektu (teda z vlastnej iniciatívy a vo vlastnej 

réžii zhotoviteľskej firmy) obsypané krajnice. 

Verím, že novú cestu si budeme vážiť a budeme 

dávať pozor, aby sme ju nepoškodzovali. Taktiež 

pripomínam všetkým motorkárom a šoférom, že aj na 

rovnej a hladkej ceste platí rýchlosť 50 km/h. Naozaj, 

bol by som nerád, keby sme kvôli dvom – trom 

rallystom, museli obmedziť všetkých – napr. 

položením retardérov (spomaľovacích prahov). 

Chcel všetkých tiež informovať, že vybavovačky okolo 

finančného vyrovnania ešte chvíľu potrvajú a sú 

pomerne zložité. Keďže Pôdohospodárska platobná 

agentúra vyžaduje, aby sme mali uhradenú faktúru za 

zhotovenie cesty ešte pred tým, ako nám oni tieto 

peniaze vyplatia, je nutné, aby si obec zobrala úver 

z banky. Jedná sa o sumu 69000,- €. Dúfam, že 

napriek komplikovanosti vybavovania, celý proces 

prebehne hladko a rýchlo. Je to realita, inak sa to 

jednoducho nedá. 

 

 

Mnohí sa ma pýtajú, že čo so zvyškom cesty. Áno, 

pracujem na tom. Prebehlo výberové konanie na 
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zhotoviteľa, kde sme posudzovali 3 cenové ponuky. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo na tento účel 14000 

€. Okrem asfaltovania úseku od detského ihriska po 

cintorín, by sa mali zhutneným kamenivom vysypať a 

spevniť miesta dole v jarku (otočisko pre smetiarov) 

a cestička okolo detského ihriska a trafostanice. 

POHODA CUP 2018 

Tak a máme predposledný turnaj v tejto sezóne za 

sebou. Chlapci z POHODY Čaňa nás pozvali na turnaj, 

a som rád že spolupráca sa rozvíja medzi nami. Bolo 

prihlásených 7 družstiev: domáca POHODA Čaňa, 

starí páni Čaňa, Geriatria Čaňa, Defenders Čaňa, 

Blažice, Borneo a my Lúčina. Hralo sa každý s každým 

po 10 minút. Ako vždy tak aj teraz sme museli zháňať 

hráčov na poslednú chvíľu. Turnaj bol vynikajúco 

zorganizovaný za čo majú usporiadatelia od nás 

poklonu. V otváracom zápase sme narazili na starých 

pánov Čaňa. Prvý zápas na turnaji je kostrbatý a skôr 

zoznamovací. Starí páni najskôr nepremenili 

pokutový kop a potom po rýchlej kontre sa ujali 

vedenia 1:0, zväčša sme sa bránili, šťastie stálo aj pri 

nás, Chovanec odkopol loptu z pred našej brány 

presne na hlavu Lukáča, ktorý prehlavičkoval 

brankára a bolo vyrovnané 1:1. V druhom zápase sme 

remizovali s Geriatriou 0:0, až v treťom zápase sme 

zabodovali naplno. Vyhrali sme nad Borneom 2:0. 

Góly za nás dal Lukáč. V ďalšom zápase sme porazili 

Blažice 3:0. Góly za nás dali Greš, Čonka a Lukáč. V 

predposlednom zápase sme zvíťazili nad chlapcami s 

Defenderu 2:0, po góloch Greša a nášho brankára 

Kvočku. Ak by sme posledný zápas vyhrali boli by sme 

vyhrali turnaj. Zápas s usporiadateľom Pohoda, 

skončil 0:0, v zápase boli vylúčení naši hráči Lukáč na 

1 minútu po vkĺzačke a po protestoch Dujčák do 

konca zápasu. Škoda, hlavne že sme všetci zdraví. 

Turnaj vyhrali Starí páni. Druhí sme skončili mu – 

Gavaľire Lúčina, tretia Geriatria, štvrtý Defender. 

piata Pohoda, šieste Blažice a posledné Borneo. Čaká 

nás už len posledný turnaj starých pánov v 

Petrovanoch. Na turnaji za nás nastúpili: Gabriel 

Kvočka – dostal len jeden gól, Anton Dujčák, v obrane 

zahral vynikajúco, Roman Chovanec, zahral výborne v 

obrane, Paťo Čonka, náš líder na turnaji, Ján Lukáč, 

strelec dôležitých gólov a Greš. Viac najdete na 

stránke: https://www.facebook.com/Gavaľire Lúčina  

Strieborný pohár teda pribudol do zbierky - na 

poličku s našimi trofejami v obchode. 

 
Na verejno-prospešných prácach nám ostali už len 

dvaja pracovníci (Feri Kozubjak a Janko Hadvižďák), 

ktorým veľmi pekne ďakujem za snahu a úpravu obce 

pred hostinou. Vďaka patrí aj Lacimu Kozubjakovi, 

ktorý im pomohol kosiť. Z tohto dôvodu prosím 

o zhovievavosť, keď nepôjdu všetky obvyklé práce, 

ktoré majú na starosti, tak rýchlo ako po minulé roky. 

Koncom mája bol vykonaný aj odborný orez líp na 

cintoríne. Okrem bezpečnostného orezu boli na 

najväčšiu lipu nainštalované aj bezpečnostné pásy, 

ktoré budú držať mohutnú korunu pokope 

a zabezpečovať hrubé obnohy proti rozštiepeniu. 

 

V júni sa uskutoční riadne rokovanie obecného 

zastupiteľstva. Všetkých srdečne pozývame, termín 

zasadania ešte upresním a vyhlásim. Návrhy 

a podnety od Vás je to, čo potrebujeme, aby sme 

mohli realizovať rozvojové aktivity v obci. 

 

Dňa 3.6.2018 o 16:00 sa uskutoční opekačka pri 

príležitosti MDD. Takže: pozývame všetky deti na 

zábavné a chutné popoludnie. A taktiež aj rodičov 

a starých rodičov, aby sme strávili príjemné spoločné 

chvíle. Občerstvenie a opekacie potreby (teda 

špekačky, klobásky a slanina) zabezpečuje obec. 

 

Vývoz odpadu 

1.6.2018 – vývoz komunálneho zmesového odpadu 
12.6.2018 –PET fľaše 
22.6.2018 – vývoz komunálneho zmesového odpadu 
Odpad prichystajte buď večer pred zberom, alebo skoro 

ráno o 6:00 hod. 

 Jubileá 

V júni oslávia svoje narodeniny títo občania: 

Bugošová Júlia, Bugošová Štefánia, Bugošová Viktória, 

Chovanec Michal, Dujčáková Monika ml., Gaľa Denis, 

Gaľová Oľga, Hadviždžáková Alžbeta, Kolivošková Alžbeta, 

Orosová Ivana, Marcin Ján, Tomečko Tomáš, Verhagen 

Jozef Robert, Lorinc Ivana, Lorinc Timotej, Uhrin Matúš. 

Všetkým oslávencom srdečne blahoželáme, prajeme 

hojnosť Božieho požehnania, ktorom je zahrnuté všetko. 


