
Úvodník 

 

Vážení a milí občania. Toto číslo bude vlastne 

dvojčíslom. Volím túto formu, pretože cez leto, cez 

takzvanú „uhorkovú sezónu“ sa nedeje až tak veľa 

vecí. O všetkom podstatnom budem teda informovať 

až v septembrovom čísle. Ďakujem za pochopenie. 

 

V piatok, 8.6.2018 sa o 18:00 konalo na OcÚ riadne 

rokovanie obecného zastupiteľstva. Len taká 

poznámka: „riadne“ znamená pravidelné, teda 

zastupiteľstvo, ktoré sa podľa zákona má stretávať 

raz za 3 mesiace. V minulosti, sme ani nevedeli, že 

kedy a či sa vôbec rokovania zastupiteľstva konajú, ja 

sa ich oznamujem 3 – 4 rôznymi spôsobmi (Trúba, 

úradná tabuľa, internet, rozhlas) aspoň 10 dní 

vopred. Som teda rád, že tento krát prišlo aj trocha 

viac občanov vyjadriť svoj názor a pripomienky. Tak 

dávam do pozornosti, že ďalšie je naplánované na 

september. Takže, čo sme riešili: zhodnotili sme 

aktuálny finančný stav, ako aj realizáciu rekonštrukcie 

miestnych komunikácií v obci. Hojná účasť bola veľmi 

prospešná v tom, že viacerí občania si všimli rôzne 

nedostatky, ktoré je treba napraviť, resp. dotiahnuť 

do konca. Mnohé z nich už zhotoviteľ dal do 

poriadku. Informoval som tiež o ďalšom postupe pri 

dokončení formálnych a finančných náležitostí tohto 

projektu, ďalej o krokoch ohľadom projektu 

rekonštrukcie obecného úradu, schválené bolo 

všeobecne záväzné nariadenie o trhových miestach 

a podmienkach predaja v obci Lúčina, prednesená 

bola správa hlavného kontrolóra obce, Ondreja 

Pačaya, k záverečnému účtu obce, prezentované boli 

ponuky a možnosti pokračovania v rekonštrukcii 

miestnych komunikácií a niekoľko ďalších podnetov 

zo strany vás – občanov. 

 

Koreňovka 

Asi pred dvoma mesiacmi som zaevidoval možnosť 

výzvu na predkladanie žiadostí o finančné dotácie od 

Nadácie Slovenskej Sporiteľne v rôznych oblastiach 

samosprávy. Posunul som informáciu svojej manželke 

Janke Chovancovej a ona sa do toho nejako „obula“ 

a napísala projekt na koreňovú čistiareň odpadových 

vôd pre obecný úrad (za čo jej veľmi ďakujem). 

Takáto „koreňovka“ funguje na biologickom princípe, 

kedy sa odpadové vody čistia pomocou baktérií, 

ktoré žijú v koreňových systémoch rôznych 

vlhkomilných rastlín. Uplynul nejaký ten mesiac 

a zrazu som dostal email, že porote v nadácii sa 

projekt a jeho myšlienka veľmi páčil, bol spracovaný 

ako jeden z najlepších a chcú ho podporiť v plnej 

výške – teda 4020,- €. Takže v priebehu nasledujúcich 

mesiacov vyrastú v záhrade obecného úradu 1 – 2 

malé plytké nádržky s rastlinami, ktoré budú 

zachytávať odpadové vody z obecného úradu 

a prečistenú vodu ďalej odvádzať. Keďže z nadácie 

podporia len náklady na materiál, práca sa bude 

vykonávať v rámci dobrovoľníckej činnosti. Pozývam 

teda všetkých, ktorí by sa niečoho takého chceli 

zúčastniť, aby sa mi prihlásili. Verím, že spoločnými 

silami zvládneme ďalšie pekné dielo. 

 

V nedeľu,  3.6. sa uskutočnilo príjemné spoločenské 

popoludnie pri príležitosti medzinárodného dňa detí. 

Zuzka Nadzonová začala deti baviť rôznymi hrami 

a súťažami. Otcovia (Marek Nadzon, Laci Gaľa, Stano 

Hadvižďák, Ľubo Jenča) medzitým založili v grile ohník 

a začali grilovať špekačky a slaninu. Keď sa deti 

dohrali, boli im rozdané malé darčeky – bublifuky, 

takže bubliny a detský smiech doslova naplnili celý 

dvor. Nasledovala mňamková opekačková večera 

s ďalším občerstvením a voľná zábava. Veľmi pekne 

ďakujem všetkým rodičom, ktorí sa spolu pričinili 

o príjemný zážitok pre našich najmenších.  

 

 
 

Informácia SAD Prešov pre cestujúcu verejnosť: 

Od 1.7.2018 nastanú zmeny v nasledovných spojoch: 

- úprava odchodu spoja č. 2 zo zastávky 

Červenica,hor. Koniec z 5.05 hod. na 5.00 hod. 

- úprava odchodu spoja ť. 48 zo zastávky 

Dulová Ves,Jednota o 14.40 hod. na 14.45 
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12. ročník uličkového turnaja v Petrovanoch 

Tak a máme posledný turnaj v sezóne za sebou. Naši 

priatelia nás pozvali na tento turnaj už druhý krát. V 

minulom roku sme skončili na piatom mieste. Na 

tento turnaj som sa pripravoval už dlhšie. S Tónom 

Dujčákom sme dávali mužstvo dokopy už mesiac pred 

turnajom. Ale aj tak sme na poslednu chvíľu zháňali 

hráča, aby sme mali minimálne dvoch na striedanie. 

Pri losovaní turnaja nás zaradili do B skupiny ku 

družstvám z Leieru a Old boys Soľ. Hralo sa 2 x 12 

a finále 2×15. 

V druhom zápase turnaja sme nastúpili proti 

chlapcom z Leieru. Zo začiatku to bol vyrovnaný 

zápas a až koncom zápasu sme rozhodli gólmi Paťa 

Čonku, Mira Leška a Janka Lukáča, ktorý dal dva o 

výhre 4:0. Výhra potešila, už sme vedeli že na turnaji 

skončíme lepšie, ako v minulom roku. V ďalšom 

zápase našej skupiny sme nastúpili proti nováčikovi 

turnaja Old boys Soľ. Zo súpera sme mali rešpekt, ale 

ku konci zápasu sme už dominovali. Súpera sme 

zdolali výsledkom 6:1. Góly za nás dali po dva Miro 

Leško a Paťo Čonka, po góle dali Tomáš Kučima a 

Janko Lukáč. Práve toto víťazstvo nás posunulo do 

finále, kde sme narazili na víťaza A skupiny a obhajcu 

trofeje FC Dolina. Finále sa hralo v opatrnom tempe, 

nikto nechcel nič pokaziť, Šancí pribúdalo ale 

výsledok 0:0 bol až do konca 1. polčasu. V druhom 

polčase už zaúradovala dvojica Paťo Čonka a Miro 

Leško. Obaja dali po góle. Zápas skončil výsledkom 

2:0. Stali sme sa víťazmi turnaja. Chcem sa poďakovať 

Gabovi Kvočkovi – znovu na celom turnaji inkasoval 

len 1 gól, ako brankár nás podržal, Milanovi 

Novickému, stabilný pilier našej obrany, Antonovi 

Dujčákovi, hoci striedal, ale stále ho bolo vidieť na 

ihrisku, Tomášovi Kučimovi, príjemne prekvapil 

svojím výkonom, Paťovi Čonkovi, skvele sa zhostil 

hráča strednej formácie, Mirovi Leškovi, bojovník na 

pohľadanie a strelec dôležitých gólov, Jankovi 

Lukáčovi, svojimi gólmi postavil úspech nášho 

mužstva. Ja som bol rád, že som bol súčasťou tohto 

úspešného mužstva. VĎAKA CHLAPCI. teším sa na 

stretnutia s vami na turnajoch sezóny 2018/2019. 

Pali Greš 

 
Vývoz odpadu 

Júl 
10.7.2018 – zmiešané plasty a PET fľaše 
13.7.2018 – vývoz komunálneho zmesového odpadu 
31.7.2018 – sklo 
 
August 
3.8.2018 – vývoz komunálneho zmesového odpadu 
14.8.2018 – PET fľaše 
21.8.2018 – papier 
24.8.2018 – vývoz komunálneho zmesového odpadu 
 
Odpad prichystajte buď večer pred zberom, alebo skoro 
ráno o 6:00 hod. 

Jubileá 

V júli oslávia svoje narodeniny títo občania: 

Bugoš Martin st., Gaľová Viktória, Hadvidžák Pavel, 

Horváthová Mária, Hudák Martin, Hudák Vladimír, 

Jenčuráková Zuzana, Kovaľ Peter, Lešová Magdaléna, 

Macko Daniel st., Macková Emília, Marcin Ján, 

Nadzon Marek ml., Nadzonová Emília, Pavlinský 

Viliam, Marcinová Anna, Szucs Ján, Švábik Martin, 

Tomčíková Pavlína. 

 

V auguste oslávia svoje narodeniny títo občania: 

Bačová Marta, Bugošová Mária (ročník 1983), Čonka 

František, Dujčák Adam, Grešová Eva (2009), 

Hadvižďák Ján, Horváthová Magdaléna, Hricová 

Alžbeta, Jenča Tadeáš, Konkoľová Dominika, 

Kovaľová Dominika, Kozubjak Ladislav, Lešová 

Helena, Macková Tamara, Macko Daniel ml., Marcin 

Peter, Reicherová Mária, Sabol Richard, Svatová 

Anna. 

 

Kameňák na záver 

 

Dievčatko sa díva na svoju mamičku, ako si oblieka 

nový kožuch. 

- Mami, vieš, že kvôli tomu, aby si si toto mohla 

obliecť, muselo to úbohé zviera strašne 

trpieť? 

Mama sa pozrie prísne na dcéru: 

- Čo si to dovoľuješ, takto hovoriť o svojom 

otcovi?! 

 

Všetkým oslávencom srdečne blahoželáme, prajeme 

hojnosť Božieho požehnania, ktorom je zahrnuté všetko. 


