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Dňa 14.9.2018 o 18:00 sa uskutočnilo riadne
Vážení a milí občania.
rokovanie obecného zastupiteľstva. Diskutovali sme
Číslo 10, ročník 08, október 2018
Prvý školský mesiac máme úspešne za sebou. Zažili
na tému obecných financií, komunálnych volieb a
sme v ňom aj horúčavy, aj prvé mrazy. Stále nám
však neprší, preto opäť vyzývam na šetrné vyžaduje veľa času, síl a častokrát aj zásah do dokončenia cesty k cintorínu.
rodinného súkromia.
zaobchádzanie s vodou.
V utorok 25.9.2018 sa začali prvé práce v súvislosti
V priebehu septembra boli v plnom prúde prípravy na
A
tu
sa
vlastne
dostávam
aj
k
tomu,
prečo
som
sa
s rekonštrukciou miestnej komunikácie od detského
novembrové komunálne voľby. Bolo treba odovzdať
kandidátne listiny a zrealizovať zasadania volebnej rozhodol už nekandidovať. Mnohí sa ma na to pýtajú, ihriska po cintorín. Prvá etapa je už hotová. Prosím
o zhovievavosť a ústretovosť pri vykonávaní týchto
komisie. Úspešne sa nám to podarilo, takže tu sú niektorí až vyčítajú... Mám takéto dôvody:
Keďže
sa
venujem
aj
inej
práci,
často
sa
mi
prác. Ďakujem.
výsledky: zaregistrovaní boli všetci kandidáti na
krížia
pracovné
povinnosti
s
tými
poslancov aj storostu.
starostovskými a ťažko sa mi naplno venuje 24.9.2018 bola konečne podaná žiadosť o platbu na
Zaregistrovaní kandidáti na poslancov obecného
obom.
Pôdohospodársku platobnú agentúru (PPA), za
zastupiteľstva (v našej obci sa volia 3 poslanci):
- Rodina, súkromie a voľný čas sú pre verejných rekonštrukciu
miestnych
komunikácií
v obci.
1) Samuel Greš, 20 r., majster odborného
činiteľov
(ako
sú
starostovia
či
politici)
vskutku
Spracovateľskej agentúre to trvalo trochu dlhšie
výcviku, nezávislý kandidát
potláčané
do
úzadia.
A
nechcem,
aby
to
tak
a potom som ešte musel ponaháňať nejaké podpisy
2) Martina Jenčová, 42 r., účtovníčka, KDH
bolo
aj
naďalej.
a pečiatky po Prešove. Teraz teda čakáme, kým príde
3) Iveta Jenčuráková, 49 r., vychovávateľka, SNS
- Aj keď sa mi niektoré pravidlá či zákony zdajú PPA skontrolovať realizované dielo, prejde celý
Zaregistrovaní kandidáti na starostu obce:
nezmyselné, snažím sa ich dodržiavať byrokratický proces a pustí peniaze, ktorými splatíme
1) Martina Jenčová, 42 r., účtovníčka, KDH
a rešpektovať a podobne by som to očakával úver, ktorým sme zaplatili realizátorskej firme
2) Bc. Peter Mitaľ, 34 r., nezamestnaný,
aj od druhých. A snažím sa neškodiť druhým (Eurovia) za zhotovenie. Dúfam, že je to na dobrej
nezávislý kandidát
ľuďom. Vypaľovanie trávy, spaľovanie ceste a žiadosť bude vybavená čo najskôr a bez
odpadkov, netriedenie odpadu, bezohľadné problémov.
Takže, voličom prajem veľa múdrosti pri voľbách
jazdenie na motorkách atď. je nesprávne,
10.11.2018 a zvoleným zástupcom ľudu spravodlivé,
protizákonné a škodí ostatným. Vždy som
Vývoz odpadu
rozumné, prospešné a úspešné vedenie našej obce.
slušne
na
to
upozornil,
ale
nemám
už
viac
síl
Október
Aj keď sme za uplynulé roky všeličo dokázali, stále je
sa doťahovať, počúvať vyhrážky a argumenty 5.10.2018 – vývoz komunálneho zmesového odpadu
na čom pracovať a tej roboty je skutočne veľa. Už len
15.10.2018 – nebezpečný odpad
typu „a rómovia môžu“.
zabezpečiť bežný chod obce (poplatiť faktúry, vybaviť
- Som človek pokojnej a mäkkej povahy. Príliš si 16.10.2018 – elektroodpad, vkm, kovové obaly
korešpondenciu, maily, napísať listy, vyplniť výkazy,
veci beriem k srdcu, trápim sa a premýšľam 26.10.2018 – vývoz komunálneho zmesového odpadu
telefonovať, behať po úradoch, zabezpečiť materiál
30.10.2018 – PET fľaše
nad nimi. Neprospieva mi to. A niekto mi raz
na obecný úrad, overovať podpisy v nedeľu večer,
POZOR!!! Elektroodpad doniesť k obecnému úradu a
povedal,
že
starosta
musí
byť
tvrdý.
vyhlasovať, doťahovať sa s ľuďmi.... atď. atď.) si
MUSÍ obsahovať aj elektrickú časť!!! Nebezpečný

odpad doniesť k obecnému úradu, priniesť aj
občiansky. Hodina zberu bude upresnená
a vyhlásená.
Odpad prichystajte buď večer pred zberom, alebo
skoro ráno o 6:00 hod.
Receptár

dohladka a nalejeme do fliaš. Jablkové maslo vydrží v
chladničke asi dva týždne. Môžeme ho však aj zavariť
a máme pochúťku zo špajze kedykoľvek :)
Z tohto množstva je možné pripraviť 4 menšie fľaše
jablkového masla.

Jubileá
Jablkové maslo
Ak chcete rozvoňať domov jeseňou, jablkové maslo je V októbri oslávia svoje narodeniny títo občania:
na to ako stvorené. Je to niečo ako veľmi hustý Bugošová Natália, Čonka Lukáš, Draskóczy Gabriel,
jablkový džem, ktorým môžete dochutiť lievance, Dujčáková Monika, Hadviždžáková Viktória, Jenča
alebo ho natrieť na vianočku či hrianku. A chutí úplne Ľubomír, Kovaľová Laura, Lešo Anton, Marcinová
famózne! Nedajte sa pomýliť názvom, neobsahuje Bibiana, Nadzonová Zuzana, Pačay Ondrej.
skutočné maslo, ale má takú krémovú a hustú
konzistenciu, lebo jablká sa pri príprave celkom Všetkým oslávencom srdečne blahoželáme, prajeme
rozvaria a potom najemno rozmixujú. A netreba ich hojnosť Božieho požehnania, ktorom je zahrnuté
preto ani šúpať! Hustotu si viete upraviť podľa toho, všetko.
☺ Kameňák na záver ☺
ako dlho necháte tekutinu z jabĺk odparovať. Základ
sú jablká a škorica, niekto dáva namiesto cukru Manžel sa vŕta v jedle a pýta sa svojej ženy:
- To je zase z plechovky?
javorový sirup, či pridá trochu muškátového orieška.
- Áno drahý. Na plechovke bol taký milý psíček
- 10 jabĺk (stredne veľkých)
a bolo tam napísané „pre vášho miláčika“. Tak
- 1/2 ČL soli
som neodolala.
- 4 PL citrónovej šťavy
- 3 ČL škorice
Hádajú sa Francúz a Slovák o národnosti Adama
- 1/2 kávovej lyžičky pravej vanilky
a Evy:
- 200 g trstinového cukru
Francúz:
Postup:
- Ten, kto kvôli svojej družke obetuje svoje
Jablká umyjeme, rozkrojíme na štvrťky a odstránime
Vaše príspevky a námety radi privítame osobne, alebo na:
rebro,
nemôže
byť
nikto
iný
ako
Francúz!
starosta@lucina.sk. Elektronická verzia trúby a kopec iných
jadrovníky. Netreba ich šúpať, spoločne so šupkou
Slovák:
informácií sú prístupné na www.lucina.sk. Trúba Lúčinská,
nakrájame na menšie časti. Jablká dáme do hrnca
- Ten, kto chodí s holým zadkom a pritom si sporadická tlačovina, vydáva obecný úrad Lúčina pre vlastnú
spolu so všetkými ostatnými surovinami. Na
myslí, že je v raji, nemôže byť nikto iný, iba potrebu, nepredajné
miernom ohni varíme za občasného miešania, kým sa
Slovák...
jablká celkom rozvaria a časť vody sa odparí, približne
dve hodiny. Ku koncu miešame častejšie, aby sa
nepripálilo. Ponorným mixérom rozmixujeme

