
 

 

 

 

 

 

 

Vážení spoluobčania,  

blíži sa čas Vianoc, sviatky pokoja, rodinnej pohody, čas, keď by sme sa aspoň na chvíľu mohli zastaviť, obzrieť sa dozadu 

a pripomenúť si, čo všetko so sebou priniesol práve sa končiaci rok. Z pohľadu života v obci to bol rok plný svedomitej práce, 

úsilia a úprimnej snahy o zveľadenie našej obce. Aj preto sa Vám opäť  prihováram prostredníctvom našich obecných novín, 

aby sme spoločne zhodnotili dosiahnuté výsledky a urobili taký malý odpočet za rokom 2014.  

Chcem sa v prvom rade poďakovať každému jednému občanovi, ktorý aspoň malým pričinením, drobnou pomocou, ochotne 

podanou pomocnou rukou prispel k tomu, že sa nám v našej obci žije lepšie. V roku 2014 bolo 20. výročie Medzinárodného 

roka rodiny. Obec je tiež ako taká veľká rodina. Je to miesto kde žijeme, kam sa vždy vraciame s pocitom, že tu som doma. Aj 

keby sme boli v ktoromkoľvek kúte sveta, domov je len jeden. Ako v rodine, tak aj v obci je nie vždy všetko ideálne. No práve 

v ťažkých časoch, vo chvíľach keď nejde všetko podľa plánu je dobré vedieť, že máje niekoho, o koho sa môžete oprieť. 

Z pohľadu obce ste to Vy. Každý jeden z Vás. Aj za to Vám ďakujem. 

Tento rok môžeme pokojne nazvať aj rokom „volebným“. Konali sa voľby prezidenta, voľby do Európskeho parlamentu 

a voľby do orgánov samosprávy obcí. Chcem sa Vám preto pri tejto príležitosti zo srdca poďakovať za opätovne prejavenú 

dôveru vo voľbách do orgánov samosprávy obce. Verím, že Vašu dôveru nesklamem ani v tomto volebnom období. Tak ako 

po minulé roky budem svoju prácu vykonávať  spolu s obecným zastupiteľstvom v prospech všetkých občanov tejto obce. 

Našim záujmom je uspokojiť Vaše požiadavky a byť nápomocní pri riešení Vašich problémov. Dnešná doba je plná zmien a je 

náročná na prácu a čas. V obci sa aj napriek tomu snažíme zakaždým vytvoriť adekvátne 

podmienky pre život nás všetkých. Chceme, aby prostredie v ktorom žijeme bolo kvalitné, 

slušné a čisté.  

Cesta, na ktorú sa s obecným zastupiteľstvom vydáme má jasný cieľ. Slúžiť ku prospechu 

všetkých občanov a vytvárať hodnoty, na ktoré môžeme byť hrdí.  

Nakoniec mi ešte dovoľte zaželať Vám do nového roku 2015 veľa zdravia, šťastia, lásky, 

rodinnej pohody a veľa pracovných úspechov. Prajem Vám veľa trpezlivosti a síl pri 

napĺňaní cieľov, ktoré si dáte do nového roka 2015.   

                 Eduard Baláž  
                    starosta obce 
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Rozvoj a modernizácia obce 
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„Obecný dom“ 

V roku 2008 sme začali s rozsiahlou rekonštrukciou budovy bývalej základnej 

a materskej školy. Vymenili sme vodovodné, plynové a elektrické rozvody. 

Vymenili sa všetky okná a dvere za plastové. V budove sú nové drevené 

podlahy a keramické obklady. Obnovila sa a zariadila kuchynka a došlo aj 

k výmene vnútorného zariadenia. Miestnosti sú vybavené novým nábytkom. 

Rekonštrukcia pokračovala aj v roku 2014. Budova dostala novú fasádu 

a taktiež je natretá celá strecha. Obidva vchody do budovy teraz spája novo 

zhotovený prístrešok. Upravili a vydláždili sa chodníky okolo budovy a osadili 

sme novú vchodovú železnú bránu. Na dvore sú urobené betónové auto-pásy. 

V pláne je taktiež aj rekonštrukcia poschodia tejto budovy. Obec takto vytvorila 

ďalšie kultúrne centrum, ktoré sa aktívne využíva na rôzne aktivity a podujatia. 

      

     

        

 

Kultúrny dom  

Rekonštrukciou prešiel aj náš „kultúrny 

stánok“. Na budove kultúrneho domu 

boli vymenené všetky okná a vstupné 

dvere za plastové. Z dôvodu 

havarijného stavu a zatekania sme 

v roku 2014 vymenili strechu na celom 

kultúrnom dome a taktiež aj nad 

kuchyňou.  

 
Dom smútku  

Zub času sa podpísal aj pod stav 

domu smútku. Nakoľko počas silných 

dažďov dochádzalo k zatekaniu, bola 

nanovo prekrytá polovica strechy. 

Taktiež sa opravili vonkajšie múry 

z južnej strany. 

 Nový cintorín 

V roku 2004 začala obec pripravovať nový areál na 

pochovávanie zosnulých – nový cintorín. Ten bol 

27.09.2009 posvätený a od roku 2010 sa na ňom aj 

pochováva. Z dôvodu silného prerastania buriny medzi 

dlažobnými kockami sme v roku 2014 vybrali všetku 

dlažbu z chodníkov, uložili pod nich fóliu a nanovo osadili.   

 



 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Autobusová zastávka 

Pri obchode s potravinami sme v roku 2014 vybudovali murovanú autobusovú 

čakáreň. V novej zastávke je vydláždená podlaha a sú osadené nové lavičky. Podľa 

ohlasov občanov nová zastávka pôsobí esteticky a veríme, že Vám bude 

spríjemňovať chvíle čakania na autobus.    

                 

Detské ihrisko 

Za predajňou potravín a miestnym pohostinstvom sme 

v roku 2013 začali s výstavbou detského ihriska. 

V tomto roku bol areál dokončený a oplotený. Boli tu 

nainštalované rôzne detské atrakcie. Nachádzajú sa 

v ňom preliezačky, hojdačky, šmýkačky, trampolína a 

pieskovisko. Sme veľmi radi, že môžeme aj týmto 

spôsobom spríjemniť a skultúrniť život v našej obci aj 

mladým rodinám, kde sa môžu ich deti dosýta 

vyblázniť. Rodičia si môžu oddýchnuť a posedieť 

v drevenom domčeku, ktorý taktiež tvorí súčasť 

ihriska. 
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Amfiteáter 

Miestny amfiteáter, ktorý sme 

vybudovali v roku 2004, už 

taktiež potreboval údržbu. V roku 

2014 sme na ňom vymenili 

opotrebovanú podlahu na pódiu 

za nové palubovky. 

 

História našej obce 

V budove našej bývalej materskej školy sme zriadili miestnosť, 

v ktorej sú vystavené artefakty – črepy a kamenné nástroje – 

nájdené počas archeologického výskumu na rôznych lokalitách 

našej obce, ale najmä z roku 1999 na hone Dolné Pláne, kde 

v Lúčkach naposledy výskum robil. Archeologický výskum 

a nájdené artefakty čiastočne nahrádzajú nedostatok písomných 

správ o osídlení našej obce Lúčky v dávnej minulosti.  

 
Všetky úpravy, opravy a rekonštrukcie v obci sme vykonali svojpomocne, z vlastných zdrojov a bez úveru z banky. Sme 

jedna z mála obcí, ktorá nezadlžuje naše budúce generácie a snažíme sa hospodáriť s tým čo máme. Na všetkých našich 

aktivitách je vidieť, že sa to dá. Najdôležitejšia je vôľa a chuť pracovať. Touto cestou je potrebné vyzdvihnúť aj prácu 

dlhodobo nezamestnaných, ktorí toho času pracujú na OcÚ. Ich veľkým pričinením môžeme veľa vecí a akcií realizovať vo 

vlastnej réžii a bez spolupráce s externými firmami. Podieľajú sa na všetkých obecných prácach a opravách, na údržbe 

budov, udržiavaní miestnych cintorínov a verejných priestranstiev v obci. Aj im vďačíme za to, že žijeme v čistom 

a udržiavanom prostredí. 

 



 

Spoločenský život a kultúra 
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Stavanie obecného 

mája 

Dňa 30.04.2014 sme usporiadali 

už tradične miestne slávnosti „ 

Stavanie obecného mája“ za 

bohatej účasti občanov, ktorí si 

už toto podujatie obľúbili. 

V rámci osláv vystúpil okrem 

našich domácich „Lučanov“ aj 

ľudová rozprávačka, ktorá 

okorenila príjemné popoludnie 

vtipom, humorom a úsmevom. 

 

 

 

Folklórne slávnosti  

Na 10.08.2014 sme pripravili a zrealizovali už 11-te Folklórne slávnosti v Lúčkach. 

Počas celého podujatia zneli krásne ľudové piesne a ukážky rôznych tanečných žánrov 

a ľudových zvykov. Vystúpil mužský spevácky súbor Lučane, ženský spevácky súbor 

Mihaľovski nevesti, spevácky súbor Olšavan, folklórny súbor Kňahinka. Ich súčasťou 

bolo aj ocenenie tých občanov, ktorí sa v roku 2014 dožili okrúhleho životného jubilea 50 

– 90 rokov. Tohto roku ich bolo 18. V rámci tejto obecnej slávnosti sa konal aj krst knihy 

o našej obci História a súčasnosť. Krstným otcom bol generálporučík Ing. Milan Maxim – 

náčelník generálneho štábu Ozbrojených síl SR. Celé podujatie ukončila tanečná 

zábava na miestnom amfiteátri, kde hrala skupina Forma až do neskorých nočných 

hodín. Sme nesmierne radi, že sa nám darí udržať takúto tradíciu v našej obci. Robíme 

tak pre oživenie a zachovanie kultúry našich predkov a kultúrneho vyžitia sa našich 

občanov. Je to jedna z mála udalostí, keď sa stretne takmer celá obec pohromade. 

 

Klub dôchodcov 

V novembri tohto roka pripravili naši dôchodcovia expozíciu 

„Plody - čaro jesene“, kde boli vystavené a pekne nadekorované 

ukážky všetkého, čo sa nám urodilo v našich záhradách 

a poliach. Zástupcovia našich dôchodcov sa zúčastnili aj 

športových dní seniorov v Michalovciach, kde sa umiestnili na 

popredných priečkach. Boli to Anna Hurová, Margita Kalajová 

a Anna Želinská, ktoré aj takýmto spôsobom reprezentovali 

a zviditeľnili našu obec. Patrí im za to vďaka. Za spolupráce 

s OcÚ v Lúčkach bol zrealizovaný pre našich seniorov 

autobusový zájazd do Bardejovských kúpeľov. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Spevácka skupina „Lučane“  -  www.facebook.com/lucane.lucky 

Naša mužská spevácka skupina „Lučane“ založená v roku 2002 už 12 rokov šíri doma, v blízkom regióne i v zahraničí 

(Maďarsko, Rumunsko) ľudové piesne našich otcov a materí. V roku 2014 vystúpila na miestnej slávnosti Stavanie obecného 

mája v Lúčkach, na našich Folklórnych slávnostiach, na oslave „Mikuláša“ a taktiež na viacerých oslavách životných jubileí či na 

podujatiach v obciach nášho regiónu. Svojím vystúpením obohatili aj program Michalovského jarmoku, ktorý sa konal v dňoch 

15 – 16. 08.2014. Súčasťou jarmoku boli aj Medzinárodné majstrovstvá Slovenska vo varení a jedení bryndzových halušiek. 

Súťaže sa zúčastnila aj naša obec. Reprezentovali ju Eduard Baláž, Milan Hura, Ing. Ladislav Sekletár a Július Kendereš. 

Spomedzi 15-tich súťažiacich družstiev sme sa za mohutného povzbudzovania – Lučane mali najviac fanúšikov - umiestnili na 

peknom 5. mieste. Tento úspech pri našej prvej účasti určite teší, ale víťazom sa aj tak stala dobrá nálada.  
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Volebný rok v obci 
Rok 2014 by sme mohli pokojne nazvať aj ako supervolebný, nakoľko sa konali troje druhy volieb: 

- 15.03.2014 – Voľby prezidenta Slovenskej republiky 

- 24.05.2014 – Voľby do Európskeho parlamentu 

- 15.10.2014 – Voľby do orgánov samosprávy obcí 

 

Najväčší záujem a najväčšiu pozornosť prejavili občania o voľby starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva.  

Prinášame Vám prehľad volebnej štatistiky v našej obci. 

Počet osôb zapísaných v zozname voličov: 441 

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 290 

Účasť voličov: 65,75% 

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľbu starostu obce: 286 

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľbu poslancov: 281 

 

Výsledky volieb v obci Lúčky: 

 
Starosta obce: Eduard Baláž – 183 hlasov 

Poslanci obecného zastupiteľstva: 

Jozef Babinec  – 124 hlasov    Dana Sinčáková   – 86 hlasov 

Ján Kendereš   – 99 hlasov    Ján Kotora   – 85 hlasov 

Miroslav Babuka   – 96 hlasov    Marek Ďuraško   – 85 hlasov 

Ing. Peter Jankovič  – 91 hlasov     

  

Stolný tenis 
Pod vedením Milana Kalaja už niekoľko rokov v našej obci funguje stolnotenisový klub STO Šírava 

Lúčky. Po skvelých výkonoch sa im tento rok podarilo postúpiť do vyššej ligy. V momentálne 

prebiehajúcej sezóne 2014/2015 hrajú zemplínsko-košickú 4.ligu mužov. Súčasťou družstva je aj 

Ladislav Sekletár , mladá nádej z našej obce. Ďakujeme celému tímu sa skvelú prezentáciu Lúčok. 

http://www.facebook.com/lucane.lucky
http://www.racaweb.sk/wp-content/uploads/2014/07/Komunalne-volby-logo.jpg


 

 

Hospodárenie miest, obcí a VÚC 
www.obce.sme.sk 

 

Predstavenie projektu 

Hlavným účelom tohto celoslovenského projektu je poskytnúť širokej verejnosti relevantné údaje o hospodárení každej obce, 

mesta a vyššieho územnosprávneho celku od roku 2006. Zbiera a zverejňuje údaje o finančnom zdraví všetkých 2928 obcí a 

8 vyšších územných celkov (VÚC) za roky 2006 - 2013.  

Vstupné finančné ukazovatele obsahujú 17 údajov o každej obci a VÚC. Na základe týchto ukazovateľov sa hodnotí finančné 

zdravie obce. 

 

Čo je finančné zdravie ? 

Finančné zdravie mesta, obce alebo VÚC vypovedá o tom, do akej miery je hospodárenie udržateľné a či príslušnému mestu, 

obci alebo VÚC hospodárenie spôsobuje, alebo nespôsobuje problémy. Finančné zdravie je jedno číslo v intervale od 0 až 6, 

kde 0 (najhoršie) a 6 (najlepšie), nezávislé od roku, a počíta sa kombináciou piatich vybraných indikátorov finančnej stability: 

- Celkového dlhu,  

- Dlhovej služby,  

- Záväzkov neuhradených 60 a viac dní po lehote splatnosti,  

- Okamžitej likvidity  

- Základnej bilancie. 

Finančné zdravie obce Lúčky 
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V rámci okresov Michalovce a Sobrance bolo hodnotených 121 obcí a naša obec Lúčky sa umiestnila v porovnávaní 

všetkých ekonomických a finančných ukazovateľov na 18 mieste so skóre 5,4 (maximum je 6). Okolité obce Zalužice, 

Závadka, Hažín, Hnojné sa umiestnili až za nami. Viac informácií nájdete na internetovej stránke www.obce.sme.sk. 

 

 

http://www.obce.sme.sk/
http://www.obce.sme.sk/


 

Ak berieme do úvahy iba zadlženosť obcí, teda koľko EUR dlhuje každý obyvateľ obce,  

tak sme sa umiestnili na 5. mieste zo 121 obcí okresov Michalovce a Sobrance. Je to 

z dôvodu, že obec sa nechce uberať smerom zadlžovania svojich občanov. Nemáme 

žiadne úvery z banky a všetky aktivity sa robia prevažne svojpomocne a z vlastných 

zdrojov. V našej obci je dlh na obyvateľa 0 EUR. Sme veľmi potešení a poctení, že sme 

v takomto hodnotení obstáli veľmi dobre a to nás zaväzuje aj do budúcnosti spravovať 

našu obec maximálne efektívnym spôsobom, aby sme si mohli aj naďalej rozvíjať 

všetky aktivity a projekty, ktoré máme v pláne.  

 

Spoločenská rubrika 
 

Navždy nás opustili 

  

10.01.2014 - Roman Jozef                                                        

22.02.2014 - Timočko Ján  

18.03.2014 - Bano Bartolomej                                                  

06.04.2014 - Petrušková Anna                                                  

23.05.2014 - Parizová Anna                                                     

02.07.2014 - Šurinová Reguly Magdaléna 

13.11.2014 - Martonová Anna 

24.11.2014 - Badnárik Ľudovít 

 

Uzreli svetlo sveta 

 

15.01.2014 - Alexander Banom    

19.03.2014 - Jakub Senič    

19.03.2014 - Matuš Senič    

22.07.2014 - Oliver Bano   

23.09.2014 - Dominik Juhasz   

24.09.2014 - Ján Skyba   

  

Vstúpili do zväzku manželského 

 

22.02.2014 - JUDr. Jitka Tutková & Tomáš Hura   

14.06.2014 - Ing. Zuzana Krajňáková & Ing. Peter Baláž   

07.11.2014 - Mgr. Veronika Mondoková & Ing. Peter Jankovič  

 

Najstršie občanky v našej obci  

 

95 rokov  - Zuzana Hurová nar. 12.01.1919,  

93 rokov  - Mária Kenderešová, nar. 28.03.1921  

92 rokov  - Zuzana Onderová, nar, 20.02.1922  

90 rokov  - Anna Kalajová, nar,16.05.1924  

90 rokov  - Zuzana Knežová, nar. 29.11.1924,  
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Zábava 

Riešte sudoku a osemsmerovku 

 

 

 

 

 

 

 

 

Labyrint – vianočný stromček 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Zhotovil: Eduard Baláž, Mgr. Margita Šoltésová, Erika Bošková Vychádza: Občasník Vydáva: Obec Lúčky Náklad: 150ks Vydané: december 2014 
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-Drahá, čo by si robila keby som vyhral v 
lotérii? 
-Zobrala by som ti polovicu a odišla od teba!  
-OK. Uhádol som 3 čísla...tu máš 2 eurá a 
vypadni ! 

Ide chlap s nákladiakom po diaľnici, neodhadne výšku nákladu a 
zasekne sa pod mostom. Za chvíľu dorazí policajné auto, jeden policajt 
príde ku kabíne, v ktorej sedí naštvaný šofér a pýta sa: 
- Tak čo pán vodič, zasekli ste sa, že? 
- Nie ty vole, veziem most a došla mi nafta. 

Murár, tesár a elektrikár sa dohadujú že ktoré remeslo je najstaršie: 
Murár vraví: 
- naše remeslo je najstaršie - my už sme dávno stavali pyramídy. 
Tesár vraví: 
- naše remeslo je ešte najstaršie - my sme ešte predtým stavali 
Noemovu archu. 
Elektrikár na to: 
- naše remeslo je však najstaršie. Keď Boh povedal "Budiš svetlo", tak 
my už sme museli mať káble naťahané. 

Otec číta synovu žiacku knižku: 
- Matematika päť...(tresk mu jednu po papuli) 
- Slovenčina päť...(tresk mu druhú po papuli) 
- Spev jednotka...(tresk mu ďalšiu po papuli) 
Syn: 
- Ako to?! Veď som mal jednotku! 
Otec naštvane prehodí: 
- Tak tebe bolo po dvoch päťkách ešte do 
spevu?! 


