
Úvodník 

Vážení a milí občania! 

Zima nám toho roku praje, len mi už trochu chýba 

slniečko, stále len hmla a hmla... Napriek tomu som 

rád, že zimná údržba funguje zatiaľ spoľahlivo, aj čo sa 

týka odhŕňania aj zo strany zimných služieb našich VPP 

pracovníkov. Tu je ich rozpis: 

Zimné služby na január: 

29.12.-4.1. Hadvižďák Ján + Hudáková Ľudmila 

5.1.-11.1. – Marcin Pavel + Bugoš Jozef 

12.1.-18.1. – Kozubjak Ladislav + František 

19.1.-25.1. Hadvižďák Ján + Hudáková Ľudmila 

26.1.-1.2. – Marcin Pavel + Bugoš Jozef 

 

Ospravedlňujeme sa, že pred Vianocami nebol 

uskutočnený zber komunálneho odpadu – vraj kvôli 

poruche na vozidle, len tu neďaleko v Tuhrinej. Ak si 

dobre spomínam, stalo sa to aj minulé Vianoce ☺ Pred 

ďalšími Vianocami budem musieť zavolať do Fúry, aby si 

prekontrolovali vozidlá, resp. pripravili náhradné... 

a opravárov nepúšťali domov už o 14:00 ☺ No nič, 

nejako sme to prežili. 

 

Mikuláš 2016 

4.12.2016 sa na obecnom úrade uskutočnil tradičný 

Mikulášsky večierok. Deti podávali skvelé výkony a 

Mikuláš tiež. Tento rok mal veľmi hravú náladu a tak 

bola skvelá zábava. 

Najprv sme sa trochu zahrali bez neho a potom sme mu 

prichystali prekvapenie: deti sa skryli a Miki našiel sálu 

prázdnu bez detí. Ale nakoniec naňho vybafli a mohlo 

sa to začať. Zatancovali si spolu a nasledovalo 

recitovanie a spievanie. A potom už len čarovné 

slovíčko “čárymáryfuk” a balíček vyskočil z vreca. 

Nakoniec ešte pár spoločných hier a Mikuláš sa 

ponáhľal zas ďalej. 

Ďakujeme mu a dúfame, že ani na budúci rok nás 

neobíde. 

 
 

6. ročník Aztéka cup, o pohár primátora mesta 

Strážske 

Dňa 17.12.2016 sa uskutočnil v Strážskom futsalový 

turnaj o pohár primátora mesta pod názvom Aztéka cup 

2016. Výborne z organizovaný turnaj pritiahol kvalitné 

družstva z Humenného, Michaloviec a nás. Výsledkovo 

sme neoslnili, zohrali sme len dva kvalitné zápasy v 

ktorých sme ťahali za kratší koniec. V dvoch zápasoch 

sme herne vybuchli. Ale verím, že sme na správnej 

ceste vybudovať kvalitný team. Prehrávať už vieme, 

možno že už je aj na čase znovu vyhrávať. Za Gavaľirov 

nastúpili: Greš – Chovanec Juraj, Marcinko, Dujčák, 

Leško, Marcin, T. Lorinc a M. Lorinc. Góly za nás dali: 

Chovanec Juraj 5, Dujčák 2, Marcinko 2 a T. Lorinc 1 gól. 

V celkovej klasifikácii sme obsadili posledné 6. miesto 

so skóre 10:31. Turnaj vyhralo FK Humenné bez straty 

bodu. Výsledky: Gavaľire – Zemplín MI 3:5, Gavaľire – 

Aztéka Strážske 1:4, Gavaľire – Cafe Bar Derick 3:9, 

Gavaľire – Autoglym 2:10 a Gavaľire – FK Humenné 1:3. 

 
 

Vystúpenie spevokolu Opiná 

V nedeľu 18.12. sa o 15 hod. uskutočnilo vystúpenie 

spevokolu evanjelického a.v. cirkevného zboru Opiná, 

pod vedením Ing. Janky Borošovej. Oproti minulému 

roku sa predstavili aj s novými pesničkami a zaspievali aj 

osvedčené klasiky. Keďže koncert bol v pokročilom 

adventnom čase, navodili nám príjemnú predvianočnú 

atmosféru, aj vďaka posolstvu a slovu, ktoré okrem 

spevu zvestovali. Ďakujeme. 

 

Halový turnaj v Lipanoch 

30.12.2016 sme sa zúčastnili halového turnaja v 

Lipanoch, za účasti 12 celkov. Družstvá boli z okresov 

Sabinov a Prešov. Konečne sme prekročili svoj tieň, 

postúpili sme zo svojej skupiny z tretieho miesta. Vo 

štvrťfinále sme prehrali tesne 3:2 z Bad Boys, ktorí 
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tvorili hráči z Lipan. Škoda, tri minúty pred koncom nám 

rozhodcovia za stavu 2:2 vylúčili hráča na 2 min a 

navyše nariadili pokutový kop, ktorý premenili. V trojici 

sme už nemali na to aby sme výsledok zvrátili. Aj 

napriek tomu sme si zaknihovali prvý výraznejší úspech. 

Výsledky: Fresa Team 1:0, Netopiere 0:4, No Name 3:0, 

Kelemeš 1:3, Zelene Sobaky 2:2. štvrťfinále: Bad Boys 

2:3. Zostava: Drahus – Gašpar, Blihar, T. Lorinc, Leško, 

Chovanec Juraj, Dujčák, M. Lorinc, Marcinko, Uhrin. 

Góly za naše mužstvo dali: Blihar a Chovanec Juraj po 2, 

M. Lorinc, Dujčák, Gašpar, Marcinko a jeden vlastný po 

strele M. Lorinca. V štatistikách nám pripísali aj dve žlté 

karty: Chovanec Juraj 2. 

 

Žiaľ, nový rok sa začal smutne, keď nás navždy opustil p. 

Milan Tomčík. Poznal som ho ako veselého pána, ktorý 

však vedel aj múdro a vážne poradiť, keď bolo treba. 

Pohreb sa uskutoční 4.1.2017 o 11:00. pozostalej rodine 

vyjadrujem úprimnú sústrasť a veľa síl a Božieho 

povzbudenia v tomto ťažkom čase. 

Roman Chovanec 

Čo sa stane... 

Vývoz odpadu: 
13.1.2017 – vývoz komunálneho zmesového odpadu  
17.1.2017 – zmiešané plasty a PET fľaše 
26.1.2017 – sklo 
 
Odpad prichystajte buď večer pred zberom, alebo skoro 

ráno o 6:00 hod. 

 

Z našej kroniky 

Rok 1954 

V obci Lúčina bolo zapísaných a volilo 117 voličov, 

okrem toho na voličské preukazy volilo päť voličov a to 

s. Štefan Žolko - inštruktor pre MNV, pracovník JNV 

Prešov s. Pastir, s. Zapotoky, s. Schlosser a Ján Burry, 

ktorý bol spojkov na motorke ,,Jawa 250 č. PV. 612. Títo 

voliči boli určení ako dozorne organy a podávali 

hlásenia na okres a Národnú bezpečnosť. Voľby boli 

tajné, hlasovalo sa v miestnosti MNV č. domu 2, ktorý 

toho času bol kanceláriou MNV. Kandidátky boli pri 

voľbách vydané Jánom Mackom, predsedom Miestnej 

volebnej komisie a Štefanom Leššom, podpredsedom 

miestnej volebnej komisie, Juraj Parnay vyznačoval 

mena voličov vo voličskom zozname, ktorí prebrali 

hlasovacie lístky.  Za plachtou, kde si volič mal upraviť 

hlásy, bol stolik a stolička a tužka priviazana na 

špagate. Poupravení hlasov volič odovzdal svoje hlasy 

do urny. Miestnosť bola slávnostne vyzdobená obrazmi 

štátnikov: s. Stalina, s Gottwalda a prezidenta 

Zápotockého, vlajkami Československa a Sovietského 

zväzu a ozdobené boli malými zástavkami Maďarska, 

Poľska, Rumunska, ČSSR, ZSSR, Číny a Mongolska. 

Miestnosť z vonku a z vnútra bola ozdobená tiež 

plagátmi. Začiatok volieb bol stanovený na 7:00 hodinu 

ráno. Voľby boli zahájené privítaním a otvorením 

predsedu MVK Jánom Mackom. Otvorenie volieb boli 

spestrené kultúrnym programom deti z Národnej školy. 

Ukončené boli o 18:00 hodine popoludni, keď boli 

ukončené slovami Jána Macka, na čo bola odomknutá 

urna a členovia komisie prikročili k spočítaniu hlasov. 

Prítomní boli: Ján Macko, Štefan Leššo, Juraj Parnay, 

Ján Jenčurák, Imrich Maras, Ján Švábik, Jozef Nadzon, 

Štefan Bugoš, Ján Bugoš, Ján Štofan a Juraj Macko. 

Dozor mali spomenutí súdruhovia vyššie. Výsledky 

volieb: účasť 100%. MNV dňa 26. mája 1954 sa uniesol 

na tom, že zriadi v našej obci tieto komisie a to: 

Poľnohospodárska komisia: Predseda - Ján Macko, 

členovia - Ján Kolivoško, Ján Bugoš, Štefan Leššo, Štefan 

Bugoš 

Finančno rozpočtová komisia: predseda - Ján Jenčurák, 

členovia - Alžbeta Tomčíková, Štefan Hadvižďák 

Komisia pre školstvo, kultúru a zdravotníctvo 

predseda - Ján Parnay, členovia - Alojzia Strasserová 

(učiteľka), Andrej Svat (ľudový zdravotník) a Imrich Svat 

Komisia pre výstavbu obce (ciest a vodného 

hospodárstva) 

predseda Július Horváth, členovia - Štefan Marcin a 

Maria Štečková 

Členovia týchto komisii sa majú starať o záležitosti obce 

vo svojich odboroch ako boli zvolení a majú sa 

zúčastňovať na zasadaniach MNV, keď sa v týchto 

veciach prejednáva.  

 

Jubileá 

V januári oslávia svoje narodeniny títo občania: 

Viliam Pavlinský st., Anna Švábiková, Pavol Greš, 

Michaela Uhrínová, Helena Hudáková, Klaudia 

Hadviždžáková, Esterka Jenčová, Martina Jenčová, 

Bianka Jenčuráková,  Peter Reicher st., Martina 

Šimčáková, Jana Šišková, František Kozubjak. 

Všetkým 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 


