
Úvodník 

Vážení a milí občania! 

Uplynul značne suchý a teplý apríl, dúfam, že v máji 

nám príroda dopraje aj trocha vlahy do našich 

záhrad, ktoré sa už začínajú zelenať. 

Už tradične, na Veľkonočný pondelok, uskutočnilo sa 

hľadanie veľkonočných dobrôt. Detí sa zišlo 

neúrekom, našťastie však dobrôt bolo dosť pre 

všetkých  

Slniečko nás hrialo a tak to bol ideálny čas 

“naštartovať” sa zábavou – klasické detské lúčne hry, 

pod vedením Janky Chovancovej, ešte nikdy 

nesklamali. Deti aj rodičia mali dobrú zábavu. Potom 

sa už išlo naostro hľadať. Čokoládové vajíčka rôznych 

veľkostí a farieb boli poschovávané na detskom 

ihrisku. Každému sa ušlo podľa šikovnosti, ale v 

zásade mal každý akurát. 

 
Medzi rodičmi sa medzitým vyvinuli družné 

rozhovory, z ktorých som započul aj trochu 

nostalgický povzdych: “ako nám tie deti vyrástli”. 

Veru tak. Pamätám si, keď sme začínali, mnohé z detí 

boli ešte len čerstvo narodené a teraz sú už z nich 

veľkí mládenci a slečny. Sme za ne vďační. 

 

Zažili sme aj malý poplach, keď nám jednu nedeľu 

prestala tiecť voda. Na vine nakoniec nebola porucha 

ani nedostatok vody, ale nastavenie prítoku vody do 

vodojemu. Ďakujem Palimu Grešovi za promptné 

riešenie. 

 

V súvislosti s prerušením dodávky vody alebo 

elektriny by som vás chcel poprosiť, aby ste v prípade 

poruchy nevolali mne. Zmluvu na dodávku vody či 

elektriny máme s VVS, resp. VSE. Ak sa vyskytne 

problém, ja sa samozrejme snažím v mene celej obce 

problém riešiť a som prvý, ktorý im tam volá. Ale 

nezvládam odpovedať na telefonáty tretiny obce 

a vysvetľovať, keď častokrát ani neviem, čo sa stalo. 

Ďakujem. 

 

Smutnou udalosťou bola poznačená nedeľa 22.4., nás 

navždy opustila p. Helena Čonková vo veku 81 (a 

práve v máji by sa dožila 82...). Ja osobne ju navždy 

budem mať zafixovanú ako milú, dobrosrdečnú 

a usmievavú pani. Pohreb sa konal v utorok 24.4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V polovici apríla sa začali prípravné práce na 

rekonštrukciu miestnych komunikácií. Ďakujem za 

trpezlivosť, zhovievavosť a spoluprácu. Ja 

medzičasom vybavujem všetky potrebné 

papierovačky ohľadom financovania a administrácie 

celého projektu. Samotná pokládka asfaltu by mala 

prebehnúť 10. – 11. 5. 2018. 

V týchto dňoch som tiež pracoval na doplnení 

a zaslaní ďalších podkladov k projektu rekonštrukcie 

obecného úradu. 

 

V utorok, 8.5.2018 (štátny sviatok) sa uskutoční 2. 

ročník štafetového behu mieru. Štart je v Záborskom 

o 9:00 a bežať sa bude cez Zlatú Baňu, Červenicu, 

Lúčinu, Tuhrinu, Žehňu a cieľ v Kokošovciach (cca 

o 15:00). Celkovo 42 km. Záujemci o účasť sa môžu 

nahlasovať mne. Súčasťou behu bude kladenie 

vencov k pomníkom (u nás k pamätnej tabuli) druhej 

svetovej vojny. Každý účastník dostane tričko, malú 

pozornosť a v cieli obed s občerstvením. Srdečne 

pozývame. 
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Koncom mája, v nedeľu 27.5. o 15:00 bude v našej obci 

hostina s tradičným kultúrnym a možno aj športovým 

programom. Všetkých srdečne pozývame na príjemné 

popoludnie. 

 

Ďakujem väčšine občanov, že už majú vyrovnané svoje 

záväzky voči obci (dane, poplatky) a prosím tých, ktorí tak 

ešte neurobili, aby tak učinili čo najskôr.  

 

 

 

Vývoz odpadu 

11.5.2018 – vývoz komunálneho zmesového odpadu 
15.5.2018 – zmiešané plasty a PET fľaše 
 
Odpad prichystajte buď večer pred zberom, alebo skoro 

ráno o 6:00 hod. 

 Jubileá 

V máji oslávia svoje narodeniny títo občania: 

Bauch Róbert, Bugoš Ján, Greš Pavol ml., Gaľová 

Simona, Jenčuráková Anna, Jenčuráková Iveta, 

Tomečko Stanislav, Tomečková Stanislava. 

Všetkým oslávencom srdečne blahoželáme, prajeme 

hojnosť Božieho požehnania, ktorom je zahrnuté všetko. 

 

...kameňák na záver... ☺☺☺☺ 

 

Je vedecky dokázané, že pivo obsahuje vitamín B. 

Keď vypiješ jedno pivo, to je vitamín B1.  

Keď vypiješ dve pivá, to je vitamín B2.  

... 6 pív ... B6 

... 12 pív ... B12 

A keď vypiješ celý súdok, tak to je rovno B-komplex. 

 

A ešte jeden o pive: 

V pive je málo vitamínov, preto ho musíme 

piť veľa!!!!  

 

Nič tak neobmedzuje slobodu slova, ako rozbitá 

huba. 

 

Krúžok na kľúče je starý vynález, ktorý nám umožňuje 

stratiť všetky kľúče naraz. 

 

 

 

Chovateľ má papagája, ktorý hovorí strašne škaredo. 

Keď už nevie, ako by ho to odnaučil, zavrie ho za trest 

do mrazničky. Po chvíli mrazničku otvorí a papagáj 

hovorí: 

Ospravedlňujem sa za nevhodné chovanie, už sa to 

nebude opakovať. Mám len jednu otázku: Čo spravilo 

to kurča? 

 

 

 
 

 

 

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 

 


