
Úvodník 

Vážení a milí občania.      

Vitajte pri čítaní prvého čísla Lúčinskej trúby 

z môjho pera.  

V prvom rade sa chcem poďakovať všetkým 

občanom, ktorí sa zúčastnili komunálnych volieb 

v našej obci. Za prejavenú dôveru,  ktorú som od 

Vás dostala vo voľbách srdečne ďakujem. Priznám 

sa, nečakala som víťazstvo a bola som prekvapená 

výsledkami volieb. S vďakou  túto úlohu starostky 

prijímam a pevne dúfam, že v tomto novom zložení 

budeme naďalej zveľaďovať našu obec. Ďakujem 

bývalému starostovi Romanovi Chovancovi za jeho 

oddanosť, férovosť a čestnosť pri doterajšom vedení 

našej obce. Na začiatku to mal veľmi ťažké, ale 

postupne svojou húževnatosťou a pracovitosťou to 

skvele zvládol. Ďakujem. Ďalej sa chcem poďakovať 

bývalému zástupcovi Lacovi Gaľovi a bývalej 

poslankyni Zuzke Nadzonovej za ich prácu a záujem 

o obec. Nebolo to vždy ľahké, popri všetkých 

povinnostiach prísť a pomôcť, keď to bolo treba. 

Ďakujem. Zároveň chcem privítať nových poslancov 

Ivetu Jenčurákovú a Samuela Greša. Som veľmi 

rada, že začíname spolu a dúfam, že budeme konať 

vždy podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia 

a plne dodržíme sľub, ktorý  sme zložili. Prajem sebe 

aj novozvoleným poslancom dostatok  finančných 

prostriedkov a síl v službe našim občanom.                                     

 

Dňa 1.12.2018 sa na obecnom úrade uskutočnila 

ustanovujúca schôdza obecného zastupiteľstva. Pri 

tejto príležitosti bolo prijaté uznesenie na 

vyhlásenie nových volieb na chýbajúceho poslanca 

našej obce. Nakoľko môj mandát poslankyne 

zanikol, prijatím funkcie starostky. Verím, že máme 

v našej obci múdrych, šikovných a ochotných 

občanov, ktorí sa chcú zapájať a prejavia záujem 

o našu obec. Zapájanie sa občanov do obecného 

diania je veľmi dôležité, ak nám záleží na neustálom 

zvyšovaní kvality života v prostredí, v ktorom 

žijeme.   

 

Pri príležitostí blížiacich sa Vianočných sviatkov 

Vám chceme popriať milí občania, nech si užijete 

pokoj, oddych a spomalenie od každodenných 

stresov. Nech sa tento úžasný čas dotkne vašich 

sŕdc a naplní ich niečím špeciálnym.  Vianoce 

spájajú rodinu a priateľov dokopy. Pomáhajú nám 

uctiť si lásku v našich životoch tak často, ako je len 

to možné. Nech pravý zmysel Vianoc naplní Vaše 

srdcia a domov mnohými požehnaniami.   

Milé deti Vás osobitne chceme                

pozvať na Mikulášske posedenie, 

ktoré sa uskutoční v nedeľu 

9.12.2018 o 15.00 hod.  

na obecnom úrade. 

Tešíme sa a sľubujem, že príde aj 

Mikuláš.  

 
   

 

 

Vývoz odpadu 

December: 
04.12.2018 – plast 
07.12.2018 – vývoz komunálneho zmesového 
odpadu 
28.12.2018 – vývoz komunálneho zmesového 
odpadu 
Odpad prichystajte buď večer pred zberom alebo 
skoro ráno o 6:00 hod. 

Trúba Lúčinská   

Číslo 12, ročník 08, december 2018 



 

 

Jubileá 

 

V Decembri  oslávia svoje narodeniny títo občania: 

 

Marián Bugoš, Ingrida Bugošová, Helena Bugošová, 

Janka Bujňáková, Lucia Čonková, Marta Čonková, 

Ladislav Gaľa, Zuzana Hadviždžáková, Imrich Macko, 

Mária Marcinová, Anna Marcinová, Marek 

Pavlinský, Miroslav Pavlinský, Lilibeth Orosová.  

 

                                
Všetkým oslávencom zo srdca blahoželáme a   

prajeme hojnosť Božieho požehnania. 

Decembrové pranostiky 

 Na svätého Mikuláša už je zima celá naša. 

 Od Lucie do Vianoc každá noc má svoju moc. 

 Mrazy, ktoré v decembri rýchlo opadnú, 

znamenajú miernu zimu.  

 Biele Vianoce, zelená Veľká noc. 

 Do Vianoc - hoj, od Vianoc - joj! 

 Štedrý večer jasný každému je milý, dá vraj 

pánboh vína, požehná v obilí. 

 Keď je na starý rok jasno, bude v maštaliach 

prázdno. 

                                     

 Vianočný humor na záver   

- Pán Novák nemôže zabudnúť, že po Vianociach 

príde Silvester. Preto chce minúť čo najmenej 

peňazí na vianočný darček pre manželku a 

predavačku tým privádza k zúfalstvu. Rozbaľuje a 

ukladá jeden darček za druhým, ale pán Novák 

sa stále nemôže rozhodnúť, stále sa mu niečo 

nezdá. Až príde na spásonosný nápad a pýta sa 

predavačky: „Keby ste bola mojou manželkou – 

čo by ste si pekného priala?“ 

„Iného manžela!“ 

 

- Idú dve blondínky po ulici a jedna vraví druhej: 

„Vieš, že tento rok budú Vianoce v piatok?“ 

„Dúfajme, že nie trinásteho!“ 

 

 

- Janko sa na Vianoce pýta otca: 

– Oco vieš, ktorý vlak najviac mešká? No predsa 

ten, čo si mi sľúbil minulé Vianoce. 

 

- Na Vianoce kričí malý Jožko cez celý byt na 

mamičku pri sporáku: „Mami, mami, stromček 

horí!“ 

„Hovorí sa, svieti, a nie horí,“ poučí ho matka. 

Chlapček za chvíľu zase začne kričať: „Mami, 

mami, záclony už tiež svietia!“ 

 

- Muž: „Zlatko, čo by si chcela na Vianoce?“ 

Žena:„Neviem….“ 

Na druhý deň cestou z roboty nájde muž kúsok 

hrdzavého plechu, schová si ho a na Štedrý deň 

ho dá manželke pod stromček. Žena: „Čo to je?“ 

Muž: „Neviem…“ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
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 
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