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obec potrebuje priestory, rozhodli sme sa túto 

budovu zrekonštruovať a urobiť podkrovie, 

ktoré z dôvodu rozdelenia finančných pro-

striedkov nie je ešte dokončené. Po ukončení 

podkrovia bude spomínaná miestnosť slúžiť 

mládeži ako posilňovňa. V tomto roku bola 

opravená Svätomartinská cesta, ale vzhľadom 

na to, že sa podarilo získať cestnú drť až 

v jesennom období, kedy bolo už chladnejšie 

počasie hlavne v noci, nedokázala sa aj 

vzhľadom na výkonný vibračný valec dosta-

točne zhutniť. V súčasnej dobe sme sa 

s firmou ktorá realizovala opravu cesty do-

hodli, že v roku 2013 vo vhodnom letnom 

teplom období sa cesta opraví. V tomto obdo-

bí sa pripravuje projekt pre multifunkčné 

ihrisko, ktoré bude slúžiť ako hracia plocha 

pre rozličné druhy športov, ako napríklad 

malý futbal, volejbal, tenis a basketbal. 

 Záverom Vám prajem šťastné 

a požehnané vianočné sviatky a do Nového 

roku hlavne veľa zdravia. 

                                               Ing. Igor Cok,                          

                                                starosta obce 
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V predvianočnom období sa Vám 

touto cestou prihováram, aby som Vás struč-

ne oboznámil o dianí a aktivitách v našej 

obci. V priebehu krátkej doby, záleží od po-

časia, bude ukončený projekt z Leadra Mik-

roregiónu Radošinka. Jedná sa o projekt kra-

jinno - architektonickej úpravy obce Luká-

čovce - výsadba zelene v parku, ako aj 

v okolí kostola, pri obecných nájomných 

bytoch a kultúrnom dome. V krajinno-

architektonických úpravách pokiaľ získame 

finančné prostriedky či už z Mikroregiónu 

Radošinka alebo z iných grantov sa bude 

pokračovať na základe vypracovaného dlho-

dobého projektu, ktorý vypracovala krajinná 

architektka Ing. Anna Dobrucká, ktorá bude 

mať aj v tomto čísle novín príspevok. 

V tomto roku prebehla rekonštrukcia budovy 

Obecného úradu a Hasičskej zbrojnice. Pô-

vodne získané finančné prostriedky mali ísť 

na kompletnú rekonštrukciu exteriéru, tak aj 

interiéru Obecného úradu, ale rozhodli sme 

sa finančné prostriedky rozdeliť. Vzhľadom 

na to, že v strede obce v 70. rokoch bola 

postavená hasičská zbrojnica, ktorá vtedy 

mala význam, pretože vďaka pánovi Vojte-

chovi Belovičovi, ktorý žiaľ už nie je medzi 

nami,  bol aktívny hasičský zbor. V tejto 

budove bola sústredená technika potrebná 

pre hasičský zbor. Dnes žiaľ tento význam 

táto budova stratila, ale vzhľadom na to, že 

Príhovor starostu obce 

Mikuláš 

V stredu, 5. decembra zavítal 

medzi  deti Mikuláš. Prišiel do 

kostola a spolu s anjelmi od-

menil detičky za poslušnosť a 

vzorné správanie. Na nepo-

riadne a neposlušné deti čakal 

vonku čertík.  Našťastie nemu-

sel nikoho potrestať, iba ich 

trošku postrašil a napomenul, 

aby sa naďalej slušne správali 

a poslúchali rodičov. 
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Informácie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí b e r i e  na  v e d o m i e: 

 

-  určenie:  zapisovateľa : Ing. Eduard Teplanský  

   a overovateľov zápisnice: p. Juraj Hanák, p. Martin Zachar 

-  prehodnotenie ceny vody na rok 2013 

-  prehodnotenie žiadosti o navýšenie rozpočtu obce pre materskú školu do konca   roku 2012 o 1200€, 

-  berie na vedomie Zásady odmeňovania poslancov OZ Lukáčovce na obdobie 2012 –   2014, 

-  berie na vedomie Návrh VZN o prenájme obecných pozemkov  

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí  s ch v a ľ u j e: 

 

-  program rokovania 3. riadneho zasadnutia OZ,  

-  cenu vody na rok 2013 v pôvodnej cene ako v roku 2012, 

-  navýšenie rozpočtu obce pre materskú školu do konca roku 2012 vo výške 940,-€, 

-  zásady odmeňovania poslancov OZ v  Lukáčovciach na obdobie 2012 – 2014, 

-  VZN o prenájme obecných pozemkov: Cena za prenájom pozemku: 

-  nevyužívaný obcou a pozemok nie je stavebný – 1€/ár ,v prípade potreby pre obec s 3 mesačnou výpovednou lehotou 

-  využívané na obhospodarovanie a podnikanie – 2,34€/ár, v prípade potreby pre obec s 3 mesačnou výpovednou lehotou  

 

Uznesenie zo zasadnutia OZ, ktoré sa konalo dňa 13. 12. 2012  

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí berie na vedomie 

 

-  zmenu programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

-  kontrolu uznesení z minulého zasadnutia 

-  návrh na schválenie VZN č. 2/2012 o miestnych  daniach a miestnom poplatku za    

   komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lukáčovce na rok 2013 

-  správu hlavného kontrolóra Ing. Horníka k rozpočtu obce na rok 2013-2015 

-  rozpočet na roky 2013 – 2015 bude prerokovaný a schválený na najbližšom zasadnutí Obecného zastupiteľstva 

-  správu hlavného kontrolóra o postupoch pri vybavovaní sťažností 

-  zásady o vybavovaní sťažností 

-  sadzobník cien za služby poskytované obcou Lukáčovce na rok 2013 

-  výpisky kronikára do obecnej kroniky 

-  návrh plánu kontrolnej činnosti na 1.polrok 2013 hlavného kontrolóra 

-  pripraviť ak bude potrebné VZN o výherných automatoch  

-  pripraviť projektovú dokumentáciu na multifunkčné ihrisko 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí  s ch v a ľ u j e: 

 

-  VZN č. 2/2012 o miestnych  daniach a miestnom poplatku za  komunálne odpady a drobné   

    stavebné odpady na území obce Lukáčovce, poplatok za komunálny odpad je upravený na 0,045€/osoba/deň 

-  zásady pri vybavovaní sťažností 

-  sadzobník cien za služby poskytované obcou  

-  inventarizačnú komisiu v zložení: predseda Ing. Teplanský Eduard 

                                                           členovia: Ing. Soňa Szalaiová,  p. Zuzana Gajdošová 

-  výpisky kronikára od r. 2004  do kroniky obce Lukáčovce 

-  návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2013 hlavného kontrolóra 

 

                                                        

Obecné  zastupiteľstvo  p o v e r u j e   starostu obce 

 

-  vykonať rozpočtové opatrenia za rok 2012 v plnom rozsahu 

-  vydať príkaz na vykonanie inventarizácie majetku  obce k 31.12.2012 

-  skontrolovať smetné nádoby / či používajú občania nádoby zakúpené obcou a nálepky na smetných nádobách/ 

Uznesenie zo zasadnutia OZ, ktoré sa konalo dňa 24. 9. 2012  
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 Lukáčovce sú pre mnohých ľudí i z blízkeho okolia nezná-

mou vidieckou obcou, ktorá  má však za sebou zaujímavú 

históriu. V obci sa nachádza min. 7 sakrálnych prvkov, ba-

rokový kostol, biskupský kaštieľ, kaplnka sv. Floriána, 

drobné sakrálne prvky.... Dodnes si obec zachovala svoju 

sakrálnosť, ktorá návštevníka očarí a upúta na prvý pohľad. 

A dodnes si obec zachovala fantastický historický urbaniz-

mus a historickú štruktúru zástavby, to znamená, že obec 

nemá cudzorodé stavby vo väčšom meradle, hmota a ob-

jekty v uliciach sú prevažne zachované v ich historickej 

podobe a s regionálnymi prvkami na objektoch.  

 V čase, kedy urbánny turizmus získava na popula-

rite, je toto cennou devízou obce. Lukáčovce boli tiež súčas-

ťou komponovanej krajiny, o ktorej sme si donedávna mys-

leli, že sa na Slovensku nenachádza. Ale nachádza. Popri 

takých vážených lokalitách, akými je baroková krajina me-

dzi Holíčom a Kopčanmi, alebo komponovaná krajina na 

Spiši, či baroková krajina nad Banskou Štiavnicou je  tu i 

baroková  krajina  "lukáčovská". I  keď  stopy   tejto  krajiny 

sú takmer zaniknuté, s trochou fantázie by sa obnova tejto 

krajiny mohla realizovať a stať sa novým rozvojovým im-

pulzom obce.  

 Nitriansky samosprávny kraj financuje spracovanie 

Krajinársko-urbanistickej štúdie rekreačného potenciálu 

Mikroregiónu Radošinka (územnoplánovací podklad), ktoré-

ho súčasťou je i obec Lukáčovce. Hodnoty obce Lukáčovce 

boli prezentované   na niekoľkých    odborných podujatiach 

napr. v rámci konferencie mestských pamiatkových centier 

v Bardejove (mesto zapísané v zozname UNESCO) , kde v 

roku  2012 bola nosná téma "Kultúrne dedičstvo a spoloč-

nosť". Lukáčovce boli predstavené tiež na konferencii Po-

zemkových úprav v Senci. Pozemkové úpravy sú jedným z 

nástrojov, ktorým je možné na základe kvalitných projektov 

realizovať rekonštrukciu krajiny. Ďalším nástrojom pre 

územný rozvoj je územný plán, resp. urbanistická štúdia. 

Lukáčovce teda čaká pravdepodobne nové obdobie rozvoja. 

Využitie potenciálu obce je v rukách jej obyvateľov. 

  

Link: http://www.bardejov.sk/mesto/bardejov/konferencia-

mestskych-pamiatkovych-centier 

 

                                   Ing. A. Dobrucká, krajinná architektka 

Poznaj svoju obec  

Na mailovú adresu obce prišiel ďakovný list, ktorý uvádza-

me v plnom znení. 

 

Dobrý deň. 

Chceli by sme sa Vám poďakovať za ochotnú pomoc pri  

zbere obnoseného a nepotrebného šatstva vo vašej obci/ 

vašom meste. 

Touto cestou sa zároveň  aj ospravedlniť, ak sa nám práve u 

vás nepodarilo dodržať dohodnutý termín odvozu. 

Aj keď sa snažíme urobiť všetko preto, aby sa to nestalo, 

nedá sa to vždy presne odhadnúť, koľko sa v obciach vy-

zbiera šatstva a ako dlho sa kvôli tomu zdržia ďalšie termíny 

odvozu.                     

Dúfame, že to do budúcnosti neovplyvní našu ďalšiu spolu-

prácu. 

Nasledujúci odvoz zberu vo Vašom regióne je plánovaný 

o pol roka /marec – apríl 2013/. 

Ďakujeme ešte raz a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s Vami. 

 

                                                                 S pozdravom 

                                                                 Pomocný anjel n.o. 

 

                                                                 Pomocný anjel, n.o. 

                                                                 P.O.BOX 1 

                                                                 02743 Nižná 

                                                                 Tel: 0435381213 

Poďakovanie  Pomôžme našej pošte  

Vedúca poštového úradu spolu s ostatnými pracovníkmi 

pošty v Lukáčovciach sa na Vás, obyvateľov obce, obracia s 

prosbou o záchranu poštového úradu v obci.  

 

 Milí spoluobčania,  

ak nechcete, aby poštu v našej obci zrušili, využívajte pro-

sím služby, ktoré prostredníctvom nej v našej obci poskytu-

jeme.  

 Zabezpečujeme: 

príjem listových zásielok a balíkov,  

príjem poštových poukážok, poštových peňažných pouka-

zov typu U,  

príjem platobných dokladov elektrární a telefónnych účtov.  

Ďalej  na pošte môžete: 

dobíjať telefónne karty,  

kúpiť ceniny, kolky,  

kúpiť karty Prima a EASY, karty O2, 

zakúpiť  pohľadnice k rôznym príležitostiam.  

Doručujeme a predávame  noviny a časopisy. Na poštovom 

úrade v obci poskytujeme tiež  služby Poštovej banky. 

           Radi Vás na pošte v Lukáčovciach privítame, obslú-

žime  a poradíme.  

Tešíme sa na Vašu návštevu.  Ďakujeme za pochopenie. 

                                                                                                                                                                                                     

                                            Pracovníci pošty v Lukáčovciach 

http://www.bardejov.sk/mesto/bardejov/konferencia-mestskych-pamiatkovych-centier
http://www.bardejov.sk/mesto/bardejov/konferencia-mestskych-pamiatkovych-centier
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Na sklonku prázdnin, 11. 8. sa konal na miestnom futbalovom 

ihrisku riadny prvý ročník súťaže vo varení gulášu, Guláš cup. 

 Po minuloročnom dobrom ohlase sa prihlásilo do súťa-

že 15 družstiev, z toho dve cezpoľné. Súťažilo sa nielen o cenu 

diváka ale aj o cenu poroty. Šancí na víťazstvo bolo teda viac. O 

pridelení ceny diváka rozhodovali návštevníci svojimi hlasmi. 

Cenu diváka získalo domáce družstvo v zložení Nikoleta Kucha-

rová, Janka Zacharová, Lenka Kališová, Zuzana Lukáčiková, 

Alžbeta Sochorová, Adriána Krošláková. Cenu poroty si odnies-

lo družstvo Vlci zo Zeleníc a absolútnym víťazom sa po sčítaní 

bodov stalo domáce družstvo pod taktovkou pána  Radoslava 

Zabáka.  

  Počas prípravy gulášu  atmosféru súťaže  oživila známa 

„hygienická kontrola“. Dôkladne preverila  kvalitu každého pri-

pravovaného jedla. Všetci účastníci boli zbavení infekcií pomo-

cou zázračného lieku, domácej slivovice.  

                O veselú náladu sa  starala živá hudba, skupina Coun-

try song, ktorá hrala do spevu i do tanca. Na tanečnom parkete, 

trávniku, tancovali mladí i tí starší. Kto nevládal tancovať, mo-

hol si zaspievať krásne country alebo ľudové piesne spolu s ka-

pelou. Domov sa nechcelo nikomu  tak hudba hrala až do sko-

rých ranných hodín. 

Guláš cup  
    Sprievodným 

programom to-

horočnej gulášo-

vej súťaže boli 

aj súťaže MISS 

guláš a MISSák 

guláš. Ženy a 

muži súťažili o 

tento prestížny 

titul v náročných 

disciplínach. 

Napríklad ženy 

museli preuká-

zať svoju zruč-

nosť v šúpaní 

zemiakov, či 

nosení misky s 

gulášom. Muži 

zas predviedli promenádu v zásterách, či svoju šikovnosť v 

hádzaní nožíkov. Víťazkou, misskou prvého ročníka sa stala 

Zuzana Lukáčiková a v mužskej kategórii zvíťazil Radoslav 

Zabák. 

                  Víťazom srdečne blahoželáme a tešíme sa na 

druhý riadny ročník súťaže Guláš cup Lukáčovce. 

                                                                        Soňa Szalaiová 

Poďakovanie za úrodu 

V druhú adventnú nede-

ľu, 9. decembra, sa v kul-

túrnom dome v našej obci 

konala výstava vianoč-

ných dekorácií spojená s 

predajom vianočného 

tovaru, ukážkami ľudovej 

tvorivosti a ochutnávkou 

vianočného punču. 

 Tento rok bola výstava zameraná na históriu zdo-

benia vianočných stromčekov. Návštevníci mohli vidieť 

skromne zdobený stromček s medovníkmi, sušenými jablka-

mi a orieškami ale aj bohato vysvietený a červeno zdobený 

moderný vianočný stromček. Aj na milých kresbičkách detí 

z výtvarného odboru Tralaškoly pri ZŠ v Lukáčovciach, 

ktoré boli súčasťou výstavy, bolo vidieť rozmanité druhy 

vianočných stromčekov.  

 V časti, kde boli predajné miesta, bola možnosť 

zakúpiť si sviečky z včelieho vosku, medovinu, oplátky, 

vianočné pečivo, keramiku a iný tovar. V malej sále kultúr-

neho domu si mohli deti ale aj dospelí vyskúšať svoju šikov-

nosť v pečení trubičiek, zdobení perníkov, alebo obdivovať 

šikovnosť M. Širku, juniorského majstra Slovenska v kar-

vingu /vyrezávaní do ovocia /. Presný a bezchybný pohyb 

jeho rúk mohli vďaka firme M Cinema sledovať obdivovate-

lia aj na veľkoplošnej obrazovke vo veľkej sále. Po prehliad-

ke sa každý mohol zahriať vianočným punčom pre dospe-

lých alebo pre deti a ochutnať vianočné pečivo. 

 Touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí akokoľvek 

prispeli k priebehu akcie a všetkým, ktorí dobrovoľným 

príspevkom zabezpečili, že takáto pekná akcia bude mať 

pokračovanie aj v budúcom roku.  

 

                                                                           usporiadatelia               

Vianočné omrvinky 

Na jeseň po zbere úrody býva dobrým zvykom osláviť dobrú 

úrodu a poďakovať sa za ňu. Kedysi tak robili roľníci, ktorí vili 

dožinkové vence a spevom i tancom oslavovali koniec zberu 

úrody. 

 Za hojnosť plodov a štedré dary by sme sa však mali 

poďakovať tomu, kto nám ich umožnil v zdraví dopestovať, 

pozbierať a v neposlednom rade nám umožnil aj čerpať z nich 

novú silu. Patrí sa za ne poďakovať nášmu Stvoriteľovi. Každo-

ročne tak robíme vo svojich modlitbách a na svätých omšiach. 

Tento rok bol však pre nás, veriacich, výnimočný. V kostole 

sme usporiadali výstavu plodov zeme, pretože aj takouto formou 

chceme vzdať vďaku  všemohúcemu Bohu, ktorý nás aj v tomto 

suchom roku obdaroval krásnymi, chutnými a zdravými plodmi. 

Práve z nich naše ženy vytvorili prekrásne obrazy, sochy či ore-

chový ruženec. 

 Výstava bola v kostole ponechaná do 8. decembra. Ve-

ríme, že aj budúci rok takto dôstojne vzdáme vďaky tomu, komu 

patria. 

                                                                                    organizátori 
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Krajský divadelný seminár 

 
Mladí divadelníci z našej obce sa v 
prvej polovici novembra zúčastnili 
prvej časti krajského divadelného se-
minára v Zlatých Moravciach. 
Svojou aktivitou a mladosťou zaujali 
vedúcich akcie a preto sa druhá časť 
tohto seminára konala dňa 30. novem-
bra 2012 v našej obci, v kultúrnom 
dome.  
Na úvod sa prezentovali divadelníci 
svojou hrou Ženský zákon. Potom na-
sledovala beseda a námety na zdokona-
lenie prevedenia divadelnej hry, preto-
že divadelný súbor sa rozhodol prihlá-
siť do súťaže amatérskych divadiel. Z 
tohto dôvodu nebude v tomto roku 
nacvičená nová hra.   
Divadelníkom držíme palce v súťaži.  

Mesiac úcty k starším 

 

Mesiac október má krásny prívlas-

tok—mesiac úcty k starším.  

Obecný úrad v spolupráci so základ-

nou  a materskou školou v obci pripra-

vil slávnostné popoludnie pre starších 

občanov obce.  

Kultúrnym programom sa deti  poďa-

kovali  prarodičom za  prácu v rodi-

nách, kde starí rodičia často  pomáha-

jú  pri výchove a opatere vnúčat. Zá-

roveň sa vedenie obce poďakovalo 

vekovo starším občanom za aktívne 

zapájanie sa do aktivít v obci. 

Našim drahým spoluobčanom prajeme  

do ďalších rokov  veľa zdravia a tvori-

vých síl, aby mohli rozdávať svoje 

skúsenosti a rady nám mladším ešte 

veľa rokov. 

Orechové slávnosti 

 

Mikroregión Radošinka usporiadal 

dňa 8. 12. 2012 v obci Nové Sady 

prvý ročník orechových slávností. 

V zámočku v spomínanej obci bola v 

dopoludňajších hodinách prednáška o 

pestovaní orechov a o pozitívnom 

vplyve konzumácie orechov na ľudský 

organizmus. Prednášku viedol profe-

sor Hričovský, uznávaný odborník v 

oblasti pestovania zeleniny a ovocia. 

Po skončení prednášky bola dlhá dis-

kusia týkajúca sa problémov záhrad-

károv. 

Program slávností doplnilo vystúpenie 

detského súboru Zbežanček a ochut-

návky rôznych orechových koláčov, 

orechovice a orechového lekváru. 

Tešíme sa na ďalší ročník tejto akcie. 

Aktuality 

Nočné dobrodružstvo  

 Na utorok 30.10.2012 sme 

sa všetci – žiaci i učitelia 

našej základnej školy veľ-

mi tešili. Dôvodom bolo 

nočné dobrodružstvo, ktoré 

mnohí žiaci zažili i po mi-

nulé roky. V tomto roku 

bolo nočné dobrodružstvo rozprávkové a deti sa ho zúčast-

nili v hojnom počte, 83 percent.  

 Nabalení spacákmi, vyzbrojení batohmi s chipsami 

a slanými tyčinkami vstúpili do školy o 16.30 hodine 

v napätom očakávaní. Najskôr sa žiaci rozdelili do 5 skupín 

s vopred určenými kapitánmi. Vytvorili si erb svojho roz-

právkového kráľovstva a prezentovali sa v úsmevných roz-

právkových dramatizáciách, pri ktorých sa všetci pobavili. 

 O 18.00 hodine sme sa spolu vybrali na napínavú 

nočnú cestu osvetlenú len baterkami - smer chutná večera. 

Takto posilnení sme sa vrátili do školy, kde už každá pani 

učiteľka pripravila zaujímavé úlohy pre súťažiacich. Na 

diskotéke v telocvični sme si poskákali a každý tancoval 

ako vedel. Dievčenská spálňa bola v druháckej triede, kde 

sledovali rozprávky. Chlapci  riešili záhadu pohybujúceho 

sa závesu a rozprávali si hororové príbehy na dobrú noc. 

  Deti spali sladko až do rána bieleho. Ráno si šikov-

ne pobalili svoje „postieľky“  a ponáhľali sa na vyhodnote-

nie rozprávkového dobrodružstva. Prvé miesto získali Sne-

hulienky. Potom sme sa s množstvom zážitkov rozchádzali 

na jesenné prázdniny. 

          Mgr. Alexandra Krivošíková 

-Táňa Keleová Vasilková: Tá druhá 

-Táňa Keleová Vasilková: Sľub 

-Eva Stanová: Cestovinky ala Európa 

-Marie Korandová: Milosťou zdobená 

-Lukáš Ložek: Adolf Lelkeš  

-Lukáš Ložek: Kňazi farnosti Lukáčovce. 

Ďalej v edícii Vedomosti v kocke ponúkame:  

Vesmír - hviezdy, planéty, galaxie, Zem, Ľudské telo. 

V edícii Viera do vrecka ponúkame: 

Zázraky a znamenia v Biblii, Výpravy v znamení Kríža, 

Televízia v našich rukách, Pane nauč nás modliť, Hodnota 

staroby, Rozvedení katolíci. 

S cieľom prispieť k zvýšeniu záujmu o literatúru zo strany 

detí a mládeže som  sa zamerala na čítanie rozprávok pre 

čitateľov obecnej knižnice, z naj knihy Slovákov - Sloven-

ské rozprávky od Pavla Dobšinského. Táto kniha ponúka 

výber najkrajších slovenských rozprávok, zozbieraných 

medzi obyčajným ľudom, o čo sa postaral slovenský spiso-

vateľ,.   zberateľ a vydavateľ ľudových rozprávok Pavol 

Dobšinský. Prvý krát boli vydané počas rokov 1880—1883 

pod názvom Prostonárodné slovenské povesti. Zaujímavos-

ťou je, že druhé vydanie ilustroval známy slovenský maliar 

Martin Benka. Slovenské rozprávky sú čítaním nielen pre 

deti, ale svojou tradíciou a príbehmi zaujmú aj dospelého 

čitateľa. Pri čítaní si môže čitateľ dopriať oddych a zábavu. 

Slovenské rozprávky sa stali dôležitým prameňom etnológie 

aj literatúry, majú nezastupiteľné miesto a patria k najvydá-

vanejším a najčítanejším dielam slovenskej literatúry.  

                                                                  Vlasta Prosnanová 

V obecnej knižnici nájdete  
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 Policajný pes Alto 

Krimi príbeh  

Na policajnú pátraciu stanicu v Nitre dorazilo v pondelok 

22.mája 1933 oznámenie o viacnásobnom vlámaní  do bytov 

a  komôr v Dvorníkoch v okrese Hlohovec. Škoda spôsobená 

zlodejmi prevyšovala podľa prvých odhadov čiastku desať 

tisíc korún. 

 Pre všetky prípady bol s hliadkou pátracej stanice 

vyslaný aj psovod so služobným psom. Hoci v takej veľkej 

obci s hustou zástavbou ako Dvorníky bola šanca, že pes 

chytí stopu, minimálna. 

 Policajné hliadky prehľadávali vo dne i v noci lesy, 

kroviny a vinice v okolí obce, pretože bolo podozrenie, že 

vlámania sú dielom ozbrojenej lupičskej skupiny. 

 Strážmajster Votruba s Altom kontroloval určené 

priestory a v noci na utorok sa na nich usmialo šťastie. Vo 

vysokom poraste pri obci Rišňovce Alto  našiel vo vreci 

ukrytú vykŕmenú kačicu. 

 V utorok dopoludnia zatkla jedna z policajných hlia-

dok Gustáva Jošta z Dvorníkov, ktorého svedkovia videli v 

blízkosti jedného z vykradnutých domov. Pri výsluchu sa  

Jošt priznal okrem účasti na vlámaniach do domov aj k vylú-

peniu niekoľkých pokladní a uviedol, že kačica, ktorú Alto 

našiel pochádza z 36 kusov hydiny odcudzenej na fare v ne-

ďalekých Lukáčovciach. 

 Gustáv Jošt patril do lupičskej skupiny, ktorú mimo 

iných tvoril aj jeho brat Viliam  a známy zločinec Michal 

Kertileš. 

 Zatiaľ čo Gustáv Jošt skončil vo väzbe nitrianskeho 

súdu, jeho kumpáni boli na úteku  pred políciou. Preto veliteľ 

policajného oddelenia major Hodinár sústredil policajtov z 

okresu Nitra a Hlohovec a osobne začal viesť pátranie po 

unikajúcich lupičoch. Policajti narazili na ich stopu až v ne-

deľu 2.júla v lesoch pri Šintavských viniciach. 

 Pátranie ku ktorému bol vyslaný aj strážmajster Vo-

truba s Altom prebiehalo bez ohľadu na dennú dobu. Výho-

dou bol blížiaci sa spln. Mesiac totiž nádherne osvetľoval 

nočnú krajinu.  

 Okolo 23. hodiny vyštekal Alto v lese zvanom 

Poronda v kroví ukrytého Viliama Joštu. Hoci  sa dal Jošt 

na útek, nebolo mu to nič platné. Na voľno pustený Alto ho 

krátko prenasledoval a potom zvalil na zem a zadržal. Jošt 

bol strážmajstrovi Votrubovi  vďačný za vyslobodenie z 

Altových  pazúrov a v šoku prezradil smer úteku svojich 

spoločníkov aj radu krádeží, ktorých sa zúčastnil alebo o 

nich vedel. Mimo iného sa jednalo aj o pokladňu obecného 

úradu v Dolných Lovčiciach v okrese Trnava, vylúpenú v 

roku 1930.  

 Pri sprevádzaní zadržaného Viliama Jošta z miesta 

zadržania si jeden z policajtov všimol, že eskortu ktosi z 

opodial sleduje. 

 Strážmajster Votruba poslal Alta, ktorý mal po 

chvíli  na dosah ďalší úlovok. Neznámy muž sa však začal 

oháňať okolo seba valaškou. To sa Altovi nepáčilo a útoční-

ka napadol, opakovane ho zvalil na zem a pohrýzol. Sám 

utrpel neľahké zranenia od úderov valaškou. Mužovi sa 

podarilo utiecť k brehu Váhu odkiaľ sa na plavidle dostal na 

druhý breh a utiekol.  

 Altovo zranenie ošetril strážmajster Votruba  sám. 

Našťastie sa jednalo o ľahké škrabance bez vážnejších ná-

sledkov. Aj tak Alta v hĺbke psej duše trápilo, že prenasle-

dovaného zločinca nedokázal zadržať. Jeho pach už raz cítil 

a preto si ho nezmazateľne vryl do pamäti. 

 

 

Uvedená poviedka je z knihy Četnický pes Alto, ktorú napí-

sal Michal Dlouhý a vydalo ju nakladateľstvo Pragoline. 

 

Ako vidieť z  ukážky, naša obec sa dostala aj do beletrie. 

Poviedka je z knihy, ktorá vyšla zatiaľ iba v češtine. O jej 

podobe v slovenskom jazyku zatiaľ nemáme informácie. 

Ukážku v neuvedenom českom denníku našla a na uverej-

nenie poskytla 

                                                                 pani Oľga Šešerová 

A ešte  pár sladkých receptov 

Ovsené cookies 

 

100 g ovsených vločiek, 175 g  hladkej múky, 175 g kryštá-

lového cukru, 1 čajová lyžička škorice, 0,5 čajovej lyžičky 

sódy bicarbony, 140 g margarínu /Palmarin, Hera/, 1 vajce, 

70 g sušeného ovocia, 50 g sekaných orechov. 

Vločky, múku, sódu, cukor a škoricu zmiešame. Pridáme 

Palmarin, ovocie, orechy a vajce. Urobíme valček s prieme-

rom asi 6 cm, zabalíme do fólie a na 2 hodiny odložíme na 

chladné miesto. Potom krájame kolieska. Poukladáme na 

plech s papierom na pečenie a pečieme pri teplote 180°C asi 

15 minút.   

Plnené perníčky 

 

450 g hladkej múky, 2 polievkové lyžice medu, 130 g práš-

kového cukru, 70 g Palmarinu, 2 vajcia, 2 čajové lyžičky 

perníkového korenia, 0,5 čajovej lyžičky sódy bicarbony. 

Zamiesime cesto a necháme 2 hodiny stáť. Potom vyvaľká-

me na 0,5 cm a vykrajujeme rôzne tvary. Pečieme na papie-

ri ť až 7 minút vo vyhriatej rúre. 

Plnka  

1 polievková lyžica medu, 250 g omrviniek z piškót, za hrsť 

mletých orehov, 3 polievkové lyžice džemu, 2 polievkové 

lyžice rumu. 

Poleva čokoládová 

Gazdinkám prajeme príjemné pečenie a všetkým gurmánom dobrú chuť! 
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 Šachová tvorba 3 

 
Tieto moje články majú dva ciele. Je to informovanie, čo nie je treba vysvetľovať a propagácia kompozičného šachu. Propago-

vať túto činnosť určite treba, veď na 100 000 obyvateľov Slovenska pripadá iba 5 šachových skladateľov a nanajvýš 10 šacho-

vých riešiteľov. Dá sa teda povedať, že tento šport je veľmi málo známy a to nielen u nás.Vyžaduje si totiž nesmiernu trpezli-

vosť a aj dosť času. Našťastie však finančne náročný nie je. 

Nedávno sa mi dostali do rúk tri skladby od šachového skladateľa, ktorého poznal celý svet, ale nie ako skladateľa šachových 

úloh. Ja som bol tiež milo prekvapený. Je ním Karol Wojtyła –  zosnulý pápež Ján Pavol II. Teraz vám predložím jednu jeho 

skladbu. 

              Karol Wojtyla 

 „The Washington Post“ – 1994       

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

  mat 2. ťahom (8+6) 

 

 Na druhom diagrame je opäť dvojťažka. Táto spoločná skladba je však iba náčrtom a určite by sa ešte dala vylep-

šiť, ako mi to Angličan David Shire napísal. Mimochodom tento šachový skladateľ patrí medzi najlepších na svete, čo sa týka 

dvojťažiek. 

Jozef Ložek & David Shire 

Práca 1998 

 

Mat 2. ťahom  ( 8 + 4 ) 

 

Táto klasická tempová mereditka, vysvetlím – klasická preto, lebo neobsahuje zvodnosť ani nič iné, je iba jednofázová, tempo-

vá je preto, lebo namiesto zvodnosti nasleduje tempo – vynútený ťah čierneho, teda hocijaký ťah čierneho, po ktorom nasledu-

je okamžitý mat čiernemu, a mereditka to je šachová skladba, ktorá má celkový počet figúriek (kameňov) od 8 až do 12, keď 

skladba obsahuje 3 – 7 kameňov, je to miniatúrka, má tichý, nenápadný úvodník (prvý ťah bieleho). Mimochodom skladať 

takéto skladby nie je ľahké, čo viem už aj zo svojej skúsenosti. 

 

                                                                                                                                                                                        Jozef Ložek 

Riešenie: 

1.Da7! tempo 1 - Ja5  2.Jb6 mat  1 - Jc5  2.Jb6 mat  1 - Jd6  2.Jb6  

mat 

 1 - c6  2.Bxc6 mat  1 - c5  2.bxc6 mat (branie mimochodom) 1 - 

Se7  2.V6xe7 mat 

 1 - f5  2.Je5 mat. 

V tejto tempovke (vynútený ťah čierneho) dominuje biela dáma. 

Využitá je skrytá hrozba čierneho pešiaka na c7. Po ľubovoľnom 

ťahu čierneho jazdca b7 nasleduje mat Jb6. 

 

Riešenie: 

Riešenie:1.Sg2! tempo 1- Va6  2.bxa6 

mat  1- Vxb5  2.Vxb5 mat  1- Vc6  2.bxc6 

mat  1- Vb6 ľubovoľný iný ťah 2.b6 mat 

1- Ve4  2.fxe4 mat  1- Vxf3  2.Sxf3 mat 

1- Vg4  2.fxg4 mat  1- Vf4 ľubovoľný ťah 

2.f4 mat 
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Redakčná rada ďakuje  všetkým , ktorí akokoľvek prispeli 

v minulom roku k obohateniu a skvalitneniu nášho Spra-

vodaja. Ďakujeme aj všetkým našim priaznivcom a čitate-

ľom. Dúfame, že si Vašu priazeň udržíme aj v nasledujú-

com roku. Želáme si, aby ste boli spokojní s článkami a 

informáciami ktoré Vám prinášame. Veríme, že sa rozší-

ria rady dopisovateľov a Spravodaj sa tak stane ešte zaují-

mavejším. 

Hviezdička na nebi svieti a deň za dňom rýchlo letí. 

Od Štedrého dňa nás delí už len krok.  

Tak  my Vám želáme veselé Vianoce a šťastný celý rok  

                                     2 0 1 3. 

Vianočné sviatky plné radosti a pokoja v kruhu rodiny a pevné 

zdravie v novom roku všetkým čitateľom želajú                                                                                                               

                                                                  členovia  redakčnej rady  


