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účinkujúcim, rodičom a učiteľom za ich úsi-

lie, odvahu a reprezentáciu našej obce patrí 

poďakovanie.  

 Ako som uţ neraz spomenul, naša 

obec vďaka fungujúcemu zdruţeniu Mikrore-

giónu Radošinka a rozvíjajúcej sa cykloturis-

tiky sa dostáva viac a viac do povedomia. 

Zvyšuje sa návštevnosť našej obce či uţ 

z radov študentov alebo zahraničných hostí. 

Vrámci mikroregiónu Radošinka  mnohé 

obce nadviazali druţobné vzťahy so Srbský-

mi obcami. Naša obec nie je výnimkou a dňa 

26.9.2013 sme podpísali zmluvu so srb-

skou obcou Sopotnica o partnerských vzťa-

hoch. V jesenných mesiacoch boli na návšte-

ve v našej obci  ľudia z Čiech a Bulharska. 

Táto návštevnosť a záujem o nás tak trošku 

zaväzuje k udrţaniu slušného a čistého pro-

stredia v našej obci. 

 Dávam ešte do povedomia, ţe rok 

2014 je pre našu obec veľmi významný. Pri-

pomenieme si 750 výročie najstaršej písom-

nej zmienky z r. 1264 o obci Lukáčovce. 

 Váţení spoluobčania, záverom môj-

ho príhovoru mi dovoľte, aby som Vám 

k prichádzajúcim vianočným sviatkom popri-

al krásne a veselé Vianoce. Nech sú sviatka-

mi plné lásky, pokoja a oddychu. Nech je 

vaše srdce obklopené láskou všetkých blíz-

kych a ţiari šťastím jasne ako Betlehémska 

hviezda. Nech pod stromčekom nájdete veľa 

darčekov, ktoré vás pri srdiečku zohrejú a 

zaţijete chvíle, na ktoré budete vţdy s úsme-

vom spomínať. 

                                           Ing. Igor Cok,                          

                                            starosta obce 
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 Váţení spoluobčania, 
 
prihováram sa k Vám v tomto peknom pred-

vianočnom období, aby som Vás stručne 

oboznámil s dianím v našej obci. 

 Počas letných mesiacov úspešne 

prebehla kontrola na investičné akcie z roku 

2012. Táto kontrola sa týkala rekonštrukcie 

Obecného úradu, Hasičskej zbrojnice 

a krajinno architektonickej úpravy obce Lu-

káčovce. Následne boli uvoľnené finančné 

prostriedky z Poľnohospodárskej platobnej 

agentúry, z čoho sa mohol z časti refundovať 

úver na tieto akcie. Pokiaľ sa neuskutočnila 

táto refundácia bolo by veľmi ťaţko sa púš-

ťať do ďalších akcií. Koncom tohto roka 

sa začalo s opravou cesty Svätomartinská, 

finančné prostriedky boli získané od minis-

terstva hospodárstva na opravu ciest vo výš-

ke 1500 Eur. Vzhľadom na to, ţe pri rekon-

štrukcii spojovacej cesty Alekšince- Luká-

čovce naša obec získala cestnú drť, ktorá je 

na skládke. V budúcom roku  plánujeme túto 

drť pouţiť na dokončenie opravy Svätomar-

tinskej cesty v spodnej časti a v oprave hor-

nej časti. V letných mesiacoch boli vyhoto-

vené a na schválenie odovzdané ďalšie tri 

projekty, ktoré budú podľa najnovších infor-

mácií schvaľované aţ v budúcom roku.  

Jedná sa o tieto projekty: 

- projekt pre vybudovanie multifunkčného 

ihriska 

- autobusové zastávky 

- krajinno architektonické úpravy obce II. 

etapy, v ktorom je zahrnuté aj vybudovanie 

schodiska na ulicu Svätomartinská (oproti 

transformátoru). 

 V mesiaci november sme 

v spolupráci s obcou Alekšince uskutočnili 

memoriam Juraja Fándlyho. Táto kultúrna 

udalosť sa uskutočnila v kultúrnom dome 

v Alekšinciach, ako prvý ročník v súťaţi 

poézie a prózy. Na tejto akcii, čo je veľmi 

pekné, sa zúčastnili pod vedením našich pe-

dagógov aj ţiaci z našej Lukáčovskej Zá-

kladnej školy. Z Lukáčoviec sa zúčastnila 

ţiačka Tamara Lazarčíková, ktorá sa umies-

tnila na 2. mieste a Diana Černá na 3. mieste. 

Zo ZŠ Alekšince sa súťaţe taktieţ zúčastnila 

naša ţiačka Terézia Zámečníková. Všetkým 

Príhovor starostu obce  
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Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo  

dňa 23. 9. 2013 v malej zasadačke kultúrneho domu v Lukáčovciach 

Informácie zo zasadnutia OZ 

                                                                                        

      I. 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo  

-  program zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

- kontrolu uznesení z minulého zasadnutia 

- ţiadosť manţelov Cokových o odpredaji a dlhodobého prenájmu  časti pozemku par.č. 363/1 

- návrh VZN o dotáciách z rozpočtu  obce 

- správu o čerpaní dotácií z rozpočtu obce 

- správu o cestovných náhradách 

- návrh spolupráce a druţby  so Srbskou republikou 

- ponuku p. Anny Gálisovej o odpredaj parc. č. 71/1 obci 

- ţiadosť domova dôchodcov o finančný príspevok pre p. Genovévu Balagovú 

- ţiadosť  ŠK Magnus o mimoriadnu dotáciu na rok 2013 

 

II. 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí berie na vedomie 

- určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

- program zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

- kontrolu uznesení z minulého zasadnutia 

- správu o čerpaní dotácií z rozpočtu obce za roky 2011 a 2012 

- správu o cestovných náhradách 
 

 

      III. 

 

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

- overovateľov zápisnice, p. Karola Bullu   a p. Ing. Eduarda Teplanského 

- program rokovania 4. Riadneho zasadnutia OZ 

- VZN o dotáciách z rozpočtu obce 

- ţiadosť manţelov Cokových o odkúpení časti parc. č. 363/1 

- kúpu pozemku p.č. 71/1 pre obec od p. Gálisovej 

 

                                                       IV. 

 

Obecné zastupiteľstvo zamieta: 

- Ţiadosť o mimoriadnu dotáciu  pre ŠK Magnus vo výške 3000,00€ na rok 2013 na nákup časti zavlaţovacieho systému. 

 

Obecné  zastupiteľstvo doporučuje 

 - Starostovi   rokovať  s právnikom  a pripraviť právny podklad riešenia situácie s p. Balagovou Genovévou. 

 - Spracovať smernicu o cestovných náhradách. 

Výsledky volieb VÚC 

Prvé kolo volieb do zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja sa konalo 9. 11. 2013 v kultúrnom dome v Lukáčovciach. 

Z počtu 942 oprávnených voličov sa k volebnej urne dostavilo 110 voličov, ktorí odovzdali 105 platných volebných lístkov pre 

voľbu do zastupiteľstva a 109 platných volebných lístkov pre voľbu predsedu. 

 Druhé kolo volieb do zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja sa konalo 23. 11. 2013 v priestoroch miestnej Základ-

nej školy.  Z počtu 940 oprávnených voličov sa k volebnej urne dostavilo 108 voličov, ktorí odovzdali 108 platných volebných 

lístkov. Prvý kandidát, pán Belica získal 90 hlasov  a druhý kandidát, pán Galbavý 18 hlasov. 

 Obyvatelia obce boli počas konania prvého aj druhého kola volieb disciplinovaní a k ţiadnym mimoriadnym udalostiam 

nedošlo. Volebná komisia pracovala svedomito. Voľby prebehli v pokojnej atmosfére. 
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Dobrovoľné darovanie krvi 

V spolupráci s Národnou transfúznou sluţbou Nitra iniciuje poslanec obecného zastupiteľstva 

 v Lukáčovciach Martin Bulla dobrovoľné darovanie krvi 

Kvapka života 

 

 

 

 

Darcov krvi čakáme v pondelok 16. decembra 2013 v čase medzi 8. a 11. hodinou  

v kultúrnom dome v Lukáčovciach. 

Potrebné je priniesť si so sebou  občiansky preukaz, kartičku poistenca a preukaz darcu krvi. 

Radi privítame i odvážnych prvodarcov. 

Večer pred odberom a ráno nejedzte tučné jedlá /syry, maslo, údeniny.../ Pred odberom krvi  vypite aspoň pol litra vody alebo  

čaju a nechoďte nalačno!  Vhodné je jesť ľahké jedlá: ovocie, zeleninu, sucháre, netukové pečivo, dţem,  med, ... Pred odberom 

nefajčite /aspoň 6 hodín/, nepite alkohol, nevystavujte sa psychickej a telesnej námahe. Buďte oddýchnutí po výdatnom spánku.  

 

Po odbere dostanete priepustku pre zamestnávateľa platnú celý deň, stravný lístok a sladkosť.  

Nebude chýbať občerstvenie, káva červené vínko. 

Príďte a pomôžte vašou krvou tým, ktorí ju potrebujú. 

OZ Vrbina 

 OZ Vrbina vzniklo 9.8. 2013 zapísaním do registra 

Ministerstva vnútra. 

 OZ Vrbina je mimovládne nepolitické zdruţenie 

fyzických a právnických osôb, ktoré majú vôľu napĺňať ciele 

zdruţenia. 

Zdruţenie má záujem: 

 1. rôznymi formami zbierať, uchovávať, spracová-

vať a prezentovať históriu obce Lukáčovce, 

 2. zaoberať sa osobitosťami vývoja ţivota obce, a 

hľadať to, čo bolo a je pre ňu jedinečné a výnimočné, 

 3. vyvíjať činnosti v oblasti kultúry, športu, vzdelá-

vania a výchovy detí a mládeţe, 

 4. vyvíjať aktivity v oblasti ekologického myslenia a 

ochrany ţivotného prostredia, 

 5. spolupracovať s ostatnými záujmovo príbuznými 

organizáciami a zdruţeniami, fyzickými a právnickými oso-

bami, ktoré majú podobné ciele, 

 6. podporovať aktivity na rozvoj komunitného a 

regionálneho rozvoja. 

Členská základňa a riadiaci orgán  OZ Vrbina: 

OZ Vrbina  má 14 členov . 

Predsedníctvo má 5 členov: 

predsedníčka - Soňa Szalaiová 

podpredseda - Juraj Hanák 

členovia - Viera Fuseková, Renata Lukáčiková,  

                  Soňa Mrázová 

    S cieľom pomôcť našej obci Lukáčov-

ce, sme sa rozhodli zaloţiť Občianske 

zdruţenie Vrbina. Pre tento názov sme sa 

rozhodli preto, ţe v obci sa nachádza ešte  

časť starej vrbiny, ktorá  bola miestom 

stretávania sa mládeţe.  Zdruţenie vznik-

lo práve z iniciatívy mládeţe a skupiny občanov z Lukáčo-

viec, ktorí majú spoločné záujmy v oblasti  kultúrneho a 

športového diania v obci. 

   Svoju činnosť plánujeme zamerať nielen na zacho-

vávanie tradícií , divadelnícku činnosť, organizovanie súťaţí, 

ale tieţ je naším záujmom podieľať sa na riešení aktuálnych 

problémov, ktoré trápia  našu obec vo všeobecnosti. 

 OZ Vrbina  sme sa rozhodli zaloţiť z dôvodov: 

 a. občianske zdruţenie má väčšiu šancu získať fi-

nančné prostriedky z grantov, ministerstiev a iných organizá-

cií a pomôcť obci a občanom, 

 b. treba, aby sa ľudia znova začali stretávať, spozná-

vať sa navzájom, pracovať v mene spoločného cieľa. 

 Členom  OZ Vrbina sa môţe stať kaţdá fyzická ale-

bo právnická osoba, ktorá súhlasí so zameraním zdruţenia a s 

jeho stanovami. Prihlásiť sa môţe kedykoľvek u ktoréhokoľ-

vek člena predsedníctva osobne alebo telefonicky u predsed-

níčky zdruţenia na telefónnom čísle 0908 077 655 alebo po-

slaním sms správy. 

   Radi vás medzi sebou privítame. 
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Oslava svetla 

V Piešťanskom informač-

nom centre sa 15. 11. 2013   

konala vernisáţ umelkyne 

Viery Fusekovej. Nádherné 

keramické diela autorky 

rozţiarili celé informačné 

centrum. 

 Viera Fuseková keramiku vyštudovala a dnes ţije a 

tvorí v našej obci. Vytvára uţitkovú i dekoratívnu  keramiku. 

Práca s hlinou je naozaj zaujímavá a tvorivá. „Hlina je pre 

mňa všestranným tvorivým  nástrojom. Sama vytváram nie-

koľko druhov  keramiky.“ hovorí   autorka  výstavy.  Výstava 

trvala od 15. do 22. novembra. 

 Autorke prajeme  veľa úspechov a tvorivých síl. 

                          prevzaté z internetu, upravila Soňa Szalaiová Autorka výstavy (vľavo) a kurátorka výstavy (vpravo) 

Návšteva zo Srbska  

V rámci  rozvíjajúcej sa 

spolupráce mikroregiónu 

Radošinka a druţobného 

regiónu Polimje v Srbsku 

navštívila Slovensko v 

dňoch 25. aţ 28. septembra 

srbská delegácia.  Jej členmi 

boli starostovia obcí druţob-

ného regiónu Polimje  a ich 

predseda  Sabahudin Obuči-

na.  Významným hosťom  

bol primátor srbského mesta 

Prijepolije, Ing. Emir Ha-

šimbegovič. Po celý čas 

pobytu vzácnych hostí spre-

vádzali členovia výboru 

MAS Radošinka, presedníčka pani Mária Berecová, mana-

ţérka Renata Lelovská, fotograf Juraj Hraška, starostovia 

obcí MAS Radošinka a dvaja tlmočníci.   

 Na úvod pobytu srbských hostí v reprezentačných 

priestoroch krajského úradu Nitra privítal ţupan Nitrianskeho 

samosprávneho kraja pán  Milan Belica. Potom si spoločne 

prezreli najväčšie skvosty Nitry, Nitriansky hrad, múzeum a 

z turistického vláčiku obdivovali krásu a históriu nášho 

okresného mesta.    

 Ich program pokračoval návštevou obcí  mikrore-

giónu Radošinka. Dozvedeli sa, aké moţnosti dáva Európsky 

fond rozvoja vidieka. Prezreli si zrealizované projekty. Na-

vštívili záhradníctvo v Čabe, pálenicu v Jelšovciach, obnove-

ný kaštieľ v obci Zbehy a iné.  

 Druhý deň pobytu sa zastavili aj v našej obci. Táto 

návšteva mala pracovný charakter. V kultúrnom dome v Lu-

káčovciach podpísal starosta obce Sopotnica  pán Slaviša 

Januševič a starosta obce Lukáčovce Ing. Igor Cok dohodu o 

vzájomnej spolupráci. Po oficiálnej časti nasledovala degus-

tácia vína a kultúrny program. No a za tým uţ voľná zábava, 

v rámci ktorej  sme sa naučili niektoré srbské tance. V nesko-

rých večerných hodinách odviezol autobus našich hostí do 

Nitry, kde boli ubytovaní. 

 Ubytovanie  mali návštevníci zo Srbska zabezpeče-

né v peknom prostredí hotela Zámocká koruna. Z jeho izieb 

je pekný  výhľad na staré mesto, čo ocenili aj naši hostia.  

 V sobotu ráno sme sa s prianím šťastnej cesty s pria-

teľmi zo Sbska rozlúčili. Dúfame, ţe si od nás odniesli pekné 

záţitky a inšpirácie pre ich činnosť v rozvoji obcí.   

  Na znak toho, ţe sa im u nás pobyt páčil, pozvali 

nás na návštevu Srbska. Ich pozvanie radi prijmeme a naďa-

lej budeme rozvíjať našu spoluprácu aj formou takýchto krás-

nych výmenných pobytov.    

                                                                          Soňa Szalaiová 
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Nadnárodný projekt Cesty vody-cesty k 

sebe má za úlohu zachovávať kultúrno-

historické dedičstvo s väzbou na miest-

ne tradície a umelecké aktivity. V apríli 

sa naši umelci zúčastnili prvého stretnu-

tia v ČR, na ktorom s českými umelca-

mi  navrhli diela, ktoré budú tvoriť. V 

súčasnosti prebieha prejednanie návr-

hov umeleckých diel so zapojením záuj-

mových organizácií a spolkov. Preto 

českí umelci navštívili v septembri náš 

región.  

 Vybrané diela budú umiestne-

né v obciach, pri vodných tokoch, ktoré 

patria do povodia Radošinky. 

Mesiac október má uţ tradične prívlas-

tok mesiaca úcty k starším. Je to veľmi 

pekná tradícia uctievania múdrosti a 

skúsenosti skôr narodených. Neomyl-

nou pravdou však je, ţe nielen v tomto 

mesiaci si naši starší občania zaslúţia 

pozornosť, pomoc a úctu. 

 Tak ako po iné roky i tento rok  

pripravil obecný úrad v Lukáčovciach 

príjemné posedenie pre vekovo starších 

spoluobčanov. Slávnostné popoludnie 

sa uskutočnilo dňa 27. októbra v kultúr-

nom dome v obci. V kultúrnom pásme 

vystúpili deti z miestnej materskej a 

základnej školy. 

V kultúrnom dome v Lukáčovciach sa 

dňa19. novembra 2013 konala výstava 

plazov.  

 V interiéri kultúrneho domu 

mohli návštevníci vidieť rôzne druhy 

plazov takmer z celého sveta.  I keď 

niektoré druhy patrili k nebezpečným a 

obávaným predátorom, návštevníci si 

ich mohli pozrieť z bezpečia.  

 Návšteva výstavy bola určite 

nezabudnuteľným záţitkom pre malých 

i veľkých. Veď vidieť toľko rozličných 

druhov plazov na takom malom priesto-

re a v blízkosti svojho domu nie je kaţ-

dodennou skutočnosťou. 

Cesty vody... Výstava plazov  Z úcty k šedinám   

  Ako kaţdý rok, aj tento 

rok k nám  do domácností 

opäť zavítal sv. Mikuláš. 

Viete však, kto to bol a aké 

o ňom vznikli legendy? Za 

tajomného večera, v tichu 

pri sviečkach advetného 

venca, môţete svojím de-

ťom vyrozprávať krásny 

príbeh o tom, ako vznikla 

tradícia sv. Mikuláša. Určite 

vás drobci budú počúvať so 

zatajeným dychom.  

 

 

Kto bol sv. Mikuláš? 

 Nuţ, naozaj existoval, narodil sa v meste Patara v Malej Ázii 

okolo roku 270 nášho letopočtu. Pochádzal z bohatej kres-

ťanskej rodiny a v Alexandrii vyštudoval za kňaza, keď však 

zachránil topiaceho sa muţa, ktorý vypadol z lode smerujúcej 

do Myry, za tento vzácny skutok ho „pasovali“ za biskupa. 

V tom čase chodili biskupi v červenom habite, tu niekde asi 

vzniklo prepojenie, ţe Mikuláš má červený kabát, čiţmy, 

čiapku i nohavice. Mikuláš bol mimoriadne láskavý človek, 

miloval Boha a snaţil sa šíriť kresťanské učenie pomedzi 

ľudí. Nezištne pomáhal chudobným, slabým, hladným, cho-

rým a bezbranným. Vykúpil ľudí odsúdených na smrť, nakú-

pil jedlo pre hladných, vraj dal postaviť nemocnicu. Celý 

svoj majetok rozdal ľuďom, ktorí to potrebovali. Rozpráva sa 

o ňom mnoho legiend ako oţivenie mŕtvych, navrátenie za-

blúdených námorníkov späť domov či záhadne bohatá úroda 

obilia v čase hladomoru. 

 

Mikulášske legendy 

Jedného večera sa sv. Mikuláš, ktorý chodil rád medzi ľudí, 

prechádzal po meste. Ako šiel popod jedno okno, počul, ako 

dnu narieka nejaký otec, ţe nemá ani na ţivobytie, nieto ešte 

na veno svojim trom dcéram, aby sa mohli vydať a pokojne 

ţiť. Svätý Mikuláš sa tichúčko vrátil domov, kde mal práve 

tri mešce peňazí od istého boháča.  

Svätý Mikuláš z Mýri, biskup  

Vzal prvý a vhodil ho do toho otvoreného okna. Druhý večer 

tak spravil s druhým mešcom a tretí večer s tretím. Lenţe ... 

vtedy uţ na neznámeho darcu tíško za rohom domu čakal 

onen otec, pretoţe sa mu chcel poďakovať za pomoc 
Uvidel, ţe darcom je ich milovaný biskup Mikuláš. Hneď k 

nemu pribehol a nemohol sa vynaďakovať.  
 Ale sv. Mikuláš ho prosil, aby nikomu o tom neho-

voril. Nechcel, aby mu ľudia ďakovali, ale Bohu, ktorý sa o 

kaţdého stará - práve tak, ako i jemu dal cez boháča tie 3 

mešce, aby nimi pomohol. Ale otec mal takú radosť, ţe o 

dare sv. Mikuláša povedal vari kaţdému v mestečku. A od 

tých čias sa na sv. Mikuláša v noci obdarúva... 

 

 Iná legenda hovorí o tom, ţe Mikuláš sa často večer 

po zotmení prechádzal ulicami a pozoroval ľudí za oknami. 

Keď videl chudobnú ubiedenú rodinu s deťmi, ktorým neve-

deli dať rodičia nič na večeru, do obloka im vloţil jedlo, 

hračky i niekoľko mincí. Nik nevedel, kto je tým dobrodin-

com, pretoţe Mikuláš chcel zostať v anonymite.  

 

Sviatok sv. Mikuláša 

Od tých čias vznikla tradícia sv. Mikuláša. Je mu venovaný 

6. december, pretoţe vraj Mikuláš umrel práve v tento deň.  

 

Čisté čižmičky v okne!  

Zvyk s čiţmičkami v oknách sa traduje práve z legendy o 

tom, ako Mikuláš nechával v oblokoch chudobných ľudí da-

ry. V ţiadnej domácnosti s malými deťmi teda v tento výni-

močný deň nesmú chýbať čiţmičky v okne! Môţeme ich tam 

poloţiť spolu s deťmi. Samozrejme, najprv ich dobre dočista 

očistíme.  

 Kedysi si deti čistili kapce či čiţmičky, obe topánky 

z páru. Do jednej dostávali uhlíky či prútik, do druhej slad-

kosti a ovocie.  

 Dnes chodieva Mikuláš s anjelom a čertom do do-

mácností, na námestia, do školských a kultúrnych zariadení a 

pýta sa detí, ako sa správali počas minulého roka. Deti mu 

zarecitujú básničku, zaspievajú pesničku a za to dostanú slad-

kosti a ovocie.  

                                                                   Prevzaté z internetu 
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Poďakovanie za úrodu 

V nedeľu, 6. októbra 2013, bolo v našej obci vo farskom kos-

tole slávnostné POĎAKOVANIE ZA ÚRODU. Mnohí spo-

luobčania priniesli zo svojich záhrad dopestované ovocie, 

zeleninu, obilie, med, tekvice, orechy, ... a šikovne všetko 

naaranţovali. 

Na týchto fotografiách atmosféru zachytil Marián Rajnoha, 

ďakujeme mu za poskytnutie záberov ... 

                                                                   prevzaté z internetu 

eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí - sa v našej 

obci a farnosti angaţuje pri práci s mládeţou.  

 Vydarenou akciou bol Jesenný turistický výlet na 

Zobor, ktorý sa uskutočnil  vo štvrtok 31. októbra 2013, teda 

počas jesenných školských prázdnin. Spolu 23 detí a mla-

dých z Lukáčoviec a Alekšiniec a 3 dospelí prešli pešou tu-

ristikou cca 17 km. Zaţili pri tom veľa veselých spoločných 

chvíľ a urobili niečo aj pre svoje zdravie.  

 Dúfame, ţe na nasledujúcu túru sa vydáte spolu s 

nami aj vy. 

                                                                prevzaté z internetu 

eR-ko informuje 

30 rokov spevokolu 

Pri príleţitosti 30. výročia 

zaloţenia spevokolu v Luká-

čovciach sa dňa 15.6.2013 

konala slávnostná svätá omša 

v miestnom kostole svätého 

Jána Nepomuckého. Pozva-

nie na túto slávnosť prijali 

kňazi, ktorí pôsobili v našej 

farnosti, vdp. Štefan Herényi, vdp. Marian Uváček a kňazi—

rodáci, vdp. Jozef Zachar a kaplan Lukáš Loţek a terajší pán 

farár Peter Blahovec.  

 Po slávnostnej omši na spoločnom posedení spomí-

nali začiatky spevokolu, na spoločné púte a iné aktivity. 

 Do ďalších rokov im prajeme veľa elánu, síl  a pek-

ných  spoločných záţitkov. 

                                                                     Členovia redakcie Vzácni hostia a členovia spevokolu s rodinami. 
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Vernisáž 

 

V priestoroch starého divadla A. Spišá-

ka v Nitre sa 27. novembra o 17,oo 

hodine uskutočnila vernisáţ diel ma-

liarky Soni Mrázovej.  

 Na krásnej výstave bolo vi-

dieť tvorbu a dielo umelkyne, ktorá 

ţije a tvorí  v našej obci. Okrem svojej 

umeleckej tvorby sa venuje aj deťom. 

Svedčí o tom fakt, ţe uţ niekoľko ro-

kov vedie v obci výtvarný odbor zá-

kladnej umeleckej školy - Tralaškoly. 

Vďaka tomu nemusia deti dochádzať 

za záujmovou činnosťou do Nitry. Ďa-

kujeme a prajeme ešte veľa úspechov . 

Aktivita divadelníkov 

 

I keď sa to moţno na prvý pohľad 

nezdá, ale mladí divadelníci v našej 

obci sú stále aktívni. Aby zdokonalili 

svoje herecké výkony zúčastňujú sa 

divadelných seminárov, ako tomu 

bolo aj v novembri tohto roku.  

 V rámci projektu okresného 

osvetového strediska pre amatérske 

divadelné súbory  si pozreli hru Poma-

rančová kôra. Zúčastnili sa besedy s 

reţisérom a hercami  divadla z Vrá-

biel. Rozbor témy a práce herca a reţi-

séra priniesol nový pohľad na divadlo 

a na prácu herca na javisku.   

Memoriál Jozefa Vindiša 

 

V auguste sa na miestnom futbalovom 

ihrisku uţ tradične konal Memoriál 

Jozefa Vindiša. Tento rok sa ho zú-

častnili druţstvá z   Chrenovej, Pohra-

níc, Pastuchova a domáci tím ŠK 

Magnus Lukáčovce. 

 

Lúpež v predajni potravín 

 

V našej obci opäť šarapatili lupiči. 

Dňa 20. 10. sa v nočných hodinách 

vlámali do predajne potravín Jednota, 

kde odcudzili hotovosť. Z tohto dôvo-

du bola predajňa ďalší deň zatvorená. 

Stalo sa  . . . 

Včelári z Francúzka  

Výmena skúseností prináša nielen nové poznatky, ale aj zlep-

šenie a zefektívnenie práce. Nie je tomu inak ani v oblasti 

včelárstva. Preto sa organizujú zájazdy našich včelárov do 

zahraničia a naopak. Pri príleţitosti takejto výmeny skúse-

ností navštívilo  základnú organizáciu včelárov v našej obci 

asi štyridsať včelárov z Francúzka. Účastníci tohto poznáva-

cieho zájazdu boli z okolia mesta Paríţ. 

 Do Lukáčoviec zavítala táto  návšteva 24. 6.  2013. 

S nimi si prišiel pozrieť činnosť našej základnej organizácie 

aj predseda Slovenského zväzu včelárov pán  Ľudovít Gál. 

Francúzski včelári si so zvedavosťou prezreli  včelnicu. Pre-

javili záujem o včelárstvo  na Slovensku. Veľmi ich zaujal 

chov včelích matiek. V zaujímavej besede, ktorá trvala vlast-

ne počas celej návštevy, si vymenili skúsenosti s našimi vče-

lármi v oblasti chovu včelstiev a včelích matiek. Pamätnou 

plaketou ocenili  prácu  chovateľa včelích matiek  v našej 

obci, pána Alexandra Riegela, ktorý v tomto vidí ocenenie 

dlhoročnej práce všetkých včelárov. 

 Naša obec nebola jedinou zastávkou  zahraničných 

včelárov. Na výmenu skúseností  sa ešte zastavili v organizá-

cii včelárov v Devínskej Novej Vsi, Kráľovej pri Senci a v 

Ţeliezovciach. 

 Vďaka takýmto podujatiam sa nielen zlepšujú pod-

mienky chovu včiel ale sa aj  šíri dobré meno Slovenského 

zväzu včelárov aj za hranicami nášho štátu. 

Včelárska nedeľa  

Podujatie Včelárska nedeľa  sa formou odbornej prednášky 

na danú tému organizuje kaţdoročne v niektorej z obcí Nit-

rianskeho okresu. V tomto roku bola jej realizáciou povere-

ná organizácia včelárov v našej obci.  

 Beseda na tému Chov včelích matiek sa konala v 

kultúrnom dome v Lukáčovciach 7. júla 2013. Na besede sa 

zúčastnilo asi 50 včelárov z rôznych obcí z celého okresu.  

Po odbornej prednáške sa rozprúdila  ţivá beseda nielen o 

chove včelích matiek, ale aj o ďalších úskaliach chovu včiel. 

 Včelárska nedeľa aj tento rok splnila svoj účel a  

prispela k skvalitneniu práce včelárov. 
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 Veľká súťaţ vo varení gulášu sa konala 20. júla 2013. Uţ od 

rána bol čulý ruch na miestnom futbalovom ihrisku. Pripravo-

vali sa miesta pre súťaţiacich a divákova samozrejme aj pre 

porotu. Vďaka Nitrianskym filantropom, Nitrianskej komunit-

nej nadácii a SPP sme mali dosť stolov pre potreby súťaţe.  

 Tento rok sa do súťaţe prihlásilo štrnásť druţstiev z 

obce a blízkeho okolia. Účastníci dostali pamätné plakety, 

ktoré sponzorsky darovala pani Viera Fuseková. K materiál-

nemu zabezpečeniu podujatia a občerstvenia ďalej prispeli 

firmy PEWAG, RUUKI, prevádzka pohostinstva na miestnom 

futbalovom ihrisku a ďalší nemenovaní sponzori. Všetkým 

touto cestou srdečne ďakujeme. 

 Samotné súťaţné varenie gulášu odštartovala,  vý-

strelom z pištole Soňa Mrázová presne o 14,00 hodine. Potom 

nasledovalo predstavovanie tímov a ich členov. Formálni či 

neformálni vodcovia predstavovali zámer svojho tímu, ale 

nikto nechcel prezradiť recept na ten svoj najlepší guláš.  

 Ako vţdy všetkých prekvapila hygienická kontrola, 

ktorá tento raz prišla aj so svojím maskotom. Maskota, paná-

ka, doviezli na vozíku, ktorý ťahal  pes Berny /z Bernského 

salašníckeho plemena/. Kto nechcel leţať na vozíku vedľa 

maskota, musel sa podrobiť prísnej kontrole a účinnej dezin-

fekcii domácou slivovicou. Vďaka zodpovednému prístupu 

deratizujúceho tímu sme aj tento rok nemali ţiadne problémy. 

 Potom sa uţ súťaţiaci nerušene venovali príprave a 

vareniu gulášu. Pretoţe sa vzduchom šírila vôňa praţenej ci-

buľky ako predzvesti dobrého gulášu, začali prichádzať aj  

prví návštevníci. Medzi nimi aj vzácni hostia z NKN z Nitry. 

Guláš Cup 

O 17,00 hodine predstavila moderátorka podujatia Soňa Mrá-

zová odbornú porotu.  Jej členmi boli: starosta obce Lukáčov-

ce  Igor Cok, starosta obce Zbehy Ivan Habiňák, podstarosta 

obce Lukáčovce Eduard Teplanský, pani Hedviga Sitárová, 

pani Blanka Sochorová a slečna Zuzana Podhradská. Od 

17,45 hodine začali asistentky nosiť porote vzorky jednotli-

vých gulášov. 

 A kým sa rozhodovalo o najlepšom jedle, prebehla 

obľúbená súťaţ MISS a MISSák Guláš Cupu. Desať súťaţia-

cich dievčat podobne ako desať súťaţiacich muţov muselo 

splniť náročné úlohy súťaţe. Prísna porota nikomu nič neod-

pustila. Po ťaţkom zápase sa tohtoročnou MISS Guláš Cupu 

Lukáčovce 2013 stala Denisa Lukáčiková. V neuveriteľne 

veľkej konkurencii v muţskej kategórii napokon titul MISSák 

Guláš Cupu Lukáčovce 2013 získal Ján Mičke. 

 Vyvrcholením Guláš Cupu bolo vyhlásenie víťaza 

súťaţe o najlepší guláš. Odborná porota po dlhom zvaţovaní 

pridelila bronzovú medailu druţstvu LuSaKa. Na druhom 

mieste sa umiestnilo druţstvo Online stavba NR a prvenstvo 

si odnieslo hosťujúce druţstvo s názvom Bača team.  

 V diváckej súťaţi sa po sčítaní hlasov na tretej prieč-

ke umiestnil dievčenský tím s  názvom La Paloma. Druhé 

miesto získal Corgoň team. Víťazom podľa názoru divákov sa 

stal  Tesco team. 

 Špeciálnu cenu, Baša-cenu, tento rok organizátori 

udelili na základe apetítu fenky Bašky. Jej najviac chutil guláš 

Corgoň teamu.  

 Po vyhlásení víťazov pokračovalo popoludnie vese-

lou zábavou, spevom a tancom. Do neskorých nočných hodín 

do tanca hrala hudba Country song. 

 Víťazom blahoţeláme a tešíme sa na ďalší ročník. 

                        Za organizátorov: Soňa Szalaiová, Juraj Hanák 
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 Ďalšou  akciou ktorú v predvianočnom období pripravuje 

pre verejnosť občianske zdruţenie Vrbina v spolupráci s 

obecným úradom v Lukáčovciach sú uţ skoro tradičné Via-

nočné omrvinky. Je to  predajno-výstavné popoludnie spoje-

né s ochutnávkou Vianočného punču a spestrené zaujímavý-

mi aktivitami z oblasti ručných prác. 

 Témou tohtoročných Omrviniek sú betlehemy. Starý 

pekný zvyk stavania betlehemov pochádza z trinásteho storo-

čia nášho letopočtu a veľmi rýchlo sa rozšíril medzi široké 

masy ľudu. Betlehemy sa vyrábali z rozličných, najčastejšie 

prírodných materiálov. 

 V neposlednom rade treba spomenúť aj ţivé betle-

hemy. Herci i amatéri v rôznych mestách či obciach takouto 

formou  pribliţujú  významnú udalosť, narodenie Jeţiša Kris-

ta. V našej obci sa po prvý krát stretneme so ţivým betlehe-

mom. Krátke pásmo si pre verejnosť pripravili deti a mládeţ 

z našej obce. 

 Akcia je podporovaná v rámci malých projektov, 

ktoré sú financované Európskou úniou, Iuventou a Operač-

ným programom vzdelávania. Menovaným sponzorom touto 

cestou ďakujeme za finančnú podporu. 

Vianoce tradične - netradične 

V tomto krásnom predvianočnom období pripravuje pre deti 

občianske zdruţenie Vrbina v spolupráci s obecným úradom 

tvorivé dielne. Je to podujatie, na ktorom si môţu deti sami 

vyrobiť vlastnú vianočnú ozdobu. Okrem samostatnej práce 

deťom priblíţi  staré vianočné  zvyky  krátka filmová ukáţka.  

 Všetci účastníci budú môcť ochutnať nealkoholický 

Vianočný punč a posilniť sa chutným ovocím. Táto krásna 

akcia mohla vzniknúť vďaka podpore malých projektov, kto-

ré sú financované Európskou úniou, Iuventou a Operačným 

programom vzdelávania. Menovaným sponzorom touto ces-

tou ďakujeme za finančnú podporu. 

 Príďte 8.12. 2013 o 14 hodine do kultúrneho domu v 

Lukáčovciach a zabavte sa s nami. Tešíme sa na Vašu  účasť. 

                                              za organizátorov Soňa Szalaiová             

V roku 2014 pripravujeme oslavy 750. výročia obce. Radi by 

sme prezentovali minulosť i súčasnosť obce. Preto sa touto 

cestou obraciame na Vás, milí spoluobčania, ak máte doma 

zaujímavé fotografie starých či nových budov, ulíc alebo aj 

fotografie obyvateľov či vlastné staršie a novšie fotografie a ste 

ochotní prispieť k poznaniu histórie i súčasnosti našej obce, 

prineste ich prosím na obecný úrad na skopírovanie. Fotografie, 

originály Vám budú  vrátené.  Ďakujeme za spoluprácu. 

Vianočné omrvinky a živý 

Športové popoludnie 

 Srdečne vás všetkých pozývame  na Vianočné omrvin-

ky a ukáţku ţivého betlehemu do kultúrneho domu v Lukáčov-

ciach dňa 15.12. 2013 o 14 hodine. Prajeme pekný záţitok.  

Tešíme sa na Vašu  účasť. 

                                              za organizátorov Soňa Szalaiová             

K jedným z posledných spoločenských aktivít predvianočné-

ho obdobia iste bude patriť športové popoludnie. Uskutoční 

sa totiţ 23. decembra a to v kultúrnom dome v Lukáčovciach. 

 Čo pre mladých ľudí pripravujú organizátori? V 

rámci malých projektov spojili svoje nápady a sily. Vznikla 

tak myšlienka športového popoludnia, v ktorom si budú môcť 

návštevníci zasúťaţiť v stolnom tenise a stolnom futbale. V 

priestoroch kuchynky budú zas šikovné dievčatá a chlapci 

môcť popustiť uzdu fantázii a spoločne pripraviť rôzne jed-

nohubky či chlebíčky  ako pohostenie na malú párty.  

 Podujatie je pripravované za  podpory malých pro-

jektov, ktoré sú financované Európskou úniou, Iuventou a 

Operačným programom vzdelávania. Uvedeným sponzorom 

touto cestou ďakujeme za finančnú podporu. 

 Ak máš záujem zúčastniť sa tejto akcie, pozorne 

sleduj oznamy na internetovej stránke obce a plagáty v obci. 

Príď sa zabaviť a zašportovať si. Všetci športovci i nešpor-

tovci sú srdečne vítaní. 

 Nefňukaj! Športuj a sa zabávaj!   

Lukáčovce na fotografiách 

Pošta oznamuje 

Dodávka novín a tlačovín sa uskutočňuje v skorých ranných 

hodinách, ale centrálny rozvoz pošty sa realizuje z jedného 

miesta, z Bratislavy. Poštové zásielky sú priváţané na poštu do 

obce  medzi 9 aţ 10 hodinou. Preto nie je moţné doručovať 

poštu v skorších hodinách. Záujemcovia o skoršie dodanie den-

nej  tlače si ju môţu  vyzdvihnúť osobne, ráno počas otváracích 

hodín miestneho poštového úradu. Za pochopenie ďakujeme. 
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Hodová diskotéka 

Tak ako si nevieme predstaviť hody bez dobrého jedla, spo-

ločných rodinných stretnutí a bez kolotočov a atrakcií, nevie 

si ich naša mládeţ predstaviť bez diskotéky. Aj tento rok sa 

konala hodová diskotéka v piatok i v sobotu v areáli staroby-

lého Lukáčovského kaštieľa.  

 Nezabudnuteľná a s ničím neporovnateľná atmosfé-

ra starých pivničných priestorov je ako stvorená pre hlasnú 

zábavu mládeţe. Aj tieto jedinečné podmienky k nám do 

obce na hodovú diskotéku kaţdoročne prilákajú  tieţ veľa 

cezpoľných návštevníkov. Nebolo tomu inak ani tento rok. 

Na diskotéke bolo veľa domácich mladých ľudí a tieţ veľa 

zabávajúcich sa z okolitých obcí.  

 Práca s prípravou a organizáciou podujatia nebola 

márna. Vďaka svedomitej príprave, dobrej organizácii a obe-

tavému prístupu organizátorov sa tohtoročná diskotéka na-

ozaj vydarila. Verím, ţe sa o rok znova v dobrej nálade stret-

neme na ďalšej diskotéke. 

                                                                               Juraj Hanák 

Lukáčovský spravodaj. Vydáva Obecný úrad Lukáčovce, 951 23 Lukáčovce. NEPREDAJNÉ. 

Redakčná rada: Ing. Eduard Teplanský, Ing. Soňa Szalaiová. 

Telefón: 0908 077 655, e- mail: noviny.lukacovce@gmail.com 

Šk Magnus Lukáčovce 

V jesennej časti futbalovej ligy zaznamenali odchovanci A 

muţstva našej obce  dobré výsledky. Vzorne reprezentovali 

našu obec  na súťaţi v rámci Nitrianskeho  kraja.   

 Za svoj úspech vďačia nielen kvalitnej a poctivej 

príprave a náročným tréningom. Svoj podiel na dobrom 

umiestnení majú aj skalní fanúšikovia, ktorí podporujú hrá-

čov povzbudzovaním a účasťou na zápasoch.  Dôleţitá je 

podpora tímu hlavne na súperovom ihrisku, kde to majú hráči 

ale aj fanúšikovia pri povzbudzovaní, ťaţšie. Dúfame, ţe táto 

spolupráca bude aj naďalej pretrvávať. 

 Futbalisti touto cestou ďakujú svojím fanúšikom za 

podporu a povzbudenie na domácom ihrisku i na súperových 

ihriskách.  

Výsledky jesennej časti ligy: 

Nové sady—ŠK Magnus  0:7 

Šurianky—ŠK Magnus  2:4 

Diakovce—ŠK Magnus   0:2 

Poľný Kesov—ŠK Magnus 1:7 

ŠK Magnus—Štefanovičová  5:0 

Dolné Lefantovce—ŠK Magnus 0:3 

ŠK Magnus—Horné Lefantovce 2:1 

Hruboňovo—ŠK Magnus  1:5 

ŠK Magnus—Dlhá nad Váhom 1:2 

Veča—ŠK Magnus  3:0 

ŠK Magnus—Veľká Dolina 3:0 kontumačne 

Súpiska A mužstva ŠK Magnus Lukáčovce: 

 

Tréner: Miroslav Mládenek 

Vedúci muţstva: Juraj Hanák 

 

Futbalisti: 

Dian Ivan   Nemec Pavol  

Gajdoš Matej   Sitár Andrej 

Hanák Vladimír   Sitár Matúš  

Hurta Marek   Sitár Michal 

Kališ Marek   Struk Daniel 

Kališ Patrik   Šajter Roman  

 Kollár Róbert   Škoda Jozef  

Krajčírik Lukáš   Škoda Július 

Mateička Marek   Tóth Matúš 

 

Vedenie klubu a futbalisti  ŠK Magnus Vás pozývajú na jar-

nú časť sezóny. V roku 2014 sa bude značná časť zápasov  

odohrávať  na domácej pôde.  

 Tešíme sa na svojich fanúšikov, ktorí nás prídu po-

vzbudiť a dodať síl do zápasov.  

                                                                               Juraj Hanák 

 

Do novej sezóny 

nastúpia futbalisti 

ŠK Magnus v no-

vých dresoch. Bude-

me drţať palce, aby 

im nové dresy pri-

niesli povestné fut-

balové šťastie vo 

všetkých zápasoch. 

Nech zvony zvonia a srdia plesajú, 

nech sviece horia a čaše štrngajú. 

Teraz, keď ku šťastiu je len krok, 

prajeme Vám krásne Vianoce a 

šťastný Nový rok.  

Krásne preţitie Vianočných 

sviatkov a do nového roku veľa 

šťastia, lásky a porozumenia 

všetkým čitateľom prajú  

 zamestnanci  Obecného úradu,            

poslanci obce a redakčná rada. 


