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NOVOROČNÝ PRÍHOVOR

V tomto čísle nájdete:
Novoročný príhovor starostu obce
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Váţení spoluobčania !
Dovoľte mi, aby som sa Vám v tento slávnostný deň Nového roka touto cestou prihovoril. Nový rok nie je len údaj v kalendári,
ale pre kaţdého z nás znamená aj začiatok
nových plánov, predsavzatí a určenia si nových cieľov, ktoré by sme počas nastávajúceho roka 2012 chceli uskutočniť v súkromnom, tak aj pracovnom ţivote. Je to čas obzretia sa späť a zhodnotenia toho, čo sme
uplynulý rok zaţili, vykonali, alebo tieţ nestihli urobiť. Ţivot človeka je sám o sebe
pestrý a kaţdého z nás postretli aj nie najlepšie dni naplnené trápením, smútkom a nezdarom, ako aj dni dobré, veselé, radostné a
šťastné. A na tomto dobrom je potrebné ďalej stavať.
Aj naša obec počas uplynulého obdobia prekonávala rôzne prekáţky, no zadosťučinením je dokončenie niektorých aktivít, ktoré spôsobili zveľadenie našej obce.
Nie vţdy je situácia ľahká - v spoločnosti, v
dedine, či v rodine - niekedy si myslíme, ţe
sme urobili pre danú vec všetko, ale nakoniec sa stretávame i s nepochopením, kritikou či nevôľou, lenţe i takéto veci prináša
beţný ţivot.

Dôležité telefónne čísla
Kancelária obecného úradu.

Štatistické údaje
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Spoločenská kronika
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7829 921
Zdravotné strediská
MUDr. Šimová

ŠK Magnus informuje
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Harmonogram zberu PET
fliaš

10

Harmonogram splátok
SIPO za odpad

10

7829 101

(Alekšince) 7822 212

Mojim osobným prianím je neustála
spolupráca s Vami - občanmi obce; vţdy si
budem váţiť Vaše dobré a povzbudzujúce
slová a rady, ako aj Vašu spoluprácu. Chcel
by som sa v tejto chvíli úprimne poďakovať
všetkým, ktorí svojou prácou a snahou v
uplynulom roku prispeli k rozvoju a zveľaďovaniu našej obce Lukáčovce. Chcem sa poďakovať aktívnym spoločenským organizáciám,
podnikateľom, ţivnostníkom, ale aj jednotlivcom, ktorí dennodenne dokazujú, ţe im osud
našej obce nie je ľahostajný. V prichádzajúcom novom roku 2012 Vám v mene
svojom a tieţ v mene svojich spolupracovníkov, v mene všetkých poslancov Obecného
zastupiteľstva prajem hlavne veľa sily a šťastia v kaţdodennom ţivote. Prijmite prosím aj
ţelanie pevného zdravia, hojného boţského
poţehnania, vzájomného pokoja a harmónie,
zlepšenia medziľudských vzťahov, nech nás
v našej obci nezaťaţí nezamestnanosť a nedostatok. Rozdávajte okolo seba dobrú náladu, usilujme sa prekonať zlo dobrom a ceňme
si to, čo má naozaj hodnotu.
Na záver Vám prajem príjemný,
poţehnaný a úspešný rok 2012.
Ing. Igor Cok
Starosta obce
Integrovaný záchranný systém

112

Hasičská záchranná sluţba

150

Polícia

158

Polícia Veľké Záluţie

Rýchla zdravotnícka pomoc, sanitky, návštevy
6545 111

(Rišňovce) 7828 132
MUDr. Pristachová—detské

7828 240

MUDr. Kučerová—zubné

7828 128

Lekáreň Alekšince

7822 297
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6592 202

6545 849
Lekárska sluţba prvej pomoci:
dospelí
deti

6942 229
6545 294

Informácie zo zasadnutia OZ
Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 14. 12.
2011 v malej zasadačke kultúrneho domu v Lukáčovciach
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí s ch v a ľ u j e:
VZN č. 3/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území
obce Lukáčovce
Rozpočet obce na rok 2012
VZN o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a ţiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách i školských
zariadeniach a určenie podmienok tejto úhrady
VZN č. 06/2011 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku v MŠ, v školskom klube detí a v školskej jedálni
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lukáčovce
VZN o zákaze prevádzkovať hazardné hry prostredníctvom výherných automatov na území obce Lukáčovce
doplnenie sadzobníka cien za sluţby poskytované obcou Lukáčovce – prenájom kultúrneho domu – pre poslanca
obecného zastupiteľstva a pre pracovníka Obce Lukáčovce paušálnou sumou 5 €
ţiadosti na dotáciu:
-Rímsko-katolícky farský úrad Lukáčovciach o finančný príspevok na dokončenie opravy strechy filiálneho kos
tola v Alekšinciach vo výške 1.500 €
- ţiadosť Slovenského zväzu včelárov obce Lukáčovce o dotáciu vo výške 500 €
- ţiadosť ŠK Magnus Lukáčovce o dotáciu 3000€, s tým, ţe dotácia pre futbalistov sa zníţi o náklady súvisiace so
zameraním multifunkčného ihriska
inventarizačnú komisiu v zloţení: predseda Ing. Teplanský Eduard
členovia: Ing. Soňa Szalaiová, p. Zuzana Gajdošová
zníţenie vekovej hranice dôchodcov od 65 rokov na vianočný darček od OÚ: 5 € na osobu
odsúhlasenie platu starostu obce v roku 2012 v rovnakej výške ako v roku 2011
návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na prvý polrok roku 2012
Obecné zastupiteľstvo p o v e r u j e starostu obce
získať informácie od firmy ENVIGEOS:
- akú finančnú čiastku budú účtovať za zber separovaného odpadu?
- aké by boli sankcie v prípade odstúpenia od zmluvy?
V.
Obecné zastupiteľstvo z a m i e t a:
ţiadosť p. Juraja Ţáka o jednorazovú finančnú výpomoc
ţiadosť p. Ľubomíra Slaného o zníţenie daní z nehnuteľnosti na podnikanie na rok 2012

Telefónne čísla na služby a poruchy
Elektrina

0850 111 555

Základná škola s materskou školou:

poruchy 0850 111 567

Základná škola

7829 105

0850 111 727

Materská škola

7829 135

Voda, kanalizácia—poruchy:

Rímskokatolícky farský úrad

7829 104

Obecný úrad

Autobusová doprava :

Plyn

7829 101, 7829 211, 0905 833 381

Pracovník obecného úradu

0907 119 044

Nitra—informácie o spojoch

Prevádzkovateľ vodovodu :
Ing. Valíček
Pracovník Ekostavingu

dispečing, prímestská doprava
7769 511, 0908 729 737

Trnava—informácie o spojoch

0905 880 909

Informácie o telefónnych číslach
2

6599 333
6599 349
0900 211 911
1180

Beseda so spisovateľom.
Dňa 19.12.2011 sa v obci Malé Záluţie konala
beseda so známym slovenským novodobým spisovateľom Jozefom Banášom. Usporiadateľom
tejto zaujímavej akcie bol mikroregión Radošinka
v spolupráci s obecným úradom Malé Záluţie.
Beseda prebiehala v priestoroch kultúrneho domu spomínanej obce. Po slávnostnom privítaní vzácneho hosťa a všetkých prítomných sa
rozhovoril spisovateť o svojom ţivote a o pohnútkach, ktoré ho viedli k písaniu kníh. Opisuje v
nich svoje záţitky z krajín, ktoré navštívil. Nevšedné sú jeho pohľady na rozdielnosť kultúr, správania sa a rebríčka hodnôt ľudí v rôznych kútoch sveta. V novších dielach
opisuje politický vývin a medziľudské vzťahy v politike na Slovensku. Vysvetľuje, ţe nie je kritikom, znalcom ani posudzovateľom, iba hľadačom
správnej cesty a poznania. V jeho dielach nie je absolútna hodnota či pravda,
je tam vyobrazený jeho pohľad a názor na danú situáciu či stav. Takto prezentoval svoje diela Kód 9, Sezóna potkanov, Zóna nadšenia a iné. V závere
besedy bolo moţné si zakúpiť niektoré z autorových kníh. Neodmysliteľnou
súčasťou tejto akcie bola autogramiáda, kde spisovateľ podpisoval zakúpené knihy ale aj knihy, ktoré si besedujúci doniesli z vlastnej kniţnice.
Besedy sa z našej obce zúčastnila pani Vlasta Prosnanová. , pani
Renáta Lukáčiková , pani Soňa Szalaiová a pán starosta Ing. Igor Cok. Dúfame, ţe mikroeregión Radošinka pripraví pre obyvateľov obcí v novom
roku ešte viac podobných zaujímavých akcií.
Ing. Soňa Szalaiová
Najdôležitejšie body:

Aktuality
Dobrá novina.

Výstava krojov v miniatúrach

Divadelné predstavenie

Vo Vianočnom období roka 2011 koledníci priniesli Dobrú novinu a Vianočný vinš do našich rodín. Vďaka
štedrosti hostiteľov sa tieto dobrovoľné finančné prostriedky pošlú do Afriky na konkrétne projekty pomoci.
Celú aktivitu zastrešuje eRko - Hnutie
kresťanských spoločenstiev detí. Za
koledníkov i obdarovaných ďakujeme
všetkým darcom.

Dňa 3. 2. 2012 bola v priestoroch
Ponitrianskeho múzea na Štefánikovej
triede v Nitre otvorená výstava Slovenského ľudového odevu v miniatúrach,
ktorá potrvá do 28. 2. 2012. Autorom
vystavovaných diel je náš spoluobčan,
pán Rastislav Bellovič. Slávnostnú
atmosféru otvorenia výstavy obohatilo
vystúpenie hudobnej skupiny LuSaKo.
Ak si nestihnete pozrieť tieto skvosty
nášho kultúrneho dedičstva máte moţnosť oboznámiť sa s nimi priamo v
obci. Miestna kniţnica v spolupráci s
autorom plánuje uskutočniť podobnú
výstavu v priestoroch kniţnice. Výstava bude realizovaná v priebehu mesiaca máj alebo jún.

Skupina mladých ľudí z našej obce sa
pokúsila nadviazať na tradíciu divadelníctva u nás. Iste si mnohí ešte
pamätáte na divadelné predstavenia,
ktoré sa hrávali v našom kultúrnom
dome. Hercami boli obyvatelia obce.
Vystúpenia mali vţdy veľký úspech.
V rôznych divadelných ţánroch hrali
dospelí, mládeţ, ale mali sme aj detské predstavenie. V posledných rokoch akoby nebola vôľa pustiť sa do
podobnej akcie. Minulý rok si však
mládeţ zaumienila zmeniť to a tak sa
dnes pripravujú na predstavenie
„Ţenský zákon―, ktoré by mali v premiére uviesť koncom februára alebo
začiatkom marca. Drţíme im palce.

Výnimočná nedeľa
Dňa 26. februára sa v našom kostole
uskutoční slávnostná svätá omša pri
príleţitosti nedoţitých stých narodenín duchovného otca našej farnosti
vdp. pána dekana ThDr. Jozefa Baču.
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keramika, bábiky odeté do miniatúr
krojov, výšivky, háčkované ozdoby na
stromček, výrobky z koţe, ... Väčšinu
vystavovaných drobností si mohli
návštevníci v prípade záujmu i zakúpiť.

Vianočné omrvinky
Nedeľné adventné popoludnie 11.
decembra 2011 patrilo v Kultúrnom
dome v Lukáčovciach výstave s názvom Vianočné omrvinky.

Hostia mohli vidieť ukáţky
pečenia oblátok, pouţívanie servítkovej techniky, zdobenie koţe, ... Hrejivý vianočný punč návštevníkom dopriali pracovníci Obecného úradu.
Dianie pri jednotlivých stoloch snímané kamerou mohli prítomní sledovať
na veľkoplošnom plátne. Máme nádej,
ţe v najbliţšom adventnom čase sa
dočkáme podobných "omrviniek".

Prezentované boli mnohé
zaujímavé veci umocňujúce vianočnú
atmosféru, ako napríklad krehké oblátky, vianočné trvanlivé pečivo,
"trubičky", vianočné dekorácie na
slávnostný stôl, servítková technika
zdobenia predmetov, príklady prestretého sviatočného stola v minulosti a v
súčasnosti, perníky, medovina, med,
sviečky z pravého včelieho vosku,

prevzaté z internetu

Svätoštefanský ples

do spevu hrala prítomným hudobníčka z Hlohovca, pani
M. Baračková. Na vydarenom podujatí si vyše 70 hostí
uţilo veselú zábavu, tanec, občerstvenie dobrými nápojmi
a chutnú večeru. Viac ako 20 hodnotných cien si z tomboly domov odniesli šťastní výhercovia.

V pondelok, 26. decembra 2011, sa v priestoroch Kultúrneho domu v Lukáčovciach uskutočnil v poradí prvý Svätoštefanský ples. Usporiadateľom bola miestna hudobná
skupina LuSaKo v spolupráci s farským úradom Lukáčovce .

Moţno len dúfať, ţe sa podobný pekný Svätoštefanský ples na sviatok Svätého Štefana uskutoční aj v
ďalšom roku.

Pekný spoločenský večer otvoril vdp. pán farár
Marian Uváček krátkou motlitbou. Potom spomínaná
hudobná skupina zahrala pár známych piesní. Do tanca i

pán Rastislav Šimora

Fašiangový ples
V poradí druhý Fašiangový ples sa pod záštitou starostu
obce konal 28. januára 2012 v kultúrnom dome v Lukáčovciach.

dobníčka pani Baračková. Občerstvenie lahodnými nápojmi zabezpečil bufet a energiu tancujúcim dodala výborná večera a po polnoci guláš. Výherné čísla tomboly
boli vylosované o polnoci.

Ples tradične otvoril starosta obce Ing. Igor Cok
krátkym príhovorom. Slávnostnú atmosféru večera podčiarklo predtancovanie v podaní tanečníkov z tanečnej
školy z Hlohovca. Potom uţ prišla na rad zábava a tanec.
Prítomných zabávala aţ do skorých ranných hodín hu-

Organizátori touto cestou ďakujú všetkým, ktorí
pomohli pri realizácii spomínaného podujatia a tešia sa na
ďalší ročník uţ tradičného plesu.
Ing. Eduard Teplanský
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Výstava krojov v Zbehoch
V priestoroch základnej školy v Zbehoch sa dňa 28. 2. 2012 uskutočnila
výstava ľudových krojov. Kurátorkou výstavy bola rodáčka z obce Zbehy,
pani Alena Lisyová, ktorá aj svoju bakalársku prácu zamerala na regionálne
ľudové odievanie. Jej pôvodný zámer mal zahŕňať iba jej rodnú obec, no
zdalo sa jej to málo a preto oslovila Mikroregión Radošinka, ktorý zdruţuje
11 obcí. Na relatívne malom území našla zaujímavé a rôznorodé tradičné
odevy líšiace sa mnohými prvkami. Oslovila všetky obce, no len v piatich z
nich sa zachovali pôvodné kroje, či uţ sviatočné alebo pracovné. Môţeme sa
pochváliť, ţe jednou z obcí, ktoré mohli prezentovať svoj kroj sme boli aj
my, obec Lukáčovce. Okrem nášho kroja sme ešte videli kroje z Jelšoviec,
Čakajoviec, Nových Sadov a Zbehov. Prezentáciu krojov spríjemnila miestna spevácka skupina a spevácko—tanečné vystúpenie veselej dvojice. V
priestoroch chodby školy boli vystavené starodávne pracovné nástroje na
spracovanie ľanu, od jeho zberu aţ po tkanie na tkáčskom stave. Ďalej sme
mohli vidieť kuchynské zariadenie, taniere, mlynček na mak , mlynček na
kávu, tĺčik na koreniny a iné. Po stranách chodbu lemovali panely s fotografiami. Zaujímavosťou a milým prekvapením pre nás bolo, ţe medzi dobovými fotografiami sme našli aj fotky z Lukáčoviec.
Sprievodným podujatím bola filatelistická výstava, ktorú predstavil riaditeľ poštového múzea v Banskej Bystrici, pán Martin Vančo. Návštevníci mohli vidieť ľudové odevy na
známkach z celého sveta. Vystavované známky boli napríklad z Libérie, Surinamu či z
USA. Nebolo dôleţité označiť niektorú zo známok za najkrajšiu, ale bolo dôleţité vidieť a
pokochať sa krásami ľudovej šikovnosti a nápaditosti z rozličných kútov sveta. Z príleţitosti výstavy bol vydaný aj pamätný lístok a filatelisti mali moţnosť získať aj príleţitostnú
pečiatku z uvedenej výstavy.
Za krásnu výstavu a hodnotný umelecký záţitok ďakujeme organizátorom a všetkým zúčastneným vystavovateľom. Veríme, ţe podobné podujatia na rozšírenie poznatkov z oblasti našej minulosti a na udrţiavanie tradícií budú naďalej pokračovať.
Ing. Soňa Szalaiová , pán Rastislav Bellovič

Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide . . .
Rok sa stretol s rokom a uţ je tu
opäť fašiangový čas. Pripomenuli nám to aj dva vydarené
plesy. A keď sme minulý rok
úspešne začali tradíciu plesov a
ešte lepšie v nej pokračujeme,
chceme pokračovať aj v tradícii
fašiangového sprievodu.
Preto Vás aj tento rok
všetkých srdečne pozývame do
nášho fašiangového sprievodu,
ktorý sa bude konať v obci, v
sobotu, 18. februára 2011.
Sprievod začne o 14,00 hod pri
kultúrnom dome a bude pokra-

čovať ulicou na Tŕnie a vráti sa
do kultúrneho domu cez ulicu
Juraja Fándlyho. Pred kultúrnym domom bude pokračovať
zábavným programom, pochovávaním basy.
Dúfame, ţe nám bude
počasie priať podobne ako minulý rok a spoločne sa dobre
zabavíme.
Prajeme Vám veselé fašiangy!
za usporiadateľov
p. S. Szalaiová, p. J. Hanák

5

Sviatok Ružencovej Panny Márie
Pôvod sviatku Ruţencovej panny Márie treba hľadať v 16.
storočí. Vtedy ohrozovala zbytok Európy turecká invázia.
Naše Lukáčovce prekonali uţ niekoľko vyrabovaní
od tohto nepriateľa kresťanstva. Rozhodujúca bitka sa odohrala 7. októbra 1571 na mori pri Lepante. Katolícka liga
pod vedením Dona Juana d Austria odvrátila útok divokej
presily Turkov. Vtedy pápeţ sv. Pius V. vyzýval celý katolícky svet na modlitbu ruţenca. Sám sa spolu s kardinálmi a
boţím ľudom stretol v bazilike Santa Maria Maggiore v
Ríme, kde sa spolu modlili za víťazstvo. Neskôr, počas dňa,
pápeţ zrazu vstal a vyzval všetkých, aby sa poďakovali za
víťazstvo. Vtedy sa rozozvučali zvony v celom Ríme na
poďakovanie za odvrátenie nebezpečenstva. Správa o víťazstve prišla samozrejme aţ neskôr. Pápeţ nariadil kaţdoročne sláviť 7. októbra, ako spomienku na Pannu Máriu Ruţencovú.

našej dedine svedčí aj samotný náš kostol. Na jeho vedľajší
oltár bola povýšená socha Ruţencovej Panny Márie (pre
tých, čo si nevšimli, nádherne vypracovaná). No toto nestačilo, veď sú tu ešte ďalšie dve vyobrazenia. Jedno ako stropná maľba a ďalšie ako vitráţové okno. Jeden chrám a aţ tri
vyobrazenia Ruţencovej matky—aj toto poukazuje na nemalú úctu a dôveru k ruţencu v čase vzniku týchto diel.
Komunizmus, ak sa chcel udrţať pri moci, musel narušiť
všetky kresťanské iniciatívy a s nimi aj ruţencové spoločenstvo. Aj napriek tejto dobe sa v Lukáčovciach podarilo obnoviť Ruţencové spoločenstvo uţ v roku 1984, do pádu
reţimu len v domácich rozmeroch, ale za to s účasťou, ktorá
zabezpečila zostavenie 25 ruţí, čo predstavovalo 375 členov. Pomohlo aj k víťazstvu nad komunizmom, ktorý sa o 5
rokov zrútil? Asi. Ale takéto tajomstvá sa väčšina z nás v
tomto pozemskom ţivote nedozvie.

Na Slovensku sme si na rozozvučanie zvonov museli počkať viac ako sto rokov a to aţ do 12. septembra
1683. tento deň sa spája so slávnym víťazstvom nad Turkami pri Viedni. Spomínaný deň z vďačnosti za víťazstvo
pápeţ Inocent XI. Ustanovil za sviatok Mena panny Márie.
Všetky tieto udalosti sa museli silno vryť do pamäte našich
predkov aj významom modlitby ruţenca. V 19. storočí kňazi zakladaním ruţencových spoločenstiev bojovali aj proti
„metle ľudstva―. Týmto spôsobom sa snaţili uchrániť svojich veriacich pred úplnym schudobnením. O ich úspechoch
svedčí aj zákaz Ruţencových spoločenstiev maďarskými
vládnymi orgánmi na podnet ţidovských krčmárov, ktorí sa
odvolávali, ţe nie sú schopní odvádzať dane za prázdne
krčmy. O veľkej iniciatíve Ruţencového spoločenstva v

Dnes, v čase demokracie, pokroku v ľudských právach a modernizácie, v čase, keď istoty ľuďom ponúkajú jak
politici či finančné inštitúcie, uţ nie je o čo bojovať. Toto
dedičstvo otcov, ako aj iné, upadá do zabudnutia a záujem
oň sa rúca rýchlosťou lavíny. Malú nádej ale vo mne vyčarovala poznámka priateľa, ktorý mi vravel: „pred dvoma
rokmi som sa nechal prehovoriť a dnes som za to vďačný.
Akosi zrazu máme viac času na seba so ţenou aj na deti a aj
ten televízor nemusí hrať kaţdý večer―. Ţe by sa dalo ruţencom bojovať o to, čo je dnes najvzácnejšie? O čas? Asi ešte
má zmysel uchovávať dedičstvo otcov, keď máme o čo bojovať a preto „Dedičstvo otcov zachovaj nám Pane!―.
pán Vojtech Bellovič

Z histórie Lukáčovskej cesty
V Londýnskom archíve sa nachádza spis perzského cestovateľa, ktorý sa prechádzal po Slovensku v časoch kráľa Svätopluka. Putoval po starobylej ceste do jeho sídla. Vzdialenosť od Ostrihomu, kde vstupoval na územie Slovenska, po ono jeho
kráľovské mesto, bolo desať dní. Všeobecne sa uvádza, ţe karavany obchodníkov sa presúvali 20 km denne. Prvým veľkým
sídlom na ceste bola Nitra, čo poukazuje, ţe Nitra leţala na onej starobylej obchodnej trase v predhorí Slovenska a smerovala na Hlohovec a Červenícky brod. Cestu z Nitry do Hlohovca poznáme aj dnes, ale je to tá istá, čo bola aj v tých časoch?
V zápise týkajúcom sa našej obce z roku 1429 sa spomína cesta vedúca z Nitry do Lukáčoviec. V teréne obce som
sa rozhliadol po moţných cestách smerom na Nitru a tá najbliţšia je v skutočnosti tou najlepšou. Je to cesta vedúca hrebeňom, nie dolinami, ktoré boli v tých časoch viac mokraďové a plné rákosia ako si vieme predstaviť. Cesta po hrebeni vysychá najskôr, čiţe je prvá najschodnejšia. Cesta vedúca z Argentínskej ulice prechádza po hrebeni k potoku Andač a po náprotivnom hrebeni medzi Andačom a Alekšincami priamo aţ za Luţianky k Nitre. Vzdialenosť je priam na polceste medzi
Hlohovcom a Nitrou 20km na jednu a 20km na druhú stranu. Je predpoklad, ţe takéto miesta sa stávajú miestami pre nocľah. Hľadanie cesty na Hlohovec uţ nebolo také ťaţké. Veď popred známy mohylový útvar pri kostole sú ešte jasné zvyšky
zahĺbenej cesty spúšťajúcej sa dole strmým svahom do vrbiny a stáčajúcej sa k juterskej ceste a tá vedie priamo po hrebeni
do blízkosti Hlohovca. Význam mnohých dedín sa v 13. storočí prudko zmenil a tatársky vpád niektoré vymazal iné prudko
spomalil a iné obce stúpali na význame. Tu niekde môţeme vidieť ako na význame začala stúpať cesta cez súčasné Rišňov6

ce , ktorá bola aj hlavným ťahom Hlohovec—Veľké Záluţie, ktoré tieţ naberalo na ţivotaschopnosti. To, ţe Lukáčovcami
prechádzala v časoch Veľkomoravských a dobách po nej táto hlavná tepna východu a západu, poukazuje aj nález staromaďarského hrobu v oblasti Lukáčoviec (opísaný v knihe vydanej k 730 výročiu prvej písomnej zmienky). V starobylých knihách k
akým Dubnická kronika patrí, je aj takýto zápis: „ Keď sa Húni presvedčili, ţe ich protivníci ustúpili, vrátili sa na miesto bojiska , mŕtvoly svojich spolubojovníkov i kapitána Keva čo najúctivejšie pochovali podľa skýtskej obyčaje vedľa cesty, kde
slávnostne postavili kamenný stĺp...―.
Tento záznam dosť dobre vysvetľuje zvyklosti kočovných kmeňov od časov Skýtov, ktorých počiatky siahajú hlboko do storočí pred Kristom a nám osvetľuje aj to, prečo je na trase Hlohovec-Nitra-Levice častý výskyt staromaďarských
hrobov. Ich pohrebným zvykom bolo pochovanie v blízkosti ciest a nie obyčajných, ale dobre známych. Výskyt hrobov nepoukazuje ani tak na ich prítomnosť na území ako na to, ţe Lukáčovce leţali pri veľmi významnej obchodnej ceste. Takýto hrob
je skôr svedectvom, ţe v blízkom okolí zomrel, neţ ţil. Cesta medzi Nitrou a Moravou je cesta, ktorou prechádzal Svätopluk,
Rastislav ale tieţ Konštantín a Metod. Cesta, ktorou k nám prichádzal ţivot i smrť.
pán Rastislav Bellovič

Zo života poľovníkov
Ako v kaţdej obci aj u nás, v Lukáčovciach,
v malej ale peknej dedine, máme milovníkov prírody. Tunajšie poľovnícke zdruţenie bolo zaloţené v päťdesiatych
rokoch minulého storočia. Od tých čias sa v zdruţení zapájalo do činnosti a povinností veľa aktívnych členov – poľovníkov. Naši dedovia a otcovia postavili peknú poľovnícku chatu, ktorá stojí v príjemnom prostredí vinohradov za
dedinou. Naše zdruţenie poľuje pribliţne na 1585 ha
v katastrálnom území Lukáčoviec.
Malé remízky a hájiky poskytujú zveri úkryt
pred nepriazňou počasia a prirodzenými nepriateľmi. Poľujeme na malú pernatú zver (baţant, kačica divá) a malú srstnatú zver (zajac). Poľuje sa aj na srnčiu zver. Ale poľovníci
tlmia aj škodcov v revíri, hlavne líšky. Škodná dokáţe napáchať veľa škody na malej zveri hlavne v jarných mesiacoch, keď loví mláďatá zajaca a baţanta.

V spoločenskej oblasti poľovníci kaţdoročne varia
„Poľovnícky guláš― . Táto akcia pre širokú verejnosť sa tradične koná v letných mesiacoch v priestoroch poľovníckej
chaty a okolia. Mnohí členovia poľovníckeho zdruţenia sú
členmi hudobnej skupiny LuSaKo, ktorá je známa nielen
v obci.

Medzi priority poľovníkov však nepatrí lov ale ich
činnosť spočíva hlavne v starostlivosti o zver, o jej ochranu
a starostlivosť o poľovné políčka. V lete poľovníci chystajú
krmivo pre zver na zimné obdobie. Opravujú krmelce, soľníky a napájadlá pre zver. V zimnom období potom neraz
na vlastnom chrbte roznášajú krmivo a soľ do revíru. Vtedy
zver potrebuje pomoc a ochranu. Nadmerné vyrušovanie
zveri spôsobuje, ţe zver stráca veľa energie stresom pri
vyplašení a potom jej zostáva málo síl na preţitie zimy.
Mnohí majitelia psov a mačiek neraz púšťajú svoje zvieratá
„len tak si pobehať― a tieto zvieratá sa často zatúlajú
v revíri. Neraz sa stane, ţe prenasledujú zver a nie je výnimkou, ţe ju usmrtia. Aj členovia poľovníckeho zdruţenia sú
majiteľmi krásnych psov a vedia ako psa vycvičiť, aby poslúchal a hlavne pomáhal svojmu pánovi. Medzi plemená,
ktoré sú u nás chované patrí Labrador, Český fúzač, Slovenský hrubosrstý stavač, Weimarský stavač, malý Musterlandský stavač, Jazvečík, Jakteriér či Nemecký krátkosrstý stavač.

Dnes má poľovnícke zdruţenie v Lukáčovciach 24
členov. Väčšinou sú to mladí chlapi z obce. Medzi najstarších a najskúsenejších poľovníkov, ktorí nám, mladým, vedia
veľa poradiť a vedia nás usmerniť, patrí pán Babulic Viliam,
pán Henček Emil a pán Brňo Rudolf. Snaţíme sa vplývať aj
na našu mládeţ, na naše deti a vedieme ich k láske k prírode
a ku všetkému čo je v nej. Dúfame, ţe z nich vyrastú samí
dobrí poľovníci a milovníci prírody, ktorí budú zver milovať
a chrániť tak ako my.
Na záver chcem poďakovať všetkým rodinám poľovníkov, hlavne manţelkám, ţe nám tolerujú našu záľubu,
ţe tolerujú, keď sme mnohokrát dlhé hodiny v revíri, či je
zima a či teplo. Patrí im veľká vďaka.
Prajem všetkým poľovníkom a ich rodinám veľa
zdravia v novom roku a všetkým lovcom presnú mušku.
LOVU ZDAR
pán Marián Polák
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Modlitba – cesta dozrievania
Milí priatelia, pozývam vás modliť sa. Tento cirkevný rok,
ktorý sa začal prvou adventnou nedeľou, sme v našej farnosti nazvali Rokom modlitby. Prispôsobili sme tomu
i štvrtkový program vo farskom kostole, kde máme moţnosť od 16,00 do 19,00 pred ţivým Jeţišom otvárať svoje
srdce. I na prvý piatok je moţné popoludní pripravovať sa
na spoveď pred Eucharistiou. Dôvodom týchto vyhlásení
je pre našu farnosť ohromný Boţí dar troch moţných
kňazských vysviacok.
Rozmýšľali ste uţ niekedy, prečo sa má vlastne
človek modliť? Príčinou je ţivý Boh. To on je pri modlitbe dôleţitý, stretnutie sa s ním. Teda modlitba je niečo
celkom iné neţ odbavenie si otravnej chvíľky oddrmolenia nejakých povinných textov. I otázka, či sa vieme modliť, väčšinou smeruje k tomu, či vieme texty modlitieb.
Ale modlitba je nekonečne viac. O modlitbe sa popísalo
veľmi veľa naozaj dobrých kníh. I na internete si moţno
o nej vygoogliť úţasné myšlienky. Ale čítať o modlitbe
a modliť sa sú dve rôzne veci. Ani jedna kniha o modlitbe,
i hoci by bola akokoľvek dobrá, sa za nás nebude modliť.
To je naša osobná moţnosť, česť, privilégium, radosť,
úľava, odpočinok, povzbudenie, posilnenie, osvietenie, ale
i napomenutie, niekedy námaha, ľútosť, pokora,
a nakoniec i povinnosť.
Kresťan by naozaj mal nastúpiť na cestu objavovania modlitby a nikdy by z nej nemal zísť. Vţdy sme
totiţ v tejto veci začiatočníci. Nie je to uráţka, ani podceňovanie, je to fakt. Kaţdá cesta, i cesta učenia sa modliť,
niekam vedie. Cesta modlitby vedie k niečomu neznámemu, k zjednoteniu sa s Bohom. Ak by sme však predsa len
chceli povedať, ţe my to uţ dávno robíme a vieme, Jeţišove slová z evanjelia podľa Marka o tých ktorí uveria
(modlitba totiţ vedie k posilneniu viery), nám môţu ukázať skutočný stav vecí:
„tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať zlých duchov, budú hovoriť novými jazykmi, hady budú brať do rúk a ak niečo
smrtonosné vypijú, neuškodí im; na chorých budú vkladať
ruky a tí ozdravejú.“ V našej farnosti nikoho podobného
nepoznám. Poznám však mnohých, ktorí po podobnom
zjednotení s Bohom túţia. A túţba je srdcom modlitby.
Nebojte sa, kvalita modlitby nezávisí od toho, či tento cieľ
dosiahneme alebo nie. I celkom jednoduché detské vyrozprávanie sa s túţbou po Bohu Pán odmení svojou milosťou.
Boh chce byť naším priateľom, pozýva nás preto
k modlitbe. Priateľstvo si však vyţaduje čas. Ak si pre
budovanie priateľstva s Bohom nevyhradíme uţitočný čas,
nikdy sa nenaučíme modliť. Niečo to stojí. Nie peniaze,
ale našu ochotu obetovať to najcennejšie čo máme – náš
čas. Úchytkom sa modliť nenaučíme. Často počujeme
slová hocikoho: nemám čas. Bývame naozaj mnohokrát
veľmi vyťaţení, ale ruku na srdce, naozaj na dôleţité veci
nemáme čas? Alebo si ho len nevieme správne zorganizovať a mrháme ním na nepotrebné veci? Potrebujeme dobrých kňazov. Nájdime si teda čas na to, aby sme našim

trom diakonom, kandidátom kňazstva, u Boha vyprosovali
potrebné milosti. Kateřina Lachmanová, významná česká
duchovná autorka v knihe Síla přímluvné modlitby
o modlitbe píše, ţe je to duchovná zbraň veľkého kalibru.
Či sa za to budeme modliť v kostole, či doma, kdekoľvek,
modlitbou môţeme posunúť mnohé. Kostol je ale privilegované, premodlené miesto. Mnohí mi to z vašej skúsenosti potvrdzujete.
Modlitba je stretnutie s Bohom, v modlitbe počúvame
Boha a vnárame sa do jeho prítomnosti a lásky. Modlitba
je nevyhnutnou súčasťou duchovnej púte. Bez modlitby
nie je moţné v takejto púti napredovať. Rozhodujúca je
túţba modliť sa, sama túţba po modlitbe je jasným znamením Boţej prítomnosti. Keďţe on je Pán a stará sa o
nás viac, ako my sami, nikdy by v nás nevzbudil túto túţbu len na to, aby nás potom sklamal. Modlitba je priestor,
do ktorého Boh môţe prísť, aby nám pomohol. Ako vidíme Boha, ku ktorému sa prichádzame modliť? Zabúdame,
ţe Boh sa teší z našej modlitby. On je láska, a tá sa túţi
zdieľať. Boh je „uchvátený―, ţe nás vidí modliť sa. V
modlitbe srdcom nezáleţí aţ tak na tom, čo robíme my,
ako na tom, čo vtedy robí v nás Boh (aj keď si to neuvedomujeme). Podstatným úkonom je vlastne postaviť sa do
prítomnosti Boţej a zotrvať v nej. Jeho prítomnosť je
účinná, uzdravujúca a posväcujúca. Nemoţno stáť pred
ohňom a neohriať sa, nemoţno nastaviť tvár slnku a neopáliť sa... Potrebná je iba hlboká ochota a dôveryplná odovzdanosť, nič lepšie nemôţeme urobiť. Preto by bolo
omylom hodnotiť modlitbu podľa toho, čo sme počas nej
robili, alebo cítili. Mnohé plody svojej modlitby uvidíme
aţ v nebeskom kráľovstve.
Na záver pouţijem jeden citát z knihy o modlitbe.
Napísal ju Bill Hybels a volá sa Dopraj si prepych modlitby s podnadpisom Život je príliš rýchly, aby si sa nemodlil... „Prednedávnom som pocítil, ţe ma Boh volá venovať
sa hlbšie tomu, ako pomôcť spoločenským chorobám,
ktoré nás dnes ohrozujú. Pozrite sa úprimne na túto strašnú situáciu okolo vás, porovnajte ju s vlastnou relatívnou
moţnosťou niečo urobiť pre týchto ľudí – asi najpravdepodobnejšie to vo vás zanechá pocit beznádeje, bezmocnosti a strachu. Ale i na takomto mieste sa objavuje modlitba, ktorá vytvára most od zúfalstva k nádeji, od strachu
k istote. A čo je najdôleţitejšie – od pozorovania
k zapojeniu sa. Často sa zamýšľam nad tým, čo by sa stalo, keby kaţdý kresťan začal váţne uvaţovať nad zavedením stálej modlitby do svojho ţivota. Aký nárast kráľovstva by spôsobilo, keby kaţdý z nás naliehal na Boha prostredníctvom modlitby, ako nemennej súčasti svojej kaţdodennej reality? Som si istý, ţe by srdcia ľudí zjemneli.
Zvyky by sa zmenili. Viera by sa rozšírila. Láska voči
chudobným by vzrástla. Vznikli by dobré a zmysluplné
hodnoty. A prebudil by sa v nás pálčivý hlad po tom, aby
si nás jediný pravý Boh mohol pouţiť a aj významne pouţil vo svojich sluţbách. Priateľu, toto sa môţe stať skutočnosťou i v tvojom ţivote.― Milí farníci, pozývam vás modliť sa.
Marian Uváček, farár
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Štatistické údaje
Počet obyvateľov obce k 31.12 2011: ............................. 1153

Deti mladšie ako 15 rokov: ......................................... 192

- z toho detí do 15 rokov.................................. 192

- z toho chlapci...... 102

- občanov nad 16 rokov.................................. 961

- z toho dievčatá .... 90

Obyvatelia starší ako 15 rokov s trvalým bydliskom:....... 947

Počet novo prihlásených obyvateľov............................. 54

s prechodným bydliskom: ....... 14

Počet odhlásených obyvateľov....................................... 21

Muţi predstavujú 48% a ţeny 52 % z celkového počtu obyv.

Počet detí do 15 rokov v rodine:

Priemerný vek obyvateľov obce s trvalým pobytom ... 37,96 r.

4 deti do 15 rokov v rodine .................................. 1 rodina

muţov ..... 35,49 r.

3 deti do 15 rokov v rodine ................................... 6 rodín

ţien ...... 40,27 r.

2 deti do 15 rokov v rodine ............................... 46 rodín

Muţi starší ako 15 rokov s trvalým bydliskom:................. 449

1 dieťa do 15 rokov v rodine ............................... 74 rodín

Ţeny staršie ako 15 rokov s trvalým bydliskom: ................ 498
Najstarším občanom našej obce je 94 ročná ţena, 90 ročný je jeden občan—muţ, jedna 89 ročná ţena, štyria obyvatelia sa
doţili veku 88 rokov (jeden muţ a tri ţeny), 87 ročná je jedna obyvateľka, 86 roční sú dvaja muţi, 85 ročných obyvateľov je
šesť ( jeden muţ a päť ţien), 84 ročných občanov je jedenásť (dvaja muţi a deväť ţien), 83 ročných obyvateľov je šesť
(dvaja muţi a štyri ţeny), 82 rokov má päť obyvateľov (dvaja muţi a tri ţeny), 81 rokov tieţ päť obyvateľov (jeden muţ a
štyri ţeny) a 80 ročný je jeden muţ.
Všetkým srdečne blahoţeláme.

Spoločenská kronika
Sobáše

Vitajte na svete

V roku 2011 bolo v Lukáčovciach 8 sobášov:

26. 1. 2011 Karolína Bullová

1. 1. 2011 Martin Sýkora a Lenka Pokrievková

18. 3. 2011 Lukáš Bulla

30. 4. 2011 Ján Riegel a Marcela Kadlecová

30. 3. 2011 Karin Wirth
20. 4. 2011 Lea Hurtová

17. 5. 2011 Roman Dian a Martina Tancíková

6. 7. 2011 Amy Horková

27. 8 .2011 Ing. Ladislav Reţo a Klára Partlová

31.10. 2011 Marek Krajčovič

3. 9. 2011 Jaroslav Doktor a Mgr. Zuzana Zemková

9. 11. 2011 Adam Bošanský

10. 9 2011 Jozef Kucko a Ing. Lenka Bellovičová

14.11. 2011 Judita Bystrianska

10. 9. 2011 Tomáš Bosák a Bc. Martina Hazdová

5. 12. 2011 Adrián Hurta

24. 9. 2011 Martin Iring a Bc. Miroslava Bošanská

6.12. 2011 Alex Ruţička
Ţeláme veľa zdravia!

Srdečne blahoţeláme!

Opustili nás
Anna Kucková

* 06.07.1925

† 14.01.2011

Ján Kuchar

* 21.12.1933

† 10.07.2011

Ján Gajdoš

* 01.01.1947

† 16.02.2011

Rozália Balagová

* 16.03.1933

† 18.07.2011

Gašpar Kališ

* 06.01.1938

† 19.02.2011

Helena Markovičová * 15.12.1928

† 04.08.2011

Emil Pavlovič

* 08.08.1932

† 23.02.2011

Július Slaný

* 13.11.1922

† 04.08.2011

Alojz Kuchar

* 14.02.1946

† 07.05.2011

Filoména Gajdošová * 12.02.1911

† 06.11.2011

Dominik Mucha

* 17.03.1950

† 13.06.2011

Jozef Legény

† 24.12.2011

* 12.03.1936

Príbuzným a známym vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
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ŠK Magnus informuje
Pred otvorením novej futbalovej sezóny športový klub
Magnus uvádza rozpis zápasov A muţstva i ţiakov
platný pre sezónu jar-2012. Zároveň týmto pozýva
všetkých fanúšikov futbalu na zápasy.
Tešíme sa na vašu účasť a povzbudzovanie.

Rozpis zápasov A.Muţstva na jar 2012
25.3. o 15:00h
1.4. o 15:30h
8.4. o 15:30h
15.4. o 15:30h
22.4. o 16:00h
29.4. o 16:00h
6.5. o 16:00h
13.5. o 16:30h
20.5. o 17:00h
27.5. o 17:00h
3.6. o 17:00h
10.6. o 17:00h
17.6. o 17:00h

Dolné Lefantovce-ŠK Magnus
ŠK Magnus- VOLNO
Dlhá n/V- ŠK Magnus
ŠK Magnus-Horné Lefantovce
Ţihárec-ŠK Magnus
Kynek-ŠK Magnus
ŠK Magnus-Šurianky
Podhorany-ŠK Magnus
ŠK Magnus-Nové Sady
ŠK Magnus-Dráţovce
Hruboňovo-ŠK Magnus
Veľká Dolina-ŠK Magnus
ŠK Magnus-Štefanovičová

Rozpis zápasov Ţiakov na jar 2012
21.4. o 15:00h Zbehy-ŠK Magnus
28.4. o 15:30h ŠK Magnus-Cabaj-Čápor
5.5. o 16:00h Výčapy-Opatovce-ŠK Magnus
19.5. o 16:30h Luţianky-ŠK Magnus
26.5. o 16:30h Jarok-ŠK Magnus
2.6. o 17:00h ŠK Magnus-Alekšince
9.6. o 17:00h Veľké Záluţie-ŠK Magnus
16.6. o 17:00h ŠK Magnus-Nové Sady

Harmonogram zberu PET fliaš na rok 2012
15. 03. 2012 štvrtok

19. 07. 2012 štvrtok

20. 09. 2012 štvrtok

17. 05. 2012 štvrtok

15. 11. 2012 štvrtok

Harmonogram splátok SIPO za odpad na rok 2012, sadzba 0,40 є na osobu a deň
Počet osôb v
Ročný
domácnosti poplatok v
eurách

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

Júl

August

September Október

November

December

1

14,64

7,30

7,34

2

29,28

7,30

3

43,92

7,30

4

58,56

5,84

5,84

5,84

5,84

5,84

5,84

5,84

5,84

5,84

6,00

5

73,20

7,30

7,30

7,30

7,30

7,30

7,30

7,30

7,30

7,30

7,50

6

87,84

7,30

7,30

7,30

7,30

7,30

7,30

7,30

7,30

7,30

7,30

7,30

7,54

7

102,48

8,52

8,52

8,52

8,52

8,52

8,52

8,52

8,52

8,52

8,52

8,52

8,76

8

117,12

9,74

9,74

9,74

9,74

9,74

9,74

9,74

9,74

9,74

9,74

9,74

9,98

7,30
7,30

7,30
7,30

7,30

7,30

7,30
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