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 Stalo sa už pekným zvykom, že na 
začiatku nového roka si želáme navzájom 
šťastie, ktoré si každý predstavuje po svojom. 
Prajeme si zdravie, pretože je potrebné k tomu, 
aby sme na našej ceste vpred mohli kráčať 
s istotou a bez prekážok. Želáme si úspechy 
v osobnom, ale aj v pracovnom živote a tiež,  
čo je veľmi potrebné,  úspechy 
v medziľudských vzťahoch. 
  Pri tejto príležitosti sa chcem zároveň 
poďakovať všetkým, ktorí sa akoukoľvek mie-
rou pričinili o rozvoj, zveľaďovanie 
a reprezentáciu našej obce. 
 Vážení spoluobčania v mene svojom, 
v mene pracovníkov OÚ a poslancov OZ  Vám 
v tomto roku 2016 prajem každý deň radosť zo 
života, lásku a úctu človeka k človeku a aby 
Vaše príbytky navštívilo zdravie, šťastie, láska 
a hojné božské požehnanie. 

                               Ing. Igor Cok                                                                                                                
                                          starosta obce  

Lukáčovský spravodaj 
Ročník VI. 

číslo 13 
január  2016 
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Vážení spoluobčania. 
 
Som rád, že sa Vám  môžem v týchto prvých 
dňoch Nového roku cestou nášho Spravodaja 
prihovoriť. 
 Uplynulo len pár dní, čo sme sa  
v kruhu najbližších a priateľov rozlúčili so 
starým rokom 2015 a privítali nový rok 
2016. 
 Čas beží neúprosne a my opäť stojí-
me na prahu nového roka s nádejou, že bude 
lepší a krajší ako rok predchádzajúci, ktorý 
práve skončil. 
 Je to až neskutočné, ale rok 2015 je 
už minulosťou, za ktorou sa chceme všetci 
obzrieť a bilancovať. 
 Zhodnotiť to, čo predchádzajúci rok 
priniesol, dal nám do vienka, ale aj naopak, 
v čom bol komplikovaný  či menej šťastný. 
 
 

Príhovor starostu obce 

Ples 

Stalo s už peknou tradíciou, že na sklonku pr-
vého mesiaca nového roka sa koná v kultúr-
nom dome  fašiangový ples. Výnimkou nebude 
ani tohtoročný január. 
 Veselé tóny hudby Vás pozvú do tan-
ca  30. januára v priestoroch kultúrneho domu 
v Lukáčovciach. Okrem hudby bude lákadlom 
aj pestrá tombola.  
 Tešíme sa  na vašu návštevu  a praje-
me  všetkým príjemnú zábavu.  

oganizátori 

Fašiangy 

Všetci ľudia sa radujú v  fašiangové časy,  
jedni pijú, druhí jedia za stolom klobásy. 
Tak sa spieva v jednej fašiangovej piesni.   
 Fašiangy je obdobie od Troch krá-
ľov po popolcovú stredu. V tomto čase sa 
konali a do dnešných dní aj konajú rozličné 
zábavy a plesy. Najbúrlivejšie zábavy sa 
konali vždy v posledné tri dni fašiangov. 
Vznikalo aj veľa pranostík viažucich sa na 
toto obdobie. Teraz sú fašiangy v plnom 
prúde. V televízii či v rozhlase počúvame o 
veselých  zábavách a plesoch. Ale i toto ob-
dobie nespútaných žartíkov a zábav končí. 
Ľudová tradícia hovorí, že s obdobím fašian-
gov sa treba veselo rozlúčiť.   
  V našej obci každoročne poriada-
me sprievod masiek, ktorý končí vždy sym-
bolickým pochovávaním basy na znak toho, 
že hudba na celých 40 dní zmĺkne. Aj tento 
rok vás opäť srdečne pozývame na  fašiango-
vé slávnosti, ktoré sa uskutočnia v sobotu,  
6. februára 2015 so začiatkom o 14,00 hod 
pred kultúrnym domom. Program tvorí fa-
šiangový sprievod po dedine a symbolické 
pochovávanie basy. 
          Radi Vás uvítame v sprievode 
v maskách i bez masiek. Príďte sa spoločne 
zabaviť a veselo ukončiť fašiangové obdo-
bie.  Tešíme sa na Vašu účasť. 

SSz 
Lukáčovský fašiangový ples Zasnežené Lukáčovce 



2 

Uznesenie z 3. riadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo  

dňa 30. 06. 2015 v malej zasadačke kultúrneho domu v Lukáčovciach 

Informácie zo zasadnutia OZ 

      I. 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:  

- program rokovania                                                                   

- určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

- kontrolu  uznesení 

- kúpu predajne COOP Jednota 

- zobratie úveru na kúpu a rekonštrukciu budovy COOP Jednota 

- optimalizáciu municipálneho úveru 

- záverečný účet obce Lukáčovce za rok 2014 

- VZN o trhovom poriadku a o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na územní obce 
Lukáčovce 

-zámer predať obecný majetok priamym predajom. 

II. 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí berie na vedomie:  

- stanovisko hlavného kontrolóra  č. 01/2015 k čerpaniu úveru obce 

-  správu č. 55/2015 hlavného kontrolóra obce Lukáčovce o čerpaní dotácií 

-  správu č. 56/2015 o dodržiavaní podmienok návratných zdrojov financovania 

- stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2014 

- výsledok hospodárenia č. 1 – celkový rozpočtový výsledok + 21 944,91€ 

- výsledok hospodárenia č. 3 – z aktuálneho účtovníctva /náklady a výnosy/ + 5 069,52€ 

- správu č. 52/2014 – 2015  hlavného kontrolóra  2015  o kontrole efektívnosti a hospodárnosti čerpania   finančných prostried-
kov v ZŠ s MŠ Lukáčovce. 

-záznam  hlavného kontrolóra o kontrole výberu daní z nehnuteľností, dane za psa a poplatkov za TKO 

-mimoriadnu správu č. 1/2015 –Dodržiavanie nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z .z. o rozdeľovaní výnosu DPFO obciam 
a VÚC. 

- zásady  na obeh účtovných dokladov v podmienkach samosprávy Lukáčovce. 

      III. 

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

- zapisovateľku:   p. Zuzanu Gajdošovú 

- overovateľov zápisnice:   p. Martina Zachara  a p.  Juraja Hanáka 

- program rokovania OZ 

- odkúpenie budovy COOP Jednota  

-návratnú pôžičku – úver vo výške 14 000,00€ na rekonštrukciu strechy a krovu na budove COOP Jednota 

- prerokovanie  municipálneho úveru s príslušnou bankou, ktorá bude financovať nové úvery.   

- záverečný účet obce Lukáčovce za rok 2014 bez výhrad 

- plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2015 

- schvaľuje zverejňovanie zoznamu daňových  dlžníkov na úradnej tabuli , na web stránke obce a obecných novinách. 

- VZN o trhovom poriadku a o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na      

   trhových miestach na územní obce Lukáčovce 

- časový plán harmonogramu implementácií na rok 2016 

- chýbajúceho člena rady školy 

-príspevok CVČ Domino v plnej výške 

- zámer predať obecný majetok priamym predajom 

-ospravedlnenie poslanca  Róberta Gajdoša z neúčasti na rokovaní OZ 

IV. 

Obecné zastupiteľstvo poveruje: 

-starostu obce uzatvoriť kúpnu zmluvu s COOP Jednota  

-starostu uzatvoriť zmluvu na čerpanie schváleného úveru s príslušnou bankou na kúpu budovy COOP Jednota a na rekonštruk-
ciu tejto budovy- strecha a krov 

- poslanca Ing. Juraja Kollára jednať so spoločnosťou SMS Mobile o miestnom rozhlase cez SMS správy. 
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I. 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:  

- program rokovania                                                                   

- určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

- kontrola  uznesení 

- žiadosť k vyjadreniu obce  k osvedčeniu o vydržaní nehnuteľnosti 

- návrh a schválenie odpredaja a zámeru pozemkov 

- schválenie a zverejnenie zámeru odpredaja pozemku 

- riešenie stavu   strechy odkúpenej budovy. 

                   II.       

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

- zapisovateľku:   p. Zuzanu Gajdošovú, 

- overovateľov zápisnice:   p. Ing. Juraja Kollára,  p. Ľubomíru Ardonovú, 

- kúpu nehnuteľnosti nachádzajúcu sa na p.č. 16/6 k.ú Lukáčovce 

- vypracovanie cenovej ponuky na nehnuteľnosť na p. č. 16/6 

- právnu analýzu v prípade, že protistrana nebude súhlasiť s odkúpením danej nehnuteľnosti. 

-  odpredaj  časti pozemku na p.č. 362/6 , 305/4 a 305/5  

- zverejnenie zámeru o odpredaji časti  pozemku na p.č. 362/1 

- rozpočtové opatrenia v plnom rozsahu.  

                                                                                   IV. 

Obecné  zastupiteľstvo doporučuje 

- aby starosta obce rokoval o možnosti využitia finančných prostriedkov na rekonštrukciu strechy  /krovu a krytiny/ na kúpenú 
budovu od COOP Jednota. 

Uznesenie zo 4. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo  

dňa 23. 09. 2015 v malej zasadačke kultúrneho domu v Lukáčovciach 

V. 

Obecné zastupiteľstvo odporúča:       

- po schválení dotácie v OZ zasielať žiadateľom oznámenie výšky schválenej dotácie 

- právnickým osobám po schválení dotácie v OZ zasielať finančné prostriedky na bežný účet 

- žiadosti, zmluvy a zúčtovanie overovať administratívnou finančnou kontrolou 

- v budúcich rozpočtových rokoch zostavovať vyrovnaný rozpočet hospodárenia 

 - pred schválením v OZ predkladať zákonné podmienky na prijatie návratných zdrojov financovania 

 - postúpiť smernicu o vedení účtovníctva na ZŠ s MŠ 

 - v zriaďovacej listine doriešiť nehnuteľný majetok 

 - prepracovať Zásady hospodárenia s majetkom obce Lukáčovce 

 - prepracovať smernicu za zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti obce Lukáčovce 

 - prepracovať smernicu o vykonaní inventarizácie majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov obce Lukáčovce 

 - spracovať správu na ochranu vereného záujmu / majetkové priznania/. 

Separovaný zber  

 
Plán vývozu plastových fliaš na rok 2016 

 

21.1.2016 Štvrtok OÚ Lukáčovce 

17.3.2016 Štvrtok OÚ Lukáčovce 

19.5.2016 Štvrtok OÚ Lukáčovce 

21.7.2016 Štvrtok OÚ Lukáčovce 

15.9.2016 Štvrtok OÚ Lukáčovce 

17.11.2016 Štvrtok OÚ Lukáčovce 

 

V našej obci naďalej pokračuje separovaný zber nebezpečné-
ho odpadu. Okrem toho sú na  verejne dostupných miestach  
rozmiestnené kontajnery na sklo, ktoré umožňujú separovať 
aj tento druh recyklovateľného materiálu. 

 Ďakujeme všetkým občanom, ktorí separujú odpad a 
tak prispievajú k zlepšeniu životného prostredia. 

  Ďakujeme všetkým, ktorí odovzdávajú plastové 
fľaše stlačené. Zmenšujú tým objem plastového odpadu a 
uľahčujú sebe i  zbernej firme manipuláciu s odpadom. 
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Uznesenie z 1.  mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo  

dňa 12. 10. 2015 v malej zasadačke kultúrneho domu v Lukáčovciach 

Informácie zo zasadnutia OZ 

      I. 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:  

- program rokovania 

- určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

- rekonštrukciu strechy budovy bývalej COOP Jednoty 

- kúpu pozemku pod budovou bývalej COOP Jednoty 

- žiadosť p. Mareka Bošanského. 

II.       

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

- zapisovateľku:   p. Zuzanu Gajdošovú, 

- overovateľov zápisnice:   p. Ing. Juraja Kollára,  p. Ing. Eduarda Teplanského, 

- kúpu pozemku pod budovou predajne bývalej COOP Jednota 

- žiadosť o finančnú výpomoc. 

                                                                    III. 

Obecné  zastupiteľstvo berie na vedomie: 

- správu o audite a dodatok správy za rok 2014. 

                                                                                     IV. 

Obecné zastupiteľstvo poveruje: 

- poslanca p. Róberta Gajdoša zistiť cenovú ponuku na oplotenie areálu základnej školy. 

      I. 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:  

- úpravu bodov rokovania OZ – vypustením bodov 4 , 5 a 16                                                                   

- určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

- VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lukáčovce 
(VZN č. 3/2015) 

- rozpočet obce na rok 2016 a výhľadovo na roky 2017 a 2018 

- rozpočtové opatrenia za rok 2015 

- zásady odmeňovania poslancov na funkčné obdobie 2014 – 2018 

- plán zasadnutí OZ na rok 2016 

- zámer urobiť oplotenie okolo základnej školy 

- zámer predať obecný majetok 

- zrušenie uznesenia č 14/2014 o zákaze vydávať 2. smetnú nádobu 

- doplnenie do VZN o daniach poplatok za druhú smetnú nádobu. 

II.       

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

- overovateľov zápisnice:   p. Juraja Hanáka,  p. Ľubomíru Ardonovú, 

- VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lukáčovce 
(VZN č. 3/2015) 

- rozpočet obce na rok 2016 

- rozpočtové opatrenia – úpravu rozpočtu za rok 2015 

- plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2016 

- zásady odmeňovania poslancov obce na funkčné obdobie 2014 – 2018 

- inventarizačnú komisiu 

- plán zasadnutí OZ na rok 2016 

- zámer predať obecný majetok 

Uznesenie z 5. riadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo  

dňa 14. 12. 2015 v malej zasadačke kultúrneho domu v Lukáčovciach 
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- prevod majetku obce zámennou zmluvou 

- odpredaj časti majetku obce 

- obec Lukáčovce od roku 2016 neuplatňuje programy pri rozpočte 

- urobiť opravu a rekonštrukciu oplotenia základnej školy 

                                                                                  III. 

Obecné  zastupiteľstvo berie na vedomie: 

- správu č. 57/2015 

- správu č. 58/2015 

-správu č. 59/2015 

- stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na rok 2016 

-výhľadový rozpočet na roky 2017 a 2018 

IV. 

Obecné zastupiteľstvo poveruje: 

-hlavného kontrolóra a poslanca p. Róberta Gajdoša vykonať kontrolu výherných a nevýherných hracích prístrojov  v obci Lu-
káčovce 

- starostu obce vypracovať nájomnú zmluvu s p. Ivanom Dianom 

- starostu obce vypracovať výberové konanie na post administrátora obecnej web stránky. 

                                                                                             V. 

 

Obecné zastupiteľstvo ruší: 

- uznesenie č. 14/2014 – zákaz vydávať 2. smetnú nádobu 

- uznesenie č. 5/2012 – zásady odmeňovania poslancov obce 

Harmonogram splátok za ODPAD- SIPO splátky v roku 
2016 podľa počtu osôb v domácnosti 

 

Sadzba poplatku je 0,045 € na osobu za deň (VZN č. 3/2015, § 11 ods. 1) 

  

Počet 

osôb v 

domác-
nosti 

  

Ročný 

poplatok 

domác-
nosti 

  

Výška splátky v mesiaci [€] 

  

Jan. Feb. Mar. Apr. Máj Jún Júl Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. 

  

1 

  

16,47 € 8,20           8,27           

  

2 

  

32,94 € 8,20     8,20     8,20     8,34     

  

3 

  

49,41 € 8,20   8,20   8,20   8,20   8,20 8,41     

  

4 

  

65,88 € 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,88   

  

5 

  

82,35 € 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,35   

  

6 

  

98,82 € 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 8,82   

  

7 

  

115,29 € 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,29   

  

8 

  

131,76 € 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 11,76   
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Motto:  
Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. 
Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku,  
podľa vrások a bielych vlasov,  
podľa slov, keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov,  
keď aj on bol mladý. 
Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi. 
 
Každoročne sa v mesiaci október v kultúrnom dome v našej 
obci koná oslava pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Sláv-
nostné popoludnie na ktoré sú pozvaní starší občania obce 
pravidelne organizuje obecný úrad v spolupráci so základnou 
a materskou školou v Lukáčovciach.  
 Stalo sa tak aj 25. októbra 2015, keď sa v popolud-
ňajších hodinách stretli starčekovia a starenky, aby si pozreli 
krásny program, ktorý pre nich pripravili pani učiteľky s 
deťmi   z  materskej  a základnej  školy.   Väčšina  babičiek  a 

Pre farníkov to bol nielen výlet, ale aj hlboký duchovný záži-
tok, za ktorý sa chcú aj  touto cestou poďakovať  pánovi fará-
rovi vdp. Mgr. Petrovi Blahovcovi.  

farníci z Lukáčoviec  

Poďakovanie za úrodu 

V mesiaci október sme opäť mohli obdivovať jemnú a krásnu 
prácu šikovných rúk našich občanov pri príležitosti výstavy 
darov zeme. Veľmi pekné obrazy vzišli z dennodenne použí-
vaných plodov zeme ako sú mak, obilie, fazuľa, tekvice a 
iných plodín, ktoré môžeme nájsť  takmer v každej záhrade. 
Vystavené boli aj práve kvitnúce chryzantémy v rôznych 
farbách, ktoré zvýšili pestrosť  výstavy. 

Október –mesiac úcty k starším 

Výlet farníkov 

deduškov mala medzi nimi svojich vnúči-
kov  a vnučky. Možno aj preto vystúpenie 
detí vyvolalo u starkých milý úsmev či 
vyčarilo malú slzičku dojatia v ich oku. V 
každom prípade si básničky a pesničky detí 
našli cestu z ich detského srdiečka k srdieč-
ku  babičiek a deduškov. 
 K prítomným oslávencom sa pri-
hovoril aj starosta obce Ing. Igor Cok. Za-
želal im ešte veľa síl a pevné zdravie do 
ďalších rokov. Na záver boli starčekovia a 
starenky obdarovaní malou sladkosťou.  
 Vážme si našich starých rodičov, starších spoluob-
čanov a prejavujme im náležitú úctu a lásku. Sú nositeľmi 
tradícií a studnicou skúseností. Trpezlivo a bez nároku na 
odmenu nám odovzdávajú cenné poznatky. Ďakujeme. 

SSz  

 Obrazy, zátišia či 
neobyčajné kytice boli 
vytvorené a sprístupnené 
v miestnom kostole. Túto 
krásu si mohli obzrieť 
nielen domáci, ale aj náv-
števníci a rodáci z Luká-
čoviec, pretože bola prí-
stupná práve v čase výro-
čia posvätenia kostola, v 
čase hodov. 

 Pevne veríme, že 
našim šikovným tvorcom 
sa do budúceho roku  v 
hlavách vytvoria nové,  
kreatívne návrhy, aby 
bolo zasa čím potešiť oči. 

                         

        SSz 

Farníci z Lukáčoviec, Alekšiniec a Andača sa zúčastnili dňa 
29. augusta 2015 púte  
k Frivaldskej Panne 
Márii. Účastníci si 
prezreli aj známy slo-
venský betlehem v 
Rajeckej Lesnej.   
V programe púte bola 
i modlitba  svätého 
ruženca. Pán farár  
Mgr. Peter Blahovec 
sa po jeho skončení 
pomodlil so  svojimi 
farníkmi krížovú ces-
tu. Po krátkej prestáv-
ke púť vyvrcholila 
spoločnou svätou  
omšou, ktorú celebro-
val biskup  Žilinskej 

arcidiecézy  vdp. Doc. ThDr. Tomáš Galis PhD. 
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Mikulášske posedenie dôchodcov 

Dňa 29. novembra 2015 sa dôchodcovia MO JDS stretli na mi-
kulášskom posedení pri pesničkách. Prišiel medzi nás i folklór-
ny súbor Zbežanka zo Zbehov, ktorý vystúpil viac ako hodinu 
pásmom ľudových piesní.  
         Piesne vedia v každom z nás oživiť spomienky, ktoré pri-
náša život, sú mostom, ktorý spája ľudí. Slovenské ľudové pies-
ne vzbudzujú u každého obdiv i uznanie, sú nenahraditeľným 
slovenským pokladom.  
          Vyvrcholením programu bolo žrebovanie tomboly, v 
ktorej vyhral skoro každý zúčastnený.  
           V závere sa k dôchodcom prihovoril zástupca obce Ing. 
Eduard Teplanský.  
           Bolo postarané i o pestré občerstvenie. Ďalšiu príležitosť 
stretnúť sa budú mať dôchodcovia na výročnej schôdzi dňa 28. 
februára 2016. 

                                                      V. Prosnanová 
                                                    JDS Lukáčovce 

Mikuláš . . . 

Tak ako každý rok aj v decembri 
2015 prišiel medzi deti našej obce 
Mikuláš.  Stretnutie detí s Mikulá-
šom s konalo v sobotu, 5. decem-
bra vo farskom kostole.  
 Po skončení svätej omše 
už čakal na všetky deti Mikuláš so 
svojimi anjelmi. Priniesol plné 
vrece sladkostí a ovocia. Tie od-
vážnejšie deti mohli predniesť aj 
básničku, alebo zaspievať Miku-
lášovi peknú pesničku.   
 Nakoniec všetky deti 
odchádzali spokojné s mikuláš-
skou nádielkou. Veríme, že deti budú po celý rok poslušné, 
aby ich mohol Mikuláš potešiť darčekmi o rok opäť. 

SSz 

Vianočné omrvinky 

V súčasnosti sú často zamieňané pojmy medovník – perník, 
medovnikár – pernikár. Nikto nemá celkom jasno v tom, čo 
ktorý pojem znamená. Hovorí sa, že rozdiel je v pridávanom 
cukre. Do medovníka vraj ide len med a žiadny cukor. Roz-
diel môže byť aj v tom, že do perníkového cesta sa pridával 
varený med, do medovníkov zase med surový. Ich pomenova-
nia sa prelínali celé stáročia a tak dnes už ťažko zistíme, čo je 
medovník a čo perník.  
 Na výstave mohli návštevníci vidieť rôzne zdobené 
medovníky. Nezdobené medovníky predstavovali najstaršie 
druhy a formy tohto pečiva. Neskôr sa medovníky zdobili 
jednoducho orechom a potom aj bielkovou polevou. Šikovné 
ženy z našej obce priniesli na výstavu krásne zdobené medov-
níky odlišných  tvarov a  veľkostí. Nechýbali  ani chalúpky z 
medovníkového cesta, ktoré boli zdobené farebnými cukríkmi 
alebo bielou polevou či medovníkový stromček.    
 Výstavu obohatili práce detí z materskej školy a prá-
ce žiakov zo základnej školy. Deti pripravili k Vianociam  
vianočné dekorácie, napríklad papierový betlehem, 
„ponožkových“ snehuliakov, adventné vence  a iné. 
 Na pultoch predajcov nechýbala medovina, oplátky, 
med, keramika, kozmetika, patchworkové vankúše, sviečky, 
obrazy a ďalšie výrobky. Návštevníci si mohli pochutnať na 
vianočnom pečive a teplom punči. 
 Touto cestou organizátori ďakujú všetkým návštevní-
kom  za účasť a zvlášť ďakujú všetkým, ktorí dobrovoľným 
príspevkom vyjadrili spokojnosť s organizovaním akcie a 
umožnili tak pokračovať v tejto peknej tradícii. Organizátori 
sa už teraz tešia na nasledujúci ročník. 

SSz 

Stalo sa už peknou tradíciou, že  v mesiaci decembri sa stretá-
vajú obyvatelia obce na vianočných trhoch spojených s výsta-
vou. Témou posledných  Vianočných omrviniek, ktoré sa kona-
li v kultúrnom dome 13. decembra 2015, bolo tradičné vianoč-
né pečivo, medovníky.  
 História výrobkov z medu je taká dlhá, ako dlho po-
znal človek med, múku a oheň. Med bol jediným sladidlom po 
dlhé stáročia a pečivo z neho jedinou sladkosťou. S rozvojom 
výroby cukru, ktorý priniesol lacnejšie produkty, sa medovníky 
stali len pečivom Vianoc, Veľkej noci a symbolom každého 
dobrého jarmoku. Podľa historických prameňov má medovni-
kárstvo ako remeslo korene v Nemecku. Na Slovensku začali 
vznikať cechy medovnikárov v 14.storočí, najskôr bol založený 
cech medovnikárov v Bratislave. Ďalšími strediskami perniká-
rov v Uhorsku boli mestá Košice, Banská Bystrica, Trnava, 
Modra, Kremnica, Banská Štiavnica, Levoča a Bardejov. Me-
dové cesto má tú vlastnosť, že ani surové, ani upečené nestráca 
časom na akosti ani na chuti. Možno ho dlho uchovávať čer-
stvé, chutné a požívateľné. Konzervačnou látkou je v ňom med, 
ktorý nepodlieha biologickej skaze.  
 Vedeli ste, že keď sa v medovnikárskej rodine narodi-
lo dievča, zarobilo sa surové cesto do kamenných sudov? Keď 
sa  dievča vydávalo, dostalo cesto ako veno. Bolo z ražnej 
múky, medu a vody, potom sa pridali vajíčka a koreniny. 
V sudoch tak zrelo 17 až 20 rokov. 
 Medové pečivo nie je len pochúťkou, ale aj vzácnou 
potravinou. Je totiž oveľa hodnotnejšie ako pečivo vyrobené 

z cukru. Je vý-
živnejšie, ľahšie 
stráviteľné 
a trvanlivejšie. 
Najlepšie je 
uskladňovať ho 
v plechových 
krabiciach v su-
chých a chlad- 
ných miestnos-
tiach, aby si 
uchovalo dobrú 
vôňu aj chuť, 
krehkosť i vláč-
nosť. Takto 
uskladnené vy-
drží aj mesiace. 

http://www.poctivepotraviny.sk/inzercia/medy-a-dzemy/med
http://www.poctivepotraviny.sk/magazin/clanok/menej-cukru-v-strave-dlhsi-a-zdravsi-zivot
http://www.poctivepotraviny.sk/magazin/clanok/med-kvalitny-vz-falosny
http://www.poctivepotraviny.sk/magazin/clanok/ako-spozname-kvalitne-vajce
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Vianočná kvapka krvi v Lukáčovciach opäť úspešná. 
 Ďakujem všetkým darcom krvi, ktorí sa zúčastnili 
Vianočnej kvapky krvi v Lukáčovciach 14. decembra 2015. 
Bolo nás neuveriteľných 42, čím sme opäť dokázali, že v tejto 
milej aktivite patríme medzi elitu v nitrianskom kraji. Ďaku-
jem všetkým Lukáčovčanom, Alekšinčanom, darcom z Nitry a 
skvelému kolektívu Národnej transfúznej stanice v Nitre. 
Špeciálne poďakovanie za pomoc pri organizovaní a varení 
kapustnice od 4:00 patrí Mgr. Stanislave Zemkovej, Ing. Ras-
tislavovi Šimorovi a Daliborovi Koššovi. 
 V roku 2016 sa na všetkých tešíme 24.6. a 9.12. 

                                                                            Martin Bulla 

LUSAKO oslávilo 15.výročie 

 V piatok 22. januára 2016 oslávila country-gospelová sku-
pina LUSAKO svoje 15.narodeniny.  
 Oslava začala svätou omšou v kostole sv. Jána Ne-
pomuckého v Lukáčovciach na čele s našim dôstojným pá-
nom farárom Mgr. Petrom Blahovcom, hlavným celebran-
tom vdp. Mgr. Mariánom Uváčkom, kazateľom vdp. Mgr. 
Lukášom Ložekom, rodákom z našej farnosti vdp. Mgr. Ró-
bertom Ťapušíkom, pánom farárom z Boroviec PaedDr. Pat-
rikom Katrincom a pánom farárom z Čachtíc Mgr.  Vladimí-
rom Ondášom. Po svätej omši bolo pre veriacich pripravené 
malé pohostenie. 

Decembrová kvapka krvi  

Chvíľa sústredenia 

pred odberom  

a pri odbere. 

Zaslúžené 

  občerstvenie 

pre darcov. 

Touto cestou by som chcel za celé Lusako poďakovať Bohu za 
ochranu a silu a Vám všetkým za priazeň, ktorú ste nám veno-
vali za ostatných 15 rokov. 

Martin Bulla 
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Z činnosti občianskeho združenia  OZ Vrbina 

V auguste členovia Vrbiny 
reprezentovali našu obec 
prostredníctvom ukážky his-
torického odevu, Lukáčov-
ského kroja,  na výstave ag-

rokomplex 
v Nitre. Bolo 
to v rámci 
prehliadky 
krojov 
v spolupráci 
s MAS Rado-
šinka,  v  ex-
pozícii NSRV 
SR v pavilóne 
M1.  

  
V októbri  zorganizovali Jesenné slávnosti. Pripravili  súťaže 
pre deti i dospelých vo 
vyrezávaní tekvíc. Gazdin-
ky súťažili o najlepšiu 
štrúdľu. Na záver bolo 
pripravené vystúpenie spe-
váčky Jany Máčovskej  a   
potom   hudobnej skupiny 
Slniečko. 

 Posledným zrealizovaným podujatím boli Vianočné 
omrvinky, predajno výstavné podujatie venované výrobe 

a zdobeniu medovníkov. 
 V roku 2015  sa občianske združenie OZ Vrbina stalo 
členom MAS Radošinka. 
 Ďalej bol schválený a úspešne realizovaný jeden pro-
jekt podaný v  rámci  výzvy NSK na zakúpenie jedného kusu 
ping –pongového stola a zorganizovanie turnaja. 
 Na konci roku 2015 sme podali dva nové projekty v 
oblasti kultúry a športu. O tom, či budú schválené rozhodnú 
poslanci Nitrianskeho samosprávneho kraja v marci 2016. 
 V roku 2016 bude OZ Vrbina pokračovať v svojej 
činnosti a naďalej organizovať akcie pre širokú verejnosť. 
Snahou všetkých jej členov aj v budúcnosti bude napĺňanie 
stanov združenia a reprezentácia vlastnej organizácie i obce. 
 Ak chcete podporiť naše aktivity, môžete tak urobiť 
aj prostredníctvom poskytnutia 2% dane pre našu organizáciu. 
Tlačivo nájdete na facebooku. Potrebné údaje sú: prijímateľ: 
OZ Vrbina, adresa: Lukáčovce, Za humnami č. 410, IČO: 
42336198.  
 Členovia OZ Vrbina ďakujú svojim priaznivcom za 
podporu a návštevu podujatí. Radi privítajú vaše podnety  na 
zlepšenie činnosti a návrhy na ďalšie aktivity. 

Soňa Szalaiová 
predsedníčka združenia 

 

 V roku 2015 členovia občianskeho združenia OZ Vrbina 
pracovali podľa plánu činnosti. Prvou akciou, ktorú zorgani-
zovali bol  tradičný fašiangový sprievod dedinou ukončený 
symbolickým pochovávaním basy pred kultúrnym domom, 
ktorý sa konal  7. februára 2015.   
 Vítanie jari bol názov ďalšej zrealizovanej akcie, 
ktorá sa konala  22. marca v priestoroch kultúrneho domu. 
 S finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho 
kraja zorganizovali v apríli prvý ročník stolnotenisového tur-
naja o pohár OZ Vrbina, ktorého sa zúčastnilo 17 súťažiacich.  
 Nitrianske Centrum pre rodinu organizovalo 24. má-
ja v Nitrianskom  parku na Sihoti Deň rodiny. Oslovili aj  OZ 
Vrbina a požiadali jeho členov o pomoc. S radosťou súhlasili  
a pomohli s organizovaním akcie, kde pripravili pre účastní-
kov jedno zo súťažných stanovísk. Prezentovali tým svoju 
organizáciu i našu obec. 
 V spolupráci s futbalovým klubom ŠK Magnus v júli 
zorganizovali  ďalší ročník súťaže vo varení gulášu.  O veselú 
náladu sa postarala už tradične kapela Country song. Čakanie 
na guláš spríjemnila návšteva „sestričiek“, ktoré podávali aj 

„prvú pomoc“. 
Porota mala neľah-
kú úlohu vybrať 
najlepší guláš.  O 
cene pre najlepší 
guláš v diváckej  
kategórii zase roz-
hodli návštevníci 
podujatia. Okrem 
tejto hlavnej súťa-
že   sa uskutočnila 
aj súťaž o titul 
Guláš majster, v 
ktorej museli súťa-

žiaci  absolvovať 
rôzne disciplíny. 
Osvieženie v letnej 
horúčave našli prí-
tomní v  bazéne.  
Organizátori touto 
cestou ďakujú všet-
kým, ktorí pri reali-

zácii podujatia po-
mohli. Zvlášť ďaku-
jú sponzorom, firme 
Megaspol s.r.o. ,  
pekárni Delika Riš-
ňovce, firme Bicar z 
Hlohovca a firme 
Autosklo Slovakia 
Nitra.   
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Sobáše 
 
V roku 2015 bolo v našej obci šesť sobášov:  
14. 02. 2015 Miroslav Kukura a  Darina Kucková  08. 08. 2015 Ľubor Melovič a Ing. Martina Krajčovičová  
25. 04. 2015 Mgr. Michal Cok a Kristína Svoradová  28. 08. 2015 Patrik Hrnko a Jana Krnáčová 

27. 06. 2015 Štefan Tóth a Jana Ardonová       24. 10. 2015 Vladimír Stúpal a Tatiana Buríková 

                  Srdečne blahoželáme! 
 

Vitajte na svete 
 
V roku 2015 sa v našej obci narodilo sedem detí, z toho jedno dievča a šesť chlapcov: 
18. 01 2015 Lukáš Lančarič     26. 05. 2015 Daniel Bosák 
23. 01. 2015 Hana Iringová     28. 05. 2015 Matúš Cok  
15. 02. 2015  Martin Záhorský     11. 08. 2015 Tomáš Bošanský 
26. 02. 2015 Patrik Szalay        
     Prajeme veľa zdravia! 

 
Opustili nás 
 
V roku 2014 nás navždy opustilo 14 spoluobčanov: 
Serafína Rehušová      *05. 07. 1936   † 18. 02. 2015            Viliam Gajdoš          *17. 05. 1940   † 27. 07. 2015  
Viktória Sklenárová   *23. 01. 1932   †  24.03. 2015   Jaroslav Peťovský    *14. 04. 1950   † 29. 08. 2015  
Kornélia Legényová   *25. 08. 1945   † 09. 05. 2015    Edita Hrebíková       *14. 05. 1949   † 06. 09. 2015  
Helena Mikulová        *20. 04. 1927   † 28. 05. 2015    Vít Chmelan             *26. 10. 1938   † 22. 09. 2015  
Pavlína Ilavská           *29. 06. 1922   † 07. 06. 2015    Anna Dianová          *10. 02. 1938   † 15. 11. 2015  
Valéria Gabalcová      *03. 01. 1942   † 18. 06. 2015    Ján Mateička            *24. 06. 1935   † 15. 12. 2015  
Anna Tankovská         *07. 09. 1952   † 25. 07. 2015    Janka Slažanská       *21. 08. 1929   † 21. 12. 2015    
          Príbuzným a známym vyjadrujeme úprimnú sústrasť. 

Spoločenská kronika 
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Pele - mele 

Obnova schodov 
V letných mesiacoch sa uskutočnila 
obnova schodov vedúcich z hlavnej 
cesty na ulicu Svätomartinskú. Obyva-
telia spomínanej ulice majú odteraz 
ľahšiu a bezpečnejšiu cestu k domom.  
Rovnako sa realizovala  aj  obnova 
schodov, ktoré sú pri poštovom úrade. 
Zjednodušil sa tým prístup občanov k 
poštovému úradu. 
 Kritizovaná a dlho spomínaná 
neodtekajúca voda pri predajni COOP 
Jednota pri škole je už tiež minulosťou.  
V uvedenej lokalite bol vybudovaný 
prepadový odtokový kanál, ktorý odve-
die vodu z cestnej komunikácie do naj-
bližšej priekopy vedľa cesty. 

Stolnotenisový turnaj 
Minulý rok sa v priestoroch kultúrneho 
domu v Lukáčovciach konal prvý roč-
ník stolnotenisového turnaja o pohár 
OZ Vrbina.  
 V tomto roku, 16. apríla,  pri-
pravuje OZ Vrbina  v poradí druhý 
ročník spomínaného podujatia. Presný 
čas a miesto konania  súťaže sa záu-
jemcovia dozvedia z plagátov a  po-
drobnejšie informácie nájdu aj na face-
booku. Na súťaž nie je potrebné sa 
vopred prihlasovať. Stačí prísť pred 
začiatkom podujatia a zaregistrovať sa.  
 Veríme, že aj tento rok bude-
me vidieť napínavé zápolenia. Tešíme 
sa  na každého súťažiaceho. 

Kamerový systém 
Tak ako v okolitých obciach aj v našej 
obci boli nainštalované bezpečnostné 
kamery.  
 Doteraz fungovala u nás  jedi-
ná bezpečnostná kamera, ktorá chránila 
okolie kultúrneho domu. V záujme 
zvyšovania bezpečnosti občanov je 
však dnes už nevyhnutné monitorovať 
napríklad aj vstupy do obce a niektoré 
objekty, v okolí ktorých  sa zdržiava 
väčší počet ľudí. 
 V roku 2015 bolo preto v na-
šej obci uvedených do prevádzky nie-
koľko kamier a verejné priestranstvá sú 
dnes  chránené bezpečnostným kame-
rovým systémom.  

Oznam 

Obecný úrad Lukáčovce hľadá nového administrátora oficiálnej webovej stránky obce. Záujemcovia sa môžu prihlásiť počas 

úradných hodín na obecnom úrade v Lukáčovciach.  


