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 zlepšenie a skvalitnenie nášho spoločného 
života v našej obci Lukáčovce.  
 Aj keď mnohé veci v našej obci boli 
zrealizované, ale stále je potrebné ešte mnohé 
dobudovať, skrášliť a vylepšiť. Na to je však 
potrebné veľa úsilia, práce, jednaní, vypraco-
vávaní rôznych projektov, dostatočných finan-
cií ale aj dobrej vôle.  
 V túto sviatočnú chvíľu si prajem, 
aby sme okolo seba rozdávali dobrú náladu, 
usilovali sa vykonávať dobro nad zlom, skva-
litniť medziľudské vzťahy a vážiť si naozaj 
hodnoty, ktoré majú význam.  
 Zároveň by som sa chcel poďakovať 
všetkým, ktorí akoukoľvek zásluhou prispeli k 
zveľadeniu našej obce,  obohateniu jej kultúr-
neho , duchovného, športového, vzdelávacieho 
a spoločenského života. 
 Vážení spoluobčania, v mene svojom, 
v mene spolupracovníkov obecného úradu a 
poslancov  obecného zastupiteľstva vám v 
tomto novom roku 2017 prajem hlavne  pevné 
zdravie, šťastie, lásku , úctu človeka k človeku, 
príjemný, požehnaný a úspešný rok 2017. 
 
                                        Ing. Igor Cok                                                                                                                

                            starosta obce  

Lukáčovský spravodaj 
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Vážení spoluobčania. 
 
Dovoľte, aby som sa vám touto cestou priho-
voril v novom roku 2017. 
 Po čase krásnych kresťanských 
Vianočných sviatkov a dňa vzniku Sloven-
skej republiky prežívame začiatok nového 
roka , kedy sa  stretávame so svojimi najbliž-
šími, s priateľmi, známymi a vyjadrujeme si 
vzájomné priania. 
 Je to možno začiatok nových plá-
nov, predsavzatí a určenia si nových cieľov, 
ktoré by sme počas nastávajúceho roka chce-
li uskutočniť v súkromí, ale aj v pracovnom 
živote. Je to tiež čas na obzretie sa späť a 
zhodnotenie toho, čo sme uplynulý rok zaži-
li, vykonali a možno aj nestihli urobiť. 
 Život  samotného človeka je veľmi 
pestrý a každého z nás iste postretli dni vese-
lé, radostné ale aj dni naplnené trápením a 
smútkom. Hlavne na tom dobrom je potreb-
né ďalej stavať, rozvíjať veci začaté a nebáť  
 sa prekážok, ktoré pri realizácii možno aj 
prídu. 
 Vyslovujem pevné presvedčenie, že 
v spolupráci s poslancami obecného zastupi-
teľstva a vás, spoluobčanov, máme snahu o  

Príhovor starostu obce 

dúfame, že aj  
krajší a  úspeš-
nejší rok. Za-
čiatok  roku 
2017 nám 
však nedoprial 
kochať sa ta-
kouto nádhe-
rou. Celú obec 
zahalila hustá 
hmla a pri 
počúvaní rán 
ohňostrojov 
sme si mohli iba predstavovať tradičné svetel-
né divadlo. 
 Napriek tomu verím, že nastávajúci 
rok nám prinesie veľa pekných dní, úspechov a 
bude nám priať zdravie a šťastie, že bude rásť 
láska a vzájomné porozumenie. V mene redak-
cie prajem vám, čitateľom, splnenie všetkých  
vašich tajných želaní v roku 2017. 
 Tak VITAJ NOVÝ ROK  2017! 

SSz 

Vitaj nový rok 2017 

Oslavy Nového roka sú snáď v celom svete 
spojené s ohňostrojmi. Ohňostrojové pred-
stavenia sa konajú vo všetkých hlavných 
mestách. 
 Aj obyvatelia našej obce každoroč-

ne vítajú 
prvé dni 
nového 
roka 
dlhotr-
vajúcim 
ohňo-
strojom. 
Vždy o 
polnoci 
začne 
krásna 
hra fa-
rieb na 
oblohe 
oznamo-
vať, že 
začal 
nový,  

Otváracie hodiny  
Poštového úradu  v  obci: 
 
pondelok, utorok,  
štvrtok a piatok: 
7,30 -12,00 h   12,30-15,00h 

streda: 

7,30 -11,00 h   13,30-17,00h 
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Uznesenie z 2. mimoriadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo  

dňa 14. 11. 2016 v malej zasadačke kultúrneho domu v Lukáčovciach 

Informácie zo zasadnutia OZ 

Oznamy   

 

Plán vývozu plastových fliaš na rok 2016 

 
  
 

19.1.2017 Štvrtok OÚ Lukáčovce 

16.3.2017 Štvrtok OÚ Lukáčovce 

18.5.2017 Štvrtok OÚ Lukáčovce 

20.7.2017 Štvrtok OÚ Lukáčovce 

21.9.2017 Štvrtok OÚ Lukáčovce 

16.11.2017 Štvrtok OÚ Lukáčovce 

Obyvatelia bytových domov v strede obce často hlásia poru-
chu čističky odpadových vôd. Najčastejšou príčinou poruchy 
je znečistenie čerpadla vecami, ktoré do odpadu nepatria
(časti odevu, detské plienky a podobne). Odstraňovanie zá-
vad odčerpáva značné financie z fondu opráv a aj znepríjem-
ňuje život ostatným, disciplinovaným  obyvateľom.  

 Obecné zastupiteľstvo preto vyzýva všetkých oby-
vateľov bytoviek, aby zodpovedne pristupovali k tomuto 
problému. Čistička má dostatočnú kapacitu na to, aby doká-
zala spracovať bežný domový odpad patriaci do potrubia. 
Pokiaľ sa všetci obyvatelia budú správať disciplinovane, ne-
bude potrebné riešiť problémy s čističkou. Ak budú problémy 
s poruchovosťou naďalej pokračovať, bude nutné pristúpiť k 
opätovnému zvýšeniu platby do fondu opráv. 

      I. 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo                                                         

- žiadosť pani riaditeľky ZŠ s MŠ o opravu časti budovy MŠ,  

- rozpočtové opatrenia, 

- predĺženie dohody s administrátorom WEB stránky obce, 

- ponuku spoločnosti Obecné siete. 

II. 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí berie na vedomie 

-  správu č. 65, 

-  správu č. 66, 

- informáciu o riešení opravy strechy na budove bývalej COOP Jednoty.  

      III. 

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

- rozpočtové opatrenie , zvýšenie rozpočtu na úpravu platov pre zamestnancov MŠ a školského klubu, 

- predĺženie dohody s administrátorom WEB stránky obce, 

- vklad záložného práva k nehnuteľnosti bývalej COOP Jednoty, 

- splnomocnenie starostu obce na vypracovanie zmluvy na  vybudovanie optickej siete pre TV a internet, 

- splnomocnenie starostu obce na vypracovanie projektu pre rekonštrukciu budovy MŠ na základe výzvy ministerstva pôdohos-
podárstva. 

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

dňa 23. 11. 2016 v malej zasadačke kultúrneho domu v Lukáčovciach 

                                                                              I. 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo                                                         

- riešenie rekonštrukcie MŠ. 

II. 

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

-vykonať rekonštrukciu  MŠ na existujúcich základoch, pokiaľ budú staticky vyhovujúce.  

Separovaný zber Čistička odpadových vôd 
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Uznesenie zo 4. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo  

dňa 15. 12. 2016 v malej zasadačke kultúrneho domu v Lukáčovciach 

     I. 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo                                                         

- stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2017, 

- návrh  VZN č. 3/2016 o daniach a poplatkoch, 

- návrh rozpočtu obce pre rok 2017 a viacročný rozpočet 2018-2019, 

- smernicu č. 1/2016 o tvorbe a použití rezervného fondu, 

- pravidlá kontrolnej činnosti, 

- plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017, 

- správu č. 68/2016 evidencia rozpočtových opatrení, 

- správu č. 69/2016 o miestnych daniach, 

- návrh na výberové konanie hlavného kontrolóra (8 hod týždenne), 

- návrh inventarizačnej komisie – príkaz starostu na vykonanie inventarizácie k 31.12.2016, 

- návrh  dodatku č.4 k VZN č.2/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zaradeniach na úze-
mí obce Lukáčovce, 

- správu audítora o overení účtovnej závierky za rok 2015, 

- správu audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2015, 

- dodatok správy audítora o overení súladu konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou za rok 2015. 

 

 

 

II. 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí berie na vedomie 

-  stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozpočtu obce na rok 2017, 

- smernicu č. 1/2016 (príloha zápisnice), 

- zásady kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra zo dňa 15. 11. 2011 (príloha zápisnice),  

- pravidlá  kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra platnými od 1. 1. 2017 (príloha zápisnice), 

- správu č. 68/2016 o evidencii rozpočtových opatrení  (príloha zápisnice), 

- správu č. 69/2016 o miestnych daniach  (príloha zápisnice), 

- správu audítora o overení účtovnej uzávierky za rok 2015 (príloha zápisnice), 

- správy audítora o overení konsolidovanej účtovnej uzávierky za rok 2015 (príloha zápisnice), 

- dodatok správy audítora o overení súladu konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou účtovnou uzávierkou za rok 2015 
(príloha zápisnice). 

 

 

      III. 

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

-  dodatok č.4 k VZN č.2 /2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa  v MŠ a v školských zariadeniach na území 
obce, 

- návrh rozpočtu obce na rok 2017, 

- úpravu rozpočtu obce za rok 2016, 

- príspevok 4000 eur na vitráže okien miestneho kostola, 

- VZN č.3/2016 s úpravou platby za smetné nádoby pre domácnosti s počtom 1  až 4 obyvateľov a taktiež domácnosti s počtom 
5 a viac obyvateľov, majú možnosť mať ďalšiu smetnú nádobu za poplatok vo výške dvojnásobku výšky poplatku za jednu oso-
bu na kalendárny rok,  

- návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2017, do konca februára 2017, 

- členov inventarizačnej komisie, p. Ing. Eduard Teplanský, p. Martin Zachar a p. Ľubomíra Ardonová, ktorí majú vykonať in-
ventarizáciu k 31. 12. 2016.  

 

                                                       IV. 

 

Obecné zastupiteľstvo p o v e r u j e: 

- starostu obce s prípravou výberového konania na pozíciu hlavného kontrolóra obce. 
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Harmonogram splátok za ODPAD - SIPO splátky v roku 
2017 podľa počtu osôb v domácnosti 

 

Sadzba poplatku je 0,045 € na osobu za deň (VZN č. 3/2016, § 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 

  

16,43 € 8,20           8,23           

  

2 

  

32,86 € 8,20     8,20     8,20     8,26     

  

3 

  

49,29 € 8,20   8,20   8,20   8,20   8,20 8,29     

  

4 

  

65,72 € 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,72   

  

5 

  

82,15 € 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,15   

  

6 

  

98,58 € 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 8,58   

  

7 

  

115,01 € 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,01   

  

8 

  

131,44 € 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 11,44   

Už dávnejšie som v jednom čísle Spravodaja kritizovala znečis-
ťovanie prírody. Napriek tomu, že obec zabezpečuje separovaný 
zber odpadu, zabezpečuje pravidelný odvoz  netriedeného domo-
vého  odpadu a viackrát do roka odvoz  veľkoobjemného odpa-
du, stále sa nájdu ľudia, ktorí  vyvážajú smeti na rôzne  miesta v 
okolí obce. 
   Žiaľ takéto odkladanie odpadu v prírode nie je  
ojedinelý jav. Nedávno niekto nezodpovedný  odložil odpadové 
vrece, plné použitých papierových plienok, vedľa  hlavnej prístu-
povej cesty z Alekšiniec. Chodia tadiaľ deti do školy, občania do 
práce  a aj všetci  návštevníci obce. Okrem estetickej stránky má 
takýto odpad aj zlý vplyv na prírodné prostredie. Umelé časti 
plienok a plastové vrece nie je v prírode rozložiteľné. 
 Vážení spoluobčania, buďme zodpovední k prírode a 
nášmu okoliu. Separujme odpad  do pristavených nádob. Buďme 
pozorní. Všímajme si  svoje okolie a nebojme sa oznámiť obec-
nému úradu napríklad číslo auta, z ktorého „náhodou vypadne“ 
vrece plné odpadu rovno vedľa cesty či na iné miesto v prírode v 
našom okolí. 
 Verím, že keď sa budeme spoločne snažiť a starať o 
naše životné prostredie, budeme mať krajšie okolie a bude sa 
nám  lepšie dýchať a radostnejšie žiť.  

SSz 

 

Krásy prírody? 

Na snímke vidieť „odloženie“ nebezpečného odpadu v  
extraviláne  našej obce. Tento závažný  čin bol riešený v 
spolupráci s policajným zborom. Šetrením sa zistilo, že 
páchateľ nebol z našej obce. 
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 V júni 2016 do našej obce zavítal cyklista Ladislav Holub, 64-
ročný dôchodca z dedinky Poša v okrese Vranov nad Topľou. 
Jeho detským snom bolo precestovať celé Slovensko. Svoj sen si 
začal napĺňať  18. januára 2010. Chce navštíviť všetkých  2 924 

slovenských miest a dedín.  „Už 50 rokov zbieram pohľadnice 
obcí a miest z celého sveta. Mám ich viac ako päťtisíc. Historic-
ké aj nové z celého sveta. Ale niektoré slovenské mi chýbali. 
Chcel som ich mať, a najjednoduchší spôsob ako ich získať, bolo 
zájsť si po ne“ hovorí  Ladislav Holub 

 Trasu si Ladislav špeciálne neplánuje. Zoberie 
do rúk mapu a ide tam, kde nebol. Na niektoré miesta sa 
musí vrátiť viackrát, lebo na úradoch prípadne doma 
nebol nik, kto by mu dal potvrdenie o návšteve. Výme-
nou  v každej obci, aj v tej našej, nechá pamätný list z 
jeho návštevy. Ak má  možnosť, rád navštevuje  aj božie 
chrámy. „Drevené kostolíky sú mojou srdcovkou. V Tvr-
došíne, Leštinách aj Istebnom sú skutočne nádherné.“ Na 
Slovensku je približne  49 drevených kostolov a Ladislav 
Holub ich  chce navštíviť. Sú to národné kultúrne pa-
miatky zapísané aj v UNESCO. Veľmi sa na ne teší. Po 
skončení svojho cestovania má v pláne vytvoriť vo vlast-
nom  dome múzeum z predmetov, ktoré cestou  na krát-
kych zastaveniach v obciach  dostal. Ďalej má v pláne 
napísať cestopis zo skúseností a príhod, ktoré zažil na 
svojej cykloceste. 
 Sme radi, že cestou nevynechal ani našu obec.  
Veríme, že v jeho múzeu i v knihe si nájde svoje miesto 
aj naša dedinka Lukáčovce.                 členovia  redakcie                    
 

Cyklista Ladislav Holub 

Sereďmaratón 2016 

Tradícia sereďského cyklomaratónu pokračovala 11. ročníkom 
Sereďmaratónu 2016, ktorý sa uskutočnil dňa 22.mája. 
  Organizátori pripravili pre cyklistov niekoľko men-
ších zmien, aby mali z podujatia čo najkrajšie zážitky. Trasa 
pretekov zostala nezmenená, takže maratónci prekonávali roz-
manitý terén cez rovinky, krátke opakované stúpania až po 
najvyšší bod pretekov, stúpanie na Havran. Na trase pribudla 
ďalšia horská prémia za mestom Hlohovec, v stúpaní na Vý-
hliadku Šianec. 
 Už po niekoľkýkrát časť etapy viedla aj  našou obcou. 
Obyvatelia našej obce, ktorí prejavili záujem o podujatie, sa 
zhromaždili pri kultúrnom dome a tak  mohli cyklistov krátko, 
ale intenzívne povzbudzovať pri ich prejazde hlavnou cestou 
obce.  
 Účastníkom pretekov prajeme v prvom rade stále 
zdravie a mnoho 
ďalších šťast-
ných kilometrov 
na cestách ako 
aj veľa úspe-
chov  v budú-
cich ročníkoch 
Sereďmaratónu. 
 
                 SSz 

http://encyklopedia.sme.sk/c/1050828/
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Vo vydavateľstve ´Martinus´ vyšli zaujímavé knihy autora 
Juraja Šeba, v ktorých opisuje jednotlivé dekády 20. storočia.  
 Juraj Šebo sa narodil  v roku 1943 v Bratislave. Je  
absolventom Vysokej školy dopravnej. Celý život pracoval 
na pošte. Teraz žije v Devínskej Novej Vsi. Je  autorom ús-
pešných titulov : Budovateľské 50. roky , Zlaté 60. roky, 
Normálne 70. roky, Reálne 80. roky a Také bolo PKO. 
 Kniha „Tridsiate roky“ opisuje  udalosti dramatickej 
doby, poznačenej svetovou krízou, stavom pred II. svetovou 
vojnou ale i nové technologické vymoženosti, napríklad roz-
hlas a film. Najrozšírenejšie boli noviny a postupom času aj 
časopisy. Úvod knihy je venovaný  reakciám na hlavné uda-
losti v krajine a v meste, a ďalej nájdeme i stopy naozajstné-
ho, bežného života.  Autor si všíma dianie v kultúre, divad-
lách a text obohacuje kuriozitami, drobnými správami a prí-
behmi, ktoré priniesol život. Popisuje aj povolania, ktoré síce 
dnes neexistujú, ale v danej dobe boli na výslní. Uvádza aj 
technické vynálezy (elektrická gitara, parkovacie hodiny, 
kopírka...). Nezabúda ani na drobné správy zo športových 
udalostí. Nevyhýba sa ani tragickým udalostiam ako bol na-
príklad požiar vo Vysokých Tatrách v roku 1931 či výbuch 
na Patrónke v roku 1930. Kniha obsahuje aj zaujímavý dobo-
vý materiál a fotografie.  

  Celkový dojem majestátnosti dotvára aj to, že je úpl-
ne ukončené reštaurovanie malieb, sôch a chórových lavíc  v 
bazilike. Prehliadka chrámu bola veľmi zaujímavá a poučná. 
Pri príležitosti Roku milosrdenstva mohli pútnici prejsť Svä-
tou bránou, ktorá je v bazilike a pozrieť si zlatú ružu, ktorú 
venoval bazilike pápež Ján Pavol II. 
 Slovenskí pútnici boli milo prijatí tamojším kňazom, 
o ktorom pán vdp. Blahovec následne prezradil, že je rodák z 
Košíc. Časť svätej omše mali pútnici aj v slovenčine. V boha-
tom programe púte bola i modlitba  svätého ruženca. Pán farár  
vdp. Mgr. Peter Blahovec sa po jeho skončení pomodlil so  
svojimi farníkmi krížovú cestu. Po krátkej prestávke púť vyvr-
cholila spoločnou svätou  omšou, ktorú celebroval biskup  
Žilinskej arcidiecézy  vdp. Doc. ThDr. Tomáš Galis PhD. 
 K  nahliadnutiu boli aj krypty, ktoré sa nachádzajú 
pod bazilikou. Cesta domov sa niesla v pokojnom duchu, far-
níci sa cítili oddýchnutí a zaniesli požehnanie do svojich do-
mov k rodinám. 
 Za tento výnimočný, nielen duchovný zážitok, sa 
chcú farníci poďakovať  pánovi farárovi vdp. Mgr. Petrovi 
Blahovcovi.  

farníci z Lukáčoviec 

Náhrobok kardinála Tomáša Špidlíka SJ  

Juraj Šebo : Krízové roky 30. 

Púť farníkov 

Zaujímavosťou je, 
že v knihe sa  na-
chádza aj  zmienka 
o našej obci. Autor 
v nej uvádza: "V 
Lukáčovciach sa 
objavil prvý roz-
hlasový prijímač. 
Bola to novinka v 
obci, vlastnil ho 
pán farár Augustín 
Petrášek." Meno-
vaný pán farár pô-
sobil v Lukáčov-
ciach v rokoch 
1916 až 1931.  
Informácie o knihe 
poskytla lukáčovká 
rodáčka, pani M. 
Mikulová. 

                                                                                             
redakcia 

  

Farníci z Lukáčoviec, Alekšiniec a Andača sa zúčastnili za-
čiatkom septembra púte na Moravu.  
 Srdcom pútnického miesta Velehrad je bazilika 
Nanebovzatia Panny Marie a sv. Cyrila a Metoda. Nachádza 
sa  v nej niekoľko spirituálnych ohnísk, ktoré by nemal žiad-
ny pútnik obísť; oltár, okolo ktorého sa stretávajú kresťania 
pri slávení liturgie, kaplnka Panny Márie Matky jednoty 
kresťanov s velehradským palladiom (obrazom Panny Marie 
Matky jednoty kresťanov),  hrob arcibiskupa Antonína Stoja-
na v Kráľovskej kaplnke a najnovšie aj náhrobok kardinála 
Tomáša Špidlíka SJ v presbytériu baziliky s nádhernými 
mozaikami. Ďalej za pozornosť stojí súsošie sv. Cyrila a Me-
toda na pravej strane od oltára.  
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Na základe schváleného projektu pre šport,  ktorý podala obec 
Lukáčovce, boli zakúpené nohejbalové lopty a tenisové rakety s 
loptičkami, pre použitie na multifunkčnom ihrisku. V rámci 
projektu sa  uskutočnilo aj športové popoludnie pre deti a mlá-
dež v areáli ŠK Magnus dňa 11. 6. 2016. Počas popoludnia boli 
pre deti pripravené rôzne aktivity. Každé dieťa dostalo lístok a 
po absolvovaní príslušnej športovej disciplíny obdržalo pečiat-
ku. Po nazbieraní minimálne 5-tich pečiatok si potom vybralo 
sladkú odmenu. K športovým disciplínam patrili napríklad: kop 
na bránu, prenášanie tenisovej loptičky na rakete, beh, ping-
pongová súťaž a iné. Náročnosť v každej disciplíne bola prispô-
sobená zručnostiam dieťaťa a preto mohli súťažiť deti vo veku  
od 2 do 12  rokov.  
 Vďaka sponzorom si po športe deti mohli pochutnať 
na zmrzline, alebo sa dať pomaľovať na tvár. Popoludnia sa 
zúčastnilo viac ako 60 detí. Podľa ich šťastných úsmevov sme 
presvedčení, že sa im podujatie páčilo a splnilo ich náročné 
očakávania. Touto cestou ďakujeme za podporu sponzorom a 
Nitrianskemu samosprávnemu kraju.                        organizátori 

                         

Stolnotenisový turnaj 
V priestoroch kultúrneho domu sa 
16. apríla konal  3. ročník stolnote-
nisového turnaja O pohár OZ Vrbi-
na. V dvoch kategóriách sa zúčas-
tnilo celkovo 17 súťažiacich. Žiaľ, 
ani v tomto ročníku sme nemali 
zastúpenie v kategórii žien. Najviac 
bola zastúpená kategória muži, kde 
prvé miesto získal p. Marek  Gajar-
ský, na druhom mieste sa umiestnil 
p. František Laták a tretie miesto obsadil p. Jozef Vančo. V 
kategórii detí na najvyššom stupni víťazov stála Veronika 
Šešerová, druhé miesto patrilo Lenke Kockovej a tretie mies-
to si vybojoval Simon Gajdoš.  Víťazom  blahoželáme. 
 Tradíciu stolnotenisových turnajov v našej obci sa 
nám darí udržiavať aj vďaka podpore Nitrianskeho samo-
správneho kraja, ktorý aj tento ročník finančne podporil v 
rámci projektu pre kultúru a šport. Tento projekt  podalo OZ 
Vrbina. Za podporu ďakujeme a tešíme sa na  ďalší  ročník.  

organizátori 

                          

Guláš Cup 

Každoročne sa v letných mesiacoch koná v areáli ŠK Magnus 
súťaž vo varení gulášu - Guláš Cup. Výnimkou nebol ani rok 
2016. Do súťaže sa prihlásilo až 19  družstiev. Konkurencia 
bola  veľká a to nielen v súťaži o najchutnejší guláš, ale aj v 
zábavných zápoleniach, ktoré sú príznačné pre lukáčovský Gu-
láš cup. Aj vďaka tejto zábavnej časti má veľkú obľubu nielen u 
domácich ale aj u cezpoľných hostí. Zatiaľ čo porota vyhodno-
covala kvalitu jednotlivých gulášov, zástupcovia družstiev súťa-
žili v rôznych zábavných disciplínach.  
Podľa poroty najlepší guláš uvarilo družstvo JEDINEMY. Na 
druhom mieste skončil BAČATÍM a tretie miesto obsadilo 
družstvo NO NAME. Podľa počtu  hlasovacích lístkov návštev-
níkom najviac chutil guláš družstva LEHOŤANI. Tesne za ví-
ťazmi skončilo družstvo VILINA @ BANDA. Bronzové umies-
tnenie  získalo družstvo ŠK Magnus. Víťazom srdečne blahože-
láme.  
 Takéto podujatie sa nezaobíde bez podpory sponzorov, 

ktorým aj touto cestou ďakujeme.                            OZ Vrbina 

Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide,  
 kto nemá kožucha zima mu bude.  
 Vo februári končí obdobie zábav a prichádza štyrid-
saťdňový pôst. Je dobrým zvykom  veselé obdobie veselo 
ukončiť. Podľa starej tradície sa na konci fašiangov konával 
sprievod masiek.  Najčastejšie to boli masky zvierat ako 
symbol roľníckej práce a plodnosti. Prezliekanie mužov za 
ženy a naopak zas súvisí s prebúdzaním síl zeme. Dnes už 
význam týchto masiek zaniká a v sprievodoch sa objavujú aj 
rôzne novodobé masky.  
 Občianske združenie OZ Vrbina sa aktívne podieľa 
na zachovávaní tradície fašiangového sprievodu. Aj v roku 
2017 pozývame všetkých záujemcov do sprievodu, ktorý 
bude dňa 18. februára už tradične začínať  o 14,00 hodine 
pred  kultúrnym domom v Lukáčovciach.   
 Radi privítame všetkých záujemcov v maskách ale i 
bez masiek. Hlavnou vstupenkou je dobrá nálada. 

                 OZ Vrbina 

S malým oneskorením, ale predsa aj do našej obce prišiel Miku-
láš. A nebol sám. Sprevádzal ho krásny Anjel a hrozivý Čert.  
 Po skončení  svätej omše prišiel do kostola Anjel a 
zvonením oznámil príchod Mikuláša. Deti sa zhromaždili v 
strede obce pri požiarnej zbrojnici a o malú chvíľočku videli 
blížiace sa vysvietené sane so vzácnou návštevou. Tie zastali v 
hlúčiku čakajúcich a deťom sa prihovoril Mikuláš. Odvážne 
deti neváhali a Mikulášovi ´povedali básničku, zaspievali pes-
ničku a tak si zaslúžili veľkú maškrtu. Nezbedný Čert hľadal 
neposlušné deti. Keď sa mu nepodarilo nájsť žiadne zlé dieťa, 
robil všetkým  veľký, farebný ohňostroj. Svoju sladkú odmenu 
dostali všetky prítomné deti.  
 Záverom návštevy sa mohli deti na krásnych vysviete-
ných saniach aj povoziť s Mikulášom  a jeho sprievodom.  
 V mrazivom podvečere sa čakajúcim deťom podával 
horúci čaj a ich rodičom aj varené vínko. Za pohostenie ďakuje-
me Obecnému úradu. 
                              Redakcia 

Mikuláááš... 

                         

Fašiangový sprievod 

                          

Športové popoludnie 
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Svet, v ktorom žijeme je síce neporovnateľný s tým, ktorý nám odovzdali naši predkovia, ale mnohé ich hodnoty do-
dnes zachovávame. A preto by  sme sa mali chovať tak, aby sme ich aj my odovzdali také, aké sme prijali od našich rodičov. 
K nášmu dedičstvu patrí neodmysliteľne aj včelárstvo. 

Kladieme si otázku, ako zmeniť pohľad na lukáčovských včelárov, aby bola docenená ich práca a nimi chované včely. 
Ich prínos v opeľovaní kvetov je nezastupiteľný. Z tohto pohľadu sú včely z 95 percent užitočné pre nás všetkých a len z piatich 
percent pre včelárov. Ale ako hovorieva najstarší včelár v Lukáčovciach, pán Gabalec, včela už nie je schopná bez pomoci vče-
lára prežiť v prírode. Súvisí to s tým, že do popredia ide snaha vyrobiť stále viac a viac potravín, často zarobiť i na úkor zdravia. 
Mnohí si robia čo chcú bez ohľadu na následky. Poľnohospodár či záhradkár strieka kedy chce, čím chce. Čokoľvek neprirodze-
né, oklamané, vyhnané do vysokých výnosov sa po mnohých rokoch vracia v podobe takzvaných civilizačných ochorení. Pri-
budlo ochorenie štítnej žľazy, cukrovkárov, alergií detí, astmy, nádory, onkologické či iné ochorenia.  

Aj pri honbe po peniazoch by sme mali mať zdravý sedliacky rozum a chrániť naše prírodné prostredie, a tým aj včely, 
ktoré v jedovatej prírode hynú. Na naše zlepšené chovanie čaká aleja líp pri ceste, smetisko na konci dediny či včely v úľoch. 
V prírode ubudlo vtáctvo, zajace, bažanty. Stále v nás ale pretrváva nádej, že svet posadnutý nekresťanským nadobudnutím zis-
kov a peniazmi nemôže trvať večne. 

V hypermarketoch sa úspešne predávajú lacné medy dovážané hlavne z južnej Ameriky, Afriky a východnej Ázie. 
Mnohé z nich sú „doplnené“ sirupom z kukuričného škrobu a navyše peľ z exotických rastlín spôsobuje mnohým ľuďom aler-
gie. Najmenej dráždivé sú medy, ktoré pochádzajú z miesta nášho bydliska, pretože organizmus si dlhodobo vytváral odolnosť 
proti miestnym peľom. 

A čo napísať na záver? Einsteinov názor: „Ak zmizne z planéty posledná včela, po štyroch rokoch prestane existovať aj 
človek“. 

 
Jozef Žák 

  včelár 

Vianočné omrvinky  

Každý sa teší na Vianoce, pretože sú  svetlým bodom celého roku. Počas 
celých  sviatkov svieti v domácnostiach betlehemské svetlo, ako symbol 
nádeje, pokoja a mieru. Toto svetlo si odpaľujeme a odovzdávame ďalej. 
Uchovávame si horiace sviečky v svietnikoch, či už moderných, alebo 
zdedených. 
 Svietnik  je podľa slovníka slovenského jazyka podstavec alebo 
stojan na ktorý sa nasadzuje sviečka. Vyrobený môže byť z dreva, samo-
rastu, kovu, keramiky alebo skla. Je uspôsobený na bezpečné umiestnenie 
alebo prenášanie sviečok. Používa sa  pri liturgických obradoch ako sto-
jan na oltárne sviece, v svetskom prostredí bol kedysi  súčasťou svetelné-
ho zdroja. Dnes má väčšinou dekoratívnu funkciu.  
 Do dedinského prostredia prenikol svietnik  pravdepodobne až 
koncom 18. a v 19. storočí, keď vystriedal pôvodné svietenie lúčmi. Pre chudobnejšie vrstvy sa však použitie svietnikov 

s horiacimi sviecami obmedzovalo skôr na sviatočné a obradové príleži-
tosti. Svietniky boli rôznych foriem – jedno, troj, švornohé, jedno alebo 
viacramenné, nízke, vyššie, mohli byť upravené ako luster. Po domácky 
sa zhotovovali zo samorastov a dreva. Najrozšírenejšími drevenými 
svietnikmi v ľudovom štýle boli v Európe svietniky na štyroch nohách, 
ukončené konskými hlavami. Na Slovensku také vyrábali pastieri. 
V dedinskom interiéri sa používali tiež svietniky kované, vyrobené 
z plechu, liateho bronzu, zo skla a keramiky ako produkty sklárskych 
hutí a keramických dielní. Osobité medzi keramickými boli svietniky 
figurálnych tvarov. 
 Výstavu svietnikov mohli vidieť návštevníci Vianočných omr-
viniek v kultúrnom 
dome v Lukáčovciach  
dňa 11. decembra  
2016 . Svietniky ale aj  
iný vianočný tovar 
ponúkali predajcovia 
nielen z našej obce.  

V rámci tvorivých dielní, ktoré boli pripravené v malej sále kultúrneho domu,  
deti maľovali na sklo a vyrábali vianočné ozdoby z papiera.  Samozrejme ne-
chýbalo občerstvenie, na hlad koláčiky od našich sympatizantov a na zimu 
chutný horúci punč. 
 Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí prispeli svietnikmi na výstavu 
ako aj   darcom koláčikov. Veľké ďakujem patrí všetkým za dobrovoľné  fi-
nančné príspevky, ktoré nám dovoľujú pripravovať ďalšie pútavé akcie.                   
                                                               OZ Vrbina 

                          

Naše včely 
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Zachovajme dedičstvo našich predkov 

Pri príležitosti osláv 750. výročia prvej zmienky o našej obci sa v priestoroch ZŠ 
konala národopisná výstava, ktorá zožala veľký úspech u domácich občanov a náv-
števníkov osláv. Na základe tohto podnetu sa pár nadšencov rozhodlo zorganizovať 
menšiu výstavu  rovnakého zamerania.  
 Prezentovali  na nej predmety dennej potreby našich predkov a fotografie 
sakrálnych stavieb, ktoré sa nachádzajú v  našej obci. Vo veľkej sále KD bola zria-
dená tradičná izba. V nej  sa nachádzala starodávna posteľ, stôl, hygienický kút a 
predmety dennej potreby, napríklad mažiarik, mlynček na kávu, maľované misy, 
ale aj  kolovrátok a truhlica. V inej časti sály bol zriadený hospodársky dvor, na 
ktorom nechýbal  tragač, drevené vidly, kosa, cepy, vínne sudy, koše atď. Na 
dvoch figurínach bol prezentovaný mužský a ženský pracovný kroj. Tretia figurína 
bola oblečená do slávnostného dievčenského lukáčovského kroja.  
 V malej sále KD boli na paneloch vystavené fotografie sakrálnych sta-
vieb, na ktoré je naša obec naozaj bohatá. Niektoré z nich sa  nachádzajú v intravi-
láne obce. Sú to napríklad sochy nachádzajúce sa v strede obce alebo kríže či ka-
plnka v okolí kostola. Zaujímavé sú však aj sochy v extraviláne. Patrí k nim mimo 
iných aj  socha sv. Urbana, ochrancu viníc. 
 Výstavu spestrila skupina nadšencov v krojoch.  O ukážku párania peria sa postarali p. Kališová a p. Rumančíková. 
Nefalšovaným ľudovým spevom za doprovodu harmonikárky pani Greušovej z Čakajoviec navodili veselú atmosféru p. Fuse-
ková a p.  Szalaiová. Celkový  dojem doplnila v pracovnom kroji p. Lukáčiková, keď pripravovala tradičné jedlá , ako napríklad 
makové šúľance, či orechové rožky a rozvoňala tým celú sálu KD. 
 Podobné  výstavy môžeme realizovať vďaka občanom, ktorí sa zaujímajú o históriu našej obce. Majú vlastné zbierky 

hodnotných starožitných predmetov či zbierku tradičného ľudového odevu. K 
takýmto vzácnym ľuďom bezpochyby patrí pani Edita Šimorová, ktorá po-
skytla značné množstvo predmetov na výstavu. O ľudový odev sa zaujíma aj 
pán Samuel Cok, ktorý taktiež poskytol exponáty na výstavu. Niekoľkými 
drobnosťami  prispeli aj p. Igor Cok , p. Zuzana Gajdošová a p. Soňa Szalaio-
vá. Patrí im veľké poďakovanie za zapožičanie exponátov a hlavne za to, že  
uchovávajú predmety z čias minulých pre pokolenia budúce.  
 Projekt výstavy bol realizovaný Obecným úradom Lukáčovce s pod-
porou Nitrianskeho samosprávneho kraja. Z tejto akcie bola vydaná publiká-
cia, ktorú si môžu záujemcovia vyzdvihnúť počas úradných hodín na Obec-
nom úrade. 
 Na záver sa chcem  poďakovať všetkým, ktorí svojou prácou alebo 
zapožičaním exponátov prispeli k realizácii výstavy. 

SSz 
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V roku 2016 sa našej obci dvakrát uskutočnilo dobrovoľné 
darovanie krvi. Krv sme mohli darovať v lete 24.6. kedy 
nás bolo 41, z toho 9 prvodarcov a v predvianočnom obdo-
bí 9.12. keď nás bolo 38, z toho taktiež 9 prvodarcov. 
Chcem sa Vám všetkým darcom úprimne poďakovať za 
účasť a podporu tejto aktivity.  
 Špeciálne sa chcem poďakovať ľuďom, ktorí sa 
podieľajú na príprave a samotnom priebehu akcie – Stani-
slava Zemková, Andrea Mikulcová, Silvia Bullová, Dali-
bor Košš, Rastislav Šimora a Števo Tóth. 
V roku 2017 sa stretneme v piatky 23.6. a 8.12.2017. 

Martin Bulla 

Poďakovanie darcom krvi 

Fotografie: 
Vpravo  zhora: 

 Vyplňovanie dotazníka pred odberom 

 Odber 

 Občerstvenie po odbere 
Vľavo : skupina zdravotníkov z NTS a organizátori 
 
 
 

Malé projekty 

kategórii deti. Do súťaže sa zatiaľ nenezapojili ženy, ale 
veľmi radi  otvoríme i túto kategóriu.   
 Ďalšou podporenou akciou bolo športové popolud-
nie, ktoré usporiadal Obecný úrad v letných mesiacoch mi-
nulého roku. V rámci projektu boli zakúpené športové potre-
by, napríklad tenisové rakety. Umožnia lepšie vyžívanie 
multifunkčného ihriska. 
 V kultúrnej oblasti získal podporu projekt výstavy 
„Zachovajme dedičstvo našich predkov“. S jeho podporou 
boli zakúpené figuríny na prezentovanie lukáčovského kroja 
a bola vydaná brožúra s fotografiami približujúcimi výstavu.  
 Touto cestou vyjadrujeme poďakovanie Nitrianske-
mu Samosprávnemu Kraju za podporu a v budúcnosti sa 
budeme i naďalej  snažiť reagovať na výzvy, podávať pro-
jekty a rozvíjať kultúrny a športový život v obci. 

                                                     SSz  

Nitriansky Samosprávny Kraj vyhlasuje každoročne výzvy na 
podávanie projektov v oblasti kultúry a športu. Touto formou 
čiastočne finančne podporuje obce  a občianske združenia v 
Nitrianskom kraji.  
 Na získanie dotácie je potrebné vypracovať projekt v 
danej oblasti. Odborná komisia   na svojom zasadnutí vyberie 
vhodné projekty, ktoré podporu získajú a určí výšku dotácie na 
konkrétny projekt. Potom je potrebné projekt zrealizovať a v 
stanovenom termíne správne vyúčtovať. 
  Naša obec i občianske združenie OZ Vrbina sa v po-
sledných rokoch zapájajú do vyhlasovaných výziev. V prvých 
rokoch neboli naše projekty vybrané a podporu nezískali. Ale 
nevzdali sme sa a úspech sa dostavil.  
 Vďaka schválenému projektu OZ Vrbina zakúpilo 
ping-pongový stôl a každoročne poriada stolnotenisový turnaj 
o pohár OZ Vrbina. Turnaja sa zúčastňujú muži a súťaží sa i v 
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Aktivity našich seniorov 

Čas sa zastaviť nedá. Nie je možné ho ani vrátiť späť. Čo však 
možné je, môžeme ho prežiť zmysluplne a čo najkrajšie.  
 Presne tento zámer sme mali pri príprave výletu na hrad 
Devín. Celé sa to odohralo dňa  24. apríla 2016. Akcia to bola 
skutočne výnimočná a vydarená. Konali sa Matičné slávnosti a 
začali svätou omšou, ktorú celebroval Mons. biskup Stanislav 
Zvolenský. Po skončení svätej omše na pódiu vystúpili folklórne 
súbory z celého Slovenska a účinkovali herci Slovenského Národ-
ného Divadla z Bratislavy. Po ich vystúpeniach sme si prezreli 
múzeum a trhové mestečko. V podvečer sme sa všetci obohatení 
mnohými kultúrnymi a duchovnými zážitkami vrátili domov.  
 V auguste sme dostali pozvánku  na okresné preteky v 
petangu, ktoré sa konali v Lužiankach. Z desiatich obcí, ktoré tu 
súťažili, sme sa umiestnili na prvom mieste. Lukáčovce reprezen-
tovala pani Helene Hrašková, ktorá získala zlatý pohár. Ďalšími 
reprezentantmi našej obce  boli: pán S. Vilina, pani M. Vilinová, 
pani J. Kludilová a pani V. Prosnanová. Príjemnú náladu na súťa-
ži podporovalo vystúpenie súboru „Slnečnica“ z Topoľčian.  
  V závere roka sme sa zúčastnili pekného podujatia v 
Zbehoch, ktoré malo názov „Bajzove Zbehy“. Vystúpili tu mnohí 
recitátori. Za seniorov Lukáčoviec recitovala pani Viera Dolnáko-
vá. O príjemnú pohodu sa organizátor postaral tým, že na poduja-
tie pozval súbor Zbežanka, ktorý tu vystúpil so svojím progra-
mom. 
 Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska nám 
pridelila šesť kúpeľných poukazov a to do kúpeľných miest 
Nimnica a Trenčianske Teplice. 
 Svoje okrúhle narodeniny v roku 2016 oslávilo desať 
jubilantov.  
 Bolo nám veselo a dobre. Hlavne všetci zabudli na sta-
rosti, choroby a boľavé nohy.  
 Ďalšiu príležitosť stretnúť sa budú mať dôchodcovia na 
výročnej členskej schôdzi dňa 5. marca 2017.                                                                                                                                                                                                                 
                                                                      V. Prosnanová    

Predsedníčka DS v Lukáčovciach  

Recepty 

Sypaný tvarohový koláč 
 
Suchá zmes: 
3 hrnčeky polohrubej múky 
1ks vanilkový cukor 
1 ks prášok do pečiva 
Tekutá zmes 
3 kocky tvarohu 
3 vajcia 
1/2 hrnčeka práškového cukru 
2 ks vanilkový cukor 
mlieko podľa potreby (asi 400 až 500 ml) 
Na vrch: 
250 g maslo alebo Hera 
Postup prípravy: 
Suroviny suchej zmesi zmiešame v miske a polovicu vysypeme 
na suchý plech. Na ňu nalejeme tekutú zmes a pokladáme zavára-
né ovocie, najlepšie marhule. Na to vysypeme druhú polovicu 
suchej zmesi. Na vrch nastrúhame na hrubom strúhadle 250 g 
masla a lebo Hery.  

Tvarohové šišky bez kysnutia  
 
Suroviny: 
250 g tvaroh hrudkovitý (domáci)  
2 ks vajcia  
2 - 3 PL cukor práškový  
250 g múka hladká  
1 ČL kypriaci prášok do pečiva  
1 ČL sóda bikarbóna  
1/2 ČL soľ  
2 PL (um) rum  
Postup prípravy: 
Tvaroh, vajcia, cukor a soľ poriadne premiešame. Pridáme 
rum a múku s kypriacim práškom a premiešame. Cesto by 
nemalo byť ani husté, ani redšie, tak akurát. Lyžicou kladie-
me na rozpálený olej kúsky cesta a opečieme z obidvoch 
strán. Hrniec na 2 minúty zakryjeme a potom odkryté nechá-
me dopiecť do ružova Vyberieme na papierový obrúsok a 
necháme odkvapkať od oleja. Posypeme práškovým cuk-
rom. Šišky môžeme podávať s džemom alebo ovocím. 

Otvorili sme malé kulinárske okienko. Dnešné uverejnené recepty sú sladké a veľmi chutné. Čo je ale hlavné, šetria v čas. Ich 
príprava trvá  maximálne desať minút. Vyskúšajte a presvedčte sa. 
Ak máte overené chutné či už zdravé, maškrtné alebo tradičné recepty, podeľte sa o ne s našimi čitateľmi. Radi ich uverejníme. 
Za vaše príspevky  vopred ďakujeme. 

redakcia 
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Sobáše 
V roku 2016 bolo v našej obci deväť sobášov:  
09. 03. 2016  Ing. Milan Buffa a  Janka Bakošová rod. Čerenková 
09. 04. 2016 Peter Režo a Martins Bírová                                  19. 08 . 2016 Emil Varga a Magdaléna Slaná  
09. 04. 2016 Ing. Ľuboš Bellovič a Martina  Brišová                 10. 09 2016 Juraj Klepanec a Monika Ložeková  
23. 04. 2016 Miroslav Kovarský a Jana Venényová                   10. 09. 2016 Mgr. Daniel Čičmiš a Simona Trebichalská  
13. 05. 2016 Ľuboš Dobrý a Nikola Dianová                               01. 10. 2016 Lukáš Slamka a Nikoleta Trebichalská  

                  Srdečne blahoželáme! 
 

Vitajte na svete 
V roku 2016 sa v našej obci narodilo štrnásť detí, z toho desať  dievčat a štyria  chlapci 
Lujza Doktorová   Timea Hrnková   Ľubor Bellovič 
Lujza Mikulová   Monika Gulová   Karin Bužiková   
Matej Lančarič   Nina Režová   Shania Horková 
Vivien Dimbachová  Natália Bandryová  Benjamín Buchala 
Lenka Šályová   Jakub Bystriansky       
     Prajeme veľa zdravia! 

 
Opustili nás 
V roku 2016 nás navždy opustilo 14 spoluobčanov: 
Jolana Gajdošová       *06. 04. 1934   † 13. 01. 2016            Ing. Jana Drgová        *12. 05. 1959   † 29. 05. 2016  
Oľga Rolfesová          *06. 12. 1927   † 22.01. 2016   Ján Balaga                  *08. 11. 1934   † 29. 07. 2016 
Július Duchyňa           *29. 01. 1937   † 15. 03. 2016    Oľga Krajčovičová     *12. 12. 1939   † 14. 09. 2016  
Emil Brňo                   *25. 02. 1947   † 05. 04. 2016   Augustín Ďuriš           *20. 09. 1951   † 08. 10. 2016  
Igor Dian                    *05.  09. 1969   † 29. 04. 2016   Štefan Juriga               *08. 08. 1962   † 11. 12. 2016 
Gejza Pauk                  *17. 03. 1928   † 01. 05. 2016                Serafína Režová          *14. 05. 1928   † 15. 12. 2016 
Mária Žáková              *20. 03. 1955   † 12. 05. 2016    Ing. Milan Buffa         *13. 03. 1934   † 18. 12. 2016    
          Príbuzným a známym vyjadrujeme úprimnú sústrasť. 
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Pele - mele 

Mesiac úcty k starším 
Október, mesiac úcty k starším sme oslá-
vili slávnostným kultúrnym popoludním 
v miestnom kultúrnom dome dňa 23. 
októbra 2016.V rámci kultúrneho progra-
mu vystúpili dve spevácke skupiny ľudo-
vých piesní. Bola to skupina Šuriančanka 
a folklórna skupina Vrábelčanka z Vrá-
bel. Obe skupiny svojim programom   
priblížili našim starším spoluobčanom 
ich mladosť a spríjemnili im tak ich jeseň 
života.   

Máj, máj, máj zelený   
Príchod najkrajšieho mesiaca roka, 
mája, symbolizuje stavanie májov. 
Mládenci z našej obce v noci na 
prelome mesiacov apríl a máj posta-
vili aj tento rok v strede obce krásny 
máj.  Tento krásny vysoký pestrofa-
rebný symbol jari zdobil stred našej 
obce celý mesiac. Je chvályhodné, 
že v našej obci pretrvávajú takéto 
krásne tradície a že  o ich uchovanie 
dbá mladá generácia.  

UPOZORNENIE  

Vzhľadom na vyskytnuté prípady krádeží vlámaním do rodinných domov, by chcel Obecný úrad upozorniť 
občanov, aby boli  ostražití a všímaví k okoliu: 
-zamykajte si príbytky aj v čase, keď ste prítomní doma 
-vhodný zabezpečovaci systém, riadne oplotený pozemok, či strážny pes zvýši bezpečnosť Vášho majetku 
-zabezpečte si účinné vonkajšie osvetlenie, svetlo je ,,nepriateľ" zlodeja 
-buďte všímaví k okoliu, aj všímavý sused môže zlodeja odradiť  
V prípade ohrozenia seba a majetku volajte políciu č. tel. 158 

JDS Lukáčovce 

Jednota dôchodcov Slovenska v Lukáčov-
ciach pripravuje pre svojich členov rôzne  
podujatia. Jedným z nich bolo aj Mikuláš-
ske posedenie,     ktoré sa konalo 27. 11. 
2016 v kultúrnom dome v Lukáčovciach. 
Na obveselenie a spríjemnenie popoludnia  
zaspievali pekné ľudové piesne prítom-
ným členovia speváckej skupiny Ivančan-
ka.   Posedenie bolo spojené s malým 
občerstvením. 


