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od začiatku so mnou spolupracovali. 

Aktívne sa uţ roky zúčastňujú na spo-

ločných pracovných stretnutiach, kde 

strávili a stále trávia nespočetné hodiny 

svojho voľného času pre rozvoj mikro-

regiónu, za čo im patrí veľká vďaka. Je 

obdivuhodné, ţe aj napriek nie jednodu-

chým začiatkom, boli trpezliví a vydr-

ţali aţ do terajšieho obdobia, kedy uţ 

začíname vypracovávať projekty a reali-

zovať akcie, ktoré nesporne budú mať 

pre naše obce veľký význam. 

Váţení spoluobčania, vyuţívam prie-

stor v tomto spravodaji aj na niektoré 

nie pekné a dobré skutočnosti. V mesia-

ci jún pri spojovacej komunikácii Luká-

čovce-Tŕnie, bola urobená dosť rozsiah-

la čierna skládka domového odpadu. 

Táto skládka na môj podnet bola odve-

zená (v dvoch kontajneroch) na skládku 

odpadu Pastuchov- „Vlčie hrdlo“. Zatiaľ 

nie sú vystavené faktúry za odvoz, na-

kladanie a uloţenie, ale táto suma sa od-

haduje cca 400 € ( 12 000 Sk), ktorú po 

zistení zaplatí vinník. Zatiaľ nie je cel-

kom známy, pretoţe daný čin je v štádiu 

vyšetrovania políciou. Touto cestou vy-

zývam spoluobčanov k spolupráci pri 

odstraňovaní takýchto a podobných 

priestupkov, pretoţe si myslím, ţe je 

naším spoločným záujmom si udrţať či 

uţ intravilán alebo extravilán v dobrom 

a peknom stave. 

Na záver môjho príhovoru chcem 

vyjadriť poďakovanie nášmu spoluobča-

novi - diakonovi Lukášovi Loţekovi, 

ktorý spracoval dve legendy z Lukáčo-

viec, ktoré sú prílohou k spravodaju. 

 

 

Ing. Igor Cok 

Starosta obce 

 

Váţení spoluobčania, v minulom čís-

le spravodaja som vás informoval 

o vypracovávaní projektov na rekon-

štrukciu budovy obecného úradu, po-

ţiarnej zbrojnice, revitalizácii parku 

pri kostole a výsadbe zelene v obci. 

Tieto projekty boli ukončené a v júni 

boli na úrovni MAS (miestna akčná 

skupina) Radošinka schválené. Ďalej 

postupujú do druhého kola schvaľo-

vania. Začíname s prípravou projektu 

na multifunkčné ihrisko pre rok 

2012. Miesto výstavby ihriska sa roz-

hodne na jesennom obecnom zastupi-

teľstve. Tento projekt a samotná rea-

lizácia bude financovaná z MAS Ra-

došinka a za spoluúčasti obce. 

Vzhľadom na to, ţe uţ viackrát som 

písal a spomínal MAS (miestna akč-

ná skupina) mikroregiónu Radošinka, 

dovoľte mi, aby som vás stručne 

oboznámil s týmto mikroregiónom, 

ktorý vznikol v roku 2007 zdruţením 

11 obcí. Sú to: Alekšince, Čab, Čaka-

jovce, Hruboňovo, Jelšovce, Kapin-

ce, Lukáčovce, Malé Záluţie, Nové 

Sady, Šurianky a Zbehy. Katastrálne 

územie mikroregiónu má rozlohu 

12 801 ha s počtom obyvateľov 

12 076. Významom a cieľom vzniku 

mikroregiónu bolo zdruţiť tieto obce 

po stránke hospodárskej, kultúrnej, 

športovej a spoločenskej. Počiatočný 

vývoj nebol jednoduchý, absolvovali 

sme veľa stretnutí, rokovaní, priesku-

mov jednotlivých obcí, aby sa mohla 

určiť stratégia ďalšieho vývoja.  

Touto cestou sa chcem poďakovať 

našim poslancom p. Karolovi Bullovi 

a Ing. Eduardovi Teplanskému, ktorí 
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Telefónne čísla lekárov 

 

MUDr. Šimová (obvodná) 

Alekšince 78 22 212 

Rišňovce 78 28 132 

 

MUDr. Kučerová (zubná) 

78 28 128 

 

MUDr. Pristachová (detská) 

78 28 240 
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Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 

dňa 21. 6. 2011 v malej zasadačke kultúrneho domu v Lukáčovciach 
 

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

Kontrolu uznesení z minulého zasadnutia 

Projekt revitalizácie zelene v okolí kostola 

Projekt obnovy budovy obecného úradu a poţiarnej zbrojnice 

Všeobecno-záväzné nariadenia o poplatkoch za znečistenie ovzdušia 

Schválenie záverečného účtu obce za rok 2010 

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2010 

Návrh a schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2011 

Smernicu o likvidačnom konaní 

Vnútornú smernicu pre vykonanie inventarizácie majetku obce Lukáčovce 

Návrh zriadenia historickej izby s maketami krojov od pána R. Belloviča 

Ţiadosť pani Hrebíkovej o odkúpenie časti pozemku 

Ţiadosť o odpustenie príspevku na školský klub v školskom roku 2011/2012 pre deti so súdnou 

starostlivosťou 

Zákaz podomového výkupu ţeleza a nebezpečného odpadu 

Návrh nových členov miestnej akčnej skupiny Radošinka 

Plat starostu obce ku dňu 1. 6. 2011 v zmysle úpravy zákona 

 

Starosta obce p o v e r u j e členov obecného zastupiteľstva: 

Prípravou návrhu lokality pre vybudovanie multifunkčného ihriska 

Riešením problému čiernych skládok 

 

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

Prípravou projektu na technológie pre zberný dvor 

 

 

Informácie zo zasadnutia OZ 

Ordinačné hodiny obvodnej lekárky MUDr. Šimovej 

 

Pondelok  7,30 - 12,30 v Alekšinciach 

Utorok  7,30 - 12,30 v Rišňovciach 

Streda  7,30 - 12,30 v Alekšinciach (keď sa nevyváţa odpad) 

Streda  7,30 - 12,30 v Rišňovciach (keď sa vyváţa odpad) 

Štvrtok  7,30 - 12,30 v Alekšinciach 

Piatok  7,30 - 12,30 v Rišňovciach 

Objednávky liekov  

 

Na obecnom úrade sa 

objednávky liekov prijí-

majú v piatok, počas 

úradných hodín a to v 

týţdni, keď sa v obci vy-

váţa odpad, najneskôr 

však v pondelok nasledu-

júceho týţdňa do 7,30 
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POTRAVINOVÁ POMOC 

Oznamujeme občanom, ţe Slovenská republi-

ka sa v roku 2011 zapojila do Programu dávok 

potravín pre najodkázanejšie osoby. Program 

je financovaný z Európskeho poľnohospodár-

skeho a záručného fondu a na Slovensku ho 

administruje Poľnohospodárska platobná agen-

túra. 

 

O pomoc môţu poţiadať tieto skupiny oby-

vateľov: 

- fyzická osoba, ktorá je poberateľom dávky 

v hmotnej núdzi a príspevku k dávke, nepracu-

júci poberatelia starobného, predčasného alebo 

invalidného dôchodku, ktorých maximálna 

výška dôchodku nepresahuje 305,- Eur; 

 - osoby na hranici ţivotného minima;  

 - rodičia a deti, na ktoré sú vyplácané dotá-

cie; 

- deti v náhradnej starostlivosti. 

 

V záujme zabezpečenia skorej distribúcie 

potravín ţiadame tých občanov, ktorých sa 

tento program týka, aby najneskôr do 5. au-

gusta 2011 predloţili na obecný úrad potrebné 

doklady: 

- potvrdenie z úradu práce sociálnych vecí 

a rodiny o poskytovaní pomoci v hmotnej nú-

dzi;  

- potvrdenie z úradu práce sociálnych vecí 

a rodiny o poskytovaní dotácie deťom, z dôvo-

du, ţe príjem rodiny je najviac vo výške ţivot-

ného minima; 

- rozhodnutie Sociálnej poisťovne o výške 

dôchodku predloţia nepracujúci dôchodcovia, 

tí ktorí poberajú uvedený dôchodok z Českej 

republiky predloţia doklad z Českej poisťovne 

sociálneho zabezpečenia; 

- osoba, ktorá má zverené deti v náhradnej 

rodinnej starostlivosti predloţí rozhodnutie 

súdu. 

 

Potraviny budú poskytované v balíkoch v 

mnoţstve 20 kg hladkej múky a 20 kg bezva-

ječných cestovín a budú nepredajné. 

Program dávok potravinovej pomoci sa bu-

de poskytovať podľa miesta trvalého pobytu, 

preto ţiadame občanov, aby mali platný ob-

čiansky preukaz. 

 

 

AKTUALITY 

Poškodenie domu smútku 

 

Na začiatku mesiaca júl došlo 

k odcudzeniu daţďových od-

kvapových rýn na dome smút-

ku. Okrem materiálnej škody 

tým vzniklo aj estetické po-

škodenie objektu. Vinník je 

zatiaľ neznámy. 

Veľkoplošná projekcia 

 

Počas MS v hokeji bolo na 

miestnom futbalovom 

ihrisku realizované veľko-

plošné premietanie pria-

mych prenosov zápasov 

nášho reprezentačného 

muţstva. 

 

MŠ oznamuje 

 

Školská jedáleň pri MŠ, ktorá pri-

pravuje obedy pre dôchodcov, bude 

v čase letných prázdnin mimo pre-

vádzky v čase od 16.7.2011 do 

7.8.2011 vrátane. V tomto období je 

zabezpečený dovoz stravy z Luţia-

nok. 
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Noví diakoni v Cirkvi – Bohu vďaka! 
Jún v Katolíckej 

cirkvi býva veľmi 

významným mesia-

com. Kňazské se-

mináre totiţ odo-

vzdávajú priprave-

ných mladých mu-

ţov biskupom, aby 

ich vysvätili pre 

sluţbu Cirkvi. Toh-

toročný jún je výz-

namný však i pre 

našu farnosť, preto-

ţe z nej vychádzajú 

traja kandidáti po-

svätného rádu dia-

konátu. Pre sluţbu 

Nitrianskej diecézy 

boli dňa 10. júna 

2011 v katedrálnom chráme v 

Nitre za diakonov vysvätení: Lu-

káš Loţek z Lukáčoviec, narode-

ný 21. júna 1988 v Nitre, syn Jo-

zefa a Anny, rodenej Gajdošovej, 

a Ondrej Kovaľ z Alekšiniec, na-

rodený 15. júna 1986 (z dvoji-

čiek) v Nitre, syn Jána a Eleny, 

rodenej Juríkovej. Pre sluţbu Tr-

navskej arcidiecézy bol dňa 11. 

júna 2011 v katedrále v Trnave za 

diakona vysvätený Róbert Ťapu-

šík z Alekšiniec, narodený 22. 

decembra 1987 v Nitre, syn Emi-

la a Oľgy, rodenej Hrebíkovej. 

Všetci traja prejavili vôľu stať sa 

kňazmi, keď pred piatimi rokmi 

vstupovali do seminára, teraz po 

piatich rokoch štúdia a formácie 

prijímajú prvý stupeň. V štúdiu 

a vo formácii teda nekončia, čaká 

ich prázdninová diakonská prax 

a, keď Pán Boh dá, o rok prijmú 

z rúk biskupa kňazskú vysviacku. 

No i diakonát je veľká udalosť, 

veď ním uţ kandidát vstupuje do 

klerického stavu. 

 

Diakoni - kto sú? 

„Bohom ustanovenú službu 

v Cirkvi vykonávajú v rozličných 

stupňoch tí, čo sa už od dávnych 

čias volajú biskupi, kňazi a diako-

ni.“ Katolícke učenie vyjadrené v 

liturgii, v Učiteľskom úrade a v 

nepretrţitej praxi Cirkvi, dosvied-

ča, ţe jestvujú dva stupne sluţob-

nej účasti na Kristovom kňazstve: 

stupeň biskupov (episkopát) a stu-

peň kňazov (presbyterát). Diakonát 

má za úlohu im pomáhať a slúžiť. 

Svätý Ignác Antiochijský, ţiak 

apoštolov, ktorý podľa tradície zo-

mrel 17. októbra roku 107 muče-

níckou smrťou (predhodený le-

vom), o sluţobníkoch Cirkvi, teda 

i o diakonoch, píše: „Všetci nech si 

ctia diakonov ako Jeţiša Krista, 

ako aj biskupa, ktorý je obrazom 

Otca, presbyterov [kňazov] však 

ako Boţí senát a zbor apoštolov. 

Bez nich (všetkých) nemoţno ho-

voriť o Cirkvi. ... Diakonov majte v 

úcte ako Boţie prikázanie.“ 

 

Akú službu vykonávajú? 

Diakoni majú osobitným spôso-

bom účasť na Kristovom poslaní a 

na jeho milosti. Sviatosť posvätné-

ho stavu ich označuje znakom 

(charakterom), ktorý nemôţe nik 

odstrániť a ktorý ich pripodobňuje 

Kristovi, ktorý sa stal „diakonom“, 

čiţe sluţobníkom 

všetkých. Úlohou 

diakonov je okrem 

iného asistovať bis-

kupovi a kňazom pri 

slávení Boţích ta-

jomstiev, predovšet-

kým Eucharistie, roz-

dávať ju, asistovať 

pri uzatváraní man-

ţelstva a poţehnať 

ho, hlásať evanjelium 

a kázať, predsedať 

pri pohrebných obra-

doch a venovať sa 

rozličným charitatív-

nym sluţbám. 

 

Aká je história ich 

služby? 

Vystúpenie diakonov ako oso-

bitej kategórie vyšších svätení v 

Katolíckej cirkvi je zaznamenané 

vo Svätom písme v Skutkoch 

apoštolov, kde sa opisuje voľba a 

ustanovenie siedmich muţov pre 

sluţbu. O týchto muţoch sa hovorí 

ako o muţoch „plných Ducha a 

múdrosti“. Obsluhovanie pri sto-

loch a pomáhanie počas tzv. agapé 

bolo spájané v apoštolskej dobe so 

slávením Eucharistie – Svätej om-

še. V 3.-4. storočí sa okruh diakon-

ských povinností rozšíril a prísne 

stanovil. Na základe Apoštolských 

konštitúcií má byť diakon uchom, 

okom a taktieţ srdcom a dušou 

biskupa. Hlavná činnosť diakona 

však spočívala v aktívnej účasti pri 

vykonávaní bohosluţieb. V dobe 

katechumenátu bol diakon povinný 

bdieť nad tými, ktorí sa pripravo-

vali na vstup do Cirkvi, čítať mod-

litby a privádzať ich k biskupovi. 

Pomerne často boli diakoni splno-

mocnencami biskupov na všeobec-

ných a miestnych snemoch. Čin-

nosť diakonov bola najviac bada-

teľná pri vykonávaní svätej boţ-

skej liturgie. V raných časoch 

kresťanstva diakoni oboznamovali

http://sk.wikipedia.org/wiki/Skutky_apo%C5%A1tolov
http://sk.wikipedia.org/wiki/Skutky_apo%C5%A1tolov
http://sk.wikipedia.org/wiki/Eucharistia
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Katechumen%C3%A1t&action=edit&redlink=1
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Niečo o eRku 

eRko – Hnutie kresťanských spoločen-

stiev detí oslavuje tento rok 20. narodeni-

ny. U nás v našej obci existuje takmer 10 

rokov.  

Činnosť eRka sa zameriava predovšet-

kým na deti. Vystihuje to aj motto: 

„Radostnou cestou svedectva viery, krá-

čajme spolu, malí i veľkí.“ Počas našej 

činnosti sa pri dobrovoľníckej práci 

s deťmi vystriedalo niekoľko animátorov, 

ktorí sa obohacovali rôznymi poznatkami 

na tvorivých kurzoch. Ich snahou bolo, 

aby deti tvorivo a zmysluplne preţívali 

svoj voľný čas. Dôleţité bolo viesť ich 

k samostatnosti, tolerancii, viere, novým 

priateľstvám, k rozvíjaniu ich intelektu, 

schopností, empatie. Toto úsilie animátori 

preniesli do konkrétnych aktivít eRka, 

ktoré sme v Lukáčovciach kaţdoročne 

usporiadali: cez vianočné sviatky – kole-

dovanie detí v rodinách s názvom Dobrá 

novina, 25. marca – v Deň počatého die-

ťaťa sme rozdávali biele stuţky ako po-

solstvo „práva na ţivot“ kaţdého dieťaťa, 

eRkotance na ihrisku, stretká na fare, 

MDD, výlety, letné tábory, Dni radosti, 

detskú púť do Mariánky a iné...  

Všetky naše aktivity a najmä letné tá-

bory by sa nemohli uskutočniť bez podpo-

ry Obecného úradu Lukáčovce, ale tieţ 

niektorých podnikateľských subjektov, či 

dobrodincov. Za všetky dary a podporu 

chceme vysloviť úprimné „ďakujeme“. 

Veríme, ţe investované hodnoty sa časom 

prejavia na našich deťoch a ţe to je 

a bude nenahraditeľná investícia. 

Váţime si obdobie detstva, v ktorom sa 

utvára ľudská osobnosť a dbajme na všet-

ky okolnosti a situácie, ktorými sú deti 

ovplyvňované. Určite ich môţeme viesť 

k dobru, tak sa o to spoločne snaţme. 

 

Zuzana Zemková 

cirkevnú obec o čase a mieste bohosluţieb a počas sa-

motných obradov dohliadali na poriadok v čase ich 

trvania: ukazovali veriacim ich miesta a dohliadali, aby 

bol pokoj a ticho. Ukazovali tieţ, kedy sú veriaci po-

vinní stáť, sedieť alebo skláňať sa na kolená. Diakoni 

tieţ posluhovali biskupovi a kňazovi v oltárnej časti 

chrámu, kde pripravovali bohosluţobné predmety a 

oblečenie pre celebrantov. 

. 

Čo to pre nás znamená? 

S veľkou radosťou sme sa zúčastnili na obradoch 

diakonskej vysviacky. S dojatím sme sledovali prvé 

nesmelé poďakovania nových zasvätencov svojim ro-

dičom a dobrodincom. S hrdosťou sme sledovali ich 

prvé príhovory pred veriacimi, drţali sme im palce. 

Ale, zaplavení týmito pocitmi, nezabúdajme na slová 

Pána Jeţiša: „Proste Pána ţatvy, aby poslal robotníkov 

do svojej ţatvy.“ Budeme mať toľko a takých kňazov 

(diakonov), koľko a akých si vymodlíme. Toto je teda 

naša úloha. Nech naša oprávnená radosť, dojatie 

a hrdosť prerastie do rozhodného úmyslu sprevádzať 

ich modlitbami počas celej ich klerickej sluţby. Aby 

mohli svojou prácou napomáhať k celkovej úlohe Cir-

kvi – privádzať ľudí ku spáse, na česť a chválu Boţiu. 

Máme nových diakonov – Bohu vďaka! 

 

Marian Uváček, farár 

Leţanie 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A1m
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Organizácia Jednoty dôchod-

cov bola zaloţená v Lukáčov-

ciach 9. februára 1995. Vytvo-

ril sa výbor v tomto zloţení: 

predseda - PhDr. Robert Mar-

getín, podpredseda - Emília 

Pontešová, pokladníčka - Roz-

ália Balagová a členovia vý-

boru - Štefan Balko, Vojtech 

Bellovič, Mária Brňová, Hele-

na Mládeneková a Hedviga 

Ţáková. 

Úlohou organizácie je vy-

tvárať predpoklady pre dušev-

nú a telesnú sebarealizáciu a 

plnohodnotný ţivot v starobe. 

Ako prvú vec sa nám podarilo 

vytvoriť spevokol. Našli sa aj 

recitátori. Úspešne sme sa 

uplatnili nielen v našej obci, 

ale aj na okresných oslavách 

JDS, pri odovzdávaní bronzo-

vých a strieborných Jánskeho 

plakiet darcom krvi v Nitre. 

Dvakrát sme boli v STV v 

Bratislave v relácii „Koleso 

šťastia“ a „Spieva celá dedi-

na“. Kaţdý rok sme sa zúčas-

tňovali na športových hrách 

okresných, krajských ba aj 

celoslovenských. Vţdy sme 

boli úspešní. Za 16 rokov na-

šej činnosti sme získali vyše 30 

diplomov (stolný tenis, streľba 

zo vzduchovky a hod graná-

tom). Vţdy sme získali 1. alebo 

2. miesto. Pravidelne, kaţdý 

rok sme robili zájazd po sto-

pách našich predkov. Poznávali 

sme krásy našich hôr v Tatrách, 

kultúrno-historické pamiatky v 

našej vlasti. Chodili sme aj na 

folklórne slávnosti na Myjave, 

Terchovej, Zuberci a v Červe-

níku. V Pezinku sme boli na 

slávnostiach vinobrania. V ro-

ku 2005 sme usporiadali Letné 

doţinkové slávnosti. Pochodili 

sme takmer všetky hrady a 

zámky nielen na Slovensku ale 

aj na Morave. Všetky spoločné 

zájazdy nám sponzoroval obec-

ný úrad, za čo mu patrí srdečná 

vďaka. Upravili sme trávniky 

pred novou predajňou potravín. 

Mnoţstvo hodín sme odpraco-

vali na brigádach pri kostole a 

na cintoríne. Zúčastňovali sme 

sa aj na zdravotných a propa-

gačných prednáškach. Chodili 

sme na týţdenné rekreačné po-

byty v zariadeniach SOREY, 

ba boli sme aj pri mori v Ta-

liansku. V dôsledku staroby 

naša činnosť uţ poklesla. 

Verím, ţe sa spamätáme 

a omladíme naše rady. Tento 

rok máme 79 členov. Verím, 

ţe nám pribudnú noví členo-

via, aby sme mohli oţiviť 

našu činnosť. 

Tento rok sme pomohli pri 

usporiadaní fašiangových 

slávností. Napiekli sme pa-

gáče a iné fašiangové dobro-

ty. Urobili sme podpisovú 

petíciu za spravodlivé rozde-

ľovanie dôchodkov. Zozbie-

rali sme 320 podpisov. Všet-

kým srdečne za pochopenie 

ďakujem. 

V septembri plánujeme 

zájazd do Topoľčianok. Záu-

jemci sa môţu prihlásiť na 

obecnom úrade do 15. au-

gusta. 

 

Mária Margetíniová 

Predsedníčka ZO JDS 

Správa o činnosti ZO JDS 

Verejné ospravedlnenie 
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My, skôr narodení, prihovárame 

sa k vám, naše milé vnúčatá. 

Trápi nás neslušné správanie a 

vandalizmus, ktorý sa prejavuje 

v našej rodnej dedinke.  

Zaloţili sme si organizáciu 

JDS, aby sme pomohli skrášliť 

našu obec a zachovať tradície 

našich predkov v duchu odkazu 

nášho literárneho velikána Ľu-

dovíta Štúra, ktorý napísal: 

„Človek sa nevychováva preto, 

aby konal a žil iba pre seba, ale 

najmä preto, aby niečo pre svo-

jich, pre svoju obec vykonal, 

aby sa jej užitočným stal.“ 

I keď nám uţ síl ubúda a nevlá-

dzeme pomáhať pri skrášľovaní 

našej obce, mrzí nás, ţe kvietky, 

ktoré vysádzame pred domom, 

zlé deti trhajú a ničia všetko, čo 

im príde pod ruku. Pomôţte nám 

odhaliť nespratníkov! Neodha-

dzujte papiere a fľaše pri auto-

busovej zastávke! Nudíte sa? 

Dáme Vám dobrú radu. Máme 

krásny kultúrny dom aj nové 

detské ihrisko. Čo keby ste sa 

starali o to, aby v ich okolí bola 

čistota a poriadok, aby to na au-

tobusovej zastávke nevyzeralo 

ako v chlieve. Len si to všimni-

te, ako to vyzerá, keď pokosia 

trávu. Odhalí sa všetok neporia-

dok, ktorý zanechajú za sebou 

nespratníci. Teda miesto nudy 

zoberte lopatku a metličku a 

urobte niečo pre skrášlenie na-

šej dedinky. Budete mať radosť 

z vykonanej práce, skrášlite 

svoju rodnú dedinku a rodičia 

budú na vás hrdí. To vám odka-

zujú vaši dedkovia a babičky.  

Neničte to, čo sme pre vás 

vybudovali. Ukáţte, ţe aj vy 

dokáţete byť uţitoční pre svoju 

obec. 

 

 Mária Margetíniová 

 Predsedníčka ZO JDS 

Príhovor dôchodcov k mládeži 

Upozornenie 

Váţení spoluobčania, v poslednom čase sa v našej 

obci vyskytli problémy, ktoré moţno odstrániť len po-

mocou vašej spolupráce. Ak ste pozorne čítali prího-

vor pána starostu, iste vám neunikla poznámka o zne-

čisťovaní okolia obce čiernymi skládkami. Je naozaj 

nepekný pohľad na skládku odpadu pri prístupovej 

ceste. Nielen cez leto chodia do obce návštevy aj zo 

zahraničia, cez obec vedie cyklistická trasa a často cez 

obec prechádzajú nadšenci motocyklového športu, aby 

trénovali na Pieskovni za obcou. Všetci títo ľudia si 

určite všímajú aj poriadok popri ceste a úpravu okolia 

ciest v obci. Pomôţte skrášliť okolie obce i obec sa-

motnú, aby sme sa nemuseli hanbiť a klopiť zrak, ak 

nás osloví turista alebo ak budeme chcieť ukázať našu obec návšteve. Nebojte sa a nehanbite sa pouká-

zať na vinníkov. Iba s vašou pomocou ich môţeme odhaliť a urobiť obec krajšou. Obecný úrad dal na 

náklady obce vyviezť smeti a zlikvidovať čiernu skládku. Nemohli sme tieto finančné prostriedky vyu-

ţiť lepšie?  

Druhým nemenej závaţným problémom je podomový výkup ţeleza a nebezpečného odpadu. V obci 

sa začali mnoţiť prípady, ţe takzvaní výkupcovia nezaplatili občanom za ţelezo, prípadne došlo aj k 

poškodeniu majetku občanov. V záujme ochrany občanov a ich majetku obec prijala opatrenie, na zákla-

de ktorého nebude povolený a obecným rozhlasom vyhlasovaný podomový výkup ţeleza. Obec bude 

organizovať výkup ţeleza a nebezpečného odpadu, čo bude včas oznámené prostredníctvom miestneho 

rozhlasu.  

Spoluobčania, v záujme ochrany vášho majetku, neumoţňujte podomovým výkupcom vstup na váš 

pozemok. Veríme, ţe spoločnými silami vyriešime tieto závaţné problémy. Za pomoc vám vopred ďa-

kujeme. 

Členovia OZ 
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Stavanie Mája 

Mládenci v našej obci (na obrázkoch)

ani tento rok nezabudli na tradíciu sta-

vania Májov. Posledný aprílový deň, 

lepšie povedané podvečer, niesli dedi-

nou krásny, stuţkami vyzdobený Máj. 

Tento rok sa rozhodli postaviť sym-

bol jari uprostred obce. Doteraz boli 

občania zvyknutí, ţe Máj stával pri 

miestnom futbalovom ihrisku. Upros-

tred obce však upútal väčšiu pozornosť 

a tešil sa väčšiemu obdivu, pretoţe sa v 

týchto miestach pohybuje viac ľudí. A 

v neposlednom rade tí skôr narodení si 

určite pamätajú, ţe tradičným miestom 

Mája bývalo kedysi okolie autobusovej 

zastávky uprostred obce.  

Ďakujeme mladým obyvateľom ob-

ce, ţe udrţiavajú tradície. 

 

Ing. Soňa Szalaiová 

Medzinárodný deň detí 

Pri príleţitosti oslavy Medzinárodného 

dňa detí usporiadal športový klub v 

spolupráci s obecným úradom športovo

-súťaţné popoludnie pre deti na miest-

nom futbalovom ihrisku. Boli priprave-

né rôzne súťaţe. Ţiaľ pre nepriaznivé 

počasie sa nemohli všetky uskutočniť. 

Napriek tomu deti neodišli bez sladkos-

tí a ich rodičia si mohli pochutnať na 

guláši. 

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa 

podieľali na príprave a priebehu akcie.  

  

Za organizátorov 

Juraj Hanák 

Poľovnícky guláš 

Dňa 18.6.2011 pripravili členovia Poľovníckeho 

zdruţenia chutný guláš, ktorý mohli ochutnať všetci 

občania. Guláš uţ tradične ponúkali v príjemnom pro-

stredí pri poľovníckej chate. Všetci účastníci iste po-

tvrdia, ţe na tejto akcii bola a býva vţdy dobrá nála-

da. Veríme, ţe členovia PZ budú naďalej pokračovať 

v tejto peknej tradícii.  


