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Naša obec bola v minulosti v širšom okolí
známa svojou divadelnou činnosťou. Po dlhšom období táto aktivita bola obnovená divadelnou hrou od J. G. Tajovského „Ţenský
zákon―.
Divadelné predstavenie bolo zrealizované našou nadanou mládeţou pod vedením pani Ing. Soni Szalaiovej a pani Renáty
Lukáčikovej, ktoré svojou trpezlivosťou
a snahou pripravili toto predstavenie, za čo
im patrí vďaka a úcta. Samozrejme poďakovanie patrí všetkým účinkujúcim, ale aj
ostatným,
ktorí
akokoľvek
prispeli
k realizácii spomínanej divadelnej hry.
Je veľmi pekné, ţe sa začína vo
väčšej miere vzdávať úcta nášmu Lukáčovskému kroju, ktorý si zaslúţi obdiv, pretoţe
je to kroj veľmi hodnotný, rázovitý a má
historický význam.
V tejto oblasti sa hlavne angaţuje
pán Rastislav Bellovič, ktorý sa spoločne aj
so svojou manţelkou Annou venuje doslova
umeleckej činnosti na vytváraní krojov
v miniatúrach, čím veľmi reprezentujú našu
obec nielen na úrovni mikroregiónu Radošinka, ale aj na území Slovenska a pevne
verím, ţe v krátkej dobe aj v zahraničí.
Tieţ v oblasti Lukáčovského kroja,
jeho zachovávania, udrţiavania a
rozširovana zbierky si zaslúţia pozornosť a vďaku
pani učiteľka Edita Šimorová a pán Ing. Samuel Cok.
Pred ukončením fašiangového obdobia sa uskutočnil druhý ročník pochovávania basy. Vďaka organizátorom, účinkujúcim, ale aj Vám všetkým zúčastneným prebehla táto spoločenská akcia vo veľmi dobrej
atmosfére a nálade.
Je veľkou cťou pre našu obec, ţe
práve náš občan pán Marek Matejička povolaním hasič bol pri akcii kde svojou odvahou, zručnosťou a šikovnosťou zachránil
ľudský ţivot, za čo dostal aj vyznamenanie
pána prezidenta SR Gašparoviča. Určite mu
všetci prajeme do ďalšieho ţivota, či uţ súkromného alebo profesionálneho, veľa zdravia, úspechov a pri svojom náročnom
a humánnom povolaní aj veľa šťastia.
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V nedeľu 1.7.2012 odchádzal z našej farnosti na nové miesto pôsobenia pán
farár Marian Uváček, ktorý pôsobil v našej
farnosti celých 15 rokov. Za toto obdobie
urobil veľa, ako na poli duchovnom, kde svojím duchovno-pedagogickým vplyvom pôsobil na naše deti pri príprave k sviatosti svätého prijímania, sviatosti birmovania a mladých
ľudí k sviatosti manţelstva. Z našej farnosti
boli počas jeho pôsobenia vysvätení štyria
novokňazi a ďalší bohoslovec je v seminári,
kde sa pripravuje na kňaţské povolanie.
Na poli materiálnom sa pričinil
o rekonštrukciu chrámu kostola svätého Jána
Nepomuckého, ktorý je dominantou obce
Lukáčovce. Lúčime sa a zároveň mu prajeme
na ďalšej pastoračnej ceste veľa zdravia, duchovných a fyzických síl. Za všetko dobré čo
tu učinil ďakujeme a Pán Boh zaplať.
V mesiaci jún 2012 sme na pokyn
obvodného oddelenia Policajného zboru museli zabezpečiť osadenie dopravných značiek
v obci na presne určených kriţovatkách.
V priebehu letných mesiacov sa
budú realizovať dva projekty z leadra mikroregiónu Radošinka a to rekonštrukcia obecného úradu, poţiarnej zbrojnice a krajinnoarchitektonické úpravy obce Lukáčovce.
Vzhľadom na uţ začaté prázdniny
prajem ţiakom, študentom príjemne preţité
prázdniny,
pedagogickým
pracovníkom
a ostatným občanom počas dovoleniek veľa
oddychu a načerpanie ďalších síl.
Ing. Igor Cok,
starosta obce

Informácie zo zasadnutia OZ
Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 14. 3.
2012 v malej zasadačke kultúrneho domu v Lukáčovciach
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
- správu o kontrole plnenia uznesení za rok 2011.
- správu o kontrole hospodárenia s majetkom školy.
- správu o hospodárení ZŠ s MŠ za rok 2011.
- správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2011.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
- VZN kategorizácie príspevku obce na obed pre dôchodcov. Výška príspevku podľa výšky dôchodku :
príjem menší ako 300€ príspevok 40centov/obed
príjem 300€ aţ 350€ príspevok 30centov/obed
príjem 350€ aţ 400€ príspevok 20centov/obed
príjem nad 400€ príspevok 0centov/obed
- pokračovať v zmluve s Nitrianskymi komunálnymi sluţbami.
- pokračovať v rokovaniach o separovanom odpade s firmou Envigeos.
- dáva do kompetencie riaditeľky školy pri zníţenom počte detí v MŠ počas prázdnin detí ZŠ rozhodnúť o
prevádzke MŠ
Obecné zastupiteľstvo odporúča:
- starostovi obce pripraviť návrh na rozpočtové opatrenie vzhľadom na zmenu v rozpočte obce na rok 2012
v dôsledku začatia splácania municipálneho úveru.

Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 30. 3.
2012 v malej zasadačke kultúrneho domu v Lukáčovciach
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
- úpravu rozpočtu obce vzhľadom na splácanie municipálního úveru s vyuţitím doplatku Jaslovských Bohuníc ur
a súčasným zníţením rozpočtu na Svätomartinskú cestu .
- správu o vedení pokladne ZŠ, ktroú predniesol hlavný kontrolór obce Ing. Horník.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
- na realizáciu projektov rekonštrukcie budovy OÚ a hasičskej zbrojnice a projektu na krajinné a architektonické
úpravy obce vyuţiť preklenovací úver vo výške .
- zakúpenie motorového vozidla na rozvoz obedov pre dôchodcov.
- prenájom časti pozemku na parcele č. 363 Ing. Zámečníkovi za poplatok 1euro s výpovednou lehotou 3 mes.
- príspevok na letný tábor pre chlapcov vo veku 12 aţ 18 rokov v rámci projektu MINFA 2012 vo výške 100eur.
- plat starostu obce v pôvodnej výške

Drobné stavby
Obecný úrad oznamuje občanom, ktorí chcú realizovať drobné stavby, prípadne stavebné úpravy na rodinných
domoch, aby sa informovali na Obecnom úrade skôr ako začnú .
Drobná stavba:
Drobné stavby plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe, nemôţu podstatne ovplyvniť ţivotné prostredie. Drobné stavby
sú prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25m2 a výška 5m, podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha
nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m, prípojky inţinierskych sietí a oplotenie.
- Ohlásenie (tlačivo na obecnom úrade )
- LV alebo iný doklad, ktorý preukazuje vlastnícke právo k pozemku
- Súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci stavebníkmi
- Jednoduchý situačný náčrt v dvoch vyhotoveniach
- Jednoduchá technická správa v dvoch vyhotoveniach
- Vyhlásenie kvalifikovanej osoby o odbornom stavebnom dozore
- Pri prípojkách na inţinierske siete vyjadrenie správcu siete
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Ohlásenie stavebných úprav:
Stavebné úpravy, ktorými sa nemení vzhľad stavby a nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavebník ohlási stavebnému úradu:
- Ohlásenie (tlačivo na obecnom úrade alebo)
- LV alebo iný doklad, ktorý preukazuje vlastnícke právo k
pozemku
- Súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci stavebníkmi
- Jednoduchý náčrt stavebných úprav v dvoch vyhotoveniach
- Technický popis stavebných úprav v dvoch vyhotoveniach

Na ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním sa
predloţí:
- doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby
- doklady o výsledkoch predpísaných skúšok
(elektroinštalácie, plynoinštalácie, bleskozvodu, vodoinštalácie, kanalizácie, skúšku vodotesnosti ţumpy, nezávadnosť
komínov, inštalácie ústredného kúrenia, ...).
- projektová dokumentácia overená stavebným úradom
- doklady o overení poţadovaných vlastností výrobkov
- stavebný denník
- zápis o odovzdaní a prevzatí rozhodujúcich dodávok
- doklad o odstránení vád a nedorobkov
- záznam o výsledku komplexného vyskúšania a skúšobnej
prevádzky

Návrh na vydanie územného rozhodnutia:
- Návrh na vydanie územného rozhodnutia ( v podstránke
Tlačivá)
- Situačný výkres v dvoch vyhotoveniach.
- Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia dotknutých orgánov
štátnej správy a obce
- Záväzné stanovisko obce ( v podstránke Tlačivá)
- Stanovisko vlastníkov susedných nehn. k umiestneniu
stavby (v podstr. Tlačivá)
- Vyjadrenia správcov sietí technického vybavenia:
- Doklady o rokovaniach s účastníkmi konania, pokiaľ sa
viedli pred podaním návrhu.
- Záverečné stanovisko o posúdení vplyvu stavby na ţivotné
prostredie
- Preukázanie vlastníckeho alebo iného vzťahu k dotknutým
pozemkom
- Dokumentáciu spracovanú oprávnenou osobou v dvoch
vyhotoveniach
- Návrh na nové vyuţívanie územia
- Správny poplatok : 6,50 € pre FO, 16,50 € pre PO

Ţiadosť o zmenu stavby pred dokončením:
- Ţiadosť o zmenu stavby pred dokončením
- Projektová dokumentácia v 2 vyhotoveniach
a) situačný výkres
b) výkresy v rozsahu poţadovanej zmeny
c) technický popis zmeny a údaje o vplyvoch a účinkoch
zmeny na okolie
- Vyjadrenia účastníkov konania príp. dotknutých orgánov
štátnej správy
Ţiadosť o zmenu účelu uţívania stavby, resp. jej časti:
Ţiadosť o zmenu účelu uţívania stavby, resp. jej časti
- Doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícky resp. iný vzťah
ku stavbe
- Kolaudačné rozhodnutie
- Záväzné stanovisko obce
- Rozhodnutie regionálneho úradu verejného zdravotníctva
Nitra
- Stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Nitre
- Stanoviská ostatných dotknutých orgánov štátnej správy
- Iné doklady určené stavebným úradom

Ţiadosť o vydanie stavebného povolenia:
- Ţiadosť o vydanie stavebného povolenia ( v podstránke
Tlačivá)
- Doklady, ktorými sa preukazujú vlastnícke, alebo iné práva k pozemkom a stavbám
- Kópia z katastrálnej mapy
- Územné rozhodnutie, ak bolo vydané
- Projektová dokumentácia stavby v dvoch vyhotoveniach
- Prehlásenie stavebného dozoru
- Kópia rozhodnutia – súhlas o odňatí pôdy z PPF (LPF)
- Záväzné stanovisko obce (v podstránke Tlačivá)
- Právnická osoba predkladá kópiu platného ţivnost. listu
alebo výpisu z OR
- Správny poplatok (v podstránke správne poplatky)
- Doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania
- Posudok Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
- Stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru
- Vyjadrenie, súhlas vodohospodárskeho orgánu
- Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia orgánov štátnej správy
- Stanoviská správcov sietí technického vybavenia

Ţiadosť o odstránenie stavby:
- Ţiadosť o odstránenie stavby
- Doklad o vlastníctve stavby a pozemku a kópiu katastrálnej mapy
- Technologický postup prác, príp. nevyhnutné výkresy
úprav pozemkov
- Dokumentácia príp. fotodokumentácia stavby, ktorá sa má
odstrániť
- Doklady o rokovaní s dotknutými orgánmi štátnej správy,
správcami sietí
- Prehlásenie oprávnenej osoby, ktorá bude vykonávať odborné vedenie prác
- Stanoviská, príp. rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej
správy
- Stanoviská vlastníkov susedných nehnuteľností

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia:
- Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (v podstránke
Tlačivá)
- Opis odchýlok od stavebného povolenia
- Geometrický plán
- Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia dotknutých orgánov
štátnej správy
- Územné rozhodnutie, stavebné povolenie

Ak sa Vás uvedená téma týka, môţete sa obrátiť na obecný
úrad v obci.
Bliţšie informácie k danej problematike Vám poskytnú pracovníčky obecného úradu v Lukáčovciach v pracovných
dňoch počas stránkových hodín pre verejnosť.
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Informácie zo zasadnutia OZ
Uznesenie z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo
dňa 30. 5. 2012 v zasadačke obecného úradu v Lukáčovciach
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
- odkúpenie pozemku do vlastníctva obecného úradu za úradnú cenu.

Uznesenie z 3. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo
dňa 27. 6. 2012 v malej zasadačke kultúrneho domu v Lukáčovciach
I.
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí p r e j e d n a l o:
- kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí
- výšku fondu opráv v obecných nájomných bytoch
- záverečný účet obce Lukáčovce za rok 2011
- plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2012
II.
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí b e r i e na v e d o m i e:
- určenie: zapisovateľa : p. Ivetu Balkovú a overovateľov zápisnice: p. Martin Bulla, p. Martin Zachar
- plnenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí
- prehodnotenie výšky fondu opráv v obecných nájomných bytoch
- stanovisko hlavného kontrolóra Ing. Františka Horníka k záverečnému účtu obce Lukáčovce za rok 2011
III.
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí s ch v a ľ u j e:
- program rokovania 3. riadneho zasadnutia OZ
- opatrenie k fondu opráv v obecných nájomných bytoch: nezvyšovať fond opráv v nájomných bytoch, ale v prípade
nedostatku financií sa schodok rozráta medzi jednotlivých nájomcov a bude uhradený jednorázovo pri ročnom zúčto
vaní
- záverečný účet obce Lukáčovce za rok 2011 bez výhrad
- plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lukáčovce Ing. Františka Horníka na 2 polrok 2012
- navýšenie výdavkovej časti rozpočtu obce Lukáčovce na rok 2012 : – program 01 – plánovanie, manaţment
a kontrola – podprogram 01.1 reprezentačné navýšenie o 300 €
- odročenie ţiadosti p. Kocúrovej na ďalšie najbliţšie zasadnutie OZ
- osadenie dopravnej značky na kriţovatke ulíc Svätomartinska a Argentínska
- schvaľuje komisiu verejného poriadku KOVP pri Obecnom úrade v Lukáčovciach v zloţení:
predseda: Juraj Hanák, členovia: Ľubomíra. Ardonová, Martin Bulla, Karol Bulla,
Ing. Soňa Szalaiová, Ing. Eduard Teplanský, Martin Zachar
IV.
Obecné zastupiteľstvo z a m i e t a:
- ţiadosť p. Ladislava Bihuňa o odpredaji obecného pozemku
V.
Obecné zastupiteľstvo d o p o r u č u j e:
- pripraviť k budúcemu zasadnutiu Obecného zastupiteľstva návrh VZN o nájme a predaji hnuteľného a nehnuteľného
majetku obce
- pripraviť návrh „ Zásady odmeňovania starostu, poslancov a ostatných volených orgánov obce―
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Stavebné sporenie ČSOB SP
Stavebné sporenie ponúka sporiteľom atraktívne úročenie vkladov a taktieţ moţnosť získať štátnu prémiu, ktorá je zároveň úročená ako vklady sporiteľa. V ČSOB Stavebnej sporiteľni získajú 2 % ročný úrok a štátnu prémiu, ktorej výška je v tomto roku
10% z ročného vkladu, najviac 66,39є. Stavebné sporenie je určené pre všetky vekové kategórie od detí po seniorov.
Stavebná sporiteľňa pripravila balíček akcií nielen pre súčasných klientov, ale pre širokú verejnosť, na zhodnocovanie
finančných prostriedkov. Výhody sú určené pre kaţdú vekovú skupinu.
Úrokový bonus 4% p.a. aţ 8% p.a. naviac je určený pre spotrebiteľov, ktorí chcú vyuţívať pravidelné mesačné vklady na
svoj účet. Vyskladať si tak môţu aţ 20% zhodnotenie svojich vkladov na 12 mesiacov.
Investičný balík s výhodou—zhodnotenie vkladov iba na 24 mesiacov, minimálne pre jednotlivca, maximálne pre 8 členov rodiny. Produkt je atraktívny z dôvodu krátkodobého zhodnotenia finančných prostriedkov s maximálnym vyuţitím
štátnej prémie vo výške 66,39є na kaţdého rodinného príslušníka a 2% úroku na klady plus štátne prémie, Ďalej moţnosťou postupných vkladov počas sporenia a lebo jednorazovo a výberom zhodnotených finančných prostriedkov po 24 mesiacoch bez poplatkov. Produkt je vhodný pre jednotlivcov aj rodiny (rodičia, deti, starí rodičia, súrodenci...)
Profit Kľúčik a extra benefitmi—sporenie pre deti od narodenia do 18 rokov s výhodami pre rodinných príslušníkov.
Vklady sú zhodnocované 10% štátnou prémiou + 2% ročný úrok + bonus naviac 4% a 8% na 12 mesiacov, akákoľvek
cieľová suma pre Vaše dieťa iba za poplatok 17,50є, na trhu jedinečná moţnosť výberu aţ 500є po 2. roku sporenia bez
poplatkov, darček pre kaţdé dieťa + bonus naviac: dve nové zmluvy za cenu jednej pre rodičov, súrodencov, starých rodičov.
Pre klientov, ktorí u nás nemajú existujúce stavebné sporenie a potrebujú získať úver na kúpu nehnuteľnosti, alebo na
rekonštrukciu či modernizáciu bytu sú v súčasnosti v ponuke veľmi zaujímavé úrokové sadzby 4,29% p.a. s fixom na 1,3,5 rokov, s maximálnou dobou splatnosti do 35 rokov. Úvery sú poskytované bez predchádzajúceho sporenia a bez vlastnej hotovosti. Úver je moţné pouţiť na kúpu stavebného pozemku, rodinného domu, bytu, obnovu a renováciu bytu, prestavbu rodinného
domu, splatenie existujúcich úverov, odkúpenie bytu do osobného vlastníctva.
Výhodou úverov cez stavebné sporenie je moţnosť získania príspevku od štátu formou štátnej prémie počas splácania
úveru a zníţiť si tak celkové preplatenie úveru o niekoľko stoviek eur.
Klienti môţu teraz u nás splatiť všetky svoje úvery jedným, s niţšou splátkou a naviac bez ručiteľa a bez počiatočného
vkladu a maximálnym obdobím splatnosti na 10 rokov. Opäť môţu vyuţiť moţnosť získania príspevku od štátu formou štátnej
prémie.
Stavebné sporenie je bezkonkurenčný produkt na finančnom trhu. Jeho výhodou je získavanie štátnej prémie na kaţdého člena rodiny, variabilita, moţnosť sporenia a zároveň riešenia bývania s podporou štátu a naviac úročenie vkladov a štátnej
prémie. Produkty je moţné vyuţiť pre potreby súčasnosti, ale aj napríklad zabezpečenia budúcnosti pre svoje deti. Aj z nízkych
vkladov sa dá získať zaujímavý kapitál pre štart do ţivota.
Odporúčame navštíviť naše poradenské miesto v ČSOB banke, kde sa presvedčíte, ţe riešenie vieme nájsť pre kaţdého.
Iveta Michlerová, klientský pracovník ČSOB SP
kontakt : 033 735 15 17
SNP 9, Hlohovec

Aktuality
Deň matiek

Veľké hokejové finále

.Prvé sväté prijímanie

Pri príleţitosti Dňa matiek, 13. mája,
sa v kultúrnom dome konali oslavy
tohto krásneho sviatku.
Najkrajším darčekom pre kaţdú mamu je jej dieťa, jeho úspechy a šikovnosť. Preto aj v tento deň deti materskej a základnej školy pripravili pre
svoje mamičky a staré mamy kultúrny
program, v ktorom predstavili svoju
šikovnosť. V nejednom oku mamičky bolo vidieť radosť zo svojho potomka a neraz aj malú slzičku dojatia.
Výkony malých tanečníkov, spevákov
či recitátorov mamičky a staré mamy
v hľadisku ocenili veľkým potleskom.
Ďakujeme všetkým účinkujúcim za
pekný kultúrny záţitok.

Neuveriteľné sa stalo skutočnosťou.
Slovenskí hokejisti sa na tohtoročných
majstrovstvách sveta dostali do veľkého finále, do boja o zlatú medailu.
Túto udalosť si zrejme nechcel nikto
nechať ujsť a tak 20.5. 2012 na futbalovom ihrisku M-Cinema uskutočnilo
veľkoplošnú projekciu priameho prenosu finálového zápasu tímov Slovenska a Ruska.
Aj keď napokon naši zlatí hokejisti
získali striebornú medailu, nálada medzi divákmi bola vynikajúca. Povzbudzovali náš tím aţ dokonca zápasu.
Zachovali sa veľmi športovo, keď potleskom dali najavo uznanie aj Ruskému tímu.

Prvá júnová nedeľa bola výnimočná
tým, ţe 14 detí (z toho 5 chlapcov a 9
dievčat) z našej obce vo veku okolo
desať rokov preţívali slávnosť Prvého
svätého prijímania.
Na slávnosť sa pripravovali na hodinách náboţenstva, ale aj na spoločných stretnutiach s našim vdp. farárom Marianom Uváčkom. Bola to
posledná skupina detí, ktorú pán farár
v našej obci priviedol k tomuto slávnostnému obradu.
Všetkým deťom prajeme, aby si pamätali tento významný deň a aby vo
svojej viere vytrvali a správali sa po
celý ţivot podľa jej pravidiel a stali sa
tak platnými členmi jej spoločenstva.
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sa mladí ochotníci predstavili touto
hrou aj strednej odbornej škole z Hlohovca a dvom stredným odborným
školám z Nitry. S uvedenou hrou hosťovali v Alekšinciach, Kľačanoch a v
Koplotovciach.
Za to, ţe divadelníci mohli
touto cestou šíriť dobré meno obce
patrí vďaka hercom, dramaturgičke,
reţisérkam, pani šepkárke, kostymérkam, kulisárom, aj tým, ktorí zabezpečovali dopravu kulís a hercov, ďalej
obecnému úradu a všetkým, ktorí akokoľvek prispeli k realizácii tohto kultúrneho diela.
Lukáčovskí ochotníci sa ocitli aj na doskách Nitrianskeho divadla
A. Bagara. Stalo sa to presne 9. júna,
na deň otvorených dverí v DAB Nitra.
Lukáčovskí herci si prezreli šatne divadla, maskérne, sklad kostýmov,
technické zázemie divadla (ovládanie
javiska, presun kulís, osvetlenie...).
Zúčastnili sa predstavenia Improliga ,
kde predstavili herci Nitrianskeho
divadla svoje súkromie a ochutnali
palacinky, ktoré pripravili známi nitrianski herci. Vyskúšali si aj zopár
originálnych divadelných kostýmov
zo známych divadelných hier. Odfotili
sa na doskách javiska veľkej sály
DAB v Nitre.
Začiatkom júla boli mladí
herci na výlete v Nízkych Tatrách.
Navštívili rodný dom národného buditeľa Sama Chalúpku, Beliansku jaskyňu, vyviezli sa lanovkou na Chopok,
vyskúšali si svoju odvahu v Tarzánii a
zaţili veľa zaujímavých príhod.
Celému tímu prajeme veľa
úspechov a spoločných kultúrnych
záţitkov.
redakcia

Ţenský zákon
V sobotu, 24. marca v kultúrnom
dome v Lukáčovciach diváci videli
divadelné predstavenie Ţenský zákon
v prevedení mladých ochotníckych
hercov z obce. Mladí ochotníci sa tak
pokúsili nadviazať na divadelnú tradíciu obce. Divadelnú hru nacvičovali v
zimných mesiacoch. Na nácvik im
priestory poskytol obecný úrad.
Pred predstavením v divadelnej šatni panovala veľká tréma.
Veď v hľadisku boli väčšinou rodinní
príslušníci účinkujúcich. Vzácnou
návštevou premiéru poctil aj miestny
pán farár, vdp. Marian Uváček. Po
kaţdom dejstve z trémy ubúdalo vďaka dobrému publiku, ktoré potleskom
ocenilo výkon hercov. Aj preto sa
herci tešili na ďalšie vystúpenie, ktoré
sa konalo v nedeľu, 25. marca.
Po sobotňajšej úspešnej premiére v nasledujúci deň kultúrny dom
doslova praskal vo švíkoch. Záujem o
predstavenie bol veľký. Do sály sa
museli dokladať stoličky a aj napriek
tomu sa všetci záujemcovia nedostali
na predstavenie. Vystúpenie si nenechal ujsť ani starosta obce Ing. Igor
Cok, ktorý po skončení divadelnej hry
poďakoval hercom a všetkým, ktorí
sa na realizácii tohto pekného kultúrneho podujatia podieľali. Snahu hercov ocenil aj pán Rastislav Bellovič,
ktorý upiekol pre hercov divadelnú
tortu a pani Blanka Sochorová, ktorá
hercom venovala marcipánovú tortu .
Pre spomínaný záujem divákov sa v obci uskutočnilo ešte jedno
divadelné predstavenie. Okrem toho
Realizačný tím a herecké obsadenie

Anička Javorová

Nikoleta Kucharová

Zuza Javorová, Aničkina mama

Alţbeta Sochorová

Réţia

Soňa Szalaiová,
Renáta Lukáčiková

Miško Malecký

Erik Krajčovič

Dramaturgia

Mária Melovičová

Jano Malecký, Miškov otec

Marek Trebichalský

Šepkárka

Helena Babulicová

Mara Malecká, Miškova mama

Zuzana Lukáčiková

Kostýmy zapoţičala

Edita Šimorová

Dora Kalinová

Janka Zacharová

Na výrobe scény sa podieľali

Soňa Mrázová, Radoslav Zabák,
Roman Stanek

sluha Števko

Alexandra Zabáková

Osvetlenie
Doprava

František Krajčovič
Sven Vitáloš

Regrúti

Michal Sitár, Matúš Sitár,
Denisa Lukáčiková,

Propagácia

Juraj Hanák, Ľubomíra Ardonová

Dievčatá

Zuzana Gajdošová, Angelika Gajdošová
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Ukončenie fašiangov
V sobotu, 18. februára 2012 sme úspešne
nadviazali na tradíciu fašiangového sprievodu a symbolického pochovávania basy.
Na tohoročnom sprievode sa
zúčastnilo okolo 200 masiek. Po prvý
krát na čele sprievodu išla jazdkyňa na
koni. Obrovskú masku draka nieslo
17 detí. O veselú náladu počas sprievodusa uţ tradične postarala miestna hudobná
skupina LuSaKo. Poľovníci v uniformách niesli maketu basy, ktorú vyrobil a obci venoval pán Vladimír Marák, rodák z Lukáčoviec. Touto cestou mu ďakujeme za pomoc.
Sprievod začal v kultúrnom dome a pokračoval ulicou na Tŕnie. Prvá zastávka bola pred domom pána Igora Lukáčika. Po krátkom vinšovaní dostali účastníci sprievodu občerstvenie a pokračovali k domu pána starostu, ktorý ich privítal spolu
s pani manţelkou vareným vínkom. Občerstvenie dobre padlo všetkým, pretoţe tento rok sa koniec fašiangov niesol v znamení zimy a snehu. Sprievod potom pokračoval k domu pána Radoslava Zabáka, kde bolo ďalšie krátke zastavenie a občerstvenie. Poslednou zastávkou na ceste do kultúrneho domu bolo zastavenie a občerstvenie pred domom pána Miloša Ardona.
Pred kultúrnym domom prebehol obrad symbolického pochovávania basy. Potom bol voľný vstup do kultúrneho domu, kde bolo pripravené pohostenie, o ktoré sa postarali spoločne všetci občania obce. Stoly boli plné tradičných dobrôt, za
ktoré v mene organizátorov veľmi pekne ďakujem.
Počas sprievodu sa v obci vyzbieralo 100 vajec, slanina a cibuľa. Z týchto surovín sa uvarila fašiangová praţenica.
Pri jej konzumácii sa spotrebovali 4 bochníky chleba.
Dobrá nálada panovala v kultúrnom
dome ešte do neskorých večerných hodín. Verím, ţe sa občania dobre zabavili
a na budúci rok prídu do sprievodu znova. Teším sa na ďalší ročník fašiangového sprievodu.
Za organizátorov :
Soňa Szalaiová

Beseda so spisovateľkou
V miestnej kniţnici v mesiaci máj prebehli dve zaujímavé akcie. Jednou z týchto akcií bola
beseda so spisovateľkou Evou Stanovou, ktorá predstavila svoj cestopis Cestovinky ala Európa. Autorka v knihe opisuje svoje postrehy a záţitky z miest, ktoré navštívila.
Spisovateľku privítala vedúca miestnej kniţnice, pani Vlasta Prosnanová. Potom sa pani
Stanová rozhovorila o zaujímavostiach a osobných skúsenostiach z ciest. Nakoľko je nielen
cestovateľkou ale aj turistickou sprievodkyňou, v rámci besedy prišli na rad aj záţitky z
tejto oblasti. Účastníci besedy tieţ prispeli svojimi postrehmi a skúsenosťami z cestovania.
V závere stretnutia poskytla spisovateľka krátky rozhovor pre časopis cirkevného gymnázia
v Nitre a pre naše noviny.
Čo Vás viedlo k napísaniu cestopisu?
Od mojich cestovateľských začiatkov som si viedla akýsi vlastný denník. Napísať knihu ma inšpirovala návšteva Švajčiarska.
Bol to taký poznávací pobyt, kde sme sa zoznamovali s krajinou, jej históriou a súčasnosťou a samozrejme s ľuďmi. Bolo to
veľmi zaujímavé a pre mňa inšpiratívne.
Prečo názov cestovinky? Niektorých to môže zvádzať k myšlienke, že ide o kuchársku knihu.
To je moţno pravda, ale ja som pri tvorbe názvu vychádzala skôr z toho, ţe kniha nezachytáva veľké cestovanie ale sú v nej
zachytené len také moje „cestovinky― po Európe.
Máte v pláne pokračovať v písaní cestopisov?
Áno, doma mám ešte veľa denníkov a poznámok z pobytov v zahraničí. Rada by som čitateľom priblíţila aj ďalšie krajiny,
ktoré som navštívila.
Ktorá z krajín Európy je Vám najmilšia?
Samozrejme Slovensko a konkrétne moja rodná Nitra. Je to naozaj pravda, ţe všade dobre, doma najlepšie. Ale keby som si
predsa len mala vybrať, tak pre mňa je to juh Talianska, Kalabria.
Ďakujem za rozhovor.
zhovárala sa : Soňa Szalaiová
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Zlatý záchranársky kríţ
Nominovaný: zásahová jednotka OR HaZZ Nitra, npor. Juraj
Pavel, npor. Jozef Fúska, nrtm. Vojtech Doktor, npor. Vladimír Bachan, pprap. Marek Mateička, pprap. Peter Kováč,
nrtm. Martin Hochman, mjr. Bc. Juraj Šinkora
Kedy sa čin stal: 23.marca 2011, o 12:57 hodine.
Kde sa čin stal: Betonárka – Rastislavova 15 Nitra
Popis činu:
Niekoľko minút pred trinástou hodinou do tej chvíle pokojný
deň u nitrianskych hasičov narušilo hlásenie z koordinačného
strediska. Podľa poskytnutých informácií pomoc potreboval
človek, ktorý sa dostal do problémov v areáli betonárky na
Rastislavovej ulici v Nitre. Na pomoc vyštartovali nitrianski
hasiči na špeciálnom motorovom a vozidle v počte piatich
príslušníkov. Po príchode na miesto udalosti zistili, ţe ide o
ťaţkú situáciu, kde osoba muţského pohlavia spadla do recyklátora nespracovanej betónovej zmesi. Ţivnostník z Handlovej, ktorý sa ešte iba uchádzal o prácu, ale uţ spolupracoval na úprave špeciálneho stroja počas obhliadky z nezistených dôvodov spadol do drtiacej časti recyklačného stroja.
Nakoľko išlo o zloţité technické zariadenie veliteľ zásahu
určil postup vyslobodzovacích prác v spolupráci s posádkou
vozidla rýchlej lekárskej pomoci a zároveň cez operačné stredisko privolal ďalšie špeciálne vozidlo technicky vybavené na
ťaţké nehody a mimoriadne udalosti s dvomi príslušníkmi. S
pouţitím špeciálnej vyslobodzovacej techniky došlo k postup-

nej demontáţi spodnej časti recyklátora. Po uvoľnení uvedenej
časti sa hasiči a zdravotníci síce s problémami a v stiesnených
podmienkach, ale predsa mohli so zraneným muţom komunikovať a vykonať prvé základné ošetrenie. Zároveň začali s
vyslobodzovaním z chápadiel z časti oceľového slimáka. Po
zhodnotení situácie a po konzultácií s lekárom pristúpili hasiči
a zdravotní záchranári k úplnému vyslobodeniu zraneného. Po
necelých dvoch hodinách obrovského úsilia, maximálnej koncentrácie a vynikajúcej spolupráce hasičov a zdravotníckych
záchranárova sa podarilo zraneného muţa vyslobodiť z útrob
útrob recyklačného zariadenia na betón a po ošetrení a naloţení do vozidla rýchlej pomoci ho odviezť na ďalšie ošetrenie do
nitrianskej fakultnej nemocnice.
prevzaté z tlače, Nový čas

Sme hrdí, ţe v našej obci ţijú takíto svedomití a šikovní ľudia,
ktorí svojou obetavou prácou reprezentujú našu obec nielen v
rámci okresu, ale v rámci celého Slovenska.
Ďakujeme Marekovi Mateičkovi za peknú reprezentáciu obce. Prajeme mu pevné zdravie a v jeho náročnom povolaní veľa úspechov a mnoho prípadov so šťastným koncom
Členovia redakcie.

Výstava v kniţnici.
V dňoch 12. – 14. mája
som usporiadal v spolupráci s obecnou kniţnicou
výstavu „ Slovenský ľudový odev v miniatúrach―.
Na jej otvorení sa zúčastnili starostovia obcí Lukáčovce a
Alekšince, zástupcovia mikroregiónu
Radošinka
i riaditeľka miestnej škol y. Ďa k uj e m v še tkým ,ktorí si prišli pozrieť
túto výstavu, ktorá predstavovala
pokus
o miniaturizáciu slovenských krojov z rôznych
regiónov Slovenska a tieţ
v rozličných formách zimného či sviatočného prevedenia.
Výstavu si prišlo pozrieť vrátane detí niečo do dvesto návštevníkov. Medzi návštevníkmi bola pre mňa veľmi
vzácna osobnosť akou je sestra Terézia z kongregácie Notre
Dame. Táto 92 ročná vitálna ţena, ktorá uţ 73 rokov pracuje
na misiách v Brazílii a vie o chudobe viacej ako celé Slovensko , vyţaruje aţ neprekonateľnú pokoru a pokoj, ktorý
naozaj musí dávať len ţivot preţitý s Kristom. Bolo mi naozaj cťou, ţe aj takáto vzácna osoba si našla čas na svojej
ceste po Slovensku, lebo sa opäť vracia medzi chudobných
do Brazílie. Pozorne si prezrela výstavu a potešila sa pestrosťou odevu nášho slovenského ľudu.

Počas tejto výstavy prebiehala
malá dobrovoľná zbierka, ktorá slúţila na podporu výzdoby
k procesii Boţieho Tela. Do
zbierky prispeli návštevníci
výstavy a celková vyzbieraná
suma 47, 85 eura bola pouţitá
na zakúpenie výzdoby nosidiel ,ktoré sa naposledy pouţívali u nás v časoch vdp. pána
dekana Baču, čo je zhruba
päťdesiat rokov späť. Aj tieto
procesie nám z časti vyslúţili
štatút zánikovej obce. Preto je
asi opäť na čase ukázať, ţe ešte
sme nezanikli a snaţíme sa
zachovať si aj dedičstvo po
našich otcoch a materiach, ktoré nám zanechali napríklad aj v
slávnostnom lukáčovskom odeve, ktorý keď si sami budeme
váţiť a uchovávať, tak nám ho
budú závidieť v celom našom
okolí.
Rastislav Bellovič
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Procesia
Kaţdoročne sa v našej obci koná procesia pri príleţitosti sviatku Boţieho tela.
Tento rok vo sviatočný deň procesia prechádzala dedinou od kostola cez hlavnú ulicu, pokračovala okolo futbalového ihriska a vracala sa späť do kostola.
Na ceste boli štyri krátke zastavenia.
Tohtoročná procesia bola výnimočná tým, ţe v sprievode, ktorý
išiel obcou, boli dievčatá oblečené v tradičnom Lukáčovskom kroji. Na ramenách niesli sochu Panny Márie. Obnovila sa tak krásna tradícia, ktorú si pamätajú uţ iba tí skôr narodení. Poďakovanie za to patrí pánovi Rastislavovi Bellovičovi. Dúfame, ţe sa táto staronová tradícia v našej obci hlboko zakorení .
redakcia

Primície
Traja diakoni z našej farnosti prijali dňa 16. júna 2012 kňaţské svätenie. Dvaja novokňazi, Róbert Ťapušík a Ondrej Kovaľ, sú
rodáci z Alekšiniec a ďalší novokňaz, Lukáš Loţek, je rodák z našej obce. Všetkým trom srdečne blahoţeláme.
Primičná svätá omša Lukáša Loţeka sa konala v kostole sv. Jána Nepomuckého v Lukáčovciach v nedeľu, 24. júna
2012. Sprievod kňazov a veriacich kráčal obcou od domu novokňaza ku kostolu, kde spoločne slávili svätú omšu.
Lukáš Loţek sa uţ počas štúdia v seminári venoval aj histórii duchovného ţivota Lukáčoviec. Napísal kniţku v ktorej
popísal ţivot kňazov pôsobiacich v minulosti vo farnosti Lukáčovce. V inej kniţke ozrejmil, kto a za akých okolností venoval
kostolu kalich. Ako príloha Lukáčovského spravodaja vyšla kniţka povestí o našej obci.
Veríme, ţe Lukáš na rodnú obec nezabudne a naďalej sa bude venovať pátraniu po jej duchovnej histórii. Prajeme mu
na neľahkej ceste kňaţského ţivota veľa síl, zdravia a boţieho poţehnania.
redakcia

Výnimočná svätá omša
V nedeľu, 1. júla 2012, bola v miestnom kostole výnimočná svätá omša. Pán farár Marian
Uváček, ktorý pôsobil v našej farnosti 15 rokov, sa lúčil s veriacimi pred svojím odchodom na nové pôsobisko.
Touto cestou mu ďakujeme za jeho prácu. Prajeme mu spokojnosť a mnoho úspechov na novom pôsobisku , veľa zdravia a boţích milostí.
redakcia
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Vernisáţ výtvarníkov Tralaškoly
Energické rytmy brazílskej samby v podaní tralaškolskej kapely
Campana Batucada slávnostne otvorili vernisáţ výstavy ţiakov
Tralaškoly.
Otvorenie bolo v nedeľu 20.mája o 16 tej hodine v priestoroch
Kultúrneho domu v Lukáčovciach. Na svoju prvú vernisáţ sa
malí umelci pripravovali počas celého školského roka v rámci
výtvarnej školy, ktorú navštevovali v priestoroch miestnej základnej školy. Deti pod vedením triednej učiteľky Soni Mrázovej
prezentovali práce vytvorené rôznymi technikami ako sú kresba,
maľba, koláţ, grafické techniky, divadelné techniky ako je kašírovanie, ďalej textilné techniky ako je odfarbovaná batika...
Na výstave bolo moţné vidieť aj rôzne interpretácie slávnych
diel, napríklad gotické madony od Majstra Pavla z Levoče alebo
renesančnú maľbu Mony Lisy od Leonarda da Vinciho. Tieto
práce si mohli záujemcovia pozrieť do piatku 25.mája. Potom
bola výstava deinštalovaná.
Soňa Mrázová

Medzinárodný deň detí
Deň detí, 1. jún kaţdoročne patrí deťom. Nebolo tomu inak ani tento rok .
Miestny futbalový klub Magnus v spolupráci s obecným úradom
Lukáčovce usporiadal pre deti deň plný
hier, súťaţí a zábavy. Na miestnom
futbalovom ihrisku bol pre deti pripravený pestrý program. Pre tých menších
tu vyrástol skákací hrad a trampolína.
Deti si mohli vyskúšať svoje športové
nadanie v súťaţiach ako napríklad skákanie vo vreci, preťahovanie lanom,
hod šípkami a chodenie na doske. Futbalisti nezapreli svojho športového ducha a
pripravili pre odváţlivcov aj loptové súťaţe. Odmenou pre víťazov boli sladké cukríky. Kaţdý návštevník si mohol zakúpiť zmrzlinu za symbolickú cenu. Večer bola
slávnostne zapálená veľká vatra pri ktorej si mohli deti spolu s dospelými opekať
slaninku alebo klobásy.
Tento rok deťom počasie prialo a tak sa do sýtosti vyšantili, odniesli si
domov sladké odmeny a pekné spomienky . Dúfame, ţe aj budúci rok bude slniečko
deťom priať pri oslave ich dňa.
Všetkým deťom ţeláme krásne prázdniny.
ŠK Magnus
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ŠK Magnus Informuje
Memoriál Jozefa Vindiša
Starí páni dňa 23.júna 2012 usporiadali opäť memoriál Jozefa
Vindiša. Zápasy sa tradične odohrali na miestnom futbalovom ihrisku. Pozvanie prijali futbalové druţstvá z Lehoty a
Pastuchova, ktorí si zmerali sily s druţstvom starých pánov z
Lukáčoviec.
Výsledné umiestnenie druţstiev:
1. miesto . Lehota
2. miesto: Lukáčovce
3. miesto: Pastuchov

Futbalový turnaj
Šk magnus Lukáčovce usporiadal dňa 8.7.2012 futbalový
turnaj A muţstva. Turnaj začal v nedeľu o 13:30 hod. a zúčastnili sa ho druţstvá z Čakajoviec, Rišňoviec, Nových Sadov a domáce A muţstvo. Počas zápasu bolo postarané o
chutné občerstvenie.
Výsledné umiestnenie druţstiev:
1. miesto : Rišňovce
2. miesto: Čakajovce
3. miesto: Nové Sady

Konečné tabuľky sezóny 2011/2012
Konečna tabulka A. muţstva v sezóne 2011/2012
#

Klub

Z

V

R

P

Skóre

Body

+ Body

1.

Nové Sady

22

20

2

0

85

:

20

62

29

2.

Ţihárec

22

19

1

2

96

:

15

58

25

3.

Lukáčovce

22

13

3

6

71

:

34

42

9

4.

Dlhá nad Váhom

22

12

4

6

61

:

37

40

7

5.

Hruboňovo

22

10

4

8

53

:

52

34

1

6.

Horné Lefantovce

22

10

2

10

59

:

51

32

-1

7.

Kynek

22

11

1

10

78

:

41

28

1

8.

Šurianky

22

7

2

13

38

:

80

23

-10

9.

Dolné Lefantovce

22

6

4

12

42

:

62

22

-11

10.

Štefanovičová

22

5

4

13

48

:

73

19

-14

11.

Veľká Dolina

22

1

5

16

17

:

87

8

-25

12.

Voľno

0

0

0

0

0

:

0

0

0

13.

Dráţovce

22

1

2

19

28

:

124

-19

-28

Skóre

Konečna tabulka Ţiakov v sezóne 2011/2012
#

Klub

Z

V

R

P

1.

Zbehy

18

16

1

1

146

:

11

49

22

2.

Veľké Záluţie

18

14

2

2

86

:

15

44

17

3.

Jarok

18

12

4

2

77

:

21

40

13

4.

Cabaj - Čápor

18

10

2

6

83

:

39

32

5

5.

Alekšince

18

9

1

8

72

:

50

28

1

6.

Výčapy - Opatovce

18

7

4

7

60

:

43

25

-2

7.

Lukáčovce

18

7

3

8

81

:

56

24

-3

8.

Lehota

18

4

1

13

29

:

82

13

-14

9.

Luţianky

18

1

0

17

18

:

170

3

-24

10.

Nové Sady

18

1

0

17

19

:

184

3

-24
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Body

+ Body

Stavanie Mája
Ani v tomto roku nezabudli Lukáčovskí mládenci na peknú
tradíciu stavania Mája. V predvečer kalendárneho nástupu
mesiaca máj sa zišli a spoločne dedinou niesli dva Máje.
Jeden postavili na miestnom futbalovom ihrisku a druhý tak
ako vlani, uprostred dediny. Zhodou šťastných náhod sa
práve 30. apríla konalo aj zasadnutie obecného zastupiteľstva a tak sa po skončení zasadnutia členovia zastupiteľstva
tieţ zúčastnili stavania Májov. Keď oba Máje boli na svojich miestach, začala sa zábava.
Máje krášlili našu obec aţ do konca mesiaca mája
kedy ich mládenci so spevom dali dolu.
Dúfame, ţe sa pripravia mládenci aj na budúci rok
a postavia opäť pekné Máje v našej obci. Všetci sa na túto
udalosť tešíme.
Juraj Hanák, Soňa Szalaiová

Ďalší ročník Guláš - cup sa blíţi
Veľká súťaţ vo varení gulášu v Lukáčovciach opäť vypukne. Stane a tak 11. augusta 2012, keď po nultom ročníku
otvoríme prvý oficiálny ročník Guláš—cupu v Lukáčovciach. Na miestnom futbalovom ihrisku budú v tento deň
prebiehať boje o prvenstvo nie vo futbale, ale v kuchárskom umení.

Absolútny víťaz:
Absolútnym víťazom sa stane druţstvo, ktoré získa
najväčší počet bodov .
Prideľovanie bodov bude podľa umiestnenia v cene
diváka a v cene poroty. Prvé miesto v cene diváka
alebo v cene poroty znamená 20 bodov, druhé miesto
19 bodov , tretie 18, štvrté 17 a tak ďalej.
Vyhlásenie víťazov bude po skončení hlasovania. Predpokladaný čas 18,00 hod.
Na tohtoročnej súťaţi k dobrej pohode prispejú aj atrakcie
pre deti a návštevníci si budú môcť zakúpiť sladké palacinky.
Súťaţné druţstvá sa môţu prihlásiť telefonicky na telefónnom čísle 0911 135 840 - Juraj Hanák alebo 0908 077 655Soňa Szalaiová. Termín uzávierky prihlášok je 31. júla.
Tešíme sa na Vašu účasť.
Juraj Hanák, Soňa Szalaiová

Pravidlá súťaţe:
Do súťaţe sa môţu prihlásiť 3 aţ 4 členné druţstvá .
Suroviny na guláš, koreniny, kotol alebo inú varnú
nádobu a kuchárske náradie si zabezpečí kaţdé druţstvo samostatne.
Drevo na kúrenie, vodu, chlieb, taniere, lyţičky a
papierové obrúsky zabezpečí usporiadateľ.
Predpokladaný začiatok varenia je o 14,00hod na
miestnom futbalovom ihrisku.
Hodnotenie bude prebiehať od 17,00hod do 18,00
hod.
So sebou si treba priniesť dobrú náladu.
Pravidlá hodnotenia:
Cena diváka:
Kaţdý návštevník si môţe zakúpiť za 1є 2 hlasovacie lístky .
Kaţdý, kto má zakúpený hlasovací lístok má právo
ochutnať guláš od všetkých súťaţných druţstiev.
Hlasovací lístok potom vloţí do hlasovacej nádoby
na stole súťaţiaceho, ktorému dáva hlas.
Cenu diváka získa druţstvo s najväčším počtom
hlasov.
Cena poroty:
Okrem divákov bude kvalitu gulášu hodnotiť aj odborná porota, ktorá určí víťaza poroty.
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