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opäť sa touto cestou k Vám prihováram
a dávam na vedomie činnosť a dianie v našej
obci.
V jarných mesiacoch bola ukončená
realizácia prvej etapy projektu Ing. Dobruckej Krajinno-architektonické úpravy obce, čo
určite prispelo ku skrášleniu našej obce, ale
ţiaľ nájdu sa aj takí, ktorí úmyselne ničia
vysadený biologický materiál alebo poškodzujú materiálne veci ako sú nové lavičky,
čo nevrhá dobré svetlo na nás občanov našej
obce, pretoţe veľmi dobre vieme, ţe sú to
len jednotlivci, ktorí svojím konaním vrhajú
zlé svetlo na našu obec. Tieţ bol ukončený
projekt rekonštrukcie budov obecného úradu
a hasičskej zbrojnice a ako som uţ vysvetlil
v minulom Spravodaji, zatiaľ nie je dokončené podkrovie, v čom sa bude v blízkej
budúcnosti pokračovať.
V súčasnej dobe je pripravený na
schválenie projekt multifunkčného ihriska,

ako je uţ dobre známe, na budúci rok naša
obec oslávi významné 750. výročie svojho
vzniku. Iste si všetci prajeme, aby boli oslavy dôstojné a naša obec sa ukázala návštevníkom iba vtom najlepšom svetle. Preto verím, ţe sa kaţdý občan bude snaţiť upraviť
si okolie svojho domu a záhrady. Zároveň
dúfam, ţe rovnako Vás budú zaujímať aj
verejné priestranstvá a nedovolíte nezodpovedným občanom vysýpať smeti na týchto
priestranstvách alebo ich inak znečisťovať.
Okrem súčasnosti obce je určite
zaujímavá aj prezentácia jej minulosti Jednou z foriem takejto prezentácie je zachyte -
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ktoré v prípade úspešného schválenia bude
umiestnené na pozemku, ktorý je vo vlastníctve obce, je to časť futbalového ihriska ulica
Športová. V máji vyšla na tento projekt výzva
a v súčasnosti prebieha výberové konanie na
dodávateľa stavby.
Je veľmi pekné, ako sa váţení občania staráte o svoje predzáhradky, záhrady a o
hrobové miesta svojich najbliţších čo spôsobuje zvýšenie estetickej hodnoty našej obce.
Ţiaľ nájdu sa aj občania, hoci len
veľmi malá skupina, ktorí síce svoje okolie
ako sú dvory, stavby udrţujú, ale nepotrebný
materiál a stavebnú suť vyváţajú na rôzne
miesta extravilánu čím znehodnocujú našu
prírodnú scenériu.
Touto cestou by som chcel poţiadať
o spoluprácu pri odhaľovaní takýchto negatívnych javov.
Ing. Igor Cok,
starosta obce

nie histórie obce na dobových fotografiách.
Touto cestou sa obraciam na Vás, milí spoluobčania, ak máte doma zaujímavé fotografie
starých budov, ulíc alebo aj fotografie obyvateľov či vlastné staršie fotografie a ste ochotní prispieť k poznaniu minulosti našej obce,
prineste ich prosím po telefonickom dohovore na skopírovanie. Fotografie Vám budú
hneď vrátené. Telefonovať môţete od 1. júla
do 25 júla na číslo 0908 077 655 alebo na
pevnú linku 7829 131, pani Soňa Szalaiová.
Teším sa na spoluprácu a všetkým
vopred srdečne ďakujem za príspevky k
oslave výročia obce.
Soňa Szalaiová

Informácie zo zasadnutia OZ
Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo
dňa 23. 1. 2013 v malej zasadačke kultúrneho domu v Lukáčovciach
I.
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo
- doplnenie programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva
- kontrolu uznesení z minulého zasadnutia
- návrh na schválenie rozpočtu obce Lukáčovce na roky 2013aţ 2015
- správu hlavného kontrolóra Ing. Horníka k rozpočtu obce na rok 2013-2015
- správu o audite za roky 2010 a 2011
- informáciu o príprave územného plánu obce
- informáciu o odpredaji nízkonapäťového káblového rozvodu pre obecné
bytové domy od ZSE Distribúcie a.s.
II.
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí berie na vedomie
- doplnenie programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva
- kontrolu uznesení z minulého zasadnutia
- návrh na schválenie rozpočtu obce Lukáčovce na roky 2013 aţ 2015
- správu hlavného kontrolóra Ing. Horníka k rozpočtu obce na rok 2013-2015
- správu o audite za roky 2010 a 2011 a ţe nedostatky zistené v audite sú v súlade s upozornením audítorky opravené a
preúčtované
- návrh na začatie príprav územného plánu obce
- plán zasadnutia OZ na rok 2013
III.
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí s ch v a ľ u j e:
- doplnenie bodu do programu zasadnutia OZ a overovateľov zápisnice, p. Ľubomíru Ardonovú a p. Karola Bullu.
- plán zasadnutia OZ na rok 2013
- rozpočet obce na roky 2013 aţ 2015
IV.
Obecné zastupiteľstvo odporúča starostovi obce
- začať rokovania spojené s prípravou územného plánu obce v plnom rozsahu
- začať rokovanie so ZSE Distribúcia a.s. o odpredaji nízkonapäťového káblového rozvodu pre obecné bytové domy.

Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo
dňa 10. 4. 2013 v malej zasadačke kultúrneho domu v Lukáčovciach
I.
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo
- program zasadnutia Obecného zastupiteľstva
- kontrolu uznesení z minulého zasadnutia
- návrh a schválenie odpredaja NN kábla pre napojenie obecných nájomných bytov
- návrh a schválenie odpredaja pozemku za účelom vybudovania trafostanice pre ZSE Ditribúcia, a.s.
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- návrh a schválenie VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu ţúmp na území obce Lukáčovce
- návrh a schválenie VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku v MŠ, ŠKD, ŠJ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Lukáčovce
- sadzobník správnych poplatkov obce Lukáčovce podľa zákona č. 145/1995 Z.z.
- plat starostu na rok 2013
- voľbu finančnej komisie obce Lukáčovce
- ţiadosť o príspevok pre Domov dôchodcov pre obyvateľku p. Balagovú
- dotáciu obce pre druţbu s obcami v Srbsku na jedného účastníka 200€
- ţiadosť CVP so sídlom vo Zvolene o dotáciu pre deti od 5 do 15 rokov
II.
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí berie na vedomie
- program zasadnutia Obecného zastupiteľstva
- kontrolu uznesení z minulého zasadnutia
- schválenie odpredaja NN kábla pre napojenie obecných nájomných bytov
- schválenie odpredaja pozemku za účelom vybudovania trafostanice pre ZSE Distribúciaia, a.s.
- schválenie VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu ţúmp
na území obce Lukáčovce
- schválenie VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku v MŠ, ŠKD, ŠJ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lukáčovce
- návrh a schválenie sadzobníka správnych poplatkov obce Lukáčovce podľa zákona č. 145/1995 Z.z.
- plat starostu na rok 2013
- voľba finančnej komisie obce Lukáčovce
III.
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí s ch v a ľ u j e:
- overovateľov zápisnice, p. Martina Bullu a p. Ing. Eduarda Teplanského
- zámer predať majetok obce priamym predajom najmenej za cenu stanovenú znaleckým
posudkom t.j. podľa §9a ods.1 písm.c zákona č. 138/1991 Zb. Majetok sa nachádza na p.č.
363/1 LV 1525 kat.úz. Lukáčovce.
- odpredaj NN kábla nachádzajúceho sa na p.č.363/1 pre napojenie obecných nájomných bytov zo zriadením vecného bremena
- zámer predať majetok obce priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej
hodnoty majetku . Jedná sa o parcely 363/1 a 362/1 nachádzajúce sa na LV 1525 kat. úz.
Lukáčovce o výmere 2 x 25m2
- odpredaj pozemku za účelom vybudovania trafostanice pre ZSE Distribúcia, a.s.
- VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu ţúmp na území
obce Lukáčovce
- VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku v MŠ, ŠKD, ŠJ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lukáčovce
- sadzobník správnych poplatkov obce Lukáčovce podľa zákona č. 145/1995 Z.z.
- plat starostu na rok 2013
- finančnú komisiu obce Lukáčovce v zloţení Ing. Eduard Teplanský, Martin Zachar, Karol Bulla

IV.
Obecné zastupiteľstvo doporučuje
- poveriť s prípravami osláv obce v roku 2014 p. PhDr. Gabriela Fuseka, CSc
V.
Obecné zastupiteľstvo zamieta:
- ţiadosť o dotáciu pre CVP so sídlom vo Zvolene
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Dane v roku 2013 po novom
Oznámenie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje za zdaňovacie obdobie roka 2013. obec Lukáčovce upozorňuje daňovníkov, ţe na rok 2013 nastala zmena v podávaní daňového priznania k
miestnym daniam /zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších predpisov/. Zmena na ktorú správca dane upozorňuje spočíva v tom, ţe horeuvedený zákon spája do
spoločného tlačiva priznanie nasledovných štaroch daní:
daň z nehnuteľností,
daň za psa,
daň za predajné automaty,
daň za nevýherné hracia prístroje.
Spoločné tlačivo má názov Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje.
Občania, ktorí ešte neboli daňovníkmi aspoň jednej z vyššie uvedených daní sú noví daňovníci, podajú tlačivo Priznanie k dani
z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje s vyznačením druhu
priznania v ľavej hornej časti hlavičky tlačiva priznanie.
Termín podania priznania k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje je do 30 dní odo dňa
vzniku daňovej povinnosti.
Daňovníci u ktorých nastane zmena daňovej povinnosti dane za psa, dane za predajné automaty a dane za nevýherné hracie prístroje podajú tlačivo Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné
hracie prístroje s vyznačením v ľavej hornej časti hlavičky čiastkové priznanie.
Termín podania čiastkového priznania k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje je do 30
dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.
Tlačivo Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje si daňovník môţe vyzdvihnúť v kancelárii obecného úradu alebo stiahnuť z webovej stránky obce- www.lukacovce.sk.
Vyplnené tlačivo môţe daňovník podať osobne na Obecný úrad Lukáčovce, prípadne poštou na adresu Obec Lukáčovce, 951 23
Lukáčovce.
Obec Lukáčovce ako správca dane vyrubí daň na základe podaného tlačiva Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k
dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje ako aj čiastkového priznania dane z nehnuteľností, dane
za psa, dane za predajné automaty a dane za nevýherné hracie prístroje jedným spoločným rozhodnutím. Rozhodnutie, v ktorom
bude uvedená splatnosť miestnych daní a spôsob platby, bude daňovníkovi doručené do vlastných rúk v súlade s daňovým poriadkom /zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní/.
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bude vyrubený samostatným rozhodnutím.

Miestne poplatky a ceny za služby poskytované obcou
Názov daní, poplatkov a služieb, poplatky v eurách

Názov daní, poplatkov a služieb, poplatky v eurách

Pes v rodinnom dome / 1pes

5,00

Detský hrob

3,00

Pes v bytoch / 1pes

20,00

Jednohrob na 10 rokov /bolo5 €/

7,50

Smetné občan s TP, PP a trvale sa zdrţiavajúci v obci 0,045 €/deň

16,42

Dvojhrob na 10 rokov /bolo10 €/

15,00

Hrobka na 10 rokov

50,00

Druhá smetná nádoba na rok

10,00

Overenie podpisu /1 podpis/

1,50

Overenie listiny /1 strana/

1,50

Vrece na odpad 1kus

1,04

Kopírovanie 1strana

0,10

Kopírovanie obojstranné

0,13
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Harmonogram separovaného zberu
dátum

deň

rajón

18. 7. 2013

štvrtok

Lukáčovce

19. 9. 2013

štvrtok

Lukáčovce

21. 11. 2013

štvrtok

Lukáčovce

Harmonogram splátok SIPO za odpad
Sadzba poplatku je 0,045 € na osobu a deň podľa VZN č. 2/2012 § 11 ods.1.
Výška splátky v mesiaci v €
Počet
osôb v
domácnosti

Ročný
poplatok
domácnosti v €

január

február

marec

apríl

máj

jún

júl

1

16,42

7,30

2

32,84

7,30

3

49,26

7,30

4

65,68

5,84

5,84

5,84

5,84

5,84

5,84

5,84

5

82,10

7,30

7,30

7,30

7,30

7,30

7,30

6

98,52

8,76

8,76

8,76

8,76

8,76

7

114,94

10,22

10,22

10,22

10,22

8

131,36

11,68

11,68

11,68

11,68

august

september

október

november

9,12
9,12
9,12

7,30
7,30

9,12

9,12

7,30

9,12

5,84

5,84

5,84

7,28

7,30

7,30

7,30

7,30

9,10

8,76

8,76

8,76

8,76

8,76

10,92

10,22

10,22

10,22

10,22

10,22

10,22

12,74

11,68

11,68

11,68

11,68

11,68

11,68

14,56

Máj

MDD

Inzerát

Stalo sa uţ peknou tradíciou, ţe naši
mládenci kaţdoročne vyzdobia dedinu
postavením Mája. Aj tento rok týmto
spôsobom skrášlili stred obce, kde v
noci z 30.apríla na 1.mája vyrástol
pestrofarebný vysoký Máj. Druhý, pre
dievčatá z druhého konca obce, postavili v tú istú noc na miestnom futbalovom ihrisku.
Máje odolali vetru i daţďu a
celý mesiac nám spríjemňovali dni.
Na konci mája však museli podľa tradície ustúpiť. Veríme však, ţe aj na
budúci rok sa budeme môcť tešiť z
Májov ktoré postavia naši mládenci.

Prvý jún má deti rád...spieva sa v jednej piesni. Nielen Jún má deti rád, ale
nezabúdajú na ne ani naši futbalisti,
ktorí v spolupráci s Obecným úradom
pripravujú pre deti zaujímavý deň k
sviatku detí.
Na miestnom futbalovom
ihrisku bolo opäť rušno. Deti mali
moţnosť vyskúšať si svoju šikovnosť
a športové nadanie v rôznych súťaţiach. Nesúťaţivé typy detí si mohli
len tak nezáväzne zaskákať v nafukovacom hrade. Všetci sa tešili z pekného dňa a uţ sa nevedia dočkať ďalšej
oslavy.

Venujem sa ručným prácam a aranţovaniu. Košíky, venčeky sú pletené z
papieru, alebo z prírodného materiálu..
Podľa poţiadaviek môţem upraviť
farbu, tvar... moţností je veľa. Z toho
dôvodu neudávam ceny výrobkov, ale
cena sa pohybuje v závislosti od veľkosti ako aj náročnosti výrobkov od 3
eur. Stačí zavolať, napísať a dohodneme sa.
Ing. Marta Bábiková
Golianova 66 Nitra - Klokočina
94912
Tel. číslo: (+ 421) 0907 717 770
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Fašiangy 2013
Stalo sa uţ v našej obci tradíciou ukončovať Fašiangy veselým sprievodom masiek
po našej obci.

A aby sme nezabudli, kde vlastne majú
Fašiangy korene, ešte krátka zmienka o
histórii fašiangov.

Výnimkou teda nebol ani tento
rok a tak sa 10. februára v popoludňajších
hodinách napriek nepriazni počasia /začalo sneţiť/ vybral sprievod masiek smerom
od kultúrneho domu na ulicu Za humnami. Veselí vinšovníci sa po prvý krát zastavili pri dome pána Sitára, kde ich čakalo bohaté občerstvenie. O pár krokov ďalej, pred domom pána Šešeru pokračovali
v dopĺňaní energie. Aby účastníci sprievodu zvládli namáhavú cestu , dostávali občerstvenie aj tak povediac za pochodu
napríklad od rodiny Sekerešovej. Asi v
strede ulice sa krátko zastavili pred domom poslanca a podstarostu pána Teplanského, kde nabrali silu do ďalšieho
putovania, lebo plánované zastavenie bolo
aţ na hlavnej ulici pred domom pána Vitáloša. Dobrí a obetaví spoluobčania Horňákoví, Andackí a Podhradskí sa postarali
aby nálada neklesala. Poslednou vinšovníckou zastávkou bol dom pána Zachara
na Hlavnej ulici. Potom uţ len zvládnuť
cestu ku kultúrnemu domu a rozlúčku s
basou. Pri nej uţ neodmysliteľne asistovali naše dve rečníčky, pani Fuseková a pani
Mrázová, ktoré starú basu poprosili, aby
zbavila našu obec všetkých nerestí.

Fašiangy trvajú od Troch kráľov
aţ do Popolcovej stredy. V ľudovej tradícii to bolo obdobie zábav, ale aj rôznych
magických úkonov, ktoré mali blahodarne
pôsobiť na dobrú úrodu. Fašiangy boli
obdobím, keď sa konali priadky, zakáľačky, svadby, zábavy a ku koncu fašiangové
sprievody masiek. Masky predstavovali
rôzne postavy. Na Slovensku prevládal
Turoň—maska býčej hlavy s rohami ako
symbol zdravia, sily a plodnosti. Postava
Slameník bola zavinutá v slame ako symbol spätosti s pôdou a úrodou. Ľudské
postavy v sprievode reprezentovali aj polochlap—poloţena, alebo karikatúra doktora. Fašiangové masky ponúkali anonymitu, bola to príleţitosť na neskrotnú lascívnu zábavu. V ľudovej tradícii sa preto
do fašiangových masiek neobliekali deti.
Slovo fašiang pochádza z nemeckého slova vast-shane, ktoré vo voľnom
preklade znamená posledný nápoj. Toto
označenie symbolizovalo, ţe po ňom nastáva štyridsať dňový pôst pred Veľkou
nocou. Preto boli aţ posledné fašiangové
dni dňami bujarej zábavy. Boli obdobím
bohatým na kalorické jedlá, pretoţe pred
štyridsať dňovým pôstom sa bolo treba
poriadne posilniť. Naši predkovia sa stravovali striedmo, ale počas fašiangov bolo
dovolené prejedať sa. Tradičné jedlá počas fašiangov boli zabíjačkové špeciality,
huspenina, fánky, šišky a pampúchy kapustné alebo lekvárové.

Po tejto oficiálnej časti nasledovala voľná zábava v kultúrnom dome, kde
boli prichystané fašiangové dobroty od
obyvateľov obce, ktorí sa takouto formou
zapojili do veselého fašiangovania. Za
všetky prinesené dobroty im touto cestou
srdečne ďakujeme. Kto mal chuť, mohol
si dať mastný chlieb s cibuľou, ako tradičné jedlo.

Magda Margetíniová

Fašiangy v eR-ku

Ďakujeme všetkým menovaným i
nemenovaným dobrovoľníkom a ochotným ľuďom za pomoc pri organizácii a
zdarnom priebehu ďalšieho fašiangového
sprievodu. Tešíme sa na stretnutie opäť o
rok vo veselom Fašiangovom sprievode.

Aj naši mladší spoluobčania, eR-kári, si
dňa 9. februára pripomenuli koniec fašiangov. V kultúrnom dome v Lukáčovciach
na karnevale pre eR-károv a ich kamarátov sa zabavili, pripomenuli si tradície a
ľudové zvyky týchto sviatkov. Mali pripravené aj pohostenie prislúchajúce k
tomuto obdobiu.

Dovidenia vo februári 2014.
Za organizátorov
Soňa Szalaiová

Nikoleta Trebichalská
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Jablká
Je to krásny príbeh, ktorý mi poslal mailom náš bývalý pán farár vdp. Marián Uvaček. Nielen príbeh ma zaujal, ale potešilo ma
aj to, ţe hoci pán farár uţ pôsobí v novej farnosti, nezabúda ani na našu obec. Za príbeh som sa mu poďakovala a chcem sa podeliť s pekným záţitkom aj s vami, čitateľmi Spravodaja.
Skupina mladých manaţérov po týţdňovom školení beţala chodbami letiska. Bol piatok večer a všetci sa chceli vrátiť
domov na víkend. Meškali. Ich let uţ bol hodnú chvíľu ohlásený. Utekali letiskovou halou s kufríkmi, lístkami a pasmi v rukách.
Zrazu sa dvaja nechtiac potkli o stánok s ovocím a vrazili do košíka s jablkami. Košík sa vysypal a jablká sa rozkotúľali po zemi.
Mladíci beţali ďalej. Ani sa nezastavili a neobzreli, aby stihli nastúpiť do lietadla. Všetci okrem jedného.
Posledný z nich zo súcitu k majiteľke stánku zastal. Zakričal svojim priateľom, aby šli bez neho a zavolal manţelke, ţe
pocestuje nasledujúcim lietadlom. Vrátil sa k terminálu a videl, ţe všetky jablká sú ešte stále na zemi. Bol prekvapený, keď zistil, ţe majiteľka stánku je slepé dievča. Dievča plakalo, veľké slzy mu stekali po lícach. Ohmatávalo podlahu, márne sa snaţilo
pozbierať jablká. Prechádzalo tadiaľ mnoţstvo ľudí, no nikto sa nezastavil, akoby nikomu nezáleţalo na tom, čo sa stalo. Muţ si
pokľakol k dievčaťu, pozbieral jablká do košíka a pomohol dať pult na miesto.
Všimol si, ţe veľa jabĺk sa pri páde potĺklo, a tak vybral peňaţenku a opýtal sa dievčiny: "Si v poriadku?" ona s úsmevom prikývla. Muţ jej vloţil do ruky sto eur so slovami: "Vezmi si ich, prosím. To je za tú škodu, ktorú sme ti pôsobili. Dúfam,
ţe sme ti úplne nepokazili deň."
Mladík odchádzal, ale dievča za nim zakričalo: "Pane..." Zastal, otočil sa a zahľadel do jej slepých očí. Vtom sa dievča
spýtalo: "Ty si Jeţiš?"
Zostal nehybne stáť, niekoľkokrát sa váhavo otočil, aţ potom pokračoval smerom k lietadlu. V duši mu rezonovala
otázka: "Ty si Jeţiš?" A čo my, správame sa tak, aby si nás ľudia mohli pomýliť s Jeţišom? Povzbudenie: Keď nosíš Bibliu,
Diabol dostane bolesti hlavy. Keď ju otvoríš, tak dostane kolaps. Keď vidí ţe ju čítaš, tak omdlie. Keď ťa vidí ţe ňou ţiješ, tak
uteká. A keď sa snaţíš to preposlať ostatným, snaţí sa Ťa odradiť. Prajem nám, aby sme dnes zaţili dobrý skutok, ktorým nám
niekto preukáţe lásku a aby sme ju rozdávali ďalej.
Prevzaté z internetu

Stalo sa . . .
Starostovský ples

Divadelné pásmo

.Prvé sväté prijímanie

V priestoroch kultúrneho domu v
Lukáčovciach sa dňa 26. januára 2013
konal uţ tradičný starostovský ples.
Opäť bolo pre hostí pripravené chutné
občerstvenie. Nechýbala ani bohatá
tombola a dobrá hudba. Do tanca tento
rok hral DJ Dragun.
Veríme, ţe starostovský ples zostane
dlho tradíciou. Spoločne sa tešíme na
ďalšiu zábavu znovu o rok.

Členovia ochotníckeho divadla z Koplotoviec sa dňa 10. marca predstavili v
kultúrnom dome v Lukáčovciach divadelným pásmom zo ţivota svätcov .
Krátky poučný príbeh o tom, ako sa
lakomosť nevypláca, bol doplnený
hudobným pásmom. Medzi jednotlivými dejstvami zaspievala amatérska
spevácka skupina ľudové i náboţné
piesne.
Diváci si odniesli krásny umelecký
záţitok i poučenie z príbehu.
Všetkým, ktorí sme si prišli predstavenie pozrieť bolo veľmi ľúto, ţe v obecenstve bolo málo divákov. Nielen
príbeh bol zaujímavý a výchovný, ale
aj herecké obsadenie bolo výnimočné.
V pásme účinkovali herci všetkých
vekových kategórií, čo sme všetci veľmi ocenili.
Veríme, ţe divadelné publikum sa v
našej obci v budúcnosti rozrastie.

26. máj bol sviatočným dňom pre 7
detí z našej obce vo veku okolo desať
rokov . Bol to deň keď preţívali slávnosť Prvého svätého prijímania.
Na tento deň sa pripravovali na hodinách náboţenstva, na stretnutiach
eR-károv a iste aj v rodinách.
Prajeme im, aby si pamätali tento významný deň a aby vo svojej viere vytrvali po celý ţivot.

Bábiky v krojoch
V Ponitrianskom múzeu znovu zaţiarila krása slovenského ľudového odevu vďaka výstave, ktorú usporiadal
pán Rastislav Bellovič.
Bábiky v krojoch mohli vidieť záujemcovia v Ponitrianskom múzeu v
marci a v následne v múzeu v Zlatých
Moravciach.
Reportáţ z výstavy odvysielala aj
televízna stanica Markíza.
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Deň matiek
Začiatok mája je venovaný všetkým
matkám, mamám a mamičkám.
Aj tento rok deti materskej a základnej
školy pripravili pre mamičky pekný
kultúrny program, ktorý predviedli
dňa 12.mája 2013 o 16,00 hod v kultúrnom dome v našej obci. Bol to
pekný darček ku Dňu matiek. Pre deti
zas bol najväčšou odmenou potlesk a
úsmev mamičiek.

Návšteva družobných obcí v Srbsku.
Päť obcí Mikroregiónu Radošinka nadviazalo pred tromi
rokmi druţbu s obcami okresu Prijepolje v dolnej časti Srbska. V dňoch 8. aţ 11. mája sa zástupcovia šiestich obcí
a predstavitelia MAS Radošinka zúčastnili pracovného stretnutia s predstaviteľmi druţobných obcí. Cieťom stretnutia
bolo spoznanie kultúrneho a prírodného potenciálu spriatelených obcí a nadviazanie nových kontaktov s ďalšími obcami
príslušného regiónu.
Po štrnásťhodinovej ceste autobusom sa v obci Kolovrat, ktorá je partnerskou obcou obce Nové Sady, stretli
starostovia srbských obcí s účastníkmi zájazdu. Delegáciu
privítal predseda zdruţenia Srbských obcí Sabahudin Obučina. Po chutnej večeri nasledovalo ubytovanie v kláštore Miloševa, ktorý je jedným z najstarších kláštorov a preslávil sa
freskou anjela. Táto freska bola prvým obrazom, ktorý bol
ako symbol Európy poslaný satelitným prenosom v roku
1962 z Európy do USA.
Druhý deň pobytu začal prehliadkou okresného
mesta Prijepolje a návštevou múzea. Potom nasledovala
cesta krásnou, nedotknutou prírodou do druţobnej obce Kamena Gora, ktorá je druţobnou obcou Malého Záluţia. Rozlohou veľká ale počtom obyvateľov malá obec skrýva zaujímavé etnické múzeum. Na území obce je vybudované veľké
ihrisko na ktorom sa v letných mesiacoch konajú techno
festivaly.

V piatok, v dopoludňajších hodinách, sa starostovia
obcí a predsedníčka MAS Radošinka, Mária Berecová, zúčastnili oficiálneho stretnutia s primátorom mesta Prijepolije, Ing.
Emirom Hašimbegovičom, starostami obcí druţobného regiónu
a ich predsedom Sabahudinom Obučinom. Na pracovnom stretnutí si vymenili skúsenosti z oblasti vyuţívania a rozdeľovania
fondov rozvoja vidieka. Záverom sa dohodli na ďalšej spolupráci. Po krátkej prehliadke mesta nasledoval výdatný obed so
sladkým prekvapením. Obed sa konal v obci Velika Ţupa, ktorá je druţobnou obcou obce Zbehy. Posledné popoludnie patrilo prehliadke nádherných vodopádov, ktoré sú v katastri obce
Sopotnica. Pred neformálnou večerou prebehlo stretnutie zástupcov obce Lukáčovce, Soni Szalaiovej, Karola Bullu, Martina Zachara a Juraja Hanáka, so starostom obce Sopotnica, Slavišom Januševičom, na ktorom sa zúčastnené strany dohodli
o nadviazaní spolupráce.
Bohatou večerou, spevom a tancom sa ukončil pracovný pobyt zástupcov MAS Radošinka v Srbskej druţobnej oblasti Prijepolje, v obciach Velika Ţupa, Kamena Gora, Kolovrat,
Seljašnica, Ivanje a Sopotnica. Jeho pokračovaním bude priateľská návšteva starostov srbských obcí v septembri 2013
a podpísanie nových zmlúv o spolupráci.
Soňa Szalaiová

Ako vyzerá naša príroda?
Nadviaţem na predchádzajúci článok. Písala
som v ňom o krásnej,
nedotknutej a hlavne
čistej prírode, kde ţijú
ľudia, ktorí si ju váţia.
Dôkazom toho bolo
práve to, ţe sme nevideli smetiská popri cestách, hoci obyvatelia boli jednoduchí pracovití ľudia. My sa hrdíme vzdelanosťou, inteligenciou a rozvinutou krajinou, ktorú si však
nevieme váţiť. Uţ v minulom čísle som písala o tom, ţe
obec dala na vlastné náklady odstrániť podobné skládky ako
sú na obrázkoch. Sú to nemalé finančné čiastky.

Nebolo by lepšie vyuţiť tieto peniaze na výsadbu zelene, postavenie detského ihriska ....? Zamyslime sa a hlavne konajme tak,
aby naše obecné peniaze nekončili na smetisku.
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Beseda s Prof. Hričovským
V miestnom kultúrnom dome sa dňa
9. marca 2013 konala beseda s predsedom Slovenského zväzu záhradkárov ,
profesorom SPU v Nitre, významným
pomológom a neúnavným propagátorom ovocinárstva Prof. Ing. Ivanom
Hričovským DrSc. na tému Ochrana a ošetrovanie drevín.
Besedu zorganizovala MAS Radošinka v spolupráci s obecným úradom Lukáčovce. Vzácneho hosťa a prítomných privítal starosta obce Ing. Igor Cok.

ného ovocia. Potom nasledovala dlhá zaujímavá diskusia v
ktorej hosť s radosťou odpovedal na všetky otázky týkajúce
sa problémov pestovania známych i menej známych ovocných drevín u nás. Záver celého stretnutia bol venovaný
praktickým ukáţkam rezu a ošetrovania ovocných stromov,
ktorá sa konala priamo v ovocnom sade. Záujemcovia sa
mohli nielen pozrieť, ako robiť správny rez, ale si mohli svoju zručnosť aj vyskúšať.
Po praktickej ukáţke sa vrátili všetci opäť do kultúrneho domu, kde starosta obce poďakoval pánovi profesorovi
Hričovskému za cenné rady a prítomným za bohatú účasť a
záujem. Vyslovil nádej, ţe záhradkárstvo sa bude aj ďalej v
obci rozširovať.

Prof. Ing. Ivan Hričovský DrSc. zaujímavou a veselou formou v krátkej prednáške upozornil prítomných na
dôleţitosť a prospešnosť pestovania ovocných drevín aj drob-

Aktivity včelárov v obci
Zaujímavú besedu na tému Ošetrovanie včelstiev počas roka
usporiadali včelári z našej obce dňa 23. februára 2013 v kultúrnom dome v Lukáčovciach.

starostovi obce Lukáčovce a hlavnému kontrolórovi obce.
Po zaujímavej a poučnej prednáške s videoprojekciou nasledovala dlhá diskusia, v ktorej sa prítomní chovatelia včiel obracali na pána Kissa s rôznymi otázkami na ktoré
im odborne a z vlastných skúseností rád odpovedal.

Prítomných privítal pán Alexander Riegel, člen Včelárskeho zväzu v obci. Pozornosť venoval vzácnym hosťom,
predsedovi Slovenského zväzu včelárov pánovi Ľudovítovi
Gálovi, prednášajúcemu pánovi Alexandrovi Kissovi zo Šiah,

Besedu ukončil a za bohatú účasť sa poďakoval pán
Riegel. Dúfame, ţe včelárstvo sa bude aj u nás rozvíjať.
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Guláš cup
V poradí druhý oficiálny ročník Lukáčovského Guláš cupu
bude. Táto správa sa šíri veľmi rýchlo. A je to pravda. Stane
sa tak 20. júla 2013. A kde? Predsa tieţ tradične, na futbalovom ihrisku v Lukáčovciach.
Ak máš záujem prihlásiť sa do súťaţe, tu nájdeš základné
informácie:
Do súťaţe sa môţu prihlásiť ľubovoľné 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.
Prezentácia druţstiev je o 13,00 hod a začiatok varenia je o 14,00 hod na miestnom futbalovom ihrisku.

Najmladší návštevníci sa môţu zabaviť v skákacom hrade.
Od 17,00hod bude sobotňajšie popoludnie spríjemňovať hudobná skupina Country band, súťaţe Miss a Missák. Pre maškrtníkov bude pripravený predaj palaciniek aj nesúťaţného
gulášu. V plnej prevádzke bude aj miestne pohostinstvo.

Hodnotenie bude prebiehať o 18,00 hod.
Vyhlásenie víťazov bude o 19,00 hod.
So sebou si treba priniesť dobrú náladu.

Prihlasovanie druţstiev a bliţšie informácie na telefónnom
čísle 0911 135 840 - Juraj Hanák alebo 0908 077 655- Soňa
Szalaiová. Termín uzávierky prihlášok je 5. júla.

Diváci majú vstup na ihrisko voľný. Tak ako po iné roky,
kaţdý divák si môţe zakúpiť hlasovacie lístky , ochutnať
súťaţné guláše a potom vloţiť lístok do hlasovacej nádoby na
stole súťaţného druţstva, ktorému dáva hlas. Okrem ceny
poroty bude na základe počtu hlasovacích lístkov vyhlásená
aj cena diváka.

Tešíme sa na Vašu účasť.
Za usporiadateľov:
Juraj Hanák, Soňa Szalaiová

Podpora aktivít na dedine
Mladí filantropi, Nitrianska komunitná nadácia a SPP podporujú projekty týkajúce sa aktivít mládeţe na dedine. Kaţdoročne vyhlasujú výzvy na vypracovanie projektov pre mladých ľudí vo veku od 18 do 25 rokov. Dávajú tak moţnosť
mladým ľuďom získať finančné prostriedky na realizáciu
kultúrnych, športových a vzdelávacích akcií v obciach alebo
v záujmových kluboch.

Uţ onedlho môţete nové lavice vidieť napríklad na
Guláš cupe. Neskôr určite dobre poslúţia aj na Vianočných
omrvinkách, pri fašiangových zvykoch alebo pri iných spoločenských udalostiach..
Touto cestou ďakujeme Mladým filantropom z Nitry, Nitrianskej komunitnej nadácii a podniku SPP za podporu
spoločenských aktivít našej mládeţe a prajeme im veľa úspechov v ich osoţnej práci. Samozrejme naša vďaka patrí aj
obetavým mladým ľuďom z obce, ktorí venovali svoj čas a
sily na vypracovanie a obhajobu projektov, z ktorých bube
mať osoh široká verejnosť. Našim šikovným mládeţníkom
prajeme ešte veľa dobrých nápadov a veľa úspešných a zrealizovaných projektov.

V tomto roku sa prostredníctvom televízie dozvedeli
o takýchto moţnostiach aj mladí divadelníci a športovci z
našej obce. Neváhali ani chvíľu a zapojili sa so tohtoročnej
výzvy. Podali dva projekty. Z nich bol jeden vybraný a podporený finančnou čiastkou určenou na zakúpenie súprav lavíc
a stolov, takzvaných pivných setov. Obecný úrad tieţ prispel
určitou sumou a bolo zakúpených 6 súprav, ktoré budú slúţiť
širokej verejnosti pri rôznych akciách.

Soňa Szalaiová, Juraj Hanák
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