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Príhovor starostu obce
Vážení spoluobčania,

tieto riadky píšem v  máji, najkrajšom mesiaci 
v roku. Tak ako každý rok, aj teraz sme pri prí-
ležitosti Dňa matiek v kultúrnom dome vzdali 
úctu našim matkám, poďakovali im za obetavú 
materinskú lásku, popriali veľa radosti z detí, 
veľa síl a zdravia pri ich krásnom materinskom 
poslaní. Súčasťou milého posedenia bolo vy-
stúpenie detí z  materskej aj základnej školy 
s  programom venovaným mamičkám, ktorý 
s nimi nacvičili ich pedagogičky.
V tomto príhovore vás chcem zároveň stručne 
oboznámiť s dianím v našej obci v poslednom 
období. V priebehu mesiaca apríl boli v rámci 
MAS OZ Mikroregión RADOŠINKA poľnohos-
podárskou platobnou agentúrou schválené 
viaceré projekty. Našej obce sa týka projekt 
výstavby multifunkčného ihriska na obecnom 
pozemku v  priestore súčasného futbalového 
ihriska. S realizáciou sa začne v letných mesia-
coch po odohraní futbalových zápasov a  fut-
balového turnaja v  júni. Druhým schváleným 
projektom je výstavba autobusových zastávok 
a tretí je projekt architektonických úprav obce 
Lukáčovce – 2. etapa. Do posledne uvedeného 
projektu spadá úprava parku, výstavba chod-
níkov a  výstavba nového schodiska z  hlavnej 
cesty na Svätomartinskú ulicu.
Začiatkom mája bolo v strede obce vytvorené 
umelecké dielo „Rytmická vlna“, o ktorom píše-
me na inom mieste tohto spravodaja. Samotná 
akcia bola iniciovaná a finančne zabezpečená 

regionálnym združením MAS OZ Mikroregión 
RADOŠINKA, teda nie z  rozpočtu obce Luká-
čovce.
Milí spoluobčania, v  tomto roku uplynie 
750.  rokov od napísania listiny, v  ktorej sa po 
prvý krát spomínajú Lukáčovce. Pri tejto príle-
žitosti sme pripravili slávnostné číslo spravo-
daja, ktoré držíte v rukách a bohatý kultúrno-
-spoločenský program. Jubileum, či už osobné 
alebo kolektívne, je vždy dôvodom na oslavu, 
zastavenie a  zamyslenie sa nad minulosťou 
a  snáď aj budúcnosťou. Som rád, že obecné 
zastupiteľstvo podporilo zámer zorganizovať 
spomienkovú slávnosť na toto významné vý-
ročie. Má byť výrazom úcty k našim predkom, 
pripomienkou na ich ťažkú, ale tvorivú prácu, 
ktorej plody nám zanechali. Jubileum je vec 
nielen vážna, ale aj  radostná a  preto okrem 
slávnostných chvíľ budeme mať dosť času 
spolu zotrvať aj v družnej zábave. Slávnosť sa 
uskutoční počas víkendu od 20.  do 22. júna, 
dúfam, že nie upršaného.
Na záver tohto krátkeho príhovoru mi dovoľte 
poďakovať sa členom organizačnému výboru 
a  ďalším aktívnym občanom za ich prácu na 
príprave programu a sprievodných akcií osláv. 
V mene svojom a v mene všetkých organizáto-
rov vás všetkých srdečne pozývam na jubilejné 
slávnosti.

Ing. Igor Cok
starosta obce

S prípravou slávnostného programu k 750. vý-
ročiu najstaršej písomnej zmienky o obci sme 
začali s dostatočným predstihom, lebo sme si 
boli vedomí mnohých úskalí, ktoré bude po-
trebné prekonať. Od začiatku tohto kalendár-
neho roka sa pravidelne stretával organizačný 

výbor, ktorého členmi boli okrem poslancov 
obecného zastupiteľstva aj delegovaní koor-
dinátori tvorby programu. Zasadania boli ve-
rejné, čo znamená, že sa ich aktívne mohli zú-
častňovať všetci občania, ochotní priložiť ruku 
k dielu. Viacerí túto možnosť využili, a kritickými 
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aj konštruktívnymi pripomienkami napomohli program 
skvalitniť, za čo im patrí vďaka nás všetkých. Zámerom bolo 
v rámci obmedzených finančných a priestorových možností 
vytvoriť program síce dôstojný, ale pestrý, určený pre všetky 
vekové kategórie a pre ľudí s rôznymi záujmami. Vzhľadom 
na významné jubileum je prirodzené, že časť sprievodných 
podujatí je venovaná spomienkam na minulé časy. Žijeme 
však dnes a preto bolo snahou organizátorov rôznymi for-
mami predstaviť pestrosť dnešného života v obci. K oslavám 
patrí dobrá zábava a  aj pre ňu bol vytvorený dostatočný 
priestor.
Oslavy sa uskutočnia počas predposledného júnového ví-
kendu od piatka 20. júna do nedele 22. júna. Piatok večer 
bude patriť mládeži, ktorá si bude môcť ísť zatancovať na 
diskotéku usporiadanú v  rozľahlom pivničnom priestore 
kaštieľa. Organizačne ju zabezpečuje pán Juraj Hanák. 
Sobotný aj nedeľný program bude prebiehať vo viacerých 
objektoch v obci. Koncipovaný je tak, aby bol 
dostatok času na presun záujemcov a  záro-
veň aby mali všetci možnosť navštíviť každú 
z pripravovaných akcií.
Jedným z miest stretnutí občanov bude zá-
kladná škola, v  ktorej sa uskutoční niekoľko 
zaujímavých podujatí pod záštitou PaedDr. 
Dany Kollárovej, riaditeľky školy. V  sobotu 
doobeda tu budú mať všetky deti v školskom 
veku, teda aj tie, ktoré už miestnu základnú 
školu nenavštevujú, možnosť zúčastniť sa 
tvorivej výtvarnej dielne detí. Pomôcky a pe-
dagogické vedenie budú zabezpečené. Srdeč-
ne pozývame aj tie deti, ktoré budú v  obci 
na návšteve. V objekte školy budú inštalova-
né viaceré príležitostné výstavy. V  miestnej 
tlači aj miestnym rozhlasom boli občania 
opakovane vyzvaní, aby pri príležitosti osláv 
poskytli na zverejnenie fotografie zo svojich 

rodinných archívov. Hmatateľným výsledkom výziev 
bude výstava zväčšenín vybraných fotografií doku-
mentujúcich každodenný aj slávnostný život v  obci 
v  minulosti a  sčasti aj dnes. Zaujímavé zábery budú 
zoskupené do viacerých tematických celkov, napríklad 
hudobné skupiny, cirkevný život, poľnohospodárstvo, 
stavebné objekty, ochotnícke divadlo, školské fotogra-
fie, futbalisti... Fotografie poskytli rodina Babulicová, 
Bellovičová, Birčáková, Brňová, Bullová, Coková, Černá, 
Fuseková, Gajdošová, Hancková, Hantáková, Henčeko-
vá, Chudá, Kollárová, Lopašková, Mládeneková, Sitá-
rová, Szalaiová, Šimorová, Venényová. Všetkým touto 
cestou ďakujeme za ochotu. Niektorými fotografiami 
ilustrujeme aj toto číslo spravodaja.
Výsledok doobedňajšieho umeleckého úsilia detí 
bude prezentovaný na výstave „Lukáčovce očami 
detí“. Svoje práce tu budú vystavovať aj deti z Trala-
školy. Všetkým záujmovým a spoločenským združe-

niam, organizáciám a  spolkom činným v obci bolo ozná-
mené, že im bude umožnené na informačných paneloch 
alebo inou formou predstaviť širokej verejnosti svoju čin-
nosť. Spolu s  vami sme plní očakávania, ktoré z  nich po-
núkaný výstavný priestor využijú. Do základnej škole po-
zývame aj všetkých záujemcov o národopis. S výsledkami 
svojej dlhoročnej ušľachtilej záľuby sa s  nami podelí Ing. 
Samuel Cok, ktorý predstaví zbierku ľudových výrobkov 
z Lukáčoviec, zhromažďovanú po dlhé roky ním a ďalšími 
nadšencami.
Výstavy v škole budú pre záujemcov otvorené v sobotu aj 
v nedeľu popoludní. V susednej budove budete mať mož-
nosť v sobotu dopoludnia navštíviť miestnu knižnicu. Náv-
števníkov bude sprevádzať jej správkyňa pani Vlasta Pros-
nanová. Návšteva knižnice sa vám oplatí, lebo v jej fonde sa 
nachádza rad pútavých kníh, o ktorých možno ani neviete, 
že sú vám k dispozícii.

Zvážanie zožatého obilia k mláťačke v roku 1961.

Prašné cesty lukáčovské, rok 1946.
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na guláš. Miestom večernej 
ľudovej zábavy bude opäť 
areál ŠK Magnus, kde do tanca 
aj spevu bude hrať hudobno-
-zábavná skupina Žochári. Fa-
núšikovia športu budú môcť 
priestory ŠK Magnus navštíviť 
aj v  nedeľu poobede, kedy sa 
tu uskutoční exhibičný zápas 
medzi slovenskými internacio-
nálmi a  dnešnými aj bývalými 
lukáčovskými futbalistami.
V  nedeľu doobeda dôstojný 
rámec osláv podčiarkne sláv-
nostná svätá omša celebrovaná 
v rímskokatolíckom kostole.
Jubilejné oslavy sa ukončia 
podujatiami v  nedeľu popo-
ludní až v  podvečer v  kultúr-
nom dome. PhDr. Gabriel Fu-
sek, CSc., vo svojej prednáške 
bude informovať lukáčovskú 

verejnosť predovšetkým o výsledkoch archeologického vý-
skumu v  kaštieli a  bude pripravený odpovedať aj na otáz-
ky zaznejúce v diskusii. Po prednáške naši mladí divadelní 
ochotníci pod režijnou taktovkou Ing. Soni Szalaiovej uvedú 
dramatizáciu legendy Lukáčovská čierna pani.
Pri príležitosti osláv sme pripravili toto farebné číslo Luká-
čovského spravodaja, vytlačeného na kvalitnejšom papieri 
ako zvyčajne, aby ste si ho prípadne mohli odložiť pre bu-
dúcnosť. Počas prvých jubilejných osláv v roku 1994 obec 
vydala pohľadnicu, o  ktorú bol veľký záujem. Ako sme 
zistili, nebola prvou lukáčovskou pohľadnicou, pretože 
v zbierke starých fotografií sme objavili aj pohľadnicu z Lu-
káčoviec vydanú v dvadsiatych rokoch minulého storočia. 

Radi na túto tradíciu nadväzujeme 
a  tak okrem spravodaja bude na 
pripomienku tohtoročných osláv 
do každej domácnosti v  obci do-
ručená aj nová pohľadnica a mag-
netka zobrazujúca pôvodnú obec-
nú pečať. 
Pevne veríme, že vás program ju-
bilejných osláv zaujal a srdečne vás 
na ne pozývame. Boli by sme radi, 
keby ste o  oslavách informovali 
aj lukáčovských rodákov, žijúcich 
v rôznych kútoch našej vlasti i v za-
hraničí. Možno využijú túto vzácnu 
príležitosť na návštevu svojej rod-
nej obce.

 –  gf  – 

Slávnostné zhromaždenie občanov sa uskutoční v sobotu 
poobede na futbalovom ihrisku v areáli Športového klubu 
Magnus. Oficiálny program otvorí prednesom svojej príle-
žitostnej básne poetka Božena Hancková. Po nej sa obča-
nom prihovorí starosta obce Ing. Igor Cok a očakávame aj 
pozdravy oficiálnych hostí podujatia. Po prejavoch na pó-
diu vystúpia najmenšie deti a po nich deti vyššieho veku. 
Vítanou kultúrnou vložkou bude vystúpenie folklórneho 
speváckeho súboru Čabanka a tiež obľúbenej lukáčovskej 
gospelovej skupiny LuSaKo. Týmto vystúpením program 
na pódiu skončí. Po ňom bude v športovom areáli deťom 
k dispozícii niekoľko atrakcií a na svoje si prídu aj vyhlad-
nutí návštevníci podujatia, ktorých starosta obce pozýva 

Prvá známa lukáčovská pohľadnica z dvadsiatych rokov 20. storočia.

Procesia na Božie telo, asi v roku 1961.
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Dvadsať rokov života v obci Lukáčovce

V príležitostnej publikácii Lukáčovce 1264 – 1994 jeden z jej 
autorov, vtedajší starosta Dominik Mucha zdokumentoval 
novodobý život v obci do roku 1994. V nasledujúcich riad-
koch sa venujeme dôležitým míľnikom vývoja obce za po-
sledné dvadsaťročie.

Všeobecné pomery a rozvoj obce

Dvadsať rokov v  existencii obce či štátu nie je dlhá doba. 
Život obyčajných ľudí v obci priamo či nepriamo ovplyvnili 
nielen miestne udalosti, ale aj celoštátne ba aj celosvetové 
politicko-hospodárske pomery. Za tento relatívne krátky čas 
prešla naša vlasť a tým aj obec významnými zmenami. Jed-
ným z atribútov demokracie je možnosť vyjadriť svoj názor 
a záujem účasťou na voľbách zastupiteľských orgánov. V na-
šej obci je jeden volebný okrsok, v ktorom sa uskutočnili ko-
munálne voľby, voľby do vyššieho územného celku aj parla-
mentné voľby. V poslednom desaťročí, v rokoch 2004, 2009 
a 2014, mali občania možnosť dať svoj hlas aj kandidátom 
v prezidentských voľbách. Zásadnou zahraničnopolitickou 
udalosťou minulých rokov bol vstup Slovenskej republiky 
do NATO a  do Európskej únie, ku ktorým sa zorganizovali 
referendá. Obe zmeny sa udiali v roku 2004.
K radostným udalostiam celospoločenského významu ra-
díme návštevy pápeža Jána Pavla II. na Slovensku v rokoch 
1995 a 2003. Vzácnych stretnutí s ním sa zúčastnili aj niektorí 
občania našej obce. Jeho úmrtie v roku 2005 nás všetkých 
bolestne zasiahlo.
Životnej úrovne obyvateľov sa nepriaznivo dotklo zvýšenie 
DPH v roku 2004. V roku 2005 potešila zas mnohých správa 
o zrušení povinnej základnej vojenskej služby. Mladí chlapci 
už nemuseli rukovať a armáda sa postupne stala profesio-
nálnou. Trochu s rozpakmi občania prijali novú menu – euro, 
ktorou sa platí v  našom štáte od roku 2009. Slovenská re-
publika sa v  roku 2011 zapojila do Programu dávok potra-
vín pre najodkázanejšie osoby. Program bol financovaný 
z Európskeho poľnohospodárskeho a záručného fondu a na 
Slovensku ho administrovala Poľnohospodárska platobná 
agentúra. Potraviny boli poskytované v  balíkoch  v množ-
stve 20 kg hladkej múky a 20 kg bezvaječných cestovín pre 
jednu osobu a boli nepredajné. Potravinové dávky boli pri-
vezené aj do našej obce.
Udalosťou s veľkým dosahom na rozvoj obce a kvalitu živo-
ta našich občanov bolo vytvorenie regionálnej organizácie 
Miestna akčná skupina Občianske združenie Mikroregión 
RADOŠINKA dňa 18. 4. 2007. Naša obec patrí medzi jeho za-
kladajúcich členov. Patrí sem okrem Lukáčoviec aj obec Zbe-
hy, Jelšovce, Čakajovce, Alekšince, Čab, Nové Sady, Šurianky, 
Hruboňovo, Malé Zálužie a  Kapince. Cieľom združenia je 
spoločný kultúrny, športový a  hospodársky rozvoj obcí. 
Región sa rozkladá na ploche 127,01 km2 a žije v ňom 10 928 
obyvateľov.

Po roku 1994 zotrvával vo funkcii starostu pán Dominik 
Mucha. Za jeho pôsobenia v  roku 1996 bola vybudovaná 
obecná studňa s  dostatočným vodným stokom a  veľmi 
vysokou kvalitou pitnej vody. V roku 1997 sa začalo s budo-
vaním obecného vodovodu a o  rok neskôr bola celá obec 
napojená na životodarnú tekutinu. Výstavba bola financo-
vaná z  obecných zdrojov formou úveru. Na stavbe vodo-

vodu sa podieľala firma Staveko s. r. o. Veľkým prínosom 
bola plynofikácia obce v roku 1998, ktorá nielenže uľahčila 
systém vykurovania v domácnostiach, ale odstránením vy-
kurovania fosílnymi palivami prispela k  zlepšeniu životné-
ho prostredia. Plynofikácia bola tiež finančne zabezpečená 
z obecných zdrojov formou úveru. V budove základnej školy 
došlo k výmene podláh a vybudovaniu sociálnych zariadení.
Po decembrových voľbách v  roku 1998 nastúpil 1. januá-
ra 1999 na funkciu starostu obce pán Marián Lukáčik, ktorý 
v  nej po úspechu vo voľbách v  roku 2002 zotrval do roku 
2006. Počas jeho pôsobenia sa uskutočnila výmena okien 
na budove materskej školy a zároveň došlo aj k zatepleniu 
jednej jej časti. Vybudovala sa nová vodovodná sieť na cin-
toríne a  v  parku okolo kostola. Zrealizovalo sa osvetlenie 
kostola, sochy Panny Márie a cintorína. Zaviedla sa priama 
autobusová linka do Hlohovca cez Pastuchov. V roku 2000 
bola na zviditeľnenie obce zriadená internetová stránka 
obce a došlo k pomenovaniu ulíc. Počas týchto dvoch vo-
lebných období nastali zmeny v kompetenciách obce. Obec 
prebrala kompetencie v  oblasti školstva, ochrany prírody, 
zdravotníctva a stavebného konania. Obec získala do dlho-

Zrekonštruovaná budova základnej školy,
vpravo zrenovované súsošie z roku 1852.
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dobého nájmu budovu školy. Nájom bude trvať dovtedy, 
kým budova bude slúžiť ako škola. Finančný úver na ukon-
čenú plynofikáciu bol úplne splatený. V roku 2006, pod ve-
dením správcu farnosti pána farára Mariána Uváčeka, bola 
uskutočnená vonkajšia rekonštrukcia kostola, na ktorej sa 
značnou finančnou čiastkou podieľala aj obec. V  tej dobe 
sa zaviedli daňové úľavy pre občanov starších ako 70 rokov. 
Týmto občanom bol odpustený aj poplatok za psa. Ďalej 
bol zavedený jednorazový príspevok na každé novonaro-
dené dieťa vo výške 3000 Sk. V  spolupráci s  občianskym 
združením Alexu bola zhotovená nová strecha a  osadenie 
okien na palácovej časti kaštieľa. V roku 2002 sa začali v stre-
de obce, v mieste parku Juraja Fándlyho, stavať dva bytové 
domy. O dva roky neskôr sa do 38 bytových jednotiek mohli 
nasťahovať prví nájomníci.
Od roku 2006 až do súčasnosti zastáva funkciu starostu obce 
Ing. Igor Cok. V obci sa začalo s dendrologickou úpravou par-
ku a výsadbou zelene, čo bolo finančne podporované Mi-
nisterstvom životného prostredia v rámci Programu obnovy 
dediny. V spolupráci s riaditeľkou školy PaedDr. Danou Kol-
lárovou sa zrekonštruovala škola. Úprava zahŕňala výmenu 
okien, zateplenie budovy školy a  novú fasádu, ktoré boli 

financované z  obecného rozpočtu. Rekonštrukcia strechy 
bola realizovaná na základe schválenia žiadosti opravy ha-
varijného stavu strechy a  bola financovaná ministerstvom 
školstva. Z iniciatívy obce sa urobila kompletná rekonštruk-
cia školskej kuchyne v  materskej škole. V  roku 2010 bola 
opravená cesta na ulici Stanovište. V  tom istom roku bola 
z fondu Európskeho spoločenstva a za spoluúčasti obce re-
alizovaná rekonštrukcia kultúrneho domu a domu smútku.
Sakrálne sochy v blízkosti hlavnej prístupovej cesty boli zre-
konštruované v roku 2011. V tom istom roku bola vykonaná 
úprava brehov miestneho potoka Blatinka. V rámci projektu 
MAS OZ Mikroregión RADOŠINKA sa roku 2012 uskutočnila 
rekonštrukcia budovy obecného úradu a požiarnej zbrojni-
ce. V roku 2013 dôkladnou opravou prešla prístupová cesta 
z Alekšiniec do Lukáčoviec, ďalej cez celú obec až po značku 
obce smerom na Pastuchov. V tomto roku pokračuje projekt 
Krajinno-architektonické úpravy obce Lukáčovce, na zákla-
de ktorého boli osadené lavičky a uskutočnila sa výsadba 
zelene pri dome smútku a pri obecných nájomných bytoch. 
V rámci nadnárodného projektu Cesty vody – cesty k sebe, 
ktorý realizovala a financovala MAS OZ Mikroregión RADO-
ŠINKA, bol pri potoku postavený objekt Rytmická vlna.

Kultúra

V rámci kultúrneho života sa v obci 
organizujú rôzne zaujímavé pod-
ujatia pri príležitosti osláv Dňa 
matiek, Mesiaca úcty k  starším, 
vianočné posedenia Jednoty dô-
chodcov a iné. Od roku 2011 sa kaž-
doročne koná v priestoroch kultúr-
neho domu Fašiangový ples pod 
záštitou starostu obce. Na  konci 
fašiangového obdobia tohto roku 
už štvrtý krát dedinou prechá-
dzal sprievod masiek sprevádza-
ný hudbou. Sprievod už tradične 
končí v kultúrnom dome obradom 

Vynovený dom smútku s prístavbou.

Žiarivé farby priečelia obnovenej budovy obecného úradu.Pohľad na jeden z obecných nájomných bytových domov.



symbolického pochovávania basy a  posedením s  občer-
stvením. Dievčatá a chlapci vo veku od 15 do 20 rokov sa 
rozhodli nadviazať na divadelnú tradíciu obce a  v  marci 
2012 sa predstavili divadelnou hrou Ženský zákon. Mládež 
zachováva aj tradíciu stavania májov v predvečer prvého 
mája. Iba v  rokoch 2004 až 2006 nestál v  obci ani jeden 
tradičný máj.
Základná škola v spolupráci s obecným úradom pripravuje 
každoročne kultúrny program k významným dňom a uda-
lostiam v obci. Pri základnej škole je aj elokované pracovisko 
nitrianskej Tralaškoly s dvomi odbormi. Deti z obce takto ne-
musia dochádzať do Nitry a navštevujú výtvarný a tanečný 
odbor priamo v obci. Výtvarný odbor pod vedením výtvar-
níčky Soni Mrázovej pracuje od roku 2011 a žiaci každoročne 
pripravujú výstavu svojich prác.
Miestna knižnica sídli v  priestoroch pri poštovom úrade, 
kam sa presťahovala v roku 2007. V jej priestoroch sa organi-
zovali výstavy slovenského ľudového odevu v miniatúrach, 
besedy so spisovateľmi, čítanie rozprávok a iné.
V  obci pôsobí hudobná skupina LuSaKo, ktorá sa pre-
zentuje hlavne gospelovou a  country hudbou. Kultúrne 
a spoločenské akcie však podporuje aj ľudovými piesňami. 
V roku 2011 vydala svoje prvé oficiálne CD. Dielňu úžitko-
vej a  dekoratívnej keramiky nájdeme v  obci u  pani Viery 
Fusekovej. V obci žije a pracuje aj výtvarníčka Soňa Mrázo-
vá. Pre chorobu, žiaľ, musel ukončiť svoju umeleckú prácu 
výtvarník Michal Krásny, ktorý tiež žije v  našej obci. Zau-
jímavej záľube sa venuje pán Rastislav Bellovič, ktorý šije 
miniatúry slovenského ľudového odevu rôznych regiónov 
Slovenska. 

Ku kultúrnemu životu obce prispieva v  neposlednom 
rade aj putovné kino MCINEMA, ktoré realizuje veľko-
plošné premietanie športových prenosov a aj premieta-
nie filmov. 

Služby

Miestny poštový úrad je jednou zo základných služieb fun-
gujúcich v  obci. Dostupnosť potravín aj iného tovaru už 
desaťročia zabezpečuje spoločnosť COOP Jednota, ktorá 
v strede obce vybudovala modernú predajňu. V roku 2008 
rozšírila sieť obchodov v obci súkromná predajňa rozličné-
ho tovaru pani Evy Cokovej, KIRA. V roku 2001 bol zrušený 
súkromný obchod, ktorý viedli Vladimír a Emília Kludiloví. 
Ďalej bol zrušený aj obchod Žabka, ktorý vlastnila pani Dra-
homíra Rusová. Obchodnú sieť dopĺňa pojazdná predajňa 
mäsa, ktorá chodí do obce raz do týždňa a  príležitostní 
predajcovia odevov alebo drogérie, ktorí sa približne raz do 
mesiaca zastavia v obci. V minulosti u nás fungovala aj zber-
ňa čistiarne prádla u pani Renáty Nemcovej a v októbri 2010 
v obci asi 10 dní pracovala pojazdná čistiareň peria. V roku 
1995 bol otvorený Bistrobar v areáli ŠK Magnus. V tom istom 
roku začala aj prevádzka súkromného pohostinstva Černý 
v strede obce. V roku 2009 sa transformovalo na predajňu 
potravín Dena, ktorá však v tomto roku zanikla. V roku 2010 
otvorili v  bývalej predajni potravín Jednoty pohostinstvo 
ABM Belenčíková. Najnovšie, od tohto roku, v Lukáčovciach 
funguje pizzéria KIARA, ktorú vlastní pán Dušan Hrebík, ta-
kže konečne máme aj v našej obci možnosť sa ísť najesť. 
Pravidelný vývoz komunálneho odpadu sa stal pre obča-

6

Upravená cesta na Stanovišti.



lo 6. 12. 1997. V roku 2006 sa začala obnova kostola. V uve-
denom roku bola vymenená strecha. V nasledujúcom roku 
bola opravená fasáda na kostole a boli osadené odkvapové 
ríny. Ríny boli medené a zrejme aj z tohto dôvodu nedali po-
koj zlodejom, ktorí ich zakrátko po montáži ukradli. Preto sú 
dnes zvodové rúry v dolnej časti z pozinkovaného plechu. 
Postupne boli na kostole vymenené aj okná a  vchodové 
dvere.
Významnou udalosťou v roku 1996 bola primičná omša Jo-
zefa Zachara, v roku 2009 zas primície rodáka z obce Ond-
reja Zemku. Ich zatiaľ posledným nasledovníkom je Lukáš 
Ložek, ktorý bol za kňaza vysvätený v roku 2012.

Organizácie a združenia

V  obci aktívne pracujú aj rôzne združenia a  spoločenské 
organizácie. Jednou z najaktívnejších bola donedávna Jed-
nota dôchodcov. Nemenej aktívne je Poľovnícke združenie, 
od 1. mája 2014 premenované na Poľovnú spoločnosť Lu-
pol. Časť mládeže a detí je organizovaná v eR-klube a časť 
pracuje v  skupine Deti a mládež farnosti v Lukáčovciach. 
Športovo nadanú mládež a záujemcov o futbal zastrešuje 
športový klub ŠK Magnus. Iba nedávno, v roku 2013, vzniklo 
Občianske združenie Vrbina snažiace sa o oživenie verejné-
ho života v obci.

Ing. Soňa Szalaiová, Ing. Eduard Teplanský

nov už samozrejmosťou. Obec sa snaží občanov zapájať do 
ochrany životného prostredia v rámci separovaného odpa-
du a preto boli v obci rozostavené kontajnery na sklo a pra-
videlne, raz za dva mesiace, sa vykonáva zber plastových 
fliaš. Okrem toho obec zabezpečuje zber nebezpečného 
odpadu a zber veľkorozmerného odpadu, ktorý sa vykoná-
va dvakrát do roka.
Podnikateľské prostredie v obci nie je veľmi rozvinuté, no aj 
napriek tomu v obci pracujú viaceré súkromné firmy a živ-
nostníci. Okrem už spomenutých napríklad Lupol Lukáčov-
ce (poľnohospodárska výroba), SHR Tibor Páleník (poľno-
hospodárska výroba), Ruuki (strešná krytina), Ľubomír Slaný 
(stolárstvo), Tibor Hraška (autoopravovňa), Viera Fuseková 
(výroba keramiky). 

Cirkev

Obyvatelia obce sú v  prevažnej väčšine veriaci, rímsko-
katolíckeho vyznania. V obci sa nachádza jeden svätostánok, 
Kostol svätého Jána Nepomuckého. Mnohé a rôznorodé ak-
tivity cirkevného spoločenstva sú dobre zdokumentované 
na internetovej stránke našej obce.
Občania obce postavili pri kostole kaplnku, ktorú v  roku 
1996 vysvätil kňaz vdp. Jozef Lehocký. V nasledujúcom roku 
bola významnou udalosťou oprava a vysvätenie stredného 
zvona, ktoré sa podľa záznamu v  kronike obce uskutočni-

Posviacka zrekonštruovaného kultúrneho domu. Kaplnka postavená ku cti Panny Márie Lurdskej.
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Vývoj počtu obyvateľstva v našej obci

Počet obyvateľstva v  jednotlivých obciach aj v  celej republi-
ke sa neustále mení. Jedným z dôvodov je prirodzený úbytok 
alebo nárast obyvateľstva, ktorý je ovplyvnený rozdielom me-
dzi počtom narodených a zomrelých. Druhý dôležitý faktor je 
pohyb obyvateľstva, jeho štatistickým ukazovateľom je rozdiel 
medzi počtom prisťahovaných a  odsťahovaných ľudí. Luká-
čovce, prirodzene, netvoria žiadnu výnimku. Na rozbor úplne 
najjednoduchších demografických ukazovateľov máme k dis-
pozícii základné údaje za roky 1996 až 2013, teda za 18 rokov.
Počet žien v pomere k počtu mužov je dlhodobo vyvážený. 
Pritom podiel počtu žien mierne prevažuje, pretože sa pohy-
buje v rozpätí medzi 51 až 53 percentami. V tomto období bol 
počet obyvateľov obce do roku 2003 ustálený, mierne kolísal 
tesne nad hodnotou 1000 tu žijúcich ľudí. Potom došlo k prud-
kému nárastu obyvateľstva až na 1162 evidovaných občanov 
v  roku 2008. Neskôr zaznamenávame výkyv v  trende s  úbyt-
kom na počet 1108 obyvateľov v roku 2011. Odvtedy dochádza 
k  opätovnému nárastu, k 31. decembru 2013 žilo v  Lukáčov-
ciach 1149 zaregistrovaných občanov.
Opísané zmeny v počte obyvateľov nemôžeme pripísať vplyvu 
výkyvov v pôrodnosti a úmrtnosti. V skúmanom období sa síce 
narodilo 200 detí, ale zomrelo 259 občanov, takže ak by sme 
vzali do úvahy len tento ukazovateľ, tak počet obyvateľov by 
mal vlastne klesať. Skutočnosť je však opačná a treba ju vysvet-
ľovať pohybom obyvateľstva. Ukazuje sa, že do obce sa prisťa-

hovalo viac ľudí než z nej natrvalo odišlo. Zlomový rok 2004 je 
zároveň rokom, kedy sa do bytoviek v strede obce začali sťa-
hovať prví nájomníci. Nárast obyvateľstva dokladá, že nedošlo 
len k vnútornej migrácii, čiže prenájmom si otázku bývania ne-
riešili len našinci, ale aj k migrácii vonkajšej, teda do novosta-
vieb sa nasťahovali aj ľudia z iných obcí a miest. Istý vplyv na 
nárast obyvateľstva má aj relatívna dostupnosť hypotekárnych 
úverov. Ľudia si u nás kupujú nevyužívané domy, upravujú ich 
a následne sa do nich sťahujú.
Pozoruhodný je pohľad na krivku, ilustrujúcu zmeny v  počte 
obyvateľov našej obce za posledné poldruhastoročie. Vo  vý-
chodiskovom roku 1869 tu registrovali 796 obyvateľov. Až do 
sedemdesiatych rokov 20. storočia sa obec prakticky rovno-
merne rozrastala, s vrcholom v roku 1970, kedy sme mali 1509 
obyvateľov. Potom došlo k priebežnému regresu, ktorý sa za-
stavil v roku 1996 na počte 999 občanov Lukáčoviec. Z globál-
neho pohľadu odvtedy registrujeme nárast. Ale ako sme vyššie 
ukázali, tiež sa tu striedajú obdobia stagnácie, rozvoja aj úpad-
ku. Počty obyvateľov na začiatku 20. a 21. storočia boli zhruba 
rovnaké. Dnes žijeme v časoch, kedy počet obyvateľov zodpo-
vedá počtu lukáčovčanov pred asi sedemdesiatimi rokmi.
Zvýšený počet obyvateľov v poslednom desaťročí ukazuje, že 
Lukáčovce sú dobré miesto na život. Optimisticky dúfajme, že 
tomu ešte dlho tak bude.

– gf –

Obec a jej symboly

Na oficiálnych obecných písomnostiach z  rokov 1771 až 
1783 sa dochovali odtlačky pečate vo vosku aj v  papieri, 
s latinským kolopisom SIGILVUM LAKACSIENSE, čiže PEČAŤ 
LUKÁČOVIEC. Do  stredového poľa je umiestnená postava 
svätého Martina, patróna vtedajšieho kostola, opatrená 
insígniami jeho biskupského úradu – mitrou a  berlou, na 
prsiach mu visí kríž. Pretože obec v roku 1994 nemala svoj 
erb, motív tejto pečate sa stal podkladom na jeho stvárne-

Staršie symboly obce.

nie. Výtvarník, ktorý ho navrhol, celkovú kresbu zjednodušil 
a  štylizoval v  súčasnom duchu. Následne obec požiadala 
o zaradenia erbu do príslušného registra. Heraldická komi-
sia MV SR v prvej reakcii vyjadrila počudovanie nad tým, že 
taká malá obec ako Lukáčovce na svoj erb nepoužila nejaké 
poľnohospodárske náradie rozložené na zelenej pažiti, ako 
tomu u menších poľnohospodárskych dedín býva zvykom 
a erb odmietla do registra zaradiť. Treba oceniť, že predsta-

1769 1770 1771 1772
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Staršie symboly obce.

vitelia našej obce, najprv Dominik Mucha a potom Marián 
Lukáčik aj s poslancami obecného zastupiteľstva sa ale tra-
dičného symbolu nechceli vzdať. Po kratších i dlhších pre-
stávkach dochádzalo k postupnému vyjasneniu si stanovísk 
z jednej aj druhej strany a napokon sa po mnohých rokoch 
dospelo ku kompromisu, podľa ktorého erb pomerne verne 
kopíruje predlohu z  18. storočia. Vizuálne ho dotvoril vý-
tvarník odporučený heraldickou komisiou a dňa 12. 12. 2007 
bol erb aj s  vlajkou konečne zaradený do oficiálneho He-
raldického registra Slovenskej republiky. Ofi ciálny blazón 
(Blazón je slovný opis erbu alebo vlajky vytvorený podľa he-

raldických pravidiel, ktorý umožňuje ich výtvarné či fyzické 
stvárnenie.) erbu: „V modrom štíte na zlatom piedestáli na 
zlatom tróne sediaci biskup – svätý Martin – v striebornej 
zlatom zdobenej mitre, v striebornom rúchu a zlatom plášti, 
na hrudi so zlatým pektorálom, ľavicou pred sebou držiaci 
zlatú ľavošikmú berlu.“
K symbolom obce patrí aj „vlajka, ktorá pozostáva z piatich 
pozdĺžnych pruhov vo farbách modrej (1/7), bielej (2/7), 
žltej (1/7), modrej (2/7) a bielej (1/7). Vlajka má pomer strán 
2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajú-
cimi do tretiny jej listu.“

Vývoj počtu obyvateľov v obci za posledných 18 rokov.

Vývoj počtu obyvateľov Lukáčoviec za posledných necelých 150 rokov.

1774 1776 1779 1783 1994
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Ďalšie obecné symboly sú od týchto dvoch záväzných od-
vodené.
Predstaviteľom obce ako základnej jednotky územnej sa-
mosprávy Slovenskej republiky a jej najvyšším výkonným or-
gánom je starosta. Starosta je volený funkcionár obce, svoje 
právomoci využíva na plnenie úloh, ktoré mu boli zverené zá-
konom a je za ich plnenie zodpovedný. Pri svojom rozhodovaní 
sa opiera o volených poslancov obecného zastupiteľstva. K ich 
najzávažnejším právomociam patrí schvaľovanie rozpočtu 
obce a tiež prijímanie všeobecne záväzných nariadení.
Okrem volených členov orgánov obce každodenný výkon 
miestnej samosprávy spočíva na bedrách zamestnankýň 
obecného úradu. Majú rozmanité povinnosti, veď obec ne-
rieši „len“ vybavovanie administratívnej agendy, daňové ko-

nanie, vedenie rôznych evidencií a výber poplatkov, údržbu 
obecného majetku a  podobne, ale vybavuje aj agendu 
prenesených kompetencií v  oblasti školstva, aplikácie sta-
vebného zákona, agende životného prostredia, niektorých 
činností Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a tak ďalej...
V dnešnej dobe má obecná samospráva rozsiahle kompe-
tencie, ktoré sa neustále rozširujú. Ich správne napĺňanie 
si vyžaduje neustále vzdelávanie a  školenie administra-
tívneho aparátu a voľbu rozhľadených občanov do samo-
správnych orgánov obce. Preto zo  súčasného pohľadu 
ako anekdota vyznieva overenie obcou vydanej listiny 
z 12.  februára 1771, ktorú spísal neznámy pisár a krížikmi 
podpísali vtedajší richtár spolu s  prísažnými, v  podstate 
negramotnými analfabetmi.

– gf –

Symboly obce Lukáčovce.

erb

vlajka

štandarda starostu

veľká koruhva

zástava

znaková zástava

pečať
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1994 – 1998

Starosta
Dominik Mucha

Poslanci
Helena Babulicová
Miroslav Hraška
Štefan Hraška
Vojtech Bošanský
Peter Černý
František Šajter
Marián Zachar
Vojtech Bellovič
Valéria Gabčová
Jozef Venény
Jaroslav Teplanský
PaedDr. Dana Kollárová

1998 – 2002

Starosta
Marián Lukáčik

Poslanci
Viliam Babulic
Ing. Samuel Cok
Martin Zachar
Jozef Venény
Miloš Gajdoš
Peter Černý
Katarína Zemková
Vojtech Bošanský
Ing. Eduard Teplanský
Marek Gajarský
PaedDr. Dana Kollárová
Marián Zachar
PhDr. Robert Margetin
Vincent Gajarský

2002 – 2006

Starosta
Marián Lukáčik

Poslanci
Ing. Igor Cok
Martin Zachar
Ing. Eduard Teplanský
Miloš Gajdoš
Karol Bulla
Jozef Venény
Iveta Coková
Ing. Peter Melovič

2006 – 2010

Starosta
Ing. Igor Cok

Poslanci
Karol Bulla
Martin Zachar
Ing. Eduard Teplanský
RNDr. Jaroslav Bojňanský
Jozef Venény
Ing. Valentín Kollár
Ing. Emília Teplanská
Dušan Režo

2010 – 2014

Starosta
Ing. Igor Cok

Poslanci
Martin Zachar
Karol Bulla
Martin Bulla
Ing. Eduard Teplanský
Ing. Soňa Szalaiová
Ľubomíra Ardonová
Juraj Hanák

Orgány samosprávy za posledných 20 rokov

Listina vystavená v Lukáčovciach dňa 12. februára 1771, overená richtárom Mišom Galbavým
a prísažnými Imrichom Turčekom, Mišom Ozorovským, Martinom Drgom a Mišom Šmahelom.
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Nové poznatky o starších dejinách obce

Pri vyhodnocovaní archeologického výskumu mohylovité-
ho útvaru pri cintoríne a jeho bezprostredného okolia som 
pred dvadsiatimi rokmi požiadal renomovaného historika 
prof. PhDr. Jána Lukačku, CSc., aby preveril, či dátum o prvej 
zmienke o obci zodpovedá skutočnosti, pretože dovtedy sa 
v dostupnej literatúre uvádzala listina z roku 1309. Nálezy to-
tiž ukazovali, že výstavbu zemepanského sídla, vežovitý hrá-
dok s priekopou, je potrebné datovať do záveru 12. až prvej 
polovice 13. storočia. Na moje veľké potešenie menovaný 
bádateľ zistil, že existuje aj staršia listina z roku 1264, v kto-
rej sú Lukáčovce spomínané v súvislosti s opisom chotárnej 
hranice obcí Nové Sady a Sila. Tento významný posun bol 
impulzom k zorganizovaniu osláv 730. výročia najstaršej pí-
somnej zmienky o obci, ktoré sa uskutočnili 9. – 10. júla 1994. 
Pri tejto príležitosti sme spolu s  historikom PhDr. Jánom 
Hunkom, CSc., a vtedajším starostom Dominikom Muchom 

napísali malú monografiu Lukáčovce 1264 – 1994, ktorej ťa-
žiskom je zhodnotenie dejinného vývoja obce. Pretože táto 
rozsahom síce neveľká, ale informačne bohatá knižka vyš-
la v dostatočnom náklade a je našim občanom všeobecne 
dostupná, v tomto článku nebudem opakovať známe sku-
točnosti. Pozornosť upriamim na nové poznatky o  staršej 
histórii našej obce. Tie som získal systematickým povrcho-
vým archeologickým prieskumom povodia Blatiny, teda 
katastrálnych území Lukáčoviec a Pastuchova. Dôležité po-
znatky poskytol aj výskum kaštieľa.

Kaštieľ

Na prelome tisícročí si kaštieľ dlhodobo prenajalo občian-
ske združenie Na pomoc deťom a  prírode Alexu, ktoré tu 
mienilo napĺňať svoj program. Zámer prebudovať, rekon-

Slohová analýza prízemia kaštieľa, podľa Ivana Gojdiča.
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štruovať a využívať kaštieľ si vyžiadal uskutočniť pamiatko-
vý výskum upriamený na poznanie stavebno-historického 
vývoja objektu, čomu mal napomôcť aj archeologický vý-
skum. Kvôli finančnej náročnosti však napokon združenie 
Alexu od projektu aj od prenájmu odstúpilo. Pamiatkový 
výskum stojacich murív vykonali v rokoch 2000 – 2001 pra-
covníci Katedry dejín umenia a kultúry Trnavskej univerzity 
a v spolupráci s Fakultou architektúry Slovenskej technickej 
univerzity v  Bratislave vypracovali architektonickú štúdiu, 
podľa ktorej sa mal kaštieľ upraviť. Okrem toho v roku 2000 
v pivnici prebehla malá, dvojdňová archeologická akcia za-
meraná na zdokumentovanie situácie pod portálom v stene 
pivnice. V roku 2001 Archeologický ústav SAV v Nitre spolu 
s  Krajským pamiatkovým ústavom v  Nitre uskutočnili roz-
siahly výskum na nádvorí a aj v záhrade za kaštieľom. Viedol 
ho autor týchto riadkov a zúčastnil sa ho aj Peter Milo, 
vtedy pracovník Krajského pamiatkového ústavu. Kvô-
li veľkým hĺbkam skúmaných objektov a enormnému 
objemu manuálne presúvanej zeminy boli vykopávky 
náročné na čas, preto sa v tom roku výskum neukončil 
a kôli insolventnosti investora už nedošlo k jeho pokra-
čovaniu.
Keď začiatkom deväťdesiatych rokov zemným strojom 
upravovali vstup do pivnice, v  hlinitom profile sa na-
chádzali zvyšky dvoch hrobových jám, ktoré sme však 
nemali ako datovať. Pôvodne som uvažoval o tom, že 
by pohrebisko prípadne mohlo súvisieť s nálezom ka-
menného kopytovitého klinu z  mladšej doby kamen-
nej, ktorý sa našiel neďaleko kaštieľa. Zvyšky hrobov 
naznačovali, že sa tu rozprestiera rozsiahlejšie pohre-
bisko, čo sa neskôr počas vykopávok aj potvrdilo. Tak 
na nádvorí, ako aj v záhrade za kaštieľom sme preskú-
mali 11 hrobov, ďalšie zničili pri výstavbe kaštieľa. V nie-
ktorých hroboch sa nachádzali náhrdelníky posklada-
né z  bronzových i jantárových korálikov a  morských 

mušlí, ozdobné ihlice, bronzové drôtené náramky a ná-
ušnice (jedna bola aj zlatá), plechový diadém s  tepa-
nou výzdobou, bronzové dýky, keramické nádoby. Po-
mocou nich treba pohrebisko datovať do staršej doby 
bronzovej, do klasického obdobia únětickej kultúry. Jej 
tvorcovia sídlili na juhozápadnom Slovensku v 19. – 18. 
storočí pred Kristom, čiže skoro pred 4000 rokmi. Časť 
pochovaných uložili do zeme v skrčenej polohe, ďalší 
zomrelí však nemali kosti usporiadané v  anatomickej 
polohe. Z viacerých dôvodov ale vylučujem, že by boli 
tieto hroby dodatočne otvárané – či už vykrádačmi ale-
bo z rituálnych dôvodov. Nálezové situácie upozorňujú 
na nezvyčajné pohrebné obyčaje. Zosnulí boli pôvod-
ne uložení na inom mieste, kde im tkanivá čiastočne 
zotleli a až potom ich uložili na stále miesto posmrtné-
ho odpočinku. Telesné zvyšky zabalili do nejakého or-
ganického materiálu, po ktorom sa dodnes dochovali 
tenké vápnité vrstvičky.
Ďalšiu etapu využívania polohy predstavuje až vybu-

dovanie podpivničenej murovanej kúrie obdĺžnikového pô-
dorysu, čo je tá časť neskoršieho kaštieľa, do ktorej sa dnes 
vstupuje cez schodiskovú vežu. Výsledky výskumu stojacich 
architektúr kaštieľa jeho autori Michaela Timková, Kristína 
Zvedelová a Ivan Gojdič predbežne publikovali v článku Re-
nesančno-barokový kaštieľ v Lukáčovciach v časopise Pamiat-
ky a múzeá v roku 2002. Charakterizujú v ňom jeho stavebné 
etapy od 15. až do 20. storočia a opisujú jednotlivé stojace 
objekty kaštieľa. Žiaľ, musím na tomto mieste napísať, že člá-
nok „šili veľmi horúcou ihlou“ hneď po skončení výskumu, 
bez toho, aby konfrontovali svoje výsledky s výsledkami ar-
cheologického bádania. Tak sa stalo, že čitateľom ponúkajú 
aj také vysvetlenia situácie, ktoré sú v rozpore so skutkovým 
stavom. Napriek týmto výhradám, ktoré sa však týkajú de-
tailov a  nižšie na ne upozorním, ide o  dôležitý ucelený 

Hrob únětickej kultúry z nádvoria kaštieľa.

Odkrývanie zásobnej jamy z druhej štvrtiny 16. storočia.
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pohľad na stavebný vývoj pamiatky od jej počiatkov až 
do dnešnej podoby.
Zásadné rozdiely vidím v  interpretácii najstarších sta-
vebných fáz kaštieľa. Archeologickým výskumom pod 
dochovaným portálom spájajúcim pivnicu s predsunu-
tým zaklenutým priestorom sa jednoznačne doložilo, 
že portál sa nachádza v sekundárnej, druhotnej polohe 
a  jeho kamenný prah uložili na miesto už zlomený na 
dve časti. Pôvodný vstup do suterénu bol asi v  juho-
východnej užšej stene pivnice, teda tam, kde sa dnes 
nachádza nezaklenutý otvor medzi gotickou a  rene-
sančnou časťou pivnice. Dnešný „oficiálny“ vstup ešte 
neexistoval a  tak situáciu vyriešili prerazením otvoru 
do steny pivnice, jeho zaklenutím staršou klenbou vy-
bratou z iného otvoru stavby. Možno ju preniesli z pô-
vodného vstupu do suterénu. Pred ňu postavili tehlovú 
zaklenutú chodbu, do ktorej sa vstupovalo po šikmej 
rampe, chránenej dnes už neexistujúcou nadstavbou, 

z ktorej sa dochovali základové múry. Tento podzemný vstup 
nefungoval moc dlho, pretože už niekedy okolo polovice 
17. storočia ho zhruba v strede znefunkčnili výstavbou schodis-
kovej veže a celý dutý priestor zasypali. Nový vstup do pivnice 
vytvorili v mieste, kde sa do nej vchádza aj dnes. Uvedenú rela-
tívnu postupnosť výstavby dokladajú stratigrafické pozorova-
nia na viacerých miestach.
V  priestore, ktorý kolegovia architekti schematicky vyznačili 
ako zaniknutý hospodársky trakt z  tretej stavebnej fázy, sme 
odkryli podstatnú časť mohutných základových murív, ktoré, 
žiaľ, do svojho plánu nezakreslili. Je pozoruhodné, že práve 
v  tomto dome sa nachádzali zvyšky pece určenej na sušenie 
a praženie sladu. Pec bola súčasťou technologického zariade-
nia pivovaru, ktorý je v opise kaštieľa z roku 1736 spomenutý 
ako prázdny, teda už nečinný.
V roku 2001 sme preskúmali zhruba polovicu nádvoria kaštie-
ľa. Okrem odkryvu základov stojacich i  zaniknutých archi-
tektúr sme objavili pomerne veľa objektov vyhĺbených do 
hlinitého podložia. Zvyčajne išlo o jamy súvisiace s  rôznymi 
stavebnými aktivitami, časté boli sústavy kolových jamiek po 
nosných stĺpoch dreveného lešenia a vápenné jamy. Keď po 
ukončení stavebných prác dvor upratovali a  planírovali, do 
jám nahádzali rôzne odpadky, pomocou ktorých ich dnes 
vieme datovať. Na nádvorí sa nachádzali aj jamy fľaškovité-
ho tvaru určené na uskladnenie obilia. Po zániku ich funkcie 
ich taktiež zaplnili nepotrebnými rozbitými vecami, popolom 
a hlinou. Najstarším takýmto objektom je hlboká zásobná 
jama, ktorá obsahovala stavebný a kuchynský odpad. Okrem 
zlomkov tehál a hrudiek malty išlo predo všetkým o zvieracie 
kosti a rozbitý keramický riad, ale aj kachlice zo zničenej pece. 
Ústie jamy po jej zasypaní zaliali maltou. Zhodou priaznivých 
okolností sa v nej našla aj minca uhorského kráľa Ľudovíta II. 
z  roku 1525. Výplň má chronologický vzťah s  úpravou inte-
riéru pôvodnej kúrie počas budovania renesančnej prístavby, 
datovanie prestavby týmto môžeme spresniť do druhej štvr-
tiny 16. storočia.
V knižôčke História obce Lukáčoviec z roku 1936 jej autor Peter 
Rus opísal stať z obecnej kroniky o tom, ako miestni obyvate-
lia v  roku 1934 vnikli do podzemnej chodby pod kaštieľom. 
Tunelom sa dostali sa do rozľahlej miestnosti, z ktorej viedli tri 

Staršia novoveká keramika nájdená v kaštieli.

Archeologický výskum v kaštieli. 
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chodby. Ako sme zistili, klenutý tehlový vstup do podzemia 
sa nachádza v juhozápadnej stene blízko kúta pivnice. Ne-
ďaleko za klenbou ústia bola chodba zaplnená hlinou, preto 
sme ju postupným odkrývaním skúmali zvrchu. Od pivnice 
pod zemou pokračuje nízkym klenutým tehlovým tunelom, 
ktorý sa asi po dvoch metroch zalamuje do pravého uhla 
a končí približne po rovnakej vzdialenosti. Túto murovanú 
časť podzemnej chodby vybudovali tak, že vykopali jamu 
potrebných rozmerov, v  nej objekt vymurovali a  potom 
jamu zasypali. Ďalej už chodba pokračovala len ako tunel 
vyhĺbený do spraše. V tridsiatych rokoch 20. storočia bol síce 
ešte priechodný, dnes je ale zasypaný závalmi. Pamätníci mi 
počas vykopávok spomínali, že keď kaštieľ využívali Štátne 
majetky, tak sa stávalo, že pod ťažkými poľnohospodársky-
mi strojmi sa niekedy preborila zem. Zvetraná hlinená klen-
ba starých chodieb neuniesla tlak moderných strojov. Chod-
ba obchádza zaklenutý vstup do pivnice pod schodiskovou 
vežou, zalamuje sa za ňou a pokračuje smerom do stredu 
nádvoria. Nálezovú situáciu sme nestihli doskúmať, tak sme 
ju prekryli igelitovou fóliou a zasypali pieskom.
K  pozoruhodným výsledkom archeologického výskumu 
patrí objav mohutnej vonkajšej priekopy v záhrade za kaštie-
ľom. Keď stratila svoj vojenský význam, zasypali ju zeminou 
zmiešanou s  veľkým množstvom renesančnej, barokovej 
aj mladšej keramiky, pravdepodobne v 19. storočí. Hlinu na 
zasypanie museli odniekiaľ priniesť. Vzhľadom na jej charak-
ter sa domnievam, že ju získali počas úpravy nádvoria. Tam 
totiž úplne chýbajú staršie vrstvy, ktoré prirodzene vznikali 
počas každodenného života v kaštieli. Nádvorie upravili do 

tvaru lievika, ústiaceho do vstupnej brány, aby sa prívalová 
dažďová voda neakumulovala v objekte. Dnešná konfigurá-
cia upraveného terénu okolo kaštieľa neumožňuje odpove-
dať na otázku, či priekopou bol chránený celý objekt, alebo 
len jeho zadná strana. Odpoveď by priniesli až ďalšie arche-
ologické, azda aj geofyzikálne výskumy.
Koncom 15. storočia začali stavať kaštieľ na takpovediac 
zelenej lúke, nemal žiadneho predchodcu. Architektonický 
aj archeologický výskum presvedčivo vyvrátili neopodstat-
nenosť romantickej legendy o  templárskom pôvode tejto 
stavby.
Po komunistickom prevrate v roku 1948 bol kaštieľ znárod-
nený. Sídlil tu Štátny majetok a niektoré priestory slúžili na 
ubytovanie rodín. Aj keď toto obdobie poznamenalo stav-
bu niektorými nevhodnými úpravami, kaštieľ bol zmyslupl-
ne využívaný a udržiavaný. Timková, Zvedelová a Gojdič vo 
svojom článku však nesprávne uvádzajú, že k  jeho devas-
tácii došlo až po roku 1989. Skutočnosť je taká, že koncom 
sedemdesiatych rokov bol už kaštieľ pre Štátne majetky 
nepotrebný a  tak ho opustili. Objekt potom čiastočne vy-
užíval Slovenský zväz drobnochovateľov, vo veľkej sále sa 
usporadúvali tanečné zábavy a  jeden z priestorov upravil 
Socialistický zväz mládeže na posilňovňu. Kaštieľ nemal 
svojho pána a tak tehly z murív renesančných a barokových 
hospodárskych budov, ako aj ich krovy a strešná krytina sa 
pre niektorých miestnych nenechavcov stali vítaným zdro-
jom stavebného materiálu. Napriek tomu, že kaštieľ sa už od 
roku 1963 nachádza v evidencii národných kultúrnych pa-
miatok, zničili asi polovicu stojacich budov. A to nie po roku 

Pražiaca pec biskupského pivovaru v kaštieli.
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1989, ale v  dobe, kedy o  zmene spoločenských pomerov 
ešte ani len nechyrovali.
Pamiatkový architektonicko-historický výskum doložil, že 
v  našej obci sa nachádza významná stavebná pamiatka. 
Dlhodobo jej nebola venovaná náležitá pozornosť a tak po-
stupne chátra. Síce pokus o jej obnovu a využitie na začiat-
ku minulého desaťročia sa z viacerých dôvodov nepodaril, 
získali sa dôležité podklady na prípadnú úpravu kaštieľa. 
Archeologický výskum sa z finančných dôvodov neukončil, 
v budúcnosti bude potrebné pred akýmikoľvek stavebnými 
prácami doskúmať sondu vedľa schodiskovej veže, asi polo-
vicu nádvoria a priestory pod dlážkami nepodpivničených 
traktov stavby. Jeho cieľom bude záchrana hrobov únětic-
kej kultúry, nachádzajúcich sa bezprostredne pod dnešným 
povrchom, lokalizovanie zaniknutých architektúr a  taktiež 
určenie priebehu podzemných chodieb a  spoznanie ich 
funkcie.

Dávne osídlenie chotára

V uplynulom období sa v obci aj jej chotári uskutočnili šty-
ri pamiatkarmi nariadené obhliadky stavieb, všetky bez 
archeo logických nálezov. Občania nahlásili niekoľko náhod-
ných nálezov a priebežne sa uskutočňuje sa aj dlhodobý sys-
tematický povrchový prieskum. Získali sa tak dôležité pra-
mene pre poznanie dejín osídlenia obce od najstarších čias 
až do novoveku. Výrazné sú stopy osídlenia kultúry s mlad-
šou lineárnou keramikou a  želiezovskej skupiny z  mladšej 
doby kamennej, neolitu. Rozsiahle sídlisko s  množstvom 
povrchových nálezov sa rozprestiera na širokom chrbte 

vyvýšeniny v polohe Chrenové, ktoré pokračuje aj do pas-
tuchovského chotára. Obklopené bolo menšími sídliskami, 
o čom svedčia nálezy z priľahlej časti polohy Farské a oproti 
nemu sa nachádzajúceho honu Dielce. Z intravilánu sú k dis-
pozícii sporadické nálezy z  návršia s  kostolom nad obcou, 
ojedinelé črepy z dvora materskej školy a dávnejšie známy 
kopytovitý klin. Na opačnom konci chotára, nad potokom 
Andač, sa na povrchu nachádzajú keramické črepy v polo-
hách Diely aj Konopnice.
Nálezy nasledujúceho obdobia eneolitu, teda neskorej 
doby kamennej, nie sú také početné, ako tomu bolo v pred-
chádzajúcom období. Zopár črepov lengyelskej kultúry sa 
našlo na Jutrách a  tiež počas výskumu vežovitého hrádku 
pri cintoríne. V ich prípade ale nie je úplne vylúčené, že pat-
ria ešte do jej neolitického vývinového stupňa. Do záveru 
staršej fázy eneolitu však patrí kamenný bojový mlat nájde-
ný neďaleko prameňa na Kozárke. Je to unikátny, prvý nález 
mlatu tohto typu na Slovensku, s centrom výskytu v západ-
nejších oblastiach strednej Európy. Strednú fázu eneolitic-
kého osídlenia reprezentujú nálezy badenskej kultúry z po-
lohy Konopnice.
Nevšedne pestré je osídlenie Lukáčoviec v  staršej dobe 
bronzovej, pretože pokrýva všetky jej chronologické stupne, 
čo je na takomto malom území zriedkavý jav. Dokonca do-
klady o sídlisku nitrianskej kultúry z predpolia cintorína pat-
ria k jedným z mála známych – túto kultúru totiž poznáme 
prevažne z pohrebísk. Na najstarší horizont obdobia nadvä-
zuje pohrebisko únětickej kultúry nájdené počas vykopávok 
v kaštieli. Po jeho zániku nositelia nasledujúcej maďarovskej 
kultúry vybudovali rozsiahle výšinné sídlisko v polohe Jutrá. 

Žiaci základnej školy na vykopávkach počas dňa otvorených dverí.
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Maďarovská kultúra sa pod vplyvmi z  južného 
kultúrneho prostredia postupne transformovala 
do karpatskej mohylovej kultúry strednej doby 
bronzovej. Nálezy zo sídliska na Jutrách nasved-
čujú tomu, že táto časť nášho chotára bola kon-
tinuálne osídlená po dlhú dobu. Svojím tvarom 
aj výzdobou sa k  pamiatkam obdobia precho-
du zo staršej do strednej doby bronzovej hlási 
aj masívny bronzový náramok, náhodný nález 
z  poľa nad Pirtami. Obdobie kultúr popolnico-
vých polí mladšej a neskorej doby bronzovej re-
prezentujú tri náleziská čakanskej kultúry v po-
lohách Diely, Dielce a  Farské. Nálezy z  daného 
obdobia, ale kultúrne zatiaľ neurčené, sú aj z inej 
polohy v rámci Dielov a tiež z Konopníc. V intra-
viláne pri kopaní jamy na vápno dávnejšie našli 
sekerku z neskorej doby bronzovej.
V  chronologickom systéme rozdeľujeme dobu 
železnú na staršiu, halštatskú a  mladšiu, latén-
sku. Stopy po halštatskom sídlisku zatiaľ regis-
trujeme len v polohe Diely. Zaiste súvisí s neďa-
lekým pohrebiskom, ktoré narušili pri budovaní 
železnice v tridsiatych rokoch minulého storočia 
v  chotári Andača. Naproti tomu osídlenie ka-
tastra Lukáčoviec v  dobe laténskej, čiže v  po-
sledných storočiach pred zmenou letopočtu, 
bolo veľmi intenzívne. Žil tu vtedy jeden z  pr-
vých známych národov na našom území, Kelti. 
Vybudovali sieť malých sídlisk, dvorcov, stopy 
po ktorých sa nachádzajú na južnom a východ-

nom svahu Jutier, na dvoch miestach svahu honu Farské nad potokom 
Blatina a štyri ohraničené miesta s výskytom laténskych črepov pozná-
me z polohy Diely.
V dobe rímskeho cisárstva, v 1. až 4. storočí po Kristovi u nás sídlili ger-
mánske kmene, ktoré vytlačili Keltov. Rozsiahle, asi 600 m dlhé germán-
ske sídlisko sa nachádza na pravom brehu Blatiny, pred jej sútokom 
s potokom Andač. Menej početné nálezy črepov z mladšej doby rím-
skej sú z Farského a svahu pod Chrenovým. Črepy z jedného miesta na 
Farskom sú dokonca možno aj mladšie, čo by znamenalo, že ich treba 
zaradiť už k staršej fáze doby sťahovania národov v 5. storočí.
Najstaršie včasnostredoveké nálezy z  chotára Lukáčoviec z  9. storočia 
dokladajú osídlenie až v dobe veľkomoravskej. Či je skoro štyristo rokov 
trvajúci hiát v osídlení odrazom reálneho stavu, alebo medzier v našom 
dnešnom poznaní, na základe miestnych prameňov nemožno posúdiť. 
Ale pretože neďaleké údolie Nitry aj Váhu bolo vo včasnoslovanskom 
a staroslovanskom období súvislo osídlené, nazdávam sa, že je len otáz-
kou času, kedy sa nálezy zo 6. až 8. storočia objavia aj v našom regió-
ne. Z veľkomoravského a poveľkomoravského obdobia poznáme z in-
travilánu Lukáčoviec náhodné nálezy dvoch pohrebísk. Obzvlášť treba 
vyzdvihnúť existenciu pohrebiska bojovníckej, jazdeckej zložky staro-
maďarskej spoločnosti. Lukáčovce tak patria k  tým nemnohým lokali-
tám, ktoré vyznačujú severnú hranicu územia, ktoré Maďari podmanili 
v prvej polovici 10. storočia. 
Sídliská založené v  9. storočí boli nepretržite obývané niekoľko sto-
ročí, zvyčajne do 12. – 13. storočia. Takéto menšie osady sa nachádza-
li v doline medzi dolným rybníkom a Katovým potokom a na briežku 
nad Blatinou pod honom Chrenové. Na dlhom svahu polohy Farské sa 
nachádzajú tri koncentrácie s výskytom črepov z včasnostredovekého 
aj vrcholnostredovekého obdobia. V 11. až 14. storočí však naši predko-
via osídľovali aj ďalšie polohy: Konopnice, Jutrá a predovšetkým Farské, 
odkiaľ pochádzajú črepy naznačujúce trvanie osídlenia dokonca až do 
15. storočia. Z návršia s cintorínom je k dispozícii výrazný súbor kera-
miky z 15. storočia, preskúmala sa tu aj jedna obilná jama z tejto doby. 
Od konca 12. storočia až do 15. storočia sa tu nachádzalo zemepanské 
sídlo a  spolu s  ním aj cirkevný okrsok. Po výstavbe murovanej kúrie, 
predchodcu kaštieľa, ku koncu 15. storočia sa panstvo odsťahovalo do 
nej. V tej dobe tiež došlo k trvalému zániku malých osád roztrúsených 
v chotári. Koncentráciou osídlenia pozdĺž Blatiny vznikla stredoveká de-
dina v miestach, kde sa nachádza obec aj dnes.
V súvislosti s personálnym obsadením výskumu v kaštieli som uviedol, 
že na ňom spolupracoval aj archeológ Peter Milo. Počas dlhodobého 
študijného pobytu na Univerzite Johanna Wolfganga Goethe-
ho vo Frankfurte nad Mohanom sa aktívne podieľal na 
rozsiahlom medzinárodnom projekte geo-
fyzikálneho výskumu zaniknutých 
sídlisk v Nemecku, Poľsku, 
Česku a  na Slo-
vensku. 

Kamenný mlat z Kozárky.

Priekopa za kaštieľom.
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Pretože mu bola známa a  vďaka účasti na vykopávkach 
v kaštieli srdcu blízka situácia v Lukáčovciach, jedno z mera-
ní uskutočnil aj v našom chotári, v polohe Farské. Pomocou 
nedeštruktívnej fyzikálnej metódy sa mu podarilo vytvoriť 
plán časti stredovekého sídliska, tvoreného obytnými zem-
nicami štvorcového pôdorysu. Vyčrtali sa aj pravidelné dlh-
šie štruktúry, ktoré asi súvisia s neolitickou fázou osídlenia 
polohy, pre ktorú bolo charakteristické budovanie dlhých 
nadzemných domov.
V  závere tejto pasáže nemožno nespomenúť množstvo 
stredovekých a starších novovekých črepov nachádzaných 
v areáli materskej školy. Časť z nich pochádza z kachlíc, čo 
by naznačovalo prítomnosť obydlia nejakej významnejšej 
osoby, pretože poddaní sedliaci si kachľovú pec v  dome 

Výrez z mapy prvého vojenského mapovania z rokov 1769 a 1782 – 1784.

Výsledky geofyzikálneho priesku-
mu na Farskom, podľa Petra Mila. 
Magnetogram a jeho interpretácia. 

1 – zemnica, 4 – 9 m2; 
2 – zemnica, 9 – 15 m2;
3 – zemnica 16 – 25 m2;
4 – lineárna štruktúra;

5 – zastavaná plocha sídliska; 
6 – geologická štruktúra.

nemohli dovoliť. Nevylučujem ani, že tu v  minulosti doš-
lo k zemným úpravám, ktorými v miestach ulice vyrovnali 
plytkú dolinku. Nad škôlkou i pod ňou je zreteľná dodnes. 
Zemina by mohla pochádzať z kaštieľa pri úprave nádvoria, 
podobne, ako tomu bolo pri zasypávaní jeho priekopy.

Staré mapy a nové literárne pramene

Nesporne zaujímavým prameňom pre poznanie vývoja na-
šej obce sú aj najstaršie mapové zobrazenia. Prvé, finančne 
aj logisticky nesmierne náročné mapovanie Rakúska-Uhor-
ska sa uskutočnilo v  druhej polovici 18. storočia, v  rokoch 
1769 a 1782 – 1784. Dôvody na kartografické zobrazenie úze-
mia boli skôr vojenského než hospodárskeho charakteru. 
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Technika topografických meraní bola vtedy už dostatočne 
vyvinutá na to, aby bolo možné reálne zobraziť územie ci-
sárstva. Predovšetkým najvyšší predstavitelia vojenských 
kruhov požadovali, aby mali k dispozícii presné mapy s do-
statočne detailným zobrazením, preto práce vykonávali 
armádni zememerači. Vtedy však ešte nejestvovala trigo-
nometrická sieť a  preto sú na mapách polohové odchýlky 
až 400 m. Druhé vojenské mapovanie, ktoré je presnejšie, 
prebehlo v  rokoch 1819 – 1858. Vojenské mapy boli tajné 
a z archívov sa dostávali postupne. Vďaka možnostiam ske-
novania a elektronického rozširovania sú tieto mapy v po-
sledných rokoch dostupné širokej verejnosti.
Na mape prvého mapovania dobre vidno, že dedinu tvorili 
dve jednostranné ulice rovnobežné s tokom Blatiny, za kto-
rými sa rozprestierali záhumienky. Na ľavom brehu to bola 
časť dnešnej ulica Na Tŕnie a  Hlavná ulica, osídlenie kon-
čilo kaštieľom. Pravobrežná ulica bola totožná s  dnešnou 
Farskou ulicou a  pokračovala kratším úsekom ulice Juraja 
Fándlyho. V doline medzi nimi, v miestach, kadiaľ dnes pre-
chádza hlavná cesta, stáli dve sakrálne stavby. Jedna z  je 
kaplnka Panny Márie Šaštínskej s  dvomi oltármi, opísaná 
v kanonickej vizitácii z roku 1755. Čierny rovnoramenný kríž 
za Vlčou jamou upozorňuje, že v 18. storočí na mieste kapln-
ky sv. Floriána, postavenej v  roku 1880, pôvodne stála iná 
posvätná socha. Podľa tradície, zaznamenanej Petrom Ru-
som to bol stĺp s obrazom alebo sochou Panny Márie.
Chotár bol už v tej dobe odlesnený, hájiky boli podobne ako 
dnes v mieste Ravasníka a Kozárky, vpravo od pastuchovskej 

cesty zas na Hoštáku a na Starej hore. Chotárom viedla po-
merne hustá sieť poľných ciest. Podľa mostov hlavná bola 
cesta vedúca pozdĺž Blatiny na Andač. Z  nej odbočujúca 
komunikácia s  mostom cez Blatinu smerovala od kaštieľa 
dnešnou cestou na cintorín, ďalej popod cintorín viedla k vi-
nohradom v juhozápadnej časti katastra. Časť z nej je v sú-
časnej hradskej do Alekšiniec. Vtedy však alekšinská cesta 
bola pokračovaním druhej priečnej cesty v  dedine, ktorá 
Blatinu pretínala cez brod, z ktorého zvyšky vidno aj dnes 
tesne nad mostom. V  dolinách okolo vodných tokov rástli 
lužné lesy. Sprava do Blatiny pritekal Katov potok pramenia-
ci v lese Kozárka. Dnes, po melioračných úpravách a odstrá-
není porastu, sa pod Kozárkou stráca a vyviera vo vrbine na 
konci Stanovišťa. Ľavostranný potok prietekajúci zo Stude-
nej doliny dnes už tiež nie je vodnatý, len v  mieste býva-
lých Močidiel je terén podmáčaný. Medzi jeho ústím v Bla-
tine a  sútokom Blatiny s  potokom Andač bol malý rybník. 
Na presnejšej mape druhého vojenského mapovania je však 
jeho hať zobrazená medzi obcou a sútokom bezmenného 
potoka Studenej doliny s Blatinou. Na tejto mape je vyzna-
čený aj prázdny rybník pri ceste vedúcej do Pastuchova. Sto-
py po ňom sa zachovali v malom lužnom lesíku, v dnešnej 
katastrálnej mape príznačne pomenovanom ako Rybník.
V priebehu niekoľkých desaťročí medzi obomi mapovania-
mi však došlo ešte k niekoľkým zmenám. Na priečnej ceste 
cez Blatinu v  strede obce postavili most, kaplnka aj akási 
sakrálna socha tam ostali. Pod vinohradmi ale pribudla so-
cha sv. Urbana, vztýčená v roku 1801. Na rázcestí ciest smerom 

Výrez mapy druhého vojenského mapovania z rokov 1819 – 1858.
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Národopisná výstava

Pri  príležitosti nadchádzajúcich osláv 750. výročia prvej 
zmienky o  našej obci Lukáčovce sa zišlo zopár nadšencov 
z  radov občanov, ktorým sa podarilo zozbierať predmety, 
slúžiace našim predkom pri ich každodennom živote. Ide 
či už o hospodárske náradie, vybavenie roľníckych domác-
ností, úžitkové alebo aj ozdobné veci a ľudové odevy. Zbier-
ka je rozsahom obmedzená a preto si dovoľujeme osloviť 
všetkých, ktorí majú nejaké starožitnosti a boli by ochotní 
niektoré zo zachovaných predmetov po starých rodičoch 
zapožičať na výstavu. Svojou ponukou sa môžu obrátiť na 
obecný úrad.
Všetky zozbierané pamätihodnosti vyjadrujú um a zručnosť 
ich výrobcov a aj praktickú stránku týchto vecí. Ľudia v mi-
nulosti sa neobklopovali nepotrebnými vecami, vyrábali si 
len tie, ktoré im slúžili pri domácich a poľných prácach. 
Väčšinu náradia potrebného pri roľníckych prácach si do-
kázali muži vyrobiť v zime sami, čím nadobudli mnohokrát 
zručnosť roľníka-remeselníka. Rovnako ženy v zimných me-
siacoch, keď „práca na roli odpočívala“, sa venovali zhotovo-
vaniu domáceho oblečenia len z konopného plátna, ktoré si 
tiež dokázali samé vyrobiť. Priadli, tkali a šili spodné a vrch-
né odevy, ako boli mužské gate, košele, ženské spodníky, 
posteľné plachty a  obrusy, vrecia a  plachty potrebné pre 

na Pastuchov je značka zobrazujúca polohu medzičasom 
postavených Božích múk (ich tehlový piedestál pred vyše 
dvadsiatimi rokmi niekto poškodil, bokom uloženú  ka-
mennú hlavicu so štyrmi nikami ukradli). Samotná obec sa 
v prvej polovici 19. storočia nerozrástla, ale za kaštieľom po-
stavili hospodársky dvor, využívaný až do súčasnosti, a tak-
tiež zriadili majer na Tŕní.
Zásluhou Mgr. Lukáša Ložeka sa občanom Lukáčoviec i šir-
šej kultúrnej verejnosti v poslednom období dostali do rúk 
publikácie osvetľujúce dejiny našej obce a katolíckej cirkvi. 
Napísal a v roku 2010 vydal knižku Kňazi farnosti Lukáčov-
ce, v ktorej pútavou formou podal nielen prehľad správcov 
farnosti od prvého známeho farára až po súčasného, ale 
aj krátku charakteristiku a zoznam kňazov pochádzajúcich 
z našej farnosti. V tom istom roku vydal aj brožúru Adolf Lel-
kes, venovanú 80. výročiu úmrtia významného predstavite-
ľa cirkvi, ktorý v našej farnosti pôsobil v rokoch 1871 – 1916. 

Česák na konope z roku 1894,
v lukáčovskom nárečí hachla.

Jej druhé, rozšírené vydanie pod názvom Adolf. Kňaz, ktorý 
miloval našu farnosť vyšlo  nasledujúcom roku. Neúnavný 
Lukáš Ložek v  roku 2011 zabezpečil preklad z  maďarčiny, 
úvodom a komentármi opatril a tiež ako prílohu Lukáčov-
ského spravodaja vydal brožúrku Dve legendy okolo obce 
Lukáčovce, pôvodne z pera Jozefa Ferdinanda Lelkeša. Dej 
legiend sa odohráva v časoch kuruckých nepokojov na za-
čiatku 18. storočia. Taktiež napísal úvodné slovo a postaral 
sa o vydanie faksimile kázne s paralelným prekladom Ku cti 
a chvále veľkého patriarchu, svätého otca Jozefa Kalazanské-
ho, ktorú po prvý krát vydali v roku 1771. Názov publikácie 
je Život a dielo Gašpara Dávida, ktorý bol lukáčovským fa-
rárom v rokoch 1765 – 1789. Napokon sa Lukáš Ložek v roku 
2012 postaral aj o  vydanie spomienok Jozefa Ferdinanda 
Lelkeša na Akešince a Lukáčovce pod názvom Na pustatine 
minulosti.

PhDr. Gabriel Fusek, CSc.

každého roľníka. Častokrát sa pri šití a vyšívaní stali zručný-
mi krajčírkami a  výšivkárkami. Táto zručnosť sa zachovala 
najmä na vyšívaných odevných súčiastkach, ako sviatoč-
ných okrajov rukávových volánov – taclí, vyšitých dierkovou 
bielou výšivkou a  výplňami dierok – gatrami, pri vyšívaní 
okrajov ženských záster, ktoré ovládala každá žena, ale aj 
na drobnom riasení konopných ženských spodníkov. Výšiv-
kou mnohokrát prejavili svoje výtvarné nadanie a napríklad 
jemnosťou techniky bieleho vyšívania okrášľovali seba, svo-
jich najbližších i svoje jednoduché príbytky.
Zozbieraný materiál, či už od občanov alebo zo súkrom-
ných zbierok, návštevníkom tejto výstavy, najmä mladšej 
generácii aspoň čiastočne priblíži obraz o  živote roľníka 
v minulosti. Tým starším aj pripomenie roky mladosti, kto-
ré prežili so svojimi rodičmi a starými rodičmi v časoch, keď 
dedina si v  prevažnej miere dokázala zabezpečiť všetky 
životné potreby. A  to je práve obdivuhodné, že ľudia na 
dedine boli v bežných životných potrebách v podstate se-
bestační.
Milí spoluobčania, rodáci a  hostia v  Lukáčovciach, srdeč-
ne vás pozývame na národopisnú výstavu, ktorá sa bude 
počas slávnostných dní nachádzať v priestoroch našej zá-
kladnej školy.

– sc –



21

Lukáčovský kroj

Ženský ľudový odev

V Lukáčovciach sa nosil trnavský typ kroja, ktorý sa v men-
ších odlišnostiach nosil v 200 obciach oblasti Trnavy a Hlo-
hovca. Jeho vývoj možno považovať za ukončený v dobe 
okolo konca druhej svetovej vojny. V časoch združstevňova-
nia veľa mladších žien tento tradičný odev prestávalo nosiť 
a hromadne začalo používať odev mestského strihu. V teraj-
šom čase nosia polokroj (nazberanú sukňu a širokú zásteru) 
v dedine už iba štyri ženy.
Ľudový odev sa nosil ako slávnostný (obradový) a všedný 
(pracovný).

Odev na slávnosti (obradový)
Slávnostný odev sa nosil na významné cirkevné sviatky 
(ako Veľká noc, na Ducha, sviatok Božieho tela,  sviatok 
posvätenia chrámu, t. j. hody). Obradový odev na sobáš, 
krstiny, pohreb a  podobné príležitosti sa obliekal ako naj-
nákladnejší. Častokrát si ho jeho nositeľky obliekali len dva-
krát za život. Takým bol odev nevesty, ktorý nosila len dve 
nedele po sobáši a v starších časoch bol aj práve odevom 
posledným – do hrobu.
Ženský sviatočný kroj pozostával z drobno nariasenej sukne, 
ťažkej sukne, čiernej alebo zelenej farby, ušitej z  troch 
metrov súkna. Tesne nad lemom sukne sa z  líca našívali 

3  až 6 centimetrov široké hodvábne alebo atlasové stuhy 
modrej farby, ktoré volali plechy. Stuhy sa našívali v dvoch 
alebo troch radoch nad sebou, len tie najbohatšie mali 
stuhy tri. V období okolo prvej svetovej vojny ťažkú sukňu 
už nemala k  sobášu každá nevesta, ale chudobnejšie si ju 
požičiavali od starších alebo majetnejších, prípadne si ju šili 
z lacnejšieho materiálu, obyčajne z glotu. Dolný okraj sukne 
sa obruboval červeným súknom, z ktorého na lícnej strane 
vyzeralo iba 0,5 až 1 centimetrov, kým na rube bolo zahnuté 
10 až 12 centimetrov. Obľúbeným materiálom na ušitie suk-
ne z tohto obdobia bol aj brokát s veľkým strojovo vyšitým 
kvetinovým vzorom, tzv. šarkanovým. Ďalšou súčiastkou 
odevu bola široká čierna zástera z glotu, pergálu alebo lis-
teru (látka s prísadou vlny), na ktorú boli potrebné 4 m látky. 
Po obvode ju zdobila výšivka vyšitá buď dierkovou výšivkou 
alebo rastlinnými motívmi v pestrých farbách.
Pod týmito vrchnými sukňami žena nosila tri až štyri škrobe-
né spodnice, škrobnice, ktoré zvýrazňovali v bokoch ženskú 
líniu, typické pre trnavský kroj. Cez prednú časť zástery bola 
uviazaná vyšívaná kupovaná stuha zaviazaná na mašľu.
Vrchnú časť odevu tvorili biele rukávce s oddelenými volán-
mi, tacle, ktoré boli vyšité bielou bavlnkou na dierky s výpl-
ňou v otvoroch, tzv. gatry. Okraje taclí boli ukončené bielou 
vláčkovou čipkou – ručne paličkovanou, širokou asi 6 cm, 
kupovanou na trhu v Hlohovci od myjavských žien, ktoré ich 

Detail vyšívaného pásu ženského rukáva s paličkovaným spodným okrajom, takzvaný fiok.
Technika bielej výšivky s gatrovou výplňou. Dvadsiate až tridsiate roky 20. storočia.
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paličkovali, alebo od židovského obchodníka. Na biele ru-
kávce sa obliekala vesta prucel. Najdrahší bol z kvetinového 
brokátu pestrých farieb, vytkávaných kovovou niťou. Tomu-
to materiálu, z ktorého bol ušitý, sa hovorilo v lukáčovskom 
nárečí strom. Najčastejšie si mladé ženy kupovali modrý 
alebo zelený strom. Staršie používali jednoduchšie a  lac-
nejšie látky ako atlas, ale aj zamat a brokát, na ktorých boli 
ponašívané ozdobné šnúry, ktoré vytvárali cifru na chrbte 
a vpredu na prsiach. Prucel sa podšíval konopným plátnom.
Na rukávce a prucel sa priviazal okolo krku zlatom cez kar-
tón vyšívaný obojok s cvernovou širokou vláčkovou čipkou 
s hruškovým alebo hroznovým vzorom. Na takto pripnutý 
krézel sa ešte prišpendlila biela atlasová mašľa, najčastejšie 
vyšitá zlatom cez kartón, alebo pošitá korálikmi. 
Na hlave mala žena založený biely čepiec vyšitý dierkovou 
výšivkou, alebo výšivkou na tyle, podkladaný látkou – ba-
tistom. Sobášny čepiec bol vyšitý zlatou kovovou niťou 
cez vysekané vzorky z kartónu, aby vyšitá vzorka vyzerala 
plastickejšie. Pod takýto čepiec sa dával ešte jeden čepiec, 
ktorý mal silne naškrobenú bielu vláčkovú čipku. Zlatom 
vyšitý čepiec sa nosil ešte pokrytý bielym tylangrovým ruč-
níkom.
Vrcholom umeleckých a vyšívačských schopností žien boli 
biele ručníky, ktoré nosili dievčatá a ženy do kostola na veľ-

ké sviatky. Materiálom na ich zhotovenie boli jemné plátno, 
vaper, batist a ako posledný materiál bol vo vývoji bielych 
ručníkov na výšivku použitý tyl (tylanger). Biele ručníky boli 
pomerne veľké (100 x 100 cm) a boli vyšité bielou bavlnkou 
technikou plnej a  prelamovanej výšivky, doplnenej pavú-
čikmi, gatrami. Výšivka na tejto šatke bola umiestnená 
v jednom z rohov a tvorila husto vyšitý rastlinný vzor.
Ženy bývali v zime aj v lete obuté v čižmách s tvrdou sárou 
a úzkym podpätkom, nad ktorým bolo ozdobné štepovanie 
žltou alebo zelenou niťou. V zimnom období nosili na rukáv-
ce oblečené jupky (krátke kabátiky) alebo vatou z vnútornej 
strany vykladané čierne kacabaje (kabátiky do pása), obru-
bené falošnou čiernou barančinou. Na tieto si ženy vyklada-
li biele cvernové čipky krézlov. V neskoršom období v zime 
začali nosiť vlnáky, čierne alebo zeleno-hnedé so štvorcový-
mi vzormi.

Odev na všedný deň
V staršom období, do prvej svetovej vojny, sa nosili konopné 
súčiastky ako rubáše, t. j. spodníky a  rukávce. Spodníky 
boli vzadu drobno riasené sukne, drobné zhyby vytvárali 
za mokra ihlou. Na spodník sa spotrebovalo 4,5 až 5 rífov 
plátna z  konopí a  nite na zošívanie boli konopné. Horná 
časť spodníka, oplecko, tvoril obdĺžnik plátna siahajúci až 

Manželský pár z konca 19. storočia v sviatočnom kroji. Pôvodná a upravená fotografia.
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pod ramená, ktorý sa vpredu na prostriedku zošíval. K hor-
nej časti sa prišíval vlastný spodník – sukňová časť tohto 
odevu. Táto časť bola vpredu zošitá a od bokov pravidelne 
nazberaná – rásená. Zbery sa naberali na niekoľko nitiek 
nad sebou. Na túto sukňovú časť boli odzadu prišité dve 
plecnice ušité z pruhu konopného plátna. V Lukáčovciach 
sa nosil len hladký rubáš, bez výšivky, kým v dedinách „za 
Váhom“ bol vyšitý cez zbery bielou bavlnou. Na spodník 
ženy nosili opásanú čiernu zásteru z pracích lacných látok, 
najčastejšie na spodnom okraji vyšitú zúbkami, ošvinglu-
vanú, alebo s jednoduchšou výšivkou na plno a dierkami. 
Do  prvej svetovej vojny nosili ženy aj konopné rukávce, 
neskôr blúzne mestského strihu. Rukávce sa skladajú zo 
zadných a predných dríčkov a z rukávov. Rukávy sú všívané 
medzi predný a  zadný diel. Pod pazuchou sa vkladal do 
rukávcov obdĺžnikový klin, ktorý končil zarovno s okrajom 
dríčkov a rozširoval objem rukávov. Pod hrdlom si rukávce 
staršie ženy spínali špendlíkom, mladšie si ich uväzovali 
šnórkami. Na rukávce sa prišíval krézel, asi 10 cm široký vy-
šitý pás z plátna. Na hlave nosili jednoduchý biely čepiec 
s dierkovou výšivkou, pokrytý šatkou-ručníkom z kartúnu 
alebo iných pracích látok. Na nohách nosili v  chladnom 
období staré čižmy. V lete bežne okolo domu a aj na pole 
chodili bosé.

Manželský pár v päťdesiatych rokoch 20. storočia vo 
všednom odeve. Muž je oblečený do mestského odevu. 

Žena v blúze mestského typu, ostatné oblečenie je pôvodný 
miestny všedný kroj.

Mužský ľudový odev

Tento sa vyvíjal a nosil do prvej svetovej vojny. Potom po-
stupne zanikal nosením odevu mestského strihu.
Pôvodne bol taktiež vyrobený z domáceho konopného plát-
na a skladal sa z košele, gatí a prucla (z vesty). Na zhotovenie 
košele boli potrebné dve šírky tkaného plátna na jej pred-
nú a zadnú časť, takže v bočných švoch boli okraje pevné. 
Rukávy boli rovné z  jednej šírky plátna. Ľavá strana košele 
tvorila preložku, punt, ktorý nebol na okraji prišitý k obojku, 
takže pri zaviazaní prekrýval rázporok košele. Na ramenách 
bývala košeľa asi do tretiny predného a zadného diela pod-
šitá konopným plátnom ako ochrana pred chladom. Košeľa 
bývala pôvodne zošívaná bielou bavlnenou niťou, voľným 
spojovacím švom, ktorý bol často ozdobne šitý. Ženy si vy-
mýšľali rôzne spôsoby zošívania. Spojovací steh, ktorým sa 
košeľa zošívala, sa rozširoval, zdvojoval a vytvoril tak základ 
budúcej bohatej výšivky na rukávoch. No najstaršie košele 
boli bez výšivky, hladké. Vyšité mali len obojok obyčajne 
bielou a červenou bavlnou, technikou plnej výšivky cez rá-
tané nite v tvare trojuholníkov alebo kosoštvorcov. V hornej 
časti obojku sa vyšili zúbky. Košele sa pôvodne uväzova-
li pod hrdlom tkanicami, šnórkami. Tkanice boli štyri, dve 
prišité k obojku, jedna odspodu na punte a druhá na ľavej 
strane pod obojkom. Mladší nosili šnúrky červené, starší bie-
le. Neskôr sa zapínali na háčik (babka a dedko). Košele sa no-
sili zasunuté do gatí, len pri práci vo veľkých horúčavách ich 
nosili muži na gatiach vypravené. Ako dosvedčujú fotogra-
fie z divadelných predstavení, v našej dedine muži nosili veľ-
mi pekné konopné košele s vytkávanými rukávmi. Farebne 
prevládala červená, niekedy s ojedinelými modrými a žltými 
pásmi. Často sa vzor skladal zo striedavých červených a plá-
tenných konopných pásov. Pokým šitie a  vyšívanie košieľ 
si dokázali robiť ženy samy, tkané rukávy kupovali priamo 
od dedinských tkáčov alebo na jarmoku v Hlohovci. Takto 
zdobené rukávy košieľ ukončovala na okraji červená alebo 
červeno-biela čipka, paličkovaná z hrubších nití, alebo boli 
na konci vyšité do zúbkov – ošvingluvané. Neskôr sa začali 
šiť mužské košele aj z jemnejšieho materiálu, akým je plát-
no, šifón a batist. Košele z kupovaného materiálu sa nosili 
pôvodne do kostola, kým konopné košele sa nosili ešte vždy 
k  muzike a  na nedeľné popoludnia. Postupne sa na nové 
materiály košieľ začali uplatňovať techniky dierkovej výšivky 
– na dírky, a pavúčiková výšivka zvaná na gatre. Postupom 
času do rukávov vkladali pruhy bielej strojovej výšivky, ma-
šinové, a  bielej vláčkovej čipky. Do kostola sa košele nosili 
obyčajne s čiernymi nohavicami a pod hrdlom sa zvyčajne 
nezaväzovali šnúrkami, ale sa zapínali na obojku gombíč-
kom alebo háčikom, čim sa zapla preložka rázporku a pod 
obojok sa pripla osobitná mašľa. 
Gate sa šili z konopného nebieleného plátna. Tieto vedela 
ušiť každá žena a skladali sa z  troch častí – dvoch nohavíc 
a štvorcového klina, ktorý sa všíval do rázporku. Všetky časti 
na výrobu konopných odevných súčiastok sa nestrihali, ale 
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iba trhali po niti. Šírka jednej nohavice sa rovnala šírke 
utkaného plátna. Gate sa šili konopným niťami obrubo-
vacím stehom. Pôvodne sa gate v  páse pridržiavali iba 
konopným motúzom, gatníkom, až neskôr si do pásu 
gatí vťahovali remeň. Gate siahali až po členky a nohavi-
ce boli pri spodnom okraji vystrapené – vyrúskané. Aby 
sa plátno nestrapilo, je okraj nad strapcami spevnený úz-
kym prelamovaním, mešterkou. Gate sa pôvodne nosili 
nielen na robotný deň, ale i počas sviatkov v lete i v zime. 
Okrem plátenných gatí nosili muži v  zime úzke tmavé 
nohavice (huňavé) zo súkna, najskôr modrej a až neskôr 
sa stávala obľúbenejšou farbou čierna. Nohavice šili 
dedinskí krajčíri pomerne úzke a smerom k členkom sa 
ešte viac zužovali, aby sa ľahko obúvali do čižiem. Vpre-
du mali dva rázporky, vačky, medzi ktorými bol klinovitý 
diel, véčko. Remeň sa vovliekal do klinovitého dielu, na 
ktorom bola zospodu prišitá slučka. Nohavice siahali nad 
členky a k chodidlu sa pripevňovali tkanicou – strmeňom, 
prišitou na jednej strane nohavice, kým jej druhý koniec 
bol voľný a  omotával sa okolo nohy. Nohavice v  pred-
nej časti pozdĺž stehien mávali všité valcovité podložky 
z  vaty, kanafóty, aby sa na kolenách nekrčili. Starší typ 
týchto nohavíc bol pošitý modrou šnúrou – svetlým šnu-
rovaním. Krajčíri vytvárali takýto slučkový ornament bez 
akejkoľvek predlohy „z hlavy“. Koncom 19. storočia začali 
používať šnúry užšie z harasu alebo hodvábu, a to vo far-
be čiernej. Takéto šnurované nohavice sa nosili celoroč-
ne do kostola až do konca prvej svetovej vojny. Ďalšou 
súčiastkou odevu muža bola vesta bez rukávov, prucel. 
Na zhotovenie prucla sa používali pestré vzorované lát-
ky, ako atlas, hodváb, brokát, iba starí muži nosili prucle 
čiernej farby a ich výzdoba bola jednoduchšia. Mladí si 
dávali prucle šiť dedinským krajčírom z prinesenej látky, 
ktorí všívali klinovitý diel do chrbta a šili prucle hlbších 
výstrihov. Krajčíri vpredu vystrihovali otvor v tvare kruhu 
alebo srdca. Prucle často bývali po obvode ozdobované 
súkennými zúbkami v  rôznych farbách, alebo sa prucle 
štepovali na chrbte rôznofarebnými niťami, dvojitými 
krížikmi alebo na cicáčik. Niektoré prucle boli ozdobo-
vané šnurovaním, mali ponašívané drobné porcelánové 
gombíčky, pod ktoré sa prišívalo koliečko z  farebného 
súkna. Gombíčky tvorili na chrbte trojuholník a boli na-
šité aj po oboch stranách predných dielov prucla a takto 
ich bolo našitých aj 40 kusov.
Na hlave muži nosili čierne plstené klobúky, širáky, kto-
rých tvar tak ako tvar ostatných odevných súčiastok 
podliehal vývinu a zmenám. Klobúky boli ozdobované 
kosírkom, t. j. perom z kohúta, páva alebo bažanta.
Obuvou mužov boli čierne čižmy s  tvrdými sárami. 
Letnou pracovnou obuvou boli pantofle – topánka 
bez opätku, ktorej podrážku tvorili dve vrstvy kože zo-
šité dratvou. Pripomínali domácka obuv v  terajšom 
ponímaní – našuchovačky.

Ing. Samuel Cok
Lukáčovský sviatočný kroj. Akvarel Jána Olejníka, 1943.

Civilizáciou pozmenený lukáčovský ženský kroj. Biele rukávce 
sú nahradené blúzami z moderných látok, i spôsob šitia je po 

mestskom vzore. Akvarel Jána Olejníka, 1943.
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LuSaKo – „zvukové teleso“ z Lukáčoviec

Uplynulo pár liet odvtedy, čo sa sformovala partia spevu-
chtivých mužov, no a v tomto významnom jubilejnom roku 
našej obce zažíva Lukáčovské sakrálne komando už roky 
svojej puberty.
Bol to december 2000, keď sa stretla hŕstka nadšencov pre 
hudbu a spev, aby skúsila, či hudobné nástroje, ktorých sa 
chopila, vydržia nápor chlapskej energie. A  veruže áno. 
Entuziazmus sa umocňoval, hlasy sa čistili, zručnosť brnka-
nia na struny sa zvyšovala a skúseností z verejných vystúpe-
ní je už tiež niekoľko, takže teraz už štrnásťročné zoskupenie 
nastupuje etapu dospievania do zrelosti. Tak sa vám môže 
predstaviť Peter Kališ, spevák a hráč na 12-strunovú gitaru 
a  ústnu harmoniku, Martin Bulla, spevák,  zručný gitarista 
a  ťahač mechu akordeónu, Marián Polák, spevák tých naj-
vyšších tónov a nezameniteľný bendžista, Roman Kališ, spe-
vák a hráč na kontrabas, Martin Zachar, spevák a odborník 
na ľudovú nôtu, Rastislav Šimora, spevák a úderník na hrmo-
tiace a štrngajúce nástroje, Rastislav Bellovič, spevák a prí-
ležitostný „kibicmajster“, Roland Babulic, spevák a  znalec 
piesní gospelu 20. storočia. Našim spolupútnikom zo začia-
točných rokov bol Peter Zachar, spevák posilňujúci náš spev 
svojim hlasom.
Táto naša lukáčovská kapela hrá štýl country a gospel a naj-
častejšie dopĺňa hudbou a  spevom slávenie svätých omší, 
prináša známe či menej známe piesne návštevníkom hu-
dobných festivalov a  spoluvytvára radostnú atmosféru 
väčších alebo menších podujatí spoločenského charakteru. 
Viac ako tisícke ľudí robia hudobnú kulisu piesne z  debu-

tového CD Zmysel rán, ktoré vyšlo v  roku 2011. Predstaviť 
hudobnú skupinu na týchto pár riadkoch je pre nás veľkou 
radosťou a ak máte záujem dozvedieť sa viac, navštívte našu 
stránku www.lusako.sk, obzrite sa po našom najnovšom CD 
Nádej mám, alebo nás zakúste na vlastné oči a uši. Ste srdeč-
ne vítaní na každom našom vystúpení.

–  rš –

Jeho excelencia Mons. Vilam Judák, nitriansky biskup,
medzi hráčmi LuSaKa.

PhDr. Ján Olejník, CSc. (*6. máj 1921).

Etnograf, pedagóg, publicista. Po ukončení Učiteľ-
ského ústavu v Spišskej Novej Vsi v  rokoch 1941 až 
1943 pôsobil ako výpomocný učiteľ na rímskokato-
líckej ľudovej škole v Lukáčovciach. Do Pamätnej kni-
hy obce Lukáčovce v roku 1943 namaľoval obrázky 
miestnych architektúr a  predovšetkým písomne aj 
obrazom zaznamenal lukáčovský kroj.
V  roku 1961 ukončil externé štúdium etnografie 
a folkloristiky na Filozofickej fakulte Karlovej univer-
zity v Prahe. Cieľom jeho neskorších výskumov bol 
život a kultúra ľudu v podtatranskej oblasti, kde zo-
zbieral rozsiahly dokumentačný materiál. Publikoval 
niekoľko kníh a napísal množstvo vedeckých, vedec-
ko-populárnych i reportážnych článkov.
V roku 2009, ako 88 ročný poskytol rozhovor časo-
pisu .týždeň, v ktorom okrem iného spomínal aj na 
obdobie svojej mladosti v Lukáčovciach. Dodnes ak-
tívne pracuje.

 –  gf  – 

Výšivka okraja ženského rukáva, v lukáčovskom nárečí tacla. 
Tridsiate roky 20. storočia.
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Rytmická vlna v Lukáčovciach

V rámci projektu nadnárodnej spolupráce MAS OZ Mik-
roregión RADOŠINKA so svojimi českými partnermi 
MAS Podlipansko o. p. s. a   MAS Lípa pro venkov z. s. 
uskutočnili projekt s názvom Cesty vody – cesty k sebe. 
Jeho zámerom bolo pri zohľadnení zachovania rázu 
krajiny vytvoriť pridanú hodnotu na zlepšenie a kultivá-
ciu prostredia. V rámci tejto spoločnej akcie sa vytvori-
lo šesť umeleckých diel. Medzi ne patrí aj dielo v obci 
Lukáčovce, vychádzajúce z návrhu miestnej výtvarníčky 
Soni Mrázovej. 
Na realizácii diela sa okrem spomínanej autorky návrhu 
podieľali rezbár Martin Holub a kováč Leo Pivoňka z MAS 
Podlipansko a keramikárka Viera Fuseková z obce Luká-
čovce. 
Situovanie umeleckého diela v centre obce pod boha-
to rozvetveným orechom predurčuje jeho viacúčelové 
využitie. Po vizuálnej stránke možno pozorovať, že dielo 
pozostávajúce z  rôznych komponentov je stretom viace-
rých výtvarníkov. Najvyššie prvky z kovu slúžia ako stojan 
na bicykle, nižšie komponenty z  mäkko opracovaného 
dubového dreva predstavujú lavičku na sedenie a najniž-
šie komponenty z keramiky utopené v štrku postupne sa 
akoby strácajú smerom k vodnému toku; tvoria akési stu-
pienky do potoka Blatina.
Umelecké dielo bolo slávnostne sprístupnené 8. 5. 2014.

Kancelária OZ Mikroregión RADOŠINKA

Obecná knižnica

Dnes už nevieme zistiť, kedy vlastne knižnica v obci vznik-
la, ale je isté, že bola činná s rôznymi prestávkami. Situácia 
sa ustálila v roku 1973, kedy Valéria Gabalcová prevzala ve-
denie knižnice od Márie Cokovej, rodenej Henčekovej, lebo 
odvtedy knižnica v obci pôsobí nepretržite. Od roku 1982 je 
knihovníčkou obecnej knižnice Vlasta Prosnanová, ktorá sa 
o knižnicu stará aj v súčasnosti.
Knižnica sa viackrát sťahovala. Ešte pod názvom Miestna ľu-
dová knižnica sídlila v bývalej budove Miestneho národné-
ho výboru. V roku 1980 sa presťahovala do objektov starej 
obecnej školy, kde sídli doposiaľ. I keď sa miestnosť knižni-
ce uvoľnila pre telocvičňu základnej školy a dva roky bola 
knižnica v kultúrnom dome, znova sa presťahovala späť do 
priestorov, v ktorých je dodnes. Pre svoju činnosť má vyhra-
denú jednu miestnosť.
V súčasnosti knižničný fond tvorí 4312 zväzkov kníh. Je ale 
smutné, že knižnicu navštevuje len 32 čitateľov, z  toho 
12 detí vo veku do 15 rokov. V porovnaní s predchádzajúcimi 
rokmi je to badateľný úbytok čitateľov. Nejde o žiadne lu-
káčovské špecifikum, pretože s fenoménom menej čítajúce-

ho obyvateľstva sa stretávame v celospoločenskom rámci. 
Musíme bojovať s celkovým nezáujmom občanov o kultúru, 
ktorú počítače v  žiadnom prípade nemôžu nahradiť. Kniž-
nica tvorí určitý prvok kultúry, kde sa deti, ale nielen ony, 
môžu stretávať a zároveň sa aj niečo naučiť. Sme si vedomí 
nezanedbateľného faktu, že knihy sú dosť drahé a nie každý 
si ich môže dovoliť. Práve preto by mnohí mohli uvítať, že si 
ich v našej knižnici môžu požičať.
V súčasnosti sa činnosť našej knižnice ale neobmedzuje len 
na požičiavanie kníh. Atraktívnosť knihy treba čitateľovi 
priblížiť aj inými sprievodnými akciami. Ich cieľom je prilá-
kať ľudí do priestorov knižnice a postupne vzbudiť záujem 
o  knihy. V  nedávnej minulosti sme zorganizovali niekoľko 
akcií, napríklad čítanie rozprávok, beseda so spisovateľkou, 
výstava, burza vyradených kníh, beseda o  knihách Juraja 
Fándlyho.
Na všetkých stretnutiach, ktoré sa v  knižnici uskutočnili, 
sme sa snažili našim čitateľom priblížiť svet krásy a múdrosti 
ukrytý v knihách.

Vlasta Prosnanová

Hudobná produkcia počas slávnostného sprístupnenia
výtvarného objektu Rytmická vlna v strede obce.
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Športový klub Magnus Lukáčovce

Prvý názov klubu bol Športový klub Lukáčovce. Následne 
vystupoval pod názvom Telovýchovná jednota Dynamo Lu-
káčovce a až v roku 2000 sa pretransformoval na Športový 
klub Magnus Lukáčovce.
Futbal má v Lukáčovciach veľké zázemie. Ako perličku je 
vhodné spomenúť skutočnosť, že A mužstvo sa vo febru-
ári 1995 zúčastnilo týždňového sústredenia na talianskom 
ostrove Sicília, kde zohralo prípravný zápas s účastníkom 
talianskej Serie D mužstvom FC Nuova Igea Barcellona. Dres 
Lukáčoviec obliekali bývalí známi futbalisti. Najznámejšími 
sú Jaroslav Ťažký – bývalý československý olympijský re-
prezentant, hráč Plastiky Nitra a Slovana Bratislava, Rudolf 
Kramoliš – bývalý československý reprezentant a hráč Spar-
taka Trnava, Plastiky Nitra, Interu Bratislava a Peter Hnilica  –  
bývalý hráč Plastiky Nitra a československých juniorských 
reprezentácií.
V deväťdesiatych rokoch klub každoročne organizoval letné 
exhibičné podujatia, z ktorých najznámejším bývala futba-
lová exhibícia medzi výberom hokejových reprezentantov 
Slovenska a Old boys FC Nitra. Za hokejistov pravidelne na-
stupovali hráči ako Jozef Daňo, Ľubomír Kolník, Ján Parda-
vý, Vladimír Vlk, Branislav Jánoš, hráči z NHL Jozef Stümpel, 
Žigmund Pálffy, Pavol Demitra, Ľubomír Sekeráš. Dopĺňali 
ich futbalisti pôsobiaci v zahraničí ako Igor Demo, Miroslav 
König alebo Róbert Tomaschek.
Neoddeliteľnou súčasťou nášho klubu  je práca s mládežou, 
presnejšie so  žiakmi vo veku od 9 do 15 rokov. Trénerskú 
taktovku pri žiackom mužstve drží už päť rokov pán Roman 

Civáň. Naši mladí futbalisti nás reprezentujú v  okresných 
majstrovstvách I. C triedy. 
Úspechmi v  tejto vekovej kategórii nie sú tabuľkové po-
stavenia a  počet získaných bodov, ale výchova kvalitných 
futbalistov do ďalšieho  dorasteneckého alebo mužského 
futbalu. Jednoznačne najväčším takýmto úspechom je Lu-
káš Štetina, odchovanec našej žiackej základne, ktorého si 
všimli tréneri FC Nitra a tam pokračoval vo svojej futbalovej 
kariére. Jeho pôsobiskami postupne boli FC Nitra, ukrajin-
ský Metalist Charkov, Tatran Prešov a  momentálne pôsobí 
už druhú sezónu v českej FK Dukla Praha. Účinkoval v mlá-
dežníckych reprezentáciách a má za sebou aj debutový štart 
za seniorskú reprezentáciu SR.
V  súčasnosti máme taktiež niekoľko chlapcov vo vyšších 
mládežníckych súťažiach či už v FC Nitra, resp. ČFK Nitra.
Našim mladým futbalistom vytvárame vhodné podmienky 
na ich futbalový rast držíme im palce v napredovaní . 
Klubové farby sú modrá a žltá, kapacita štadióna je 300 miest 
na sedenie a 700 miest na státie. Štatutárnymi zástupcami 
klubu sú Miloš Gajdoš,  Marián Lukáčik a Roman Šajter.

Juraj Hanák

Najväčšie športové úspechy

1994  –  postup do II. A triedy skupiny Nitra – Šaľa
1995  –  postup do Oblastných majstrovstiev okresov  

Nitra – Šaľa
1996  –  3. miesto v Oblastných majstrovstvách okresov  

Nitra  –  Šaľa

Lukáčovskí futbalisti na zápase v Podhoranoch 19. mája 1963.
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Základná škola s materskou školou
 

Dnešná budova základnej školy v Lukáčovciach bola posta-
vená v roku 1912, v roku 1933 ju prestavali na jednoposcho-
dovú. V roku 1930 školu rozšírili o tretiu triedu a koncom roku 
1932 pribudla štvrtá trieda. Piata trieda bola zriadená v roku 
1935. Osem tried bolo od roku 1956 do roku 1960, kedy pribu-
dol deviaty ročník, pretože bola zavedená povinná deväťroč-
ná školská dochádzka. V školskom roku 1979/1980 bol piaty 
ročník pričlenený k druhému stupňu základnej školy. Vtedy 

v  Alekšinciach otvárali novú školskú budovu, 
žiaci druhého stupňa odišli z našej 

školy tam. 

Aktuálna súpiska A. mužstva

Tréner Miroslav Mládenek
Vedúci mužstva Juraj Hanák

Andrej Sitár
Roman Šajter
Lukáš Krajčírik
Matej Gajdoš
Matúš Tóth
Daniel Struk
Marek Hurta
Ivan Dian
Marek Mateička

Patrik Kališ
Michal Sitár
Vladimír Hanák
Július Škoda
Pavol Nemec
Matúš Sitár
Marek Kališ
Róbert Kollár
Filip Gajdoš

Naše futbalové A mužstvo na štadióne ŠK Magnus v roku 2014.

Od 1. septembra 1980 je škola neplne organizovanou zák-
ladnou školou, v ktorej sa učia žiaci prvého stupňa. V roku 
1982 bolo v škole zriadené jedno oddelenie školského klu-
bu. Budova školy prešla rozsiahlou rekonštrukciou v  roku 
2009.
V  našej obci vznikla materská škola 29. septembra 1948. 
V  minulosti bola materská škola bez stravovania. V  roku 
1970 bola postavená stará časť materskej školy, v ktorej bola 
aj školská jedáleň s kuchyňou a nová časť školy, prístavba, sa 
začala využívať v roku 1983. 
Od 1. septembra 2009 je škola zaradená do siete škôl 
a  školských zariadení ako základná škola s materskou 
školou. Súčasťou školy je aj školský klub detí a školská 

jedáleň. S účinnosťou od 1. septembra 2010 je 
Základná škola s materskou školou 

Lukáčovce spojenou 
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školou s  právnou subjektivitou. 
V základnej škole má od 1. sep-
tembra 2011 elokované praco-
visko súkromná základná ume-
lecká škola.
Základnou prioritou našej ško-
ly je zabezpečenie kvalitného 
predprimárneho i  primárneho 
výchovno-vzdelávacieho pro-
cesu postaveného na humanis-
tických princípoch, tvorivom 
myslení a  vzájomnom rešpekto-
vaní. Okrem bežného výchovno-
-vzdelávacieho procesu sa škola 
zameriava na enviromentálnu 
výchovu, zmysluplné  využívanie 
voľného času, zvyšovanie jazyko-
vej a počítačovej gramotnosti.
S modernými informačno-komu-
nikačnými technológiami sa žiaci 
oboznamujú nielen na hodinách 
informatickej výchovy, ale i  na 
vyučovaní pri používaní interak-
tívnych tabúľ, ktoré sa nachádzajú v každej triede. Základná 
aj materská škola je vybavená kvalitnými učebnými pomôc-
kami a moderným školským nábytkom.

Žiaci materskej a základnej školy sa zúčastňujú rôznych spo-
ločných podujatí, pedagógovia organizujú pre žiakov tvorivé 
aktivity v rámci záujmových útvarov alebo vo voľnom čase.

PaedDr. Dana Kollárová 

Škôlkari so svojimi vychovávateľkami v školskom roku 2007/2008.

Žiaci základnej školy počas Dňa zdravej výživy.
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Občianske združenie OZ Vrbina

Pred tromi rokmi, v roku 2011, nabral úzky okruh aktívnych 
občanov odvahu a odhodlal sa zorganizovať akciu pre všet-
kých obyvateľov, bez rozdielu veku, športového zamerania 
či záľub. S podporou obecného úradu a hudobnej skupiny 
LuSaKo tak oživili tradíciu fašiangových zvykov. Pretože sa 
tento počin stretol s pozitívnym ohlasom u obyvateľov, do-
dalo im to odvahu do ďalších akcií. Ešte v  tom istom roku 
v lete prišli s nápadom zorganizovať súťaž vo varení gulášu. 
Túto myšlienku podporil aj športový klub ŠK Magnus a na 
svete bol nultý ročník Guláš cupu. Súťažné zápolenia sa pre 
úspech zopakovali v  nasledujúcich rokoch. K  úspešnému 
priebehu, materiálnemu zabezpečeniu a získaniu hudobnej 
produkcie prispela nielen obec, ale tiež nemenovaní spon-
zori, ktorým aj touto cestou ďakujeme.
Po zábavných akciách sa patrilo urobiť aj niečo vážnejšie. 
Zo všetkých návrhov sa najviac pozdával nápad uskutoč-
niť výstavu a  predajné trhy na podporu domácich šikov-
ných rúk. Za vhodnú dobu na realizáciu nápadu bol od-
hlasovaný predvianočný čas. Tak vznikli dnes už všetkým 
známe Vianočné omrvinky. Výstavy v rámci tejto akcie sú 
každý rok zamerané na inú tému. Prvý rok bol venovaný 

vianočnému stolovaniu, v nasledujúcom roku sme priblížili 
návštevníkom tradíciu vianočných stromčekov a  na 
posledných omrvinkách videli záujemcovia rôzne druhy 
betlehemov. Súčasne s výstavou prebiehajú aj ukážky 
ručných prác. Pravidelní návštevníci si iste pamätajú 
ukážky servítkovej techniky, tepania do kože, pečenia oplá-
tok, vyrezávania do ovocia alebo pečenia medovníkov. 
Každý ročník hudobnou a filmovou produkciou podporuje 
firma MCINEMA. Mladí ľudia, ktorí patrili k nadšencom ak-
cií a pomáhali pri ich realizácii, prišli s iniciatívou, ktorá sa 
týkala nadviazania na tradície amatérskeho divadla v obci. 
Nacvičili a  v  roku 2012 sa verejnosti predstavili divadel-
nou hrou J. G. Tajovského Ženský zákon. Uvedenou hrou 
sa predstavili v  Siladiciach v  máji tohto roku aj srbskému 
publiku. Rovnako ako u  domáceho publika, zožali veľký 
úspech aj u zahraničných hostí.
S jedlom rastie chuť a každoročne stúpal počet účastníkov. 
S tým stúpali aj náklady pri organizovaní podujatí. Skupina 
organizátorov si uvedomila, že na udržanie a  skvalitnenie 
aktivít treba získať aj financie. Pátraním po možnostiach 
takéhoto zabezpečenia zistili, že občianske združenie má 

Záber z divadelného predstavenia Ženský zákon v kultúrnom dome.
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Súťaž o titul Missák Guláš cup 2013.

Tohtoročný, v poradí už štvrtý novodobý fašiangový sprievod v Lukáčovciach.

Momentka z druhého ročníka kulinárskej súťaže Guláš cup.
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väčšiu šancu získať finančné prostriedky z grantov, minis-
terstiev a iných organizácií, čím môže pomôcť obci aj obča-
nom. S cieľom využiť spomínané možnosti a naďalej rozvíjať 
kultúrnu a športovú stránku obce a tak prispieť k jej rozvoju, 
založili aktivisti občianske združenie OZ Vrbina. Je to prav-
depodobne najmladšia organizácia v obci, vznikla 9. augus-
ta 2013. Pri výbere názvu sa zohľadnilo to, že v  obci rastú 
vŕby a  vrbina bola miestom stretávania sa mládeže. Preto 
ten krátky a výstižný názov – Vrbina. Občianske združenie 
má teraz 15  členov. Orgánom, ktorý zastrešuje činnosť or-
ganizácie, je podľa právoplatných stanov jej predsedníc-
tvo, ktoré má 5  členov. Členovia predsedníctva sú Soňa 
Sza laiová, Juraj Hanák, Viera Fuseková, Renáta Lukáčiková, 
Soňa Mrázová.
Členovia združenia, či už ako jednotlivci alebo pod 
hlavičkou združenia, sa zapojili do viacerých projektov. 
V  rámci nich napríklad získali finančnú podporu na 
zakúpenie piatich sád skladacích stolov a  lavíc. Získali 
peňažnú podporu na realizáciu tvorivých dielní pre deti, 
ktoré sa uskutočnili v predvianočnom období v roku 2013. 
Ďalšími úspešnými projektmi podporili Vianočné omrvin-
ky a mladých divadelných ochotníkov. Finančne zabezpe-
čili aj výrobu lavičiek a stolov, ktoré budú slúžiť širokej ve-
rejnosti pri spoločných akciách. Podali ešte niekoľko iných 
projektov na skrášlenie obce, na získanie podpory aktivít, 
ktoré organizujú. Projekty sú teraz v procese schvaľovania. 

Výroba ozdôb počas tvorivých dielní 
Vianoce tradične – netradične.

O  úspešných projektoch sa dozviete z  ďalších čísel Luká-
čovského spravodaja. 
Všetci, ktorí sme členmi združenia, máme naďalej záujem 
rôznymi formami spracovávať a prezentovať históriu obce 
Lukáčovce, chceme vyvíjať činnosti v oblasti kultúry, špor-
tu, vzdelávania a výchovy detí a mládeže a spolupracovať 
s ostatnými záujmovo príbuznými organizáciami a združe-
niami, fyzickými a právnickými osobami, ktoré majú po-
dobné ciele. Veríme, že sa k nám pridáte a spoločne zvidi-
teľníme našu obec na poli kultúry, športu a spoločenského 
života.

Ing. Soňa Szalaiová

Vianočné omrvinky bývajú vždy hojne navštevované.
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Poľovníctvo

Poľovnícke združenie v obci Lukáčovce vzniklo v roku 1945, 
kedy boli založené dve organizácie. Jedna obhospodarova-
la revír na biskupských roliach a  druhá na pozemkoch sú-
kromne hospodáriacich roľníkov. V  roku 1953 sa tieto dva 
spolky zlúčili.
V roku 1957 sa poľovnícke združenie zlúčilo s alekšinským. 
Toto zlúčenie trvalo do roku 1959. Od roku 1959 do roku 
1974 bolo združenie samostatné. Ďalšie zlúčenie s poľovníc-
kym združením, ktoré pôsobilo v Rišňovciach, trvalo od roku 
1974 do roku 1977. Od tohto roku poľovnícke združenie hos-
podárilo samostatne. Hranice poľovného revíru mali rozlo-
hu 1537 ha. Poľovnícke združenie malo v tom čase 23 členov.
Na jar v  roku 2014 poľovnícke združenie zaniklo a  vznikla 
Poľovná spoločnosť Lupol. Poľovný revír je od marca 2014 
zaradený do II. akostnej triedy, má rozlohu 1558 ha. V revíri 
žije srnčia, zajačia, bažantia a jarabičia poľovná zver. 

Poľovníci poľujú na zver – tak odpovie hádam každé dieťa 
a väčšina dospelých na otázku, čo robia poľovníci. Pritom 
opak je však pravdou. Samotný lov je v súčasnosti druho-
radý, oveľa viac času poľovníkom zaberie starostlivosť 
o zver. Poľovníci sa zameriavajú na vytváranie lepších pod-
mienok pre zver a na ochranu prírody. Budujú kŕmidlá, soľ-
níky, posedy, vysádzajú stromy, kríky a prikrmujú zver. Tieto 
ochranárske aktivity sa robia počas celého roka, lovu sa ve-
nujú podľa plánu v stanovených termínoch. 
Nielen poľovníci, ale my všetci by sme mali dbať o ochranu 
prírody. Príroda je sama osebe krásna v každom ročnom ob-
dobí. Na jeseň sfarbená do pestrých farieb, v zime do biela, 
nepotrebuje kožuch, sneh ju oblieka, na jar ako dieťa, raz 
tichá inokedy plačlivá a leto ju farbí do zlatista lúčmi slnka. 
Človek v jej objatí je krásny tiež, keď ju miluje a chráni.

Ing. Valentín Kollár

Členovia Poľovnej spoločnosti Lupol.

Poľovníci u nás pôsobia už dlhú dobu.
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Kytica od starostu najstaršej obyvateľke obce Filoméne Gajdošovej pri príležitosti jej stých narodenín.

Viete že...

... 20. 8. 1995 zosadol za obcou na poli balón s trojčlen-
nou posádkou? Príčina zosadnutia na Lukáčovských 
poliach nie je známa.

... v roku 1999 vyšli prvé Lukáčovské noviny? Vychádzali 
do roku 2006.

... 18. 5. 2002 zomrel náš rodák, známy bábkoherec Mi-
chal Hraška?

... v roku 2004 bol v  priestoroch kaštieľa medzinárodný 
študentský tábor na záchranu kaštieľa?

... v lete 2006 sa konalo v areáli ŠK Magnus Pepsi-leto?

... v roku 2007 sa v rámci rekonštrukcie areálu ŠK Magnus 
vybudovala sauna?

... v roku 2010 postavili chlapci z Alekšiniec a Lukáčoviec 
obrovského snehuliaka a  informácia bola uvedená aj 
v okresnej periodickej tlači?

... od roku 2011 vychádza Lukáčovský spravodaj?

... vo februári 2011 sa požehnaného veku 100 rokov dožila 
pani Filoména Gajdošová?

... v roku 2012 bola v Ponitrianskom múzeu výstava krojo-
vaných bábik nášho spoluobčana pána Rastislava Bel-
loviča? 

... v roku 2012 bol náš spoluobčan Marek Mateička oce-
nený Zlatým záchranárskym krížom za výnimočný zá-
chranársky čin?

... v roku 2013 sme nadviazali družbu so Srbskou obcou 
Sopotnica?

... v  letnej noci v roku 2012 obyvateľov prebudila veľmi 
silná rana a záblesk? Príčina tohto javu nie je známa.

... v roku 2013 sa 29 dobrovoľných darcov krvi zúčastnilo 
akcie Kvapka krvi v kultúrnom dome v  Lukáčovciach? 
Bol to tretí najväčší počet odberov pojazdnej odbero-
vej ambulancie v okrese. 

... v roku 2013 naša rodáčka Božena Hancková, rodená Še-
šerová, vydala básnickú zbierku Náruč plná lásky?

 –  SSz  – 
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Rôzne starožitnosti z Lukáčoviec.

Lukáčovský spravodaj, ročník IV., číslo 10, máj 2014
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