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Váţení spoluobčania !
Aj keď uţ máme dva mesiace za sebou
dovoľte mi, aby som sa Vám začiatkom tohto
roka 2014 prihovoril. Nový rok nie je len
údaj v kalendári, ale pre kaţdého z nás znamená aj začiatok nových plánov, predsavzatí
a určenie si nových cieľov, ktoré by sme počas nastávajúceho roka chceli uskutočniť v
súkromnom i pracovnom ţivote. Aj ja sa v
tomto roku pousilujem urobiť pre našu peknú
obec čo najviac. Uvedomujem si rozmanité
dianie v obci a to v akejkoľvek oblasti, kde je
neustále dominantný náš občan.
Váţení spoluobčania!
Optimisti si ţelajú, aby nový rok bol lepší
ako minulý a pesimisti, aby zostal aspoň taký
istý. Ale iba na nás vo väčšine záleţí, aký si
ho spravíme. Predovšetkým by som Vás
chcel poprosiť, aby ste sa v novom roku nastavili na dobro, vzájomné pomáhanie si a
pochopenie sa. Veď v plnej miere platí : ,,
Človek oveľa menej potrebuje ako chce." Ak
si toto uvedomíme, tak kaţdý spor sa nám
bude zdať oveľa menší a ľahšie riešiteľný.
Určite je toho veľa čo by uľahčilo a spríjemnilo ţivot občanov, ale kaţdodenný úsmev a

prívetivé slovo nestojí nič a človeka veľmi
poteší.
V mojom ţelaní do nového roka sa chcem
zároveň poďakovať všetkým, ktorí sa akokoľvek pričinili o rozvoj, zveľadenie, reprezentáciu a údrţbu majetku našej obce, ako aj tým,
ktorí prispeli ku kultúre, športovaniu a vzdelávaniu našich obyvateľov.
V novom roku Vám v mene svojom a tieţ
i v mene svojich spolupracovníkov, v mene
poslancov obecného zastupiteľstva prajem
veľa sily a šťastia v kaţdodennom ţivote.
Prijmite aj ţelanie pevného zdravia, vzájomného pokoja, harmónie, zlepšenie medziľudských vzťahov. Nech nás nezaťaţí nezamestnanosť, nech Vám prinášajú šťastie Vaše deti
a nech sa dlho môţete tešiť z prítomnosti
Vašich najbliţších. Rozdávajme okolo seba
dobrú náladu, usilujme sa prekonať zlo dobrom a ceňme si to, čo má naozaj hodnotu.
Na záver Vám ešte raz prajem do nového
roku 2014 pevné zdravie, šťastie a veľa Boţieho poţehnania.
Ing. Igor Cok,
starosta obce

Fašiangový ples

Kvapka života

V sobotu, 22.
februára 2014
sa v priestoroch
kultúrneho domu v Lukáčovciach konal uţ
tradičný fašiangový ples pod
záštitou starostu
obce.
Veselo
vyzdobený interiér kultúrneho domu vítal
hostí. Zabezpečené bolo chutné občerstvenie. K dobrému plesu neodmysliteľne patrí
bohatá tombola, ktorá taktieţ nechýbala. Na
tomto ročníku bola aj špeciálna cena. Zlosovateľné boli i vstupenky. Pri dobrej hudbe sa
návštevníci zabávali aţ do rána.
Poďakovanie za peknú akciu patrí nielen organizátorom ale aj obsluhujúcemu personálu
a všetkým sponzorom.
Tešíme sa na ďalší ročník tradičného plesu.

Dňa 16. decembra 2013 prebiehalo v kultúrnom dome v Lukáčovciach dobrovoľné darovanie krvi—Kvapka ţivota. V spolupráci s
Národnou transfúznou sluţbou Nitra ho inicioval poslanec našej obce Martin Bulla.
K tomuto humánnemu činu sa prihlásilo viac
ako 30 dobrovoľníkov. Úspešných bolo 29
odberov, čo bol tretí najpočetnejší počet odberov pojazdnej odberovej ambulancie v okrese. Teší nás, ţe v našej obci a jej blízkom
okolí je toľko ušľachtilých ľudí. Ďakujeme
všetkým dobrovoľným darcom krvi za takýto
prejav ľudskosti..
Krv je najdrahšia
tekutina.
Ďalšiu príleţitosť
darovať krv budú
mať dobrovoľní
darcovia
krvi
opäť 27. 6. 2014
v Lukáčovciach.
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Informácie zo zasadnutia OZ
Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo
dňa 27. 1. 2014 v malej zasadačke kultúrneho domu v Lukáčovciach
I.
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo
- program 1. riadneho zasadnutia OZ a doplnenie programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva
- termíny zasadnutia OZ na rok 2014
- zmluvou o výkone kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
- návrh a schválenie odpredaja pozemku č. 363/40 o výmere 68m2 pánovi . Mariánovi Cokovi a manţelke Eve Cokovej
- prerokovanie organizácie slávnosti 750. Výročia prvej písomnej zmienky obce Lukáčovce
- ţiadosť mikroregiónu Radošinka o pôţičke
II.
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí berie na vedomie
- určenie zapisovateľa: p. Gajdošová
- program 1. riadneho zasadnutia
- organizačné pokyny k oslavám 750. Výročia prvej zmienky obce Lukáčovce
III.
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí s ch v a ľ u j e:
- overovateľov zápisnice, p. Juraja Hanáka a Ing. Soňu Szalaiovú
- termíny zasadnutia OZ na rok 2014
- zmluvu o výkone kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
- prevod majetku priamym predajom
- predaj majetku pánovi Mariánovi Cokovi a manţelke Eve Cokovej
- pôţičku pre Mikroregión Radošinka
- Obec bude v roku 2014 zostavovať programový rozpočet.
- komisiu verejného záujmu
IV.
Obecné zastupiteľstvo odporúča :
Poveruje starostu rokovať s predstaviteľmi COOP Jednota o chátrajúcej nehnuteľnosti v strede obce.

Do pozornosti držiteľom preukazu ZŤP
V minulom kalendárnom roku došlo k výmene preukazov ZŤP. Obecný úrad v zmysle VZN poskytuje drţiteľom preukazov
ZŤP zľavy na dani z nehnuteľnosti—celoročne obývanej stavby. Z tohto dôvodu musí mať evidenciu preukazov občanov, ktorým je takáto zľava priznaná. Je preto potrebné, aby drţitelia týchto preukazov pri platení dane z nehnuteľnosti predloţili nový
preukaz ZŤP ak:


majú priznaný nárok na zľavu na dani z nehnuteľnosti—celoročne obývanej stavby a chcú naďalej vyuţívať túto zľavu


si chcú na základe preukazu ZŤP uplatniť zľavu na dani z nehnuteľnosti—celoročne obývanej stavby.
Úradné hodiny pre verejnosť (pondelok, streda a piatok) :
v pondelok v čase od 7,30 hod. do 15,30 hod., v stredu od 7,30 hod. do 17,00 hod. a v piatok od 7,30 hod. do 13,00 hod.
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Harmonogram splátok za odpad v roku 2014
podľa počtu osôb v domácnosti.
Sadzba poplatku je 0,045 € na osobu za deň. (VZN č. 3/2013, § 11 odsek 1)

Harmonogram separovaného zberu na rok 2014
Dátum

Deň

Rajón

Dátum

Deň

Rajón

16. január

štvrtok

Lukáčovce

17. júl

štvrtok

Lukáčovce

20. marec

štvrtok

Lukáčovce

18. september

štvrtok

Lukáčovce

15. máj

štvrtok

Lukáčovce

20. november

štvrtok

Lukáčovce

Opäť Lukáčovce na fotografiách
Ako sme vás uţ informovali, pripravujú sa oslavy 750. výročia najstaršej písomnej zmienky o našej obci. Pri obecnom
zastupiteľstve je zriadená koordinačná skupina, ktorá plánuje
rôzne kultúrne, športové a spoločenské podujatia. Uţ dnes
vieme povedať, ţe oslavy sa uskutočnia počas predposledného júnového víkendu (20. – 22. júna 2014). Jedným zo zámerov organizátorov je pripraviť aj výstavu fotografií Lukáčoviec, dokumentujúcu ţivot v obci včera a dnes. Uţ v minulom
čísle sme vás oslovili s prosbou, aby ste prezreli rodinné archívy a prispeli fotografiami aj vy. Veľmi si váţime, ţe niektorí z vás uţ fotografie dali k dispozícii, napriek tomu ale
našu ţiadosť zopakujeme, pretoţe pekných záberov nikdy nie
je dosť. Takţe vás prosíme, aby ste obohatili výstavu
a zapoţičali svoje fotografie. Priniesť ich môţete na obecný
úrad alebo vo večerných hodinách pani Soni Szalaiovej (tel.
číslo 78 29 131).

Vašim fotografiám sa nič zlého nestane, len si ich skopírujeme a vrátime vám ich. Bolo by dobré, keby nešlo len o zábery
ulíc, kaštieľa, kostola a iných stavebných objektov, pretoţe
radi by sme tieţ zdokumentovali ţivot našich občanov, tak
kaţdodenný ako aj sviatočný, krásy okolitej prírody, činnosť
spolkov a pod. Oslovujeme aj tých, ktorí dnes fotografujú
digitálnym fotoaparátom, aby sa prezentovali svojimi zaujímavými zábermi. Priniesť ich môţete na USB kľúči, prípadne
napálené na CD či DVD, alebo poslať na mailovú adresu
noviny.lukacovce@gmail.com.

Tešíme sa, ţe aj vy napomôţete tomu, aby výstava bola tematicky rozmanitá a pre všetkých pútavá.
Členovia koordinačnej skupiny
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Vianoce netradične—tradične
Kultúrny dom v Lukáčovciach sa 8. decembra 2013
premenil na tvorivú dielňu
plnú nápadov. Malí i veľkí
mali moţnosť vyrobiť si
vlastnú vianočnú ozdobu z
rozličných materiálov ako
napríklad papier, oriešky,
vosk, voňavé korenie, látky ... Zo slaného cesta vytvárali rôzne dekoratívne predmety. Výrobky z cesta upiekli
a hotové dielka si mohli odniesť domov. Veľkú radosť
mali aj z vianočného (samozrejme nealkoholického) punču,
ktorý si v rámci akcie spoločne pripravili a samozrejme aj
vypili. Predvianočnú atmosféru spríjemnila filmová a hudobná produkcia firmy M-Cinema. Svoju spokojnosť s pripravenými aktivitami deti vyjadrili kresbičkami na hodnotiacom
plagáte. Po skončení akcie si deti so sebou okrem krásneho
záţitku a vlastného výrobku odniesli aj sladkú odmenu.
Táto krásna akcia mohla vzniknúť vďaka nadšencom a obetavým ľuďom, ktorí pripravili materiál a venovali svoj voľný
čas a sily na realizáciu podujatia. Poďakovanie patrí aj organizácii Iuventa, Európskej únii, a Operačnému programu
vzdelávania, ktorí v rámci programu Komprax finančne podporujú malé projekty a prispeli určitou čiastkou aj na realizáciu opísanej akcie. Všetkým dobrovoľníkom a sponzorom
srdečne ďakujeme.
OZ Vrbina

Vianočné omrvinky a
živý betlehem
Stalo sa uţ peknou tradíciou, ţe v predvianočnom
období sa v kultúrnom dome koná podujatie, ktoré
všetci poznáme pod názvom Vianočné omrvinky.
15. decembra 2014 mohli
záujemcovia navštíviť
„Omrvinky―, ktoré boli
venované téme betlehemov. V časti, kde sa nachádzala výstava boli prezentované papierové, drevené i keramické betlehemy. Písané texty zas informovali o vzniku domácich
betlehemov. Oko návštevníka určite potešili pekné kresby
detí z výtvarného odboru Tralaškoly pri ZŠ Lukáčovce. Spestrením akcie bol detský ţivý betlehem. Sviatočnú atmosféru
doplnila hudba a filmová produkcia firmy M-Cinema.
Neodmysliteľnou súčasťou podujatia sú aj predajné trhy,
kde domáci producenti ponúkajú svoje výrobky.
Nemoţno zabudnúť ani na tvorivú časť, v rámci ktorej si
mohli návštevníci vyskúšať pečenie vianočných oplátok alebo upiecť medovníček.
Štedrosť vianočných sviatkov prezentoval podávaný vianočný punč pre dospelých alebo pre deti a vianočné pečivo.
Touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí venovali
dobrovoľný finančný príspevok na pokračovanie tradície a
všetkým, ktorí akokoľvek prispeli k priebehu akcie .
OZ Vrbina
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Tralaškola vo vašej obci—radosť z tvorivosti
Tralaškola
je
základná umelecká škola v Nitre.
Má štyri umelecké odbory – hudobný, výtvarný,
tanečný a divadlo.
Talentované deti
a mládeţ vo veku
od 4 dovŕšených
rokov aţ do 25
rokov veku sa tu
môţu venovať svojmu záujmu a pravidelne sa v ňom umelecky vzdelávať. Našu školu navštevuje takmer 700 ţiakov,
z ktorých len niektorí sa stanú profesionálmi v umeleckom
odbore. Väčšina sa venuje svojej záľube dlhodobo. Umelecká
tvorivosť - kreativita pomáha iným spôsobom a lepšie sa
vyjadrovať, vytvárať si názor na svet, utvárať si hodnoty.
Často pomáha svojou pravidelnosťou a obsahom so zameraním sa na hodnoty aj rodičom a deťom zvládnuť zloţité obdobie dospievania.
Od roku 2011 sme začali pzracovať s talentovanými deťmi
na pôde ZŠ v Lukáčovciach. Chceli sme podporiť deti, ktoré
radi kreslia, maľujú a tvoria a do všetkých blízkych miest,
kde školy nášho typu sú / Nitra, Hlohovec/ majú deti na pravidelnú dochádzku a svoj vek ďaleko. Deťom sa venuje pani
Soňa Mrázová, úspešná a známa slovenská výtvarníčka, učiteľka a obyvateľka obce. Výtvarné práce detí pravidelne prezentuje v Obecnom kultúrnom dome na výstavách
a kultúrnych podujatiach, ako boli posledne decembrové
Omrvinky.

Od septembra 2013 vzniklo elokované pracovisko našej školy, ktoré naďalej sídli v priestoroch ZŠ Lukáčovce. Uţ to nie
je len trieda výtvarného odboru, ale aj trieda tanečného odboru, ktorý vedie pani Katarína Zemanová, skúsená učiteľka
tanečných disciplín. Tanec pod vedením profesionála
z Vašich detí vychováva nielen tanečne zručných a pohybovo
zdravých mladých ľudí, ale aj viac sebavedomých a na verejnosti ľahšie vystupujúcich ľudí.
Našim cieľom je prispieť umeleckým vzdelávaním
k formovaniu mladej generácie obce Lukáčovce. Za cenovo
výhodnejších podmienok ako v Nitre Vám ponúkame to, za
čím by ste museli chodiť, čo by ste museli hľadať a čo by
Vaše deti moţno ináč nemali príleţitosť v správnom čase
stretnúť – radosť z tvorivosti.
Alica Rétiová

Fašiangy, Turíce . .
Prvá marcová sobota bola
zároveň poslednou fašiangovou sobotou. Veď od stredy,
5. marca začína štyridsať
dňový pôst. Uţ tradične sme
sa rozlúčili s fašiangovým
obdobím formou sprievodu
masiek po dedine.
Všetko sa to začalo o 14,00 hodine pred kultúrnym domom.
Prekvapením a zároveň maskotom tohtoročného fašiangového sprievodu bol poštár, Jano Frišký, ktorý doniesol list pre
basu. Po jeho prečítaní sa pohol dlhý zástup masiek na čele s
detským obrovským šašom a basou na cestu po dedine. K
dobrej nálade a do spevu hrala pani Gregušová na harmonike.
Na dlhej ceste boli štyri zastavenia. Hoci sa konali pred domom Ardonových, Oravcových a potom pri dome Kališových a pred domom pána starostu, k pohosteniu prispeli aj
blízki či vzdialenejší susedia.
Po namáhavej ceste sa vrátil
sprievod späť do kultúrneho
domu. Zopár masiek si ešte
zatancovalo s basou, ale prišla
zubatá s kosou a basa zrazu

prestala tancovať. Napriek
tomu, ţe bola pripravená
rýchla prvá pomoc, basa sa
uţ nepostavila. Nezostávalo
nič iné, iba sa s ňou rozlúčiť
a odloţiť ju do kultúrneho
domu na štyridsaťdňový odpočinok.
Po tomto obrade sa účastníci sprievodu presunuli do kultúrneho domu, kde bolo pripravené pohostenie z darov od občanov. Stoly sa prehýbali pod fašiangovými dobrotami, fánkami, šiškami, koláčikmi i klobásou. Pripravená bola aj spoločná praţenica, na ktorú rovnako prispeli obyvatelia obce vajíčkami, slaninou či cibuľou.
Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým, ktorí akokoľvek pomohli s organizáciou tohto podujatia, prispeli fašiangovými špecialitami k bohatému fašiangovému stolu alebo
sa zapojili do sprievodu s maskou či bez masky. Vďaka vám
boli tieto fašiangy bohaté a
veselé. Preto sa uţ teraz tešíme, ţe sa o rok znova stretneme.
OZ Vrbina
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Radostnou cestou svedectva viery kráčame spolu malí i veľkí.
I keď eRko uţ v našej farnosti existuje dlho, chcem vám priblíţiť to, čo eRko ako organizácia robí a na akom princípe funguje.
Čo je to eRko? eRko – HKSD - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí je detská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou registrovaná na Ministerstve vnútra SR ako občianske zdruţenie od roku 1990. Základom činnosti hnutia je pravidelná
mimoškolská práca s deťmi v malých spoločenstvách – stretkách. Program eRka zabezpečujú vyškolení dobrovoľníci. Má viac
ako 8000 členov a patrí k najväčším organizáciám, ktoré na Slovensku pravidelne a systematicky pracujú s deťmi a mladými.
Podporujú nás Ministerstvo školstva, Ministerstvo kultúry, Konferencia biskupov Slovenska, grantový program Mládež
v akcii a mnohé iné inštitúcie. Úzko spolupracujeme s obcami a kňazmi vo farnostiach.
Aký je cieľ eRka? Pomáhať pri výchove a neformálnom vzdelávaní detí a mladých ľudí na zrelé kresťanské osobnosti
podieľajúce sa na rozvoji spoločnosti. Poslanie eRka sa uskutočňuje cez osobný príklad mladých dobrovoľníkov, ktorí preţívajú
spolu s deťmi ţivot v spoločenstve. Východiskovými hodnotami sú: živá viera, radostná služba, otvorené spoločenstvo, úcta k
životu, zodpovednosť a dôvera.
Čo robíme? Na pravidelných stretnutiach v malých skupinkách – spoločenstvách sa s deťmi rozprávame, hráme a hľadáme odpovede na otázky, ktoré nás trápia. Organizujeme pre ne výlety, tábory, karnevaly a aktivity spojené s ročnou témou,
ktorú vypracúva metodická komisia. Tá zabezpečuje realizáciu cieľov eRka v oblasti pedagogiky a psychológie.
Deti sa počas roka zapájajú do rôznych aktivít ako: Detský čin pomoci, Vypni telku, zapni seba, Sviečka za nenarodené
deti, Dobrá novina, Misijná púť detí, Deň počatého dieťaťa, Dni radosti, výlety, športové podujatia a letné tábory.
Pre animátorov eRko organizuje kurzy, workshopy a semináre, vydáva metodicko-informačný časopis LUSK a metodické príručky pre pomoc pri práci s deťmi .
eRko je členom strešnej organizácie Fimcap, ktorá zdruţuje katolícke organizácie a hnutia pracujúce s deťmi
a mládeţou po celom svete. Animátorov podporuje v zapájaní sa do rôznych zahraničných aktivít ako napríklad zahraničná výmena, EuroCourse (od 18 rokov), EuroCamp (16-19 rokov), WorldCamp (od 21 rokov) a iné.
Štruktúra eRka, ekonomika a financie: V štruktúre eRka je najvyšším rozhodovacím orgánom Celoslovenská rada
(CSR). Tvorí ju určený počet volených zástupcov z jednotlivých územných rád a predseda hnutia. Sídlo eRka je v Bratislave.
Pre koordináciu činnosti a vzájomnú informovanosť sa pravidelne konajú stretnutia vedúcich detských spoločenstiev
jednotlivých farností. Na stretnutiach oblastného centra (OC) si vymieňajú informácie a skúsenosti a pripravujú spoločné podujatia pre deti. K lepšej koordinácii činnosti oblastných centier prispieva územná rada a vedúci oblastného centra (VOC).
Cez osoby zodpovedné za farnosť (ZOF) sa k dôleţitým informáciám o podujatiach dostávajú vedúci stretka. Zodpovedná osoba za farnosť má zároveň na starosti vyúčtovanie všetkých finančných prostriedkov pouţitých na chod stretka (pomôcky,
materiály) alebo zafinancovanie akcií. Finančnú podporu máme najmä z ministerstva, prípadne od rôznych sponzorov, ktorí nás
podporujú. Kaţdý pracujúci človek však môţe prispieť aj cez 2% zo svojich daní. Získané finančné prostriedky sa spravodlivo
prerozdeľujú do všetkých OC. Peniaze, ktoré sa vyzbierajú z členského sú pouţité len pre potreby stretka, ktoré deti navštevujú.
Deti si platia členské vo výške 1 euro, vedúci 2 eurá. ZOF členstvo a taktieţ správy zo všetkých akcií stretka zapíše do elektronického systému Vivant na začiatku a počas školského roka. Je to dôleţité najmä preto, ţe všetky takto podporované organizácie
musia deklarovať svoju činnosť a pouţitie finančných prostriedkov, ako i počet aktívnych členov.
Štýl eRka - základné hodnoty, z ktorých vychádzame: mám ţivú vieru, mám úctu k ţivotu, rozvíjam otvorené spoločenstvo, chcem slúţiť s radosťou, ţijem zodpovednosť a dôveru, mám čas, rád sa hrám, rád čítam, študujem, delím sa so skúsenosťami, chodím na stretká.
eRko v našej farnosti. eRko v našej farnosti funguje od roku 2001. Vtedajší pán farár Marián Uváček sprostredkoval
kurz eRka trom dievčatám z Lukáčoviec. Postupne sa eRko rozšírilo. Nebolo dieťaťa, ktoré by o eRku nepočulo. Organizovali sa
stretká, detské sväté omše, tábory a iné aktivity, do ktorých sa deti rady zapájali. Postupne sa k nám pridali aj deti z Alekšiniec.
V nadviazaní na tradíciu sme minulé leto zorganizovali dobrodruţný eRko tábor o hodnotách eRka v Hornej Vsi, ktorého sa zúčastnilo 30 detí a vedúcich z našej farnosti. Počas šiestich dní sme spoločne objavovali tajomstvá botaniky, astronómie,
geológie a zoológie, absolvovali sme túru na vrch Ţarnov a výlet do ZOO v Bojniciach. Na jeseň sa deti zapojili do upratovania
kostola v rámci akcie Detský čin pomoci a počas vianočných sviatkov sme tradične nacvičili jasličkovú poboţnosť. Taktieţ sme
v rámci koledníckej akcie Dobrá novina ohlasovali radostnú zvesť o narodení Krista a zbierali finančné dary na podporu rozvojových projektov v Afrike.
Momentálne je v členstve eRka v našej obci 21 detí a 3 vedúce (Nikoleta a Simona Trebichalské a Janka Tomanová).
Minulý rok sme mali eRko stretká aj v Alekšinciach, no viacerí mladí z Alekšiniec a Lukáčoviec začiatkom roka prestali s eRkom spolupracovať, a tak eRko funguje iba v Lukáčovciach. Stretká zatiaľ máme v kostole, kým sa neskolaudujú nové priestory,
ktoré budeme môcť vďaka podpore pána starostu a obce vyuţívať.
Kaţdú eRko akciu, ktorú organizujeme vţdy necháme vyhlásiť v oznamoch po sv. omši, aby sa o nej dozvedeli všetci.
Chceme vytvoriť otvorené spoločenstvo a preto sú vítané všetky deti, ktoré chcú prísť. Váţime si dôveru rodičov, ktorí nám zveria svoje deti a snaţíme sa, aby sme plnohodnotne a zmysluplne vyplnili stretká, ktoré pre deti robíme. Aby sme sa nielen zabávali ale aj učili ako správne ţiť, aby sme sa učili nielen prijímať ale i dávať.
„Ja vám fandím. A nielen to. To by bolo málo. Ja sa za vás modlím. Do modlitieb pred sv. omšou každý deň vkladám aj
mojich najbližších a medzi mojich najbližších pokladám aj vás.“ Tieto slová adresoval eRkárom otec kardinál Korec, ktorý bol
hlavným iniciátorom nášho hnutia v jeho začiatkoch. A tak sa i my snaţíme deti privádzať k modlitbe, ktorá je neodmysliteľnou
súčasťou kaţdého nášho stretka.
Počas nasledujúcich mesiacov nás ešte čaká Misijná púť detí do Rajeckej Lesnej, Deň počatého dieťaťa a rôzne iné aktivity, do ktorých sa môţu zapájať nielen deti, ktoré sú členmi eRka ale aj ich kamaráti, ktorí majú chuť zaţívať s nami všetky
dobrodruţstvá.
ZOF Nikoleta Trebichalská, www. erko.sk, www.dobranovina.sk
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Spomienka
Dôchodok - so svojou manţelkou preţíval v našej dedinke
Lukáčovce, ktorá mu veľmi prirástla k srdcu. Aj v týchto
rokoch ostal aktívnym - organizoval podujatia a pracoval ako
predseda okresnej a krajskej Jednoty dôchodcov v Nitre. Neváhal sa ani sám posadiť do školskej lavice a navštevoval
Univerzitu III. veku na Vysokej škole poľnohospodárskej v
Nitre.
Záľubám - ku ktorým viedol ako otec rodiny aj svoje deti a
vnukov sa venoval i v staršom veku. Bol to šport, šach, cestovanie, prechádzky v prírode a spoznávanie kultúrnych pamiatok. Najradšej však plával v mori.
Bol to veľmi milý, spoločenský a rozhľadený človek. Jeho
rodina si ho navţdy bude pamätať ako milujúceho manţela,
láskavého otca, trpezlivého a aktívneho dedka. Do jeho ţivota však zasiahli váţne zdravotné problémy a tento rok náš
spoluobčan, manţel, otec, dedko a pradedko nás 01.01.2014
navţdy opustil.
V refréne jeho obľúbenej piesne sú myšlienky, ktoré nám
vštepoval a riadil sa nimi aj on sám:
,, Svet nemá slzy rád, ešte ťa vysmeje,
v ţivote vyhráva iba ten čo sa zasmeje.
A preto nikdy neplač i keď máš v srdci ţiaľ,
vţdy sa svetu ukáţ ako by si plač nepoznal. "
Lúčime sa s Tebou a ďakujeme Ti, ţe si bol.
Pokoj Tvojej duši. Česť jeho pamiatke.

V januári tohto roku nás navţdy opustil náš spoluobčan,
ktorý preţil naozaj dlhý ţivot, pretoţe uţ staroveký filozof
Seneca vyslovil jednoduchú pravdu: ,, ţivot je dlhý, ak je plný."
Spomedzi milovanej rodiny z našej obce, ale aj z ľudského
spoločenstva odišiel vzácny a neobyčajne aktívny človek,
ktorý v ţivotoch a srdciach svojich blízkych, ale aj mnohých
iných ľudí zanechal nezmazateľnú stopu.
Róbert Margetin narodený 25.11.1933 bol milujúcim manţelom, otcom a dedkom, ale aj múdrym a schopným odborníkom, ktorý svoje poznanie, schopnosti a sily neúnavne vkladal do mnohých aktivít. Učil, múdro viedol a pomáhal ľudom
vo všetkých obdobiach svojho ţivota. Jeho vedomosti, láska i
prísna výchova a schopnosti vyprevádzali do ţivota tisíce
ţiakov.
Profesionálna dráha - dráha učiteľa ho po skončení vysokej
školy zaviedla do jeho rodného mesta, Prievidze. Neskôr pôsobil ako riaditeľ gymnázia v Turzovke a riaditeľ Základnej
školy v Kalnej nad Hronom. Ako krajský školský inšpektor
pôsobil mnoho rokov v Bratislave. Posledným pôsobiskom na
jeho pedagogickej dráhe bolo gymnázium v Hlohovci, kde bol
riaditeľom.

Spoločenská kronika
Sobáše
V roku 2013 bolo v Lukáčovciach 6 sobášov:
Milan Bosák a Erika Škodová
Roman Rindoš a Lucia Dermeková
Milan Ďuriš a Jana Kocúrová

Alexander Grell a Zuzana Gajdošová
Milan Rozňák a Blanka Babulicová
Marek Klostermann a Adela Matyusová
Srdečne blahoţeláme

Vitajte na svete
V roku 2013 sa narodilo v Lukáčovciach 16 detí:
13. 03. 2013 Peter Svoboda
27.03. 2013 Sofia Pokrývková
06. 04. 2013Saša Slobodová
11. 05. 2014 Milan Bosák
11. 07. 2013Roman Rindoš
16. 07. 2013 Lukáš Lehocký
21. 07. 2013 Martin Štetina
30. 07. 2013 Viktória Bosáková

01. 08. 2013 Vivien Ďurišová
12. 09. 2013 Simona Gúcka
27. 09. 2013 Matej Urbanec
29. 09. 2013 Marek Lazarčík
31.10. 2013 Agáta Bystrianska
23. 11 2013 David Krajčovič
01. 12. 2013 Matúš Reţo
23. 12. 2013 Daniela Vašíčková
Ţeláme veľa zdravia!

Opustili nás
V roku 2013 nás navţdy opustilo 9 spoluobčanov:
Vojtech Billa
* 23.04.1955
† 27.12.2013
Pavlína Chudá
* 31.07.1943
† 08.11.2013
Valéria Krajčovičová * 19.01.1949
† 12.08.2013
Miloš Lukáčik
* 22.03.1969
† 28.11.2013
Helena Matejíčková * 27.11.1941
† 15.04.2013

Veronika Neuserová * 21.04.1917
† 17.11.2013
Emil Podhradský
* 23.10.1946
† 01.02.2013
Helena Trebichalská
* 28.09.1927
† 05.12.2013
Jaroslav Trebichalský * 16.12.1957
† 20.04.2013
Príbuzným a známym vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
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Športové a zdravé popoludnie
Priestory kultúrneho domu sa
v sobotu 8. februára premenili
na športovisko. Vo veľkej sále
súťaţili športovci v stolnom
tenise. Do zápolenia sa prihlásili malí i veľkí. Preto sa organizátori rozhodli zriadiť dve
kategórie súťaţiacich. Do plánovanej ţenskej kategórie sa
prihlásila iba jedna súťaţiaca. Preto bola zaradená do kategórie muţov. Hralo sa formou kaţdý s kaţdým na malé
sety. Víťazi kaţdej kategórie boli odmenení malou vecnou
cenou a medailou.
V malej sále prebiehal turnaj v stolnom futbale. V tomto
zápolení bola jedna kategória. Víťazi rovnako dostali sladkú odmenu a medailu.
Súčasne s týmito akciami sa v priestore kuchynky konal
kurz studených jedál. Dievčatá pripravovali chutné občerstvenie pre súťaţiacich a ostatných návštevníkov. Okrem
rôznorodých jedál sa mohli návštevníci občerstviť viacerými druhmi nealkoholických nápojov.
Toto zaujímavé popoludnie sa konalo vďaka trom mladým
ľuďom, ktorí sa zapojili do projektu Komprax. Absolvovali
školenie, vypracovali a zrealizovali projekt. Za svoju námahu boli odmenení nielen pocitom z dobre vykonanej
práce a pochvalou od účastníkov, ale zároveň získali osvedčenie o odbornej spôsobilosti s celoštátnou platnosťou od
Slovenského inštitútu mládeţe Iuventa, ktorá je podporovaná Európskou úniou a Operačným programom vzdelávania.
Ďakujeme za pekný športový a
gurmánsky záţitok. Veríme, ţe
nadšenie mladých ľudí neopustí a v našej obci sa budú aj v
budúcnosti konať podobné
akcie.
členovia redakcie

Rozpis zápasov A mužstvo

Rozpis zápasov žiaci

06. 04. 2014 15,30 hod. Lukáčovce—Nové sady B

19. 04. 2014 15,00 hod. Lukáčovce—Luţianky

13. 04. 2014 15,30 hod. Lukáčovce—Šurianky

26. 04. 2014 15,00 hod. Rišňovce—Lukáčovce

20. 04. 2014 16,00 hod. Lukáčovce—Diakovce

03. 05. 2014 17,00 hod. Lukáčovce—Zbehy

27. 04. 2014 16,00 hod. Lukáčovce—Poľný Kesov

10. 05. 2014 17,00 hod. Lukáčovce—Báb

04. 05. 2014 16,30 hod. Štefanovičová—Lukáčovce

17. 05. 2014 17,00 hod. Nové Sady—Lukáčovce

11. 05. 2014 16,30 hod. Lukáčovce—Dolné Lefantovce

24. 05. 2014 17,00 hod. Lukáčovce—Lehota

18. 05. 2014 17,00 hod. Horné Lefantovce—Lukáčovce

31. 05. 2014 17,00 hod. Alekšince—Lukáčovce

25. 05. 2014 17,00 hod. Lukáčovce—Hruboňovo

07. 06. 2014 17,00 hod. Lukáčovce—Veľké Záluţie

01. 06. 2014 17,00 hod. Dlhá nad Váhom—Lukáčovce

14. 06. 2014 17,00 hod. Výčapy-Opatovce—Lukáčovce

08. 06. 2014 17,00 hod. Lukáčovce—Veča

Ďakujeme všetkým našim fanúšikom za podporu a tešíme
sa, ţe nás budú aj v tomto roku povzbudzovať.
Členovia ŠK Magnus

15. 06. 2014 17,00 hod. Veľká Dolina—Lukáčovce
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