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 iba pre obce do tisíc obyvateľov. Vzhľadom 
na to, že sme obec nad 1000 obyvateľov nebo-
lo možné pristúpiť k realizácii. Z tohto dôvodu 
sme sa rozhodli pre k čiastočnú rekonštrukciu 
tejto budovy z obecného rozpočtu. Rekon-
štrukcia zahŕňa výmenu okien,   potraviny, 
ľavá miestnosť). Zadná časť a väčšia 
miestnosť (bývalý hostinec)  zostane zatiaľ bez  
opravy. Na túto  časť bude našou snahou zís-
kať finančné prostriedky z iných zdrojov.  
 V októbri v roku 2017 získala naša 
obec darom od Ministerstva vnútra osobné 
auto Peugeot 306, rok výroby 2008. Osobné 
auto Felícia, ktoré zabezpečuje rozvoz obedov 
bude pre zlý technický stav vyradené a nahradí 
ho toto darované auto. 
 Minulý rok bol na agentúru životného 
prostredia „Program obnovy dediny“ podaný 
projekt „Obnova verejných priestranstiev“, 
ktorý bol vyhodnotený ako úspešný  a bola mu 
pridelená dotácia. Je to dokument, ktorý rieši 
urbanisticko-architektonické štúdie riešenia 
prvkov zelene, spevnených plôch a osadenia 
prvkov drobnej architektúry. Jedná sa o nasle-
dovné plochy: plocha centrálnej časti obce 
(oproti hasičskej zbrojnici), plocha pod poštou 
a farou, okolie materskej školy, plocha pod 
domom smútku, plocha pod kostolným parkom 
a plocha riešená ako odpočívadlo pre cyklistov 
(na konci Osady). V roku 2017 bola vypraco-
vaná žiadosť o poskytnutie podpory formou 
dotácie na posledne spomenutú plochu za Osa-
dou ako odpočívadlo pre cyklistov s úprvou 
terénu, vybudovaním prístrešku a výsadbou 
vhodnej zelene. Tento priestor určite privítajú 
ako naši spoluobčania cyklisti, tak aj cyklisti z 
okolitého regiónu. 
 V roku 2016 boli podané projekty na 
Nitriansky samosprávny kraj. Za obec bol 
schválený „Športový a dopravný deň“. Za OZ 
Vrbina „Fašiangy na dedine“ a „Štvrtý ročník 
ping-pongového turnaja“. Z nadácie ZSE bol 
podporený „Guláš cup“ zakúpením pivných 
setov-sadou lavíc a stolov. Tieto projekty boli 
realizované v roku 2017. 
 V roku 2017 boli na NSK opäť poda-
né projekty. Za obec „Zachovanie prírodného a 
kultúrneho dedičstva-sad J. Fándlyho“ a „Deň 
športu a ekológie“. Za OZ Vrbina „Guláš cup“ 
a „Piaty ročník ping-pongového turnaja“. O 
ich podpore rozhodne zasadnutie NSK v apríli. 
 Vážení spoluobčania, v nastávajúcom 
roku 2018 vám v mene svojom, v mene pra-
covníkov OÚ a poslancov OZ prajem čo naj-
viac síl a šťastia v každodennom živote. Pri-
jmite prosím aj želanie pevného zdravia, poho-
dy, veľa osobných i pracovných úspechov a 
Božieho požehnania.          Ing. Igor Cok                                                                          
                                                     starosta obce  
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Vážení spoluobčania. 
Zahájili sme nový rok 2018 a s minulým sme 
sa rozlúčili. Ten minulý môžeme hodnotiť. 
Pre mnohých uplynulé obdobie bolo úspeš-
né, radostné, ale žiaľ niektorí zažili aj ťažšie, 
ba aj smutné chvíle, ktoré spôsobili zármu-
tok a bolesť.  Začíname nový rok s nádejou, 
že bude lepší, krajší a radostnejší ako bol 
predchádzajúci. Vážme si preto jeden druhé-
ho, lebo si treba uvedomiť, že každý z nás je 
osobnosť. Vyslovujem preto presvedčenie, 
že budeme k sebe navzájom bližší, úprimnej-
ší a pozornejší. Nebude nám ľahostajné oko-
lie a život okolo nás. Chcem sa zároveň po-
ďakovať, tak ako aj v minulých rokoch, všet-
kým spoluobčanom, ktorí sa akýmkoľvek 
spôsobom pričinili o rozvoj, reprezentáciu a 
zveľadenie našej obce. 
 Vážení spoluobčania, využívam 
túto príležitosť, aby som vás stručne obozná-
mil s dianím v našej obci. 
 V roku 2016 vyšla výzva z integro-
vaného regionálneho operačného programu 
na rozšírenie kapacít MŠ a stavebno-
technické úpravy areálu, kde by mohla obec 
získať nenávratný finančný príspevok (jedná 
sa o starú časť objektu MŠ). Rozhodli sme 
sa, že sa túto príležitosť pokúsime využiť. 
Následne bol vypracovaný projekt k finanč-
nému príspevku a taktiež projektová doku-
mentácia k samotnej realizácii. Schvaľova-
nie tohto projektového zámeru bolo dvojko-
lové, kde v prvom kole sme z Nitrianskeho 
samosprávneho kraja získali pozitívnu hod-
notiacu správu. Podmienkou pre úspešné 
schválenie a realizáciu bolo však zvýšiť ka-
pacitu MŠ minimálne o 10 detí oproti pred-
chádzajúcemu roku. Žiaľ túto základnú pod-
mienku sme splniť nemohli, pretože per-
spektíva nárastu počtu detí nebola reálne a 
preto sme a nemohli uchádzať o túto pre 
obec tak zaujímavú výzvu.  
 V roku 2016 v našej obci bola opra-
vená časť Svätomartinskej ulice, pretože od 
deväťdesiatych rokov, kedy bol vybudovaný 
obecný vodovod, nebola urobená žiadna 
úprava cesty. Taktiež bola opravená lávka 
pri hlavnom moste, čím sa zvýšila bezpeč-
nosť našich občanov pri jej prechádzaní. 
 V jesenných mesiacoch bola zreali-
zovaná oprava strechy na obecnej budove 
(bývalá budova COOP Jednota v strede ob-
ce). Pomerne dlhý čas sme čakali z eurofon-
dov na vhodnú výzvu na kompletnú rekon-
štrukciu tejto  budovy. V  roku  2017   vyšla   
 výzva na rekonštrukciu obecných budov, ale  

Príhovor starostu obce 

Pošta v  obci: 
pondelok, utorok,  
štvrtok a piatok: 
7,30 -12,00 h   12,30-15,00h 

streda: 

7,30 -11,00 h   13,30-17,00h 
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Uznesenie z 1. riadneho  zasadnutia obecného 

zastupiteľstva zo  dňa 21. 02. 2017  

Informácie zo zasadnutí OZ 

Uznesenie č. 1/2017 
OZ berie  na  vedomie: 
prihlášky kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra.  
OZ volí: 
v súlade § 18a ods. 1) a § 18a ods. 5) zákona SNR č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení v spojení s 
Rokovacím poriadkom obecného zastupiteľstva p.  Ivetu Ben-
dovú  do funkcie hlavného kontrolóra obce Lukáčovce  na 
dobu určitú od 1. 3. 2017 – 28.2.2023.  
OZ  konštatuje: 
voľba hlavného kontrolóra sa uskutočnila v súlade so záko-
nom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom 
znení.  
OZ určuje: 
1) v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v platnom znení s účinnosťou od. 1. 
3.2017 
a) plat hlavného kontrolóra mesta podľa § 18c ods. 1) písm. 
g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v plat-
nom znení  
2) v súlade s § 11 ods. 4 písm. j) zákona SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v platnom znení pracovný úväzok hlav-
nému kontrolórovi v rozsahu 7,5 hodín/týždeň.  
Uznesenie č. 2/2017 
OZ prerokovalo a schválilo: 
 rozpočtové opatrenia:    
 a) navýšenie finančných prostriedkov na mzdy nepedagogic-
kých zamestnancov ZŠ a MŠ  o 4%, 
 b) poskytnutie finančných prostriedkov pre žiakov ktorí budú 
v roku 2017 navštevovať Centrum voľného času v Nitre su-
mou 73,0 EUR na žiaka, 
  c) navýšenie kapitálových výdavkov  na opravu podlahy 
v triede miestnej ZŠ vo výške maximálne 1500,0 EUR.                                                                                                                 
Uznesenie č. 3/2017 
OZ prerokovalo a berie na vedomie: 
správy hlavného kontrolóra obce Lukáčovce: 
-  správu o nakladaní s odpadmi, 
-  správu o poskytnutí dotácií z rozpočtu obce,  
- správu o plnení uznesení OZ za rok 2016,  
- správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok   
2016,  

- správu o tvorbe a čerpaní fondu prevádzky, údržby a opráv 
nájomných bytov.  
Uznesenie č. 4/2017 
OZ prerokovalo a berie na vedomie: 
záverečnú správu o stave ochrany pred požiarmi za rok 2016 
(príloha zápisnice) 
Uznesenie č. 5/2017 
OZ prerokovalo a schválilo  
poverenie starostu obce na realizáciu vypracovania znalecké-
ho posudku na parcelu č. 126 k.ú. Lukáčovce za účelom od-
predaja. 
 
OZ prerokovalo a schválilo: 
  poverenie starostu obce na realizáciu vypracovania znalec-
kého posudku na parcelu č. 126 k. ú. Lukáčovce za účelom 

Uznesenie z 2. riadneho  zasadnutia obecného 

zastupiteľstva zo  dňa 05. 04. 2017  

Uznesenie č. 7/2017 
OZ  berie na vedomie: 
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 
2017. 
Uznesenie č.8/2017 
OZ prerokovalo a schválilo: 
poskytnutie finančných prostriedkov pre žiakov, ktorí navšte-
vovali v roku 2016 a ktorí   budú v roku 2017 navštevovať 
Centrum voľného času v Nitre sumou 73,0 EUR na žiaka. 
Uznesenie č. 9/2017 
OZ ruší: 
časť uznesenia  č. 50/2015 zo dňa 30.6.2015 t. j. schválenie 
zámeru predať obecný majetok a to p. č. 305/4 305/5.  
Uznesenie č. 10/2017 
OZ ruší: 
uznesenie  č. 60/2015 zo dňa 23.9.2015 t. j. schválenie predaja 
majetku priamym predajom  p. č. 305/4 305/5.   
Uznesenie č. 11/2017 
OZ ruší: 
 uznesenie  č.  28/2016  zo  dňa 16.6.2016 t. j. zámer predať 
majetok, časti p. č. 126 k. ú. Lukáčovce. 
 Uznesenie č. 12/2017 
OZ  poveruje: 
starostu obce na vypracovania finančnej – rozpočtovej ana-
lýzy rekonštrukcie MŠ. 
Uznesenie č. 13/2017 
OZ zamieta: 
žiadosť p. Ing. Valentína Kollára o kúpu majetku časti p. č. 
126 k.ú. Lukáčovce. 
Uznesenie č. 14/2017 
OZ zamieta:  
žiadosť p. Ľubomíra Belloviča a manželky  o kúpu pozem-
ku p.č. 305/4 a 305/5 k. ú. Lukáčovce. 
 
 

Uznesenie č. 6/2017 
OZ ruší: 
bod b) uznesenia  č. 2/2017 zo 21.2.2017.  

Uznesenie z 3. riadneho zasadnutia obecného 

zastupiteľstva zo dňa 10. 05. 2017  

Uznesenie č. 15/2017 
OZ prerokovalo a schválilo: 
realizáciu rekonštrukcie MŠ v rozpočte 80 000,0 EUR, pri-
čom 30 000,0 EUR bude hradených z vlastných zdrojov 
a 50 000,0 EUR formou úveru.  
Uznesenie č. 16/2017 
OZ prerokovalo a schválilo: 
zámer odpredaja nehnuteľného majetku  parcele č. 305/4 
a parcele č. 305/5  z dôvodu  hodného osobitného zreteľa , 
nakoľko dotknuté parcely sú  pre obec Lukáčovce neupotrebi-
teľné , nachádzajú sa medzi pozemkami ktoré nepatria obci 
ale fyzickým osobám a nie je prístup na tieto parcely. 
Uznesenie č. 17/2017 
OZ prerokovalo a schválilo: 
dlhodobý  prenájom parcely č. 362/6 pre p. Martina Zachara, 
trvale bytom Lukáčovce č. 454. 

Uznesenie z 1. mimoriadneho zasadnutia obecné-

ho zastupiteľstva zo dňa 07. 06. 2017  

Uznesenie č. 18/2017 
OZ schvaľuje: 
prípravu na  všetky projekčné podklady, stavebné povolenie 
a finančné zabezpečenie tak, aby sa s rekonštrukciou MŠ moh-
lo začať v roku 2018.  
 Uznesenie č. 19/2017 
OZ poveruje starostu obce: 
aby podnikol kroky k splneniu náležitostí k realizácii rekon-
štrukcie MŠ v roku 2018. 
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 Uznesenie č. 33  /2017 
OZ prerokovalo a schválilo: 
VZN č. 3/2017 o poskytnutí príspevku pri narodení dieťaťa. 
Uznesenie č. 34/2017: 
OZ prerokovalo a schválilo: 
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. pol-
rok 2018. V zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 
Zb. v znení neskorších predpisov, § 18f), ods. 1, písm. b). 
Uznesenie č. 35/2017 
OZ prerokovalo a schválilo: 
VZN č.4/2017 O miestnych daniach a o miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavené odpady na rok 2018. 
Uznesenie č. 36/2017 
OZ prerokovalo a schválilo: 
rozpočet  obce Lukáčovce na rok 2018. 
Uznesenie č. 37/2017 
OZ prerokovalo a schválilo: 
dodatok č. 5 k VZN č. 2/2013 o určení výšky dotácie na pre-
vádzku a mzdy na dieťa  v MŠ a školských zariadeniach na 
území obce. 
Uznesenie č. 38/2017 
OZ prerokovalo a schválilo: 
súhlas so zriadením vecných bremien, podľa GP č. 488/2017 
a GP č. 489/2017, za odplatu dohodnutú oboma zmluvnými 
stranami vo výške 3390 EUR, v prospech spoločnosti Zápa-
doslovenská distribučná, a.s. Jedná sa o nasledovné nehnuteľ-
nosti:  
 

Uznesenie zo 4. riadneho zasadnutia obecného 

zastupiteľstva zo dňa 28. 06. 2017  

Uznesenie č. 20/2017 
OZ schvaľuje: 
 Záverečný účet obce Lukáčovce za rok 2016  - bez výhrad. 
 Uznesenie č. 21/2017 
OZ schvaľuje: 
 výsledok hospodárenia. Prebytok rozpočtu v sume 95 070,99 
EUR  zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) záko-
na č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samo-
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ne-
skorších predpisov, upravený o finančné operácie vo výške -
58414,88 EUR  a zábezpeku vo výške  11 422,50 EUR  použiť 
na tvorbu rezervného fondu vo výške VH: 25 233,61 EUR. 
Uznesenie č. 22/2017 
OZ schvaľuje: 
 prevod majetku obce priamym predajom z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa a to: 
- p.č. 305/4, druh pozemku záhrada o výmere 96 m2 
- p.č. 305/5, druh pozemku záhrada o výmere 44 m2 
nachádzajúce sa na LV č. 728 kat. ú. Lukáčovce. 
Uznesenie č. 23/2017 
OZ schvaľuje: 
 kúpnu cenu za predmet prevodu vo výške 1,85€ / m2. 

Uznesenie z 5. riadneho zasadnutia obecného za-

stupiteľstva zo dňa 11. 10. 2017  

Uznesenie č. 24/2017 
OZ schvaľuje: 
ďalšiu rekonštrukciu obecnej budovy súp .č. 457. 
Unesenie č. 25/2017 
OZ schvaľuje: 
VZN  č. 2/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických slu-
žieb. 
Uznesenie č. 26/2017 
OZ schvaľuje: 
VZN č. 1/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na verej-
ných priestranstvách. 
Uznesenie č. 27/2017 
OZ schvaľuje: 
kúpu profesionálnej umývačky riadu do Kultúrneho domu. 
Uznesenie č. 28/2017 
OZ schvaľuje: 
navýšenie rozpočtu pre MŠ,ŠKD,ŠJ  na základe nariadenia 
vlády SR č. 366/2016 od   9/2017 do  12/2017  o 6%. 
Uznesenie č. 29/2017 
OZ schvaľuje: 
na základe energetického auditu zateplenie povale v základnej 
škole.  
Uznesenie č. 30/2017 
OZ schvaľuje: 
mesačnú odmenu hlavnej kontrolórke vo výške 30% z platu od 
1.10.2017 ( §18c  odst. 5 zákona č.369/1990Zb.). 
Uznesenie č. 31/2017 
OZ zamieta: 
žiadosť  p. Oľgy Timorackej, Lukáčovce č. 100 o zníženie 
poplatku za zvýšenú spotrebu vody z dôvodu, že si vlastník 
nehnuteľnosti nezabezpečil riadne vodovod proti mrazu a do-
šlo k poruche potrubia a k nadmernej spotrebe vody.  
Uznesenie č. 32/2017 
OZ schvaľuje: 
rozpočtové opatrenie č. 3/2017. 

Parc. 

číslo 

Výmera 

(m2) 
Druh pozemku 

Katastrálne 

územie 

362/1 37750 Orná pôda Lukáčovce 

363/1 39585 Ostatné plochy Lukáčovce 

363/29 12633 Ostatné plochy Lukáčovce 

. 490 Zastavané plochy a nádvoria Lukáčovce 

181 176 Ostatné plochy Lukáčovce 

181 719 Zastavané plochy a nádvoria Lukáčovce 

Uznesenie zo 6. riadneho zasadnutia obecného 

zastupiteľstva zo dňa 12. 12. 2017  

Uznesenie č. 39 /2017 
OZ prerokovalo a schválilo: 
 v zmysle ustanovenia §9a  ods. 8 písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
týmto schvaľuje  zámer predaja nehnuteľného majetku vo 
vlastníctve obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
Obec Lukáčovce má zámer predať nehnuteľný majetok: 
Časť parcely   č. 362/1  ,  druh pozemku  orná pôda  o výmere 
25 m2 a časť  parcely  č. 3363/1,  druh pozemku  ostatné plo-
chy o výmere 25 m2 nachádzajúce sa na LV č. 1525 kat. úz. 
Lukáčovce pre Západoslovenskú distribučnú, a.s. Čulenova 
6, Bratislava,  ako prípad hodný osobitného zreteľa.Dôvod 
hodný osobitného zreteľa a zámer predaja vyššie uvedeného 
nehnuteľného majetku obce je ten, že na týchto miestach sú 
vybudované transformačné stanice, ktoré sú vlastníctvom 
ZSD a teda obec ich nemôže využívať. 
Uznesenie č. 40/2017 
OZ prerokovalo a schválilo: 
inventarizačnú  komisiu , p. Ing. Eduard Teplanský a p. Ľu-
bomíra Ardonová, p. Martin Zachar ktorí majú vykonať in-
ventarizáciu k 31. 12. 2017.  
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Harmonogram splátok za ODPAD - SIPO splátky v roku 2018 podľa počtu 
osôb v domácnosti 

Sadzba poplatku je 0,045 € na osobu za deň (VZN č. 4/2017, § 11 ods. 1) 
  

Počet 

osôb v 

domác-

nosti 

  

Ročný 

poplatok 

domác-

nosti 

  

Výška splátky v mesiaci [€] 

  

Jan. Feb. Mar. Apr. Máj Jún Júl Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. 

 1 

1 nádoba 

  

16,43 € 8,20         
8,23 

  
           

  2 

1 nádoba 

  

32,86 € 16,43        
16,43 

  
          

 3 

1 nádoba 

  

49,29 € 12,32   12,32      12,32   12,32      

4 

1 nádoba 

  

65,72 € 16,43  16,43    16,43  16,43     

5 

2 nádoby  
82,15 € 16,43  16,43  16,43  16,43  16,43     

 6 

 2 nádoby 
98,58 € 16,43  16,43  16,43  16,43  16,43  16,43   

 7 

2 nádoby  
115,01 € 16,43  16,43  16,43 16,43 16,43  16,43  16,43   

 8 

2 nádoby  
131,44 € 16,43 16,43 16,43  16,43 16,43 16,43  16,43  16,43   

Uznesenie č. 41 /2017 
OZ prerokovalo a schválilo: 
odmenu pre poslancov OZ a zástupcu starostu  za rok 2017 
vo výške 4 700,00€ podľa zásad odmeňovania na funkčné 
obdobie 2014-2018.                                                                               
Uznesenie č. 42/2017 
OZ prerokovalo a schválilo: 
VZN č. 5/2017 2017 upravujúce nájom obecných nájom-
ných bytov pre obec Lukáčovce. 
Uznesenie č. 43 /2017 
OZ prerokovalo a schválilo  kúpu rozhlasovej ústredne 
pre miestny rozhlas. 

Harmonogram zberu triedeného odpadu (plasty) na rok 2018  

15. 03. 2018  17. 05. 2018              19. 07. 2018  20. 09. 2018  15. 11. 2018 

 Uznesenie č. 44 /2017 
OZ prerokovalo a schválilo: 
 príspevok za rok 2017  pre  Mesto Nitra  - Centrum voľné- 
ho času Štefánikova č. 63  pre jedno dieťa  v sume 81,70 
EUR.                                                                                                                     
Uznesenie č. 45 /2017 
OZ prerokovalo a schválilo: 
príspevok na rok 2018  pre Obec Bojničky - Centrum voľné-
ho času pre jedno dieťa  v sume 65,00 EUR.                                                                                   
Uznesenie č. 46/2017 
OZ prerokovalo a schválilo: 
úpravu rozpočtu obce v plnom rozsahu za rok 2017. 

Pracovníčky obecného úradu: 
Zuzana Gajdošová  37 7829 101  
Iveta Balková 037 7829 921 
 
Mailová adresa obecného úradu:  obecnyurad@lukacovce.sk 
 
Web a facebook: 
Mário Záhorský 0911 484 548,   lukacovce.nr@gmail.com 

Obecný úrad  
 Elektrika: 0850 111 555,  0800 111 567  

 Plyn: 0850 111 727  

 Voda: 0907 119 044 alebo čísla na Obecný úrad  

           037 7769 511, 0908 729 737 - Ing. Valiček( prevádz                                       

kovateľ  vodovodu) 

           0905 880 909 - p. Kukučka  

Poruchová služba 

mailto:lukacovce.nr@gmail.com
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ZŠ  s  MŠ informuje 

Riaditeľstvo školy oznamuje zákonným zástupcom, že zápis 
do materskej školy na školský rok 2018/2019 sa bude ko-
nať dňa 3. mája  2018 v čase od 10,00 - do 14,00 hod. v MŠ 
Lukáčovce.   
K zápisu je potrebné priniesť: 

 žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy, 

 potvrdenie od lekára, či je dieťa spôsobilé navštevovať 
kolektív, vrátane údajov o očkovaní, 

 kartičku poistenca, 

 rodný list dieťaťa  k nahliadnutiu. 
Bez potvrdenia od lekára žiadosť nebude akceptovateľná 
 
Podmienky prijímania detí do MŠ: 
Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a 
deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou. 

Zápis do základnej školy sa bude konať dňa 12. apríla 2018 
o 12.30 hodine v základnej škole. 
Treba si priniesť občiansky preukaz a rodný list dieťaťa. 
  
Základná škola pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej škol-
skej dochádzky vyžaduje meno a priezvisko, dátum narode-
nia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občian-
stvo a trvalé bydlisko dieťaťa, ako aj meno, priezvisko a trva-
lé bydlisko zákonných zástupcov. 
Škola zapíše dieťa, ktoré v čase nástupu dovŕši 6 rokov 
a dosiahne školskú spôsobilosť. Ak nie je telesne alebo du-
ševne primerane vyspelé, školská dochádzka mu je odložená. 
 
Bližšie informácie o zápise detí do MŠ a ZŠ nájdete na 
webovej stránke obce Lukáčovce.  

Zápis detí do MŠ Zápis detí do ZŠ 

Karneval  Pečenie medovníkov 

Vianočná besiedka Mikulášsky vlak 
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Dňa 26. 11. 2017 sa konalo v kultúrnom dome v Lukáčov-
ciach Mikulášske posedenie pre dôchodcov. V kultúrnom 
programe vystúpila folklórna skupina Lehoťanka z Lehoty 
pri Nitre. Posedenie bolo spojené so žrebovaním bohatej 

tomboly a s občerstve-
ním. Ďalšiu príležitosť 
stretnúť sa budú mať 
naši dôchodcovia dňa 
11. 3. 2018 o 15,00 hod. 
na výročnej schôdzi. 
 Zúčastnili sme 
sa na okresnej súťaži v 
Petangu v Lužiankach, 
kde pán Vilina Stanislav 
získal strieborný pohár. 
 Veľmi pekné 
podujatie bolo v Zbe-
hoch– Bajzove Zbehy. 
Našu obec tu reprezen-
tovala rodina Tinková  s 
básňou Vyznanie rodnej 
obci. 
                V. Prosnanová 

      predseníčka 
        JD v Lukáčovciach  

     

Fašiangový ples 

Už tradične sa začiatkom roka 
koná Fašiangový ples. Výnim-
kou nebol ani prvý mesiac roku 
2018. Dňa 27. januára sa v kul-
túrnom dome na začiatku plesu 
prítomným prihovoril starosta 
obce. Tanečnú zábavu prvým 
tancom odštartoval poslanec M. 
Zachar s manželkou.  

 O dobrú náladu sa po-
čas celej noci postarala  skupina 
Prima. Nechýbala ani chutná 
večera, občerstvenie a samo-
zrejme bohatá tombola. Nie 
každý však mohol vyhrať, ale to 
nič nezmenilo na veselej zába-

ve, ktorá trvala do sko-
rých ranných hodín. 
Ďakujeme organizáto-
rom a sponzorom a 
tešíme sa na stretnutie 
opäť o rok. 

                              SSz 

Aktivity našich dôchodcov 

Pani Tinková pri preberaní diplomu z 

rúk starostu obce Zbehy p. Habiňáka 

Dolná Nitra z neba 

 Leteli ste už niekedy ponad Dražovský kostolík alebo hrad Gýmeš? 
Malebná príroda Tríbeča a Považského Inovca ukrýva prekrásne 
hrady a Podunajská nížina je popretkávaná vodnými tokmi.  
Žijete na Dolnej Nitre, a aj tak nepoznáte všetky jej zákutia? Dolná 
Nitra z neba Vám poodhalí aj tie miesta, ktoré majú možnosť vidieť 
len slobodní vtáci a letci. Oni sa pozerajú na krajinu zhora, vidia 
všetky historické objekty a prírodné skvosty krajiny.  
 Teraz máte túto možnosť aj Vy ak si zakúpite knižnú publi-
káciu s názvom Dolná Nitra z neba v kníhkupectve Martinus. Kniha 
autorov   Milana Paprčku a Simony Nádašiovej vyšla vo vydavatel-
stve  CBS v roku 2017. Milan Paprčka je pilot, cestovateľ a dobro-
druh.  Založil vydavateľstvo CBS, je najväčším výrobcom ručne 
maľovaných máp v Európe. Jeho snom je svojou prácou presláviť 
Slovensko vo svete. Simona Nádašiová je pra-pra-pravnučka prozai-
ka Ladislava Nádašiho- Jégého.  Fotografovanie z lietadla je jednou z jej vášní, ktorej sa venuje dva roky. Jej cieľom je stať sa 
pilotom. 
Autori spojili svoje záujmy a sily a vytvorili rad publikácií, v ktorých predstavujú rôzne časti Slovenska. Z ich tvorivej dielne 
vyšli knižné tituly Nitra z neba,  Tekov z neba, Trenčín z neba, Prešov z neba, Horná Nitra z neba a iné. Náš región  nájdeme v  
knihe Dolná Nitra z neba. Prvú časť knihy tvoria  farebné fotografie obcí, významných stavieb a zaujímavých prírodných scené-
rií z oblasti dolnej Nitry, ako ich autori zachytili z vtáčej perspektívy. V druhej časti sú krátke informácie o obciach regiónu 
doplnené fotografiami. V tejto časti knihy nájdeme aj zmienku o našej obci. Texty k fotografiám sú v slovenskom aj v anglic-
kom jazyku. Kniha je dôstojným propagátorom nášho regiónu, ktorý má naozaj veľa zaujímavých miest a  bohatú históriu.   
                                                                                                                                                                                                     SSz 

Obvodná lekárka V septembri minulého roku skončila v zdravotnom stredisku 
Alekšince  svoje pôsobenie pani  MuDr. Hippová. S pani 
doktorkou skončila aj  zdravotná sestra pani Terézia Lipková. 
Veľa našich občanov si vyžiadalo zdravotné  karty a odišlo k 
iným lekárom. Ak by sa v tomto trende pokračovalo i naďa-
lej, môže sa stať, že v dôsledku nedostatku pacientov budú v  
zdravotnom stredisku v Alekšinciach obmedzené ordinačné 
hodiny a následne by mohlo prísť aj k jeho zrušeniu.  Preto si 
vás dovoľujeme vyzvať, aby ste zvážili svoj odchod  k iným 
lekárom, aby  k takémuto  stavu nedošlo. 
                                                                                     redakcia   

Ordinačné hodiny všeobecného lekára pre dospelých Medi-
centrum Dzurila (tel č. Alekšince 733 6026) : 
Alekšince: Pondelok: 7:00 -13:00 hod. 
                   Štvrtok:    7:00 -13:00 hod.   
Nitra (Medicentrum Chrenová)  
                   Utorok:     7:00 -13:00 hod. 
                   Streda:      7:00 -13:00 hod. 
                   Piatok:      7:00 -13:00 hod. 
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Vráťme sa as-
poň spomienka-
mi k predvia-
nočnému času, 
keď sme mali k 
sebe akosi bliž-
šie a cítili sme 
radosť z nastá-
vajúcich naj-
krajších sviat-
kov roka, z 
Vianoc. V tom čase očakávania iste dobre padne na chvíľu sa 
zastaviť, stretnúť sa so susedmi, priateľmi či spoluobčanmi, s 
ktorými v rýchlom slede pracovných dní roka nemáme čas si 
pohovoriť. Takúto príležitosť každoročne ponúkajú Vianočné 
Omrvinky. Aj 10. decembra 2017 sa v kultúrnom dome konali 
vianočné výstavno-predajné trhy. Výnimočné oproti iným ro-
kom boli snáď iba tým, že sa na ne prišli pozrieť aj redaktori z 
oblastnej televízie Nitrička a nakrútili krátku reportáž z tohto 
podujatia. Nevynechali ani príchod Mikuláša, ktorý zavítal do 
našej obce práve v tento deň. Prišiel tak ako vlani, na krásnych 
vysvietených saniach a obdaroval deti sladkosťami.  
  

Predvianočný čas 
to nie je iba tento 
jeden deň. Členo-
via občianskeho 
združenia Vrbina  
v tomto roku pri-
pravili pre všet-
kých občanov a aj 
návštevníkov 
obce milé prekva-
penie. V parku 
oproti požiarnej 
zbrojnici vytvorili 
a vyzdobili veľký 
adventný veniec, 
na ktorom sa po-
čas adventu  postupne rozsvecovali sviečky. K realizácii toh-
to krásneho diela prispeli aj nečlenovia OZ Vrbina svojou 
prácou. Všetkým, ktorí sa na výrobe venca podieľali patrí 
veľká vďaka. V prvú adventnú nedeľu, pred rozsvietením  
sviečky v prvom svietniku veniec požehnal aj miestny pán 
farár vdp. Blahovec.                                redakcia                                                          

  

V apríli v hale nitrianskeho PKO organizácia Homo Nitriensis  
usporiadala  akciu s názvom Nitra v kroji. Bola to charitatívna 
akcia, ktorá výťažkom prispela na výstavbu detského ihriska pri 
dome pre osamelé matky s deťmi v Nitre. Podujatia sa zúčastni-
lo vyše 500 osôb a PKO hýrilo pestrými farbami prekrásnych 
krojov. Prezidentka Homo Nitriensis Ing. Margita Štefániková 
vo svojom príhovore uviedla, že týmto podujatím mali zámer 
prispieť k zachovaniu kultúrneho dedičstva a ľudových tradícií 
regiónu Nitrianskeho samosprávneho kraja. Charitatívny Majá-
les sa konal po prvýkrát, a preto ocenila veľký záujem hostí a 
prítomnosť 4 generácií – od malých detí, cez ich rodičov, sta-
rých rodičov až po prastarých rodičov.  
 Na podujatí vystúpilo 20 folklórnych skupín, súborov 
ale aj neformálnych skupín ľudí z celého Nitrianskeho samo-
správneho kraja. Prezentovali nielen krásu tradičných krojov 
svojej obce alebo regiónu, ale povedali o nich aj veľa zaujíma-
vostí. Popritom predviedli svoje spevácke a tanečné umenie. 
  V programe vystúpila aj skupina z našej obce. Pred-
viedla krásu lukáčovského kroja a prezentovala typické znaky, 
ktorými sa oblečenie našich predkov odlišovalo od oblečenia v 
iných obciach. Na konci svojho vystúpenia zaspievali členovia 
skupiny  naše ľudové piesne. Pani Štefániková bola taktiež ob-
lečená v lukáčovskom kroji, čo zdôraznila vo svojom prejave a  
 
 

                         

Čas vianočný, čas radostný 

                          

Nitra v kroji 
taktiež v televíznom vstupe na TV Centrál. Tradičný kroj z 
našej obce jej ochotne zapožičala pani Šimorová. 
 Účinkujúci vystupujúci v programe spoločne ozdo-
bili pestrofarebnými stužkami Máj, ktorý bol ústredným prv-
kom tohto podujatia. V rámci program vystúpila aj mužská 
spevácka skupina LIDOVEC zo Solčian. Návštevníci podu-
jatia mali okrem bohatého kultúrneho program aj možnosť 
zatancovať si. Do tanca im hrala hudobná skupina PROFIL a 
o zábavu nebula núdza. Veselá zábava trvala až do skorých 
ranných hodín.  
 Charitatívny Majáles NITRA v KROJI sa konal pod 
záštitou predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja        
Doc. Ing. Milana Belicu PhD. a primátora mesta Nitra    
Doc. Ing. Jozefa Dvonča CSc. Veríme, že toto podujatie za-
ložilo novú krásnu tradíciu v Nitre.                            redakcia  
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V našej obci už dlhé roky pôsobí obecná knižnica. Aj v časoch 
internetu a sociálnych sietí sa nájdu ľudia, ktorých láska ku 
knihe je obrovská. 
Niekoľko zaujímavých údajov o našej knižnici: 

 knižničný fond predstavuje 4 333 zväzkov kníh 

 evidovaných je 20 čitateľov 

 v roku 2017 bolo uskutočnených 188 výpožičiek. 
Knižnica je otvorená každú prvú sobotu v mesiaci vždy v 
čase od 17,00 hodiny. Radi pr ivítame aj nových čitateľov. 
                                                                             V. Prosnanová 
Pavol Dobšinský 
V roku 2018 si pripomenieme 190 výročie narodenia význam-
ného slovenského  rozprávkara Pavla Dobšinského. Narodil sa 
16. marca 1828 v Slavošovciach a zomrel 22. októbra 1885 v 
obci  Drienčany. Bol slovenským evanjelickým kňazom, fol-
klóristom a zberateľom ľudovej slovesnosti. Radí sa do obdo-
bia romantizmu a je jedným zo spisovateľov štúrovskej gene-
rácie. Napísal: Slovenské povesti,  Zborník slovenských ná-
rodných piesní, povestí, prísloví, porekadiel, hádaniek, hier, 
obyčajov a povier, Prostonárodné obyčaje, povery a hry slo-
venské a Prostonárodné slovenské povesti. Najznámejšie sú 
jeho rozprávky pre deti. Nezabúdajme na tohto nášho velikána. 

                                                                                              SSz 

 

Fándlyho nekvitnúca jabloň 
„Kto by chel vidieť ščepi . . které nikdá nebudú kvitnúť a dobrého šmaku jablká 
prinášať . . . nech príde do mojej chudobnej záhrady do Naháča,“ napísal Juraj Fán-
dly, významný slovenský kňaz, spisovateľ, bernolákovec a vychovávateľ, v druhom 
diele svojho známeho diela Pilný domajší a poľný hospodár v roku 1792. Takto sa 
začína článok o zaujímavej jabloni, ktorý napísala botanička Oľga Erdelská a uve-
rejnil ho Pútnik svätovojtešský 2018. Na článok ma upozornila pani Prosnanová, 
ktorej za to touto cestou ďakujem. 
 Nie náhodou sa venujem tomuto článku. Už pred tromi rokmi som hovori-
la o živote a diele Juraja Fándlyho, ktorý sa radí medzi osobnosti slovenského náro-
da. V prednáške som sa zmienila aj o jabloni, ktorá nekvitne ale plody prináša. 
Keďže Fándly pôsobil aj v našej obci, snažila som sa nejakým spôsobom  sprítom-
niť jeho pôsobenie v našej obci. A tak sa zrodil nápad vysadiť v našej obci Fándly-
ho jabloň. Je šťastím, že dnes existuje internet. Jeho prostredníctvom som vypátra-
la, kde sa nachádza tento vzácny strom. Nebolo však jednoduché získať „odnož“ 
jablone aj pre našu obec. O pomoc som požiadala pána starostu, ktorý vycestoval 
do Naháča a vzácne štepy získal. Ďalšou etapou je vybudovanie parku s dominan-
tou jablone. Zatiaľ je podaný projekt na realizáciu sadu, v ktorom by sa uchovali 
staré odrody ovocných stromov a samozrejme aj Fándlyho jablone.  
 Čím je zaujímavá uvedená jabloň? Zistilo sa, že je to vlastne mutant, ktorý 
nemá korunné lupienky ani tyčinky. Namiesto toho má zmnožený kalich a plodolis-
ty. Bezsemenné jabĺčka vznikajú teda bez oplodnenia. Keďže kvet nemá korunné 
lupienky, na prvý pohľad sa zdá, že nekvitne. Preto tento strom nazývajú aj 
„nekvitnúca jabloň“.  Vlastnosti tejto jablone možno prenášať do ďalšej generácie 
iba preštepením alebo iným spôsobom vegetatívneho rozmnožovania.  
 Jabĺčka Fándlyho jablone dozrievajú u nás začiatkom septembra. Majú asi 
8 až 10 cm  priemer. Majú guľatý tvar, sú žltozelené s bielou dužinou. Ich chuť je 
sladkokyslá. Podčiarkuje ju jemná vôňa.  
 Opisovaná nekvitnúca jabloň je vzácna biologická zvláštnosť patriaca k prírodnému a kultúrnemu bohatstvu našej kra-
jiny. Poukazuje na tvorivého ducha, pozorovacie schopnosti a celoživotné výchovno-vzdelávacie úsilie Juraja Fándlyho. Vý-
znam tohto historického stromu sa ešte zdôraznil vo svetle nových poznatkov molekulárnej biológie, ktorá objasnila funkciu 
génov pri vývine kvetných kruhov krytosemenných rastlín.  
 Aj keď podobné mutanty boli popísané ako zriedkavé zvláštnosti z niektorých iných európskych krajín, u nás je zatiaľ 
tento naháčsky výskyt jediný svojho druhu. V súčasnosti je tento strom už veľmi starý, ale vo dvore a záhrade starej fary v Na-
háči, ktorá je múzeom a na ktorej Juraj Fándly pôsobil, rastú už mladšie stromy s rovnakými vlastnosťami. 
 Podrobnejšie informácie o jabloni s jej plodoch nájdete v Pútniku svätovojtešskom 2018.          
                                                                                                                                                                                         S. Szalaiová 
 
 
 
 

                          

Obecná knižnica 

Súťaže vo varení gulášu sa roz-
behli vo viacerých obciach. Gu-
láš cup v Lukáčovciach má však 
neopakovateľné čaro. Je jedným 
z mála podujatí na ktorom sa 
súťažiaci i návštevníci veselo 
zabávajú. Počas akcie prebieha-
jú rôzne súťaže, ktoré sú veľ-
kým lákadlom. Stalo sa tak aj  
22. júla 2017 v areáli ŠK Mag-
nus Lukáčovce. OZ Vrbina v 
spolupráci s uvedeným športo-
vým klubom a obecným úradom 
zorganizovali ďalší ročník tohto 
zaujímavého podujatia.        SSz  

                          

Guláš cup 

Fándlyho jabloň v Naháči 

https://sk.wikipedia.org/wiki/1828
https://sk.wikipedia.org/wiki/Slavo%C5%A1ovce
https://sk.wikipedia.org/wiki/22._okt%C3%B3ber
https://sk.wikipedia.org/wiki/1885
https://sk.wikipedia.org/wiki/Drien%C4%8Dany
https://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensko
https://sk.wikipedia.org/wiki/Evanjelick%C3%BD_k%C5%88az
https://sk.wikipedia.org/wiki/Folkloristika
https://sk.wikipedia.org/wiki/Folkloristika
https://sk.wikipedia.org/wiki/Romantizmus
https://sk.wikipedia.org/wiki/Spisovate%C4%BE
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0t%C3%BArovci
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0t%C3%BArovci
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Športovo - dopravný deň 

V mesiaci jún sa na miest-
nom futbalovom ihrisku v 
areáli ŠK Magnus Lukáčov-
ce konal športovo dopravný 
deň pre deti a mládež.  

  Prekvapením bol príchod veľ-
kého požiarnického auta. Deti 
si mohli vyskúšať hasenie po-
žiaru či pozrieť auto zvnútra. 
Pre deti boli pripravené rôzne 

zaujímavé súťaže. Za kaž-
dú súťaž získali peknú pe-
čiatku  a na záver sladkú 
odmenu. 
Za pekný obrázok s do-
pravnou tematikou, ktorý 

deti namaľovali  dostali 
reflexné vesty alebo pási-
ky či iné bezpečnostné 
prvky, ktoré prispejú k 
ich bezpečnosti na ceste. 
Ďalšou atrakciou bolo 
maľovanie na tvár.  
Odmenou pre usporiada-
teľov boli šťastné tvárič-
ky detí. Akciu zorganizo-
val obecný úrad v spolupráci s OZ Vrbina a ŠK Magnus. Fi-
nančne akciu podporil Nitriansky samosprávny kraj.                                                                                                      
                                                                                           SSz 
 
 

Aj vďaka tomu, 
že občianske 
združenie OZ 
Vrbina každoroč-
ne podáva malé 
projekty v rámci 
Nitrianskeho sa-
mosprávneho 
kraja, získava 
finančnú podporu 
na realizáciu nie-
ktorých svojich 
aktivít. Jednou z 
doteraz podporovaných aktivít je aj stolnotenisový turnaj o 

pohár OZ Vrbina. 
Každoročne sa tento 
turnaj koná v mesiaci 
apríli. V roku 2017 
však z organizačných 
dôvodov bola reali-
zácia tohto podujatia 

preložená na mesiac novem-
ber. Radosť z pohybu a z 
víťazstva však bola neopa-
kovateľná. Víťazi každej 
kategórie získali nielen cen-
né medaily ale vďaka fi-
nančnej podpore Nitrianske-
ho samosprávneho kraja aj   
sadu športových potrieb (pinpongové rakety, badmintonové 
sety). Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť, víťazom sr-
dečne blahoželáme a tešíme sa na stretnutie v ďalšom ročníku 
tohto športového zápolenia.                                                 SSz 

Ping pongový turnaj 

Pele mele 

Sereďmaratón Polícia varuje Darovanie krvi Autobus 

Martin Bulla v spolupráci s 
Národnou transfúznou službou 
Nitra organizuje v našej obci 
dobrovoľné darovanie krvi, 
ktoré sa koná  dvakrát ročne v 
kultúrnom dome. 
 V roku 2017 to bolo 26. júna  
a potom  8. decembra. V júni 
darovalo krv rekordných 51 
darcov, z toho bolo 7 prvodar-
cov. 
 Pán Bulla ďakuje všetkým 
darcom. Ďakuje aj svojim 
spolupracovníkom  S. Zemko-
vej, D. Kossovi, R. Šimorovi a 
Š. Tóthovi , ktorí mu pomáha-
li pri organizovaní tejto akcie. 
                         zdroj internet 

Vážení občania, 
 od 1.2.2018 dochádza k 
zmene cestovného poriad-
ku: Linka 403404 Nitra – 
Zbehy -Alekšince - Luká-
čovce 
Spoj 2 s odchodom o 4.30 h 
zo zastávky Lukáčovce-
 kaštieľ, posunutý na od-
chod 4.25 hod. z dôvodu 
zabezpečenia dostatočnej 
časovej rezervy k vlakové-
mu prípoju do Leopoldova, 
zo železničnej stanice Alek-
šince.   
Linka 403404 Nitra – Zbe-
hy -Alekšince - Lukáčovce 

 

Už dvanásty ročník medziná-
rodných cyklistických prete-
kov Sereďmaratón sa konal 
dvanásteho mája  2017. Zú-
častnilo sa ho viac ako 200 
pretekárov z 5 krajín sveta.   
Toto podujatie si už vybudo-
valo dobré meno a každoroč-
ne má viac účastníkov a 
vzbudzuje väčší záujem. 

 Organizátori naplánovali 
trasu  pretekov dlhú 116 
kilometrov  aj cez našu obec. 
Obyvatelia  povzbudzovali  
súťažiacich a tak ich motivu-
jú k vyšším športovým výko-
nom.  

                                        

Polícia opäť varuje seniorov 
pred podvodníkmi. Nepožičia-
vajte peniaze neznámym 
ľuďom, ktorí sa vydávajú za 
známych vašich príbuzných. 
Nerozmieňajte peniaze nezná-
mym ľuďom. Nesadajte do auta 
s cudzími osobami. Nedávajte 
peniaze cudzej osobe aj keď 
tvrdí, že ich potrebuje. Neverte 
osobám, ktoré tvrdia, že ste sa 
stali výhercami. Neverte oso-
bám, ktoré tvrdia, že vám prišli 
vyúčtovať preplatky. Cudzie 
osoby nevpúšťajte do domu a 
nebuďte s nimi osamote. Ak na 
vás robia nátlak volajte 158 
alebo 112. 

https://www.facebook.com/stanislava.zemkova.9?fref=mentions
https://www.facebook.com/stanislava.zemkova.9?fref=mentions
https://www.facebook.com/dalibor.koss.7?fref=mentions
https://www.facebook.com/rastislav.simora?fref=mentions
https://www.facebook.com/stefan.toth.96?fref=mentions
http://www.lukacovce.sk/file/358/403404.pdf
http://www.lukacovce.sk/file/358/403404.pdf
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Denisa Černá 
Denisa Černá vstúpila po niekoľko mesačnej prestávke opäť do boxerského ringu. V sobotu 18.2.2017 v Nitre sa zúčastnila 1. 
slovenskej ligy boxu. Podobne, ako vo väčšine prípadov, ani tentoraz sa nenašla súperka v jej váhovej kategórii. Pri Deniskinej 
váhe 53kg sme ju museli posunúť o DVE! váhové kategórie vyššie. Za súperku mala Táňu Zelenskú z Trnavy, ktorá od nej bola 
o sedem kíl ťažšia. "Pred zápasom som mal isté obavy z obrovského váhového rozdielu, ktorý dával poriadnu výhodu súperke, 
no zároveň som vedel, že Deniska je pripravená a takisto veľmi dobre viem, čo v ringu dokáže predviesť." Po veľmi ťažkom, 
bojovnom a divákmi ocenenom zápase zaslúžene zvíťazila. O jej víťazstve nebolo pochýb a rovnako to videli aj rozhodcovia, 
ktoré jej pripísali víťazstvo 5:0 na body. Deniske nechýbalo veľa, aby zápas ukončila ešte pred limitom, sériou tvrdých úderov, 
po ktorých bola jej súperka počítaná. "Tento zápas berieme, ako prípravu na nadchádzajúce Majstrovstvá Slovenska, ktoré by sa 
mali konať o šesť týždňov. Budeme radi, ak nám aj naďalej budete držať palce.                                                                  Zdroj: 
internet  

Športovci z Lukáčoviec  

Lukáš Štetina (* 28. júl 1991)  

Je slovenský futbalový obranca. Svoj debut zaznamenal za FC Nitra v Corgoň lige 
dňa 11. júla 2009 v zápase s MŠK Žilina, ktorý sa skončil remízou 1-1. Svoj prvý 
gól strelil v zápase s Dunajskou Stredou, ktorý Nitra vyhrala 2-0. V marci 2011 
prestúpil do ukrajinského klubu FC Metalist Charkov. Debutoval 5. marca 2011 v 
zápase proti Vorskla, ktorý sa skončil nerozhodne 0-0. Za Charkov odohral len 2 
zápasy. Vo februári 2012 odišiel na polročné hosťovanie do slovenského prvoligo-
vého tímu Tatran Prešov, v súčasnosti hrá za český klub AC Sparta Praha. 
Medzi jeho prednosti patrí tzv. tvrdá strela.  
Reprezentačná kariéra 
Mládežnícke reprezentácie: 
Štetina pôsobil v mládežníckych reprezentáciách Slovenska vrátane tímu do 
21 rokov. Zúčastnil sa kvalifikácie na Majstrovstvá Európy hráčov do 21 rokov 2013 konaného v Izraeli, kde Slovensko obsadilo 
s 15 body druhé miesto v konečnej tabuľke skupiny 9. Skóroval 3. 6.  2011 proti Lotyšsku (výhra 2:0) a 10. 9. 2012 proti Ka-
zachstanu (výhra 6:0). Slovensko sa na záverečný šampionát neprebojovalo cez baráž, kde vypadlo po prehrách 0:2 doma i von-
ku s Nizozemskom. 
A-mužstvo 
19. novembra 2013 debutoval v A-mužstve Slovenska pod trénerom Jánom Kozákom v priateľskom zápase  proti Gibraltaru, 
ktoré malo dejisko v portugalskom Algarve v meste Faro a bolo vôbec prvým oficiálnym zápasom Gibraltaru po jeho prijatí za 
54. člena UEFA v máji 2013. V zápase sa zrodila prekvapivá remíza 0:0, za slovenský výber nastúpili hráči zo širšieho reprezen-
tačného výberu. 
Koncom augusta 2016 ho tréner Ján Kozák opäť nominoval do A-mužstva slovenskej reprezentácie pre kvalifikačný zápas 
s Anglickom  hraný 4. septembra (porážka 0:1 v Trnave, Štetina do zápasu nezasiahol). 
Praha 
 Futbalový obranca Lukáš Štetina z Dukly Praha je majiteľom najtvrdšej strely v Česku. Člen širšieho kádra slovenskej reprezen-
tácie dominoval počas tretieho ročníka tzv. "Súboja plejerov" v Prahe v súťaži tvrdosti streľby, keď mu namerali úctyhodných 
134,83 km/h. Bolo to o 11 km/h viac ako dosiahol druhý hráč v poradí Milan Nitrianský z Bohemiansu. Tretí skončil český re-
prezentant a hráč Slávie Praha Jaromír Zmrhal. 
"Môj výkon ma potešil. Vedel som, že mám tvrdšiu strelu, ale presne mi ju ešte nikto neodmeral," povedal Štetina. "Odmalička 
sa mi páčili hráči s tvrdou strelou. Mojím detským vzorom bol Roberto Carlos. Triumf v tejto disciplíne je pre mňa takou čereš-
ničkou," dodal pre web fsagency.eu líder duklianskej defenzívy, ktorá pri vstupe do jarnej časti českej ligy ešte neinkasovala.                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                       Zdroj: internet 
 

Majstrovstvá  SR v chôdzi  

Halové majstrovstvá 
Slovenskej republiky v 
športovej chôdzi sa ko-
nali 28. januára 2018 v 
Bratislave. Tohoto pre-
stížneho podujatia sa zú-
častnili aj občianky  z 
našej obce. V kategórii 
veteránky na 3000 met-
rov sa  umiestnila na tre-
ťom mieste pani Gabrie-
la  Tinková. 
K úspechu srdečne bla-
hoželáme.                SSz 

Tatiana Tinková – Matej Tóth – 

Gabriela Tinková 
Gabriela Tinková  
 na treťom mieste 

Gabriela Tinková -  tréner AK 

Bojničky Ján Šiška 

https://sk.wikipedia.org/wiki/28._j%C3%BAl
https://sk.wikipedia.org/wiki/1991
https://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensko
https://sk.wikipedia.org/wiki/Futbal
https://sk.wikipedia.org/wiki/FC_Nitra
https://sk.wikipedia.org/wiki/Corgo%C5%88_liga
https://sk.wikipedia.org/wiki/11._j%C3%BAl
https://sk.wikipedia.org/wiki/2009
https://sk.wikipedia.org/wiki/M%C5%A0K_%C5%BDilina
https://sk.wikipedia.org/wiki/11._j%C3%BAl
https://sk.wikipedia.org/wiki/FK_DAC_1904_Dunajsk%C3%A1_Streda
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ukrajina
https://sk.wikipedia.org/wiki/2011
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=FC_Vorskla_Poltava&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Febru%C3%A1r
https://sk.wikipedia.org/wiki/2012
https://sk.wikipedia.org/wiki/1._FC_Tatran_Pre%C5%A1ov
https://sk.wikipedia.org/wiki/AC_Sparta_Praha
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kvalifikace_na_Mistrovstv%C3%AD_Evropy_ve_fotbale_hr%C3%A1%C4%8D%C5%AF_do_21_let_2013
https://cs.wikipedia.org/wiki/Algarve
https://cs.wikipedia.org/wiki/UEFA
https://cs.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1n_Koz%C3%A1k_star%C5%A1%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slovensk%C3%A1_fotbalov%C3%A1_reprezentace
https://cs.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1n_Koz%C3%A1k_star%C5%A1%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Anglick%C3%A1_fotbalov%C3%A1_reprezentace
http://www.fsagency.eu/svk/clanok/1967-stetina_ma_najtvrdsiu_strelu/
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Magnus cup 

V pekný letný deň, 25.6. 2017, sa na futbalovom ihrisku ŠK Mgnus Lukáčovce kona-

la súťaž žiackych družstiev „Magnus cup“. Zúčastnili sa jej štyri družstvá, ktoré v 

konečnom poradí obsadili nasledovné miesta: 1. miesto ŠK Magnus Lukáčovce, 

2.miesto TJ Slovan Preseľany, 3.miesto  TJ Družstevník Pastuchov a  na  4. mieste sa 

umiestnila  TJ Nové Sady. 

Semifinále: 

ŠK Magnus Lukáčovce 4 - 0 TJ Nové Sady 

TJ Družstevník Pastuchov 0 - 2 TJ Slovan Preseľany 

O 3 miesto: 

TJ Nové Sady 0 - 4 TJ Družstevník Pastuchov 

Finále: 

ŠK Magnus Lukáčovce 4 - 1 TJ Slovan Preseľany 

Talent turnaja -  

Petrík Maurício 

Najlepší strelec -  

Benjamín Holčík 

Najlepší brankár -  

Vašíček Viktor 

Najlepší hráč -  

Toráč Jozef 

                                 Zdroj. internet 

Pripájame sa 

ku gratulácii 

Stratená fašiangová basa  

Nestáva sa každý rok , aby v čase fašiangov došlo 
k únosu hlavnej rekvizity, aby sa stratila basa.  V 
našej obci sa to 10. 2.  2018 udialo. Bez basy nie 
sú pravé fašiangy. Basu treba hľadať. Členovia 
OZ Vrbina, ktorí každoročne organizujú fašian-
gový sprievod preto požiadali o pomoc policajta 
Stanka z Hornej Dolnej. Na pomoc prišlo aj veľa 
občanov a návštevníkov obce. Niektorí prišli i v 
maskách, aby ich únosca nepoznal. Policajt Stan-
ko rozdelil úlohy a všetci sa spoločne vybrali 
vypátrať basu. Nezastavila ich ani nastražená 
zelená dymovnica. Obetaví občania pripravili pre 
hľadajúcich občerstvenie.  Aj vďaka tomuto poči-
nu sa podarilo basu nájsť. Ďakujeme preto rodine 
Ardonovej, Medzihradskej, Milošovi Hanákovi, 
rodine Hraškovej, Zabákovej, Rumančíkovej, 
Brňovej,  Šimorovej, Gajdošovej, Bosákovej, 
Megovej, Balkovej, pánovi starostovi a všetkým, 
ktorí prispeli na  pohostenie a doplnenie síl.  
 Po šťastnom nájdení basy sa všetci rado-
vali a tancovali s ňou Ale čas je neúprosný. Fa-
šiangy sa končia, prichádza pôst a zrazu prišla 
smrtka vziať basu a tak ukončiť obdobie veselia. 
Nepomohlo dohováranie, ani zásah policajta 
Stanka. Basa podľahla. Prítomní sa s ňou náleži-
te, ako sa na koniec fašiangov patrí, rozlúčili. 
Nechýbal ani príhovor pani notárky. Potom už 
basu spoločne odprevadili do kultúrneho domu. 
 Pretože pôst sa začínal až o pár dní, v 
kultúrnom dome bolo ešte veselo. Spoločnú pra-
ženicu pripravili pani Jančová a pani Hantáková. 
Obom ďakujeme za pomoc. Poďakovanie patrí aj 
všetkým darcom vajec a fašiangových dobrôt. Počas veselia členovia OZ Vrbina odmenili 
všetky detské masky sladkou čokoládou. Aj deti, ktoré pomáhali pri pátraní dostali čokoládu. 
Prítomní sa naviac naučili zaujímavý veselý tanček zajačikov a každý, kto sa kurzu tanca 
zúčastnil, dostal čokoládového zajačika-lízanku.                                                                       organizátori 
  

Viac fotiek  nájdete na stránke obce. 
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Sobáše 
V roku 2017 bolo v našej obci šesť sobášov:  
Apríl 2017      Juraj Kopecký a  Ing. Lenka Rusová 
Júl 2017    Vladimír Teplanský a  Viera Horňáková 
September 2017 Ondrej Riegel a Radka Staňková 
Október 2017 Pavel Chlepko a  Alena Chlepková 
December 2017 Rastislav Mikulec a Miroslava Hurtová 
December 2017 Ing. Juraj Kollár a  Mgr. Adela  Péteryová 
Srdečne blahoželáme! 
 

Vitajte na svete 
V roku 2017 sa v našej obci narodilo šesnásť detí, z toho osem  dievčat a osem chlapcov 
Cárachová Paulína  Vašičková Natália  Čičmiš Adam 
Skladaná Adela       Školník Dávid         Zachar Marek   
Borbély Dávid   Pokrývková Simona  Palšovičová Olívia 
Wirth Hana                 Dobrý Ľuboš                 Michalička Viktor 
Bosáková Vanesa   Doktor Jakub   Kaplavka Lucas 
Režová Sofia   
Prajeme veľa zdravia! 
 

 Opustili nás 
V roku 2017 nás navždy opustilo 12 spoluobčanov: 
Rehuš Dalibor           *11. 11. 1970    † 07. 05. 2017            Antaličová Monika    *09. 07. 1921   † 20. 08. 2017  
Franc Vladimír          *27. 08. 1962    † 12. 05. 2017   Kališová Anna           *11. 07. 1936   † 08. 09. 2017 
Ardon Ján                  *23. 03. 1926    † 29. 06. 2017    Hanák Stanislav         *08. 01. 1951   † 24. 09. 2017  
Hrebík František        *20. 07. 1948    † 02. 07. 2017   Chmelan Peter           *12. 06. 1941    † 17. 10. 2017  
Hurtová Andrea         *01.  09. 1970   † 23. 07. 2017   Gajdošová Štefánia    *22. 12. 1940   † 28. 10. 2017 
Chudý  František       *20. 01. 1926    † 25. 07. 2017                Hajduchová Emília     *18. 10. 1943   † 28. 11. 2017   
Príbuzným a známym vyjadrujeme úprimnú sústrasť. 
 

Spoločenská kronika 

Lukáčovský spravodaj. Vydáva Obecný úrad Lukáčovce, 951 23 Lukáčovce. NEPREDAJNÉ. 

Redakčná rada: Ing. Eduard Teplanský, Ing. Soňa Szalaiová. 

Telefón: 0908 077 655, e- mail: noviny.lukacovce@gmail.com 

Šetrime vodou Trieďme odpad 

V posledných rokoch je vo všeobecnosti známe, že býva ove-
ľa menej zrážok ako tomu bolo v hlbšej minulosti. Tieto zráž-
kové pomery sa podpísali aj na stave spodných vôd. To zna-
mená, že veľa studní, a našu obecnú nevynímajúc, stráca vodu 
alebo je v nich menej vody. Je preto nielen pre našu obec, ale 
pre celé ľudstvo potrebné vážiť si tento dar prírody a neplyt-
vať zbytočne vodou. Sme jedna z mála krajín, ktorá má to 
šťastie, že na jej území sa nachádzajú pramene pitnej vody. Je 
to naše šťastie, no na druhej strane si toto bohatstvo nevieme 
vážiť. Za spotrebu vody platíme. Ak ňou nebudeme šetriť, 
stane sa nielen nedostatkovým ale aj drahým tovarom.  
 Preto naozaj šetrime vodou. Nevylievajme ju zbytoč-
ne. Vodu po opláchnutí ovocia nevylievajme, polejme ňou 
kvety. Na zalievanie záhrady používajme zachytenú dažďovú 
vodu, nemajme zbytočne pustenú vodu napríklad pri čistení 
zubov a podobne. Návodov ako šetriť je naozaj veľa.   
 Nespoliehajme sa na iných. Začnime od seba, vážme 
si dary prírody  a buďme príkladom pre svoje deti, priateľov, 
susedov . . . 

Zdá sa to ako módny trend, ale je nevyhnutnosťou v dnešnej 
dobe triediť odpad. V obchodných reťazcoch nám ponúkajú 
tovar v rozmanitých obaloch a veľakrát deklarujú ich recyklá-
ciu. Je to dobré, že majú takýto postoj k životnému pro-
strediu. Ich snaha je však márna ak konečný spotrebiteľ, teda 
my sami, nebudeme tento odpad triediť.  
 Obecný úrad zabezpečil nádoby na sklo, pravidelný 
zber plastových fliaš a zber nebezpečného odpadu. Dôvody 
boli racionálne. Za netriedený komunálny odpad sú značné 
poplatky, ktoré musí  konečnom dôsledku každý občan platiť. 
 Napriek snahe obce zabezpečiť triedenie odpadu 
však v minulom  roku  vyviezli komunálne služby z obce 
temer dvojnásobok netriedeného komunálneho odpadu oproti 
predchádzajúcemu obdobiu. Ak bude takýto trend pokračovať 
je možné, že bude nutné pristúpiť k zvýšeniu poplatku za 
odvoz odpadu. Predísť tomu je  jednoduché. Stačí dôslednej-
šie triediť odpad, tým si ušetriť nielen vlastnú peňaženku ale i 
prírodu a prispieť k lepšiemu životnému prostrediu.    

Obecný úrad žiada občanov .   .   . 


