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Vážení spoluobčania,
Vzhľadom na to, ţe sa začal nový školský
rok 2011-2012, chcel by som popriať celému
pedagogickému zboru v ich zásluţnej práci,
ţiakom a ich rodičom veľa síl, zdravia, úspechov a ako som sa uţ vyjadril pri zahájení
školského roku dobrú vzájomnú spoluprácu
medzi rodičom a učiteľom. Tento vzťah je
veľmi dôleţitý pre úspešné vzdelávanie
a výchovu Vašich – našich detí.
Spomenul som ţiakov a nedá mi
nespomenúť aj mládeţ. S radosťou konštatujemť, ţe počas môjho skoro 5 ročného funkčného obdobia môţem charakterizovať tento
rok a hlavne prázdniny ako obdobie bez väčších priestupkov a bez vandalizmu. Myslím
si, ţe k tomuto stavu značne prispeli aj spoločné akcie konané v našej obci. Mám tým
na mysli pochovávanie basy, kde sa hlavne
mládeţ aktívne podieľala na nácviku jej realizácii a úspešnosti. Taktieţ mládeţ bola
účastná či uţ ako súťaţiaci, alebo pozorovatelia a návštevníci pri súťaţi vo varení gulášu. Som rád, ţe si táto skupina mladých ľudí
uvedomila, ţe patrí do komunity obce
a pevne verím, ţe v spolupráci s obecným
zastupiteľstvom budeme naďalej spolupracovať pri rôznych spoločenských aktivitách.
V našej obci máme veľmi významné sakrálne sochy. Je priam povinnosťou
kaţdej generácie sa o tieto významné pamiatky s úctou, váţnosťou a odborným prístupom starať a tak zachovať ich existenciu.
Z toho dôvodu som sa rozhodol pozvať na
opravu sakrálnych sôch v našej obci odborného reštaurátora p. R. Saleja, ktorý ma oslovil svojou prácou v niektorých blízkych obciach, kde reštauroval kultúrne pamiatky.
Pozvanie prijal a vďaka tomu v priebehu
augusta bola v obci zrealizovaná oprava
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týchto pamiatok:
- socha sv. J. Nepomúckeho z r. 1781
- socha p. Márie Sedembolestnej z r. 1852
- socha p. Márie pri ceste
- kríţ na cintoríne
Uvedené pamiatky boli zreštaurované do
podoby v akej boli postavené. Sú zachované
pôvodné nápisy, tvary a farby. Poďakovanie
patrí aj tým, ktorí sa v minulosti aktívne podieľali na oprave a zachovaní týchto sakrálnych hodnôt. Boli to občania našej obce a to
nebohý pán J. Vereš a v 90-tich rokoch pán
Rastislav Bellovič.
Váţení spoluobčania, vďaka za
pekné a príjemné prostredie v obci patrí aj
našim sezónnym obecným pracovníkom: p.
P. Reţovi, p. M. Matejičkovi a p. M. Chmelanovi, ktorí okrem iného odviedli kus poctivej práce pri kosení a čistení brehov potoka
Blatina a Katov potok v intraviláne obce.
Zlepšil sa stav nielen vodohospodársky, ale
aj estetický. Cieľom tejto práce bolo získať
pekné, tiché a estetické prostredie pre obec.
Som pevne presvedčený, ţe bude
tomu tak i v budúcnosti. Preto touto cestou
vyzývam spoluobčanov – majiteľov záhrad
susediacich s týmto priestorom, aby zastavili
znehodnocovanie tohto objektu vývozom
rôzneho organického odpadu, ktorý môţu
veľmi racionálne zhodnotiť vo svojej záhrade pri kompostovaní a následným zaoraním.
Pomôţu tak nielen našej obci skrášliť prostredie ale takýmto ekologickým prístupom i
prírode, no v prvom rade sebe a vytvoria v
okolí vlastného pozemku pekné prostredie.
Ing. Igor Cok
Starosta obce

Informácie zo zasadnutia OZ
Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 14. 9.
2011 v malej zasadačke kultúrneho domu v Lukáčovciach
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí s ch v a ľ u j e:


Predloţenie ţiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Zefektívnenie separovaného zberu odpadov v obci
Lukáčovce“



Spolufinancovanie hore uvedeného projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov



Cenu vody dodávanej z obecného vodovodu pre domácnosti a právnické osoby pre rok 2012 v obci Lukáčovce
vo výške 0,66 €/ m3, domácnosť v ktorej ţije darca krvi, má zľavu 10 % z uvedenej ceny vody.



VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi



Miesto na vybudovanie multifunkčného ihriska



Prenájom časti obecného pozemku pre p.Gabča na parkovacie miesto
Obecné zastupiteľstvo p o v e r u j e starostu obce



Prerokovať a vysporiadať pozemok pre multifunkčné ihrisko v spolupráci s ŠK Magnus



Zabezpečiť dopravné značenie pri ZŠ a MŠ pre zvýšenie bezpečnosti detí
Obecné zastupiteľstvo z a m i e t a:



Vystúpenie ZŠ a MŠ zo spoločného školského úradu

Upozornenie !
Správca pohrebiska obce Lukáčovce zistil, ţe na pohrebisku sa nachádzajú hrobové miesta, ktoré nie sú udrţiavané, prípadne nie je za ne zaplatený poplatok alebo nie je známy nájomca.
Z týchto dôvodov vyzýva nájomcu, aby sa prihlásil, zaplatil a uzatvoril nájomnú zmluvu, prípadne zrušil nájom
na Obecnom úrade v Lukáčovciach osobne, alebo na tel. č. 037/7829101, alebo emailom: obecnyurad@lukacovce.sk .
V prípade nezistenia nájomcu, hrobové miesto môţe prevádzkovateľ cintorína v zmysle zákona po splnení ďalších podmienok zrušiť a ponúknuť inému záujemcovi.

Poznávacia cesta
V dňoch 23.aţ 26. augusta zorganizovala MAS Radošinka pre svojich pracovníkov poznávaciu cestu do Českých Budejovíc. Cieľom bolo stretnutie členov spomínanej MAS Radošinka s členmi podobnej MAS Ruţe v
Čechách a vzájomná výmena skúseností.
Po krátkom zvítaní a ubytovaní nasledovala prehliadka zámku
Český Krumlov. Druhý deň po raňajkách sme sa stretli s predstaviteľmi
MAS Ruţe. Hostitelia nám odprezentovali svoje uţ zrealizované projekty a
oboznámili nás s ich návrhmi a plánmi

do budúcnosti. Podobne aj naša skupina predstavila projekty, ktoré sa podarilo zrealizovať. V diskusii sme sa
dozvedeli, čo pomohlo hostiteľskej
skupine prekonať začiatočné ťaţkosti,
aké návrhy a projekty by ešte radi
zrealizovali. Po výmene skúseností
sme si prezreli chránenú dielňu, materské centrum, zrekonštruovaný kláštor, obnovené malé sakrálne sochy,
ranč a veľa iných zrealizovaných projektov. Večer unavení ale plní krásnych záţitkov a inšpirácií sme išli
spať. Ďalší deň sme navštívili výstavu
Zem Ţiviteľka, podobne zameranú
ako u nás Agrokomplex. Večer nás
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čakalo neformálne stretnutie s predstaviteľmi ešte ďalších MAS pôsobiacich v blízkosti Českých Budejovíc.
Všade sme sa stretli s príjemnými ľuďmi. Presvedčili sme sa, ţe
keď je elán a zápal pre dobrú vec, dá
sa urobiť veľa uţitočného pre celý
región. Na záver chcem zaţelať všetkým pracovníkom MAS Radošinka
veľa síl a nadšených ľudí okolo seba,
aby sme aj my mohli realizovať nové
zaujímavé a uţitočné projekty pre
rozvoj našich obcí.
Ing. Soňa Szalaiová

Slovenská pošta informuje
Váţení občania, Poštová banka ponúka nový produkt pre
seniorov. Vďaka novému balíku sluţieb môţu aj seniori
vyuţívať svoj účet ešte pohodlnejšie a modernejšie.

K uvedenému balíku sluţieb získate aj osobný
účet a k nemu aj najčastejšie bankové sluţby a transakcie.
Ďalšou výhodou je, ţe si môţete sluţby rozšíriť o
doplnkové sluţby k účtom.. Do tejto kategórie patrí :

Výhody osobného účtu sú nasledovné:


váš dôchodok alebo jeho časť vám bude doručená v
prípade potreby aţ domov



peniaze, ktoré si ponecháte na účte budete mať uloţené bezpečne v banke



dôchodok si môţete vybrať na kaţdej pošte na Slovensku



mesačné platby môţete uhrádzať priamo z účtu
alebo nastaviť ich pravidelné automatické uhrádzanie, aby ste na ne nezabudli





doručovanie dôchodku plus - doručenie dôchodku
alebo jeho časti pohodlne bezplatne aţ domov



povolené prečerpanie - umoţní v prípade potreby
ísť na účte do mínusu



elektronické bankovníctvo - prístup k účtu cez telefón alebo internet.

Bliţšie informácie vám poskytnú pracovníci pošty
počas otváracích hodín pre verejnosť.
Vedúca pošty si dovoľuje upozorniť verejnosť na
predĺţenú otváraciu dobu jeden deň v týţdni a to v stredu
popoludní do 17,oo hodiny.

môţete určiť aţ 3 blízke osoby, ktoré by v prípade
potreby mohli prebrať váš dôchodok alebo uhradiť
za vás pravidelné platby.

pracovníci pošty

Poštový úrad Lukáčovce, hodiny pre verejnosť:
Pondelok

07:30 hod.

12:00 hod.

Obedňajšia prestávka

12:30 hod.

15:30 hod.

Utorok

07:30 hod.

12:00 hod.

Obedňajšia prestávka

12:30 hod.

15:30 hod.

Streda

07:30 hod.

11:00 hod.

Obedňajšia prestávka

13:00 hod.

17:00 hod.

Štvrtok

07:30 hod.

12:00 hod.

Obedňajšia prestávka

12:30 hod.

15:30 hod.

Piatok

07:.30hod

12:00 hod.

Obedňajšia prestávka

12:30 hod,

15:30 hod.

Aktuality
Kaplnka pri Vlčej jame

Hodová diskotéka

Vzácna návšteva

Pri Vlčej jame, medzi lipami stojí
kaplnka postavená na počesť sv. Floriána, ochrancu pred poţiarmi. V roku
1880 ju dali postaviť štyri rodiny Gajdošových. Podľa ľudového rozprávania na jej mieste pôvodne stál drevený
stĺp s obrazom či sochou Panny Márie. Dnes je kaplnka v neutešenom
stave. Skupina dobrovoľníkov sa podujala na obnovu jej interiéru. Po dokončení prác bude iste hodnotnou
súčasťou sakrálnych pamiatok v obci.

V pivničných priestoroch kaštieľa sa
v dňoch piatok 14. 10. 2011 a v sobotu 15. 10. 2011pod záštitou miestneho
futbalového klubu Magnus konala
diskotéka. Návštevnosť bola vysoká.
Na diskotéku prišli väčšinou mladí
ľudia z obce a okolia. Pri dobrej hudbe sa zabávali do skorých ranných
hodín. Hoci zábava prebiehala dve po
sebe idúce noci organizátori boli neúnavní. Aj preto sa im podarilo všetko
zvládnuť bez problémov.

V rámci Národnej siete rozvoja vidieka a OZ Radošinka sa v júni uskutočnilo stretnutie so zástupcami organizácií pôsobiacich na vidieku v Moldavsku. Lukáčovce boli prvou obcou ktorú hostia navštívili. Starosta obce Ing.
Igor Cok ich privítal a predstavil im
obec a zrealizované projekty. Potom
nasledovala návšteva keramickej dielne u pani Fusekovej, kde mohli nahliadnuť do tajov hrnčiarskeho umenia.
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Súťaž vo varení gulášu
Pod záštitou Obecného úradu sa v
areáli športového klubu dňa 20. 8.
2011 konal nultý ročník súťaţe vo
varení gulášu. Do súťaţe sa zapojilo 9
druţstiev. Hlavnou cenou bolo 24
plechoviek piva Heineken a sada steakových noţov. Všetci súťaţiaci dostali
na pamiatku varešku s nápisom
„Guláš Cup“.
Kaţdé súťaţné druţstvo si
vyţrebovalo číslo stanoviska a v presne určenom čase pripravilo guláš podľa vlastného receptu.

Počas varenia museli súťaţiaci čeliť prísnej kontrole. Hlavným
kontrolórom správnosti prípravy bola
nemenovaná maskovaná kontrolórka,
pani Fuseková so svojou asistentkou
pani Kališovou.

Po sčítaní hlasov prišlo na
rad vyhlásenie víťazov. Najväčší počet hlasov a tým prvé miesto získalo
druţstvo v zloţení: Matúš Sitár, Marek Hurta, Michal Sitár, Sandra Dianová. V poradí druhé skončilo druţstvo v zloţení Karol Bulla, Martin
Zachar, Tibor Hrebík a na treťom
mieste sa umiestnilo druţstvo v zloţení Matúš Ardon, Matúš Kališ, Marián
Kleiman, Angelika Gajdošová a Erik
Krajčovič.
Po skončení súťaţe pokračovala zábava formou diskotéky.
členovia OZ

O najchutnejšom guláši rozhodovali návštevníci akcie. Kaţdý z
nich si mohol zakúpiť hlasovací lístok
a ochutnať všetky druhy súťaţných
gulášov. Po ochutnávke na hlasovací
lístok napísal číslo stanoviska, na ktorom mu najviac chutil guláš.

Prezentácia obce na výstave Agrokomplex 2011
V rámci poľnohospodárskej výstavy
Agrokomplex Nitra sa dňa 21. 8. 2011
uskutočnila prehliadka krojov z okolia
Nitry. Reprezentanti našej obce predviedli slávnostný dievčenský, ţenský
a muţský kroj.
Lukáčovský kroj patrí do
skupiny Trnavského kroja. Ţenský
slávnostný odev sa skladal z nariasených rukávov - rukávcov, ktoré mali
vyšívané okraje. Na rukávce sa obliekala zdobená vesta prucel. Okolo krku
boli ţeny zdobené
bohato nazberaným a
vyšívaným golierom krézlom. Vpredu pod
krkom ţeny skrášľovala široká vyšívaná
mašľa. Spodnú časť
odevu tvorila zadná,
husto skladaná sukňa
a predná zástera. Zá-

stera bola tmavá, najčastejšie čierna,
farebne dookola vyšívaná kvetinovým
motívom. Okolo pása nosili ţeny
uviazanú ozdobnú farebnú stuhu.
Dievčatá nosili vo vlasoch stuţky, v
zime ručníky. Vydaté ţeny si vlasy
zakrývali vyšívaným bielym alebo
farebným čepcom. V zime nosili na
čepci ručník. Pred zimou sa chránili
teplými dekami - vlniakmi, ktoré boli
ozdobené strapcami. Vlniaky nosili

prehodené cez ramená a vpredu zopnuté. Kroj dopĺňali čiţmy s tvrdou
sárou. Muţský kroj pozostával z voľnej bielej košele so širokými bohato
vyšívanými rukávmi. Na košeli sa
nosil prucel. Pod krkom bola košeľa
ukončená mašľou. Ku kroju patrili
čierne, súkenné nohavice. Neodmysliteľnou súčasťou odevu bol klobúčik
zdobený jednofarebnou stuţkou. Ku
kroju taktieţ patrili čierne čiţmy.
Lukáčovský kroj krásne
zapadol do mozaiky ľudového dedičstva. Môţeme byť hrdí, ţe sa v našej
obci zachovali prekrásne
tradičné odevy našich
predkov, ktoré nám pribliţujú tradície a ich spôsob ţivota. Chráňme a
zachovávajme tieto ľudové poklady aj naďalej.
Ing. Soňa Szalaiová
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Aktivity v materskej škole

skúšali priamo v teréne dopravné situácie a jazdili na trojkolkách, štvorkolkách a kolobeţkách. Prialo nám aj počasie a deti sa do sýtosti vyšantili.

S príchodom septembra sa otvorila aj brána materskej
školy. Privítali sme medzi sebou našich nových kamarátov a spoločne sa zapájame do rôznych aktivít.

Posledný septembrový týţdeň prebiehala v našej škole
súťaţ: “Veselá tekvička“, do ktorej sa zapojilo 15 detí
s rodičmi. Deti nosili do škôlky vyparádené tekvičky a vo
vstupnej chodbe odrazu sedela lienka, zajačik, princezné,
jeţko, snehuliaci, škrečok, panáčik, húsenica, šaško, pankáč. Deti boli za svoju snahu a šikovnosť odmenené sladkosťou a malou odmenou.

Prvý týţdeň to bola návšteva Starého divadla
v Nitre na bábkovom predstavení : Cesta do krajiny Tuwin, ktorú sme si pozreli spoločne s našimi kamarátmi zo
základnej školy.

p. Anna Reţová

29. septembra sme absolvovali školenie na dopravnom ihrisku v brezovom hájiku v Nitre. Deti si vy-

Školské okienko
Školský rok sa začal krásnym slnečným počasím. Ţiaci
trávili veľa času vonku na rozličných aktivitách. Navštívili
Vojenský útvar v Nitre, kde sa im najviac páčila vojenská
technika a svetlice, ktoré boli krásne farebné.

Koncom mesiaca septembra sa uskutočnil Cezpoľný beh.
Všetci zúčastnení zvládli dlhú trať. Najlepším beţcom bol
ţiak 2. ročníka Peter Marák
PaedDr. D. Kollárová, riaditeľka školy
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Putovanie do Topoľčianok
Členovia Slovenskej jednoty dôchodcov (SJD) v Lukáčovciach absolvovali začiatkom septembra zájazd do
Topoľčianok. Zámerom bolo poznávanie kultúrno - historických pamiatok.
Naša cesta sa začala poţehnaním od nášho vdp.
farára Uvačeka a modlitbou Posvätného Ruţenca s prosbou , aby sme pri našich zdravotných ťaţkostiach zájazd
zvládli.
Prvou našou zastávkou v Topoľčiankach bola
návšteva kostola svätej Kataríny Alexandrijskej. Odbornú prednášku o tomto chráme predniesol miestny vdp.
farár. Kostol svätej Kataríny je chrám s klasicistickými
barokovými črtami z roku 1784. Autorom je Melichar
Hefel, ktorý je tieţ autorom Primacionálneho paláca v
Bratislave. Vdp. farár Uvaček v mene všetkých srdečne
poďakoval svojmu bývalému spoluţiakovi za podrobný
výklad a srdečné privítanie. Prezreli sme si aj okolie, v
ktorom sa nachádza Kríţová cesta. Do Topoľčianok kaţdoročne putujú pútnici aj zo zahraničia k Panne Márii
Škapuliarskej. V tomto roku sa konalo 325. výročie.

Po krátkej prestávke sme sa presunuli na prehliadku pekného Topoľčianskeho kaštieľa s upraveným parkom v
ktorom časť tvorí expozícia venovaná Tomášovi Garykovi
Masarykovi. Časť zámku sa vyuţíva ako hotel. V zámku je
kaplnka zasvätená Panne Márii Karamelskej. Oproti zámku
je známe múzeum koní a ţrebčinec, ktorý v tomto roku oslavuje deväťdesiatku. Videli sme všetky plemená koní, ktoré
sa na Slovensku chovali.
Nasledovala návšteva Vinárskych závodov, ktoré
zbierajú ocenenia po celom svete. Absolvovali sme prehliadku pivníc a degustačné posedenie s odborným výkladom. Posedenie vyvolalo dobrú náladu sprevádzanú piesňami o víne. Po občerstvení sme sa zvolenou trasou vydali k
Zubrej zvernici, ktorá nás tieţ zaujala, pretoţe sme dostali
patričný výklad.
Cestou domov na odpočívadle nasledovalo občerstvenie novým burčiakom od pána starostu Ing. Igora Coka.
Cesta ubiehala pozorovaním okolia a spevom známych Lukáčovských piesní z našich mladých čias. Záver patril poďakovaniu organizátorom, pretoţe výlet splnil naše očakávania, a modlitbe Anjel Pána.
p. Helena Babulicová, členka výboru SJD

Lúčime sa s letom ľudovou piesňou
Obec Hruboňovo, MAS OZ Mikroregión Radošinka
usporiadalo dňa 27.augusta 2011 stretnutie speváckych
skupín z obcí nášho regiónu.

čenie - kroje. Po skončení kultúrneho programu čakalo
účinkujúcich občerstvenie. Súčasťou podujatia bola prezentácia ľudových remesiel a umení v regióne.

V kultúrnom programe vystúpila amatérska
skupina Rybničkári, Ţenský spevácky súbor Alekšince,
Čabanka, Pelikánik, Šuriančanka, Matičiari, Zbeţanka,
Podhoranka, Hruboňovčanka. Okrem piesní a dobrej
nálady výnimočnosť podujatia podčiarkovalo aj slávnostné oblečenie spevákov. Väčšina skupín prezentovala nielen piesne rodnej obce ale i tradičné ľudové oble-

Predstavitelia MAS Radošinka sa dohodli, ţe týmto podujatím začala nová tradícia zbliţovania obcí regiónu
v kultúrnej oblasti. Škoda, ţe naša obec na tomto prvom
ročníku nemala zastúpenie v speváckych skupinách. Veríme, ţe v ďalších ročníkoch tento nedostatok napravíme.
členovia OZ
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LuSaKo
V sobotu, 8. 10. 2011, v Pivnici u štyroch evanjelistov na
fare v Lukáčovciach členovia hudobnej skupiny LuSaKo
krstili svoje prvé CD. Pri tejto príleţitosti vyslovili poďakovanie vdp. farárovi Mariánovi Uvačekovi a starostovi
obce Ing. Igorovi Cokovi a pánovi Michalovi Maruškovi
za pomoc pri vzniku CD.

Ako sa pracuje v kolektíve, kde je zo 6 ľudí práve 6
vedúcich?
Výborne. A vlastne aj preto, ţe doma nie sme vedúci, tak
aspoň tu....
Ako vznikol názov kapely?
Padlo viac návrhov. Nakoniec, po dlhých bezsenných nociach, bol názov kapely výsledkom konsenzu všetkých
členov kapely.

Čo sa skrýva pod názvom LuSaKo? Lukáčovské
Sakrálne Komando, ktoré vzniklo v decembri v roku
2000 ako spoločenstvo ôsmich nadšencov gospelovej a
country muziky.

Všetci terajší členovia sú zároveň zakladajúcimi členmi
kapely?

Za desať rokov svojej činnosti sa jeho členovia
môţu pochváliť tým, ţe spievali pri svätej omši svätého
otca Jána Pavla II. v Petrţalke, vystupovali v rámci programu pri príleţitosti 70-tich narodenín Mons. Jána Sokola
v Trnave a účinkovali na rôznych festivaloch gospelovej
muziky. Okrem toho kaţdoročne spievajú pašie a svojím
hudobným doprovodom skrášľujú priebeh svätých omší.
Veľmi si váţia ďakovný list Mons. Jána Sokola za spomínané účinkovanie na oslave jeho narodenín.

Áno.
Ako často a kde skúšate?
V kultúrnom dome raz za týţdeň.
Čo na to hovoria vaše manželky?
...
Kto bol otcom myšlienky vydať CD?
Všetci.

Dnes má skupina šesť členov:

Kto vám pomáhal s výberom piesní?



Babulic Roland - spev

Nemali sme poradcu. Spoločne sme sa dohodli.



Bulla Martin - spev, vokály, 6-strunová akustická
gitara, perkusie

Kde ste nahrávali?



Kališ Roman - spev, kontrabas, basová gitara

Kde si možno zakúpiť CD?



Kališ Peter - spev, vokály, 12strunová akustická
gitara, harmonika



Polák Marián - spev, vokály, 5strunové banjo



Zachar Martin - spev

V kostole alebo u ktoréhokoľvek člena skupiny. Za tri
týţdne sme predali 300kusov CD a momentálne prebieha
vydávanie ďalšej série. (do vyjdenia čísla Spravodaja uţ
budú CD k dispozícii. - pozn. redaktora)

V Ivánke pri Nitre, v štúdiu PS Publisher.

Ako vás nájdeme na internete?

Hudobná skupina sa prezentuje na internete
vlastnou stránkou, na ktorej som sa dočítala, ţe kaţdý
člen je vedúcim nejakého úseku. Aby som nevynechala
nikoho z vedenia, rozhodla som sa navštíviť kapelu na
skúške a poloţiť vedúcim zopár otázok. Všetci boli
ochotní odpovedať a tak môţem uviesť ich odpovede na
moje zvedavé otázky.

Na našej stránke . www.lusako.sk. Môţeme sa pochváliť,
ţe od vydania CD, teda za tri týţdne našu stránku navštívilo asi 400 ľudí a to nielen zo Slovenska.
Ďakujem za rozhovor a do ďalšej práce im ţelám
veľa elánu a tvorivých síl.
zhovárala sa: Ing. Soňa Szalaiová
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Obecná kniţnica
V našej obci uţ dlhé roky pôsobí obecná kniţnica. Práca v kniţnici vyţaduje veľa trpezlivosti a mravčej čej
práce, nakoľko sa niekoľkokrát sťahovala do rôznych
priestorov. Napriek tomu má stálych návštevníkov pre
ktorých organizuje zaujímavé podujatia. Poďakovanie
v tomto smere patrí hlavne vedúcej miestnej kniţnice
pani Vlaste Prosnanovej.

V mesiaci septembri , 29.9.2011, Mikroregión
Radošinka zorganizoval workshop v obci Šurianky.
Stretli sa na ňom knihovníci z Čabu, Malého Záluţia,
Andača, Nových Sadov a Lukáčoviec za účelom skvalitnenia práce v obecných kniţniciach a výmeny skúseností.
Na záver niekoľko zaujímavých údajov o našej kniţnici. Kniţničný fond predstavuje 4 531 zväzkov
kníh. Evidovaných je 20 čitateľov a uskutočnených
bolo 380 výpoţičiek.

Počas prázdnin prebehlo niekoľko akcií. Boli
to napríklad „Prázdniny s knihou“ alebo čítanie rozprávok pod názvom „ Z rozprávky do rozprávky“. V mesiaci októbri si čitatelia pripomenuli narodenie známeho kňaza, ktorý krátko pôsobil aj v našej farnosti - Juraja Fándlyho. Spomienkou na tohto významného človeka bolo čítanie z jeho knihy „Zelinkár“.

Kniţnica je otvorená kaţdú prvú sobotu v mesiaci vţdy od 17,00 hod.
p. Vlasta Prosnanová

Memoriál Jozefa Vindiša
Dňa 17.júla 2011 sa na miestnom futbalovom ihrisku za účasti štyroch futbalových druţstiev konal štvrtý ročník
memoriálu Jozefa Vindiša.
Súťaţili futbalové druţstvá: Lukáčovce,
Pastuchov, Chrenová a Dolné Trhovište. Zápasy
mali skrátenú hraciu dobu a hrali sa systémom
kaţdý s kaţdým. V konečnom poradí sa na prvom
mieste umiestnilo druţstvo Chrenová. Na druhom
mieste skončili reprezentanti z Dolného Trhovišťa
a tretie miesto patrilo futbalistom z Pastuchova.
Domáce druţstvo skončilo bez medaile, na štvrtom
mieste.
Memoriál Jozefa Vindiša je peknou spomienkou na nášho rodáka. Tešíme sa na ďalší ročník tohto zaujímavého podujatia.
ŠK Magnus

ŠK Magnus informuje
Vzhľadom na nevhodné správanie niektorých návštevníkov pohostinstva pri miestnom futbalovom štadióne vedenie
športového klubu rozhodlo o uzatváraní priestoru ihriska a tribúny v zimných mesiacoch.
Otváracia doba športového areálu pre verejnosť je v zimných mesiacoch od 9,00 hod do 18,00 hod.
Otváracia doba pohostinstva je v pracovných dňoch od 9,00 hod do 22,00 hod.
Otváracia doba pohostinstva v sobotu a v nedeľu je od 9,00 hod do 23,00 hod.
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