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Centrom kultúrno-spoločenského podujatia 
bol areál ŠK Magnus, kde futbalisti pod 
vedením poslanca obecného zastupiteľstva 
Juraja Hanáka zabezpečili organizačné 
a technické vybavenie priestorov. Slávnost-
ný program zahájila prednesom príležitost-
nej básne jej autorka, naša rodáčka pani 
Božena Hancková, rodená Šešerová. Zo 
slávnostných príhovorov je treba vyzdvih-
núť zdravicu predsedu Nitrianskeho samo-
správneho kraja doc. Ing. Milana Belicu 
a poslanca NR SR Ing. Zoltána Daniša. 
Obecenstvo vrelo privítalo vystúpenie detí 
z materskej a základnej školy pod vedením 
ich pedagogičiek a tiež vystúpenie kresťan-
skej mládeže, vedenej Martinou Bírovou 
a Rastislavom Bellovičom. S veľkým úspe-
chom sa stretlo aj vystúpenie folklórneho 
súboru Čabanka a gospelovej skupiny Lusa-
ko, ktorej produkciou sa ukončila oficiálna 
časť osláv na štadióne. Tá potom pokračo-
vala ľudovou zábavou do neskorých noč-
ných hodín. 

Súčasťou programu osláv boli aj viaceré 
sprievodné podujatia. Jedným z nich bol 
deň otvorených dverí v obecnej knižnici, 
kde pani Vlasta Prosnanová  záujemcom 
predstavila knižničný fond. Pre našich naj-
menších pedagogičky základnej školy zor-
ganizovali výtvarnú tvorivú dielňu Luká-
čovce očami detí, z ktorej potom pripravili 
výstavu. Našimi občanmi, rodákmi aj ofi-
ciálnymi i neoficiálnymi návštevníkmi bola 
veľmi kladne a vysoko hodnotené usporia-
danie viacerých príležitostných výstav 
v priestoroch základnej školy a prezentácií 
záujmových organizácií. Svoju činnosť do-
kumentovali na tematických paneloch OZ 
Vrbina, Kresťanská mládež a ŠK Magnus. 
Poľovná spoločnosť Lupol okrem charakte-
ristiky svojej činnosti vystavila trofeje svo-
jich členov, z nich obzvlášť deti zaujali rôz-
ne vypchaté zvieratá.  Záslužnú prácu vče-
lárov prezentoval pán Alexander Riegel 
nielen vystavenými včelárskymi pomôcka-
mi a produktmi, ale aj nevšedným sklene-
ným objektom, v ktorom záujemci mohli 
vidieť vybavenie úľa a život včelstva. 
Ťažko povedať, či väčší záujem 
u návštevníkov vyvolala národopisná výsta-
va, alebo výstava fotografií z minulosti 
i súčasnosti Lukáčoviec. Na národopisnej 
výstave boli vystavené rôzne predmety den-
nej potreby, pracovné náradie, vybavenie 
domácností a predovšetkým miestne kroje 
zo zbierky Ing. Samuela Coka. Ale prispeli 
k nej pamiatkami na svojich predkov aj  
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 Vážení spoluobčania, 
 
prihováram sa vám v tomto jesennom obdo-
bí, v mesiaci októbri, ktorý je mesiacom úcty 
k starším. Pri tejto príležitosti našim skôr 
narodeným spoluobčanom vzdávame úctu 
a vďaku za ich aktívny život, a to pracovný, 
ale hlavne rodinný, v ktorom vychovávali 
svoje deti, vzorne sa o ne starali a tie dnes 
pokračujú v ich šľapajach. 

Tento rok bol pre nás veľmi významný, pre-
tože sa niesol v znamení významného výro-
čia 750. rokov prvej písomnej zmienky 
o obci. Slávnostné pripomenutie si tohto 
výročia sa konalo 20. – 22. júna na rôznych 
miestach v obci. Oslava sa uskutočnila vďa-
ka organizátorom a vám všetkým prítom-
ným, na slušnej a dôstojnej úrovni. Za dô-
stojný priebeh tejto slávnosti vyjadrujem 
vďaku všetkým, ktorí sa na tomto podujatí 
zúčastnili: občanom obce, našim rodákom, 
pozvaným hosťom a tiež všetkým tým, ktorí 
akoukoľvek mierou prispeli k zdarnému 
priebehu osláv. Touto cestou sa chcem po-
ďakovať koordinátorovi osláv PhDr. Gabrie-
lovi Fusekovi, CSc., ktorý vykonal záslužnú, 
obetavú a zodpovednú prácu v prospech nás 
všetkých. Tiež ďakujem prípravnému výboru 
za jeho aktívne podieľanie sa tak na prípra-
ve, ako aj na priebehu slávnosti. V prvom 
rade ide o poslancov obecného zastupiteľ-
stva, bez ktorých podpory by sa oslavy ne-
mohli uskutočniť. Zároveň ďakujem PaedDr. 
Dane Kollárovej, riaditeľke ZŠsMŠ a jej 
spolupracovníčkam, štatutárom ŠK Magnus, 
futbalistom ŠK Magnus, redakčnej rade Lu-
káčovského spravodaja (Ing. Soňa Szalaiová, 
Ing. Eduard Teplanský. PhDr. Gabriel Fusek, 
CSc.), Alene Kališovej, Viliamovi Kališovi, 
Marike Kališovej, Božene Wágnerovej, Ing. 
Jane Drgovej, poslankyni OZ Ľubomíre Ar-
donovej, Marošovi Polákovi, Marekovi Kraj-
čovičovi, Marekovi Gajdošovi a poslancom 
OZ Ing. Eduardovi Teplanskému, Karolovi 
Bullovi a Martinovi Zacharovi za pomoc pri 
varení gulášu, ako aj našim spoluobčiankam, 
ktoré sa pod vedením Blanky Sochorovej 
postarali o výzdobu obce (Renáta Lukáčiko-
vá s dcérami, Viera Fuseková, Mgr. Beáta 
Coková). Ďakujem tiež nášmu pánovi faráro-
vi Mgr. Petrovi Blahovcovi, ktorý organizač-
ne, materiálne a finančne prispel k zdarnému 
priebehu osláv a taktiež ďakujem firmám 
Páleník SHR a Lupol, s. r. o. za sponzorské 
príspevky. 

Príhovor starostu obce  
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Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo  

dňa 5. 5. 2014 v malej zasadačke kultúrneho domu v Lukáčovciach 

Informácie zo zasadnutia OZ 

I. 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo  

-  program 2. riadneho zasadnutia OZ a doplnenie  programu 
zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

- preklenovací úver na schválené projekty 

- žiadosť CVČ Domino v Nitre 

- vybudovanie plynového  ústredného kúrenia v MŠ 
z úverových prostriedkov 

- nutnosť zobrať úver na plynové kúrenie v MŠ 

- prerokovanie organizácie slávnosti 750. Výročia prvej pí-
somnej zmienky obce Lukáčovce 

- plat starostu obce 

                     II. 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí berie na vedo-
mie 

 - určenie zapisovateľa: p. Gajdošová 

 - program 2. riadneho zasadnutia 

- organizačné pokyny k oslavám 750. Výročia prvej zmienky 
obce Lukáčovce 

- stanovisko hlavného kontrolóra k čerpaniu úverov 

 ďalší občania obce. Už v zimných mesiacoch sme oslovili 
našich občanov, aby dali k dispozícii fotografie zo svojich 
archívov, ktoré mienime sprístupniť pre širokú verejnosť. 
Táto iniciatíva sa stretla s priaznivým ohlasom a jej výsled-
kom prezentovala výstava viac ako 100 fotografií dokumentu-
júcich rodinný, pracovný, kultúrny, spolkový spoločenský 
a cirkevný život v našej obci od konca 19. storočia až po sú-
časnosť. Všetkým zainteresovaným patrí naša vďaka, predo-
všetkým však pani Ing. Soni Szalaiovej, ktorá sa podujala 
zbierku roztriediť, prekopírovať a inštalovať. 

Súčasťou jubilejných osláv bola aj nedeľná svätá omša celeb-
rovaná vdp. Mgr. Petrom Blahovcom s koncelebrantmi vdp. 
Mgr. Mariánom Uvačekom a vdp. Mgr. Lukášom Ložekom. 
Po omši sa veriaci pred kostolom stretli pri občerstvení 
a hudobnej produkcii skupiny Lusako, ktorá hudobne sprevá-
dzala aj omšu. Nevšedný športový zážitok sprostredkoval 
divákom zápas našich futbalistov proti Internacionálom repre-
zentácie  Slovenskej republiky. S veľkým záujmom sa stretla 
aj prednáška PhDr. Gabriela Fuseka, CSc., o starších dejinách 
obce v kultúrnom dome, po ktorej nasledovalo posledné 
z radu kultúrno-spoločenských vystúpení – divadelné predsta-
venie Lukáčovská čierna pani. Pod  vedením Ing. Soni Szala-
iovej ju naštudovala naša stredoškolská mládež. 

Ako pamiatka na túto oslavu nám v mysli ostanú nielen nev-
šedné zážitky, ale aj príležitostné farebné vydanie Lukáčov-
ského spravodaja, pohľadnica  a keramická plaketa-magnetka 
s motívom najstaršej pečate obce. 

Pri príležitosti 750. výročia prvej písomnej zmienky o obci 
som od predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja doc. Ing. 
Milana Belicu za obec Lukáčovce prevzal pamätný list, ktorý 
je významným ocenením našej práce v samospráve. 
S vedomím, že je to ocenenie prináležiace nielen mne, mojim 
predchodcom, našim poslancom a pracovníkom úradu, ale aj 
všetkým našim občanom, si ho veľmi vážim a ďakujem zaň. 

 

Važení spoluobčania, dovoľte aj niekoľko slov k všednému 
životu v obci, predovšetkým k súčasným stavebným aktivi-
tám, ktoré vás v istej miere obmedzujú. V priebehu minulých 
rokov sme vypracovali niekoľko projektov na získanie pro-
striedkov z eurofondov, ktorými sa skvalitní život v našej 
obci. Od roku 2012 sme začali s prípravnými prácami na troch 
projektoch. Ich príprava a schvaľovanie je časovo dlhodobý 
proces, ktorý prebieha nielen na úrovni MAS OZ Mikroregió-
nu Radošinka, ale aj na úrovni Poľnohospodárskej platobnej 
agentúry. K schváleniu projektov a zároveň k podpísaniu 
zmlúv o nenávratných finančných príspevkoch prišlo v apríli 
2014. Odvtedy sme stihli zrealizovať projekt Krajinno-
architektonické úpravy obce, II. etapa, ktorý zahŕňal výstavbu 
schodiska s prevýšením na Svätomartinskú ulicu, ďalej chod-
níky, osadenie lavičiek, výsadba drevín a údržba zelene 
v parku pri kostole. Tiež sa ukončili práce na projekte, výsled-
kom ktorého je výstavba dvoch autobusových zastávok 
v obci. V súčasnosti sa buduje multifunkčné ihrisko na obec-
nom pozemku vedľa futbalového ihriska. Pozemok pôvodne 
patril ŠK Magnus a obec ho dostala darom. Po dostavbe bude 
multifunkčné ihrisko spravovať obec a bude voľne prístupné 
verejnosti, počas vyučovacích hodín budú uprednostnení žiaci 
materskej a základnej školy.  Z rozhodnutia obecného zastupi-
teľstva  sme rokovali s predstavenstvom COOP Jednota Nitra 
o osude budovy Jednoty v strede našej obce. Výsledkom ro-
kovania je návrh zmlúv o nájme budovy a predkupnom práve 
pre našu obec. O akceptovaní  zmlúv podľa návrhu  bude roz-
hodovať obecné zastupiteľstvo na najbližšom zasadnutí. 

Vysoko hodnotím spoluprácu obce s Občianskym združením 
„Vrbina“ (predsedníctvo Ing. Soňa Szalaiová, Viera Fuseko-
vá, Renáta Lukáčiková, Soňa Mrázová a Juraj Hanák) na or-
ganizovaní rôznych kultúrnospoločenských podujatiach a 
vypracovávaním menších projektov.  

 Vážení spoluobčania, na záver môjho príhovoru vám želám, 
aby ste sa v našej obci cítili spokojne a dobre spolu nažívali. 

  Ing. Igor Cok, starosta obce 

                           III. 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí  s ch v a ľ u j e: 

-overovateľov zápisnice, p. Ľubomíru Ardonovú  a Ing. Eduar-
da Teplanského 

- preklenovací úver na schválené projekty 

- vybudovanie plynového ústredného kúrenia v MŠ 

- úver na plynové kúrenie v MŠ 

- poskytnutie finančných prostriedkov CVČ Domino v Nitre 

- nenávratnú finančnú výpomoc  pre Mikroregion Radošinka 

- rozpočtové opatrenia v plnom rozsahu a plat starostu 

                                           IV. 

Obecné  zastupiteľstvo  poveruje  : 

- poveruje starostu  rokovať s organizátormi osláv body , ktoré 
sa ešte mali doplniť. 

   V. 

Obecné  zastupiteľstvo  ruší: 

- uznesenie č. 5/2014 v znení: OZ schvaľuje  žiadosť Mikrore-
giónu Radošinka o pôžičku na rok 2014 vo výške 1000,00€. 



3 

   I. 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo  

-  program 3 zasadnutia OZ a doplnenie  programu zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva 

- záverečný účet a výročnú správu za rok 2013 

- plán  kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. Polrok 
2014 

- návrh a schválenie odpredaja pozemku č. 362/14 o výmere 
106 m2 p. Martinovi Zacharovi  a manželke  Ivane  rod. Kuc-
kovej 

- informácie pre obyvateľku obce p. Potančokovú o výstavbe 
multifunkčného ihriska 

- prerokovanie záverečných príprav slávnosti 750. Výročia 
prvej písomnej zmienky obce  Lukáčovce 

   II. 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí berie na vedo-
mie 

- určenie zapisovateľa: p. Gajdošová 

- program 3.  zasadnutia  OZ 

Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo  

dňa 11. 6. 2014 v malej zasadačke kultúrneho domu v Lukáčovciach 

Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo  

dňa 1. 7. 2014 v malej zasadačke kultúrneho domu v Lukáčovciach 

   I. 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo: 

- odkúpenie budovy bývalej predajne COOP Jednota aj s po-
zemkom pod budovou 

- možnosť financovania kúpy uvedenej nehnuteľnosti 

                II. 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí  s ch v a ľ u j e: 

- odkúpenie budovy bývalej predajne COOP Jednota aj s po- 

 

 

-stanovisko hlavného kontrolóra  k záverečnému účtu 

-plán kontrolnej činnosti HK obce Lukáčovce na II. polrok 
2014 

-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 Martina Zachara 

- záverečný účet obce a výročnú správu 

- presun hospodárskeho výsledku do rezervného fondu 

- prevod majetku priamym predajom 

- predaj majetku pánovi Martinovi Zacharovi a manželek Ivane 
Zacharovej, rod. Kuckovej 

                                         IV. 

Obecné  zastupiteľstvo  odporúča  : 

- poveruje starostu podať informácie p. Potančokovej 
k výstavbe multifunkčného ihriska 

 

zemkom pod budovou za maximálnu sumu 26 000 eur 

- možnosť financovania kúpy uvedenej nehnuteľnosti formou 
úveru 

                                          III. 

Obecné  zastupiteľstvo  odporúča  : 

- jednať s predstaviteľmi COOP Jednota o možnosti úpravy 
ceny 

Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo  

dňa 14. 8. 2014 v malej zasadačke kultúrneho domu v Lukáčovciach 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí  s ch v a ľ u j e:
- rozsah výkonu funkcie starostu obce na volebné obdobie 2014 
až  2018 na plný úväzok   

- počet poslancov obecného zastupiteľstva na volebné obdobie  

 2014 -  2018: 7 členov  

  
- zaplatiť Ponitrianskemu združeniu obcí pre separovaný zber 
a nakladanie s odpadmi vzhľadom na vyčerpaný rozpočet 
obce časť sumy vo výške 3000 eur a ostatné v ďalších splát-
kach   

Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo  

dňa 27. 8. 2014 v malej zasadačke kultúrneho domu v Lukáčovciach 

   I. 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí berie na vedo-
mie 

- správu č.  46/2014 o dotáciách na deti od 5 do 15 rokov, ich 

schválenie a čerpanie za rok 2013/2014  

- že v prípade záujmu detí o krúžky sa prehodnotí doterajšie 

prideľovanie dotácií na deti od 5 do 15 rokov 

     

     II. 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí  s ch v a ľ u j e: 

- plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na prvý polrok 
2015.   
- uhradenie faktúry v sume 5870 eur za dokončenie prvej časti  

plynofikácie MŠ. 

 - dotáciu 5000 eur na prestavbu a rekultiváciu futbalového 
ihriska z dôvodu budovania multifunkčního ihriska.  
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Oslavy 750. výročia prvej písomnej zmienky o obci 

Zaspomínajme si ešte raz na príjemné 
popoludnie osláv 750. výročia prvej 
písomnej zmienky o našej obci.   Mô-
žeme byť právom hrdí, že obyvatelia 
našej obce dokázali vlastnými silami 
pripraviť bohatý kultúrny program,   
hodnotné  výstavy, prednášku a zaují-
mavé sprievodné akcie i nevšedné  
športové popoludnie. Túto skutočnosť 
vysoko ocenili aj hostia predsedníctva 
Nitrianskeho samosprávneho kraja ako 
aj starostovia obcí zo združenia MAS 
Radošinka. Vyslovili obdiv nad šikov-
nosťou   a  obetavosťou  účinkujúcich,, 
organizátorov a    všetkých, ktorí sa  
podieľali  na príprave a realizácii 
osláv. Je mi naozaj ľúto, že vám v tejto  
                                     minigalérii   fo- 
                                     togtafií  nemô- 
                                     žem  predstaviť 
                                     ukážky         zo  
                                     všetkých akcií. 

 A čo dodať na záver? Zaželajme si 
ešte veľa podobných úspešných 
akcií. Nech sa našej krásnej obci 
darí aspoň tak dobre ako doteraz.  
Naďalej sa snažme rozvíjať dobré 
medziľudské vzťahy, stretávajme sa 

v priateľskej atmosfére, spoločne sa 
zabávajme, športujme a zachovávaj-
me pekné tradície našich predkov. 

             SSz 
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Činnosť OZ Vrbina 

Občianske združenie Vrbina sa aktívne 
podieľa  na kultúrnom a športovom živote 
v obci. No v záujem jeho členov je aj pri-
spievať ku skrášľovaniu životného prostre-
dia v obci.  V súlade so svojimi stanovami 
a záujmami podalo združenie počas svojej 

existencie niekoľko projektov na získanie finančných pro-
striedkov pre rôzne oblasti.  

Ešte pred vznikom OZ Vrbina podala skupina mladých ľudí 
projekt na zakúpenie pivných sád (sady stolov a lavíc). Projekt 
bol úspešný, získali  sumu, za ktorú sa zakúpilo  5 sád. Po 
vzniku združenia boli podané projekty, ktorých prehľad uvá-
dzame v tabuľke. Uvedený je  dátum podania, názov projektu, 
oblasť, ktorej sa projekt týka, sponzorská organizácia, ktorá 
projekt schvaľuje a  schválenie či neschválenie projektu.  Pro-
jekty týkajúce sa výstavby oddychových zón,  informačných 
tabúľ alebo parku boli diskutované na zastupiteľstvách obec-
ného úradu, lebo sa jedná o zásah do verejného priestranstva 

 dátum názov obsah vyzývateľ úspešnosť 

Október 
2014 Fašiangy materiál na workshop, ozvučenie 

Nitriansky samosprávny kraj 
(NSK Nitra) 

v procese schvaľo-
vania 

Október 
2014 Stolný tenis zakúpenie stolnotenisového stola NSK Nitra 

v procese schvaľo-
vania 

Máj 2014 

Čistá príroda, 
dobrá nálada 

zakúpenie odpadových vriec, pomôcok 
na upratovanie Iuventa, Komprax schválené 

Máj 2014 Varíme v prírode 

zakúpenie materiálu na guláš (misky, 
chlieb, . . .) Iuventa, Komprax schválené 

Máj 2014 Guláš cup zakúpenie cien do súťaže Guláš cup Iuventa, Komprax schválené 

Apríl 2014 

Posedenie pod 
vŕbami 

vybudovanie oddychovej zóny za ob-
cou (smer na Pastuchov) INTENDA neprešlo 

Apríl 2014 

Úprava parku v 
strede obce 

osadenie lavičiek, smetných košov a 
stojanu na bicykle v parku pri Jednote INTENDA neprešlo  

Apríl 2014 Domáci majster 

zakúpenie materiálu na výrobu piv-
ných setov—10 setov Iuventa, Komprax schválené 

Marec 2014 

Zabávaj sa a 
športuj zakúpenie stolnotenisového stola 

Nitrianska komunitná nadácia 
(NKN) neprešlo 

Február 
2014 Oddychová zóna 

vybudovanie odychovej zóny za obcou 
v smere na Pastuchov Pontis neprešlo 

Október 
2013 

Vianoce tradične 
netradične materiál na tvorivé dielne pre deti Iuventa, Komprax schválené 

Október 
2013 Živý betlehem materiál na detský punč, masky . . . Iuventa, Komprax schválené 

Október 
2013 

Lukáčovská čier-
na pani materiál na realizáciu predstavenia Iuventa, Komprax schválené 

Október 
2013 

Informačný 
chodník 

nákup inf. skriniek do obce, 3kusy, na 
info. o obci ako aj na umiestňovanie 
plagátov NSK Nitra neprešlo 

Október 
2013 Klubovňa 

získanie financií na vybavenie klubov-
ne v podkroví požiarnej zbrojnice NKN neprešlo 

Z tabuľky vidno, že nie všetko sa nám darí. Chceme však ďa-
lej hľadať možnosti a cesty na zlepšenie života v našej obci. 
Znovu podávame projekty, cez iných  vyzývateľov a tak sa 
snažíme zvýšiť šancu na získanie prostriedkov pre naše aktivi-
ty. Bez podpory Obecného úradu, mládeže a ostatných obyva-
teľov obce by sa naše plány a projekty nemohli realizovať.  Na 
tomto mieste sa chcem poďakovať všetkým, ktorí nám pomá-
hajú pripravovať a realizovať projekty a akcie. Zároveň ďaku-
jem  aj tým, ktorí naše akcie navštevujú a tak nám dodávajú 
sily do ďalšej činnosti.   

Úspešným projek-
tom bola výroba 
pivných setov. V 
rámci projektu Do-
máci majster sme 
získali finančné 
prostriedky na za-
kúpenie dreva a 
mladí, šikovní 
chlapci venovali 
dve popoludnia 
výrobe lavičiek a   

stolov, ktoré sme 
použili pri osla-
vách obce a ná-
sledne aj na Guláš 
cup-e. Využitie 
našli aj na nedáv-
nych Jesenných 
slávnostiach či 
hodovej diskoté-
ke. Veľkú po-
chvalu sme dostali 
od Nitrianskej 
komunitnej nadá-
cie za to, že sme  zapožičali tieto stoly a lavičky na akciu kraj-
ského významu s názvom Živá mapa dobrovoľníckych organi-
zácií Nitrianskeho samosprávneho kraja. (O tejto akcii píšem 
na inom mieste.) Sady stolov a lavíc budú ďalej slúžiť širokej 
verejnosti. Budú mať využitie pri akciách, ktoré organizujeme 
v spolupráci s obecným úradom alebo so športovým klubom.  

Tešíme sa na nové výzvy a veríme, že sa nám bude dariť v 
nasledujúcich rokoch lepšie, ako doteraz.    

                                                      SSz 
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Poďakovanie za úrodu 

Tak ako každoročne, aj túto jeseň, 12.októbra sa veriaci obce 
poďakovali za úrodu. Šikovné ruky pani Moniky Zámečníko-
vej, Blanky Sochorovej, Martiny Bírovej a pána Rastislava 
Belloviča vytvorili krásne obrazy z darov zeme. Na slávnost-
nú výzdobu použili fazuľu, mak, gaštany, tekvičky, kukuricu, 
mrkvu, orechy a iné plody zo záhrad.  
Vytvorené obrazy sme mali možnosť obdivovať aj počas 
hodového víkendu a tak si výstavu mohli pozrieť aj naši ho-
doví návštevníci.  

Počas výstavy Agrokomplex prebiehala prezentácia ľudo-
vých krojov z rôznych oblastí Slovenska. Náš kroj a tým aj 
našu obec reprezentovala skupina detí z klubu Kresťanskej 
mládeže farnosti Lukáčovce. Desať detí predviedlo slávnost-
né svadobné kroje. Najvzácnejším bol svadobný kroj neves-
ty, ktorá mala vo vlasoch vypletanú partu z rozmarínu. Na 
túto udalosť sa pripravovali veľmi dlho. Šili a našívali ozdo-
by na stuhy pre nevestu a družičky. Ich úsilie bolo ocenené 
nielen obdivom publika ale aj ostatných  návštevníkov Agro-
komplexu.  
V rámci prezentácie MAS Radošinka  zahrala aj lukáčovská 
hudobná skupina LuSaKo, ktorá svojimi chytľavými piesňa-
mi strhla i spevákov ľudovej hudby zo stredného Slovenka. 

Svadba na AX 

Mesiac úcty k starším 

Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším sa v nedeľu, 26. októb-
ra v kultúrnom dome  stretlo niekoľko generácií, aby si  spo-
ločne pripomenuli tento sviatok. Deti pripravili pre seniorov 
kultúrny program. Predstavili sa tancom, spevom aj predne-
som a tak obrazne pohladili duše  svojich starých mám a 

starých otcov. Starkí a 
starké boli na svoje 
vnúčatá právom hrdí a 
v nejednom oku sa 
zaleskla slzička šťas-
tia.  S takýmto súzvu-
kom generácií by sme 
sa mali stretávať denne 
a nie len počas októb-
ra, ako Mesiaca úcty k 
starším.     
 

 Na záver  kul-
túrneho progra-
mu zaspievala 
seniorom spe-
vácka skupina zo 
susednej obce, z 
Alekšiniec. Sku-
pinu tvoria dô-
chodcovia, ktorí 
sa stretávajú a 
spoločne si spes-
trujú život spevom. Vystupovali už na viacerých poduja-
tiach v rámci mikroregiónu.  
 Pred ukončením kultúrneho popoludnia sa starosta obce 
poďakoval účinkujúcim, pani učiteľkám za nácvik progra-
mu s deťmi. Poďakoval aj  všetkým prítomným za účasť.  

                                              Členovia redakcie                    



7 

Vernisáž 
 
V priestoroch starého kaštieľa v Opo-
niciach prebiehalo v septembri umelec-
ké Aponyiho leto. V rámci kultúrneho 
podujatia mohli návštevníci vidieť  
alternatívne divadelné predstavenia a  
hudobné produkcie umelcov z celého 
Slovenska. Súčasťou akcie bola aj vý-
stava umeleckých prác výtvarníčky 
Soni Mrázovej.  
V týchto dňoch prebieha vernisáž spo-
mínanej umelkyne v kaviarni Libresso 
na Kupeckej ulici v Nitre. Jej obrazy  
vhodne dopĺňajú  umelecké fotografie  
autora  Alexandera Daniša.  
Príďte si aj vy pozrieť túto zaujímavú 
výstavu. 

Diskotéka 
 
Stalo sa už tradíciou, že sa v období 
hodov koná v priestoroch pivnice Lu-
káčovského kaštieľa diskotéka pre 
mladých. Výnimkou nebol ani tento 
rok. V piatok a v sobotu sa v spomína-
ných priestoroch zabávala mládež  aj 
skôr narodení odvážlivci.       
Touto cestou organizátor Juraj Hanák 
ďakuje starostovi obce, Ing. Igorovi 
Cokovi, za poskytnutie drte na úpravu 
prístupovej cesty  vzhľadom na ne-
priaznivé počasie. Poďakovanie patrí 
aj všetkým, ktorí pomohli pri príprave 
priestorov a organizácii diskotéky. 
Tiež ďakujem všetkým účastníkom  a 
teším sa na stretnutie o rok. 

Posvätenie áut 
 
Dňa 26. októbra, dôstojný pán farár 
Peter Blahovec,  po svätej omši  vyko-
nal posvätenie dopravných prostried-
kov pri príležitosti sviatku  patróna 
šoférov, svätého Krištofa. Pri autách 
stojacich na parkovisku pri kostole a 
pred domom smútku sme sa spoločne  
modlili o požehnanie pre naše doprav-
né prostriedky, aby sadajúci do auta 
sme boli pod ochranou Božou aj na 
príhovor tohto mučeníka. 
Posväcovanie áut bolo vo viacerých 
obciach a mestách. V našej obci sa 
táto významná udalosť   konala po 
prvýkrát a stretla sa s veľmi pozitív-
nym ohlasom. 

Stalo sa  . . . 

Dobromapa 

V nitrianskom 
samosprávnom 
kraji pôsobí 
viac ako  päť-
desiat dobro-
voľníckych  
organizácií v 
rôznych ob-
ciach a aj v 
samotnom 
meste. Po vzo-
re banskobys-
trického kraja 

spojili svoje sily a vznikla jedinečná prvá Živá mapa týchto 
organizácií v našom kraji. 
Slávnostné uvedenie mapy do života sa konalo 16. septembra 
na Svätoplukovom námestí pred Divadlom Andreja Bagara v 
Nitre. Iniciátorom akcie je Nitrianska komunitná nadácia a 
Mladí nitrianski filantropi. Zakladajúceho, úvodného cere-
moniálu sa zúčastnilo dvadsať organizácií, ktoré boli podľa 
druhu svojej činnosti rozdelené do skupín. Návštevníci mohli 
vidieť organizácie so zameraním na šport, kultúru, vzdeláva-
nie, sociálnu oblasť, enviro, deti a mládež.  
Každá zúčastnená skupina pripravila v rámci svojho zamera-
nia a svojich možností zaujímavý program pre návštevníkov.  
Napríklad v rámci športu sa predstavili Šurianski crossoví 
cyklisti, keď predviedli svoju šikovnosť na vystavaných pre-
kážkach. V kultúrnej zložke skupina Tambories oživila celý 
priestor veselým bubnovaním a tancom. Iný druh tanca, bre-
ak-dance, predviedla skupina nadšených tanečníkov z Nitry. 
V tejto zložke sa prezentovali aj združenia uchovávajúce 
ľudové remeslá, napríklad vyšívanie, či rezbárstvo. V oblasti 
vzdelávania návštevníci mohli pohladiť exotické zvieratá, 
alebo sa zoznámiť so zaujímavými fyzikálnymi pokusmi. 
Združenia zaoberajúce sa rôznymi enviro projektami priniesli 
netradičné spôsoby ochrany  životného prostredia. Skupiny v 
rámci komunít boli rôznorodé. Niektoré predstavili mladých 
umelcov, iné oboznámili verejnosť so svojím plánom výstav-
by outdoorového tréningového ihriska. Vážnymi témami 
pomoci ľuďom v núdzi či ľuďom so zdravotným postihnutím  
sa zaoberali združenia pracujúce v sociálnej oblasti.  
Podujatie si v rámci návštevy nitrianskeho kraja prišli pozrieť 
aj delegáti z Francúzka, Bulharska, Srbska aj USA.  

Aj my, členovia  občianskeho združenie Vrbina sme sa zú-
častnili uvedenej akcie. Prezentovali sme  sa výstavou foto-
grafií z Guláš Cup-u, divadelného predstavenia a Vianoč-
ných omrviniek.  Svoju činnosť v oblasti zachovávania ľu-
dových tradícií sme predstavili  zaujímavým spôsobom, vy-
strihovaním častí kroja z papiera a obliekaním nakreslených 
a vystrihnutých bábik. Návštevníkov nášho stánku sme po-
núkali tradičnými medovníkmi. 
Pretože pracujeme s deťmi a mládežou, poskytli sme pre 
zábavu najmenších skákací hrad, ktorý bol maximálne vyu-
žitý počas celého trvania akcie. Taktiež sme zapožičali naše 
stoly s lavicami ( tzv. pivné sety), ktoré sme zakúpili a nie-
ktoré aj svojpomocne vyrobili v rámci projektov.  
Reportáž  o podujatí priniesli aj verejnoprávne médiá. O 
činnosti OZ Vrbina a o našej obci ste sa mohli dopočuť na 
vlnách rádia Regina a v regionálnej televízii Nitrička. 
Zástupca predsedu nitrianskeho samosprávneho kraja vyjad-
ril poďakovanie ako organizátorom, tak aj všetkým zúčas-
tneným organizáciám.  

Vyvrcholením celého 
podujatia bolo hromadné 
vypustenie balónov z 
mapy-Dobromapy, ktorá 
bola nakreslená a námestí 
a predstavovala hranice 
nitrianskeho samospráv-
neho kraja. Ak chcete 
vedieť viac o podujatí, 
navštívte stránku 
www.dobromapa.sk ale-
bo stránku nitrianskej 
komunitnej nadácie 
www.nkn.sk. 
                     Juraj Hanák 
                Soňa Szalaiová 
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 Mesiac júl si bez súťaže vo varení gulášu snáď už ani nevie-
me predstaviť.  Futbalové ihrisko sa 26. júla 2014 premenilo 
na jednu veľkú kuchyňu, v ktorej varilo niekoľko šéfkuchá-
rov. Desať družstiev súťažilo o cenu za najlepší guláš.    
Súťažiaci okrem štartovného čísla dostali aj chlieb, misky, 
lyžičky a minerálnu vodu. Pre každú skupinu bolo pripravené 
miesto a drevo na kúrenie.  
Po ohlásení štartu sa pustili všetci do práce. V najväčšom pra-
covnom zápale ich prišla liečiť pani gulášová liečiteľka s de-
zinfekčným prostriedkom. Každý, kto sa podrobil prehliadke 
a ozdravovacej kúre dostal pamätnú plaketu. Potom sa už v 
kotloch varilo a každý si  strážil svoje kuchárske tajomstvo. 

Pre najmenších návštevníkov boli tento rok pripravené súťa-
že. Fyzickú obratnosť si vyskúšali pri váľaní sudov, trpezli-
vosť im overilo nosenie loptičky na stolnotenisovej rakete a 
rýchlosť preveril beh. Ten, kto sa zúčastnil ľubovoľnej aktivi-
ty, bol odmenený sladkou odmenou.  Nesúťažne sa deti mohli 
zabaviť šantením v nafukovacom skákacom hrade.  
Návštevníci, ktorí mali chuť, mohli si zakúpiť nesúťažný gu-
láš. Pre tých, čo majú radi sladkosti  boli pripravené aj tradič-
né sladké palacinky so šľahačkou. 
Aj tento rok prebiehala divácka súťaž o najlepší guláš. Hlaso-
vacie lístky diváci po ochutnaní gulášov odovzdávali do hla-
sovacích nádob  na stolíku súťažného družstva. Porota pre 
divácku súťaž po ukončení hlasovania sčítavala hlasy priamo 
na stole každého súťažného družstva. Najväčší počet divác-
kych hlasov a tým  prvé miesto  získalo družstvo  Casa Mia. 
Druhé miesto patrilo družstvu  ŠK Magnus. Bronzovú divác-

ku cenu, tretie miesto si odnieslo družstvo Martina Zachara.  
O 18,00 hodine začali asistentky prinášať porote najlepšie 
vzorky najchutnejších gulášov. Odborná porota mala neľahkú 
úlohu a preto sme jej nechali čas na rozmyslenie. Na trávniku 
zatiaľ prebiehala prestížna súťaž o ešte prestížnejšiu cenu 
MISS a MISSák Guláš Cupu. Tento rok bol v mužskej skupi-
ne  veľký záujem dokonca aj u mladších ročníkov a preto boli 
pre titul MISSák vytvorené dve kategórie. Získať titul MISS 
nebolo vôbec jednoduché. Skúsili ste už niekedy stavať pyra-
mídu z plastových pohárov alebo zjesť porciu špagiet bez 
pomoci rúk? Ani MISSák to nemal ľahké prebojovať sa k 
titulu. Veď vypiť slamkou pohár piva (v mladšej kategórii 
kofoly) a najrýchlejšie zatĺcť klince do dreva je vskutku ume-
nie. Titul MISS pre rok 2014 získala  Janka Zacharová. 
MISSákom pre rok 2014 v staršej kategórii sa stal Juraj 
Fusek., v mladšej kategórii Štefan Balko. 
Vyvrcholením  bolo vyhlásenie  ceny poroty o najlepší guláš. 
Hlasy divákov a hlasy poroty sa zhodli v tom, že tretie miesto 
si zaslúži guláš, ktorý navarilo družstvo  Martina Zachara. 
Druhé miesto porota prisúdila družstvu  Balkoví. Prvenstvo  si 
odnieslo družsto Kuchar - Jášík.  Pochvala patrí všetkým 
družstvám, ktoré sa súťaže zúčastnili.  Špeciálnu pochvalu 
vyslovujeme tímom, ktoré si vytvorili vlastné tematické oble-
čenie či vyzdobenie svojho stola. Veríme, že nájdu nasledov-
níkov. 
Súťaže skončili, ale zábava  pokračovala spevom a tancom pri 
veselých tónoch  hudobnej skupiny  Country song do nesko-
rých nočných hodín 
Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli pri organizovaní, varení 
nesúťažného gulášu, palaciniek alebo iným spôsobom priložili 
ruku k dielu. Víťazom blahoželáme a tešíme sa na stretnutie v 
ďalšom ročníku gurmánskej súťaže. 
                        Za organizátorov: Soňa Szalaiová, Juraj Hanák 

Guláš Cup 

MISS Guláš Cup 2014 MISSák Guláš Cup 2014  mladší MISSák Guláš Cup 2014  starší 
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 Rôzne druhy adventných vencov  
 

Vianočné omrvinky 

Stalo sa už dobrou tradíciou, že v predvianočnom období sa 
obyvatelia obce stretávajú v kultúrnom dome na podujatí s 
názvom : Vianočné omrvinky. V tomto roku budú venované 
histórii a súčasnej tvorbe adventných vencov. Veríme, že tak 
ako každoročne aj teraz sa budeme môcť tešiť na účasť ako 
predajcov, tak záujemcov o vianočný tovar. V tomto roku sa 
Vianočné omrvinky budú konať  14. decembra  v popoludňaj-
ších hodinách  v priestoroch  kultúrneho domu.  
Pozývame Vás na toto milé podujatie. Bez Vianočného punču 
a domácich koláčov Vás nenecháme. 
                                                                                   OZ Vrbina 

Jesenné slávnosti 

V novootvorenej pizzérii Kiara sa dňa 4. októbra 2014 usku-
točnila netradičná akcia s priliehavým názvom : Jesenné sláv-
nosti. Na nej si prišli na svoje deti, pre ktoré boli pripravené 
súťaže s jesennou tématikou a sladké odmeny. Celé popolud-
nie prebiehala súťaž v kreslení tekvičiek. Z výtvarných prác 
detí bola vytvorená minivýstava na verejnom priestore. Od-
borná porota vyhodnotila najkrajšie práce, autori ktorých boli 
sladko odmenení.  
Deti mohli súťažiť v hode zemiakom na kôš a v hryzení do 
jablka. Dospelí tiež neobišli skrátka. Súťažili v hode zemia-
kom na kôš, ale na väčšiu vzdialenosť, v držaní pivného sudu 
a v pití piva slamkou.  

Dobrovoľné darovanie krvi 

V spolupráci s Národnou transfúznou službou Nitra iniciuje poslanec obecného  

zastupiteľstva  v Lukáčovciach Martin Bulla dobrovoľné darovanie krvi 

Kvapka života 

Darcov krvi čakáme v pondelok 15. decembra 2014 v čase medzi 8. a 11. hodinou  

v kultúrnom dome v Lukáčovciach. 

Potrebné je priniesť si so sebou  občiansky preukaz, kartičku poistenca a preukaz darcu krvi. 

Radi privítame i odvážnych prvodarcov. 

Večer pred odberom a ráno nejedzte tučné jedlá /syry, maslo, údeniny.../ Pred odberom krvi  vypite aspoň pol litra vody alebo 

čaju a nechoďte nalačno!  Vhodné je jesť ľahké jedlá: ovocie, zeleninu, sucháre, netukové pečivo, džem,  med, ... Pred odberom 

nefajčite /aspoň 6 hodín/, nepite alkohol, nevystavujte sa psychickej a telesnej námahe. Buďte oddýchnutí po výdatnom spánku.  

Po odbere dostanete priepustku pre zamestnávateľa platnú celý deň, stravný lístok a sladkosť.  

Nebude chýbať občerstvenie, káva červené vínko. 

Príďte a pomôžte vašou krvou tým, ktorí ju potrebujú. 

Hlavná cena pre dospelých nebola sladká ale horká. Bolo to 
obľúbené pivo. Spoločnou súťažou detí a dospelých bolo vy-
rezávanie strašiakov z tekvíc. Objavili sa tam aj iné, netradič-
né ale veľmi pekné a zaujímavé objekty. Víťazi si odniesli 
sladké odmeny, tričká a kostým tekvičky.  
Účastníci si mohli pochutiť na výbornej kapustnici, grilovanej 
klobáse, pravej talianskej pizze a lavinom pive Maestro. 
Večer, po skončení súťaženia, nastala zábava, o ktorú sa pos-
tarali skupiny Kitchen Grass z Nitry a Country OuKEY z Bra-
tislavy.  
Po zotmení sa priestor okolo pizzérie rozžiaril plamienkami 
malých sviečok a svetlom tekvičkových svetlonosov. 
Tancovalo, spievalo a zabávalo sa do rána bieleho. 
                         SSz 
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Šk Magnus Lukáčovce 

V sezóne 2013/2014 sa domácemu  A muž-
stvu pod vedením trénera  Mládeneka Mi-
roslava  podarilo postúpiť z prvého miesta 
III. A triedy Oblastného futbalového zväzu 
Nitra  do súťaže II. A triedy. Víťazný pohár 
spolu s novými  futbalovými loptami muž-
stvu pred exibičným zápasom Internacioná-
lov SR a domácim mužstvom, slávnostne 
odovzdal Ing. Štefan Korman, predseda 
Oblastného futbalového zväzu Nitra.  Po-
stup do vyššej súťaže sa nášmu domácemu 
mužstvu podarilo získať po 20 rokoch, v 
roku 750. výročia prvej písomnej zmienky 
o obci Lukáčovce.  
Súťaž v novej sezóne sa začala po vedením 
trénera  Civáňa Romana. Touto cestou ďa-
kujeme hráčom, realizačnému tímu a aj 
fanúšikom za pomoc a podporu činnosti 
nášho klubu.   

Komunálne voľby 

V sobotu 15. novembra 2014 v čase od 7. do 20. hodiny sa konajú voľby do orgánov samosprávy obcí - „Komunálne voľby“. 
Volebná miestnosť v našej obci bude v Kultúrnom dome v Lukáčovciach. 
Volič môže požiadať zo závažných, najmä zdravotných, dôvodov o voľbu do prenosnej volebnej schránky; chorých a nevlád-
nych občanov môžete nahlásiť pracovníčkam obecného úradu na telef. čísle 037 / 7829 101 alebo 0901 782 910, alebo osobne. 

Miestna volebná komisia v Lukáčovciach  podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obci 

v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že  pre  voľby  starostu  obce  zaregistrovala  týchto kandidátov: 

 1. Martin Bulla, 31 r., obchodný manažér,  nezávislý kandidát 

2. Igor Cok, Ing., 51 r., starosta,  nezávislý kandidát 

 Miestna volebná komisia v Lukáčovciach podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy  obcí 

v znení  neskorších  predpisov  vyhlasuje, že pre voľby  poslancov  obecného  zastupiteľstva  zaregistrovala  týchto kandidátov: 

 1. Ľubomíra Ardonová, 46 r., poštový doručovateľ, nezávislá kandidátka 

2. Rastislav Bellovič, 40., SZČO, nezávislý kandidát 

 3. Martina Bírová, 36 r., laborantka, nezávislá kandidátka 

 4. Erika Blštáková, Ing., 43 r., odborný referent nákupu a predaja, KDH 

 5. Anna Bosáková, 55 r., vedúca pošty, nezávislá kandidátka 

 6. Andrea Brňová, 44 r., predavačka, nezávislá kandidátka 

 7.  Karol Bulla, 53 r., SZČO, nezávislý kandidát 

 8.  Róbert Gajdoš, 36 r., živnostník, nezávislý kandidát 

 9.  Juraj Hanák, 24 r., automechanik, nezávislý kandidát 

10. Juraj Kollár, Ing., 30 r., riaditeľ pobočky banky, nezávislý kandidát 

11. Martin Kollár, 27 r., obchodno-technický poradca, SNS 

12. Marek Krajčovič, 35 r., technický pracovník, nezávislý kandidát 

13. Tibor Kuchár, 46 r., montér, nezávislý kandidát 

14. Marián Polák, 40 r., vodič z povolania, nezávislý kandidát 

15. Dušan Režo, 46 r., automechanik,  nezávislý kandidát 

16. Soňa Szalaiová, Ing., 50 r., učiteľka, nezávislá kandidátka 

17. Eduard Teplanský, Ing., 53 r., elektroinžinier,  nezávislý kandidát 

18. Martin Zachar, 42 r., obchodný manager, nezávislý kandidát 

Výsledky zápasov v sezóne  2014/2015 

              II. A trieda  

 

Šk Magnus-FK FC  Jarok                 2:6 

TJ Kynek-Šk Magnus             0:4 

Šk Magnus-TJ Rumanová       1:2 

OFK Žihárec-Šk Magnus       1:0 

Šk Magnus-FC Kráľová n/V   2:2 

FC Trnovec n/V-Šk Magnus   2:2 

Šk Magnus-TJ Svetoplukovo     : 

Šk Hájske-Šk Magnus             1:1 

Šk Magnus-FK Mojmírovce      : 

FK Veča-Šk Magnus                5:0 

Šk Magnus-TJ Nové Sady       1:6 

Šk Magnus-OFK Čakajovce    1:1 

TJ Rišnovce-Šk Magnus          5:2 

Juraj Hanák 


