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KRÁSNA, ÚSPEŠNÁ A NAŠA !!!
O titul MISS UNIVERSE SR 2011
zabojovala tento rok aj naša zástupkyňa,
18 – ročná tmavovláska Klaudia
Jánošíková z obce Lúka.
Finále prestížnej súťaže krásy sa konalo
5. marca 2011. My sme Klaudiu
vyspovedali.
Pre veľa ľudí bola tvoja účasť na Miss
prekvapením.
Mala si už v minulosti ambíciu
zúčastniť sa tejto súťaže?
Predtým som nad tým nerozmýšľala,
naskytla sa možnosť zúčastniť sa, ktorej
som sa pevne chopila a toto rozhodnutie
neľutujem.
Ako prebiehal tvoj postup do finálovej
trinástky?
Ako prvé som prišla na kasting, ktorý sa
konal v Trnave, ale možnosť zúčastniť sa
bola i v iných mestách. Organizátori
hovoria, že bolo prihlásených okolo 1300
dievčat. Z týchto dievčat vybrali zhruba
200, ktoré postúpili do semifinále v
Bratislave. Tam následne vybrali 18
dievčat a pozvali nás na sústredenie, ktoré
sa konalo v Tatrách. Po štvordňovom
sústredení nám oznámili, ktorých 5
dievčat opustí súťaž. Našťastie som
nebola medzi nimi a tak som sa ocitla vo
finálovej trinástke.
Pre mladé dievča ako ty je zrejme náhly
prechod do takéhoto nového prostredia
záťažou aj na psychiku. Kto ťa v tomto
období najviac podporoval a držal ťa
ľudovo povedané „nohami pri zemi“?
Myslím, že najťažšie je to na psychiku
keďže z každej strany sa na vás valili
povinnosti a očakávania.
Nohami pri zemi ma držali rodičia a
sestra, ktorí mi boli stále oporou a vždy sa
mi snažili pomôcť a hlavne mi boli tou
psychickou oporou, ktorá bola pre mňa
najdôležitejšia.
Za podporu ďakujem aj celej rodine,
spolužiakom a všetkým známym, ktorí ma
podržali aj počas finále priamo v
NTC, kde sa súťaž konala.

Vystúpiť na pódiu a pred tisícami
divákov v televízii si vyžaduje veľa
odvahy a pre väčšinu ľudí sa taká udalosť
spája s trémou. Ako si finálový večer
prežívala ty?
Trému som pociťovala iba trošku, keďže
pred finále sme mali niekoľko generálok.
Samotné finále bolo pre mňa tak trochu
generálkou lebo som si ani nestihla
uvedomiť, že už tam nie je iba štáb, ale i
mnoho ďalších ľudí.
Výslednému efektu, ktorý sme videli v
televízii predchádzal určite kopec
príprav. Je s tým kopec driny, ktoré divák
nevidí?
Určite je za tým kopec driny, ktorú divák
ani nespozoruje. Každá časť finále si
vyžadovala prípravu, či už išlo o voľnú
disciplínu alebo o prehliadku v šatách
alebo plavkách. Rovnako predstavovanie
je ťažké. Síce si každý povie, že je to
jednoduché, ale ja si myslím, že povedať o
sebe za pol minúty to najdôležitejšie je
náročné.
Takže povinnosti spojené so súťažou ťa
zrejme plne vyťažovali. Ako si to zvládala
skĺbiť so školou?
Našťastie mi v škole vychádzali v ústrety.
Veľmi mi pomohlo, že písomky a
odpovede mi preložili podľa môjho
voľného času, ktorého bolo minimálne.
Väčšinu času som trávila v aute, pretože
som sa neustále presúvala medzi
Bratislavou, kde som chodila na tréningy
tanca, Senicou, kde študujem na
Súkromnej strednej odbornej škole
podnikania a na víkend som sa vracala
domov.
Aká nálada panovala medzi
finalistkami počas prípravy?
My sme boli neskutočne dobrý kolektív
a všetci okolo nás boli z toho prekvapení.
Je známe, že vždy je medzi dievčatami
rivalita, ale my sme si ešte aj pomáhali.
Som veľmi rada, že každú jednu z nich som
spoznala a dúfam, že ostaneme dlho v
kontakte.
Zmenila ti táto súťaž tvoje ďalšie
smerovanie?
Určite mi zmenila pohľad na ľudí, ale či
zmenila i moje ďalšie smerovanie, ukáže
až čas
Kristína Jánošíková
SVIATOK UČITEĽOV
A MÚDROSTI KNÍH
"Človek sa môže stať človekom len
pomocou výchovy, nie je ničím, iba tým,
čím ho robí výchova".
Ján Amos Komenský
Každoročne si 28. marca pripomíname
Deň učiteľov. V tento deň sa v
Nimnici pri Uherskom Brode
narodil Ján Amos Komenský –

učiteľ národov . Pri príležitosti tohto dňa
sme zorganizovali stretnutie súčasných i
bývalých učiteľov našej školy. Po
dvojročnom úsilí sme slávnostne otvorili
školskú knižnicu v priestoroch budovy
základnej školy, ktorá prešla celkovou
rekonštrukciou interiéru . Veríme, že
zmodernizovaný interiér a nové knihy
prilákajú naše deti k návšteve knižnice a
zavedú ich do svojich tajomstiev.
Deň učiteľov v našej škole Základnej
škole Lúka sme oslávili v piatok 25. marca.
Medzi prítomnými pozvanými pedagógmi
bol aj významný hosť - Prof. PhDr. Erich
Petlák,CSc., ktorý začal svoju bohatú
pedagogickú kariéru práve u nás v roku
1963.
Pozvanie prijali aj starostovia spádových
obcí, správcovia farnosti a zástupcovia
rodičov .
Pozvaní učitelia prežili v našej škole kus
svojej pedagogickej kariéry. Veľmi radi sa
prešli po miestach , ktoré im boli tak
blízke. Zaspomínali si na roky prežité za
katedrami našej školy, zaujímali sa o
súčasný život v nej . Podelili sa s nami o
svoje zážitky spred tabule. Spomínali na
tieto chvíle s radosťou, lebo ako povedali,
„vrátili sa o pár rokov dozadu a šmahom
prútika zasa pri spomienkach omladli.“

Mená učiteľov rezonujú z úst našich
žiakov
do dnešných dní.
Veľa
odchovancov školy spomína na dni
prežité v školských laviciach, na školské
výlety, na strach pred skúšaním , na
úspešné či neúspešné opisovanie, prvé
lásky a šibalstvá .
Každý učiteľ zanechá na žiakovi svoju
stopu v poznaní, v správaní a v životných
postojoch. Čas preverí, ako dokážu žiaci
využiť nadobudnuté vedomosti a
zručnosti získané školou v každodennom
živote .
Pozvanie prijali nasledovní učitelia :
Bezáková Anna, Danková Elena, Cibíková

Irena, Paulechová Bernardína,
Nemšáková Eva, Pagáčová Anna, Lacko
Marián, Lacková Anna, Lacková Libuša,
Ilavská Anežka, Pyšková Emília, Remiš
Stanislav, Remišová Júlia, Rzavská Eva,
Bernátová Gitka, Hanesová Helena,
Palkovičová Dana.

Mgr. Mária Florišová riaditeľka školy
PROF. PHDR. ERICH PETLÁK, CSC.

Prof. PhDr. Erich Petlák, CSc., sa
profesijne venuje predovšetkým výučbe
predmetu Didaktika. Tento predmet
vyučuje už viac rokov a je ťažiskom jeho
publikačnej činnosti. V roku 1962
absolvoval Pedagogický inštitút Trnava –
Učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ, neskôr v roku
1973 úspešne ukončil Filozofickú fakultu
UK v Bratislave odbor pedagogika.
Rigorózne pokračovanie absolvoval v roku
1975 na Filozofickej fakulte UJEP v Brne a
neskôr v roku 1980 tam absolvoval
externé doktorandské štúdium. V roku
1981 bol vymenovaný MŠ SR za docenta a
v roku 2000 habilitovaný na docenta na
UMB Banská Bystrica. V roku 2001 bol
inaugurovaný za profesora v odbore
pedagogika.
Vyučuje:
ź alternatívne školské systémy,
ź didaktika.
Doterajšie pôsobiská:
1962 – 1965 – učiteľ ZŠ Lúka,
1965 – 1971 - riaditeľ ZŠ Modrová a ZŠ
Ducové,
1971 – doteraz – pôsobenie na Katedre
pedagogiky PF UKF Nitra,
1971 – 1980 – odborný asistent,
1980 – 1990 – vedúci Katedry
pedagogiky PF,
1988 – 1990 – prodekan PF UKF pre
rozvoj,
1991 - doteraz – člen Katedry

pedagogiky PF UKF v Nitre.
Po nástupe na Katedru pedagogiky PF v
Nitre sa začal odborne venovať otázkam
teórie vyučovania. Ťažisko výučby počas
celého pôsobenia na fakulte tvorí práve
tento predmet. Od príchodu na fakultu
bol pravidelne zapojený do vedeckovýskumnej činnosti. Doposiaľ sa aktívne
zúčastnil asi na 60 vedeckých podujatiach,
aj v zahraničí. V rokoch 1971 – 2010 sa
priamo podieľal na organizovaní vyše 20
konferencií.
Je členom týchto komisií a orgánov:
- Predseda odborovej komisie
doktorandského štúdia na Katedre
pedagogiky PF UKF v Nitre.
- Predseda predmetovej komisie pre
vyučovanie na 1. stupni ZŠ v Štátnom
pedagogickom ústave Bratislava.
– Predseda komisie pre kvalifikačné
skúšky na Metodicko-pedagogickom
centre – Trenčín.
- Člen kurikulárnej rady Ministerstvo
školstva SR.
- Člen Vedeckej rady UKF Nitra.
- Člen Vedeckej rady PF UKF Nitra.
- Člen Vedeckej rady Pedagogickej
fakulty UMB v Banskej Bystrici.
- Člen Vedeckej rady Fakulty prírodných
vied Žilinskej univerzity – Žilina.
- Člen Vedeckej rady Wydzial Pedagogiki
a Psychologii Sliezska univerzita
Katowice.
- Člen redakčnej rady časopisu Naša
škola a Pedagogická revue.
- Člen redakčnej rady časopisu New New
Educational Review.
VÝBER Z PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI:
KULACS, D. - PETLÁK, E. 1985. Didaktika.
Nitra: Pedagogická fakulta.
PETLÁK, E. 1987. Didaktika –
modernizácia vyučovania. Nitra :
Pedagogická fakulta.
PETLÁK, E. 1988. Teoretické základy
vyučovacieho procesu. In Kapitoly z
obecné didaktiky. Ostrava : Pedagogická
fakulta, 1985 prvé vydanie, druhé
vydanie. s. 18-41.
PETLÁK, E. 2010. Neuropedagogika a
vyučovnie. Nitra: PF UKF
PETLÁK, E. a kol.2008. Pedagogicko –
didaktické požiadavky motivácie žiakov
do učebnej činnosti. Nitra: PF UKF
PETLÁK, E. 2005. Diferenciácia ako
prostriedok zefektívnenia pedagogickej
činnosti. PF UKF
PETLÁK, E, Štefanko M. : Klíma školy a
klíma triedy - - IRIS (2006)
PETLÁK, E., Hupková Mariana:
Sebareflexia a kompetencie v práci
učiteľa - IRIS (2004)
PETLÁK, E., Štefanko M.: Pedagogickodidaktická práca učiteľa - IRIS (2007)
PETLÁK, E., Fenyvesiová L.: Interakcia
vo vyučovaní - IRIS (2009)
Milan Štefanko - IRIS (2009)

HISTÓRIA ŠKOLY
Obyvatelia obce rím.- kat. vierovyznania
pomocou baróna Dionýza Medňanského
postavili v roku 1872 na cirkevnom
majetku budovu rím.- kat. ľudovej školy v
c h o t á r n e j l o k a l i t e „ H u m e n i c a “.
Nedostatok školských priestorov začali v
obci pociťovať už za prvej ČSR. Vyriešenie
problému sa odkladalo predovšetkým pre
nedostatok finančných prostriedkov.
Zabezpečiť potrebné priestory na
vyučovanie sa vyriešilo až vtedy, keď sa
skonfiškovaný kaštieľ v Lúke, v roku 1946,
dostal do vlastníctva ministerstva školstva
a národnej osvety, ktoré v ňom zriadilo
Obvodnú meštiansku školu. Vyučovanie v
budove kaštieľa sa začalo 5. októbra 1947.
Priestorová kapacita školy umožňovala, že
do nej mohli chodiť deti aj z iných obcí – z
Modrovky, Modrovej, Hrádku a Hôrky.
Roku 1950 zriadili pri škole aj školskú
družinu. V zmysle školskej reformy v roku
1960 sa škola v Lúke pretvorila na
Základnú deväťročnú školu. V školskom
roku 1961/62 bolo v škole 10 tried pre 247
žiakov. V tomto školskom roku odišiel
riaditeľ školy Ján Hurbánek a vo vedení
školy ho vystriedal Ján Dlhý. Podmienky
na vyučovanie v budove kaštieľa neboli
veľmi vyhovujúce. Triedy I. stupňa boli
umiestnené v starej budove bývalej rím.kat. školy.
O novú školu sa v Lúke bojovalo takmer
päť rokov ( 1961-1965 ). Pamätný výkop
základov novej školy bol 19. novembra
1966.Pri kladení základného kameňa bola
napísaná pamätná listina na pergamene,
ktorá bola uložená jeden meter kolmo
pod tabuľku s rokom 1966 na ľavej strane
hlavného vchodu školy. Školu slávnostne
otvorili 27. januára 1968. Hodnota
investícií bola 5,2 milióna Kčs. V novej
škole sa začalo vyučovať 5. februára 1968.
V tomto školskom roku navštevovalo
školu 252 žiakov. Riaditeľom školy zostal aj
naďalej Ján Dlhý. Počet žiakov sa pomaly
zvyšoval. V školskom roku 1972/73 to už
bol výrazný nárast, do školy prišlo 64
žiakov prvého stupňa zo zrušenej ZDŠ v
Modrovke. Najviac žiakov v histórii školy
bolo v školskom roku 1973/74, keď do ZDŠ
v Lúke chodilo 338 školopovinných detí a
vyučovalo 18 učiteľov. V školskom roku
1977/78 pribudlo 13 žiakov zo zaniknutej
ZŠ v Starej Lehote, od 1. septembra 1980
to bolo 32 žiakov zo ZŠ v Hrádku. V Novej
Lehote zanikla škola roku 1985, od 2.
septembra muselo cestovať do Lúky 13
žiakov.
V školskom roku 1986/87 odišiel zo
školy Ján Dlhý, ktorý zastával funkciu
riaditeľa od roku 1961. Na jeho miesto
nastúpil zástupca riaditeľa školy Mgr.
Marián Lacko. Po novembrových
udalostiach 1989 sa uskutočnila v januári
1990 voľba riaditeľa školy na obdobie do
31. augusta 1991. Riaditeľom školy sa stal

opäť Mgr. Marián Lacko. Pedagogická
rada navrhla 27. mája 1991 za riaditeľku
školy Mgr. Janku Richterovú. Nové
vedenie začalo svoju činnosť v školskom
roku 1991/92. V školskom roku 1996/97
prebehlo vo vedení školy viacero zmien.
Do 30. septembra 1996 bola riaditeľkou
školy Mgr. Janka Richterová. Od 1. októbra
1996 bol vedením poverený zástupca
školy Mgr. Marián Lacko. Od 1. januára
1997 odbor školstva Okresného úradu v
Novom Meste nad Váhom menoval za
riaditeľa školy Mgr. Antona Nošku. Po
odchode pána riaditeľa do dôchodku sa
po úspešnom výberovom konaní
riaditeľkou školy od 1. augusta 2008 stala
Mgr. Mária Florišová.
Mgr. Martina Keraková
VÁŽENÁ PANI MGR. MÁRIA
FLORIŠOVÁ,
dovoľte mi, aby som Vám a aj celému
kolektívu Vašej školy, ešte raz aj touto
cestou úprimne a srdečne poďakoval za
pozvanie na podujatie, ktoré sa
uskutočnilo pri príležitosti Dňa učiteľov a
otvorenia knižnice na Vašej škole.
Vážim si Vaše pozvanie, vážim si, že som
dostal tú česť stretnúť sa s Vami a Vašim
kolektívom učiteľov. Samozrejme som
nesmierne rád, že som sa mohol stretnúť s
kolegami, s ktorými som začínal moju
pedagogickú dráhu.
Prosím Vás tlmočte moje poďakovanie
celému milému kolektívu Vašej školy. Rád
by som poznamenal, že naše stretnutie
„položilo iste aj akýsi základný kameň“
našej možnej spolupráce v oblasti
edukácie.
Želám Vám a celému kolektívu veľa
tvorivých úspechov, veľa radosti a
spokojnosti zo žiakov, ktorým sa vo Vašej
škole venujete, čo sa prejavilo aj ich
programom.
Vyjadrujem presvedčenie, že naše
stretnutie nebolo posledné a že, tak ako
sme načrtli možnosti edukačnej
spolupráce, budeme sa stretať častejšie –
u Vás, ale aj na pôde Pedagogickej fakulty,
na ktorej pôsobím.
S pozdravom a želaním veľa tvorivých
úspechov Vám a celému kolektívu
prof. PhDr. Erich Petlák, CSc.
VEREJNÉ ZHROMAŽDENIE
OBČANOV
Verejné zhromaždenie občanov obce
Lúka konané 3. 2. 2011 o 17.00 hod. v
jedálni ZŠ sa riadilo programom
uvedeným na pozvánke a bolo rozdelené
do dvoch častí.
Prvá časť – oboznámenie občanov o
zámere dobývania nerastu štrkopieskov v
lokalite Brunovce - Luh.
Druhá časť – oboznámenie
občanov obce Lúka s plánmi pre
rok 2011.

V prvej časti predstavil p. T. Zelenay
konateľ spoločnosti Nerast s.r.o. a jej
technický riaditeľ p. Bušo zámer
spoločnosti. Jednalo sa o povolení
využívať miestnu komunikáciu, ktorá
vedie od rieky Váh pozdĺž obytnej zóny
Špilier a napája sa oproti obecnému úradu
na cestu II/507 v obci Lúka. V diskusii
odpovedal na otázky občanov týkajúcich
sa zámeru. Občania využili jeho
prítomnosť. Do diskusie sa zapojili p. J.
Godál, J. Ilenčík, J. Mišura, J. Lipka, J.
Velgáň, M. Ištoková, poslanec OZ M.
Jánošík a starosta obce V.Vöröš. Všetci
diskutujúci odmietli prejazd nákladnej
dopravy cez uvedenú miestnu
komunikáciu.
Boli pripravené i anketové lístky na
zistenie názoru občanov.
P. M. Velgáňová navrhla, aby občania
mohli verejne prejaviť svoj názor.
Starosta obce V. Vöröš dal hlasovať kto
nesúhlasí s alternatívou č.1 – preprava
štrkopieskov pozdĺž obytnej zóny s
výjazdom na cestu II/507 oproti
obecnému úradu. Občania jednohlasne
prejavili nesúhlas. To isté nesúhlasné
stanovisko s prejazdom cez obytnú zónu
Špilier a napojenie sa na cestu II/507
vyjadrili aj na anketový lístok.
V druhej časti starosta obce predstavil
plán činnosti a napĺňanie volebného
programu pre rok 2011 :
- Zvolať verejné zhromaždenie občanov
– Zámer dobývania štrkopieskov v lokalite
Brunovce-Luh.
- Predložiť žiadosť o dotáciu na výstavbu
Kanalizácie a ČOV.
- Začať s prístavbou k domu smútku.
- Čiastočne splynofikovať šatne
v športovom areáli.
- Opraviť chodník pri rod. dome p.
Kostolníkovej a p. Mráza, ktorý bol
poškodený pri rekonštrukcii rozvodov
vody.
- Vybudovať verejné osvetlenie v
stavebnom obvode Prielohy.
- Pokračovať v rekonštrukcii vodovodu.
- Vypracovať projektovú dokumentáciu
na využitie nového vodného zdroja.
- Opraviť strechy na školských
budovách.
- Získať do vlastníctva obce dom po
Jaroslavovi Michalovi a vytvoriť v ňom
etnografické múzeum.
- Dobudovanie a odovzdanie do užívania
NBD 9 b.j.
- V rámci bezpečnosti cestnej premávky
začať pripravovať PD na vytvorenie
ostrovčeka na ceste II/507 na spomalenie
dopravných vozidiel, ktoré prechádzajú
cez obec.
- Dopravným značením jednosmerná
premávka upraviť prejazd cez
uličku ku škole.
- Zabezpečiť oslavy 765.

výročia prvej písomnej zmienky o obci
spolu s 5. výročím vysviacky kostola na 16.
júl 2011.
Pred záverom p. M. Klačan prevádzkar
penziónu Modrová informoval občanov o
spoločnom zámere mikroregionu BeckovZelená voda-Bezovec vytvoriť z penziónu
dom sociálnych služieb.
Prítomní na verejnom zhromaždení: 7
poslanci OZ, 3 hostia a 71 občanov.
Záverom starosta poďakoval prítomným
za účasť a vyzval občanov na spoluprácu.
Vladimír Vöröš starosta obce

určitú od 1. 4. 2011 do 31. 3. 2016.
• Obecné zastupiteľstvo v Lúke
schvaľuje odpredaj nehnuteľnosti v k. ú.
Lúka v podiele 1/1 vytvorenej podľa
geometrického plánu č. 4358071853/2011, ktorý vyhotovil Geosta
Ing.Radovan Stacho dňa 22. 3. 2011,
úradne overila Správa katastra
Nové Mesto nad Váhom dňa 1. 4. 2011
pod č. 165/2011 ako parc. č. 417, 418/1,
426/2
zastavené plochy a nádvoria o výmere
372 m2 za cenu 5 €/m2 Mgr. Soni
Gerekovej, rod. Barbuščákovej, trvale
bytom Koreničova 4, 811 03 Bratislava.
• Obecné zastupiteľstvo v Lúke
schvaľuje
odkúpenie pozemkov par. č. KN-C 742 –
záhrady o výmere 404 m2 , par. č. KN-C
741 – zastavané plochy a nádvoria o
výmere 550 m2 a rodinného domu súp.
č. 130 ležiaceho
na par. č. KN-C 741 nachádzajúce sa v
katastrálnom území Lúka okres Nové
Mesto n.V.,
vlastnícky patriace SR v správe
Obvodného úradu Trenčín zapísané na
liste vlastníctva
č. 26 do vlastníctva obce Lúka, okres
Nové Mesto nad Váhom.
IČO 00311758.
Účel odkúpenia nehnuteľnosti je
konkrétne na tvorbu, rozvoj, ochranu,
obnovu
a prezentáciu duchovných, kultúrnych
hodnôt - § 2 odst. 2 písm. c.) zákona č.
213/1997
Z. z. o neziskových organizáciách
poskytujúcich všeobecne prospešné
služby v znení neskorších predpisov.
Podmienky odpredaja:
Kúpna cena bude stanovená a uhradená
v zmysle zákona č. 278/1993 Z. z..
• Obecné zastupiteľstvo v Lúke
nesúhlasí podať žiadosť na výzvu „Zberný
dvor-obec Lúka“ pre rok 2011.

Z UZNESENÍ OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA
ZASADNUTIE OZ Z 4. 2. 2011
• Obecné zastupiteľstvo v Lúke
nesúhlasí s prepravou štrkopieskov z
ložiska Brunovce – Luh po miestnej
komunikácii pozdĺž obytnej zóny Špilier s
výjazdom oproti obecnému úradu na
cestu II/507 a potvrdzuje rozhodnutie
dané uznesením č. 2/2009 bod 7 zo dňa
27. 3. 2009.
• Obecné zastupiteľstvo v Lúke ruší
výber uchádzačov o prevádzkovanie Šport
b a r u z d ô v o d u n e ko m p l e t n o s t i
podmienok na prevádzku a doporučuje
starostovi obce vypísať nové podmienky
pre výber uchádzača na prevádzkovanie
Šport baru v Lúke.
• Obecné zastupiteľstvo v Lúke
doporučuje starostovi obce vypísať
výberové konanie na funkciu hlavného
kontrolóra obce Lúka, zverejniť na
webovej stránke obce a vyvesiť do
oznamovacej tabule obce.
• Obecné zastupiteľstvo v Lúke
schvaľuje a menuje do funkcie veliteľa
Obecného hasičského zboru v Lúke Mgr.
Mariána Krišku.
• Obecné zastupiteľstvo v Lúke
schvaľuje členov obecného hasičského
zboru v Lúke : Daniel Krajčí – strojník,
Andrej Krajčí – hasič, Miroslava Ivanovská
– hasič, Daniel Janžo – starší hasič, Peter
Mráz – starší hasič.
ZASADNUTIE OZ Z 10. 3. 2011
• Obecné zastupiteľstvo v Lúke
LÚKA - POČET STAVEBNÝCH
schvaľuje Mgr.Mariannu Stipanitzovú
KONANÍ
A KOLAUDÁCIÍ STAVIEB
Lúka č. 244 do funkcie hlavného
kontrolóra obce Lúka na
Celkový
obdobie od 01. 04. 2011 do 31.
Počet
Počet
počet
03. 2016.
Rok
stavebných
kolaudácií
stavebných
• Obecné zastupiteľstvo v
konaní
Lúke berie na vedomie výsledky
podaní
a plnenie úloh vyplývajúcich zo
2003
13
9
zápisnice z výberového konania
2004
11
5
o prevádzkovateľa Šport baru v
2005
11
4
27
Lúke konaného dňa 28. 2. 2011.
2006
6
7
23
P. Rudolf Jambor R-Centrum
Potvorice č. 110 podpísal
2007
16
11
46
zmluvu o prenájme nebytových
2008
14
6
41
priestorov časti budovy č. 132
2009
11
8
36
na p. č. 713 v k.ú. Lúka na dobu
2010
29
2
56

manžela. Presadila, že kaštieľ
postavili menší a inak, ako
pôvodne plánoval Gašpar. Jej
50
muž zvečnil svoju porážku do
40
nápisu na tabuľu, ktorá pôvodne
visela
na jednej zo stien kaštieľa:
30
„ Beda tomu dvorovi, v ktorom
20
rozkazuje krava volovi“.
Z roku 1730 je doklad o tom, že
10
nitriansky podžupan Adalbert
0
Šándor, ktorý už roku 1723
1
2
3
4
5
6
7
8
vlastnil celú obec Lúku kúpil od
rok
kardinála Čákiho všetky práva na
panstvo Tematín. Majetok zdedil
počet stavebných konaní Počet kolaudácií
syn František so ženou Barborou
Celkový počet stavebných
podaní
Motešickou. V Lúke sa im narodil
syn Štefan, ktorý sa stal jednou z
najvýznamnejších osobností
LÁSKA VEĽKEJ NOCI
Napriek uponáhľanosti našich dní, a Uhorska. Preslávil sa ako spisovateľ. O
možno práve pre ňu, si môžeme uvedomiť majetky v Lúke sa staral jeho brat Karol. V
potrebu prežívať sviatočné dni. Sú medzi 18. storočí najvýznamnejšou udalosťou v
živote poddaných v Lúke bola urbárska
nimi také, čo majú pôvod v našom
regulácia, ktorú nariadila Mária Terézia a
osobnom živote a slávime ich s priateľmi.
ktorá znamenala aj pre obyvateľov Lúky
Robíme pri tom radosť iným, alebo sami
určitú zmenu k lepšiemu v novom
sme obdarovaní, nielen materiálnymi
spôsobe, rozsahu poddanských
h o d n o ta m i , a l e n a j m ä l á s ko u a poplatkov a dávok.
pozornosťou. Sú však sviatky, ktoré nám
V 19. storočí sa majetkové pomery
opäť umožňujú byť so svojimi najbližšími,
Tematínskeho panstva, teda i Lúky
no zároveň nás otvárajú pre iných, možno
skomplikovali. Spôsobila to skutočnosť, že
až nekonečne a rozširujú naše srdce, aby
spisovateľ Štefan Šándor zomrel roku 1815
nebolo obmedzené a zahľadené akosi bezdetný a jeho brat Karol po sebe
príliš do seba. Zamyslime sa nad krásou a nezanechal mužských potomkov, ale dve
dôležitosťou Veľkej noci. Neuspokojme sa dcéry.
iba s povrchným pohľadom, ktorý dovidí
Z písomných prameňov sa dozvedáme,
len na prebúdzajúcu sa jar a veselosť
že roku 1827 spravoval Tematínske
šibačky, tak zhliadneme skutočnosti,
panstvo komposesorát v zložení: Anna
ktoré nie sú až také veselé ani romantické. Huňady, Jozef Motešický, Michal a Mikuláš
V základoch veľkonočných sviatkov stojí Šándorovci, Anna Vietorisová, vdova po
umučenie, smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša Antonovi Šándorovi, ktorej pripadol
a zároveň naša účasť na tom všetkom. kaštieľ a väčšia časť Lúky. Majetok po
Jedným slovom, my sami prežívame lásku poslednej menovanej komposesorke
aj cez utrpenie, to je skúsenosť každého prevzala jej dcéra Jana, vydatá za Rafaela
človeka. A keď nás niečo stojí, vtedy si to Ghyczy. Ich dcéra Agáta Ghyczy sa vydala
oveľa viac vážime. Nech sú naše za Dionýza Medňanského, syna známeho
veľkonočné priania úprimné pre každého, spisovateľa Alojza Medňanského.
aby nás cesty viedli k bohatstvu života.
Medňanskovcom začal patriť kaštieľ v
M. M. Lúke od začiatku 60. rokov 19. storočia.
Barón Imrich Medňanský časť kaštieľa v
Z HISTÓRIE KAŠTIEĽA ...
V poslednej tretine 17. storočia, keď Lúke dostal do vlastníctva v roku 1887,
bezprostredné nebezpečenstvo od Turkov ďalšiu časť v roku 1897 a roku 1902 mu
pominulo, strácali hrady svoju funkciu. Aj pripadol celý.
V hospodárskom živote Lúky aj po vzniku
pre šľachtu sa stávali miestami, ktoré im z
hľadiska ich zvýšených nárokov prestali ČSR mal veľký význam veľkostatok Imricha
vyhovovať. Preto sa sťahovala do Medňanského. Poskytoval pracovné
pohodlnejších kaštieľov. Tak to bolo i u príležitosti mnohým obyvateľom obce
šľachtických rodín, ktorým patril najmä počas poľnohospodárskej sezóny. V
Tematín. Berčéniovci si vybudovali kaštieľ roku 1921 náhle zomrela vo veku 52 rokov
v Brunovciach a Šándorovci v Lúke. manželka Imricha Medňanského Anna,
Lúčanský kaštieľ postavený roku 1674 je rod. Godálová. Imrich Medňaský však
neskoro-renesančná stavba s krížovými a dlho nezostal vdovcom – 9. mája 1923 sa
lunetovými klenbami, vybudovaná na oženil s Máriou Magdalénou Ambro.
pevnostný spôsob so štyrmi nárožnými Manželstvo však trvalo len veľmi krátko.
vežami. Kaštieľ dal prevdepodobne Medňanský za dramatických okolností
postaviť syn Františka Šándora a Kataríny, počas svadobnej cesty 28. mája náhle
rod. Rottalovej, Gašpar Šándor so ženou zomrel a celý jeho majetok pripadol jeho
Katarínou, rod. Sluhovou. Podľa ľudovej druhej manželke Magdaléne, rod. Ambro.
tradície bola Katarína energickou ženou a Vdova Medňaská veľkostatok v Lúke
prenajala židovskému statkárovi
často zasahovala i do záležitostí svojho
Ernestovi Kellermanovi zo Bziniec. Počas
Stavebné podania

60

jeho pôsobenia na veľkostatku,
hospodárske pomery na ňom ožili.
V polovici 30. rokov došlo k dôležitej
zmene vo vlastníctve kaštieľa v Lúke. V
obecnej kronike sa už roku 1935 spomína,
že kaštieľ obývala Helena (Ilona)
Hardeggová. Skutočnými vlastníkmi
kaštieľa sa stali Hardeggovci až na základe
kúpnopredajnej zmluvy z roku 1937.
Podľa nej vdova Magaléna Medňanská,
rod. Ambrová, predala kaštieľ a k nemu
patriace nehnuteľnosti Jánovi Imrichovi
H a rd e g gov i a j e h o m at ke I l o n e
Hardegovej. Vlastníkom nehnuteľností sa
stal Imrich Hardegg. Ernest Kellerman
vypustil z prenájmu iba dve parcely,
prenájomcom celého veľkostatku zostal aj
naďalej. Počas druhej svetovej vojny
Ernest Kellerman ušiel do hôr, aby sa
vyhol rasovému prenasledovaniu. Počas
Slovenského národného povstania sa
vypracoval na štábneho kapitána. Po
vojne sa do Lúky už nevrátil, odišiel do
Piešťan. V roku 1946 pracovná skupina
pre pozemkovú reformu v Trenčíne
s ko n f i š ko v a l a p ô d u M a g d a l é n e
Medňanskej a Imrichovi Hardeggovi.
Kaštieľ v Lúke skonfiškovali Imrichovi
Hardeggovi, pretože bol nemeckej
národnosti.
Kaštieľ bol Zborom povereníkov 25.
septembra 1946 pridelený Povereníctvu
školstva a národnej osvety v Bratislave. V
budove kaštieľa sa zriadila 5. októbra 1947
Obvodná štátna meštianska škola.
Školskou reformou roku 1960 sa škola
pretvorila na Základnú deväťročnú školu a
v roku 1968 sa presťahovala z kaštieľa do
novopostavenej školskej budovy.
V roku 1975 sa kaštieľ dostal do
vlastníctva Ministerstva vnútra SR. Bol
čiastočne zrekonštruovaný a slúžil ako
Účelové zariadenie MV SR do roku 2010.
V januári 2011 kaštieľ prešiel do
súkromného vlastníctva.
V. Vöröš
PRÍJMY OBCE LÚKA ROK 2010
PRÍJMOVÁ POLOŽKA
PODIELY NA DANIACH V SPRÁVE ŠTÁTU
VÝNOS Z DANE Z NEHNUTEĽNOSTÍ
DAŇ ZA JADROVÉ ZARIADENIA
DAŇ ZA PSA
NEDAŇOVÉ PRÍJMY
- Príjmy z prenájmu
- Správne a iné poplatky
- Za odpad
- Ostatné príjmy
Z PREDAJA POZEMKOV
ÚVER ŠFRB
DOTÁCIE, GRANTY
ZOSTATOK FIN.PROSTR. Z ROKU 2009
S P O L U PRÍJMY ZA ROK 2010

v Eur
86 934,66 652,10 444,424,52 957,31 855,3 618,10 797,6 687,128 031,199 643,413 148,16 890,975 123,-

VÝDAVKY OBCE LÚKA
ROK 2010
VÝDAVKOVÁ POLOŽKA
v Eur
MZDOVÉ NÁKLADY,ODVODY DO FONDOV 54 055,SPRÁVA, ÚDRŽBA MAJETKU OBCE
112 373,ODVOZ ODPADU
10 467,VEREJNÉ OSVETLENIE
12 232,KULTÚRA
4 400,POŽIARNA OCHRANA
2 118,CINTORÍNSKE SLUŽBY
997,REKR. A ŠPORT. SLUŽBY
13 699,SOCIÁLNE SLUŽBY
13 598,VÝDAVKY ZŠ
303 980,KAPITÁL. VÝDAVKY
414 018,SPLÁTKY ÚVEROV
16 265,S P O L U VÝDAVKY ZA ROK 2010
958 202,-

ROZPOČET OBCE LÚKA
– ROK 2011
Rozpočet 2011
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavkové finančné operácie
Výdavky Základná škola
Rozpočtové výdavky spolu
Rozpočet 2011
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Príjmové finančné operácie
Vlastné príjmy rozp. organizácie
Rozpočtové príjmy spolu

EUR
169 930
734 344
24 600
309 300
1 238 174
EUR
495 830
554 344
180 000
8 000
1 238 174

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN –
ŠKOLSKÉ KOLO V PREDNESE
POÉZIE A PRÓZY
Február je mesiac, v ktorom sa tradične
usporadúva školské kolo v prednese
poézie a prózy.
Aj tento rok sme si v podaní našich
recitátorov vypočuli ukážky a úryvky z diel
rôznych slovenských i zahraničných
literátov.
V I. kategórii ( 2. – 4. Ročník) sme objavili
nový recitátorský talent u druháčky
Natálky Urbanovej, ktorá v svojej kategórii
nemala konkurenciu. V recitačných
súťažiach má výborné predpoklady byť
skvelým prísľubom do budúcnosti.
Aj v druhostupniarskych kategóriách
postúpili podľa predpokladu „favoriti“,
ktorí už pocit víťazstva v školskom kole
poznajú z minulých ročníkov.
V II. kategórii budeme v Novom Meste
držať palce Paule Gestingerovej (poézia) a
Henriete Julinyovej (próza).
Nádeje budeme takisto vkladať do
recitačného talentu Danky
Fodorovej, ktorá bude

PREHĽAD HOSPODÁRENIA OVHS ŠÁCHOR ZA ROK 2010
Dosiahnutá skutočnosť
Stav k 31.12.2010 v Eur
VÝNOSY SPOLU
147 293,17
NÁKLADY SPOLU
149 650,80
STRATA
- 2 357,63
MATERIÁLOVÉ NÁKLADY
32 849,49
Spotreba materiálu
15 203,24
Spotreba elektrickej energie
12 720,86
Poplatok za odber podz emnej vody
4 925,39
SLUŽBY
59 149,63
Opravy a udržiavanie
37 355,72
Rozbory vody
3 224,30
Ostatné služby, nájom, poistenie HM
18 569,61
MZDOVÉ A OSOBNÉ NÁKLADY
29 918,14
Mzdové náklady - zamestnanci
17 306,43
Mzdové náklady – dohody o vyk.práce
5 631,00
Zákonné sociálne poistenie
6 159,95
Zákonné sociálne náklady
820,76
DANE
134,43
Daň z motorového vozidla
134,43
DARY
200,00
Dar na doplň. vydanie knihy Mosquito
200,00
ODPISY
23 668,94
Odpisy dlhodobého hmot. majetku
23 668,94
FINANČNĚ NÁKLADY
3 730,17
Úroky – úver vodojem
1 593,90
Úroky – úver vrt podzemnej vody
1 604,56
Poplatky banke
531,71
TRŽBY
147 274,37
Tržby firmy Coca Cola
129 848,59
Tržby ostatné firmy a organizácie
9 541,08
Tržby obyvatelia
7 884,70
FINANČNÉ VÝNOSY
18,80
Úroky
18,80

reprezentovať našu školu v III. kategórii v
prednese poézie. Takisto veríme, že
nesklame ani Monika Mikuličková v próze
s úryvkom z ukážky Jediná od Kláry
Jarunkovej.
Veríme, že v oblastnom (spádovom)
kole v Novom Meste nad Váhom, ktoré sa
uskutoční 1. 3. 2011, sa naším žiačkam
bude dariť a konečne presvedčia aj
tamojšiu porotu.
Všetkým recitátorom a členom poroty
veľmi pekne ďakujem.

Henrieta Julinyová (v strede) postúpila
do okresného kola v prednese poézie a prózy.

Do okresného kola, ktoré sa uskutoční
13. 4. 2011 v Bzinciach pod Javorinou
postúpili Henrieta Julinyová a Natália
Urbanová.
Mgr. Marián Lacko
FAŠIANGOVÝ KARNEVAL
Fašiangy sú tradične časom plesov,
zábav a karnevalov.
Karneval nechýbal ani na našej škole.
Konal sa 11. 2. 2011.
Na príprave sa podieľali žiaci 8.ročníka,
ktorí si dali naozaj záležať na krásnej
výzdobe. Pripravili si pestrý program,
ktorý sa páčil naozaj všetkým. O zábavu sa
postarali moderátorky, žiačky 8. triedy,
rôznymi tancami a súťažami, pri ktorých
sa bavili hlavne deti z nižších ročníkov.
Žiaci si dali na výbere masiek a
nápaditosti naozaj záležať. Do telocvične
zavítali rôzne bytosti ako : čarodejnice,
ježibaby, víly, princezné, ale aj kovboji,
vojaci a veľa iných masiek. Každý bol v ten
deň niekto iný, zaujímavý, rozprávkový,
jedinečný. Všetky masky sa veselo
zabávali, šantili a tancovali.
Po k rá t ke j p re ze n tá c i i m a s i e k
nasledovalo vyhodnotenie. Najkrajšie

ľudia, ktorých každodenne stretávam.
Ty, s krásnym úsmevom,
otec s prísnou tvárou.
Život, to je obrovský strom,
pod ktorým si môžu oddýchnuť všetci
ľudia.

masky sme odmenili a samozrejme ani tie,
ktoré sa neumiestnili, neodchádzali
naprázdno. Po vyhodnotení sa žiaci
venovali voľnej zábave.
Nikoleta Potočková - 8. roč.
DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA
Dňa 2. 2. 2011 sa uskutočnilo okresné
kolo Dejepisnej olympiády v Novom
Meste nad Váhom. Naši žiaci dosiahli
vynikajúce umiestnenie: Daniela
Fodorová - 1. miesto v kategórii D, Matúš
Godál - 1. miesto v kategórii E a Veronika
Fedáková - 2. miesto v kategórii E.
Slovenská komisia DO vybrala pre tento
ročník olympiády tému " Slovensko v
Habsburskej monarchii v rokoch 1526 1790". Krajské kolo DO sa konalo
21.3.2011 v Trenčíne. V konkurencii
žiakov 9 okresov Trenčianskeho kraja
uspela naša žiačka Daniela Fodorová
výborne - obsadila 4. miesto so stratou 1
bodu na 2. a 3. miesto. Gratulujeme!
Mgr. M. Keraková
MAMA
Vidím prekvapenie v Tvojich očiach
a krásny úsmev, ktorý z nich vyžaruje.
Vlastne až teraz si si uvedomila,
že už nie som malé dievčatko
s rozbitými kolenami.
Mami pamätáš? Je to už dávno, keď
som
otvorila oči a pozerala sa na svet,
bol biely a strašne veľký.
Dnes som už dávno dospelá
a svet je krásny, farebný.
Pozerám sa naň a na teba.
Vlastne si sa vôbec nezmenila,
si stále tou mamičkou ako prvýkrát.
Azda ti pribudlo len pár vrások, mozole
na dlaniach, a tiež jedna dospelá dcéra.
No dnes si tu so mnou.
Stojím uprostred života, toho
ozajstného
a cítim ako na mňa dýcha.
Chcela by som ťa chytiť za ruku, tak ako
kedysi, keď som bola malá.
Dnes už viem, čo je život.
Krásna lúka plná kvetov,
slnko zohrievajúce svet,

Mami, mám ťa veľmi rada
a chcem ti v tento krásny deň povedať
slovo –
ďakujem.
Ďakujem za cestu k životu, po ktorej
si ma učila kráčať.
Ďakujem za pohladenie tvojou rukou.
Ďakujem za prebdené noci,
v ktorých si spolu so mnou prežívala
bolesť.
Ďakujem ti za všetko,
za to, čo bolo
i za to, čo príde.

VŽDY S ÚSMEVOM
Komentár mladej ženy,
spoločnosťou prezývanej zlatokopka:
- Hovoria, že som sa
vydala z vypočítavosti!
Blbosť! Ja dodnes neviem,
koľko má môj muž miliónov!
***
Zločinec sa spovedá
farárovi:
- Kradol som, smilnil
som, vraždil som...
- A si ženatý?
- Na to som nikdy nemal
dosť odvahy...
***
Stretnú sa dvaja a na
reč príde ich spoločný
priateľ:
- Vieš, že Lacovi utiekla
žena?
- Nehovor, a ako to znáša?
- Teraz už dobre, ale
spočiatku sme sa báli,
že sa od radosti úplne
zblázni.
***
Ocko, a prečo u nás
smú mať muži len jednu
manželku?
- Synak, keď budeš
starší, pochopíš, že
nás mužov, zákon takto
chráni...

OBECNÝ HASIČSKÝ ZBOR LÚKA
A
DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR
LÚKA
Organizačné zabezpečenie
jarného upratovania, ochrany lesov
a úrody pred požiarmi
Vážení občania !
Každoročne, najmä jarnom období a v
čase dlhotrvajúceho sucha je najväčšie
nebezpečenstvo vzniku požiarov. Väčšina
požiarov súvisí s neopatrnosťou a
nedbalosťou ľudí, resp. podceňovaním
požiarneho nebezpečenstva pri
vypaľovaní trávnatých porastov, kríkov a
zakladaní ohňov v prírode. Jar je obdobie,
kedy vzniká najväčší počet požiarov
spôsobených činnosťou občanov v prírode
používaním otvoreného ohňa, najmä pri
vypaľovaní suchej trávy a iných porastov,
pri pálení haluziny, fajčení v prírode,
činnosťou detí pri hre so zápalkami,
kladením ohníčkov, podpaľovaním ľahko
zápalných materiálov a pod. letné obdobie
sa vyznačuje okrem zvýšených teplôt aj
zvýšenou aktivitou poľnohospodárov a
občanov pri zbere úrody, ktorý je spojený
so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku
požiarov.
Lesné požiare v mnohých prípadoch
začínajú horením pôdneho pokrytia a
postupným šírením plameňa. Keď začne
horieť les, väčšinou je už neskoro. Navyše
požiare v lesoch sa následkom vetra alebo
vzdušných prúdov môžu preniesť aj na
veľké vzdialenosti. Likvidácia takto
vzniknutých požiarov je veľmi náročná,
vyžaduje si nasadenie veľkého počtu
hasičov, techniky a často aj spoluprácu s
občanmi. Obnovenie funkcie lesných
porastov zničených požiarom môže trvať i
niekoľko rokov.
Na zabezpečenie uvedených období a s
cieľom predísť vzniku požiarov doporučuje
preventívno-výchovná komisia Obecného
hasičského zboru v Lúke upozorniť najmä
na :
ź Dodržiavanie zásad protipožiarnej
bezpečnosti pri činnostiach zo zvýšením
nebezpečenstvom vzniku požiaru, alebo
v čase zvýšeného nebezpečenstva
vzniku požiaru.
ź Zákaz fajčiť a používať otvorený oheň na
m i e sta c h s o zv ýš e ný m n e b ez pečenstvom vzniku požiaru.
ź Zákaz vypaľovať porasty a zakladať oheň
na miestach, kde by sa mohol rozšíriť.
ź Poskytnutie osobnej a vecnej pomoci v
prípade vzniku požiaru.
ź V prípade zistenia porušenia zákona ,, O
ochrane pred požiarmiˮ orgány
štátneho požiarneho dozoru môžu
udeliť v blokovom konaní pokutu do
výšky 33 € a v priestupkovom
konaní až do výšky 333 €

V roku 2010 vzniklo na území Slovenskej
republiky v porovnaní s predchádzajúcim
rokom o 2 146 požiarov menej a
materiálne škody sú vyššie o 30 477 995 €.
Počet usmrtených je nižší o 17 osôb a
počet zranených je tiež nižší o 4 osoby.
Mgr. Marián KRIŠKO
Veliteľ OHZ a DHZ v Lúke

Otvorenie hasičského plesu zahájila
ľudová folklórna skupina MODROVANKY –
KROJOVANKY, ktoré mali pripravené
folklórne vystúpenie formou ľudového
tancu a spevu s doprovodom harmoniky.
Počas celého plesu do tanca hrala
hudobná skupina RYTMUS z Novej
Bošáce. V priebehu celovečerného
programu nás navštívil svetoznámy Elvis
Presley v podobe výborného imitátora a
zabávača p. Martina Směričku z
Pobedima. Pre hostí plesu boli pripravené
zaujímavé súťaže, formou šikovnosti a
zručnosti. V neskorších nočných hodinách
bola vyhlásená bohatá tombola.
Za celé kultúrno-spoločenské podujatie
patrí naša vďaka hlavným sponzorom OLD
HEROLD, Lucka, Coca-Cola, Obecný úrad
Lúka, Obecný úrad Kálnica, p. Margetín z

SILVESTROVSKÝ VÝSTUP
31. december, posledný deň v roku.
Nezišlo sa nás toľko ako vlani, ale aj
jedenásť je pekné číslo. Už tradičným
silvestrovským výstupom na hrad Tematín
sme ukončili turistickú sezónu za rok
2010. Môžem povedať, že počasie bolo
nádherné a nálada výborná, ku ktorej ako
vždy dopomáha aj súťaž v hode
buzogáňom už s jasným favoritom. Na
výklenku hradných múrov nazývanom
balkón sme si zaspievali a pripili na
zdravie, aby sme sa tu o rok všetci znovu
stretli. Na záver niet čo dodať,
jednoducho nádherné ukončenie starého
roka.

OPERATÍVNY PREHĽAD POŽIAROVOSTI V SLOVENSKEJ
REPUBLIKE ZA ROK 2010
Ukazovateľ
Rok 2009
Rok 2010
Porovnanie
Počet požiarov

11 991

9 845

-

2
146

Priame škody ( € )

38 761 305

69 239 300

+ 30 777 995

Počet usmrtených

56

39

-

Počet zranených osôb

245

241

-

Uchránené hodnoty v

226 473 130

353 814 145

+ 127 341

17

osôb

(€)

I. OKRESNÝ HASIČSKÝ PLES
2011
Dobrovoľný hasičský zbor Lúka v
spolupráci s dobrovoľným hasičským
zborom Kálnica organizovali prvý ročník
Okresného hasičského plesu, ktorý sa
konal dňa 15.01.2011 o 20. hodine v
kultúrnom dome v Kálnici.
Ples sa niesol v znamení dobrej nálady a
zábavy. Na úvod nás privítali naši
moderátori, ktorý sa zahrali na slávnych
moderátorov Adelu a Pyca, v podobe
Janky Bórikovej a Mariána Lacka z
Modrovej.

4
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Hrádku, Franz univesal – Gajdošech Ivan z
Lúky, Chirana Lúka, p. Plesník Rastislav z
Lúky, p. Jambor Rudolf R-centrum, DHZ
Lúka a DHZ Kálnica a mnoho ďalších
nemenovaných sponzorov, ktorým patrí
naša srdečná vďaka. Výzdobu plesu
skrášľovali detské obrázky s hasičskou
tematikou, ktoré namaľovali deti zo
základnej školy z Lúky a Kálnice. Dobrá
nálada prvého okresného hasičského
plesu vydržala až do skorých ranných
hodín, čo pokladáme za veľmi dobrý
úspech a budeme sa snažiť to o rok
zopakovať znova.
Tajomníčka DHZ Lúka
Tatiana Jančovičová

J. Bublavý
KNIHE NEPATRÍ LEN MAREC,
ALE CELÝ ROK
Má moc zmeniť zlú náladu na náladu
dobrú, radostnú.
Núti nás premýšľať o sebe, o okolitom
svete,
rozširuje našu slovnú zásobu.
Pomáha rozvíjať našu fantáziu,
predstavivosť.
Vzdeláva nás a duševne obohacuje.
Zabáva nás.
Vďaka knihám získavame základné
mravné
hodnoty, ktoré dobré knihy obsahujú.
Nové knihy v obecnej knižnici:
Mosquito nad Piešťanmi – Nové
rozšírené vydanie, Cez červený očistec,
Počúvaj, čo hovorí láska, Divy Slovenska,
Milenka z ružového útesu, Púštny kvet,
Chatrč, Rytier z ružového útesu,
Cyprusová aleja, Miluj ma navždy, Dlhá je
cesta domov, Láska a česť, Zlomený kvet,
Záhada zadnej izby, Tajomstvá Jána Pavla
II., Putovanie po najväčších záhadách
Slovenska, S počasím si tykám, Zabudni na
minulosť, Ranč u starého otca, Rozprávaj
mi rozprávku, Rozprávkový venček,
Mrazivé volanie, Svet okolo nás – veľké
vynálezy.
M. Pistová
ZO ŽIVOTA KLUBU SENIOROV
Na výročnej členskej schôdzi členov
Jednoty dôchodcov sme sa rozhodli, že
vystúpime z JDS a vytvoríme si
samostatnú organizáciu pod názvom Klub
seniorov a pod týmto názvom fungujeme

ďalej za podobných podmienok aké sme
mali. Bol zvolený 5 členný výbor a
revízorka. Uskutočnili sme 3 schôdzky
výboru, ktorý sa zaoberal plnením plánu
činnosti. Zaoberal sa aj prípravou
verejného zhromaždenia občanov k ťažbe
štrkov. Je len potešiteľné, že po našich
cestách nebudú chodiť preťažené
nákladné autá so štrkom. Cesta od Váhu
bola budovaná na rekreačné účely ako
protihodnota za znečistenú obec a okolie
od Diaľničnej spoločnosti. Výbor sa
zaoberal aj prípravou brigády, ktorá sa
uskutočnila pri čistení cintorínov za účasti
18 občanov z radov seniorov. Podarilo sa
vyčistiť aj okolie pod kaštieľom. Všetkým
účastníkom tejto brigády touto cestou
vyslovujem úprimné poďakovanie a
verím, že aj v budúcnosti spolu vo väčšom
počte priložíme ruku k prevádzaniu
čistoty nášho okolia a verejných
priestranstiev. Je na nás, aká bude naša
obec. Starajme sa o svoje najbližšie okolie,
verejné priestranstvá a vštepujme zmysel
pre poriadok aj svojim deťom a vnukom.
Naše okolie je našou vizitkou. Klub
seniorov poriadal 14. apríla 2011 zájazd
na výstavu záhradkárov, rybárov, včelárov
a poľovníkov.
Blížia sa Veľkonočné sviatky, želám Vám
všetkým príjemné prežitie sviatkov, veselú
šibačku a dobrú pohodu.
Predseda KS Ilenčík Jaroslav
BLAHOŽELÁME
50 rokov
55 rokov
Bak Jaroslav
Bak Jozef
Cibík Miroslav Mikuličková Emília
Kopún Jozef
60 rokov
65 rokov
Šnáblová Helena Ivanovský Pavol
Sládková Eva
70 rokov
Pavlus Michal
Baláž Rudolf

75 rokov
Ivanovský Jozef

80 rokov
Klas Viliam

90 rokov
Bednárová Helena

Uzavreli manželstvo
Hazdová Ivana Gašparík Marek
Narodili sa
Štefancová Nikolka
Paulovič Tobias
Gašparíková Natália
Zomreli
Novotný Jaromír vo veku 77 rokov

v

v

ZRNKÁ MÚDROSTI
Ak v apríli vrana kráka, bude počas roka
veľká psota.
Kto je zdravý, je bohatý, aj keď o tom
nevie.

v
v

v

v
v
v

Často bolí hlava toho, kto ju stratil.
Aprílový sneh pole hnojí, dážď ho
požehnáva.
Vzdelávať ducha je také potrebné ako
živiť telo.
Každý si sám určuje svoju cenu.
Rozum všetko zdolá.
Úspech sa skladá zo série neúspechov,
ktoré človek prekoná.

RECEPTY
Slimáky z morčacieho
mäsa so slaninou
Potrebujeme:
600 g morčacíc rezňov
4 plátky anglickej slaniny
4 kusy sterilizovanej kapie
1 lyžičku worcesterskej omáčky
olej na opekanie
soľ, mleté čierne korenie
Postup:
1. Morčacie rezne umyjeme, osušíme,
jemne naklepeme a nakrájame na dlhé
pásiky široké asi 3 cm. Plátky slaniny a
kapie prerežeme pozdĺžne na polovicu.
2. Na každý pásik mäsa uložíme pásik
slaniny a kapie. Stočíme do tvaru slimáka
a po dvoch napichujeme na špajdľu alebo
grilovaciu ihlu.
3. Slimáky osolíme, okoreníme a
pokvapkáme worcesterskou omáčkou. V
panvici na rozohriatom oleji opekáme z
každej strany asi po 7 minút. (podľa
potreby aj dlhšie). Podávame so zemiakmi
alebo ryžou a čerstvou zeleninou.

POZVÁNKA
OBEC LÚKA VÁS POZÝVA

NA STAVANIE MÁJA
dňa 30. apríla 2011 o 17.00 hod.
pred Jednotou
Hudba: Inovčanka, občerstvenie
zabezpečené

NA OSLAVY MDD
dňa 4. júna 2011 o 15. 00 hod. na
ihrisku MŠK
Pre deti zabezpečené:
súťažné hry, sladkosti, občerstvenie
OBEC LÚKA
Vás pozýva na

OSLAVY 765. výročia
prvej písomnej zmienky
o obci Lúka
16. júla 2011 o 14. 00 hod.
so sprievodným programom
Miesto: park pod kaštieľom, nádvorie
kaštieľa

OZNAM
Dňa 4. 5. 2011 v čase od 10.00 hodiny,
bude poskytovať svoje služby v
priestoroch ZŠ v Lúke pedikérka z Piešťan.
Poplatok za prevedené služby je 5,50 EUR.
Pracovníci ZŠ môžu tieto služby využiť
až po skončení pracovnej doby.
Pedikérka sa v škole zdrží až
dovtedy, pokiaľ budú zákazníci.
NOHEJBALOVÝ TURNAJ 2010
V prvý sviatok vianočný sa opäť stretli
nadšenci ľahko-technického loptového
športu Nohejbalu. Turnaj sa začal po
menších organizačných pokynoch o 13.30
hod.
Do turnaja o prestížny pohár obce Lúka
sa prihlásilo 5 mužstiev zložených
prevažne zo skúsených dlhoročných
vyznávačov tohto krásneho športu.
Pribudli i menej skúsení hráči, ktorých
tento šport očaril a majú chuť sa v ňom
ďalej zdokonaľovať.
Tímy si zvolili svojich kapitánov, ktorých
meno bolo zároveň názov tímu.
Zloženie tímov:
Ondris team: Ondris Lukáš, Godál
Michal, Miklovič Laco
Poláček team: Poláček Martin, Buška
Marian, Pichler Marek - poz. (jediný tím
na turnaji zložený z hráčov zo susedných
dedín Ducové, Moravany, Hubina)
Kriško team: Kriško Vladimír st., Bak
Jaroslav, Fekete Miroslav
Plesník team: Plesník Rasťo, Vöröš
Vladimír, Ragan Stanislav
Mráz team: Mráz Jozef, Godál Marek,
Gašparík Marek
Zápasy sa hrali systémom každý s
každým na 2 víťazné sety do 10. Víťazom
turnaja sa stalo to mužstvo, ktoré získalo
najviac víťazných setov, čiže absolvovalo
najviac víťazných zápasov.
Približne o 17.30 hod. padol posledný
bod a doznel posledný povzbudivý pokrik,
je dobojované.
Zápasy boli prevažne vyrovnané, neraz
sa rodilo víťazstvo o jeden či dva body, ale
boli aj zápasy s jednoznačným
víťazom. Každé zdolané mužstvo podalo
bojovný výkon a nevzdávalo sa až do
konca zápasu. Práve to viedlo ku
krásnemu športovému zápoleniu na
turnaji. K atmosfére pridávalo i to, že na
turnaji bolo i zopár športových
fanúšikov, ktorí svojou účasťou prispeli k
naozaj kvalitným výkonom zo strany
hráčov.
Víťazom sa stalo mužstvo Ondris team,
ktoré prehralo v celom turnaji len jeden
set. Víťaz bol len jeden, ale všetci
zúčastnení si zaslúžia uznanie a rešpekt za
predvedený výkon. Vekové rozdiely
zúčastnených hráčov sa
pohybovali od 5 až do 25 rokov čo

Konečná
tabulka:

Poláček
team

Kriško
team:

Ondris
team:

Mráz
team:

Plesník
team:

Konečné
poradie:

Poláček
team:

NOHEJBAL
TURNAJ
2010

2:1

0:2

2:0

1:2

1.miesto
ONDRIS
team

Kriško
team:

1:2

NOHEJBAL
TURNAJ
2010

0:2

0:2

1:2

2.miesto
PLESNÍK
team

Ondris
team:

2:0

2:0

NOHEJBAL
TURNAJ
2010

2:0

2:1

3.miesto
POLÁČEK
team

Mráz
team:

0:2

2:0

0:2

NOHEJBAL
TURNAJ
2010

0:2

4.miesto
MRÁZ
team

Plesník
team:

2:1

2:1

1:2

2:0

NOHEJBAL
TURNAJ
2010

5.miesto
KRIŠKO
team

svedči o súhre tímov a vzájomnom
rešpektovaní medzi sebou. Po odovzdaní
vecných cien a krásnych pohárov sa
odohrali ešte dva exhibičné zápasy,
ktorých hráči boli zložení s rôznych tímov
turnaja. Na úplný zaver si hráči spestrili
skončenie turnaja futbalovým zápasom.
Poďakovanie patrí aj starostovi obce
Vladimírovi Vöröšovi, ktorý každý rok
zastrešuje turnaj. Starosta dohliada na
správny chod zápasov, zabezpečuje vecné
ceny a sám sa zapája do turnaja ako hráč.
Nemalé poďakovanie patrí aj Rasťovi
Plesníkovi, ktorý prispel do turnaja
darovaním vecných cien a zabezpečil
občerstvenie pre hráčov.
K záveru si môžeme do budúcna zaželať
veľa ďalších takýchto skvelých turnajov,
ktoré budú patriť do pekného spestrenia
Vianočných sviatkov a voľných chvíľ
strávených v kruhu priateľov a známych.
Kto vie, možno už budúci rok sa dočkáme
prvého letného nohejbalového turnaja...
Miroslav Fekete

STOLNOTENISOVÝ TURNAJ JANUÁR 2011
Kategória Muži – 1. miesto Cibík
Miroslav, 2. miesto Šprlák Pavol,
3. miesto Kriško Vladimír st.
Ceny odovzdal V. Vöröš.

STOLNOTENISOVÝ
TURNAJ OBCÍ
MODROVÁ,
MODROVKA
A LÚKA
V sobotu 2. 4. 2011 sa v
sále KD Modrová
uskutočnil stolnotenisový
turnaj troch susedných
obcí – Modrová, Modrovka
a Lúka. Každú obec
reprezentovali traja hráči,
ktorí hrali systémom každý

s každým.
Lúka: Roman Jurík, Milan Pavlus,
Miroslav Cíbik
Modrovka: Viliam Šlahor, Peter
Kuchara, Patrik Ševčík
Modrová: Michal Behan, Miroslav
Kondrc, Marek Bača
Najviac víťazstiev a zaslúžené 1. miesto
získala Lúka. Roman Jurík vyhral všetkých
šesť svojich zápasov a stal sa najlepším
hráčom turnaja. Dovedna sa Lúčania tešili
štrnásťkrát.
Druhé miesto obsadili Modrovčania so
siedmimi víťazstvami a na treťom mieste
sa umiestnili domáci.
Najlepší zápas, dovolím si tvrdiť, sme
videli v súboji Romana Juríka a Miroslava
Kondrca (2 : 1 – tretí set 21 : 19). Miroslav
bol zas jednoznačne najlepším hráčom
Modrovej. Toto bola jeho jediná prehra.
Poradie jednotlivcov (počet víťazstiev):
1. Jurík 6
2. Kondrc 5
3. Cíbik 5
4. Kuchara 3
5. Pavlus 3
6. / 7. Šlahor / Ševčík 2
8. Behan 1
9. Bača 0
Pri rovnakom počte víťazstiev rozhodol
vzájomný zápas.
Spolu sa v sobotu odohralo súťažne 27
zápasov.
Ďakujeme OCÚ a REJM BARU GRANEC
za ceny pre zúčastnené tímy a za cenu pre
najlepšieho hráča, všetkým zúčastneným
za pekné športové popoludnie.
Už dnes sa tešíme na septembrovú
odvetu na Lúke a neskôr na Modrovke.
Marián Lacko ml.
FUTBALOVÝ TURNAJ STARŠÍCH
A MLADŠÍCH ŽIAKOV V MALOM
FUTBALE JEDNOTA CUP 2011
„Futbalový týždeň“ začal v stredu 6. 4.
2011 turnajom starších a mladších žiakov
na umelej tráve v areáli AFC Nové Mesto
nad Váhom. V oboch kategóriách medzi
sebou súperili chlapci zo IV. ZŠ v NMnV, z
Beckova a z Lúky.
Hneď v prvých dvoch zápasoch sa
predstavili naši žiaci. V úvodnom stretnutí

mladších žiakov sme nestačili na
futbalistov zo IV. ZŠ a podľahli sme im
hladko 0 : 5. Robili sme príliš veľa chýb,
hlavne v obrane. Novomešťania boli
jednoducho futbalovejší. V ďalšom
meraní síl sa predstavili starší chlapci z
Beckova a Lúky. Po zbytočných chybách v
úvode sme čoskoro prehrávali 0 : 3.
Chlapci však bojovali ako levy a dokázali
vyrovnať. O to viac mrzí smolný gól pár
desiatok sekúnd pred koncom.
V treťom zápase mladší žiaci IV. ZŠ
potvrdili, že vo svojej kategórii nemajú
konkurenciu a Beckov porazili 4 : 0.
V nasledujúcich dvoch stretnutiach sa
opäť predstavili naši futbalisti. Odohrali
sme zápasy, na ktoré žiaci asi tak skoro
nezabudnú. Starší v zápase so IV. ZŠ
prehrával už 0 : 2, no znovu sme dokázali
vyrovnať, aby sa nasledujúca gólová
prestrelka skončila pre nás neúspešne.
Hoci sme dvakrát vyhrávali, víťazstvo sme
neudržali a prehrali sme 5 : 7.
Potom si však schuti zastrieľali mladší
žiaci a svojich rovesníkov z Beckova
rozstrieľali 9 : 2 !
V poslednom turnajovom meraní síl sa
zrodila remíza 3 : 3. Tento výsledok
znamená, že aj v kategórii starších žiakov
sa na 1. mieste umiestnili Novomešťania.
Možno prvé myšlienky rodičov a iných
čitateľov našej web stránky po prečítaní
týchto riadkov nebudú príliš optimistické,
ale nedá mi nenapísať nasledovné. Nech
bojovnosť a odhodlanosť starších žiakov,
zoskupených okolo kapitána Adama
Tekulu, je príkladom pre všetkých
mladších žiakov. To, ako bojovali, ako v
oboch zápasoch siahli až na dno svojich síl,
som už dlho v žiackych školských
turnajoch nevidel. Myslím si, že vo
futbale, zvlášť u žiakov, netreba vždy
pozerať len na výsledok. Chlapci dnes hrali
skutočne s radosťou! V oboch zápasoch
starších žiakov sme rozhodne neboli
slabším tímom. Rozhodlo to, že v týchto
ročníkoch nám, žiaľ, chýbajú ešte aspoň
dvaja výkonnostne lepší hráči. Hlavne na
poste brankára. Našim deviatakom
prajem, aby sa im futbalovo darilo aj na
strednej škole. Verím, že podobne ako ja,
ani mladší futbalisti na ich bojovnosť,
nasadenie a odhodlanosť v zápasoch tak
skoro nezabudnú.
Futbalistov máme aj v nižších ročníkoch,
hlavne v 6.a 5. triede. Tých chcem
pochváliť hlavne za výborný výkon v
druhom zápase a vysoké víťazstvo. Zdá sa,
že ak chlapci budú veľmi chcieť, budú
poctivo trénovať a skamarátia sa so
slovom disciplína, budú tu mať aj Adam s
Dávidom a Jurajom svojich nástupcov a
naša ZŠ aj naďalej futbalistov.
Výsledky a tabuľky:
Mladší žiaci:
Odborárska – Lúka 5 : 0
Odborárska – Beckov 4 : 0

Beckov – Lúka 2 : 9
Poradie:
1. Odborárska 2 0 0 9 : 0 6
2. Lúka
1019:7 3
3. Beckov
0 0 2 2 : 13 0
Starší žiaci:
Beckov – Lúka 4 : 3
Odborárska – Lúka 7 : 5
Odborárska – Beckov 3 : 3
Poradie:
1. Odborárska 1 1 0 10 : 8 4
2. Beckov
110 7:6 4
3. Lúka
0 0 2 8 : 11 0
DIEVČATÁ, KLOBÚK DOLU !
Hneď vo štvrtok 7. 4. 2011 pokračoval
náš futbalový týždeň okresným kolom
dievčat, tentokrát v III. ZŠ na Nálepkovej
ulici. Dievčatá boli už od rána správne
vyhecované a v dobrej nálade, až na
možno zbytočnú nervozitu brankárky
Moniky Filipovej, čo sa odzrkadlilo hneď v
p r vo m st ret n u t í s d i evčata m i z
Tematínskej. Hoci sme nepriaznivý stav 0 :
1 dokázali otočiť v náš prospech, v
poslednej minúte sme inkasovali a stratili
tak dva body. Dievčatá pod vedením
kapitánky Veroniky Sevaldovej však
nevešali hlavy a hneď v nasledujúcom
zápase si s Kočovankami zaslúžene vydreli
víťazstvo 3 : 2. Mali sme v nohách dva
ťažké zápasy a konečne sme si mohli
oddýchnuť. S príjemným vedomím, že nás
v tomto školskom roku stále nikto
neporazil. Mali sme 4 body a stále
hlasnejšie začali rozprávať o postupe. Už
vtedy boli vidno v očiach dievčat iskričky
radosti. Pomerne dôležité boli pre nás aj
nasledujúce dva zápasy. Najskôr
Tematínska porazila Nálepkovu 2 : 0.
Te nto v ýs l e d o k n á m s í c e ve ľ m i
nevyhovoval, ale stále nebolo nič
stratené. Naše šance sa rapídne zvýšili po
výhre Kočoviec nad Tematínskou.
Dievčatá vedeli, že teraz už majú všetko vo
svojich rukách. Ak vyhrajú – postúpia do
ďalšieho kola. Nič nenechali na náhodu a
vo svojom poslednom zápase okresného
kola naložili domácim dievčatám z
Nálepkovej 8 : 0 !
Tá radosť sa nedá slovami opísať. A to,
ako chutí malinovka z víťazného pohára,
sa už spýtajte našich hrdiniek.
Pre takéto okamihy sa rozhodne oplatí
futbalu venovať !
Je veľmi milé, keď náš dievčenský tím pri
priateľskom podaní ruky chváli čoraz viac
ľudí. Dnes napríklad tréner žiakov Nové
Mesta nad Váhom, pán Bartovic.
Som preto hrdý na každú hráčku tohto
tímu. Monika Mikuličková s Monikou
Filipovou sa striedali v bránke a napriek
úvodnej veľkej nervozite si postupne viac
verili. V obrane zodpovedne hrali Zuzana

Bielková s Viktóriou Belkovou, no a všetky
naše góly strelili Sima Husárová s
kapitánkou Veronikou Sevaldovou. Bola
by obrovská škoda, ak by sa na strednej
škole prestali futbalu venovať.
Som rád, že dievčatá tento turnaj takto
odohrali aj napriek tomu, že nemohli
počítať s pomocou, momentálne chorej,
Elišky Zemánikovej.
Myslím, že takýto dievčenský futbalový
tím sme v našej škole ešte nemali.
Už teraz sa veľmi tešíme na súperov v
regionálnom kole v Trenčíne, kde už asi
naozaj nebudeme mať čo stratiť. Lopta je
však guľatá...
BABY, GRATULUJEME !!!

Výsledky a tabuľka:
Nálepkova – Kočovce 0 : 1
Tematínska – Lúka 2 : 2
Kočovce – Lúka 2 : 3
Nálepkova – Tematínska 0 : 2
Kočovce – Tematínska 1 : 0
Lúka – Nálepkova 8 : 0
Tabuľka:
1. Lúka
2 1 0 13 : 4 7
2. Kočovce 2 0 1 4 : 3 6
3. Tematínska 1 1 1 4 : 3 4
4. Nálepkova 0 0 3 0 : 11 0
Mgr. Marián Lacko
ČINNOSŤ OBECNEJ
VODOHOSPODÁRSKEJ
SPOLOČNOSTI ZA ROK 2010
V roku 2010 sme si pripomenuli 10.
výročie vzniku Obecnej
vodohospodárskej spoločnosti Šáchor
spol. s r.o.. Na základe rozhodnutia
Ministerstva pre správu a privatizáciu
národného majetku z r. 1998 sa obce Lúka
a Modrovka stali vlastníkmi vodovodného
systému a založili v r. 2000 Obecnú
vodohospodársku spoločnosť spol. s r.o. s
názvom Šáchor.
Okrem jubilea spoločnosti mali životné
jubileum aj konatelia spoločnosti Šáchor.
Ing. Jurík Marián oslávil 50-tku a p. Klas
Viliam 80-tku. Na výročnom valnom
zhromaždení spoločnosti
im zablahoželal starosta p. Vöröš.
Poprial im v mene svojom, v mene

poslancov veľa zdravia
a poďakoval za prácu, ktorú vykonávajú
pre Obecnú vodohospodársku
spoločnosť.
V priebehu desiatich rokov existencie
spoločnosti v jej správe a prevádzke
hodnota vodovodu obce Lúka a Modrovka
vzrástla. Z nadobudnutého majetku
spomenieme dve najväčšie diela.
Výstavbu vodojemu V - 400 m3
zrealizovala firma Restavex HaS Zlaté
Moravce, úver 166 000 eur bude splatený
v novembri 2011, zostatok istiny k 1. 1.
2011 je 15 402 eur.
Firma Envigeo Banská Bystrica
zrealizovala hydrogeologický vrt, z
ktorého je možné využívať vodu na
vodárenské účely, úver 99 582 eur bude
splatený v novembri 2013,
zostatok istiny k 1. 1. 2011 je 58 090 eur.
Je zadaná objednávka na projektovú
dokumentáciu
pre vydanie stavebného povolenia pre
sfunkčnenie vrtu podzemnej vody a
napojenie na vodojem.
Z položky opravy a udržiavanie boli
pokryté náklady na opravu redukčných
ventilov DN 40, DN50, DN80 v objeme 1
810 eur a zemné a montážne práce na
v ý m e n e vo d o vo d n é h o p o t r u b i a ,
prepojenie vetvy s pretlakovou stanicou v
objeme 26 046 eur. Výmenu starého
liatinového poruchového potrubia
previedla firma Eurohause za nové
polyetylénové potrubie na vetve Lúka –
kaštieľ 49 m, vetva A horná časť 66 m od
rod. domu č. 25 Pavol Potoček k rod.
domu č. 26 Roman Jurík, spolu 115 m.
Zemné a montážne práce a výmenu
liatinového potrubia za polyetylénové v
objeme 11 800 eur v dĺžke 80 m previedla
firma Reprogas od rod. domu č. 163
Kostolníková Jana
po rod. dom č. 75 Gajdošech Jaroslav.
Taktiež Obec Lúka zrekonštruovala časť
verejného vodovodu v dĺžke 344 m
výmenou liatinového potrubia za
polyetylénové z dotácie, ktorú získala z
envirofondu Ministerstva životného
prostredia SR. Je to trasa od Jednoty po
rod. dom č. 162 Emília Krajčíková a od rod.
domu. č. 42 Štefan Žiška po rod. dom č. 25
Pavol Potoček.
V priebehu roka pracovník OVHS Šáchor
previedol opravu troch porúch rozvodov
vody a 18 opráv v šachte vodomerov.
Previedol výmenu 230 ks vodomerov –
meradiel pretečeného množstva vody,
ktorým skončila platnosť overenia za
m e ra d l á n a k t o r é b o l o v y d a n é
rozhodnutie o schválení typu a sú platne
overené.
Na verejný vodovod sa v roku 2010
napojilo 6 nových odberateľov.
Domácnosti odobrali 26 172
m3 vody, Coca Cola 37 008 m3,
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Dolná Súča -Lúka
Lúka-Stará Turá
Lúka-Bobot
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zúčastnili svätej omše. Po
s k o n č e n í s v. o m š e z a
prítomnosti všetkých veriacich,
náš starosta V. Vöröš a kostolník
pán V. Klas v mene všetkých
farníkov z Lúky, Otcovi Pavlovi k
jeho sviatku zablahoželali.
Popriali mu do ďalších rokov
hlavne pevné zdravie a ešte veľa
síl na jeho kňazskej ceste.
Zároveň mu poďakovali za
všetko čo pre nás urobil a k
čomu nás viedol. Potom nás
Otec Pavol pozval na miestnu
faru, kde sme v rušnej debate
zaspomínali na všetky pekné,
ale aj tie ťažšie chvíle, ktoré sme
spolu počas jeho pôsobenia v
našej farnosti prežili. Bolo stále
o čom rozprávať.
Lenže čas už pokročil a bolo
treba vrátiť sa domov. Ešte raz
sme sa mu za všetko poďakovali,
aj za to, že nás tak srdečne prijal
a celý čas sa nám s láskou
venoval. A tak nastala chvíľa,
keď sme sa s Otcom Pavlom
rozlúčili. Jeho posledné slová

POĎAKOVANIE
D ň a 2 3 . 0 1 . 2 0 1 1 vd p . M i l a n
Červeňanský odslúžil svätú omšu za
dožitých 80 rokov života kostolníka p.
Viliama Klasa za účasti jeho najbližšej
rodiny a veriacich. Duchovný otec mu ku
krásnemu životnému jubileu zablahoželal
a poďakoval za náročnú službu kostolníka
s prianím, aby mu Pán Boh dal veľa zdravia
a sily k jeho šľachetnej práci pre našu
farnosť.

V mene veriacich mu popriali zdravie a
ochranu Matky Božej členovia cirkevnej
rady p. J. Kusovská a p. P. Šprlák, ktorí
vyjadrili vďaku aj za prácu a úsilie, ktoré
vynaložil pri stavbe nášho rímskokatolíckeho kostola v Lúke.
J.Š.

Vodax 11 774 m3, ostatné organizácie 6
967 m3.
Obecná vodohospodárska spoločnosť
na základe zmlúv o dodávke vody
dodávala vodu do 351 odberných miest.
Ing.Marian Jurík konateľ spoločnosti

boli, aby sme od neho odovzdali pozdrav
všetkým naším farníkom z Lúky a tým čo
na neho myslia – všetkým žehná.
V. Krajčíková

S ÚCTOU A VĎAKOU
Na prahu Nového roku, sa náš bývalý
duchovný otec vdp. Mgr. Pavol Glejdura
4. 1. 2011 dožil krásneho životného
jubilea 60 rokov. Nakoľko teraz pôsobí vo
farnosti v obci Merašice a vzdialenosť od
nás nie je tak veľká, rozhodli sme sa, že ho
pri príležitosti jeho sviatku navštívime.
Milé bolo privítanie od miestnych farníkov
a ešte srdečnejšie od Otca Pavla.
Radosť zo stretnutia bola
obojstranná. Potom sme sa v
malom, ale krásnom kostolíku

oveľa slávnostnejšou a radostnejšou aj
preto, lebo sme ju spolu prežili v kostole v
blízkosti nášho Pána.
V. Krajčíková

JENDRUCHOVCI V LÚKE
Každý, kto pred časom videl a počul
spievať rodinný hudobný súbor Súrodenci
Jendruchovci musel sa na chvíľu zastaviť.
Svojou osobitnou a krásnou hudbou
potešili nejedného z nás. Aj tento rok v
mesiaci január zavítala k nám na naše
pozvanie táto hudobno spevácka skupina.
Hoci bolo už po Vianociach, svojím
vianočným koncertom nám ich znova
priblížili. Potešili nás svojim spevom a
hrou na hudobné nástroje v
dopoludňajších hodinách pri svätej omši a
s ďalším vystúpením pokračovali
popoludní. Že bolo čo počúvať!? Svedčí o
tom aj veľká účasť ľudí, starších, mladších
a aj detí. Do kostola prišli nielen naši
občania, ale aj zo susedných obcí. Každý
kto sa započúval do pekných piesní mal v
srdci veľkú radosť, čo sa vždy prejavilo
búrlivým potleskom.
A tak sa nedeľa pre nás všetkých stala

VZÁCNE JUBILEUM
V mesiaci január 2011 sa dožila
požehnaných 90 rokov naša
spoluobčianka Helena Bednárová. Na
ďakovnej omši jej blízka rodina a veriaci
vyprosovali zdravie a hojnosť Božích
milostí.
K jubilantke Helene Bednárovej zavítali
zamestnanci Obecného úradu v Lúke
spolu so starostom Vladimírom Vöröšom.
Ku krásnemu životnému jubileu jej
popriali veľa zdravia do ďalších rokov
života v kruhu svojich blízkych. Vyjadrili jej
obdiv, že vo svojom veku je čulá a veselá.
Starosta zároveň požiadal oslávenkyňu o
zápis do pamätnej knihy obce.
A.K.

