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Príhovor starostu
Vážení občania,
Keď som sa konečne dostal k písaniu tohoto príhovoru, zase som iba
skonštatoval, ako rýchlo zase ubehol čas od vydania našich posledných
novín. Viem, že mnohí z Vás už netrpezlivo čakali na vydanie tohoto čísla,
ale verím, že budete mať pochopenie a strpenie, pretože som dosť
zaneprázdnený – poznáte to, ak chcete robiť všetko a naraz – a noviny sa
snažím písať ako mi vyjde čas, hlavne však po večeroch a nociach doma,
pretože vtedy mám najväčší kľud a pokoj na rozmýšľanie a písanie. Nič sa
však nedá robiť a ak chcem, aby ste boli informovaní o tom, čo sa deje,
nemôžem pozerať na čas. Dostal som však aj dobromyseľne mienenú radu,
aby sme noviny nevydávali, pretože si vraj robím aj nepriateľov. Je to
možné, ale pokiaľ budú u nás existovať neduhy, budeme ich v našich
novinách pranierovať. Nahnevať sa na mňa môže iba ten, koho sa to týka a
to mi nevadí, pretože som presvedčený o tom, že drvivá väčšina nás žije
slušne, dodržuje všetko tak, ako treba a nezaslúži si, aby doplácala na
zopár jednotlivcov.
Hneď v úvode musím s potešením skonštatovať, že prostredie v našej
obci a jej celkový obraz sa začína výrazne meniť k lepšiemu, za čo patrí
vďaka predovšetkým verejnoprospešným pracovníkom obce a
nezamestnaným občanom, ktorým sme v spolupráci s Úradom práce
sprostredkovali možnosť odpracovať si dvoma dňami povinnosť chodiť sa
evidovať do Nitry. Namiesto toho ich na konci mesiaca nahlasujeme na
Okresný úrad práce. Výhodnosť je obojstranná pre nezamestnaných aj pre
obec. V júli sa po prvýkrát presadila v Národnej rade novela zákona o
zamestnanosti, za ktorú sme my starostovia bojovali už dávno. Jej
výsledkom je to, že už od začiatku augusta začalo na Obecnom úrade
pracovať 10 ľudí, ktorí boli dlhodobo nezamestnaní a platy ktorých nám
refunduje Úrad práce. Bol problém vybrať si, pretože sme dostali zoznam,

na ktorom bolo 58 mien. Všetci museli splniť podmienky v dĺžke
evidencie na OÚP, ktorá musí byť viac ako 12 mesiacov. Značnú úlohu
však pri výbere zohral fakt, že sme uprednostnili osoby, ktoré prejavili
svoj záujem dobrovoľne pracovať na skrášľovaní obce už v čase, keď sa za
to ešte nebrali peniaze. Teraz teda denne pracujú dnes už zamestnanci obce
a taktiež dobrovoľne vypomáhajú tí občania, ktorí sa nechodia evidovať na
OÚP do Nitry. Výsledky vidíte všetci, či už je to park a okolie pri kostole,
park J.Fándlyho v strede obce, areál Základnej školy, opravené cesty, ale i
ďalšie verejné priestranstvá a verejná zeleň. Je to však iba začiatok a ja si
už dnes dovolím povedať, že obec a parky už veľmi dávno neboli
v takomto poriadku. Nakoniec posúďte to vy sami.
S týmto úzko súvisí aj potešiteľný a významný fakt, že nezamestnanosť
v našej obci veľmi výrazne klesla. Iba v rámci verejnoprospešných prác
získalo zamestnanie skoro 30 ľudí /bohužiaľ s ohľadom na vykonávané
práce sa to týka prevažne iba mužov/, ktorí boli viac ako rok
nezamestnaní. Keďže tento projekt by mal pokračovať aj v budúcom roku,
je pravdepodobné, že sa dostane aj na tých, ktorí teraz ešte nespĺňajú
podmienku byť viac ako 12 mesiacov v evidencii nezamestnaných.
V uplynulých dňoch sme zavŕšili projekt modernizácie a racionalizácie
siete verejného osvetlenia, kedy už v celej obci prišlo k dokončeniu
výmeny starých neekonomických a predimenzovaných svietidiel za nové a
úsporné. Bola to investícia, ktorá nám prinesie značný efekt. Celá akcia
stála skoro štvrť milióna korún, ale úspora týchto svietidiel je tak
fantastická, že návratnosť bude veľmi rýchla, pretože výmenou znížime
spotrebu energie skoro o 80%.
V apríli sme zakúpili trávny traktor, ktorý sa nám veľmi osvedčuje.
Napriek tomu, že investícia do jeho kúpy nebola najnižšia, opäť bolo
všetko dopredu dôkladne prekalkulované. Platí tu heslo – nie sme takí
bohatí, aby sme si mohli dovoliť kupovať lacné veci. Traktor, ktorý
obsluhuje 1 osoba má taký kosiaci záber, ako by mali tri 20–tisíc korunové
ručné kosačky, ktoré by museli obslúžiť tri osoby. Platiť tri sily a jednu je
rozdiel. A to už nehovorím o spotrebe benzínu, estetike kosenia a hlavne o
rýchlosti, pretože čo sa doteraz ručne kosilo tri dni, dnes s traktorom
pokosíme za 3 hodiny. Obec v podstate vyšiel ešte menej ako by stáli
spomínané tri kosačky, pretože vďaka futbalistom sme vybavili zľavu 20
tisíc korún a ďalej bola na jeho kúpu použitá dotácia z rozpočtu obce,
ktorá mala pôvodne, tak ako vždy v minulosti, smerovať do futbalového
klubu. Zvyšná zhruba polovica ceny traktora bola financovaná z rozpočtu
obce.

V uplynulých dňoch sa nám konečne podarilo pristúpiť k oprave ciest
v celej obci a aby nás to vyšlo čo najmenej, zakúpili sme materiál a cesty
sme opravili prostredníctvom obecných pracovníkov. Som veľmi rád, že
konečne došlo aj na Stanovište, kde sme v rámci možností aspoň ako-tak
zacelili najväčšie jamy.
Koncom mesiaca jún bola naša obec kompletne pokrytá sieťou Globtel
GSM. Môžeme už teda používať aj mobilné telefóny a tým sme sa spolu s
vlaňajšou telefonizáciou v telekomunikačnej oblasti zaradili medzi vyspelé
obce.
Od 1.augusta prišlo tiež k malej zmene v autobusových linkách do
Nitry, kedy sa víkendový spoj pre dvanástkárov vrátil na pôvodný čas,
naviac v rámci dobrých vzťahov nám SAD splnila požiadavku a pridala
spoj v sobotu o 13.15 do Alekšiniec a späť ako prípoj k autobusu, ktorý ide
z Nitry do Hlohovca. Takže autobusové linky sú postavené tak, že s nimi
dlhší čas nebude potrebné nič robiť. Vážme si to a buďme vďační vedeniu
SAD za umožnené zmeny ale hlavne za pridané spoje, pretože na iných
linkách je situácia skôr opačná.
Začiatkom júla sa započali prípravné práce potrebné k ďalším krokom
smerujúcim k záchrane lukáčovského kaštieľa. V Trnave na futbalovom
štadióne sa uskutočnilo podujatie s názvom Gordon Hviezdy deťom, ktoré
malo ako podtón myšlienku záchrany kaštieľa. Zúčastnilo sa ho množstvo
osobností z umenia, športu, politiky a ďalších spoločenských oblastí, ktorí
nám takto dávajú najavo svoju podporu. Bolo ich toľko, že radšej ich ani
nebudem menovať, aby som na niekoho nezabudol. V televíziách Markíza,
STV a Luna sme opäť zabodovali a opäť nám vyšli v ústrety masívnou
reklamou podujatia v hlavných vysielacích časoch s upútavkami
lukáčovského kaštieľa. Taktiež niekoľko novín a rádií upútali naše plány a
myšlienky. Jedným slovom, opäť bola naša obec tak ako v januári jednou
z najznámejších. Na veľa miestach kam prídem sa už ľudia nepýtajú, kde
sú tie Lukáčovce, ale hneď vedia – kaštieľ, akcie, televízia. Za tie dve
podujatia s reklamou kaštieľa, ktoré máme za sebou sa nám tak podarilo
prostredníctvom televízie, rádií alebo novín spropagovať našu obec, že
sme z toho sami príjemne prekvapení.
Čo sa týka našich dlhov, snažíme sa ich v rámci možností pomaly
znižovať hlavne voči banke postupným splácaním úveru z roku 1996 a
vysokých úrokov. Voči naším veriteľom, firmám Staveko (vodovod) a
Ekostaving (plyn), evidujeme stále niekoľkomiliónové záväzky.
Absolvoval som už niekoľko rokovaní s advokátom firmy Staveko a
snažíme sa dosiahnuť nejakú dohodu, ktorá by bola obojstranne prijateľná.
Sú to náročné rokovania a dohoda sa rodí veľmi ťažko, pretože všetko je

založené na kompromisoch a nie je jednoduché nachádzať východiská
z tejto situácie.
V uplynulých týždňoch sme pristúpili v spolupráci
s Poľnohospodárskym družstvom k likvidácii čiernej skládky odpadu pri
rybníku a máme v pláne odviezť aj odpad spoza Osady, čím aspoň z časti
zlepšíme životné prostredie v obci. Verím, že sa nám ho podarí aj udržať.
Ako úplne revolučnú vec jednoznačne hodnotím zahájenie výstavby
cestnej komunikácie do Nových Sadov. Je to projekt, s ktorým som pri
dnešnej ekonomickej situácii ani veľmi nepočítal, ale nakoniec nám
doslova spadol z neba materiál, ktorý by bol hriech nezobrať a tak sme
s výstavbou svojpomocne začali. Celý náš úsek činí asi 1300 metrov a
v prvej etape sme položili úsek v dĺžke cca 200 metrov.
Vidíte, vážení občania, že za toto obdobie sa nám podarilo zase urobiť
kus poriadnej roboty. Nie je to však len moja zásluha. Vďaka patrí
všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k tomu, že naša obec žije,
dýcha a hýbe sa.
Marián Lukáčik
starosta obce
Likvidácia divokých skládok odpadu

V minulých dňoch sme museli pristúpiť k tomu, čo som už dávno
avizoval. Nastal čas, keď toleranciu vystriedala povinnosť a my sme boli
nútení zapracovať na likvidácii jednej divokej skládky odpadu a druhá nás
čaká. Jedna sa nachádza za bytovkou pri rybníku a druhá za Osadou
smerom na Pastuchov. Nebudem sa už zaoberať dohováraním a
vysvetľovaním. Každý si musí byť vedomý následkov a niesť
zodpovednosť za svoje konanie. Práve pod týmito dvoma skládkami vedie
podzemné telekomunikačné vedenie, za ktorého poškodenie nasleduje
trestné stíhanie a tak sme boli vyzvaní skládky odpratať. Pohrával som sa
však aj s myšlienkou napriek výzve tieto skládky neodpratať a nepriamo
tak vyvolať trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, ktoré bola Správa
diaľkových káblov Piešťany rozhodnutá podať. Bolo by iste zaujímavé
sledovať priebeh vyšetrovania a usvedčovanie páchateľov. Nakoniec som
si to rozmyslel a tak v spolupráci s Poľnohospodárskym družstvom
skládky likvidujeme. Je to však posledná výstraha pre všetkých
porušovateľov zákazu vývozu na nepovolené skládky. Ak máte veľa
odpadu, prenajmite si za 30,-Sk na rok ďalšiu smetnú nádobu a dajte si

odpad vyviezť obcou. Ak to nebude stačiť, prenajmite si ďalšiu. Iste sa
vám to viac oplatí, ako to, čomu sa vystavujete.
starosta obce
Práce na kaštieli

Od začiatku júla môžete v priestoroch kaštieľa pozorovať ruch, pretože
začal prebiehať pamiatkový výskum, ktorý je prvým predpokladom na
zahájenie prác na projektovej dokumentácii a vydaní stavebného
povolenia. Prvé dva augustové týždne zase v kaštieli pôsobili účastníci
tábora Strom života, ktorí tam v dopoludňajších hodinách pracovali hlavne
na čistení priestorov kaštieľa. Tábory Stromu života majú svoje vnútorné
pravidlá a organizáciu a sú najmä s ekologickým zameraním. Mohli ste sa
s tým stretnúť aj vy napríklad tak, že vám zazvonili a ponúkali prácu za
jedlo. Takýmito hrami učia mladých postarať sa o seba. Neexistuje u nich
napríklad požívanie alkoholu alebo cigariet. Na kaštieli brigádovali bez
nárokov na odmenu, v podstate iba z nadšenia a patrí im za to naša vďaka.
Radi ich privítame aj v budúcnosti.
Odhadujeme, že najskôr na jar budúceho roka budeme môcť zahájiť
práce na projektovej dokumentácii a pokračovať ďalej.
V tejto súvislosti vás Obecný úrad upozorňuje, že dodnes nebola žiadna
stavebná firma poverená ani Obecným úradom ani občianskym združením
Alexu na realizáciu záchrany kaštieľa, pretože po sa obci sem-tam
pohybujú ľudia, ktorí túto robotu sľubujú a myslia si, že teraz niekto
vytiahne vrece peňazí a ide sa na to. To je nezodpovednosť. Zatiaľ
v kaštieli prebiehajú iba verejnoprospešné práce, na ktorých pracujú ľudia,
ktorí boli dlhodobo nezamestnaní a Úrad práce refunduje ich mzdy. Sú to
tí, ktorí boli v evidencii nezamestnaných dlhšie ako 12 mesiacov. Nejaké
práce sa robia, ale nikto nemôže sľúbiť niečo, čo nemôže splniť, pretože
zatiaľ nimi nebola poverená žiadna firma. Jedinými subjektami, ktoré
môžu v tomto smere jednať je Obecný úrad a občianske združenie Alexu.
Nikto však nedisponuje kufrom plným peňazí, ale ako sa bude priebežne
zháňať materiál, tak sa bude postupne aj pracovať. Neberme teda práce na
záchrane ako hlavnú úlohu Obecného úradu, ale iba ako prácu naviac, o
ktorú sa pokúšame a ktorú tu nikto záväzne nesľúbil a na ktorú z obecného
rozpočtu nejde ani halier. Toto majme stále na pamäti, pretože niektorí to
už trochu pomýlene berú ako hotovú vec. My síce veríme, že budeme
úspešní, ale v dnešnej dobe sa môže stať všeličo. Iste to však nebude
otázka pár mesiacov, ale skôr rokov.

Musíme však vyzdvihnúť prácu všetkých, ktorí sa na kaštieli nachádzali
alebo nachádzajú, pretože už iba pohľad stačí na to, aby okoloidúci zistil,
že náš kaštieľ a jeho okolie stačilo „iba“ vyčistiť a už vyzerá trochu inak
ako pred zopár mesiacmi. A to je hlavné.
/OcÚ/
Nemožné skutočnosťou (?) alebo cesta na Nové Sady

O čom sa hovorí celé storočie a stále nebolo dosť síl na realizáciu, sa
stalo skutočnosťou. V druhej polovici augusta sme totiž zahájili výstavbu
cestnej komunikácie do Nových Sadov. Ide o obec, ktorá je
k Lukáčovciam najbližšie, ale napriek tomu bola vždy spojená s našou
obcou iba poľnou cestou.
Realizácia tohoto projektu však neznamená, že sa naša ekonomická
situácia natoľko zlepšila. Veď vybudovanie cestnej komunikácie je v
súčasnosti otázka miliónov korún, ktoré dnes ťažko-preťažko hľadá aj štát.
Preto sme vedeli, že čakať na to, až sa toto všetko zmení k lepšiemu nemá
zmysel. Ak chceme rozmýšľať ekonomicky /a dnes to inak nejde/, bolo
treba hľadať také možnosti, pri ktorých sa obec ešte viac finančne
nezruinuje na ďalšie desaťročia. Pretože už niekoľkýkrát opakujem, že nie
je problém objednať populisticky zakázku a firmy nám v Lukáčovciach
urobia aj Eifelovku alebo podzemné metro. Ale vždy musíme aj
zodpovedne rozmýšľať, ako a kedy to zaplatíme.
Naskytla sa však príležitosť dostať sa k materiálu, ktorý vzniká
frézovaním existujúcich ciest za mimoriadne výhodných podmienok.
Podklad spočívajúci z poľnej cesty vystužený kameňmi a iným materiálom
sa zdal byť dostatočne pevný a tak sme neváhali a zahájili sme výstavbu.
Pri Zelenči sa frézovala diaľnica, ale bohužiaľ sme sa dostali už iba
k posledným cca 120 tonám asfaltovej drte. Veľmi rýchlo sme natiahli
prvých 200 metrov a teraz čakáme, až bude zase niekde takýto materiál,
ktorý je však veľmi hľadaný a žiadaný. K lacnejšej ceste s tomu
zodpovedajúcou kvalitou by sme sa normálnym spôsobom nikdy
nedopracovali. Naviac si akciu realizujeme sami vlastnými silami. Len na
ilustráciu, ak sa nám podarí položiť celý úsek, vyjde nás asi iba na
neuveriteľných 5 – 10 % (!!!) sumy, ktorú by sme museli zaplatiť pri
normálne budovanej ceste. A to je dnes najsilnejší argument hovoriaci o
správnosti nášho rozhodnutia zahájiť výstavbu, pretože povedzme si

otvorene, cesta do Nových Sadov by za súčasnej situácie nebola
pravdepodobne vybudovaná nikdy.
Zatiaľ nevieme /pretože to nezáleží iba od nás/, či budeme pokračovať
už na jar alebo začiatkom leta, ale určite vieme, že pokračovať budeme,
pretože najťažšie je začať a to už máme za sebou.
starosta obce

PREDSTAVUJEME SPOLOČENSKÉ ORGANIZÁCIE A
POLITICKÉ STRANY V NAŠEJ OBCI
Jednota dôchodcov
Vážení občania !
My, z Jednoty dôchodcov chceme v našich Lukáčovských novinách,
v rubrike vyhradenej pre spoločenské organizácie, uverejňovať seriál
predbežne asi piatich okruhov zo života starších ľudí. Toto prvé oslovenie
venujeme téme: „ACH TIE NAŠE DÔCHODKY“.
Kvalita života starých ľudí je základom záujmu a hlavnou úlohou
činnosti občianskeho združenia Jednota dôchodcov na Slovensku. Keďže
peniaze sú dnes všade „až na prvom mieste“, Ústredie Jednoty dôchodcov
v Bratislave (JDS), sústavne analyzuje, v súčinnosti so Štatistickým
úradom SR, vzťahy medzi úrovňou dôchodkov a základnými
ukazovateľmi, ktoré sú podľa zákona o valorizácii dôchodkov určujúcimi
pre ich úpravu. Veď absolútna väčšina starých ľudí by bez pravidelného
vyplácania dôchodkov nemohla zniesť súčasné sociálne podmienky.
Podľa zákona sú podmienky pre zvýšenie dôchodkov splnené, keď sa
od poslednej valorizácie:
- životné náklady zvýšia o 10% a priemerná mzda o 5%
-keď k valorizácii dochádza aspoň 3 mesiace po poslednej úprave
dôchodkov
Aká je skutočnosť ?
-Posledné zvýšenie dôchodkov (valorizácia) bolo k 1.7.1999 o 8%.
-Životné náklady od 1.7.99 stúpli o 10,6 % k 31.1.2000. Dúfame, že
zvýšenie životných nákladov za 1.polrok 2000 Štatistický úrad zverejní.
Národná rada SR schválila zvýšenie dôchodkov o 10%.
-Priemerná mzda je bez podkladov Štatistického úradu SR, len podľa
televíznych informácií z 1.5.2000 z TV Markíza 10.700,-Sk. Priemerný

dôchodok je od 1.7.1999 doteraz 4.800 Sk, čo je 44,86% z priemernej
mzdy. Už desaťročia sa nielen v bývalom Československu i v okolitých
štátoch rešpektovala zásada, že starobný dôchodok má byť vo výške 60 –
50 % zo mzdy.
-Rozhodujúca je však reálna hodnota mzdy aj dôchodkov. Žiaľ, reálna
hodnota dôchodkov v r.1999 klesla oproti r. 1998 o 4%. A ešte horšie je
zrovnanie s r.1989. Reálna hodnota dôchodkov r.1999 oproti r.1989 bola
nižšia o 21%.
Že je to priveľa čísel ? Štatistiky majú najobjektívnejšiu výpovednú
hodnotu. Len treba o nich popremýšľať.
PhDr. Róbert Margetin

Priložiť tabuľku graf
Dovoľte nám pomôcť Vám

V rámci verejnoprospešných prác sa Obecný úrad rozhodol vykonávať
v našej obci taktiež sociálnu činnosť týkajúcu sa starších a bezvládnych
občanov. Všetko však záleží od ich záujmu.
Konkrétne by išlo o zabezpečovanie nákupov alebo o vybavovanie
ďalších záležitostí pre túto skupinu občanov, ako napríklad prinesenie
liekov a iné.
Prosíme tých občanov, ktorí by mali záujem o tieto služby, aby sa čo
najskôr prihlásili na Obecnom úrade, kde im budú vysvetlené podrobnosti.
Chceme tak dať najavo záujem pomôcť našim starším alebo
bezvládnym spoluobčanom v ich každodennom živote a aspoň trochu im
ho tak uľahčiť. Veríme, že táto naša snaha sa stretne s pochopením a
záujmom tých, ktorým ju ponúkame.
starosta obce
PÚŤ DO RÍMA

Spolu s 800 členmi Spolku sv. Vojtecha sme sa aj my, farníci
z Lukáčoviec zúčastnili
5 – dňovej púte do Ríma v rámci osláv 130. výročia založenia Spolku za
účasti jeho predsedu otca biskupa Mons. ThDr. Štefana Vrableca.
Program bol bohatý a zanechal v nás zaujímavé historické, ale aj
duchovné zážitky.

Navštívili sme pútnické miesto Assisi, prehliadli sme si najväčšie
baziliky v Ríme ako Santa Maria Maggiore, Lateránsku, pri Svätých
schodoch, Sv. Pavla za hradbami a Sväatopeterskú, do ktorých sme
vstúpili Svätou bránou, ktorá bola otvorená pri príležitosti Veľkého jubilea
2000, ako aj iné historické námestia a fontány.
Neopísateľné zážitky máme zo stretnutia so Svätým otcom Jánom
Pavlom II. na Svätopeterskom námestí. V jeho povzbudivých slovách sme
vycítili, že pre nás Slovákov je miesto v jeho srdci. Prihovoril sa k nám
slovami:
„Požehnávam znakom kríža Vás, Vašich drahých a celé Slovensko, aby
vo Vašom národnom živote bolo vidieť ovocie Kristovho vykúpenia.
Modlím sa za Vás, aby ste sa vystríhali násiliu a nenávisti.“
Povzbudení sme sa poberali domov so zastávkou v starobylej Aquilei,
kde bola Svätovojtešská púť zakončená svätou omšou.
Škola v prírode – TRALALAND

Uhádnete, prečo sme sa tešili na začiatok apríla ? Nie? My vám to
všetko po poriadku vyrozprávame.
V novembri nám doma rodičia oznámili, že aj tento školský rok
pôjdeme do školy v prírode. Naša radosť bola veľká. Mesiace, týždne a dni
v škole ubiehali rýchlo. Apríl bol tu. V pondelok 10.apríla sme všetci
nabalení čakali pred školou. Autobus nás odviezol do Tralalandu.
Tralaland je Prvá detská prázdninová republika na Slovensku.
Nachádza sa na Starej Myjave. Má svojho prezidenta, úrad vlády,
ministrov a guvernérov.
Hneď, ako sme tam prišli, vybalili sme sa. Pani učiteľka nám povedala,
aký bude náš program. Našimi guvernérmi boli Natálka a Ferko. S nimi
sme strávili veľa voľného času. Boli sme sa kúpať v krytom bazéne.
Každý večer sme šantili na diskotéke a zabávali sme sa spolu s ďalšími
deťmi z Nitry a Veľkého Zálužia. Zaujímavé bolo aj to, že sme si mohli
požičať horské bicykle a kolieskové korčule. Popoludní sme písali
pohľadnice, aby rodičom nebolo smutno. Varili nám výborne. Jedlo nám
vždy chutilo a mali sme ho dosť. Z jedálne sme odchádzali sýti, ale i tak
sme zašli do tralabaru, kde sme si kupovali maškrty.
Prostredie bolo veľmi pekné a tak nám nevadilo i chladnejšie počasie.
Chata bola na okraji lesa, vedľa tiekol čistý potôčik. V okolí chaty boli
ihriská, kolotoč, pieskovisko, bazén a neďaleko bola vodná nádrž, ktorá sa
využíva na člnkovanie.

Pobyt v Tralalande sa nám veľmi páčil. Keby sme mali možnosť ísť do
Tralalandu, neváhali by sme. Na naše zážitky budeme ešte dlho spomínať.
Petra Krajčíriková a Dušan Brňo
žiaci 4. ročníka ZŠ

APROPO : Mládež

V minulom čísle našich novín som si prečítal článok, pod názvom :
„ Slovo k mládeži ,“ ktorý ma pobúril z dôvodu, že všetci mladí boli
hodení do jedného vreca a zabudlo sa na tých ktorí:
- nefajčia a neodhadzujú špaky z cigariet, či obaly od cukríkov a čokolády
len tak nedbalo okolo seba.
A ešte k tomu fajčeniu. Ako je možné, že sa k cigaretám
dostanú 14-15-roční, keď vo všetkých stánkoch, obchodoch,
baroch a krčmách visí tabuľka s nápisom : „ ZÁKAZ
PREDAJA
TABAKOVÝCH VÝROBKOV OSOBÁM MLADŠÍM AKO
18 ROKOV !? “
-nepoužívajú tie „ krásne slová “ bežnej komunikácie
-zdravia starších spoluobčanov a mimochodom, neraz sa
im stalo, že aj keď pozdravili, nedočkali sa odpovede
na svoj pozdrav.
-neničia a nelámu stromy a kríky a nesprávajú sa vulgárne. Ale prečo sa
niektorí mladí takto správajú? Nespôsobuje túto agresívnosť nuda?
Veď okrem krčiem, ihriska a parku niet miesta, kde by sa mladí mohli
stretávať. Neexistujú tu žiadne voľne dostupné miestnosti, ihriská na
volejbal a basketbal. Veď mladí potrebujú tú nadbytočnú energiu, ktorú
majú nejako vybiť a keď sa nenaskytne tá správna forma uvoľnenia,
správajú sa agresívne, hrubo a nekultúrne.
Neberte tieto moje slová ako obhajobu tohto správania, ale toto
správanie vyplýva aj z prístupu dospelých, ktorí nechápu potreby mládeže.
Kývnu hlavou, mávnu rukou a znechutene povedia : „ To je tá dnešná
mládež a čo tí už len potrebujú a to ich správanie.“ Odpísať a odsúdiť to
vedia, ale aby urobili niečo aby sa to napravilo ich ani nenapadne.
Vyhrážky a výčitky nie vždy dosiahnu žiadaný výsledok a možno by
stačilo len zmeniť prístup k mladým a k ich potrebám.

Nechcem mnoho obhajovať a tento článok má byť len iný pohľad na
daný problém, ktorí treba riešiť a nie len prstom vopchať všetkých do
jedného vreca.
Na záver by som chcel poďakovať všetkým, ktorí nám mladým
vychádzajú v ústrety a snažia sa nám pomôcť keď niečo potrebujeme,
prípadne nám pomáhajú v organizovaní našich aktivít.
Jaroslav Bojňanský ml.

Ruch na Športovej ulici… alebo… futbalisti a obec pre deti…
Neobvyklý ruch a krik bol zaznamenaný 3. júna na Športovej ulici,
konkrétne na športovom štadióne. Tu bol pre naše deti prichystaný skvelý
program k ich sviatku – Dňu detí, keď organizátori dokázali, že ako jediní
v našej obci nezabudli na deti.
O zábavu sa postarali všetci, čo v ten deň vstúpili na trávnik. Každú
z mnohých disciplín mali na starosti o štipku staršie, no predsa deti,
z lukáčovského spevokolu KM – Umbaj. Mnohí (všetci) malí účastníci si
každú disciplínu vyskúšali viackrát, či sa už chceli zabaviť a či už pre
sladkú odmenu (skôr to druhé). V tej chvíli tam bola najväčšia
koncentrácia detského smiechu na meter štvorcový v našej dedinke. Veď
po ihrisku pobehovalo okolo 150 detských priaznivcov zábavy.
Deti lákal aj výčap kofoly, ktorý si sami obsluhovali. Celá akcia
vyvrcholila detskou diskotékou a posedením pri vatre.
Túto dobročinnú akciu po minulé roky organizovali TJ Dynamo
Lukáčovce a pán Miloš Gajdoš s Bistrom FK.
Tento rok na túto tradíciu nadviazali miestny futbalový ŠK Lukáčovce
so svojim bistrom Športklub a Obecný úrad Lukáčovce, ktorým týmto za
nás – „všetky deti“ – ďakujem !
Martin Bulla

