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Mrazivé ticho, všade biely sneh,  
konečne pokoj, nebo plné hviezd.  

Je tu čas vianočný, keď stromček sa ligoce,  
prajeme Vám zo srdca požehnané Vianoce. 

Nech vianočný zvonček Vám šťastím zvoní, 
nech vianočný čas sa v lásku zmení, 
a tak krásne, ako sa hviezda ligoce, 

tak nádherné a požehnané Vám prajeme Vianoce.

Nech Vám rok 2020 prinesie veľa príležitostí na zrealizovanie Vašich snov,
znovuobjavenie Vašej sily, posilnenie Vašej pevnej vôle
a šťastia z jednoduchých radostí, ktoré robia Váš život úžasný.
Tak ako nový kvet naplní Váš domov vôňou a krásou,
nech nový rok 2020 naplní Váš život zdravím, radosťou a láskou.

Želajú pracovníci Obecného úradu v Lužiankach, 
poslanci Obecného zastupiteľstva v Lužiankach 
a členovia Redakčnej rady Lužianskych noviniek

Mikuláš opäť v Lužiankach

V sobotu, 7. decembra, sa v našej 
obci opäť po roku zastavil sv. Mikuláš 
so svojou družinou - čertom a anje-
lom. Na školskom ihrisku ho nedočka-
vo čakalo nemálo detí spolu so svo-
jimi rodičmi. Počas čakania sa mohli 
zohriať horúcim punčom a domácimi 
koláčikmi. Pozadie k rozhovorom im 
robili domáce i zahraničné vianočné 
koledy.

Ako sa hovorí, na dobré si treba 
počkať. A na tohto-ročného Mikulá-
ša sme si počkali presne podľa tohto 
príslovia. Ale deti aj dospeláci ho na-
priek jeho meškaniu čakali statočne  
a vytrvalo, začo im patrí obdiv, vďaka 
a uznanie. Čakať sa rozhodne oplati-
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Rád pomôže, poradí ale aj sám spraví.

Na tejto stránke našich Lužian-
skych noviniek sa stretávame s naši-
mi spoluobčanmi, ktorí medzi nami 
žijú, stretávame ich na ulici a niekedy 
si ani neuvedomujeme, že vytvárajú 
súčasný život v našej obci. Sú to ľudia, 
ktorý niečo dokázali a stále dokazujú, 
nie len pre seba, svoju rodinu, ale aj 
pre našu spoločnosť. Jednou takou-
to dobre známou osobnosťou je náš 
spoluobčan 

Pavol Slovák
Svetlo sveta uzrel 28.8.1956 v Hlo-

hovci, ako druhé dieťa z troch súro-
dencov, rodičom Pavlovi a Márii. Jeho 
otec pochádzal z Lužianok – Korytova 
a matka pochádzala z Hlohovca. Pavol 
Slovák sa narodil v Hlohovci, ale hneď 
po narodení sa stal naším občanom  
a je ním nepretržite až doteraz. Základ-
nú deväťročnú školu vychodil v Lu- 
žiankach. Po absolvovaní ZDŠ nastúpil 
do učilišťa ČSAD v Nitre ako autome-
chanik. Po vyučení za automechanika 
zostal pracovať v organizácii až do 
odchodu na ZVS (základná vojenská 
služba), ktorú nastúpil do vojenského 
útvaru v Malackách. Po absolvovaní 
základného vojenského výcviku, kto-
rým musel ako každý mladý chlapec 
v tej dobe v ZVS prejsť, bol prevelený 

do poddôstojníckej školy na Šumavu 
do obci Volary. Po absolvovaní pod-
dôstojníckej školy bol znovu preve-
lený do Bratislavy k pohraničnej strá-
ži, kde aj ukončil ZVŠ ako desiatnik.  
Po ZVS sa vrátil pracovať do materské-
ho závodu ČSAD Nitra, kde nastúpil 
ako vodič nákladnej dopravy. Po si-
edmich rokoch  nastúpil po výbere 
ako vodič autobusu, na 3 mesiace a 
nakoniec tam zotrval 33 rokov, čiže až  
do odchodu do dôchodku. Pavol Slo-
vák je jeden z mála tých, ktorý bol ver-
ný jednej organizácii celý život.

Jeho veľkou záľubou od útlej mla-
dosti a dá sa povedať až doteraz bol 
a stále je chov exotického vtáctva.  
V jeho chovných voliérach môžeme 
vidieť rôzne exotické vtáky ako sú 
andulky, korely, prepelice japonské, 
ktoré sú dopĺňané chovom domáce-
ho zvieratstva, ako sú kačice, morky, 
sliepky, perličky, králiky.

Ako každý chlapec aj on rád hrá-
val futbal. Od svojich 13 rokov do 17 
rokov hral za dorast TJ Lužianky pod 
vedením trénera Milana Líšku.

Ako 13 ročný dá sa povedať privo-

lo! Neprišiel totiž len taký obyčajný 
Mikuláš. Mal kúzelné motorové sane 
podobné tým, z rozprávky Mrázik. 

Jeho príchod bol skutočne ako  
z rozprávky. Z diaľky sa najskôr ozva-
lo zvonenie rolničiek a následne sa  
z hmly vynorili úžasné, biele kožuši-
nové sane. Za saňami sa dokonca is-
krilo a prskali prskavky. Mikuláš deti 
postojačky zdravil kývaním a čert  
s anjelom takisto na deti mávali. Nikto 
nezapochyboval, že toto je určite ten 

pravý a skutočný Mikuláš.
Mikuláš s čertom a anjelom si pre 

nás pripravili peknú divadelnú scén-
ku. Deti mali tiež šancu zarecitovať 
Mikulášovi svoje pripravené básnič-
ky. Keďže máme v Lužiankach samé 
dobré deti, všetky dostali od Mikuláša 
sladké prekvapenie.

Pred odchodom nám stihol Miku-
láš zasvietiť vianočný stromček a roz-
lúčil sa s nami prekrásnym ohňostroj-
om. Jeho sane sa nám po chvíli stratili 

v hmle a on sa tíško vzniesol k oblohe 
v ústrety ďalším deťom, ktoré naňho 
čakajú.

Za prípravu tohto krásne zážitku 
ďakujeme nášmu pánovi starostovi, 
členom kultúrnej komisie a v nepo-
slednom rade i našej obecnej polícii, 
ktorá ochotne vo všetkom pomáhala. 
Už teraz sa tešíme ako k nám Mikuláš 
zavíta o rok znova. 

                                 Martin Zelenaj
predseda kultúrnej komisie
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ňal k pôde, keď sa dostal na brigádu 
do vtedajšieho Zelokvetu Nitra. Vôňa 
pôdy ho sprevádza celým životom  
a neopúšťa ho ani v súčasnosti. Pes-
tovanie plodín sa stalo nie len jeho 
koníčkom ale aj vášňou. Veď ním do-
pestované rajčiny či paprika sú ukáž-
kou nie len na našich záhradkárskych 
výstavách ale sú obdivované aj na re-
gionálnych ba aj na celoslovenských 
o čom svedčia aj fotografické zábery  
z celorepublikovej záhradkárskej vý-
stavy, kde preberá od tajomníka Re-
publikového výboru ocenenie za naj-
krajšiu papriku. 

Nielen, že vie dochovať jatočné 
domáce zvieratá a dopestovať kvalit-
nú zeleninu vie ju aj uvariť  a to je jeho 
ďalšia jeho veľká vášeň. Nie je odbor-
ník vo varení  v malých hrncoch ale 

trúfa si navariť aj v kotloch, na súťa- 
žiach vo varení gulášu. Ovláda rôzne 
recepty a z nich vie vytvoriť veľa labuž-
níckych špecialít. Je neodmysliteľnou 
súčasťou pri rôznych spoločenských 
akciách, a nie len vo varení. Je dobrým 
členom nášho záhradkárskeho zdru-
ženia nie len preto, že vie dochovať, 
dopestovať, uvariť ale aj zorganizovať 
a vybaviť. Je povestná žabka na pra-
meni s peniazmi Je ekonóm – hospo-
dár. A že je v tejto profesii dobrý, sved-
čia o tom aj výsledky v hospodárení. 
Je v tejto záhradkárskej organizácii 
už dlhoročným členom a spomínanú 
funkciu hospodára vykonáva už 17 ro-
kov. Pri všetkých týchto jeho záľubách 
a aktivitách si nájde čas na peknú pes-
ničku. Rád si zaspieva, miluje folklór, 
je členom speváckej skupiny Lúč, spo-

lu zo svojou  manželkou Katkou. Dá 
sa povedať, že aj takto reprezentuje  
a zviditeľňuje našu obec. 

I keď je na zaslúžilom dôchodku 
je stále vitálny a činný. Rád pomôže, 
poradí, ale aj spraví. Je otcom dvoch 
dospelých synov, ktorým je dobrým 
príkladom a vzorom a myslím si, že 
nie len im, ale aj mnohým z nás.

Za jeho snaženie a aktivity by som 
sa chcel touto cestou pánovi Pavlovi 
Slovákovi srdečne poďakovať a popri-
ať mu všetko najlepšie v kruhu svojich 
najbližších dvoch synov a manželky 
Katky.

Milan Cabánek
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História adventného kalendára

Začiatok Vianočného obdobia.

História adventného kalendára za-
čína v 19. storočí. Prvý štýl kalendára 
je z protestantského prostredia. Ná-
božná rodina urobila kriedou čiarky 
na každý deň decembra od prvého do 
Adama a Evy.

Prvý známy ručne vyrobený ad-
ventný kalendár je z roku 1851.

Iný skorý štýl boli adventné hodiny 
alebo adventné sviece - svieca na kaž-
dý decembrový deň po Vianoce. 

V nábožnej rodine si zavesili na ste-
nu malý obrázok - na každý decemb-
rový deň jeden. Podľa inej tradície 
namaľovali na dvere značky na každý 
deň jednu.

Prvý tlačený špeciálny kalendár 

bol urobený na švábskej fare Gerhar-
dom Langom (1881- 1974) v Maul-
bronn v Nemecku. Keď bol dieťa jeho 
matka mu urobila adventný kalendár 
s 24 malými sviečočkami zastrčenými 
do podložky s obrázkom. Neskoršie 
Lang participoval na tvorbe vo firme 
Reichhold & Lang. Vytváral malé fa-
rebné obrázky, na každý deď jeden, 
ktoré sa mohli prilepiť na podklad .

To bol prvý tlačený adventný ka-
lendár, hoci bez otváracích okienok, 
vydaný v r. 1908. Tento kalendár bol 
pomenovaný „Vianočný kalendár“ 
alebo Munich Christmas- Calendar“. 
So začínajúcim 20. storočím Lang vy-
dal prvý Adventný kalendár s malými 

dvierkami na otvorenie.
V tom čase Sankt Johannis Printing 

Company začala vydávať náboženské 
adventné kalendáre, s biblickým ná-
metom na pozadí otvoreného okien-
ka.

Adventný kalendár naštartoval tri-
umfálnu cestu okolo sveta. Ale Lang 
zavrel svoju spoločnosť v tridsiatych 
rokoch. Dovtedy vydal okolo tridsať 
rozličných vydaní.

Druhá svetová vojna ukončila 
úspech nemeckej tradície. Bola za-
kázaná produkcia týchto kalendárov. 
Prvý špeciálny kalendár po druhej 
svetovej vojne vytlačil v r. 1946 Ri-
chard Selmer.

Ide o obdobie, vymedzené štyrmi 
nedeľami – Adventom. Adventom sa 
praktický začína Vianočné obdobie. 
Prichádza ten sviatočný čas na ktorý 
sa teší každý z nás. Pre svoje pote-
šenie a radosť vytvorenú vo svojich 
rodinách, stretli sa pred týmto obdo-
bím naše členky JDS, aby  si navzá-
jom vymenili skúsenosti a zručnosti  
vo Vianočnej a predvianočnej deko-
rácii svojich príbytkov. Okrem sláv-
nostne vyzdobených stolov sme sa 
zaujímali o vytvorenie najstaršieho už 
niekoľko stáročí zaužívaného symbo-
lu v očakávaní Vianoc, - Adventného 
venca.

V našich končinách poznáme Ad-
ventné vence, hlavne zo štyrmi svieč-
kami, ktoré sa postupne zapaľujú kaž-
dú zo štyroch nedieľ pred Vianocami a 

každá z nich niečo symbolizuje.
1.sviečka pomenovaná nádej , za-

paľuje sa na prvú tzv. železnú advent-
nú nedeľu. 

2. sviečka má symbolizovať mier, 
horí počas druhej tzv. bronzovej ad-
ventnej nedele.

3. sviečka znamená priateľstvo , za-
paľujú ju počas tretej adventnej nede-
le tzv. striebornej.

4. sviečka má názov láska. Svie-
ti počas poslednej štvrtej tzv. zlatej , 
adventnej nedele, poslednej nedele 
pred štedrým dňom, alebo nieke-
dy ako to v kalendári vide najneskôr  
na štedrý deň.

Vďaka našej kolegyni Elenke Var-
govej, ktorá má veľkú záľubu v aran-
žovaní, ktorú úspešne predviedla  
na mnohých záhradkárskych výsta-
vách sme sa dozvedeli ako takýto 
symbol adventu sa  rôznymi spôsobmi 
a v rôznych prevedeniach zhotovuje.

Spokojné s krásnymi vlastnoručne 
vyrobenými adventnými venčekmi 
sme sa rozchádzali do svojich domo-
vov, aby sme si v nastávajúcu prvú ad-
ventnú nedeľu dali v našom farskom 
kostole posvätiť svoj adventný ven-
ček.

Mária Ábelová
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História adventného venca

Prichádza čas Vianoc, radosti, spokojnosti, veselosti.

Skutočné okolnosti vzniku advent-
ného venca nám nie sú celkom známe, 
no existujú o ňom viaceré zmienky. Tá 
prvá hovorí o tom, že na vencoch si 
zapaľovali sviečky už predkresťanské 
germánske národy, ktoré takto počas 
chladných a tmavých decembrových 
dní túžobne očakávali teplejšiu jar.

V Škandinávii zasa ľudia zapaľovali 
sviečky umiestnené do kruhu a mod-
lili sa k bohu svetla, aby otočil Zem 
späť k Slnku, predĺžil tak dni a vrátil  
na zem teplo.

Predpokladá sa, že niekedy v ob-
dobí stredoveku si túto tradíciu pri-
spôsobili kresťania pre vlastné potre-
by a pomocou adventných vencov sa 
pripravovali na Vianoce.

Iné pramene však naznačujú, že 
adventný veniec bol vynájdený až 
v 19. storočí. Bolo to údajne v ham-
burskej škole Rauhes Haus založenej 

protestantským pastorom Johanom 
Hinrichom Wichernomom. Študenti 
sa tu v čase adventu svojich učiteľov 
neustále vypytovali, či a kedy už budú 
Vianoce. A tak v roku 1839 Wichern 
postavil veľký drevený kruh, na kto-
rý položil dvadsať malých červených 
sviečok a štyri veľké biele sviece. Malé 
sviečky zapaľoval postupne každý 
všedný deň v čase adventu a vždy  
v nedeľu rozsvietil veľkú bielu sviečku. 
Tak deti naučil vyrátať si počet zostá-
vajúcich dní do Vianoc.

Tento zvyk sa vtedy ujal na pôde 
protestantskej cirkvi v Nemecku, kto-
rá ho začala dodržiavať. Až neskôr sa 
adventný veniec vyvinul do menšej 
podoby so štyrmi prípadne piatimi 
sviečkami, ako ho poznáme dnes.

Symbolika
Adventný veniec by mal pozostá-

vať z ihličnanov, pretože tie symbo-

lizujú trvalý život, no niektoré majú 
ešte hlbší význam. Napríklad vavrín 
znamená víťazstvo nad prenasle-
dovaním a utrpením. Borovica a tis 
predstavujú nesmrteľnosť a cédru sa 
pripisuje sila a uzdravenie. Používa sa 
aj cezmína, ktorá síce nie je ihličnan, 
no jej pichľavé listy pripomínajú tŕňo-
vú korunu.

Dnes už staviame adventné vecne 
do rôznych tvarov a podôb, no primár-
ne by mali mať tvar kruhu, pretože ten 
nemá začiatok ani koniec, čo symboli-
zuje večnosť a nesmrteľnosť duše. Šiš-
ky, oriešky, prípadne semienka, kto-
rými sa veniec zdobí, sú symbolom 
vzkriesenia a spolu so sviečkami a ich 
svetlom má celý veniec predstavovať 
večný život.

Tak ako každý rok, tak aj tento sme 
sa pustili do prípravy adventného 
venca. 

Už po tretí rok sme urobili radosť 
pre občanov našej dediny, ozdobil 
priestor pred kostolom, očaril našich 
veriacich, ktorí sa s údivom pri ad-

ventnom venci pristavili. 
S radosťou pripravili adventný 

veniec vedúca skupiny Lužiančanka 
– Elena Vargová, členovia Ľubica Slo-
váková, Zlatica Šelmeciová, Vojtech 
Korpáš a Anna Stanová. 

Začínali sme traja. Postupne sa 

zapájajú aj iní občania. Tým sa dáva  
na vedomie, že je to úspech pre tvori-
acich členov.

Prajeme Vám krásne a šťastné Via-
noce ! 
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Záhradkári navštívili Slovácko

V sobotu 5. okt. 2019 sa záhradkári 
vypravili o 6,30 hod. z Lužianok na Vý-
chodnú Moravu. 

Najskôr sme navštívili obec Jalubí  
v blízkosti Uhorského Hradišťa, kde 
Ing. Miroslav Kostelníček pestuje 
okrasné dreviny. Jeho sortiment je 
bohatý, lebo na ploche 2 ha nielen 
pestuje ihličnaté a listnaté dreviny, 
okrasné trávy, rododendrony, aza-
lky, vresy, vresovce, ale tiež vrúbľu-
je ihličnaté a listnaté dreviny, čím 
vzniknú tzv. čarovníky, čiže rastliny so 
zakrpatenou stavbou tela (habitus)  
s množstvom bočných konárikov, čím 
vytvárajú hustú korunu. Vhodné sú  
do skaliek, predzáhradiek, átrií, zim-
ných záhrad a do iných malých von-
kajších priestorov. Ing. Miroslav Kos-

telníček nám popísal aj veľkoplodý 
myrobalán “ Hviezda z Hollywoodu“, 
slivku podobnú našim ružovým mira-
belkám, ktorá má vynikajúcu chuť, ale 
kôstka sa neoddeľuje od dužiny, rodí 
už v 1. roku po vysadení, každoročne 
zarodí, úroda sa zberá v polovici júla 
až do polovice októbra a je vhodná  

na pálenku, ktorá má výbornú man-
dľovú arómu. Vo svojej prednáške 
nám Ing. Kostelníček priblížil aj svoju 
diplomovú prácu, ktorá  mu bola vy-
daná v publikácii ČAROVĚNIKY (Ča-
rovníky), ktoré aj nasledovne charak-
terizoval. Čarovníky sú chumáčovité 
alebo metlovité znetvoreniny rastúce 
na stromoch alebo kríkoch, s hustejšie 
uloženými vetvičkami so špecifickým 
tvarom usporiadania listov či ihlíc  
a s odlišným zafarbením. Môžu byť vy-
volané buď hubou, hrdzou, roztočmi, 
vírusmi, ktoré môžu spôsobiť až úhyn 
celého stromčeku. Keď vznikajú mu-
táciami sú čarovníky životaschopné  
a môžu sa množiť buď vegetatívne 
alebo vrúbľovaním. Vrúbľované ča-
rovníky sú zakrpatené stromčeky, krí-
ky, podobné bonsajom a po vysadení  
do voľnej pôdy si zachovávajú svoj 
nízky vzrast. Keďže majú hustú ko-
runu vyžadujú optimálne pH pôdy  
a v niektorých prípadoch aj chemický 
postrek. Nakoniec doplnil, že je to ro-
dinná firma s 30 ročnou tradíciou, za-

ložená jeho otcom, ktorá okrem pes-
tovania a predávania drevín, ponúka 
aj umelecké doplnky do záhrad, 
robí návrhy a poradenstvo zadarmo  
a ponúka tiež čarovníky.

Ďalšou zástavkou bola Modrá tiež 
pri Uhorskom Hradišti, kde sme ob-
divovali podjazerný tunel 8 m dlhý  
a 2 m široký, v ktorom plávali typické 
druhy rýb nachádzajúce sa v tomto re-
gióne. Oboznámili nás, že sa v akváriu 
nachádza výza veľká, najväčšia slad-
kovodná ryba planéty aj s mláďatami, 
ktorej dĺžka dospelého jedinca je 2 m. 
Patrí do jeseterových rýb a jej charak-
teristickým znakom sú 4 dlhé fúzy vy-
rastajúce z rypáčika pred obrovskými 
ústami. V moriach sa výza veľká doží-
va až 200 rokov, dosahuje hmotnosť 
200 kg a dĺžku 1,5 m – 6 m. 

Pred vstupom do tunela bola doty-
ková výstava rýb a obojživelníkov, čo 
slúžilo pre nevidiacich. V tuneli sme 
videli plávať kaprov obyčajných, ka-
rasa obecného, pstruhov potočných 
i dúhových, jalca hlavatého, rôznych 
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amúrov a iné druhy rýb.
V okolí areálu boli vysadené by-

linky so zreteľným označením. Neďa-
leko Živej vody bol Archeoskanzen,  
v ktorom boli repliky stavieb pôvod-
ného osídlenia z 9. stor., zachytávajú-
ce Veľkomoravské obdobie.

Na tomto mieste sa nachádzala 
keltská osada, kde na nižších úrov-
niach boli podzemné domčeky, tzv. 
zemnice, na vyšších svahoch stáli nad-
zemné domy pre pracujúcich osadní-
kov a pre dielne, hospodárske zviera-
tá, studňa, veža, a nad nimi kráľovský 
palác a úplne na kopci kostol. Na-
hliadli sme do jednotlivých domov  
a v kráľovskom paláci práve boli prí-
pravy na svadbu. Okrem toho v areáli 
pobehovali sliepky, mačka, ovce a us-

tajnené boli husi a dva somáre.
O 14,00 hod. sme navštívili zámok 

Buchlovice v štýle baroka. Sprievodca 
v úvode oznámil, že zámok začal bu-
dovať v 17. stor. gróf Ján Petřvaldský 
z Petřvaldu pre svoju manželku Anež-
ku. V 18. stor. sa dostalo buchlovické 
panstvo do vlastníctva Berchtoldov-

cov. Gróf Leopold študoval vo Viedni 
filozofiu a právo, podnikol veľa zahra-
ničných ciest. Bol filantrop, ľudomil, 
ktorý založil veľa spolkov, škôl a za-
darmo liečil ľudí. Založil aj vojenskú 
nemocnicu. Vtedajších obyvateľov 
naučil vysádzať ovocné stromy, školil 
ich po stránke hospodárskej i zdra-
votnej, zaviedol povinné očkovanie, 
záchrannú službu, dal postaviť kúpele 
atď. Sám bol zdravotný inšpektor a pri 
návšteve chorých na týfus sa nakazil 
a zomrel. Majetok po ňom zdedil syn 
Žigmund, ktorý bol členom uhorskej 
šľachtickej gardy, zúčastnil sa na pro-
tihabsburskej revolúcii v r. 1848 a po 
kapitulácii povstaleckých vojsk bol za-
jatý a uväznený. Pred popravou ho za-
chránila manželka, ktorá u cisára Fran-
tiška Jozefa I. vyprosila milosť. Potom 
sa natrvalo usadil na zámok.

Po smrti Žigmunda nastupuje  
na buchlovické panstvo jeho vnuk 
Leopold, ktorý sa stal cisárskym diplo-
matom. Pod jeho záštitou sa v roku 
1908 konalo na zámku rokovanie zá-
stupcov Ruska a Rakúska – Uhorska  
a v r. 1912 , kedy sa Leopold Brechtold 
stal rakúskym ministrom zahraničných 
vecí došlo k politickému rozdeleniu  
na Balkáne a následnej anexie (za-
bratiu) Bosny a Hercegoviny rakúskou 
armádou. Okrem iného aj tieto uda-
losti vyústili do 1. svetovej vojny, ktorá 
sa začala v r. 1914 a trvala štyri roky. 

Zámok nás uchvátil pre jeho veľko-
lepé nábytkové zariadenie s množ-
stvom podobizní vtedajších panovní-
kov a ich potomkov, benátske zrkadlá, 
vyberané lustre, doplnené vhodnými 
tapetami, čo vytváralo harmonický 
celok jednotlivých miestností. 

Nakoľko intenzívne pršalo, nebo-
lo nám dopriate pokochať sa v parku  
s exotickými drevinami, ktorý obklo-
puje zámok.

Po nastúpení do autobusu sme sa 
viezli cez Staré mesto, kde nás upútal 
Maják Šrotik a ďalšie atrakcie z “KOVO-
ZOO“, zvieratá vyrobené z kovového 
šrotu.

Po upršanom dni nám dobre padlo 
relaxovať v “SKLEPY MEŘATICE “. Ok-
rem hodnotného výkladu sme mohli 
vo vinných pivniciach obdivovať so-
chy apoštolov, na jednotlivých stup-
ňoch schodov vypísaných 7 hlavných 
hriechov a ich cnosti, ako aj 10 Božích 
prikázaní. 

V tomto uponáhľanom svete kaž-
dý človek túži po šťastí, ktoré nemož-
no kúpiť za peniaze, ale sa rodí v srd-
ci, keď je živené láskou. Ktosi múdry 
povedal: „Pokoj, radosť, šťastie nachá- 
dzame všade tam, keď sa z ľudí stavajú 
priatelia, kedy sa aj hlava napĺňa šťast-
nými myšlienkami, ústa smiechom  
a na jazyk sa tisnú piesne“. My sme 
túto atmosféru zažili sediac v morav-
skej pivnici, ktorú nám umocnil aj vtip-
ný a duchaplný zabávač, ktorý okrem 
hrania na husliach všetko popretkával 
slovensko- moravskými piesňami, ku 
ktorým sme sa pripojili aj mi hostia  
a v pukote praskajúcich polien v ko-
zube pri koštovke vína sme pocítili 
blaho v duši a vylúdili sme úsmev 
na tvári, ktorý ovlažoval prítomných. 
Vlastne takto sme objímali svoj život, 
a uvedomili si, že pravé hlboké šťastie 
netrvá dlho, ale prichádza a odchád-
za, nemôžeme ho uchopiť, aby patrilo 
iba nám, ale vhodné je ho ponúknuť 
aj iným, aby v druhých liečilo aj nás. 

Po vydarenom aj keď upršanom 
zájazde sme sa šťastní vracali domov, 
kde sme naše príbuzenstvo potešili 
darčekmi a oboznámili sme ich, ako 
sme pekne prežili jesenný deň na Slo-
vácku. 

Ing. Katarína ŠEBOVÁ, CSc.
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Naša - Vaša krasokorčuliarka Magdalénka

Leto skončilo a sezóna pre kraso-
korčuliarov začala. Cestovanie po ce-
lom Slovensku. Ale nemyslite si, že ich 
čaká zábava. Práve naopak, budú to 
víkendy nabité súťažami, tréningami, 
novými zážitkami ale aj skúsenosťa-
mi.

Magdalénka Jančovičová 
Magduška úspešne odštartovala 

novú sezónu 2019/2020. To sa jej po-
darilo aj vďaka tvrdej príprave počas 
leta. Prvé 3 týždne prázdnin strávila 
na sústredeniach. Prvý týždeň v Ná-
mestove zvládla ako „veľkáčka“, prvý-
krát absolvovala sústredenie bez rodi-
čov. Mala však veľmi dobrú motiváciu. 
Okrem toho, že mala príležitosť zlep-
šiť sa v korčuľovaní, jej mamina sľúbi-
la, že ak to bez nich zvládne, uprace 
jej izbu. Čo bolo veľmi motivačné. Už 
po prvých dňoch to bolo jasné. Ma-
mina prehrala a musela upratať izbu.  
Po jednodňovej pauze začal druhý 
týždeň plný tréningov. To už dochád-
zala denne do Pezinka, čo bolo troš-
ka vyčerpávajúce. Skoré vstávania, 
cestovanie a celodenné tréningy jej 
dali zabrať ale Magduška to nevzdala 
a zvládla aj tretí týždeň. Ten bol opäť 
v Pezinku, ale už spolu s maminou  
a bračekom. Takže to už vnímala trošku 
ako výlet. Týždeň strávený v krásnom 
prostredí jazdeckého areálu Rozálka. 
Množstvo zážitkov ale asi najväčším 
zážitok bola jazda v policajnom aute.

Po náročných sústredeniach prišli 
vytúžené prázdniny. Tie však trvali len 
dva týždne a tréningy začali znova, 
ale už iba v Nitre, takže bolo aj dosť 
času na zábavu. Toto už bol čas na vý-
ber hudby a natrénovanie novej jazdy. 
Magduška si opäť vybrala dynamickú 

a veľmi známu hudbu: Čardáš dvoch 
sŕdc od Karola Duchoňa.  

Ako prvé absolvovala náročné tes-
ty v Ružomberku. Aby mohla súťažiť  
v „A“ kategórii, musí mať zvládnuté 
testy aspoň na 50%. Ona ich zvládla 
na 72%, ešte jeden prvok bude musi-
eť opraviť aby v prípade nominácie sa 
na Majstrovstvá Slovenska mala testy 
zvládnuté 80%. Len 12 najlepších má 
možnosť reprezentovať klub na Majs-
trovstvách Slovenska. Magdalénke 
budeme držať palce aby sa jej aj v tej-
to sezóne darilo.

Prvýkrát svoju novú jazdu pred-
viedla na Medzinárodných pretekoch 
v Trnave. Dala do toho všetko a opla-
tilo sa. Prvýkrát sa jej podarila kombi-
nácia dvojitý Salchow a Toeloop. Až 
na malé zaváhanie v jednej piruete 
to bola čistá jazda, ktorou si vybojo-
vala krásne 4. miesto s počtom bodov 
28,24.

Druhá súťaž už nebola taká úspeš-

ná, ale Magdalénka to aj napriek ška-
redým pádom nevzdala a bojovala 
až do konca a v Banskej Bystrici sa 
umiestnila na peknom 10.mieste. Táto 
menšia prehra Magdušku poriadne 
naštartovala a na tréningoch trénova-
la ešte viac ako inokedy. V Púchove sa 
umiestnila na 5. mieste.

V Detve síce nezískala pohár, po 
ktorom tak veľmi túži, ale do jazdy 
zaradila kombináciu dvojitých sko-
kov Axel a Toeloop, dvojitý Salchow 
a Lutz. Sú to náročné skoky, ktoré od-
skákala bez chýb. Síce skončila opäť 
na 5.mieste ale získala zatiaľ rekord-
ných 29,63 bodov.

Pred Vianočnými sviatkami ide ešte 
na Medzinárodné preteky v Bratislave 
a ďalšie súťaže Magdalénku čakajú po 
Novom roku. 

Budeme jej držať palce aby sa jej aj 
naďalej darilo a bola so sebou spokoj-
ná.



9

Hodnotenie ovocia v tekutom a tuhom stave

Záhradkári aj ich sympatizanti kaž-
doročne koncom novembra posudzu-
jú vizuálne aj chuťove ovocie. V tomto 
roku sa akcia konala v nedeľu 23.11. 
2019 v KD Lužianky. Degustovali sa 
liehoviny už po 14 – krát, ochutná-
vali sa jablká už 12. raz a súťažilo sa 
o najkrajšie jablko po 5- krát. Plo-
dy a liehoviny pestovatelia prinášali  
od 13,00 hod. Po zaevidovaní sa ovo-
cie vystavovalo na stoly, kde návštev-
níci hodnotili každú kategóriu.

Liehoviny donieslo 11 pestova-
teľov so 14 vzorkami. Najchutnejším 
destilátom bola marhuľovica od Ing. 
Vladimíra Macáneka a najchutnejší 
likér, griotka od Ing. Milana Cabá-
neka. Títo vystavovatelia boli ocenení 
aj hmotnými darmi. Na 2. mieste sa 
umiestnila ringlotovica od Ing. Duša-
na Spáča a 3. miesto získala višňovica 
od Jozefa Pagačoviča. V kategórii liké-
rov sa na 2. mieste umiestnila orecho-
vica od Janky Sedlákovej a 3. miesto 
získal citrónový likér tiež od Janky 
Sedlákovej. Citrónový likér pochádza 
z Talianska, ktorý vyrobila jej dcéra  
z ekologických citrónov.

Frekvencia výskytu vzoriek bola 
nasledovná: marhuľovica a jablkovica 
3x, vínovica 2x, čerešňovica, višňovi-
ca, ringlotovica 1x. Citrónový, orecho-
vý likér a griotka 1x.

Nakoľko Ing. Vladimír Macánek si 
neprevzal cenu, lebo skôr opustil KD, 
iste by nás bol oboznámil ako dosia-
hol taký kvalitný destilát. Možno pri 
najbližšej záhradkárskej akcii nám 
prezradí odrodu a tajomstvo pripra-
vovaného kvasu, či pridával aj pravé 
alkoholové kvasinky alebo iné finesy, 
čím by obohatil aj iných pestovateľov.

Prekvapilo nás, že v tomto roku 
neboli donesené vzorky slivovice  
a hruškovice. Predpokladáme, že ok-

rem marhúľ bola 
vysoká úroda jabĺk, 
lebo traja pestova-
telia doniesli jablko-
vicu, čiže calvados  
z francúzštiny. Aj 
slovo terkelica (ví-
novica) pochádza z 
maďarčiny. Tiež likér 
z višní - griotka po-
chádza z francúzšti-
ny.

Tento rok donies- 
lo jablká na ochut-
návku 13 pestova-

teľov s 24 vzorkami a 13 odrodami. 
Najviac chutilo jablko odrody Stark-
rimson od Janky Sedlákovej, za ním 
nasledovala odroda Golden Delici-
ous od Jozefa Pagačoviča a 3.miesto 
získala odroda Ontário od Ing. Ivana 
Galku.

Frekvencia výskytu vzoriek : Idared 
5x, Golden Delicious 2x, Jonagold, 
Gloster, Rubin, Rubinola a Srarkrimson 
2x, Fuji, Jonathan, Rozalinda, Spartan 
a Topaz 1x.

Starkrimson pochádza z USA z r. 
1952 a u nás je povolená táto odroda 
od r.1970. Plody sú väčšie kúželovito 
pretiahnuté v kališnej časti výrazne 
rebernaté. Šupka je hladká, fialovo 
sfarbená s lenticelami. Dužina bola 
svetložltá, šťavnatá aromatická. Počas 
skladovania nehnijú, nekazia sa, vydr-
žia až do apríla.

Do kategórie “Najkrajšie jablko“ 
donieslo 13 pestovateľov vzorky s 14 
odrodami. Víťazom sa stala odroda 
Gloster pestovateľky Márie Ábelovej, 
ktorá nás oboznámila, že jabloň je 
staršia než štvrťstoročie, lebo ju za-
sadil jej svokor, ktorý pred 25 rokmi 
zomrel. Druhé miesto obsadila odro-
da Rubín od Ing. Ivana Galku a tretie 
miesto odroda Idared od Valérie Bo-
jdovej.

Frekvencia výskytu vzoriek : Idared 
5x, Rubín 3x, Golden Delicious, Ru-
binola, Starkrimson 2x, Florina, Fuji,  
Gloster, Jonagold, Jonathan, Ontário, 
Spartan, Topaz 1x. 

Predseda záhradkárov Milan Ca-
bánek s potešením konštatoval, že 
na tohtoročnej celoštátnej výstave 
Jáhrada v Trenčíne 2. miesto získala 
odroda Starkrimson od pestovateľky 
Janky Sedlákovej a cenu za najkrajšie 
jablko zo skupiny Golden Delicious 
získal Ing. Ivan Galko.

Ďakujeme všetkým ktorí sa zú-
častnili na tejto záhradkárskej akcii, 
kde si v priateľskom duchu vymenili 
nielen skúsenosti v pestovaní ovoc-
ných stromov, uskladňovaní ovocia, 
ale aj mohli ochutnať rôzne odrody 
jabĺk i koštovať destiláty a likéry a tak 
príjemne stráviť jedno nedeľné po-
poludnie. Keďže hodnotením ovocia  
v tekutom a tuhom stave uzatvárame 
záhradkársky rok, touto cestou praje-
me všetkým príjemné prežitie vianoč-
ných sviatkov a veľa zdravia i energie 
v nasledujúcom roku. 

Ing. Katarína ŠEBOVÁ, CSc.
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Zábavné odpoludnie s názvom „ Rok na dedine“

Každá veková kategória našich 
spoluobčanov uznáva svoj štýl zá-
bavy. Generácia stredného a staršie-
ho veku sa rád vracia v myšlienkach  
do svojej mladosti a stým aj do zvykov 
a obyčajou, aké sa v tej danej dobe 
praktizovali a preberali od starších. 
Aj zábavné pásmo „Rok na dedine“ 
siaha do obdobia, kedy zábava bola 
súčasťou oslavy práce. Udalosti, ktoré 
sa počas rokov opakovali a iba v ma-
lom obmieňali, ale stále to boli zvyky 
a obyčaje žijúcich ľudí v určitom kraji. 
Niekedy mohli byť iné, inak zaužívane 
aj v blízkych dokonca susedných ob-
ciach či už sa líšili nárečím, obliekaním 
– inými krojmi alebo zvykmi. Medzi 
také najznámejšie a najčastejšie sa 
opakujúce počas rokov boli: Morena, 
fašiangy, Veľkonočné polievačky, sa-
denie májov, žatva a s ňou súvisiace 
dožinky, oberačkové slávnosti, spre-
vádzanie regrútov na vojenčinu, pá-
račky, priadky, zakáľačky. Bola pri tom 
zábava ale aj rozprávanie hrôzostraš-
ných  príbehov a povier, čo sa neobi-
šlo bez vzájomného ohovárania jeden 

druhého.
Kolobehom týchto starých zvykov 

a obyčajou sa zaoberajú na niekto-
rých dedinách nadšenci združený  
do folklórnych speváckych skupín  
a takto prezentujú dedičstvo našich 
otcov a materí vo veselom zábavnom 
programe. Keď sa navzájom oslovia 
takéto skupiny, dnes už známe vo svo-
jom okolí, vznikne s toho veľmi pekné 
zábavné a veselé podujatie. 

Naše dve folklórne spevácke sku-
piny majú k tomuto spôsobu zábavy 
veľmi blízko. Jedna z týchto našich 
dvoch skupín s názvom Lúč si z týchto 
tradícii z rôznych obcí vytvorila spomí-
nané zábavné pásmo Rok na dedine.

Pozvanie k nám prijali a svojím 
programom sa prezentovali:
- Kepežďanka z Hájského
- Čelaďanka z Čeladíc
- Močenský spevácky súbor z Močenku
- Naša skupina Lužiančanka a hosti-
teľská skupina Luč.

Samozrejme takýto program 
sa nezaobíde bez človeka, ktorý to  
dianie na javisku podrobne a v zmysle 

patričnej histórie prezentuje. U nás je 
to človek na to priam stvorený a pre-
durčený z bohatou slovnou zásobou  
a znalosťou histórie. Je ňou pani Má-
ria Pagačovičová.

Prvá vystúpila hostiteľská skupi-
na Lúč a takto zahájila v poradí už 8. 
ročník tohto zábavného programu 
piesňami o rodnom kraji.

Veselými piesňami a príbehmi pri 
stavaní máju dievkam v minulosti sa 
predstavila skupina Lužiančanka. Máj- 
májka bol vlastne vrcholec stromu 
ozdobený mašľami a stuhami a nie-
kedy aj z fľaškou pálenky, upevnený 
na očistenej od kôry vysokej žrdi, kto-
rý stavali mládenci pred dom svojej 
dievčiny. Táto tradícia sa u nás opaku-
je vďaka týmto naším dvom spevác-
kym skupinám každý rok predvečer 
prvého mája pre budovou Obecného 
úradu pre všetky dievčatá v obci. 

Odobierka nevesty – alebo py-
tačky, začínali sprievodom dievčat  
a chlapcov od domu mládenca, (žení-
cha), celou dedinou až k domu dievči-
ny, (mladej nevesty) za veľkého spevu, 



kde starejší, vedúci skupiny požiadal rodičov mladej neves-
ty o ich dcéru pre ženícha. Táto zábavná scénka dávnych 
zvykov bola podaná súborom Kepežďanka z Hájskeho.

Osobná skupina dávnych zvykov – odobierka regrú-
tov, čas rozlúčky a veselé regrútske piesne s muzikou boli 
v ukážke programu hosťov z Močenku skupiny Močenský 
spevácky zbor.

Organizátorka tohto podujatia skupina Lúč sa vo svojom 
programe rozhodla navariť dobrý slivkový lekvár, tak ako sa 
to patrí v kotly. Aby im pri tom varení  a spievaní neprihorel 
stále ho miešali a ochutnávali .

Oberačka hrozna, pekné piesne  a riekanky o víne. Ol-
domáš, veniec z hrozna a burčiak, bola téma, ktorá patrí ku 
krásnej udalosti roka a ktorú nám vo veselom predvedení 
sprostredkovali Čelaďania z Čeladic.

Záver patril poďakovaniu, kde starosta obce Jozef Bojda 
spolu s predsedom Kultúrnej komisie pri OZ, Martinom Ze-
lenajom odovzdali vedúcim účinkujúcich skupín Pamätné 
listy a to už konferencierka, krásneho, veľmi pekného a ve-
selého programu vyzývala všetkých účinkujúcich na javisko 
a tí čo sa nezmestili na javisko, tak pred javisko ,kde si spolu 
aj s obecenstvom v sále zaspievali známu pieseň“ Na kráľo-
vej holi...

A to sa už nosila na stoly výborná kapustnica, ktorú pri-
pravili skúsení neprofesionáli, ale znalí veci zo súboru Lúč.

Mne zostáva v mene všetkých v hľadisku, Vám účinkujú-
cim a organizátorom na čele s hostiteľskou skupinou veľmi 
pekne poďakovať za krásne  prežité nedeľné odpoludnie.

Milan Cabánek
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Hasiči informujú občanov o svojej činnosti

Posledný júnový víkend sme uspo-
riadali branný pretek mladých hasičov 
o pohár starostu obce Lužianky. Zú-
častnilo sa ho 22 súťažných družstiev 
a v skvelej atmosfére sme prežili nád-
herný deň. Slnečné počasie a dobre 
pripravená trať najviac vyhovovala 
mladým hasičom zo Sľažian ktorí sú-
ťaž vyhrali najlepším časom za ktorý 
si odniesli aj putovný pohár. Po našej 
súťaži večer sme sa zúčastnili na no-
čnej v obci Vinodol. Skvelým výko-
nom v útoku sa nám podarilo obsadiť 
konečné 2. miesto. Potešiť deti sme 
začiatkom júla boli aj v obci Čab, kde 
bola firemná akcia a na ktorú sme boli 
ukázať techniku a zabaviť deti. Ďal-
šia súťaž nás čakala v obci Rubáň. Aj 
tu nám šťastie prialo a najlepším ča-
som v kategórii ,,klasika“ sme obsadili  
1. miesto. Prvú augustovú sobotu ráno 
sme navštívili súťaž v Trnovci nad Vá-
hom. Bol to prvý ročník takejto akcie  
v tejto obci. Do prvého kola sme vsa-
dili všetko a v nepriaznivom počasí sa 
nám podarilo urobiť uspokojivý výsle-
dok. V druhom kole sa počasie trochu 
umúdrilo a pomohlo nám k času, kto-
rý stačil na konečné 2. miesto. Isto sa 
sem budeme radi vracať.

Poobede sme sa presunuli na sú-
ťaž do obce Tesárske Mlyňany. Kde 
sme síce bojovali zo všetkých síl ale 
napokon sme skončili na nepopu-
lárnom štvrtom mieste. V takej tvr-
dej konkurencii sme ale konečnom 
dôsledku spokojný. Nabrali sme opäť 
veľa nových skúseností a prežili super 
sobotu. O týždeň dve družstvá vyrazili 
do Rišnoviec na súťaž o pohár staros-
tu obce Rišnovce. V krásnom počasí 

sme absolvovali dve kolá v kategórii 
klasika. Oba útoky nám celkom dobre 
vyšli a po súťaži sme sa tešili z 2. a 4. 
miesta. Na tejto súťaži naša DHZ mala 
zastúpenie aj v rozhodcovskej komi-
sii. Ako časomerač bol predseda našej 
DHZ p. Martin Cocher.

Dňa 31. 8. 2019 sa konala tradičná 
hasičská súťaž - memoriál Ignáca Chu-
diaka. Išlo už o 4. ročník tejto peknej 
akcie. Zúčastnili sa jej tieto družstvá: 
DHZ muži: Jedľové Kostolany, Sľažany, 
Nitra – Pribina, Lužianky A, Lužianky B 
a ženy: Sľažany. Súťažilo sa za veľmi 

pekného až horúceho počasia a to  
v klasickom požiarnom útoku na dva 
pokusy. V prestávke medzi dvoma ko-
lami bola súťaž v čo najdlhšom držaní 
hadice „B“ pred sebou v úrovni očí. Vy-
hrala pretekárka z DHZ Nitra Pribina. 
Na konci súťaže si každé družstvo vy-
bralo jedného člena a spolu vytvorili 
jedno súťažné družstvo, ktoré vyko-
nalo požiarny útok a to mimo súťaže.

Pri celkovom hodnotení súťaž mu-
žov vyhralo už po tretí krát družstvo 
DHZ Sľažany, u žien taktiež DHZ Sľaža-
ny, nakoľko boli jediné. Druhé miesto 
získalo domáce družstvo DHZ Lužian-
ky ,,B“ a tretí skončilo družstvo DHZ 
Jedľové Kostolany. Ceny pre víťazov 
odovzdali predseda DHZ Lužianky  
p. Cocher, hlavný rozhodca súťaže p. 
Matúška st. a starosta obce Lužianky 
pán Jozef Bojda. Za prítomnosti rodi-
ny pána Chudiaka, manželky, dcéry  
a dvoch synov. Starosta obce vo svojej 
reči ocenil úsilie DHZ Lužianky.

Touto cestou si uctil aj pamiatku 
zosnulého predsedu, ako aj celkový 
priebeh súťaže a ozaj dobre výko-
ny súťažiacich. Keďže budúci ročník 
bude jubilejný – piaty ročník, prítom-
ní sľúbili už teraz, že sa ho zúčastnia.

Po našej súťaži poobede sme sa 
presunuli na ihrisko do Horných Ob-
dokoviec tam sa po prvom kole strhla 
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búrka, ktorá ukončila celú akciu. Veľký 
dážď a blesky neumožnili súťaž vyko-
nať.

Večer sme si ešte predstavili na no-
čnej spomienkovej súťaži v Jásovej. Aj 
tam sme prvé aj druhé kolo odbehli 
v daždi. Ale ten nám priniesol šťastie. 
Po skvelom výkone a dobrom čase v 
požiarnom útoku nakoniec 1. miesto!

7.9.2019 v noci sme absolvovali 
nočnú súťaž v Dyčke. V dlhom 30 člen-
nom štartovom poli sa naši nestratili a 
v kategórii klasika sme obsadili krásne 
3. miesto.

Posledná súťaž v tomto roku v se-
niorskej kategórii bola v obci Sľažany. 
V dlhom štartovnom poli ktoré ani 
nemalo konca (48 účastníkov) sa nám 
podarilo získať 5.miesto v kategórii 
klasika. Nedá mi aby som nespome-
nul že tu sme porazili aj domáci tým 
Sľažian a to už 2x (raz v Rišnovciach) . 
Ak by sme to mali zhodnotiť po strán-
ke úspechu tak jedno prvé miesto, 4x 
druhé a dve tretie a 2x štvrté miesto 
je výborná sezóna a zatiaľ najlepšia 
v histórii znovu založenia DHZ v obci 
Lužianky. Naša mládež ešte v mesiaci 
november absolvuje jednu halovú sú-
ťaž a budú sa snažiť uspieť čo najlep-
šie. Myslíme že prezentujeme obec  
v tomto smere úspešne a obec môže 
byť na nás právom pyšná.

Vážení spoluobčania !
Zimné vykurovacie obdobie je 

sprevádzané aj zvýšeným nebezpe-
čenstvom vzniku požiarov, rovnako 
od samotných systémov vykurova-
nia, ako aj od ich nesprávnej obsluhy, 
o čom nás každoročne presvedčuje 
štatistika požiarovosti. Aby sme pred-
chádzali týmto nežiadúcim javom, 
chceme Vás aspoň stručne informo-
vať o tom, ako im predísť.

Najčastejšie zisťované nedostat-
ky sú nevyhovujúci technický stav 
komínov, nesprávna inštalácia a ob-
sluha vykurovacích telies, nedovole-
ná manipulácia s otvoreným ohňom  
a horľavými kvapalinami, ponechanie 
detí bez dozoru, odkladanie žeravého 
popola na nebezpečných miestach  
a do horľavých nádob a pod. V posled-
nom období, žiaľ, sme museli registro-
vať aj úmyselné podpaľačstvo.

Hasiči Vám ponúkajú niekoľko 
dobre myslených rád, najmä:

* neprekurujte vykurovacie telesá, 
neskladujte a nesušte v ich blízkosti 
horľavé materiály a neponechávajte 
ich bez dozoru, 

* nepoužívajte k rozkurovaniu 
horľavé kvapaliny, najmä benzín, pe-
trolej či denaturovaný lieh,  

* inštaláciu vykurovacích telies 
zverte vždy odborníkom pri plnom 
rešpektovaní pokynov výrobcu,  

* dbajte na to, aby vykurovacie te-
lesá - šporáky, pece a pod. boli umiest-
nené na nehorľavej podložke pred-
pismi určených rozmerov a odborne 
zaústené do komínových prieduchov,

* komín, do ktorého sú pripojené 
spotrebiče na plynné palivá a ak ide 
o komín s vložkou, sa musí počas pre-
vádzky čistiť a kontrolovať najmenej 
raz za 12 mesiacov, ak sa jedná o ko-
mín bez vložky, táto lehota sa skracu-
je na polovicu, čiže najmenej raz za 6 
mesiacov. Ak sú do komína pripojené 
spotrebiče na tuhé palivá alebo spo-
trebiče na kvapalné paliva, musí sa 
komín počas prevádzky čistiť najme-
nej raz za 4 mesiace.

* popol z vykurovacích telies vysý-
pajte zásadne do nehorľavých a uza-
vierateľných nádob,   

* v zimnom období najmä na de-

dine vytvárajú požiarne nebezpe-
čenstvo primitívne drevené údiarne. 
Venujte údeniu potrebnú pozornosť, 
aby Vašu prácu nezničil požiar,   

* nezabúdajte, že aj vianočný 
stromček, pôsobiaci neopísateľnú 
radosť najmä deťom, už mnohokrát 
narušil čaro Vianoc vznikom požiaru  
od zapálených sviečok. Toto nebezpe-
čenstvo zvyšuje hra detí pri stromče-
ku ponechaných bez dozoru,

* dbajte na to, aby neboli ponecha-
né v prevádzke a bez dozoru také spo-
trebiče, ktorých technické parametre 
a vyhotovenie vyžadujú trvalý dozor, 
ako napr. tepelné spotrebiče bez au-
tomatickej regulácie,    

* dodržujte predpismi stanovené 
zásady pre skladovanie a používanie 
horľavých kvapalín, kovových tlako-
vých nádob na propán-bután, tuhé 
palivá a iné materiály.

Vážení spoluobčania!
Len dôsledným dodržiavaním 

týchto rád predídete možnému vzni-
ku požiarov vo Vašich domovoch.

Zamyslite sa nad nimi. Pripomína-
me Vám, že hasiči sú pripravení od-
borne Vám poradiť v otázkach, ktoré 
Vám robia problémy. Využite preto 
túto možnosť, aby ste Vy a celá Vaša 
rodina prežili zimné obdobie spokoj-
ne a bez obáv z požiarov.

Zdroj: 
Kolektív pracovníkov úradu DPO SR
Ivan Matúška – preventivár PO obce
Martin Cocher – predseda DHZ Lužianky
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Vianočná hríbovica
Suroviny: 2 hrste  sušených húb, 100g  

masla, 2ks  cibule,  5ks  cesnaku,  2ks  bob-
kového listu,  rasca mletá, 2ks korenie 
nové, 2ks  paradajky sušené, majorán,  ko-
renie čierne mleté, 3-4 ks  zemiakov, soľ, 
1KL  paprika červená mletá, 1PL múka 
hladká,  vňať petržlenová 1 liter  zelenino-
vého vývaru

Postup: Sušené huby prepláchneme 
tečúcou vodou a namočíme asi na hodinu 
tak, aby boli ponorené. V hrnci na masle 
opražíme nakrájanú cibuľu na kocky do 
zlata, pridáme nakrájaný cesnak, rascu, 

papriku, ešte opražíme, následne pridá-
me hl. múku, ktorú opražíme do man-
dľovej farby. Zalejeme polovicou vývaru, 
povaríme, hrniec stiahneme bokom a 
ponorným mixérom všetko premixujeme 
na hladkú hmotu. Potom pridáme huby 
aj s vodou v ktorej sa kúpali, bobkový list, 
sušené paradajky,  zbytok vývaru-vody, 
nové korenie a varíme asi hodinu. Pred 
koncom pridáme na kocky nakrájané ze-
miaky, dochutíme soľou a ml. korením. Po 
vypnutí rozdrvíme v dlaniach majoránku, 
pridáme petržlenovú vňať a necháme pri-
kryté dôjsť asi 10 minút. Samozrejme su-

šené huby je možné nahradiť čerstvými, 
hlivou alebo šampiňónmi, a vývar je mož-
né nahradiť aj mliekom, kyslou kapusto-
vou šťavou alebo smotanou.

Maslovo medová kačka
Suroviny: kačica 2500g, 150g masla,   

30g medu, soľ 
Postup: Mrazenú kačicu necháme cez 

deň rozmraziť v chladničke. Rozmrazenú 
alebo čerstvú kačku dobre umyjeme, na-
solíme z vnútra i z vonku a necháme cez 
noc odpočívať v chladničke. Začneme 
ju piecť na druhý deň po nasolení maxi-
málne 3 hodiny pred podávaním. Čerstvo 
upečená je najchutnejšia.

Pred samotným pečením nasolenú 
kačku znovu dobre umyjeme. Položíme 
na hlboký pekáč, povrchu opätovne po-
solíme, obložíme maslom, pekáč uzatvo-
ríme a pomaly pečieme asi 2,5 hodiny 
(170-180°C). Počas pečenia kačku asi 2 
krát obrátime. Upečenú potrieme me-
dom rozmiešaným s výpekom a necháme 
prudko zapiecť do chrumkava, z každej 
strany asi po 15 minút. Podávame s lokša-
mi alebo s knedľou a kapustou.

Jemné rezy s piškótou
Suroviny: Cesto: 8ks vajcia, 10PL kop-

covité práškový cukor, 4ks čokoládový 
puding v prášku, 1ks kypriaci prášok

Plnka: 1/2 liter mlieko, 2ks prášok Zla-
tý klas, 1ks vanilkový cukor, 250g  Hera, 
200g práškový cukor, 1,5dl 

instantná káva, rum-um podľa chuti, 
200g biela čokoládová poleva 1ks tmavá 
čokoládová poleva, 2 balíčky 

piškóty okrúhle
Postup: Upečieme si 2x platy zo 4 va-

jec. Vyšľaháme si bielky, pridáme cukor 
a vyšľaháme do tuhá. Keď je sneh dobré 
vyšľahaný, tak pridáme žĺtky a zašľahá-

me. Potom puding s kypriacim práškom 
a zľahka premiešame. Vylejeme na plech 
vyložená papierom na pečenie a upečie-
me.

Plnku si uvaríme s mlieka, zlatého kla-
su a vanilkového cukru. Potom za občas-
ného miešania necháme puding vychla-
diť. Maslo vyšľaháme s cukrom do peny, 
po častiach pridáme vychladnutí krém a 
vyšľaháme.

Pripravíme si kávu, pridáme rum a v 
nej jemne máčame piškóty. Na jedno ces-
to rozotrieme polovicu plnky, na plnku 
ukladáme máčané piškóty a na piškóty 
rozotrieme druhú polovicu plnky.

Zakryjeme druhým plátom a vrch po-
lejeme bielou čokoládou a ešte ozdobíme 
tmavou cik-cak. Necháme v chlade stuh-
núť a pokrájame na rezy.

Medové kolieska
Suroviny: 3PL včelí med, 200g kryštá-

lový cukor, 2ks vajce, 1PL sóda bikarbóna, 
60g maslo, 450g hladká múka extra špe-
ciál

Krém: 250ml mlieko, 30g Zlatý klas, 1 
balíček, vanilkový cukor, 100g kryštálový 
cukor, 100g maslo

Poleva: 1ks biela čokoládová poleva 
1ks tmavá čokoládová poleva

Postup:  Cesto: nad parou v nádobe 
miešame cukor, med, vajcia, maslo a sódu 
bikarbónu, od bodu varu 3 minúty. Ne-
cháme mierne vychladnúť, pridáme pre-
osiatu múku a vymiesime hladké cesto. 
Cesto preložíme na pomúčenú dosku, vy-
vaľkáme na hrúbku 3 mm a vykrajujeme 
formičkou kolieska, priemer 3-5 cm. Upe-

čieme na plechu s papierom na pečenie. 
Teplota 170-180°C cca 5-7 minút. Treba 
sledovať priebeh pečenia, lebo je to veľmi 
rýchlo upečené. Po upečení je pečivo tvr-
dé, ale po naplnení krásne zmäkne. 

Plnka: v časti mlieka rozmiešame zlatý 
klas a vlejeme do vriaceho mlieka s cuk-
rom, vanilkovým cukrom a uvaríme hustú 
kašu. Necháme vychladnúť pod fóliou. 
Maslo vyšľaháme a po častiach pridáme 
vychladnutú kašu, môže byť aj trochu 
umu. Vyšľaháme na hladký krém.

Plníme spolu po dve kolieska. Krém 
naplníme do vrecka s ozdobnou špičkou 
a dáme iba do stredu jedného kolieska, 
priložíme druhé a trochu pritlačíme, tým 
sa krém rozloží po celom koliesku.

Povrch ozdobíme čokoládou a nechá-

me v chlade aj niekoľko dní, kým kolieska 
nezmäknú. 

Okienko do kuchyne
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Príbeh o vianočnom stromčeku
Bol raz jeden malý vianočný strom-

ček. Keď sa rozprával s mamou vianoč-
ným stromčekom a otcom vianočným 
stromčekom, sa nevedel dočkať, kedy 
aj on bude môcť byť ozdobený fareb-
nými guľami, striebornými reťazami  
a svetielkami od výmyslu sveta.

Každú noc sníval o tej chvíli, kedy 
vojde do obývačky, aby si mohol vy-
chutnať úsmevy, počuť želania v rodi-
ne a nechať si stiecť slzu miazgy.

Jedného dňa si ho konečne vybrali 
spomedzi všetkých ostatných pria-
teľov vianočných stromčekov.

Myslel si: „Teraz je moja chvíľa, te-
raz som sa stal veľkým.“

Po ceste, zabalený aby nestratil 
jasnú farbu zo svojho zeleného ihličia, 
sa stromček ocitol v dome jednej chu-
dobnej rodiny. Žiadne farebné gule, 
reťaze či svetielka. Len jeho zeleň dá-

vala radosť deťom, ktoré naň pozerali 
so zdvihnutými očarenými očami. Bol 
to ich prvý vianočný stromček. Strom-
ček bol sklamaný, myslel si, že skončí  
v dome bohatom na darčeky a ele-
gantné ozdoby. Ale po niekoľkých 
dňoch si zvykol na chudobný dom 
bohatý na lásku.

Vo vianočný večer bolo pri jeho 
nohách málo darčekov, ale veľa ra-
dostných úsmevov detí.

Prešli Vianoce, nič výnimočné.
Prešiel Nový rok, so skromným prí-

pitkom ale úprimnými želaniami.
A potom prišiel čas odísť... Tento 

raz ho ale nikto nezabalil. Namočili 
mu korene a celá rodina ho odniesli 
do lesa. Stromček bol rád, že sa vrátil 
k mame vianočnému stromčeku a ot-
covi vianočnému stromčeku.

Po ceste stretol mnoho priateľov, 

čo ho zdravili ešte s farebnými guľami 
a striebornými reťazami.

Ale bolo na nich niečo čudné. Boli 
v smetných košoch. Plakali, ale nie od 
spokojnosti. Ktovie, kde skončili?

Teraz malý vianočný stromček vy-
rástol na veľkú krásnu jedličku.

Videl ešte veľa stromčekov odísť 
na sviatky. Niektorí sa vrátili zdraví, iní 
so zlomeným konárom.

A pozerá do diaľky na mesto, kde 
ho deti jeho Vianoc milovali.

Lebo je vianočným stromčekom, 
vianočným stromčekom po celý rok. 

Lebo Vianoce neznamená byť dob-
rý len v jeden deň.

Lebo Vianoce môžu byť každý deň. 
Stačí to chcieť. Ako ten malý vianoč-
ný stromček, čo nám robí spoločnosť  
v horách, hoci je ďaleko a hoci ho ne-
vidíme...

50 rokov oslávili: Renáta Rybanská, 
Adriana Páleníková, Janka Skaličanová, 
Darina Ábelová, Lujza Schneider, Milan 
Valovič, Renáta Bírová, Róbert Billa, Peter 
Buch, MUDr. Alena Pleidelová, Miriam 
Lauková.

55 rokov oslávili: Soňa Hlavatá, RNDr. 
Jozef Šamaj, Miroslav Fábry, Alena Šindo-
lárová,  Iveta Tasáryová, Alena Palkovičo-
vá, Marta Reichelová, Eva Snehotová, Ing. 
Jaroslav Dobiáš, Dušan Kučera, Ing. Igor 
Káčerík, Jozef kandela, Ľubomír gajdoš, 
Valéria Kristeková, Ľuboš Minár.

60 rokov oslávili: Kristína Olianková, 
Irena Jančíková, Mária Bednáriková, Mária 
Ligačová, Ing. Eva Koubeková, Eva Kvas-
ňovská.

65 rokov oslávili: Ľubica Slováková, 
Eva Peťovská, Vladimír Berec, Emília Lá-
tečková.

70 rokov oslávili: Zdenka Karvayová, 
Anna Hrnčárová, Ing. Eugen Humenský, 
Rudolf Cetényi, Eva Ševčíková, Alžbeta 
Laciková, Ing. Alena Slivkaničová, Zuza 
Buchová.

75 rokov oslávili: Ján Sokol, Judita Mi-
kulášiková, Vlasta Ivanová, Jozef Poláčik, 
Štefan Krajčo, Mária Štefanková, Jaroslav 
Slovák, Helena Štefanková, Ing. Anton 
Šebo.

80 rokov oslávili: Anna Jančiová, Emí-
lia Kukučková, Mária Kiková, Ján Hotový.

85 rokov oslávili: Veronika Minárová, 
Helena Chlebová, Margita Lacušková.

90 rokov oslávili: Michal Murárik a 
Mária Ballayová.

91 rokov oslávila Helena Štangová
92 rokov oslávili: Mária Šablatúrová a 

Vilma Jančíková

Jubilanti IV. štvrťroku 2019

Zákazníčka: „Chcela by som kúpiť mu-
žovi peknú kravatu, ktorá by zvýrazni-
la jeho oči.“
Predavačka: „ Každá kravata zvýrazní 
chlapovi oči, len ju treba dobre zatiah-
nuť.“

×  Ø
Aké budú moje Vianoce? 
Kapor na čierno, mama na mäkko  
a otec na mol.

Zlodej sa na Štedrý deň dostal do vä-
zenia. Bol z toho celý namäkko: Jaj, či 
som ja len nešťastný. Každý je doma pri 
rodinke alebo v kostole. Bože, to by sa 
kradlo!

×  Ø
K Vianociam si želám 
a) nič, b) nerob si škodu, c) nič si neza-
slúžim. 
Správnu odpoveď mi pošli obratom. 
Tvoj Ježiško.

V správach hovorili, že každý, kto vyra-
zí na cesty v tomto počasí, by mal mať 
so sebou reťaze, lopatu, deku, rozmra-
zovač, ťažné lano, baterku, hever a ná-
hradné koleso… no, vyzeral som ráno v 
autobuse ako debil…

×  Ø
Vážený klient, stali ste sa výhercom na-
šej súťaže „Vianočné ozdoby“. 
Naša vizážistka je už na ceste, aby Vám 
vlastnoručne ozdobila gule.

l „Keď človek nič nežiada, má zo všetké-
ho darček.“ — Erich Maria Remarque ne-
mecký spisovateľ 1898 - 1970 

l „Priateľské slovo nič nestojí, a predsa je 
to ten najkrajší zo všetkých darčekov.“ — 
Daphne Du Maurier britská spisovateľka 
1907 - 1989

l „Darčeky nie sú nikdy o cene, ale nápa-
de a o tom ako počúvaš druhého“ — Dan-
ka Španková

Humor

Citáty
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