
ŠŠ
Vážení spoluobèania!

Nepoviem vám nič nového, vám neznámeho. 
Veď už naši najmenší žiaci, dokonca aj škôlkari 
sa učia a vedia aká je významná úloha zelene v 
našom okolí a ako je potrebná pre náš život, aké 
environmentálne funkcie plní. Okrem produkcie 
životne dôležitého kyslíka zvyšuje aj vzdušnú 
vlhkosť, zmierňuje tepelné extrémy, znižuje 
prašnosť, hluk i podiel škodlivín v ovzduší. Prí-
tomnosť zelene však zároveň robí naše životné 
prostredie krajšie. Bez tejto zelene by boli naše 
obydlia a jeho okolie akoby bez tváre, neprívetivé, 
odosobnené. Práve zeleň nám dodáva psychickú 
pohodu. A hoci si to ani neuvedomujeme zeleň v 
našom blízkom okolí formuje náš charakter, vní-
manie krásy a v neposlednom rade medziľudské 
vzťahy, ale aj vzťahy ktoré nás obklopujú vrá-
tane vzťahov ľudského spoločenstva a prírody. 
Výsadbu stromov obmedzuje spleť inžinierskych 
sietí vrátane ich ochranných pásiem. V nerov-
nom súboji ustupujú trávnaté plochy cestám a 
parkoviskám. Stromy, kríky, trávniky a byliny sú 
vystavené extrémnym podmienkam, prehrievaniu 

ovzdušia, vysušovaniu zhutňovaniu a zasoľovaniu 
pôd. Okrem toho pôdy obsahujú veľa zvyškov po 
stavebnej činnosti a tak majú narušenú schopnosť 
absorbovať a zadržiavať vodu, takže nám nedo-
kážu dostatočne zásobovať korene rastlín. Sú to 
všetko známe veci, a niekedy sa k tomu staviame 
dosť macošsky. Nakoľko zeleň je dôležitým prv-
kom v našom každodennom živote je myslené na 
ňu zákonom NR SR č. 543/2002 Z.z., o ochrane 
prírody a krajiny, ktorý nám určuje podrobne ako 
sa máme správať a ochraňovať tak prepotrebnú 
zeleň. V podstate sa dá povedať, že každý strom a 
krík je potrebné nahlásiť na obecný úrad, ktorý po-
súdi v zmysle zákona postup pri výrube. Zároveň 
je dôležité, kedy a v akom období je možné strom 
vyrúbať. Je to v podstate obdobie mimo vegetácie 
(október–marec). V zmysle zákona je potrebné 
vyčleniť cestný zákon, zákon o dráhach, zákon o 
energetike, zákon letecký a telekomunikační ako 
aj zákon o vodách, kde je zvlášť určený režim vý-
rubu. V podstate platí, že na výrub stromov mimo 
lesa je potrebný súhlas pre toho kto chce tento 

strom vyrúbať ako aj súhlas vlastníka pozemku, 
na ktorom tento strom rastie. U ovocných stromov 
v záhradách platí podstate, že súhlas sa vyžaduje 
na strom s obvodom kmeňa nad 80cm, meraného 
vo výške 130 cm od zeme a kríky rastúce nad 
10m2. Za výrub sa vyžaduje aj náhradná výsad-
ba. K žiadosti o výrub, ktorú doručíte na obecný 
úrad je potrebné uhradiť správny poplatok, ktorý 
je u fyzických osôb 200,- Sk u právnických osôb 
2000,- Sk. Pri svojvoľnom porušení zákona o 
ochrane drevín, sa občan dopustí priestupku, čiže 
protiprávneho konania, kde štátny dozor vykoná 
obhliadku a podľa spoločenskej hodnoty drevín, 
vypočíta pokutu, ktorá sa pohybuje až do výšky 
niekoľko desiatok tisíc korún za jeden strom. Čiže 
zákon a z neho vyplývajúce sankcie sú dosť tvrdé, 
vychádzajúc z vážnosti a hodnoty významu zele-
ne, ktorá je tak potrebná pre zdravie a život náš 
všetkých. Je teda potrebné a nadovšetko užitočné 
zákon o ochrane prírody a krajiny plne rešpekto-
vať, pretože v prvom rade slúži nám všetkým bez 
rozdielu.                                       Milan Cabánek
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Deň matiek
Milí spoluobčania, mesiac máj 

– lásky čas, má pre nás aj iný vý-
znam, lebo vždy v druhú májovú 
nedeľu oslavujú naše mamičky 
svoj Deň matiek. Ani naša obec na 
mamičky nezabudla. Pripravila pre 
matky kultúrny program plný básní, 
piesní a tancov. Do programu sa za-
pojili aj deti z materskej a základnej 
školy. Pri ich vystúpení vypadla 
mamičkám aj slzička dojatia. Za-
spievali aj spevácke skupiny Lúč a 
Lužiančanka. Svoje sólo si zahral na 

elektrickom klavíri 9 ročný Andrej 
Vranka. Počas programu sa prítomní 
osviežili nealkom a každá mamička 
dostala krásne perníkové srdiečko. 
Po krátkej prestávke sme privítali v 
našom kultúrnom dome humoristku 
Maju Velšicovú, ktorá nás svojim 
hodinovým programom rozosmiala 
a zabavila, tak že niektorí si spolu 
s ňou zaspievali. Veríme, že na toto 
odpoludnie budú všetci prítomní 
spomínať s úsmevom.
Kultúrna komisia pri OZ Lužianky
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Vítame nového správcu 
farnosti v Lužiankach

Čas plynie. 30. januára 2008 sme 
sa rozlúčili so zosnulým pánom 
dekanom Mons. Vincentom Malým. 
Zvykli sme si na pravidelné zvone-
nie zvonov a pravidelné Bohosluž-
by, ktoré vykonával Mons. Malý v 
našej farnosti počas temer 40 rokov. 
Zvykli sme si na jeho láskavé bežné 
neformálne pozdravy a príhovory na 
ulici, na pošte, na obecnom úrade, 
na fare. 

- Dôstojný pán Michal Stríže-
nec, aké sú Vaše spomienky na 
nášho zosnulého pána dekana?

Dp. Michal Stríženec: V prvom 
rade by som chcel poďakovať Božej 
prozreteľnosti, že som mohol už 
od začiatku svojej kňazskej dráhy 
poznať Mons. Vincenta Malého, čo 
je už vyše 20 rokov. Bol to človek 
zlatého charakteru. Jeho postoje sa 
ani za komunistickej doby ani teraz 
po roku 1989 nemenili. Bol osob-
nosťou. Odborníci z psychológie ho-
voria, že osobnosť je človek, ktorý 
za každých okolností koná rovnako. 
A takým bol aj zomrelý pán dekan.

- Dôstojný pán, priblížte nám, 
aká je úloha alebo poslanie kňaza. 
Aké sú požiadavky a výzvy pre 
kňaza dneška?

Dp. Michal Stríženec: Kňaz alebo 
správca farnosti nie je izolovaná 
osoba. Nie je sám pre seba. Nie je 
sám od seba. V prvom rade je po-
volaný Bohom, jeho volaním. Toto 
povolanie je ošetrené a potvrdené 
Cirkvou prostredníctvom duchovnej 
formácie v seminári a štúdiom na te-
ologickej fakulte a následne je kňaz 
poslaný do farnosti prostredníctvom 
biskupa. Jeho poslanie je najprv du-
chovné (cura animarum = starosť o 
duše). Sem patrí slávenie sv. omše, 
vysluhovanie sviatostí (krst, sv. spo-
veď, pomazanie chorých) a svätenín 
(pohreb, posviacka domov...). Ok-
rem viditeľných aktivít sú to aj skry-
té činnosti správcu farnosti: modlit-
ba breviára, čítanie písma svätého, 
meditácia, modlitba ruženca, skryté 
sebazaprenia, pôsty, obety.... V dru-
hom rade je jeho poslanie aj hmotná 
zodpovednosť. Je to zveľaďovanie 
spoločného Cirkevného, farského 
majetku. Konkrétne je to starosť 
o kostol, jeho prevádzka a údržba. 
Ďalej je to starosť o farskú budovu 
a priľahlé priestory (záhrada, okolie 
kostola fary...). Každoročne musí 
správca farnosti predložiť miestne-
mu biskupovi výkaz o finančných 
záležitostiach farnosti.

- Dôstojný pán, mohli by ste 
nám priblížiť Vaše doterajšie 
kňazské účinkovanie?

Dp. Michal Stríženec: S rados-
ťou! Pretože svoje kňazstvo aj pri 

rôznych ťažkostiach života som 
vždy prežíval s radosťou, pretože 
som ho vždy prežíval s Pánom. A 
On je naša radosť! Ale konkrétne. 
Narodil som sa 1. septembra 1953 
v Piešťanoch. Základnú a strednú 
školu som vyštudoval v mojom 
rodnom meste v Piešťanoch. V 
roku 1979 som skončil CMBF v 
Bratislave. Od 1. júla 1979 pôsobím 
ako kňaz. Najprv som bol kaplánom 
v Topoľčanoch, potom kaplánom v 
Moravskom sv. Jáne a v Dvorníkoch 
nad Váhom. Od roku 1984 som bol 
farárom v Bábe. Potom nasledovali 
ďalšie pôsobiská: Čáry, Brodské, 
Bohdanovce nad Trnavou, Vrbové, 
Zbehy. Od 1. júla 2008 som bol 
menovaný za správcu farnosti v 
tunajšej farnosti Lužianky.

Okrem pastoračnej činnosti som 
absolvoval postgraduálne štúdium v 
zahraničí na Lateránskej univerzite 
v Ríme v rokoch 1992 – 2000.

Od roku 2000 do roku 2005 som 
prednášal na TU v Trnave sociálnu 
etiku. Táto práca so študentami a 
vysokoškolskými učiteľmi ma veľ-
mi obohatila a som za to Pánu Bohu 

vďačný.
Ku mojim osobným záľubám pa-

trí rekreačný šport (behanie, pláva-
nie). Na druhej strane rád študujem 
a prekladám z cudzích jazykov. Je to 
niekedy veľmi dobrodružné. Odpo-
rúčam všetkým!

- Aké sú Vaše plány v našej far-
nosti. Čo nám z nich prezradíte?

Dp. Michal Stríženec: Tie plány 
v prvom rade nechcem zakríknuť. 
A nechcem ani sľubovať nemožné 
alebo zázraky. Môj systém je, že 
všetko sa učíme tým, že to robíme. 
Treba skočiť do vody a plávať! V 
prvom rade po duchovnej stránke 
chcem vytvoriť okolo fary a kostola 
stálu skupinu chlapcov a dievčat. 
Osloviť postupne aj rodičov, ktorí 
majú deti vo formačnom období. 
Zmapovať a zistiť starých a chorých 
vo farnosti. A rámci času a možností 
byť otvorený pre všetkých najmä 
cez sviatosť zmierenie sv. spoveď. 
V druhej rovine, materiálnej je tých 
plánov tiež veľa. Spomeniem aspoň 
tie najdôležitejšie. Na odporúčanie 
otca biskupa Viliama Judáka z Nitry 
treba po 40-tich rokoch pristúpiť na 

postupnú rekonštrukciu farskej bu-
dovy. Niektoré práce sme už začali: 
maľovanie fary a zariaďovanie far-
skej budovy. Finančne náročnejšie 
práce nás ešte čakajú: kompletné 
prerobenie elektrického vedenia, 
prerobenie kúpeľní a WC, nové 
prívody vody, nový odpad, výmena 
plynového kotla, prekrytie farskej 
budovy strechou s krovom, stavba 
farskej garáže pre auto...

Ku perspektívnym plánom patrí 
idea vybudovať pred farou a pred 
kostolom miesta na parkovanie áut s 
návrhom architekta vyriešiť nanovo 
a celkovo okolie kostola a fary (no-
vá výsadba stromov). Uvažujeme aj 
o prístavbe kostola z južnej strany, 
kde by bolo sociálne zariadenie a 
sklad na kostolné prádlo a veci.

- Aké sú Vaše očakávanie od nás 
veriacich i neveriacich?

Dp. Michal Stríženec: Slovo oča-
kávanie hovorí niečo o budúcnosti. 
Svätý otec Benedikt XVI. hovorí, 
že stvorenie už prichádza na to, že 
ďalej už nemôže ísť bez Stvoriteľa. 
Akákoľvek budúcnosť, ak má byť 
perspektívna a trvalá a šťastná musí 
byť šťastná pre všetkých – alebo ne-
bude vôbec nijaká.... Neostáva nám 
nič iné len si uvedomiť, že nežijeme 
tu na zemi, ani v našej farnosti Lu-
žianky ako solitéri – ako samostatní 
jedinci – ale ako spoločenstvo. 
Preto by som chcel aj touto cestou 
všetkých pozdraviť a pozvať na 
spoluprácu. Aby sme si uvedomili, 
že dávame do spoločného: rozum, 
skúsenosti, reálnu pomoc. 

A slovo na záver: Ako Váš du-
chovný otec farnosti som určite 
potrebný a zodpovedný, ale mám 
len dve ruky a 24 hodín k dispozícii. 
Ale ak sa v bratskej a farskej láske 
spojíme, budeme mať 2.500-krát vi-
ac rúk, času i dobrých nápadov.   

Milan Cabánek 
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Jej doménou je spev a umelecké slovo
Stalo sa už samozrejmé, že na 

týchto stránkach našich noviniek sa 
stretávame s našimi spoluobčanmi, 
ktorí medzi nami žijú, vytvárajú 
súčasný život v obci, alebo sa v 
minulosti niečím preslávili a tak 
vytvorili väčšie priestranstvo pre 
zviditeľnenie našej obce v blízkom i 
ďalekom okolí. Človeka poteší, keď 
počuje dobré zvesti o svojej obci a 
tak si ešte väčšmi uvedomí a utvrdí 
dobrý vzťah k prostrediu, kde preží-
va väčšinu svojho života a potom je 
len samozrejmosťou, že tí ktorí sa z 
nejakých príčin od nás odsťahovali 
radi sa k nám vracajú. 

Jedna z osobností žijúcich v našej 
obci, dobrá organizátorka, úprimná, 
zhovievavá, takmer vždy usmiata, 
ochotná každého vypočuť, poradiť 
a usmerniť, kto ju o to požiada. Je 
to naša rodáčka Eva JANČÍKO-
VÁ, rod. Slováková. Svetlo sveta 
uzrela 5. 10. 1945 v Lužiankach 
ako siedme dieťa v poradí z ôsmich 
detí. Svoje krásne detstvo prežila 
na Kajse, kde aj navštevovala 1.-4. 
ročník v tzv. národnej škole. Vyššie 
ročníky už navštevovala v Lužian-
kach. Nakoľko jej otec v tých časoch 
pracoval v Bratislave, kde bývala aj 
jej sestra, presťahovala sa na čas k 
nej. Tu si ukončila základnú školu. 
Po jej skončení sa vrátila do svojej 
rodnej obci a odtiaľ bol len krôčik 
do učňovskej školy Združených 
služieb v Nitre, kde sa vyučila v 
profesii ramár, obrazár a sklenár. 
Po vyučení pracovala v Združených 
službách v Nitre. Vydala sa a nastali 
milé materské povinnosti. Po ma-
terskej dovolenke odišla pracovať 
na Železničnú stanicu v Lužiankach 
do osobnej pokladni, kde pracovala 
do roku 1993 plných 27 rokov. Na 
železničnej stanici chýbal bufet s ob-
čerstvením, jednak pre cestujúcu ve-

rejnosť ale aj pre blízke okolie. Dala 
sa na podnikanie a tak si otvorila 
bufet na ŽS v Lužiankach s názvom 
Eva. Tu pracovala až do odchodu do 
dôchodku. Vždy mala záujem o obec 
a snahu pomôcť. Svoje organizačné 
schopnosti, ktoré jej boli dané do 
vienka, vedela vždy poskytnúť. Už 
od útleho veku ju lákali spevácke 
skupiny a divadlo. Ako ochotníčka 
účinkovala v rôznych divadelných 
hrách napr. Ženský zákon, Statky 
zmätky, Bičianka z doliny. Neskôr 
spolu s manželom a sestrou mali 
spoločné záujmy. Manžel pracoval 
vo výbore telovýchovnej jednoty, a 
tak spolu organizovali zábavy u nás 
povestné dožinky, športové slávnosti 
(sprievod obcou), ktorými žila celá 
obec. Bola účastníčkou spoločen-
ských kurzov varenia a studených 
mís.

Po odčlenení sa našej obce od 
mesta Nitry sa znovu obnovili sta-
ré spoločenské tradície, ktoré boli 
zatlačené do ústrania. Dňa 28. 2. 
1995 sa znovu dostáva do povedo-
mia pochovávanie basy, čo bolo po 
dlhých rokoch niečo nové hlavne 
pre mladšiu generáciu, a pre tých 
skôr narodených, milá spomienka na 
roky mladosti. Záujem bol veľký, čo 
pretrváva dodnes i keď už pomenej 

ale je dosť zanietených priaznivcov, 
ktorí sa snažia tieto tradície našich 
otcov a materí zachovať pre mlad-
šiu generáciu. A to je dobre, keď sa 
dedičstvo a staré zvyky zachovávajú. 
Tým nezaniká priateľstvo, krásne 
spomienky na mladosť a prežité 
detstvo, tam kde sme vyrastali a 
kde sme prežili tie najkrajšie chvíle 
svojho života. 

Jeden za všetkých z nezabud-
nuteľných zážitkov bolo stretnutie 
rodákov a občanov Kajsy. Mnohí sa 
veru neubránili ani slzám dojatia. A 
práve tu bola hlavným iniciátorom 
táto kajsanská rodáčka. Veľké nadše-
nie prejavili hlavne tí, ktorí sa od nás 
odsťahovali a teraz mali možnosť sa 
stretnúť v „Zelenej krčme“. Miesto 
stretnutia každý našiel, i takí ktorí 
v obci neboli úž niekoľko desaťro-
čí. Na pozvánke miesto stretnutia 
bol „Frantov dvor“. Nálada bola 
neskutočná, ovácie vďaky zažila 
Eva Jančíková pri stretnutí. Mnohí 
sa už ani nepoznali a o to vďačnej-
šie a úprimnejšie bolo stretnutie po 
dlhých rokoch. V súčasnosti taktiež 
nezaháľa, i keď by mala plné právo 
na oddych, vedie spevácku skupinu 
Lúč, ktorá v tomto roku oslávila 12. 
výročie svojho vzniku od jej zalo-
ženia. Kolektív je na veľmi dobrej 
úrovni, známi sú nielen u nás doma 
ale aj v širokom okolí. 

Skupina Lúč v roku 1997 navští-
vila Rumunsko, kde spievali Slo-
vákom, ktorým sa stalo Rumunsko 
novým domovom. V rumunskom 
meste Vuková žijú Slováci, ktorí si 
zachovali reč a slovenské zvyklosti, 

a tradičnú pohostinnosť, hoci sa 
narodili už v Rumunsku. Ich starí 
rodičia sem prišli za prácou, usídlili 
sa tu, žili a žijú pospolu a tak si za-
chovali svoju slovenskú reč aj kultú-
ru. Stretnutie v Rumunsku prinieslo 
nové priateľské vzťahy, poznali sme 
ich život a kultúru a tak bolo už len 
málo k tomu aby nás aj oni navštívili 
a spoznali krajinu svojich predkov, z 
ktorej sa pred 150 rokmi vysťahova-
li. Rumunskí Slováci naše pozvanie 
prijali a v roku 1998 nás navštívili 
pri príležitosti výročia našej obce. 
Boli príjemne prekvapení s krajom 
svojich predkov. I keď sa hovorí, že 
lepšie je raz vidieť ako 5x počuť, v 
tomto prípade to platí dvojnásobne. 
Treba povedať, že aj tieto stretnutia 
organizovala Eva Jančíková. Jej or-
ganizačné schopnosti ju nenechajú 
ani nachvíľu zaháľať. Ani po úraze 
si nedala prestávku na oddych. Roz-
mýšľala a keď sa mohla už trochu 
pohybovať, napísala divadelnú hru i 
s celým scenárom. Zostáva nám len 
veriť, že nájde vhodných reprezen-
tantov postáv do tohto divadelného 
predstavenia a v krátkej dobe ho 
uvidíme. Okrem jej ochotníckej a di-
vadelnej činnosti a hlavne ľudovému 
spevu s dospelými sa venuje deťom. 
Podujatia pre deti, spojené so športo-
vými dňami, sú tie najkrajšie. 

Za tieto jej aktivity a spoločenské 
podujatia by som jej chcel úprimne 
poďakovať zaželať veľa tvorivých 
síl do ďalších rokov života pevné 
zdravie šťastie v kruhu svojich 
najmilších, hlavne vnúčat, ktoré na-
dovšetko miluje.     Milan Cabánek
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Činnosť skupiny Lúč
Slovenská ľudová pieseň pre svoju 

melodičnosť, harmoničnosť a rozma-
nitosť textov očarúva nielen milov-
níkov hudby po celé stáročia, ale je 
aj milým spoločníkom na zlepšenie 
nálady pri spoločenských, rodinných 
a školských podujatiach a príležitos-
tiach. Toto potvrdzujú viaceré ľudové 
piesne, ale najvýstižnejšie za všetky 
aspoň jedna sloha z piesne: „Piesne 
moje piesne“ od Jozefa Pavloviča, 
„Hory naše hory, vy o tom neviete, že 
je spev slovenský najkrajší na svete“. 
K tomuto vyznaniu sa prikláňa aj spe-
vácka skupina Lúč z našej obce, ktorá 
svojimi vystúpeniami chce potešiť 
srdce a dušu jej priaznivcov. Býva 
dobrým zvykom, že na konci roka sa 
robí bilancia, športových, kultúrnych 
a iných podujatí, ale skupina Lúč si 
vás dovolí oboznámiť s jej činnos-
ťou za I. polrok 2008. Ako prvé aj 
v tomto roku zarezonovali piesne s 
poľovníckou tematikou na poľovníc-
kom plese, ktorý sa uskutočnil 19. 
1. 2008 v priestoroch KD Lužianky. 
Nielen pieseň „Horička hora...“, ktorá 
vo svojom texte zahŕňa hľadajúceho 
hájnika, ale aj iné skladby napr.: „Ka-
čička divoká“ alebo „Kto to na mňa 
žaluje“, vyjadrujú postoj poľovníkov 
k našej poľovnej zveri, ich šikovnosť, 
zručnosť a správnu mušku ale aj 
krásu prírody, ktorú si treba chrániť 
aby sa zachovala aj pre ďalšie gene-
rácie. Poľovnícka zábava mala svoje 
čaro, poľovníci oblečení vo svojich 
uniformách pôsobia majestátne a ich 
zelená farba v človeku evokuje krásu 
a malebnosť slovenskej prírody. At-
mosféru plesu harmonicky dotvárali 
ich polovičky, ktoré na tento účel iste 
ponavštevovali luxusné predajne ode-
vov alebo nedali spať krajčírkam, aby 
svojich manželov a priateľov dopĺňali 
svojou fyzickou a duševnou krásou 
ale aj vkusným oblečením. Všetko 
toto bolo korunované poľovníckymi 

špecialitami a dobrou hudbou, kto-
rú v prestávkach dopĺňala svojimi 
piesňami aj skupina Lúč. „Fašiangy 
Turice, Veľká noc príde, ...“ a aj keď 
tento rok sme nemuseli vo fašiango-
vom období nosiť kožúšky, predsa na 
pookriatie duše dobre padli piesne, 
ktoré odzneli pri pochovávaní basy. 
Spevácka skupina Lúč bola pozvaná 
starostom obce Čeľadice Jaroslavom 
Pappom aby sme im spríjemnili 
posledné chvíle fašiangov. Na túto 
akciu sme sa vzorne pripravovali pod 
vedením zástupkyne vedúcej súboru 
Márie Kucharíkovej. Ako sa patrí, 
úlohou hlásnika sme poverili nášho 
člena Štefana Krajča, ktorý v teplom 
ovčom kožúšku s lampášom v ruke 
vyzýval všetkých prítomných v sále, 
aby po odbití 12 hodiny, každý chvá-
lil Hospodina. Basa bola primerane 
ovenčená a naši členovia ju položili 
do stredu Kultúrneho domu v Čeľadi-
ciach, čo sme sprevádzali pesničkou 
„Pri kostole v Čeľadiciach ...“. Číta-
nie testamentu, ako aj funkciu farára 
sme zverili do rúk najvýrečnejšiemu 
členovi skupiny Jozefovi Čurgalimu. 
Ostatní speváci skupiny okrem spevu 
si poplakali pri lúčení s basou a aspoň 
na oko si podali ploskačku s pálen-
kou. Za potlesku občanov Čeľadíc 
sme sa s nimi rozlúčili. Pochovávanie 
basy v Čeľadiciach nás obohatilo.

Kultúrna komisia pri OZ v Lužian-
kach pozvala spevácke skupiny Lúč a 
Lužiančanku na pochovávanie basy 
dňa 5. 2. 2008 do KD Lužianky. Veľ-
mi nás to potešilo, že so sesterskou 
skupinou sme sa mohli o 22. hod. 
rozlúčiť s basou. Nálada bola vynika-
júca. Okrem dobrej hudby do tanca, 
sme si pochutnávali aj na obložených 
misách šiškách, sladkých a slaných 
koláčikoch. 

Spevom našej skupiny si obohatila 
koncoročné vyhodnotenie aj Základ-
ná organizácia SZZ v Lužiankach, 

dňa 2. 3. 2008. Hneď na úvod, aby 
sme sa našim záhradkárom odvďačili, 
zaspievali sme im pieseň „Na čo mi je 
tá záhradka ...“, v nej sa ukázalo, ako 
pokračuje pieseň, že láska zohráva 
najdôležitejšiu úlohu v živote člove-
ka, preto si ju treba chrániť, zveľa-
ďovať a pripomínať aj v piesni. Od 
záhradkárov sme sa poučili, aké po-
streky treba urobiť v jarnom období, 
ale najmä s citom a láskou pristupo-
vať k presvetľovaniu korún ovocných 
stromov. Za vystúpenie sa záhradkári 
odmenili chutným pohostením.

Jednota SD Lužianky žije tiež 
piesňou. Ich výročnú schôdzu sme 
spestrili piesňami o jari dňa 3. 4. 
2008. Jarná rozvíjajúca sa príroda dá-
va podnet k zamysleniu sa. Podobne 
ako stromy a kvety sa začínajú roz-
víjať a kvitnúť tak aj ľudia prežívajú 
podobné obdobia života. Príroda chce 
týmto napovedať človeku, že po štá-
diu rozkvitnutia, krásy nastáva stav 
dozrievania a nakoniec sa vytvoria 
plody čo možno prirovnať k tvorivé-
mu životu človeka. 

Obec Lužianky v zastúpení starostu 
obce Milana Cabáneka v spolupráci s 
Kultúrnou komisiou pri OZ v Lužian-
kach iniciuje kultúrne podujatia. Dňa 
30. 4. 2008 sa konalo stavanie mája 
pred obecným úradom. Pekný máj, 
bohato ozdobený osadili s predsedom 
kultúrnej komisie Jozefom Bojdom 

členovia oboch speváckych skupín. 
Za spevu, pohostenia a za účasti ob-
čanov sa odohrávala táto spoločenská 
akcia. Nielen pred obecným úradom 
stál Máj ale i pred Železničnou sta-
nicou Lužianky, ktorého stavanie 
sprevádzala spevácka skupina Lúč 
piesňami s májovou tematikou. 

Druhú májovú nedeľu si obec Luži-
anky pripomenula Deň matiek. Osla-
va bola dôstojne pripravená. Skupina 
Lúč dostala tiež pozvanie, kde sa pre-
zentovala piesňami prevažne o matke. 
Do svojich vstupov zaradila básne na 
znak vďaky matkám. 

Slávnostný ráz mala aj akcia „Skla-
danie mája“ dňa 30. 5. 2008, ktorú 
zorganizovala Kultúrna komisia. Za 
slnečného počasia obidve spevácke 
skupiny obveseľovali tých, ktorí 
obozretne skladali máj pred obecným 
úradom a tiež divákov, ktorí po-
tleskom odmenili všetky piesne. 

Spevácka skupina Lúč usporiadala 
podujatie „Guláš party“ na ktoré si 
dovolila pozvať predstaviteľov obce 
a sympatizantov. Pri dobrom kotlíko-
vom guláši, slanom i sladkom pečive 
a ostatnom občerstvení, za doprovodu 
harmonikára Jaroslava Broďániho a 
huslistu Petra Broďániho sme spo-
ločne so spevom zavŕšili mesiac máj 
– lásky čas.    

Ing. K. Šebová, CSc.,
členka súboru
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Folklórne slávnosti v obci 
Pod týmto pekne znejúcim názvom 

sa dňa 22. 6. 2008 stretli ctitelia a 
nositelia tejto folklórnej slávnosti. 
Stretnutie sa začalo o 1500 h. pred 
Železničnou stanicou v Lužiankach. 
Krásne slnečné počasie prialo všet-
kým zúčastneným. A tých veru nebo-

lo málo. Krojovaní interpreti folklóru 
zo susedných Čakajoviec, Čabu, Le-
hoty, Bábu ako aj naše dve spevácke 
skupiny Lúč a Lužiančanka, ktorá 
bola iniciátorkou a organizátorkou 
tohto nedeľného odpoludnia. Kro-
jovaný pestrofarebný sprievod sa so 

spevom, za doprovodu harmoniky 
presunul do Kultúrneho domu v 
Lužiankach, kde na túto veľkolepú 
folklórnu slávnosť čakali naši spolu-
občania ako i hostia. Krásne piesne a 
kroje zaujali nadšených poslucháčov. 
Je krásne a chvályhodné že, tradície 

našich starých materí a otcov majú 
úspech. Ľudové piesne zneli našou 
sálou a nadšené obecenstvo môže 
dúfať, že na budúce sa opäť prídu 
pozrieť na krojovaných spevákov a 
súbory, ktoré rozveselili ich srdcia.  

Milan Cabánek

Jubilanti II. štvrťroku 2008
n „85“ oslávila: Ka-
tarína Sedláková
n „80“ oslávili: Má-
ria Moravčíková, 
Valéria Semanová

n „75“ oslávili: Valent Benc, Ing. 
Emil Kisý
n „70“ oslávili: Helena Vargová, 
Emília Szombathová, Ladislav 
Cibula, Július Fábry, Vincencia 
Gregušová, Alžbeta Rigová, Voj-
tech Ďuriš
n „65“ oslávili: Eva Kicová, Juraj 
Zelman, Anton Kováč, Ing. Fran-
tišek Jakab, Anastázia Lauková, 
Ladislav Štefanka, Oľga Kra-

jancová, Vincent Belan a Mária 
Sapárová
n „60“ oslávili: Jozef Varečka, Jo-
zef Buch, Viliam Veládi, Vojtech 
Fiksel († 26.6. 2008), Jindřich 
Muster, Marián Maslena, Anna 
Bégerová
n „55“ oslávili: Daniela Hlinková, 
Anna Buchová, Ján Kudry, Jar-
mila Balková, Alena Ďurišová, 
Marta Beňová, Eva Štefáková
n „50“ oslávili: Ladislav Dudáš, 
František Bene, Eva Uherová, 
PaedDr. Ľubica Predanocyová, 
Dagmar Kolompárová, Ivan La-
katoš, Mária Bratská

ZRNKÁ MÚDROSTI
n Človek nie je ostrovom samým 
pre seba.
n Nekráčaj predo mnou, nemusím 
nasledovať. Nekráčaj za mnou, ne-
musím viesť. Iba kráčaj vedľa mňa a 
buď môj priateľ.         Albert Camus
n Priateľ je ten, pred kým mô-
žeme vyliať svoje srdce, plevel i 
zrno, pretože vieme, že jeho nežná 
ruka to vezme a preoseje, aby za-
chovala to, čo stoji za to zachovať, 
zatiaľ čo zvyšok odfúkne dychom 
svojej láskavosti.

Anglické príslovie
n Dôležité nie sú veľké veci, ktoré 
robíte, ale malé veci, ktoré robíte z 
celého srdca.

HUMOR
Dežo zastrelil jeleňa a nesie ho 

domov. Po ceste ho stretne horár.
- Dežo, čo to nesieš?
- Psa.
- Hééj? A čo tie parohy?
- Jeho problém.

* * * *
Babička hovorí vnúčatám:
„Skleróza je super vec, každý deň 

sa dozvedám samé novinky.“

VTIPNÉ INZERÁTY
Predám čokoľvek, komukoľvek, 

akokoľvek. Volajte kedykoľvek, 
kamkoľvek. Zn.: Ktokoľvek.

Vymením sekundové lepidlo za 
trojsekundové. Zn.: Nestíham lepiť!
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Objavenie nového jedla prinesie 
ľudstvu viac potešenia ako objave-
nie novej hviezdy.      Brilat-Savarin

Grilované kurčatá so
šampiňónovou omáčkou
Suroviny: 2 malé kurčatá, 30 g 

masla, olej na potretie grilu, 1 PL 
horčice, 15g strúhanky, viazanička 
žeruchy, mleté čierne korenie, soľ,

Šampiňónová omáčka: 150 g 
šampiňónov, 60 g masla, 4 PL polo-
suchého bieleho vína, 4 PL bieleho 
vínneho octu, 2 šalotky, 1 strúčik 
cesnaku, 11 PL horčice, 15g múky, 
375 ml kuracieho vývaru

Postup: Nožnicami na hydinu vy-
strihnite a odstráňte chrbticu kurčiat. 
Odstráňte konce krídel a strmienok. 
V koži medzi stehnom a prsnou kos-
ťou vykrojte otvor a pretiahnite ním 
nohu. Grilovacou ihlou prepichnite 
kurča od jedného krídla po druhé. 
Ďalšiu ihlu veďte cez stehná. Na 
panvici roztopte maslo a polovičkou 
z neho natrite kurčatá. Potom ich 
osoľte a okoreňte. Kurčatá položte 
na gril, ktorý ste potreli olejom. 
Grilujte 15 min., počas grilovania 
ich ešte raz natrite maslom. Z dru-
hej strany grilujte 10 min. Kurčatá 
znova obráťte, natrite horčicou a 
posypte strúhankou. Grilujte ešte asi 
10 min. domäkka. Kurčatá upravte 
na taniere. Ozdobte žeruchou a 
polejeme trochou omáčky. Zvyšok 
omáčky podávajte zvlášť. Podávajte 
s hranolkami.

Šampiňónová omáčka: V plytkej 
mise roztlačte vidličkou maslo, 

pridajte k nemu múku a dobre vy-
miešajte. V rajnici roztopte polovicu 
zvyšného masla, pridajte nakrájané 
šampiňóny a duste 3 - 5 minút 
domäkka. V inej rajnici roztopte 
ostatné maslo a dajte doň šalotku s 
cesnakom a opražte domäkka. Pri-
dajte víno s octom a pomaly varte. 
Primiešajte horčicu, vývar, dusené 
šampiňóny a 5 min. povarte. Do vri-
acej omáčky pridávajte po kúskoch 
maslo, rozmiešané s múkou. Keď 
omáčka zhustne, podľa chuti ju osoľ-
te a okoreňte

Cuketové placky 
plnené mäsom
Suroviny: 0,5 kg nahrubo nastr-

úhanej cukety, 0,25 kg polohrubej 
alebo celozrnnej múky, mletá rasca, 
bylinky podľa chuti, 2 celé vajcia, 
soľ, čierne mleté korenie.

Plnka: 250 dkg kuracie prsia alebo 
iné chudé mäso, koreniny a soľ podľa 
chuti (môže byť aj grilovacia zmes), 
sójová omáčka, 3 ks paradajok.

Postup: Všetko zamiešajte, ne-
chajte postáť a ak treba pridajte 
trochu múky alebo zlejte šťavu z 
osolenej cukety. Smažte na troške 
oleja placky veľkosti palacinky, 
naplňte ich pripravenou plnkou a 
preložte na polovice.

Plnka:
Mäso pokrájajte na drobné kúsky, 

posypte koreninami, pokvapkajte 
sójovou omáčkou a pár kvapkami 
oleja, zamiešajte a nechajte v chlad-
ničke pokiaľ smažíte placky. Potom 
orestujte na teflónovej panvici, po-

Zo života ZO Jednoty dôchodcov
Pravidelné prechádzky si neod-

pustíme ani jeden mesiac, aj keď nás 
chodí stále len pár (tí istí) – nevieme 
si nájsť čas? Už sa MDŽ až tak nenosí 
ale my sme si ho oslávili v rámci 
prechádzky, na chate Dolubrehy v 
Zbehoch. Ženy potešili halúzky- 
zlatého dažďa. Ktorý práve kvitol. 
Družne sme si posedeli –občerstvili- 
zaspievali v príjemnom prostredí- a 
bolo dobre.

Kvetná nedeľa - Morena - aj 
tento pekný starý zvyk ešte držíme. 
Malý sprievod po dedine s pravidel-
nými zastávkami, kde nás počastujú 
občerstvením (za ktoré aj touto cestou 
dobrodincom ďakujeme) prešiel až k 
rieke, na most kde Morena skončila 
vo vode a my pri malom občerstvení 
v dobrej nálade aj keď nás naháňal 
dážď, deti boli samopašné!

Jediný náš reprezentant Ing. 
Emil Kisý na stolnotenisovom turnaji 
seniorov v Čabe (9. 4. 2008) získal 
Diplom – II. miesto a na stolnoteni-
sovom turnaji „Dni zdravia 2008“ v 
Nitre (26. 5. 2008) III. miesto. Ďa-
kujeme mu za vzornú reprezentáciu 

našej organizácie v rámci okresu, za 
jeho vytrvalosť v tomto športe aj keď 
zatiaľ nenašiel zanietených spoluhrá-
čov, ani pochopenie zo strany členov 
– nevzdáva sa – teší nás to.

Netradičná prechádzka na vý-
stavu kvetov na Agrokomplex v 
Nitre. Toľkú krásu po kope tak ľahko 
nevidíme, bolo čo obzerať. Priesady 
krásnych kvetov sa dali aj kúpiť, aby 

skrášlili naše záhradky alebo byt. 
Z priemerného počtu našich členov 
bolo asi 5% t.j. 10.

Máj lásky čas... prišiel zas. 
Prvú májovú nedeľu sme pripravili 
posedenie s kultúrnym programom 
a občerstvením. Pri tejto príležitosti 
sme odmenili ženy matky pred Dňom 
matiek, nezvyčajnou halúzkou s 
motýľmi (všetko nám už odlieta) a 
maškrtou - keď už nemáme život 
sladký. Keby nám tá láska (aspoň 
k blížnemu) vydržala nielen v máji, 
ale i po celý rok, hneď by bol život 
a svet krajší.

Prechádzka Drážovce - vinice 
sv. Urban. Pravidelná prechádzka sa 
vydarila, počasie nám prialo a cesta 
cez lúky, ako po koberci. Vo viniciach 
pri soche sv. Urbana sme modlitbou 
prosili o dobrú úrodu. Pri chate nás 
gazda Štefan Lahučký z Čakajoviec 
pohostil dobrým vínom, ktoré vo vi-
nici nemôže chýbať a dobré gazdinky 
koláčikmi, ktoré napiekli. V podvečer 
v dobrej nálade sme sa vybrali na ces-
tu domov. Bolo nás osem.

Relaxačno-kultúrny zájazd: Pod-

hajska - termálne kúpalisko, Maňa 
- Požitavské folklórne slávnosti, prí-
jemné s užitočným. Keď nám aj po-
časie nevyšlo ako by sme si boli želali 
aj tak sme sa dopoludnia vykúpali v 
teplej vode v Podhajskej. Popoludní 
podľa plánu sme sa kultúrne vyžívali. 
Pekné slávnosti po dedine na bránach 
a plotoch vystavené krásne výšivky a 
kroje a pred bránami stoly s občerst-
vením. V budove základnej školy deti 
vystavovali zaujímavé práce zo šúpo-
lia a národopisná expozícia ako „Izba 
starých materí“ na ktorú už pár rokov 
čakáme aj u nás. V kultúrnom dome v 
preplnenej sále program – samý spev 
a tance z rôznych regiónov Sloven-
ska. Poďakovali sme za toto krásne 
podujatie pozdravom z našej dediny 
a malou pozornosťou – bolo za čo 
ďakovať. Aspoň jeden deň trošku 
iný ako ostatné. Treba si dopriať od-
dych a zážitky, ale my stále dávame 
prednosť všetkému len nie sebe. Ne-
bude to už nikdy tak, že najskôr my 
a potom všetko ostatné. Uvažujme! 
Zamyslime sa kým je čas.

Predsedníčka ZO JDS

OKIENKO DO KUCHYNE
soľte, pridajte nadrobno nakrájané 
obarené paradajky a duste do mäkka, 
naplňte placky.

Zapečené cestoviny
s ovocím a tvarohom
Suroviny: 1 vrecúško cestoviny 

fľaky, 2 banány, 4 marhule, 250 ml 
mlieka, 500 g tvarohu, 50 g masla, 3 
vajce, soľ, 3 lyžice cukor. 

Postup: V osolenej vode uvaríme 
cestoviny fľaky, zlejeme vodu, pre-
pláchneme studenou vodou a nechá-
me odkvapkať. 

Tvaroh rozmiešame s mliekom, 
cukrom a jogurtom. 

Marhule nakrájané na štvrťky, 
banány na plátky. Ovocie orestujeme 
na masle. 

Do misy dáme uvarené cestoviny, 
pridáme žĺtky a pripravené ovocie. 

Premiešame s pevným snehom z 
ušľahaných bielkov. 

Ak budeme používať kompótové, 
alebo mrazené ovocie, vynecháme 

restovanie na masle. 
Vymastený pekáč vysypeme 

strúhankou, naplníme ho zmesou 
cestovín a pečieme v predhriatej rúre 
30-40 min. pri 180°C. 

Marhuľový koláč
Suroviny: 120 g masla, 150 g práš-

kového cukru, 3 vajcia, 140 g hrubej 
múky, pol balíčka prášku do pečiva, 
tuk a múka na vymastenie a vysy-
panie plechu, vykôstkované čerstvé 
alebo zavárané marhule, práškový a 
vanilkový cukor na posypanie.

Postup: Maslo vymiešame s cuk-
rom do peny, pridáme vajcia, múku, 
v ktorej sme rozmiešali prášok do 
pečiva, a všetko spolu vymiešame. 
Plech vymastíme tukom a vysypeme 
múkou, naplníme cestom, navrch 
poukladáme umyté odkôstkované 
marhule, vložíme do vyhriatej rúry 
a upečieme. Vychladnutý koláč po-
sypeme práškovým a vanilkovým 
cukrom.

Dežo zastrelil jeleňa a nesie ho 
domov. Po ceste ho stretne horár.

- Dežo, čo to nesieš?
- Psa.
- Hééj? A čo tie parohy.
- Jeho problém

* * * *
Babička hovorí vnúčatám:
„Skleróza je super vec, každý deň 

sa dozvedám samé novinky.“

INZERÁTY:
Predám čokoľvek, komukoľvek, 

akokoľvek. Volajte kedykoľvek, 
kamkoľvek. Zn.: Ktokoľvek.

Vymením sekundové lepidlo za 
trojsekundové. Zn.: Nestíham lepiť!

* * * *
MOTTO:
Je ťažké byť debilom - konkuren-

cia je príliš veľká...

Humor



Èíslo 2 / 2008                                                              Lužianske novinky                                                                       Strana 7

Tip na dovolenku
Juhofrancúzske Lurdy sa radia 

medzi najnavštevovanejšie kres-
ťanské pútnické miesta tohto sveta. 
Pamätného dňa 11. februára 1858 
jednoduchá dievčina, štrnásťročná 
Bernadetta Soubirousová zbierala 
drevo spoločne so svojou sestrou To-
inettou a priateľkou Jeannou Abadi-
ovou na brehu Gávy. Pred neďalekou 
jaskyňou sa jej zjavila Panna Mária, 
oblečená celá v bielom. Na jej pokyn 
potom Bernadetta prichádzala na 
tieto miesta znova, sprevádzaná čo-
raz väčším húfom zvedavcov. Pannu 
Máriu však videla len ona.

Odvtedy na toto posvätné miesto 
v krajine Baskov prichádzajú každo-
ročne davy pútnikov z celého sveta. 
Od Veľkej noci do augusta sa v 
Lurdoch konajú denne dve procesie: 
s Najsvätejšou Sviatosťou a so zapá-
lenými sviecami. Medzi najväčšie 
však patrí Medzinárodná ružencová 
púť, ktorá sa tu začala sláviť od roku 
1923. Odhaduje sa, že každoročne sa 
tu vystrieda takmer 3 a pol milióna 
pútnikov. Kresťania sa tu stretávajú, 
aby si oživili svoju vieru, chorí tu 
hľadajú nádej i útechu vo svojich 
ťažkostiach.

Lurdy ležia vo Francúzsku v údolí 
pod Pyrenejami, na brehoch rieky 
Gávy. So vznikom mesta sa spája 
táto povesť:

Franský kráľ Karol Veľký bojoval 
s Arabmi, ktorí prenikli na Pyrenej-
ský poloostrov zo severnej Afriky. 
Na svojej výprave zo Španielska na-
trafil na hrad v Pyrenejách, ktorý bol 
obsadený Sarazinom Miratom a jeho 
vojskom. Kráľ sa rozhodol obliehať 
ho a posádku vyhladovať. Keď už sa 
zdalo, že obrancovia hradu sa vzdajú 
od absolútneho vyčerpania a hladu, 
objavil sa na oblohe orol s obrov-
ským pstruhom v zobáku. Ako vták 
krúžil nad hradom, ryba sa mu vyš-
mykla a spadla k Miratovým nohám. 
Ten ju zdvihol a prehodil cez hradby. 

Keď to uvidel K. Veľký, myslel si, 
že Arabi majú ešte dostatok jedla a 
s vojskom odtiahol. Na mieste zostal 
len biskup Tuprín, ktorý si od K. 
Veľkého vymohol povolenie rokovať 
s Miratom. Neskôr Mirat prestúpil 
na kresťanskú vieru a v deň krstu si 
zvolil meno Lorus, z ktorého sa po-
stupne vyvinulo francúzske „LOUR-
DES“. Z tejto povesti vychádza aj 
mestský erb: v hornej časti štítu sú 
tri veže (symbol hradu) a na strednej 
veži sedí čierny orol so pstruhom v 
zobáku. Dodnes majú vojaci v Lur-
doch na náplecníkoch tento znak.

Sú tu tri hlavné kostoly, ktoré 
boli pomenované bazilikami. Majú 
zvláštne výsady od niekoľkých pá-
pežov. Na pamiatku týchto udalostí 
sú v nich umiestnené mozaikové 
portréty pápežov Pia X. a Pia XI., 
nad vchodom do hornej baziliky a do 
krypty. Portréty Leva XIII. a Pia XII. 
sú po oboch stranách nad hlavným 
vchodom do Ružencovej baziliky. 
Horná Bazilika je pomenovaná ako 
Bazilika Nepoškvrneného Počatia. 
Začala sa budovať v roku 1862 a o 
14 rokov neskôr ju vysvätil paríž-
sky arcibiskup kardinál Gurbert. Je 
postavená v neogotickom slohu. V 
bazilike sa nachádza 22 oltárov a 
pojme asi tisíc ľudí. Krypta sa na-
chádza medzi Hornou a Ružencovou 
bazilikou. Bola postavená v roku 
1863-1866 na massabiellskej skale. 
Pozostáva z 3 lodí s ozdobnými 
mramorovými stĺpmi. Hlavný oltár 
je zasvätený Panne Márii. Prístupová 
chodba do hlavnej časti je vysekaná 
v skale a pokrytá mramorovými do-
skami. Z každej strany sú samostatné 
kaplnky - sv. Michala Archaniela 
a Gabriela, kde sa slúžia omše pre 
malé skupiny pútnikov. Ružencová 
bazilika - dolná bazilika. Posvätená 
bola roku 1901. Je to jediná bazilika, 
ktorá nemá bezbariérový vstup. Nad 
hlavným vchodom sa nachádza reliéf 

znázorňujúci Pannu Máriu s Ježiš-
kom, ako dáva ruženec sv. Domini-
kovi. Na ľavej strane pred bazilikou 
je kaplnka sv. Bernadetty a Panny 
Márie Guadalupskej. Baziliky sú 
samostatné, i keď pôsobia ako jedno-
liaty celok. Sú prepojené rampou a 
schodiskom. Pre pútnikov je dôležitá 
krížová cesta. Vedie za jaskyňou s 
Hornou bazilikou okolo vrchu, má 
dĺžku 1530m. Bola dokončená v 
roku 1912 a tvoria ju sochy odliate 
z kovu v nadmernej veľkosti dvoch 
metrov. Ďalším skvostom Lúrd je 
bazilika Pia X., podzemná bazilika, 
ktorá má dĺžku 201m a je široká 
81m. Vojde sa do nej viac ako 20 
tisíc pútnikov. V roku 1958 ju vysvä-
til kardinál Rouealli, neskorší pápež 
Ján XXIII. Vchody sú upravené pre 
peších pútnikov, ako aj pre vozíčka-
rov. Uprostred je zvýšený oltár pre 
koncelebrovanie sv. omše. Massabi-
ellská jaskyňa je ústredným miestom 
zjavení Panny Márie Bernadette. 
Toto miesto je prístupné pútnikom 
vo dne i v noci. Vo vnútri skaly sú 
tri otvory. Socha Panny Márie je 
umiestnená nad vchodom tak, aby 
čo najvernejšie pripomínala situáciu 
počas zjavení. Na podstavci je nápis, 
ktorý znamená: „Ja som Nepoškvr-
nené Počatie“. To boli slová, ktoré 
povedala Panna Mária Bernadette pri 
poslednom zjavení.

Dôležité bolo 9. zjavenie Panny 
Márie 25. 2. 1858. Vtedy Panna 
Mária označila na jaskyni miesto, 
kde si mala Bernadetta nabrať 
vodu. Ona tam išla, ale našla len 
bahnitú vodu. Po odobratí blata sa 
jej na štvrtýkrát podarilo napiť vody. 
Stovky miliónov pútnikov vedie do 
Lúrd presvedčenie, že tento zázračný 
prameň, ktorý vytryskol pri jaskyni, 
má liečivé účinky. Uzdravujúca sila 
tohto liečivého prameňa sa stala ne-
zvratným dôkazom pravosti zjavenia 
a pravdivosti Bernadettiných slov. 

Prvé zázračné uzdravenie sa udialo 
hneď na začiatku lurdských udalostí 
a mimoriadne zapôsobilo na svedkov 
zázraku. Bolo to uzdravenie dieťaťa. 
Matka odniesla dieťa k prameňu a 
ponorila ho do studenej vody. Keď 
ho priniesla domov, pokojne a dlho 
spalo. Keď ráno matka vstúpila do 
izby, dieťa prvýkrát sedelo v koši. 
Od úžasu vykríkla - „Zázrak!“ O 
hodinu o tomto prvom zázraku v 
Lurdoch vedelo celé mesto. Takto 
sa začala celá séria zázrakov. Tisíce 
ťažko chorých a nevyliečiteľných 
putujú vo viere a nádeji do Lúrd. 
Veľká väčšina sa ich vráti domov v 
nezmenenom stave. Podľa hodno-
verných svedeckých výpovedí ani 
jeden z pacientov, ktorí sa v Lurdoch 
neuzdravil, nebol sklamaný ani za-
trpknutý.

Výskumná skupina z Milána 
skúmala energiu vôd z miest, kde 
sa zjavila Panna Mária. Pozoru-
hodné sú poznatky výskumu. Vody 
obsahujú veľké množstvo pozitívnej 
energie, ktorá je vlastne príčinou 
liečby. Pri odobraní vzoriek vody 
sa laboratórnym rozborom zistilo, 
že voda po analýze ukázala všetkých 
7 druhov pohybu slnečného svetla. 
Biochemický rozbor ukázal, že prí-
tomnosť choroboplodných zárodkov 
je neškodná, lebo stratili irulenciu 
(schopnosť vyvolávať chorobu). 
Vedci porovnávali rozbory vôd z riek 
Ganga a Jordan, ktoré sa pokladajú 
za posvätné. Aj z Fatimy, Monti-
chiari San Dominga, Medžugoria a 
iných miest. Výsledky boli rovnaké 
pri stovkách vyšetrení, všade bolo 
prítomných 7 druhov energií. Zvlášt-
ny pohyb, prúdenie, ktoré možno pri 
týchto vodách pozorovať, dalo pod-
net na to, aby výskumníci vykonali 
niekoľko liečivých pokusov. Výsled-
ky boli pozitívne. Napr. niekoľko 
kvapiek tejto vody zničilo infekciu 
v nádrži na pstruhy.

Domovom marhule je Čína a po-
horie medzi Kaspickým a Čiernym 
morom patriace Iránu a Turecku.

Marhuľa podobne ako broskyňa 
a nektárinka patrí k vzácnemu 
ovociu. Marhule sú 4 - 8cm veľké, 
guľaté až vajíčkovo okrúhle kôst-
kovice. Ich pokožka je drsná až 
zamatová, niekedy aj hladká, sfar-
bená do bledožltá až oranžovo-žlta, 
zo slnečnej strany až dočervena. 
Od stopky po vrchol plodu sa ťahá 
brušný šev, charakteristický pre 
marhuľu, ktorý delí plod na dve 
polovice. Dužina je biela, žltá alebo 
sýto oranžová a ľahko sa oddeľuje 
od kôstky.

Marhule sú šťavnaté, veľmi chut-
né a aromatické.

Najväčší podiel na svetovej 
produkcii majú teplé krajiny ako 
Španielsko, Taliansko, Francúzsko, 

Izrael, Kalifornia a Grécko. Ďalší-
mi významnými pestovateľmi sú 
Pakistan, Irán, Ukrajina, Maroko, 
Čína, USA, Južná Afrika atď.

Od mája do septembra sa marhu-
le dovážajú zo stredozemných kra-
jín. Sezóna začína začiatkom mája 
dovozmi zo Španielska, vrcholí v 
júni, v júli dovozom zo Španielska, 
Francúzska, Grécka a Talianska, 
končí koncom augusta, začiatkom 
septembra.

Marhule sú cenné hlavne pre svoj 
enormne vysoký podiel karoténov a 
vitamínu A. Okrem toho obsahujú 
marhule okrem minerálnych látok 
kalcium, kálium, fosfor a železo, 

nadpriemerné množstvo niacínu 
(na nervovú sústavu, pružnosť), ky-
selinu listovú (na tvorbu krvi a rast 
buniek), kyselinu pantoténovú (vi-
tamín B5 na vitalitu, odbúravanie 
tukov, pre pekné a zdravé vlasy), 
vitamín A a vitamín C (na imunitný 
systém).

 Obsahujú kyselinu listovú, 
pantoténovú a betakarotén, ktoré 
brzdia procesy starnutia a uľahčujú 
regeneráciu buniek. Zlepšujú nála-
du a odstraňujú únavu a poruchy 
sústredenia. Podporujú imunitný 
systém buniek a chránia ich pred 
vplyvom voľných radikálov. 
Urýchľujú tvorbu buniek. Pomá-

hajú regulovať krvný tlak. Majú 
vysoký obsah rozpustnej vlákniny. 
Sú výborným zdrojom železa. Majú 
priaznivý plyv na sliznicu pľúc sil-
ných fajčiarov.

Čerstvé alebo sušené marhule 
jedzte ľubovoľne. Už tri plody 
obsahujú karotény v množstve po-
lovičnej dennej potreby dospelého 
človeka. Za hrsť sušených marhúľ 
nahradí dospelému okolo 20% den-
ného príjmu draslíka, ženám viac 
ako 10% železa a mužom takmer 
20%.

Upozornenie: Marhuľové kôstky 
obsahujú horký amygdalín a sú 
jedovaté. Ani tehotné ženy by pre 
vysoký obsah medi nemali konzu-
movať veľa marhúľ. U niektorých 
náchylných ľudí môžu marhule 
vyvolať hnačku a pri nadmernej 
konzumácií aj celkovú slabosť.

Marhuľa
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Letný horoskop lásky
VODNÁR (21.1. - 19.2.)
Muži:
Výnimočné šťastné dni: 2.7. a 

28.7.
Priateľstvo - Pre ženu ste ideálnym 

priateľom, pretože viete načúvať a 
zachovávate si chladnú hlavu v kaž-
dej situácii. Priateľstvá Vodnárov sú 
dlhotrvajúce a pevné. Vaši priatelia 
milujú vašu tolerantnosť a schop-
nosť tešiť sa z maličkostí.

Vzťahy - Urán vám prináša do 
vzťahov nespútanosť energie. Dáte 
prednosť priateľstvám a flirtom 
pred záväznými vzťahmi s citovou 
závislosťou. Od polovice augusta si 
môžete dovoliť takmer všetko, čo 
vám zíde na um. Dbajte však na to, 
aby ste neuváženými slovami nena-
robili priveľa škody najmä vtedy, ak 
sa vedľa vás bude pohybovať žena, 
ktorá vo vás prebudí vášeň.

Ženy:
Výnimočné šťastné dni: 22.7. a 

8.8.
Priateľstvo - Vaše priateľstvá sú 

občas poznačené žiarlivosťou. V lete 
očaríte svojím šarmom takmer kaž-
dého muža vo vašej blízkosti. Vnútri 
ste horúca, navonok chladná. To je 
neodolateľná kombinácia.

Vzťahy - Pre ženy narodené v 
znamení Vodnára, ktoré bažia po 
vášni, sú vhodnými partnermi Bara-
ni. Blíženci a Strelci sú ideálni pre 
pokojnejší vzťah. Počas leta sa veľ-
mi nezaoberajte svojím vnútrom, vo 
vašej fantázii sú aj temné veci – pus-
tite ich von! Doprajte si malý flirt, 
nezáväzný, no o to viac chcený.

RYBY (20.2. – 20.3.)
Muži:
Výnimočné šťastné dni: 13.7. a 

19.8.
Priateľstvo - Pre priateľov, kto-

rých máte, ste ako muž spoľahlivý 
a dôveryhodný. Ženy vás budú 
obdivovať a pôjdu s vami do akého-
koľvek dobrodružstva.

Vzťahy - Urán vám prináša 
radikálne zmeny, pre niektorých 
to znamená rozchod s doterajšou 
partnerkou, ale tiež prísľub novej 
lásky. Nebojte sa radikálnych zmien! 
Čakajú vás nové a vášnivé vzťahy a 
flirty.

Ženy: Výnimočné šťastné dni 
– 6.7. a 25.8.

Priateľstvo - Potrebujete mať oko-
lo seba spriaznené duše. Čakajú vás 
nečakané zvraty v doterajších pria-
teľstvách, no Jupiter vám v auguste 
prinesie nové objavy a výstredné 
priateľstvá, z ktorých načerpáte po-
zitívnu energiu, no nebudú to trvalé 
vzťahy.

Vzťahy - Niektoré z vás si doprajú 
malú neveru. Možno pre pocit zme-
ny. Ak sa rozhodnete terajší vzťah 
ukončiť, neobávajte sa o odchád-
zajúceho partnera. Toto leto budete 
najdôležitejšia vy!

BARAN (21.3. - 20.4.)
Muži
Mimoriadne šťastné dni: 12. 7. 

a 11. 8.
Priateľstvo - Leto vám prinesie 

nadviazanie nových, veľmi nekon-
venčných priateľstiev. Budete vodca 
v tom pravom zmysle slova. Zby-
točne neriskujte, nechoďte so svoji-
mi novými priateľmi do extrémnych 
športov.

Vzťahy – Planéta Mars vo vašom 
znamení vás bude riadne podpi-
chovať! Budete netrpezliví, budete 
chcieť všetko hneď. Tí muži, ktorí 
majú trvalé zväzky, dávajte si pozor 
– letný flirt je úžasný, no vie narobiť 
poriadnu spúšť, obzvlášť, ak je vaša 
partnerka žiarlivá a podozrievavá.

Ženy
Mimoriadne šťastné dni: 26. 7., 

13. 8. a 24. 8.
Priateľstvo – Koncom júla nadvi-

ažete kamarát- sky vzťah s mužom, 
pri ktorom budete mať pocit, že sa 
poznáte od detstva, budete si rozu-
mieť aj bez slov.

Vzťahy – Hľadáte pevný vzťah? 
Strelec vám dá vášeň, ktorú potre-
bujete, pokoj a nadhľad, ktorý vám 
chýba. Ak trvalý vzťah máte, no 
napriek tomu túžite zažiť zmyselnú 
erotiku, choďte na dovolenku sama. 
Možno stretnete Vodnára, ktorý vás 
očarí svojou úprimnosťou a spon-
tánnosťou.

BÝK (21. 4. – 20. 5.)
Muži
Mimoriadne šťastné dni: 17. 7. 

a 2. 8.
Priateľstvo - Letné dni vám po-

skytnú plným priehrštím množstvo 
krásy a zmyselnosti. Na revanš 

dávate svojim priateľom rozvahu 
a trpezlivosť. Dávajte si pozor na 
žiarlivosť, priateľstvá sú o tom, že 
druhého človeka nevlastníme, ale ho 
chápeme a pomáhame mu.

Vzťahy – Čakajú vás zmeny, kto-
rým sa nevyhnete. Saturn vás bude 
ovládať a prinesie nečakané, možno 
až drsné zvraty vo vzťahoch.

Ženy
Mimoriadne šťastné dni: 7. 7. a 

23. 8.
Priateľstvo - Cez leto budete 

selektovať, kto si zaslúži vaše pria-
teľstvo a kto nie. Ale neodoláte pek-
ným mužom, ktorým dovolíte, aby 
sa stali vašimi priateľmi. Nemusia 
vedieť, že to nie je navždy!

Vzťahy – Ak ešte nemáte stáleho 
partnera, poobzerajte sa po Rakovi. 
S ním budete prežívať citlivý, inten-
zívny a harmonický vzťah. Prinesie 
vám istotu, ktorá je pre vás nevy-
hnutná. Takejto láske – na celý život 
– praje koniec júla.

BLÍŽENCI (21. 5. – 20. 6.)
Muži
Mimoriadne šťastné dni: 8. 7. a 

8. 8.
Priateľstvo – Veľmi často opúšťa-

te svojich starých priateľov pre no-
vých, pretože máte neustálu potrebu 
spoznávať nových ľudí. Ste vtipní a 
pohotoví a práve tým v lete očaríte 
vašich nových priateľov. Bude ich 
fascinovať energia, s akou budete 
neustále v pohybe, pripravení zažiť 
nové dobrodružstvá.

Vzťahy – Máte trvalý vzťah? Po-
zor na pošmyknutia! Merkúr sa nad 
vami točí a neustále vám dáva dve 
tváre a rozpoltenosť. Aj keď už nie-
čo dosiahnete, stále nie ste spokojní 
a chcete ešte viac. Ste majstri flirtu. 
Ak ho hľadáte, svojou výrečnosťou 
zlomte ženu-strelca. Možno nájdete 
to, čo večne hľadáte.

Ženy
Mimoriadne šťastné dni: 21. 7. 

a 14. 8.
Priateľstvo - Milujete všetko 

nové. Nové kontakty, oblečenie... 
Aj vaša najlepšia priateľka musí 
pochopiť, že vy jednoducho po-
trebujete dostatok voľnosti. Mať 
vás za spoločníčku je jednoducho 
neodolateľné. Neustále sa okolo vás 
niečo deje, ste magnetom na nové 

známosti a situácie. V jednej minúte 
idete na večeru, no v ďalšej odchád-
zate na letisko.

Vzťahy – Napriek tomu, že stabi-
lita je pre vás neznámy pojem, veríte 
na veľkú lásku. Pre trvalý vzťah si 
zvoľte vodnára. Svojím pokojom vás 
pritiahne k zemi, navyše je priveľmi 
inteligentný na to, aby vám nedoprial 
voľnosť. Nie ste zadaná? Pri vode na 
vás koncom júla čaká lev.

RAK (21. 6. – 22. 7.)
Muži
Mimoriadne šťastné dni: 5. 7., 3. 

8. a 30. 8.
Priateľstvo – Priateľov si starost-

livo vyberáte. O tých, ktorých máte, 
sa staráte s príkladnosťou, ktorú by 
vám blíženci mohli len závidieť. 
Nové tváre – to je niečo, čo veľmi 
nemusíte. Čo však urobíte s tými 
krásnymi ženami, ktoré sa vám v 
lete pripletú do cesty? Budú to vaše 
kamarátky, alebo si dovolíte letný 
flirt?

Vzťahy – Ak máte trvalý vzťah, 
črtá sa zmena! Neuzatvárajte sa oko-
litému svetu, žijete len raz. Napriek 
tomu, že rodina je pre vás posvätná 
a vy nehľadáte nič konkrétne, ak 
sa už niečo neodolateľné vyskytne 
– neochutnáte? Smelo do toho! Pa-
radoxne sa to veľmi pozitívne odrazí 
na vašom stálom vzťahu.

Ženy
Mimoriadne šťastné dni: 3. 7. a 

23. 8.
Priateľstvo – Priatelia vám 

prestávajú rozumieť. Uzatvárate sa 
do seba, nereagujete na pozvania. 
Začnite otvorene hovoriť o svojich 
problémoch, nebojte sa spoznať 
nových ľudí, toto leto vám praje v 
nadviazaní pevných priateľstiev. 
Vyberiete si zopár vyvolených medzi 
ženami aj mužmi, ktorí obohatia váš 
život a vytiahnu vás z ulity.

Vzťahy – Letný flirt? Pre vás 
niečo takmer nepredstaviteľné. Ta-
jomné Pluto vám však prepožičia 
záhadnosť a pohľad, ktorý nepovie 
nič a predsa vysloví všetko. V trva-
lom vzťahu ste verná, kto však po-
vedal, že sa v ňom nesmie flirtovať? 
Ste nezadané? Viete sa dotknúť na 
pravých miestach a v správny čas, 
viete vychutnať hru pohľadov a vaše 
bozky – jednoducho úžasné.

LEV (23. 7. - 22. 8.)
Muži
Mimoriadne šťastné dni: 11. 7. a 

29. 8.
Priateľstvo - Pod vplyvom Slnka, 

ktoré vám vládne, sebavedome upo-
zorníte priateľov na vaše plány a s 
gestom vládcu rozdelíte úlohy. Ste 
odolní voči vplyvom okolia, zacho-
váte si identitu a ostatní vám môžu 
len ticho závidieť!

(Pokračovanie na 9. strane)

Strelecké preteky v Mojmírovciach
V sobotu 5. júla sa na oblúkovej 

strelnici v Mojmírovciach uskutoč-
nili strelecké preteky z brokových 
zbraní, na ktorých sa opätovne 
zúčastnili aj naši zástupcovia z 
Poľovníckeho združenia Berbecíny 
- Lužianky. V silnej konkurencii a 
za krásneho slnečného počasia sa 
podarilo A-družstvu v zložení Jozef 

Buch, Ladislav Lauko a Jaroslav 
Broďáni st. vystrieľať krásne druhé 
miesto a vylepšiť si tak minulo-
ročný bronz o jeden stupienok. 
Po prvýkrát sa streleckej súťaže 
zúčastnilo aj B-družstvo v zložení 
Ladislav Tóth, Pavol Kostolník a 
Jaroslav Broďáni ml., ktorým sa po-
darilo umiestniť na piatom mieste. 

Zúčastnení poľovníci - priaznivci 
športovej streľby a reprezentanti ob-
ce Lužianky, si po celodennom zá-
polení odniesli okrem cien aj krásne 
zážitky a dobrý pocit zo stráveného 
dňa v kruhu priateľov a známych. 
Všetkým zúčastneným ďakujeme za 
vzornú reprezentáciu našej obce.

J. Broďáni ml.



(Dokončenie z 8. strany)
Vzťahy - Neničte svoj trvalý 

vzťah márnivosťou a panovačnos-
ťou. Vládnite s múdrosťou kráľa 
zvierat! Vy, ktorí chcete ešte len lo-
viť – ak máte záujem o lásku, snažte 
sa, aby sa k vám pritúlila žena zo 
znamenia Váhy, bude vás obdivovať 
a stavať na piedestál. Potrebujete 
flirt? V polovici júla máte na dosah 
Škorpiónku, ktorá vám dá vášeň, ale 
prebudí aj vašu žiarlivosť.

Ženy
Mimoriadne šťastné dni: 18. 7., 

26. 7. a 20. 8.
Priateľstvo - Žiarivá, krásna, 

démonická... Pre priateľov ste in-
špiráciou, ako byť silnejším, lepším 
človekom. Nemáte problémy s 
nadväzovaním kamarátskych vzťa-
hov a ani toto leto nebude výnim-
kou. S ľahkosťou dravca opúšťate 
priateľstvá, ktoré vám neprinášajú 
nové podnety a občas ste schopná 
zničiť priateľov, ktorí sa prejavia 
pokrytecky. Túto vlastnosť nie ste 
ochotná tolerovať!

Vzťahy – Ak ste sa rozhodli práve 
v lete ukončiť svoj vzťah, zvládnete 
to s pokojom a chladnou hlavou. 
Venuša vás po celé dva mesiace neo-
pustí, vaše rozhodnutia budú pevné a 
jasné. O tom, čo chcete, máte presnú 
predstavu – zo všetkých mužov pri 
vašich nohách si vyberiete toho 
najsilnejšieho a najpríťažlivejšieho. 
Sexualitu vnímate ako prirodzené 
naplnenie svojho bytia – vyberte si 
medzi Baranmi.

PANNA (23. 8. – 22. 9.)
Muži
Mimoriadne šťastné dni: 14. 7. 

a 4. 8.
Priateľstvo - Všetko sa snažíte 

zaškatuľkovať. Priateľstvá, lásky 
aj svoj vlastný život. Máte málo 
priateľov, a pokiaľ sa nezmeníte, 
nových ani nezískate. Neznášate 
kritiku, no vy viete kritizovať naj-
viac zo všetkých. Paradoxne, slovo 
sebakritika vám nič nehovorí. Leto 
je ako stvorené na to, aby ste sa tro-
chu uvoľnili.

Vzťahy – Merkúr vás robí príťaž-
livým pre opačné pohlavie. Vašou 
prednosťou je racionálne uvažova-
nie. Svoju inteligenciu márnite na 
váš mučenícky komplex, vyhľadá-
vate silné ženy, potrebujete ochranu. 
Nezáväzné vzťahy či sex na jednu 
noc, to nie je nič pre vás. A ak sa 
aj napriek tomu do takého niečoho 
pustíte, zostane vo vás sklamanie. 
Ak chcete pevnú lásku, hľadajte 
ženu Býka.

Ženy
Mimoriadne šťastné dni: 9. 7. a 

31. 8.
Priateľstvo - Máte množstvo ka-

marátov, no málo priateľov. Saturn 
vám v júli prinesie vyhýbanie sa 

spoločnosti, vystačíte si s rodinou či 
s dôvernou priateľkou. No v auguste 
začnete sama vyhľadávať nové tváre 
a nadväzovať pevné priateľstvá. 
Akoby ste zrazu začali mať pocit, 
že keď to neurobíte, prídete o niečo 
krásne.

Vzťahy – Prirodzene verná, tak 
to je Panna. Akoby to malo byť 
pravidlom. Ale pravidlá sú aj na to, 
aby sa porušovali. Ak nemáte stály 
vzťah, dôverujte Saturnu, ktorý v 
auguste priam tancuje vo vašom 
znamení. Na mužov budete pôsobiť 
provokatívne chladne. Odrazu každý 
chlap vo vašej blízkosti nadobudne 
pocit, že práve on je ten vyvolený, 
ktorý roztopí ľad okolo vášho srdca. 
Vyberte si Raka!

VÁHY (23. 9. - 22. 10)
Muži:
Mimoriadne šťastné dni: 4. 7. a 

6. 8.
Priateľstvo - Mottom vášho života 

je „Ži a nechaj žiť!“ Ste obklopení 
priateľmi, ktorí k vám chodia načer-
pať energiu. V každom ročnom ob-
dobí k sebe priťahujete ako magnet 
nových ľudí, pretože ako jediné zna-
menie zvieratníka ste najvhodnejším 
kandidátom na trvalý vzťah, sex, ale 
i priateľstvá. Vždy kráčate zlatou 
strednou cestou.

Vzťahy - Venuša vám dala do 
vienka očarujúcu osobnosť, inteli-
genciu a eleganciu. Každá žena by 
vás chcela za partnera, pretože ste 
majstrom v hľadaní kompromisov. 
Lenže sa neradi viažete. Sloboda 
a voľnosť sú pre vás dôležité. Na 
druhej strane radi flirtujete! Vládne 
práve vaša planéta, tak sa pustite do 
letného flirtovania a nezabudnite 
– vašou zbraňou je váš podmanivý 
úsmev!!

Ženy
Mimoriadne šťastné dni: 24. 7.  a 

21. 8.
Priateľstvo - S obľubou získavate 

nových priateľov, najlepšie je, ak 
majú dobré posty. Pre tých, ktorých 
už máte, ste bezpečným prístavom. 
Na revanš od nich očakávate, že vás 
budú chrániť. Viete poradiť druhým, 
no pri svojich problémoch váhate 
medzi niekoľkými riešeniami. Počas 
leta neriešte vážne veci, vychutná-
vajte slnko a smiech.

Vzťahy - Pod vplyvom Marsu sa 
budete v druhej polovici júla správať 
k mužom síce milo, no chladne. 
Akoby ste tieto bytosti chceli od 
seba odohnať! Ak máte partnera „na-
vždy“, zoberte ho na dovolenku. Ak 
ešte stále hľadáte niečo výnimoč-
né, pokúste sa so svojom jemnou 
hravosťou zaútočiť na muža Leva. 
Miluje prepych ako i vy!

ŠKORPIÓN (23. 10. - 22. 11.)
Muži

Mimoriadne šťastné dni: 30. 7. 
a 7. 8.

Priateľstvo - Máte málo priateľov, 
no tých, ktorí za to stoja, si udržíte 
celý život. Nie je ľahké byť vaším 
priateľom. Ste silná osobnosť a 
krivdy si pamätáte navždy. Nikdy 
neodpúšťate. Napriek tomu sa že-
ny budú snažiť o vaše priateľstvo, 
budete tajomní a charizmatickí. 
Myslite na to, že vaše túžby sú občas 
také silné, že vás privádzajú na samý 
okraj priepasti!

Vzťahy - Vytvorili ste trvalý 
vzťah, plný harmónie? Gratulujem! 
Žiť so Škorpiónom je ako večne 
balansovať na hrane! Ale pravda 
je aj to, že keď niekoho milujete, 
je to navždy. Pre všetkých – vaša 
démonická a tajuplná osobnosť vás 
predurčuje na to, že vás ženy milujú. 
Muži sa vás boja a nenávidia vás. 
Možno i preto, že slabších chránite s 
veľkou odvahou.

Ženy
Mimoriadne šťastné dni: 15. 7., 1. 

8. a 22. 8.
Priateľstvo - Vaša vlastnosť po-

staviť sa problémom tvárou v tvár 
k vám priťahuje ľudí. Niektorým 
dovolíte, aby sa stali vašimi pria-
teľmi, iným s chladným pokojom 
poviete, že to nie je možné. V lete 
sa vyšantíte v prijímaní a odmietaní. 
Pluto vám dá rozhodnosť a niektoré 
„poupratujú“ v doterajších priateľst-
vách. Pamätajte si: Ste majsterkou 
psychologického boja!

Vzťahy - Vnútri ste tvrdá ako 
diamant. Nebude to tým, že na-
vonok pôsobíte bezradne? Venuša 
od polovice júla praje zadaným aj 
nezadaným. Vaše vzťahy sú vášni-
vé. Ak milujete, milujete oddane. 
Vyvolenému dáte, čo by mu nedala 
žiadna iná žena.

.
STRELEC (23.11. – 23. 12.)
Muži
Mimoriadne šťastné dni: 10. 7., 

22. 7. a 17. 8.
Priateľstvo - Najradšej sa v lete 

oddávate cestovaniu, pokiaľ vám to 
peňaženka dovolí. Váš zmysel pre 
humor je nákazlivý a viete napraviť 
náladu i najväčšiemu namosúren-
covi. To je dôvod, prečo ste vždy 
obklopení ľuďmi. Naplno sa oddá-
vate športu, len pozor na kolená a 
členky!

Vzťahy - Nedostatok taktu vás 
občas doženie do kon?iktov. Jupiter 
vo vašom znamení sa postaral o to, 
že nemáte príliš záujem o rodinný 
život. Vyhovujú vám skôr nezáväz-
né, krátkodobé vzťahy. Ak máte 
trvalý vzťah, prestaňte partnerku 
podozrievať z nevery! Pre ostatných 
– poobzerajte sa po žene Blížencovi, 
môžete vytvoriť harmonický pár.

Ženy:
Mimoriadne šťastné dni: 19. 7. 

a 5. 8.
Priateľstvo - Na prvý pohľad 

obklopené priateľmi, no keď sa 
človek pozrie zblízka, zistí, že je 
to len ilúzia. Napriek tomu, že ste 
spoločenské a viete sa dobre baviť, 
vaša uzavretosť vám bráni mať viac 
priateliek/-ľov. Tohoročné leto vám 
ponúka ideálne možnosti na to, aby 
ste to zmenili. Vykročte v ústrety 
slnku, zamierte do prímorských 
letovísk a hlavne – prestaňte okolo 
seba stavať stále vyššiu stenu, ktorá 
vás aj tak nechráni. Vzťahy - Na 
životného partnera máte priveľmi 
vysoké nároky, a keď pochopíte, že 
pána dokonalého nestretnete, zistíte, 
že ste v strednom veku a možností 
je pramálo. No i tak – vyznačujete 
sa príťažlivou postavou a vášnivou 
dušou so štipkou naivity. Pridajte 
váš sexi smiech a kým je ešte čas, 
poobzerajte sa koncom júla po neja-
kom Baranovi.

KOZOROŽEC (22.12. – 20.1.)
Muži:
Mimoriadne šťastné dni: 6. 7.  a 

16. 8.
Priateľstvo - Vaši priatelia si môžu 

blahoželať, že vás stretli. Možno 
ich viete porátať na prstoch jednej 
ruky, no priateľstvo s vami je pevné 
a stabilné. I keď pôsobíte na ľudí 
neprístupne, tohoročné leto praje 
nadväzovaniu nových vzťahov.

Vzťahy - Do manželstva sa príliš 
nehrniete, no ak sa to stane, ste veľ-
mi zodpovední manželia a otcovia. 
Či už v trvalom vzťahu alebo nie 
– flirtovanie je korením vášho ži-
vota. Málokedy ste neverní, drobné 
úlety vnímate ako hru či skúšanie si 
toho, kam až siahajú vaše možnosti. 
V podstate máte romantické srdcia a 
Venuša vám v posledný júlový týž-
deň bude šepkať, aby ste s partner-
kou prežili nežný, romantický večer.

Ženy:
Mimoriadne šťastné dni: 17. 7. 

a 27. 8.
Priateľstvo - Neznášate plytvanie 

a lenivosť, ste neustále v pohybe 
a to málokomu vyhovuje. Ak však 
nájdete spriaznenú dušu, ste ochot-
né tolerovať jej drobné prehrešky. 
Využite vaše výborné organizačné 
schopnosti! Podniknite s priateľmi 
výlet, či spite pod hviezdami, proste 
niečo neobvyklé, o čom sa už dlho 
bavíte.

Vzťahy - Flirt takmer nepoznáte, 
a ak si dovolíte dlhší pohľad ne-
známemu mužovi do očí, sklopíte 
ich s výčitkami svedomia. Nebojte 
sa! Tak, ako je vám vlastná potreba 
zodpovednosti, tak je pre vás potreb-
né hrať sa! Aj keby ste vo flirtovaní 
zašli tak ďaleko, že dáte a prijmete 
bozky, muž, s ktorým v tej chvíli ste, 
nemusí vedieť, že vôbec nevyhral.

Èíslo 2 / 2008                                                              Lužianske novinky                                                                       Strana 9

Letný horoskop lásky



Strana 10                                                                     Lužianske novinky                                                              Èíslo 2 / 2008

OKIENKO PODNIKATEĽOV
Vážení občania, v tomto voleb-

nom období bola pri Obecnom 
zastupiteľstve v Lužiankach 
vytvorená nová podnikateľsko-
-finančná komisia, ktorá pracuje 
v tomto zložení: Ing. Boris Szorád, 
Ing. Jozef Šabo, Ing. Vladimír 

Macánek a Ivan Behúl. Našim 
prvoradým cieľom je podporovať 
vznik a rozvoj všetkých foriem 
podnikania v našej obci, infor-
movať podnikateľov a občanov o 
investičných akciách obce, o začatí 
stavebných konaní. V tomto roku 

by sme chceli tiež zorganizovať 
aktív s našimi najväčšími pod-
nikateľmi v obci a vzájomne sa 
informovať o našich problémoch 
a starostiach, o územnom pláne 
našej obce, pripravovaných inves-
tičných akciách obce.

Za týmto účelom sme pre vás, 
milí spoluobčania, pripravili 
novú rubriku v našich Lužian-
skych novinách, kde vám bude-
me postupne predstavovať našich 
podnikateľov a ich investičné 
zámery.

S.N.A.I.L s.r.o., Rastislavova 14, 949 01 Lužianky
Spoločnosť S.N.A.I.L. s.r.o. je 

exkluzívnym dodávateľom produk-
tov značky SOUDAL na Slovensku. 
Disponuje optimálnou sieťou dis-
tribučných centier a vyškolených 
obchodných zástupcov, ktorí sú 
pripravení zaistiť svojim zákazníkom 
expresnú dodávku vybraného tovaru. 
Kladieme dôraz tiež na technicko-po-
radenský servis pre našich obchod-
ných partnerov, ich zákazníkov, ako 
aj finálnych spracovateľov výrobkov 
SOUDAL.

Kvalitou produktov a poskytova-
ným servisom svojim zákazníkom 
sa tak S.N.A.I.L. radí medzi najvý-
znamnejších distribútorov chémie na 
Slovensku.

Spoločnosť S.N.A.I.L. s.r.o. už 
dlhodobo spolupracuje s belgickým 
koncernom SOUDAL, ktorý patrí k 

popredným svetovým producentom 
stavebnej chémie, obzvlášť v oblasti 
polyuretánových pien sa radí do 
svetovej špičky a prostredníctvom 
výraznej podpory výskumu a na-
jmodernejších technológií sa stáva 
novátorom a nositeľom mnoho regis-
trovaných ochranných patentov výni-
močných vlastností našich výrobkov. 
Náš produktový sortiment predstavu-
je ucelenú radu výrobkov v hobby, i v 
profesionálnom prevedení, ktorý dá-
va našim zákazníkom možnosť voľby 
najlepšieho výrobku, ktorý potrebuje 
k svojej práci. Z našich produktov 

vyberáme: PU PENY, LEPIDLÁ, 
PÁSKY, TESNIACE POVRAZCE, 
KOTVIACA TECHNIKA, PRUŽNÉ 
TMELY, NÁTEROVÉ A STIERKO-
VÉ HMOTY, AUTOKOZMETIKA, 

APLIKAČNÉ NÁRADIE, PRUŽNÉ 
PLASTICKÉ TMELY, PRÍSADY 
DO STAVEBNÝCH HMÔT, AUTO-
KOPRODUKTY, TMELY, MAZIVÁ 
A INÉ.

SILFOX Slovakia s.r.o., Hlohovecká 1048/8, 951 41 Lužianky
Spoločnosť SILFOX SLOVAKIA, 

s.r.o., so sídlom na Hlohoveckej ceste 
1048/8 v Lužiankach bola založená v 
polovici roku 1999 v Nitre. Jeden z 
dôvodov pre vznik tejto spoločnosti 
bol aj fakt, že veci sa dajú robiť 
lepšie, kvalitnejšie, v prospech na-
šich budúcich zákazníkov. Spojením 
tohto názoru a skutočnosti, naši za-
kladatelia spoločnosť SILFOX HOL-
DING GMBH, dali možnosť vzniku 
nezávislej spoločnosti, s cieľom 
poskytovať neštandardné riešenia v 
oblasti produkcie výrobkov určených 
na reklamu a propagáciu prostredníc-
tvom týchto produktov . 

Sme spoločnosť, ktorá zamestnáva 
približne 200 zamestnancov (z toho 

98% žien). Hlavná výrobná činnosť 
je výroba a export reklamných kata-

lógov a vzorkovníc . Naše výrobky 
prezentujú výrobcov v oblasti byto-

vého a dekoračného textilu, žalúzií, 
automobilového priemyslu, kober-
cov, drevených materiálov, podlaho-
vých krytín a pod.

Základným cieľom pre orientáciu 
firmy je a bude splnenie požiadaviek 
zákazníka, dodávať na trh - kvalitné 
produkty určené pre európskych zá-
kazníkov a odberateľov.

Cieľom je maximálna spokojnosť 
zákazníkov, čo je možné dosiahnuť 
najmä prostredníctvom neustáleho 
zdokonaľovania výrobných postupov 
a technológií. Mieru týchto služieb 
určujú vždy požiadavky zákazníka, 
pričom cieľom je nájsť komplexné, 
cenovo a technicky optimálne rie-
šenie.

AGRONOVA s.r.o., Vinárska 7, 951 41 Lužianky
ASV AGRONOVA s.r.o. je obchod-

ná a distribučná spoločnosť pôsobiaca 
v oblasti agro-potravinárskeho sektora. 
Svojim pôsobením na slovenskom trhu 
od roku 1995 nadväzuje na tradíciu bý-
valého Agrozetu s vyše 40-ročnými bo-
hatými skúsenosťami v oblasti predaja 
a servisu poľnohospodárskej techniky 
na Slovensku. Hlavnými oblasťami 
činnosti sú predaj, poradenstvo, servis 
a náhradné diely. Cieľom spoločnosti 
je dodávať zákazníkom kvalitné a 
cenovo prístupné komplexné techno-

logické linky pre rozhodujúce poľno-
hospodárske plodiny, zabezpečovať 
odborné poradenstvo, poskytovať na 
kvalitatívne vysokej úrovni záručný a 
pozáručný servis a ponúkať originálne 
náhradné diely. 

Obchodná činnosť firmy je lokalizo-
vaná v regióne západného Slovenska 
so svojou jedinečnosťou v: 

- odbornosti predaja 
- sortimente s množstvom zastúpení, 

hlavne: Farmet Česká Skalice, Zetor 
Brno, SAME, Pottinger.
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OKIENKO PODNIKATEĽOV

EMATECH – technológie s.r.o., Hlohovecká cesta, 951 41 Lužianky
Firma Ematech–technológie s.r.o. 

pôsobí na slovenskom poľnohos-
podárskom trhu od apríla 1996. 
Nosným programom spoločnosti 
je predaj a servis poľnohospodárs-
kej techniky, náhradných dielov a 
poskytovanie agrotechnologického 
poradenstva k  minim. technológiám 
v rastlinnej výrobe.

Od svojho vzniku spoločnosť 
výhradne zastupuje na Slovensku vý-
znamných európskych výrobcov poľ-
nohospodárskej techniky - nemeckú 
firmu Horsch Maschinen GmbH a 
taliansku firmu Luclar-International. 
V roku 2006 rozšírila spoločnosť 
sortiment o značku rozmetadiel ne-
meckého výrobcu  Rauch. 

Okrem toho má spoločnosť v 
ponuke ďalšie poľnohospodárske 
stroje, ktoré na Slovensko importuje 
sesterská firma Ematech s.r.o. Rado-
šina. Sú to:

- traktory a stroje na zber krmovín 
nemeckej firmy DEUTZ-FAHR

- postrekovače francúzskej firmy 
TECNOMA

- teleskopické manipulátory talian-

skej firmy MERLO
- výmenný systém pre dopravu v 

poľnohospodárstve nemeckej firmy 
ANNABURGER

Obe firmy veľmi úzko spolupracu-
jú. Predajcovia Ematech-technológie 
ponúkajú vo svojom regióne stroje 
a technológie zo sortimentu Rado-
šinčanov a naopak. Obe firmy majú 
tak Slovensko podelené pomyslenou 
čiarou na vrchnú – severnú časť a 
spodnú – južnú časť, v ktorej pôsobia 
Nitrania.

V súčasnosti zamestnávame 16 
pracovníkov. 28. júna 2007 za účasti  
obchodných partnerov sa slávnostne 
otvorili nové administratívno-
-skladové priestory na Hlohoveckej 
ulici v Lužiankach, ktoré zodpove-
dajú aktuálnym potrebám modernej 
a dynamicky sa rozvíjajúcej firmy. V 
druhej etape výstavby sa v roku 2008 
plánujú vybudovať ďalšie skladové 
priestory a hala  pre kompletizáciu 
strojov pre  zákazníkov.

Firma Ematech-technológie s.r.o. 

sa každoročne zúčastňuje poľnohos-
podárskej výstavy Agrokomplex a 
môže sa pochváliť dvomi oceneni-
ami „Zlatý kosák“ za stroje Horsch 
Exaktor SE a Horsch Concord CO 
s PPF.

Spoločnosť každoročne organizuje 
pre svojich obchodných partnerov a 
potencionálnych zákazníkov celo-
slovenské a regionálne dni poľa na 
ktorých úspešne predvádza priamo 
v pracovnom nasadení poľnohospo-
dársku techniku ako aj novinky od 
zahraničných výrobcov a prezentuje 
nové technologické postupy prípravy 
a sejby v rastlinnej výrobe.

Za účelom priblíženia sa k zá-
kazníkovi a k zvýšeniu komplexnej 
starostlivosti o neho, spoločnosť 
prevádzkuje dve obchodno-servisné 
strediská vo  Dvoroch nad Žitavou 
a v Ožďanoch pri Rimavskej Sobo-
te. V súčasnosti  hľadá partnera pre 
rozšírenie obchodno-servisnej siete 
o nové pobočky firmy na  východ-
nom Slovensku. Zároveň sa plánujú 
vytvoriť aj nové pracovné miesta pre 
servis.

Tekmar s.r.o., Hlohovecká cesta, Lužianky
Vážení spoluobčania, okrem na-

šich miestnych podnikateĺov vám 
chceme predstaviť investičné zámery 
v našej obci. Dnes vám predstavíme 
investičnú akciu firmy Tekmar s.r.o. 
na Hlohoveckej ceste. O ich záme-
roch sme sa porozprávali s Ing. Jo-
zefom Nitrayom, CSc., konateľom 
spoločnosti.

- Pán riaditeľ, mohli by ste nám 
v krátkosti predstaviť vašu spoloč-
nosť?

 - Filozofiou spoločnosti TEK-
MAR je výroba originálnych výrob-
kov racionálnej výživy s udržaním 

špecifík a stravovacích návykov 
spotrebiteľov. Chceme dosiahnuť, 
aby náš produkt bol bohatý obsahom 
i chuťou.

- O ktoré vami vyrábané výrob-
ky racionálnej výživy ide?

- Sú to predovšetkým známe rôzne 
cereálne tyčinky, musli tyčinky, super 
slim a fit tyčinky, ktoré si môžu ľudia 
zakúpiť v obchodných sieťach Tesco, 
Billa, Coop Jednota a v ďalších iných 
predajniach

- Prečo ste sa rozhodli práve pre 
investíciu v našej obci? 

- Rozhodnutie vyplynulo z vý-

hodnej ponuky majiteľov pozemku 
a našim pocitov, že obec Lužianky 
je pre našu menšiu spoločnosť lepším 
partnerom ako mesto.

- Kedy by ste sa mali presťaho-
vať do nových priestorov ? 

- Predpokladáme, že 1. 1. 2009 
začneme s plnou prevádzkou. Skú-
šobnú prevádzku plánujeme otvoriť 
už skôr. Tým, že nejde o novú pre-
vádzku, sťahujeme sa z priestorov v 
inej lokalite, nepredpokladáme kom-
plikácie technického ani ľudského 

charakteru  pri nábehu výroby.
- Vašou investíciou plánujete roz-

šírenie výroby a s tým súvisiace aj 
prijímanie nových zamestnancov?

- Naša investícia v prvom rade 
vyplýva z potreby zvýšenia kvality 
výroby a potreby zaviesť medziná-
rodne akceptované certifikáty výroby 
potravín BRC a ISF. Naopak, spoloč-
nosť predpokladá výrazné zvýšenie 
produktivity, automatizácie a počet 
zamestnancov výrazne klesne.

Ing. Boris Szorád
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Futbalové vyžrebovania - jeseň 2008

1. kolo - 3. 8. o 17.00 h
Trnovec - Cabaj-Èápor
Diakovce - Selice
Lu�ianky - Po3⁄4ný Kesov
Hájske - Krá3⁄4ová n/V.
Svätoplukovo - Kynek
H. Lefantovce - Ri�òovce
Mojmírovce - Ivanka
2. kolo - 10. 8. o 17.00 h
Cabaj-Èápor - Ivanka
Ri�òovce - Mojmírovce
Kynek - H. Lefantovce
Krá3⁄4ová n/V. - Svätoplukovo
Po3⁄4ný Kesov - Hájske

Selice - Lu�ianky
Trnovec - Diakovce
3. kolo - 17. 8. o 17.00 h
Diakovce - Cabaj-Èápor
Lu�ianky - Trnovec
Hájske - Selice
Svätoplukovo - Po3⁄4ný Kesov
H. Lefantovce - Krá3⁄4ová n/V.
Mojmírovce - Kynek
Ivanka - Ri�òovce
4. kolo - 24. 8. o 17.00 h
Cabaj-Èápor - Ri�òovce
Kynek - Ivanka
Krá3⁄4ová n/V. - Mojmírovce
Po3⁄4ný Kesov - H. Lefantovce
Selice - Svätoplukovo
Trnovec - Hájske
Diakovce - Lu�ianky

5. kolo - 31. 8. o 17.00 h
Lu�ianky - Cabaj-Èápor
Hájske - Diakovce
Svätoplukovo - Trnovec
H. Lefantovce - Selice
Mojmírovce - Po3⁄4ný Kesov
Ivanka - Krá3⁄4ová n/V.
Ri�òovce - Kynek
6. kolo - 7. 9. o 16.00 h
Cabaj-Èápor - Kynek
Krá3⁄4ová n/V. - Ri�òovce
Po3⁄4ný Kesov - Ivanka
Selice - Mojmírovce
Trnovec - H. Lefantovce
Diakovce - Svätoplukovo
Lu�ianky - Hájske
7. kolo - 14. 9. o 16.00 h
Hájske - Cabaj-Èápor

Svätoplukovo - Lu�ianky
H. Lefantovce - Diakovce
Mojmírovce - Trnovec
Ivanka - Selice
Ri�òovce - Po3⁄4ný Kesov
Kynek - Krá3⁄4ová n/V.
8. kolo - 21. 9. o 15.30 h
Cabaj-Èápor - Krá3⁄4ová n/V.
Po3⁄4ný Kesov - Kynek
Selice - Ri�òovce
Trnovec - Ivanka
Diakovce - Mojmírovce
Lu�ianky - H. Lefantovce
Hájske - Svätoplukovo
9. kolo - 28. 9. o 15.30 h
Svätoplukovo - Cabaj-Èápor
H. Lefantovce - Hájske
Mojmírovce - Lu�ianky

Ivanka - Diakovce
Ri�òovce - Trnovec
Kynek - Selice
Krá3⁄4ová n/V. - Po3⁄4ný Kesov
10. kolo - 5. 10. o 14.30 h
Cabaj-Èápor - Po3⁄4ný Kesov
Selice - Krá3⁄4ová n/V.
Trnovec - Kynek
Diakovce - Ri�òovce
Lu�ianky - Ivanka
Hájske - Mojmírovce
Svätoplukovo - H. Lefantovce
11. kolo - 12. 10. o 14.30 h
H. Lefantovce - Cabaj-Èápor
Mojmírovce - Svätoplukovo
Ivanka - Hájske
Ri�òovce - Lu�ianky
Kynek - Diakovce

Krá3⁄4ová n/V. - Trnovec
Po3⁄4ný Kesov - Selice
12. kolo - 19. 10. o 14.00 h
Cabaj-Èápor - Selice
Trnovec - Po3⁄4ný Kesov
Diakovce - Krá3⁄4ová n/V.
Lu�ianky - Kynek
Hájske - Ri�òovce
Svätoplukovo - Ivanka
H. Lefantovce - Mojmírovce
13. kolo - 26. 10. o 14.00 h
Mojmírovce - Cabaj-Èápor
Ivanka - H. Lefantovce
Ri�òovce - Svätoplukovo
Kynek - Hájske
Krá3⁄4ová n/V. - Lu�ianky
Po3⁄4ný Kesov - Diakovce
Selice - Trnovec

1. kolo - 3. 8. o 14.30 h
Jelka - Janíkovce
Topo3⁄4níky - Sládkovièovo
Te�edíkovo - M. Dvorníky
Baloò - Trstice
Hájske - Matú�kovo
È. Brod - �oporòa
Lu�ianky - Vinohrady
N. �ivot - T. Mlyòany
2. kolo - 10. 8. o 14.30 h
Janíkovce - T. Mlyòany
Vinohrady - N. �ivot
�oporòa - Lu�ianky
Matú�kovo - È. Brod
Trstice - Hájske
M. Dvorníky - Baloò

Sládkovièovo - Te�edíkovo
Jelka - Topo3⁄4níky
3. kolo - 17. 8. o 14.30 h
Topo3⁄4níky - Janíkovce
Te�edíkovo - Jelka
Baloò - Sládkovièovo
Hájske - M. Dvorníky
È. Brod - Trstice
Lu�ianky - Matú�kovo
N. �ivot - �oporòa
T. Mlyòany - Vinohrady
4. kolo - 24. 8. o 14.30 h
Janíkovce - Vinohrady
�oporòa - T. Mlyòany
Matú�kovo - N. �ivot
Trstice - Lu�ianky
M. Dvorníky - È. Brod
Sládkovièovo - Hájske
Jelka - Baloò
Topo3⁄4níky - Te�edíkovo

5. kolo - 31. 8. o 14.30 h
Te�edíkovo - Janíkovce
Baloò - Topo3⁄4níky
Hájske - Jelka
È. Brod - Sládkovièovo
Lu�ianky - M. Dvorníky
N. �ivot - Trstice
T. Mlyòany - Matú�kovo
Vinohrady - �oporòa
6. kolo - 7. 9. o 13.30 h
Janíkovce - �oporòa
Matú�kovo - Vinohrady
Trstice - T. Mlyòany
M. Dvorníky - N. �ivot
Sládkovièovo - Lu�ianky
Jelka - È. Brod
Topo3⁄4níky - Hájske
Te�edíkovo - Baloò
7. kolo - 14. 9. o 13.30 h
Baloò - Janíkovce

Hájske - Te�edíkovo
È. Brod - Topo3⁄4níky
Lu�ianky - Jelka
N. �ivot - Sládkovièovo
T. Mlyòany - M. Dvorníky
Vinohrady - Trstice
�oporòa - Matú�kovo
8. kolo - 21. 9. o 13.00 h
Janíkovce - Matú�kovo
Trstice - �oporòa
M. Dvorníky - Vinohrady
Sládkovièovo - T. Mlyòany
Jelka - N. �ivot
Topo3⁄4níky - Lu�ianky
Te�edíkovo - È. Brod
Baloò - Hájske
9. kolo - 28. 9. o 13.00 h
Hájske - Janíkovce
È. Brod - Baloò
Lu�ianky - Te�edíkovo

N. �ivot - Topo3⁄4níky
T. Mlyòany - Jelka
Vinohrady - Sládkovièovo
�oporòa - M. Dvorníky
Matú�kovo - Trstice
10. kolo - 5. 10. o 12.00 h
Janíkovce - Trstice
M. Dvorníky - Matú�kovo
Sládkovièovo - �oporòa
Jelka - Vinohrady
Topo3⁄4níky - T. Mlyòany
Te�edíkovo - N. �ivot
Baloò - Lu�ianky
Hájske - È. Brod
11. kolo - 12. 10. o 12.00
È. Brod - Janíkovce
Lu�ianky - Hájske
N. �ivot - Baloò
T. Mlyòany - Te�edíkovo
Vinohrady - Topo3⁄4níky

�oporòa - Jelka
Matú�kovo - Sládkovièovo
Trstice - M. Dvorníky

12. kolo - 19. 10. o 11.30
Janíkovce - M. Dvorníky
Sládkovièovo - Trstice
Jelka - Matú�kovo
Topo3⁄4níky - �oporòa
Te�edíkovo - Vinohrady
Baloò - T. Mlyòany
Hájske - N. �ivot
È. Brod - Lu�ianky

13. kolo - 26. 10. o 11.30
Lu�ianky - Janíkovce
N. �ivot - È. Brod
T. Mlyòany - Hájske
Vinohrady - Baloò
�oporòa - Te�edíkovo
Matú�kovo - Topo3⁄4níky

Trstice - Jelka
M. Dvorníky - Sládkovièovo
14. kolo - 2. 11. o 11.00 h
Janíkovce - Sládkovièovo
Jelka - M. Dvorníky
Topo3⁄4níky - Trstice
Te�edíkovo - Matú�kovo
Baloò - �oporòa
Hájske - Vinohrady
È. Brod - T. Mlyòany
Lu�ianky - N. �ivot
15. kolo - 9. 11. o 11.00 h
N. �ivot - Janíkovce
T. Mlyòany - Lu�ianky
Vinohrady - È. Brod
�oporòa - Hájske
Matú�kovo - Baloò
Trstice - Te�edíkovo
M. Dvorníky - Topo3⁄4níky
Sládkovièovo - Jelka

V. liga Juh 
dorast

II. A trieda
Nitra-�a3⁄4a dospelí


