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Prekrásnu prírodu, ktorú sme zdedili po 
našich predkoch, podľa toho ako vyzerá si 
vôbec nevážime. Je nám všetko jedno. Ne-
zaujíma nás ani príroda, ani naše deti, ani 
naše vnúčatá. Nezaujíma nás ako budú 
žiť ďalej a aké životné prostredie im zane-
cháme. Ako ich naučíme vážiť si prírodu 
a životné prostredie, keď im ideme takýmto 
príkladom? Určite i vy ste znepokojení sú-
časným stavom životného prostredia a jeho 
zhoršovaním.
Možno i vy máte nepríjemný pocit z rozsia-
hleho hromadenia odpadu a pasívneho ob-
chádzania divokých skládok. Dá sa povedať, 
že sme na hranici ekologickej únosnosti zne-
čistenia životného prostredia. Je prístupné 
tieto skutočnosti ďalej ignorovať? Každému 
zdravo uvažujúcemu občanovi záleží na pro-
stredí, v ktorom žije a v ktorom budú žiť i jeho 
deti.  Čo nás vôbec nectí je čistota a poria-
dok v obci.  Vedieme svoje deti k čistote a po- 
riadkumilovnosti, či už napomínaním alebo 
vlastným príkladom? Papiere od cukríkov, 
keksov patria do smetného koša alebo ige-
litového vreca upevneného na stojane pred 
obchodom a nie na zem. To platí aj pre nás 
dospelých a hlavne pre fajčiarov. Stačí málo 
len trochu chcieť. Ak to dokážeme nebude 
naša obec vypadať ako smetisko. Za poria-
dok pred predajňami sú zodpovední pracov-
níci predajní, no niekedy a dá sa povedať, že 
je ich márnou snahou udržať poriadok, keď 
my sme ľahostajní. Sami hádžeme odpadky 
na zem a ani druhých neupozorníme. Verím, 
že až pochopíme vážnosť a význam čistoty 
v prvom rade my, v našej obci a navzájom 
sa budeme napomínať k udržiavaniu čisto-
ty, budeme vzorom aj pre tých, ktorí nie sú 
občanmi našej obce. 

Vážení spoluobčania
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Autobusové čakárne, verejné priestranstvá, 
parky, slúžia nám a sú našou vizitkou. Údrž-
ba je vecou obecného úradu, čistota vecou 
nás – jej obyvateľov. Nerobme si z nich od-
padové koše, skládky, ba dokonca i WC.  Je 
to prejav najnižšej kultúrnej vyspelosti obča-
nov. 
Ďalšou nedovolenou stránkou je vypaľova-
nie lístia, haluzí a kríkov. Stáva sa tradíciou, 
ktorá je protizákonná a to neriadené vypiľo-
vanie, likvidovanie stromov na verejných 
priestranstvách ako i tých v našich záhra-
dách. Nehovoriac už o tom, že sú tieto ha-
luze vyvážané na zakázané skládky. Ak má 
občan vybavené povolenie na výrub, môže 
haluze bezplatne odviesť na zberný dvor, 
ktorý je v prevádzke celý rok. Ďalším našim 

nedobrým javom je nezáujem o suseda či 
staršieho občana. Vzájomná úcta jedného 
k druhému akoby vymizla. Stávame sa ego-
istami a okrem nás nemáme záujem o ni-
koho. Ani nás nepohne, keď niekto leží na 
ulici, alebo sa skrúca od bolesti a možno, 
že naozaj potrebuje našu pomoc. A tu sme 
zase našim deťom zlým príkladom v pomo-
ci iným. Nevážime si spoločný majetok na-
dobudnutý z našich daní. Uvediem príklad, 
našu základnú školu. Máme ju zrenovovanú 
rok a pozrite sa ako vyzerá. Dobitá a nie 
náhodne. Autobusové zastávky popísané, 
vytrhané koše a pod. to tu nikdy nebolo. 
S týchto dôvodov, pre obavy a požiadavky 
našich občanov, pre pokojný život a spánok, 
pre poriadok bola zriadená obecná polícia. 
V zmysle zákona chráni majetok občanov, 
zdravie a zdravé životné prostredie, bude 
dbať na čistotu a poriadok v obci. Sú len tra-
ja a teda nemôžu celoplošne obsiahnuť obec 
a ani nemôžu byť stále zastihnuteľní ale sú tu 
a spolu so štátnou políciou zaisťujú poriadok 
v obci.
Tým, ktorým nie je ľahostajné ako naša obec 
vypadá dávam k dispozícii telefónne čísla, 
na ktorých je záznamník hovorov: kancelária 
náčelníka obecnej polície – 037/6410189, 
0911 695 111, kancelária príslušníkov obec-
nej polície – 037/6410188, 0911 694 111, 
e-mail – opotapka@gmail.com, opluzianky@
gmail.com. Veríme, vážení občania, že spoloč-
ným úsilím dosiahneme spoločnú nápravu. 
                                                  

  Milan Cabánek
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Nebál sa žiadnej roboty

Táto stránka sa stala automaticky samo-
zrejmým miestom  pre vyhodnotenie a spro-
pagovanie osobností, ktoré medzi nami žijú, 
stretávame sa s nimi na ulici a pritom sú 
to ľudia, ktorí sú obdivuhodní. Je málo tých, 
ktorí vo svojom rodisku prežijú takmer celý 
život. Mám na mysli tých, ktorí sa z domu 
ani nepohli, ale myslím aj na tých, ktorí sa 
znovu a znovu vracajú do rodnej obce, po 
nejakom krátkom intervale, keď  ich osud 
zavial za  poznaním, vzdelaním...                             
Jedným z tých, ktorí našu obec zviditeľnili 
a reprezentovali je aj náš spoluobčan Pavol 
Karas, po našom Palušo Karas. 

Svetlo sveta uzrel dňa 20. 9 1939 v Lužian-
kach, ako prvý z troch chlapcov krajčírskeho 
majstra Pavla Karasa a jeho manželky Júlie. 
Ľudovú školu vychodil v rodnej obci. Meš-
tianku v Zbehoch a Strednú priemyselnú 
školu strojnícku v Bánovciach nad Bebra-
vou. Súbežne absolvoval i výcvik pilotov 
motorového lietania v Malých Bieliciach pri 
Partizánskom. Pre zhoršenú ostrosť videnia 
sa musel so svojim snom – byť pilotom roz-
lúčiť. Po maturite v roku 1957 na základe 
umiestenky nastúpil do Banských projektov 
v Bratislave, ako pomocný konštruktér pro-
jektant. Po roku praxe dostal povolávací roz-
kaz na základnú vojenskú službu. Nastúpil 
do Ženijno-technického učilišťa v Bratislave 
do školy pre dôstojníkov v zálohe a po jej 
absolvovaní pôsobil v ženijnom útvare v se-
verných Čechách. Po odchode do zálohy, 
po skončení ZVS, sa Pavol Karas zamest-
nal v národnom podniku Kovoplast Nitra, 
kde postupne zastával funkcie prípravára 
výroby, technológa, konštruktéra a od roku 
1964 vedúceho konštrukcie. V roku 1974 
bol poverený vedením investičnej výstavby 
opráv a údržby. Počas pôsobenia v tomto 
podniku bol viackrát vyhodnotený ako „Vzor-
ný pracovník“, a „Najlepší zlepšovateľ“, 
a bol členom kolektívu, ktorý dostal vysoké 
štátne vyznamenanie „ Rad práce“. 
Od roku 1980 v tej istej funkcii pracoval 
v podniku Tekos Nitra a okrem iného mal 
pod palcom výstavbu výrobného areálu Te-
kos na Sasinkovej ulici v Lužiankach. Od 
roku 1985 pracoval v podobnej funkcii v By-

tovom podniku Nitra (dnešný Službyt), do 
roku 1992, kedy bol útvar zrušený. Zamest-
nal sa vo VÚŽV v Lužiankach, ako ošetrova-
teľ hospodárskych zvierat a od roku  1995 
v SPP ako strážnik, odkiaľ v roku 1999 od-
chádza do dôchodku. 
Ako chlapec z dediny bol fyzicky zdatný a po-
hybovo nadaný. Bol reprezentantom stred-
nej školy v ľahkej atletike, basketbale a vo-
lejbale. Ako vojak sa zúčastňoval rôznych 
športových súťaží, výsledkom čoho bolo 1. 
miesto v súťaži dôstojníkov celej ČS armá-
dy vo vojenskom desaťboji. Pre upresnenie 
tento desaťboj mal tieto disciplíny: beh na 
100m, beh na 200m, vytrvalostný beh na 
1500m, plávanie rýchlostné na 100m, plá-
vanie vytrvalostné na 800m, streľba piš-
toľou, streľba puškou, hod granátom, skok 
do diaľky a skok do výšky. V súťaži viedol 
6 mesiacov až do odchodu do zálohy. Len 
málokto sa môže pochváliť s takto dosiah-
nutým úspechom. 
Okrem toho sa zúčastnil prvých celoštát-
nych spartakiád ako študent a ako vojak. 
Od roku 1962 bol členom futbalového oddi-
elu Lokomotíva Lužianky do roku 1971, kedy 
ukončil aktívnu činnosť. V mužstve starých 
pánov hrával proti svojim bývalým súperom. 
Mužstvu sa v tom čase darilo, výsledkom 
čoho bol postup o tri súťaže a prvé miesto 
v 1.A triede. Nezabudnuteľné  boli hodové 
zápasy so Zbehami, kedy bolo plné nielen 
ihrisko, ale i násyp železnice Lužianky – Ča-
kajovce. Zvláštnosťou nášho družstva boli 
bratské dvojice: Šantavých (nebohí Michal – 
Lister a Vojtech), Karasových (Palušo a Ivan 
– Ičo), Bojdových (Er-
nest a nebohý Jozef 
– Lobdulo), Šantavých 
(Pišta a nebohý Jozef 
– Holubček). V tom-
to období bola veľmi 
rozšírená investičná 
výstavba vykonávaná 
v rámci akcie „Z“, kto-
rej sa jednotlivci, spo-
ločenské organizácie 
a teda aj športovci 
zúčastňovali.  Tak 
sa u nás vybudoval 
kultúrny dom, farský 
úrad,  materská ško-
la, dom smútku s 

ohradou, obchod na Holotke a Kajsy a pod. 
Pavol Karas bol organizátorom ale najmä 
aktívnym účastníkom populárnych plesov 
ZRPŠ, každoročne organizovaných v spolu-
práci s vedením školy. Neboli mu cudzie ani 
historické slávnosti našej obce, ktorých chýr 
sa niesol ďaleko po okolí, ako boli dožinkové 
slávnosti, alegorické sprievody športovcov 
a maškarné plesy. Po skončení aktívnej fut-
balovej činnosti si na Kaplanovej ulici v Lu-
žiankach postavil rodinný dom, do ktorého 
sa v roku 1974 nasťahoval. V novom dome 
sa manželom Pavlovi a Márii, rod. Beneovej 
narodila tretia dcéra.  
Okrem športu jeho veľkým koníčkom bola 
autoturistika. V letnom dovolenkovom obdo-
bí s rodinou navštevoval okolité štáty, hlav-
ne prímorské a to Rumunsko, Bulharsko, Ju-
hosláviu, Taliansko, Maďarsko a Rakúsko. V 
súčasnej dobe sa venuje svojmu dávnemu 
koníčku – hubárčeniu, zbieraniu liečivých 
bylín, prácam okolo domu a v záhradke. 
Pavol Karas sa na jeseň minulého roku 
dožil významného životného jubileá 70 ro-
kov. Pri tejto príležitosti by som sa mu chcel  
čo najsrdečnejšie poďakovať za dosiahnuté 
úspechy a zviditeľnenie našej obce. Prajem 
mu pevné zdravie, šťastie a radosti v kru-
hu svojich najbližších manželky, troch dcér 
s manželmi, štyroch vnučiek a jedného 
vnuka, ktorí sú pyšní na svojho deda, ktorý 
môže byť vzorom nielen svojmu pokoleniu 
ale v mnohom aj nám ostatným, svojou vy-
trvalosťou a húževnatosťou.

 Milan Cabánek
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Mať psa znamená mať zaňho aj zodpovednosť

Betlehem

Obecná polícia v Lužiankach upozorňuje 
všetkých majiteľov psov v obci na povinnosť 
dodržiavať Všeobecne záväzné nariadenie 
obce č. 1/2009 o podmienkach držania 
psov na území obce. Obyvatelia obce Lužian-
ky by si mali v prvom rade uvedomiť, že mať 
psa znamená mať aj zodpovednosť za svoj-
ho psa. Obecná polícia obce Lužianky upo-
zorňuje všetkých majiteľov psov, že v zmysle 
VZN č. 1/2009 o podmienkach držania psov 
na území obce je chov psov povolený len pri 
dodržiavaní všetkých predpisov a nariadení 
vzťahujúcich na chov psov. Každý chovateľ 
psa je povinný splniť si pri psoch starších 
ako 3 mesiace ohlasovaciu povinnosť na 
Obecnom úrade v Lužiankach, opatriť psov 
evidenčnou známkou, po dovŕšení 6 mesi-
acov života uhradiť ročný poplatok vo výške 
4,- € za psa v pokladni obecného úradu v 
zmysle VZN č. 3/2009 § 8 odst.6. Predme-
tom dane za psa nie je pes chovaný na ve-
decké a výskumné účely, pes umiestnený v 
útulku zvierat a pes so špeciálnym výcvikom, 
ktorého vlastní občan alebo používa občan 
s ťažkým zdravotným postihnutím. Majiteľ 
je ďalej povinný zabezpečiť pravidelné oč-

kovanie psa proti besnote, vodiť psa len na 
vôdzke bezpečne pripevnenej na obojku. Je 
zakázané opustiť psa na verejnom priestran-
stve. Na území obce je zakázané znečisťovať 
verejné priestranstvá psími exkrementami. 
Ak pes znečistí spoločné priestory – verejné 
priestranstvo v obci, je ten kto psa vedie, po-
vinný výkaly bezprostredne odstrániť. Za psa 
vždy zodpovedá jeho držiteľ alebo osoba, 
ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva 
dohľad. Obecná polícia v Lužiankach vyzýva 
všetkých majiteľov psov, aby zamedzili ich 
voľnému pohybu v obci, aby zabránili zne-
čisťovaniu verejných priestranstiev psími 
exkrementami. Za porušenie podmienok 
uvedených vo Všeobecne záväznom naria-
dení obce č. 1/2009 a Zákone č. 282/2002 
v znení neskorších predpisov a noviel § 7 
ods. 1 písm. a, b, c, d, e, f, ods. 2 písm. a, b, 
c, d, e, f  Z. z. v znení neskorších predpisov 
môže byť príslušníkmi OP Lužianky uložená 
za priestupky podľa ods. 1 a ods. 2 písm. a 
až c pokuta až  do výšky 165 eur a za priestu-
pok podľa odseku 2 písm. d až f možno uložiť 
pokutu do 65 eur. 

Náčelník OP      

Betlehem je symbol Vianoc znázorňujúci 
mesto Betlehem, maštaľku, jasličky- rodis-
ko nášho pána Ježiša Krista, ktorý bol v na-
šom farskom kostole od jeho výstavby stále 
aktuálny počas Vianoc každým rokom.  Deti, 
z ktorých sú už dnes starší ľudia, ale aj tie 
ďalšie pokolenia, vždy s úžasom na Vianoce 
hľadeli na jasličky s Ježiškom a na Murin-
ka, neskoršie kučeravého anjelika, ktorý 
pri vhodení mince do pokladničky sa poklo-
nením hlavy pekne poďakoval. V takomto 
stvárnení slúžil našim farníkom rovných 70 
rokov.
Posledné Vianoce došlo k zmene. Nastala 
v usporiadaní, rozšírení a zmodernizovaní 
tohto symbolu Vianoc o nové objekty, zvie-
ratá, osoby, jazero, ako to vo svojich pred-
stavách videl, vo svojej záľube a koníčku 
prejavil a v krásnom ľudovom umení zhotovil 
náš spoluobčan Patrizio Pavarin – manžel 
Dagmar Privalincovej, vnučky Jozefa Vareč-
ku, známeho šoféra bývalého korytovského 
autobusu. Na dielo svojho otca je pyšná aj 
dcéra Barbarka, ktorá sa tiež podieľala pri 
vyhotovovaní tohto zaujímavého, krásneho 

diela. Aby boli figúrky funkčné, znázornená 
obloha osvetlená hviezdami, o to sa posta-
ral Edo Privalinec , a tak vzniklo rodinné die-
lo, ktoré odsúhlasil a odobril duchovný otec 
a správca farnosti ThDr. Michal Stríženec. 
Betlehem predstavuje mesto v dobe, keď 
sa nám narosil náš Spasiteľ. Sú tam znázor-
nené dominanty ako maštaľka s jasličkami, 
kostol, mesiac, domy – objekty blahobytu, 
ale aj chudobná časť so stajňou, zvieratka-
mi, životom obyčajných ľudí, rybárov, pas-
tierov, mlynárov a drevorubačov. Nájdeme 
tam aj jazero s prievozníkom.  Betlehem 
je vyrobený z dreva, papieru, polystyrénu, 
sádrokartónu a toto všetko je pekne dozdo-
bené umelým machom. Táto záľuba a ume-
nie precítiť realitu doby je veľmi pekne zná-
zornená v tomto novom prevedení. Verím 

a som o tom presvedčený že, nový betle-
hem budú obdivovať aj ďalší pokračovatelia 
našej generácie. Chcel by som sa tvorcom 
tohto diela poďakovať za niečo nové, pek-
né, čo obohatí našu farnosť i obec, na čo 
môžeme byť hrdí. 

Milan Cabánek

Rád by som sa pár vetami vrátil späť na 
koniec roku 2009.  Nedeľa 20 decembra, 

posledná pred Vianocami, kedy si zapaľuje-
me 4. sviecu na adventnom venci.  Bola aj 
u nás niečím iným, sviatočným dňom pred-
prípravy na Vianoce. V túto nedeľu, ktorej 
sa hovorí aj zlatá nedeľa sa naše spevácke 
skupiny spojili a spolu s Kultúrnou komisiou 
pri Obecnom zastupiteľstve v Lužiankach, 
pripravili kultúrny program pod názvom 
„Vianočné pastorále“. Spevácka skupina 
Lužiančanka svojimi piesňami úzko spätými 
s touto predvianočnou atmosférou potešila 
svojich priaznivcov.  Spevácka skupina Lúč 
si na toto stretnutie pripravila divadelnú 
scénku v dobových kostýmoch o sv. Panne 
Márii a sv. Jozefovi a ich príchodu do mesta 
Betlehema. Divadelná scénka bola o to za-
ujímavejšia, že v nej účinkovali aj malé deti. 
Piesne a divadelná scénka dobre zapadli 
do obdobia najkrajších sviatkov v roku.  Pri 
záverečnej piesni Tichá noc svätá noc..., 
ktorú spievali oba súbory sa k účinkujúcim 
pridali aj vďační diváci, ktorí povstali zo svo-
jich stoličiek a v prítmí a v dojatí spievali. 
Krásna a dojímavá atmosféra Vianoc bola 
znásobená aj v našom chráme. I tu počas 
vianočných sviatkov striedavo skupina Lúč 
a Lužiančanka za doprovodu Maroša Bará-
tha spievali vianočné piesne. K vianočnej 
atmosfére je neodmysliteľná aj vianočná 
výzdoba. Ku krásnym vianočným sviatkom 
prináleží aj tento  vonkajší prejav úcty a spo-
lupatričnosti farníkov a občanov. Nič nevzni-
ká samo a preto všetkým, ktorí  prispeli 
k tejto slávnostnej atmosfére, ktorých som 
menoval ale i tých ktorých som nespomenul 
patrí poďakovanie.

Milan Cabánek

Obzretie sa späť

Niekto skúsený a múdry už dávno povedal, 
že dejiny sa opakujú. V našom prípade je to 
pravda. Chcel by som len pripomenúť veri-
acim našej farnosti, ktorí sú o niečo starší, 
skúsenejší, i keď náš farský kostol nie je tak 
starý ako okolité farské kostoly, že boli časy, 
keď sme sa na Veľkú noc kolenačky približo-
vali k Božiemu hrobu.  Dnes je Boží hrob iný, 
inak usporiadaný, ale v podstate ako zhruba 
pred 50 rokmi a tak tí skôr narodení pri slá-
vení najväčšieho sviatku roka si okrem toho 
podstatného s radosťou spomenuli na roky 
svojej dávnej mladosti.                                                                                                                 

Milan Cabánek

Po kolenách 
k Božiemu hrobu
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Novoročné, slávnostné zasadnutie – pose-
denie výboru ZO JDS v Lužiankach a pozva-
ných hostí sa uskutočnilo dňa 6. 1. 2010 
ako „Trojkráľové“. Zhodnotili sme uplynulý 
rok a dali si ciele a predsavzatia na rok 
2010, lebo žiť ešte chceme. 
Výročná členská schôdza s fašiangovým 
programom a tradičnou tombolou bola aj 
v tomto roku. Bilancovanie, hodnotenie 
a plány do budúcna sme prebrali dopodrob-
na. Hostia – M. Kmeťová, delegátka OO JDS 
Nitra a Milan Cabánek, starosta obce sa 
prihovorili milým slovom a povzbudili nás 
v našej činnosti. Kultúrny program, chutné 

Zo života ZO JDS v Lužiankach
občerstvenie a dobrá nálada nechýbali. Veď 
aj tretí vek je pekný a stále niečo tvoríme  
keď aj síl už ubúda.
Fašiangového karnevalu sme boli svedka-
mi v Liečebno – výchovnom sanatóriu ZŠ 
Kynek, kde sme vycestovali v rámci  pravi-
delnej prechádzky. Pozvali nás pedagogickí 
pracovníci a deti z tohto zariadenia. Bolo 
to veľmi pekné a milé podujatie. Radosť 
a dobrá nálada bola na obidvoch stranách. 
Fašiangy sme ukončili na chate Dolubre-
hy v Zbehoch. Bolo nás trošku viacej ako 
v minulý rok. Pri malom občerstvení nálada 
fašiangová a v tomto peknom prostredí na 
čerstvom lufte priam vynikajúca. 
Okresného stolnotenisového turnaja senio-
rov, ktorý sa konal v ZŠ Mojmírovciach sa 
zúčastnil náš preborník  Ing. Emil Kisý. Zís-
kal prvé miesto v kategórii nad 70 rokov. Aj 
šport je v našom veku možný a zaujímavý 
najmä ak to niekoho baví a chce. Boli sme 
ho povzbudiť a turnaj pozdraviť. Pozreli sme 
si aj pamätihodnosti obce, najmä kaštieľ, 
ktorý teraz slúži ako rekreačný objekt. Je 
pekne zariadený a vhodný na oslavy a relax. 
Pozdravili sme aj pána starostu na obec-
nom úrade a pochválili peknú dedinu. 
Na ďalšom stolnotenisovom turnaji v Nitre do-
siahol Ing. Emil Kisý druhé miesto. Blahože-
láme! Pridajte sa kto môže, nech nie je sám. 
Uvidíme čo všetko ešte do konca roku zvlád-
neme, pri našom zdraví, veku a chuti do ži-
vota.      

Predsedníčka ZO JDS v Lužiankach

Začiatkom októbra minulého  roku sa z nitri-
anskeho regiónu vybrali pútnici do rakúske-
ho pútnického mesta Mariazelli. Je to zná-
me pútnické mesto, veľmi navštevované. 
Nebolo by na tomto putovaní nič nové a nič 
zvláštne, keby sa organizátori a účastníci ne-
rozhodli, že toto mariánske pútnické mesto 
navštívia vo svojich ľudových krojoch, každý 
za svoju obec a takto prejavia úctu k Pan-
ne Márii. Ako všetci dobre vieme, nitriansky 
región je v  oblasti krojov veľmi rôznorodý. 
Dá sa povedať, že skoro každá dedina má 

Lužiansky kroj obdivovali aj v Mariazelli
svoj kroj, svoje základné prvky v ňom, čo 
ho činí  zaujímavým a identickým. Je veľmi 
zaujímavé a ja mám z toho veľkú radosť 
a som aj právom pyšný, že na tejto púti  bol 
aj krásny a svojrázny kroj našej obce ktorý 
reprezentoval našu obec. Spolu s ostat-
nými krojmi ho obdivovali pútnici rôznych 
krajín  a národností, ktorí sa v tomto meste 
zišli. O pútnickom meste Mariazell sa do-
čítate v článku nášho duchovného otca 
ThDr. Michala Stríženca.                                                                                                  

Milan Cabánek

Málo pútnických miest na svete má takú 
minulosť ako v Štajersku (Steiermark) sa 
nachádzajúci Mariazell. Legenda o vzniku 
miesta Mariazell hovorí, že opát Otker z be-
nediktínskeho Kláštora St. Lambrechta vy-
slal mnícha menom Magnus do regiónu, kto-
rý patril vtedy kláštoru. Mních mal poskytnúť 
miestnym obyvateľom duchovnú podporu. 
Opát Otker dovolil mníchovi, aby si zobral so 
sebou sošku Panny Márie z lipového dreva. 
Večer 21. decembra 1157 na cestu spadla 
skala a prehradila mu ďalší priechod. Mních 
sa s modlitbou obrátil na Pannu Máriu a po-
žiadal ju o pomoc. Na príhovor Matky Božej 
sa skala rozdvojila a mních mohol pokračo-
vať v ceste. Po príchode na miesto určenia 
duchovný položil sochu na peň a začal budo-
vať „celu“ (nem. Zelle), ktorá by slúžila ako 
kaplnka a zároveň ako prístrešie. „Mária v 
cele = Mariazell“ dala názov miestu a stala 
sa vyhľadávaným cieľom pútnikov. 
Zmienená socha je doteraz uctievaná Pan-
na Mária, ktorú v Rakúsku nazývajú Mag-
na Mater Austriae (Veľká Matka Rakúska). 
Predpokladá sa, že budovanie kaplnky v 
románskom štýle sa začalo v roku 1200, as-
poň podľa letopočtu, vyrytého nad hlavným 
portálom. Prvýkrát sa písomná zmienka  
o “cele” objavila v roku 1243. V dokumente 
z roku 1330 salzburského arcibiskupstva 
sa zmieňuje, že Kostol Panny Márie v Zell 
sa stal veľmi navštevovaným pútnickým 
miestom. V roku 1344 obyvatelia v Ma-
riazelli získali právo usporadúvať trhy. Ani  
v nasledujúcich desaťročiach neoslaboval 
tok pútnikov prichádzajúcich na posvät-
né mariánske miesto. Uhorský kráľ Ľudo-
vít Veľký dal v roku 1370 postaviť dodnes 
zachovanú kaplnku ako poďakovanie za 
víťazstvo nad nepriateľmi kresťanskej viery 
na východe. Okolo roku 1500 mal už Ma-
riazell medzinárodnú povesť. Nový rozkvet 
zaznamenalo mariánske pútnické miesto v 
dobe baroka. Mariazell sa stalo významným 
duchovným strediskom pre národy Podunaj-
ského priestoru. Zdroje neskrývajú, že Ma-
riazell zohrával významnú úlohu v duchovnej 
tradícii národov žijúcich v súčasnej strednej 
Európe. Gotický chrám už nestačil odolávať 
prívalu pútnikov, preto opát Benedikt Pierin 
z Kláštora St. Lambrechta rozhodol o jeho 
prestavbe v barokovom štýle (1644-1683). 
Milostivá soška Matky Božej sa nazýva nielen 
Magna Mater Austriae (patrónka Rakúska), 
ale i Mater Gentium Slavorum (patrónka 
Slovanov) a Mater Hungarorum (patrónka 
Maďarov). V dňoch 7. – 9. septembra 2007 
oslávilo pútne miesto Mariazell 850. výročie 
svojho vzniku. 
Pápež Benedikt XVI. uskutočnil v dňoch 7. 
až 9. septembra 2007 apoštolskú návštevu 
rakúskeho pútnického mesta Mariazell, kto-
ré slávi 850. výročie založenia. Na sviatok 
Narodenia Panny Márie 8. septembra bude 
Svätý Otec sláviť v Mariazelli svätú omšu. 

ThDr.  Michal Stríženec, farár v Lužiankach                     

Rakúske pútnicke 
mesto Mariazell
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Srdečne  pozdravujem uprostred leta všet-
kých svojich farníkov, keď máme viac voľ-
ného času, ktorý nám dáva Pán, aby sme 
sa vydali na púť, na cestu aj do svojho vlast-
ného vnútra, ku svojmu vlastnému „ja“, aby 
sme si dali odpoveď na otázku: kto vlastne 
sme....
Čítal som nedávno knižku od francúzskeho 
teológa Jacques-a  Maritain-a, kde hovorí 
o identite dnešného človeka o jeho snahe 
o rozvinutie, o dosiahnutie slobody, o jeho 
snahe po šťastí... Jacques Maritain (18. 
11.  1882 – 28 04. 1973) bol francúzsky 
katolícky filozof. Narodil sa ako protestant. 
Ku katolíckej viere konvertoval v roku 1906. 
Je autor viac ako 60 kníh. Maritain hovorí o 
zmätku, ktorý  vládne dnes u moderného, 
súčasného človeka a ktorý prežil aj on sám. 
Počas štúdii sa zoznámil aj so svojou budú-
cou manželkou Raissou  Oumansoff. Obaja 
boli sklamaní ich vedeckým štúdiom na Sor-
bonne, ktoré zlyhalo v prenikaní za javový 
povrch vecí smerom k ich podstate. Rovna-
ko tak boli Jacques a Raissa silno zasiahnu-
tí duchovnou vyprahnutosťou francúzskeho 
intelektuálneho života a prechádzajúc sa 
v Jardin des Plantes (botanickej záhrade), 
dali si sľub, že spáchajú samovraždu, ak 
nenájdu odpoveď na zdanlivú nezmysel-
nosť života. “Skutočne som hľadala len to, 
čo by som potrebovala na dokázanie exis-
tencie, ktorá sa mi zdala potrebná, aby ľud-
ský život nebol vecou krutou a absurdnou. 
Potrebovala som radosť z rozumenia, svetlo 
presvedčenia, pravidlo života založené na 
bezpodmienečnej pravde. Samozrejme, s 
takýmito sklonmi som sa mala dať najprv 
na filozofiu. Ale nik mi toto neporadil. A ja 

Pozvánka na jeden zvláštny výlet na jednu zvláštnu púť...
som stále verila, že prírodné vedy majú kľúč 
k všetkému poznaniu.” – píše Raissa, filo-
zofka a jeho manželka. V knihe Traja refor-
mátori (Trois reformateurs, Libraire Pion, Pa-
ris, 1925) píše: „Je to problém zmiešavania 
pojmov „individuum“ (jednotlivec) a „osob-
nosť“. Čo nám hovorí kresťanská filozofia?                                                                                                                               
Osoba je úplná individuálna substancia, ro-
zumovej povahy a vládkyňa nad svojou čin-
nosťou, sui iuris autonomná, je svetom vyš-
ším než každý hmotný poriadok. To čo tvorí 
osobu je jestvovanie nesmrteľnej duše, kto-
rá je nezávislá od každej vrtkavej predstavi-
vosti a od všetkej mašinérie hmotných javov. 
Preto sv. Tomáš Akvinský definuje osobu: „ 
Persona significat  id quod est perfectissi-
mum in tota natura.“ (Osoba je niečo, čo 
je najdokonalejšie v prírode.)  Jednotlivec 
(individuum) naproti tomu je pomenovanie, 
ktoré je spoločné pre človeka, pre zviera, pre 
rastlinu, pre mikróba a pre atóm. Jednotli-
vec (individuum) sa zakladá na vlastných 
požiadavkách hmoty – čo je princíp individu-
ácie – pretože hmota je princípom delenia, 
pretože žiada zaujať nejakú polohu a mať 
nejaké množstvo, čím to, čo tu je, sa bude 
odlišovať od onoho, čo je tam. Ako indivi-
duá sme teda podriadení hmote, hviezdam. 
Ako osoby sme nad všetkým (ontologicky).                                                                                                       
Čo vlastne teda robí dnešný moderný indi-
vidualizmus? Vyvyšuje individualizmus a 
premaskováva ho na osobnosť. Dáva člove-
kovi ako jednotlivcovi (individuu) všeobecné 
hlasovacie právo, voľnosť mienky. Osoba 
človeka tak ostáva osamotená, nahá, bez 
akejkoľvek spoločenskej armatúry, ktorá by 
mala človeka udržovať a chrániť pred nemi-
losrdne si odporujúcim  akciám a reakciám 

vzájomne si odporujúcich záujmov a chúťok, 
ktoré človek nosí v sebe od prírody (po dedič-
nom hriechu). Vzniká tak neustále zmyslové 
dráždenie a nesmierny nával omylov každé-
ho druhu, ktoré driemu vo vnútri človeka..                                                                                                                                  
Podľa učenia sv. Tomáša Akvinského  je 
jednotlivec (individuum)  pre spoločnosť, 
pre štát, musí jej platiť dane a v prípade 
potreby obetovať  v obrannej vojny za štát 
aj svoj život. Ale človek ako osoba – je pre 
Boha a štát je pre osobu, aby jej umožňoval 
dosiahnutie dobra mravného, duchovného 
a dobra, ktorým je Boh sám teda – nebo, 
kam je človek podľa svojej podstaty ur-
čený. Ak teda rozvíjame svoju individua-
litu – znamená to, že žijeme sebecky, že 
žijeme životom vášní, že robíme zo seba 
stredisko všetkého a že sa tak stávame 
otrokmi tisícov prechodných dobier, ktoré 
nám prinášajú len biednu chvíľkovú radosť.                                           
Naproti tomu osoba (osobnosť) vzrastá v 
miere, v akej sa duša, povznášajúc sa nad  
zmyslový svet, pripútava užšie rozumom a 
vôľou k tomu, čo dáva život ducha. To čo 
filozofi zbadali a definovali, to svätí poro-
zumeli, že totiž plné rozvinutie našej  úbo-
hej osoby (osobnosti) spočíva v tom, že ju 
do istej miery stratíme v Bohu, ktorý jediný 
vlastní osobnosť v dokonalom zmysle slova, 
lebo len on je absolútne nezávislý vo svojej 
bytosti a vo svojej činnosti. Hoci svätí v rade 
bytosti si držia svoje ja, odlišné od Boha, v 
rade činnosti,  poznania a lásky tak pove-
diac nahradili svoje vlastné ja Božským ja. 
Také je tajomstvo nášho ľudského života, 
ktoré úbohý moderný svet  nepozná...                                   
     
ThDr. Michal Stríženec, farár v Lužiankach                     

Dňa 20. 2. 2010 sa mladí hasiči z Lužianok: 
1. družstvo v zložení Alexandra Cocherová, 
Karolína Fábryová, Andrej Železník, Andrej 
Vranka, 2. družstvo v zložení Tomáš Maťo, 
Jozef Billa, Patrik Kudry a Mário Billa zú-
častnili na súťaži zručnosti o „Putovný pohár 
starostu obce Ivanka pri Nitre“. Museli sa po-
pasovať s neľahkými súťažnými úlohami, ale 
aj s vlastnou trémou, nakoľko boli na takejto 
súťaži prvýkrát. Po úvodnom kole bola situá-
cia vážna, lebo obe súťažné štvorice sa  do-
pustili chýb, ale ani rozhodcovia nás nešetrili. 
Desať trestných sekúnd, ktoré nám pripočíta-
li k výsledným časom nás posunuli na chvost 
tabuľky. Po prestávke a pohovore o chybách, 
ktoré bolo treba odstrániť, v druhom kole 
zabrali. Časom 1,48 sa Lužianky dostali na 
konečné 3. miesto. Výbuch radosti z dob-
rého umiestnenia a šťastný výraz v očiach 
je najväčšia odmena za dva týždne trénin-
gov, ktoré boli pod taktovkou Martina Co-
chera a Ignáca Chudiaka, ktorí sa nemalou 
mierou pričinili o tento krásny úspech. Je to 
zatiaľ najlepšie umiestnenie našich mladých 
„Plameňákov“, ku ktorému im gratulujeme 
a zároveň držíme palce do ďalších súťaží.

Martin Cocher

Súťaž plameň 2010

Záver fašiangov je závislý od dátumu Veľkej 
noci, ktorý je pohyblivý. Oslavujú sa vždy 
v utorok pred Popolcovou stredou, ktorou 
začína pôstne obdobie a zahŕňa aj Veľko-
nočný týždeň.  V tomto roku sme fašian-
govali 16. februára, kedy kultúrna komisia 
usporiadala tanečnú zábavu. Do tanca hral 
D.j. „Dodo“. Návštevníci si zatancovali ale 
i zaspievali. Diskdžokej  nezaháľal a často 
chodil pomedzi tancujúcich s mikrofónom 
a podnecoval ich prejaviť svoj spevácky ta-
lent. Bolo spevu, smiechu a tí odvážnejší 
skúsili aj spev do mikrofónu. Parket bol ob-
sadený mladými ale aj tými skôr narodený-
mi. Všetci sa veselili,  iba tí ktorým smútok 
nedovolil tanec, počúvali pri stole. Tak ako 

Fašiangy sa končia

v iných obciach aj u nás sa zachovávajú fa-
šiangové zvyky aj obrady.  Aj tento rok obe 
naše spevácke skupiny spestrili fašiangový 
večer pochovávaním basy. Akou piesňou 
by sa malo začať pochovávanie basy ak 
nie piesňou „Fašiangy, Turice, Veľká noc 
príde, kto nemá kožúška zima mu bude...“. 
Počasie prialo fašiangovým slávnostiam, 
ako šité na mieru. Vonku mínusové teploty, 
krajina zahalená do snehovej periny, veru 
kožuštek bol potrebný pre každého z nás 
bez ohľadu na vek. Pokračovanie textu tejto 
piesne je zároveň výzvou, aby sme si uve-
domili, že nie všetci ľudia na našej planéte 
majú také podmienky na živobytia ako my 
na Slovensku.  Preto aj striedania fašian-
gového obdobia a za ním pôstne obdobie, 
sebazapieranie, príspevky pre chudobných 
... má veľký význam pre harmonický význam 
človeka. Program pokračuje a dvaja z účin-
kujúcich hlasno oznamujú príchod fašiango-
vej chasy. Hlásnik dáva prítomným zname-
nie aby sa usadili, ďalší člen skupiny vyzýva 
aby účinkujúcich nenechali stáť pri dverách. 
Celý sprievod prechádza sálou s rekvizitami 
a vyzdobenou basou, ktorú vyprevádzajú na 
poslednú cestu.  Farár a miništrant vyko-
návajú obrad. Farár v dôstojnom oblečení 

pokračovanie na strane 6
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Dňa 26. 2. 2010 o 17.00 hod. sa v Kultúrnom 
dome v Lužiankach konala už po siedmykrát 
výročná členská schôdza DHZ. Účasť členov 
bola vysoká. Z hostí boli prítomní Ing. Ivan 
Martiška, delegát DHO Nitra, Ivan Chňapek, 
veliteľ DPO v Nitre a Milan Cabánek, staros-
ta obce Lužianky. Schôdzu viedol Martin Co-
cher, preventivár obce. Správu o činnosti za 
rok 2009 predniesol predseda DHZ Lužianky 
Ing. Dušan Spáč. V diskusii vystúpili viacerí 

hostia ako i členovia zboru. Ich podnetné ná-
vrhy boli zapracované do návrhu uznesenia, 
s ktorými sa bude výbor zaoberať. Dnes má 
DHZ Lužianky 35 členov vo vekovej kategórii 
od 18 - 71 rokov. O občerstvenie sa postaral 
člen výboru Ignác Chudiak, ktorý pripravil 
chutný maďarský guláš s knedľou. Schôdzu 
ukončil poďakovaním sa prítomným za účasť 
predseda organizácie Ing. Dušan Spáč.  

Ing. Dušan Spáč 

Fašiangová krojovaná paráda

s veľkým čiernym klobúkom číta testament 
čo zanechala basa, keď sa lúčila s tým-
to svetom. V ňom sú obsiahnuté pozitíva 
a negatíva dediny a návrh na ich riešenie. 
Nasleduje pieseň, ktorá odkrýva zlé stránky 
starých žien – báb, najmä popíjanie, klebe-
tenie a kritizovanie. Aj ďalšej úlohy sa zhostil 
farár, ktorý čítal odobierku a ostatní účinkujú-
ci žartovne odpovedajú. Na scénu prichádza 
čert, ktorý sa chce zmocniť basy, ale okolo 
stojaci  mu v tom bránia. Preto robí rôzne hun-
cútstva, šibalstvá a domŕza do účinkujúcich. 
Často bol spev a plač spevákov prerušovaný 
smiechom. Najviac vtedy, keď cigánka kládla 
svoje dieťa do rúk jednotlivým mužom z obe-
censtva a vtedy keď čerta naháňal cigáň po 
celej sále. Smiechu sa nezdržali ani speváci. 
Účinkujúci darmo bránili zobrať čertovi basu, 
vystihol ich nepozornosť a ukradol ju pre Lu-
cifera.  V našom živote buďme ostražitejší 
a vyhýbajme sa ich blízkosti. Speváci ukončili 

vystúpenie oslavnou piesňou o base, ktorá 
pripomína, že basička musí až do veľkej noci 
spať, čo je zároveň aj výzvou pre občanov, že 
v pôstnom období s a nekonajú žiadne spolo-
čenské podujatia. Fašiangová tancovačka sa 
skončila o polnoci.                                                                                        

Ing. Katarína Šebová, CSc.

S takýmto názvom pre peknú oslavu fašian-
gov prišla spevácka skupina Lužiančanka, 
pod vedením jej vedúcej Anny Horkovej za 
spoluúčasti členov Kultúrnej komisie pri OZ 
v Lužiankach. Dá sa povedať, že je to nie-
čo nové, niečo najviac zo zvyklostí a oby-
čají,  o čo sa rozšírili slávnosti končiacich 
sa fašiangov s tradičným pochovávaním 
basy v utorok pred Popolcovou stredou. 
Fašiangová krojovaná paráda mala korene 
v prvopočiatku, už niekde poslednú sobotu 
pred Popolcovou stredou, čiže pred koncom 
fašiangov. Samozrejme už tradične tu bol 
okrem veselosti masiek a sprievodu po de-
dine a pochovania basy v závere, priestor 
pre 40-dňový pôst. Čiže muselo to mať ri-
tuál hodovania a konzumácie mäsitých po-
krmov. A tu práve sa hodilo niečo také ako 
veľká spoločná zabíjačka. Mám na mysli, 
že pekne guľatučké a ružovkasté prasiatko 
bolo obeťou tohto hodovania. Organizátori 
tohto podujatia zaradili aj zabíjačku, aká 
bývala na dedine. Zabezpečilo sa prasiatko, 
ktoré sám predseda kultúrnej komisie Jozef 
Bojda bravúrne skolil a rozobral na nádvorí 
kultúrneho domu. Potom nastala práca pre 
členov speváckej skupiny a členky kultúrnej 
komisie. Ani títo sa nedali zahanbiť. Vyro-
bili výborné zabíjačkové špeciality ako boli 
hurky, klobásky a pečené mäsko. Čože by 

to bola za zabíjačku, keby tam chýbala žob-
rácka kaša. A tej bolo neúrekom. Bolo tam 
všetko, čo patrí na zabíjačkové posedenie, 
na ktoré bola pozvaná celá dedina a nielen 
dedina, ale nechýbali ani hostia z okolia, 
ktorých prilákali ľudové pesničky a veselá 
zábava. Okrem našich speváckych skupín 
prijali pozvanie aj spevácke skupiny Zbežan-
čanka, Čabanka, Šuriančanka a Paťanka, 
ktoré sprevádzali ich richtári. Pozvanie pri-
jal i predseda Nitrianskeho samosprávneho 
kraja Ing. Milan Belica, za čo sme mu pov-
ďační. Pre nášho občana je veľmi významné 
stretnúť osobne predsedu samosprávneho 
kraja, ktorého sme si v nedávnych voľbách 
zvolili. Jeho priateľský vzťah a bezprostred-
nosť nám dala podnet, aby sme ho vyzva-
li na vyhodnotenie masiek a vybranie tej 
najkrajšej. Vyhodnotenie najkrajšej masky 
bolo súčasťou tohto popoludnia. Cenu za 
najkrajšiu masku si odniesla maska z Paty. 
Nedeľná fašiangová krojovaná paráda sa 
vydarila. Spokojní boli organizátori, účinkuj-
úci a hlavne prítomní diváci.
Po nedeli nastali dni posledných radostí 
z fašiangov. Bol to utorok, kedy sa všetka 
zábava a veselosť končí polnocou pocho-
vaním basy. Popolcová streda nazývaná 
aj škaredá, je prvý veľký pôst v roku, kto-

rým sa začína 40-dňový pôst, ktorý končí 
Veľkým piatkom na Veľkú noc. V zmysle sta-
rých tradícií a zvyklostí sa pochovala basa 
a aj tento záver fašiangov vyznel veľkolepo, 
o čo sa postarali obe spevácke skupiny Lúč 
a Lužiančanka v spolupráci s kultúrnou 
komisiou. Na tomto pochovávaní basy sa 
stretli mladší, starší, ale i tí skôr narodení, 
aby si pripomenuli zvyklosti našich starých 
otcov a materí.
Mne neostáva nič iné a robím to skutočne 
rád, len poďakovať sa organizátorom a účin-
kujúcim za niečo nové a krásne, čo sa zapí-
še do histórie našej obce.    
                                                                  

Milan Cabánek

Výročná členská 
schôdza Dobrovoľného 
hasičského zboru 
v Lužiankach
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Máj spája srdcia nie len spevákov
Stavanie májov má dlhú tradíciu. Už pred 
n. l. Mykénčania v Grécku, Etruskovia v Ta-
liansku, ale aj Rímania v predvečer 1. mája 
si pred príbytok stavali vyzdobený zelený 
stromček, ktorý mal ochranný charakter. 
Z literárnych prameňov sa ďalej dozvedá-
me, že v 15. storočí aj na Slovensku sa 
stavali máje pred domami dievčat, o ktoré 
mali mládenci záujem. V neskoršom období 
už milý staval máj iba tej milej, o ktorú sa 
uchádzal. Tento máj čo najkrajšie vyzdobil. 
Za vlády Márie Terézie, Uhorská kráľovská 
miestodržiteľská rada so sídlom v Bratisla-
ve, v roku 1770 zakázala stavanie májov. 
V niektorých častiach Slovenska, ale najmä 
v západnej časti stavali iba jednu brezu pre 
celú dedinu, pričom si nôtili pieseň „Zoťali 
brezu, už ju vezú, už na ňu chlapci nepo-
lezú“. Verné zostali tejto tradícii v našej 
obci spevácke skupiny Lužiančanka a Lúč. 
V tomto roku a niekoľko rokov pred rokom 
2010 sa zúčastňujú stavania májov. V pi-
atok,  30. apríla tohto roku v krojovanom 
oblečení, s kytičkami voňavého orgovánu 
sa vystrojili na slávnosť ich stavania. Za tep-
lého počasia sme sa sústredili v „Pohostin-
stve u Štefinu“. Tam sme ozdobili farebnými 
stužkami máj, ktorý bol postavený vo dvore 

pohostinstva ako vďaka za občasné prichý-
lenie skupiny a tiež pre radosť majiteľov 
tohto zariadenia. Hlavná akcia nás ešte len 
čakala. Členky súboru s úsmevom na tvá-
ri vítali spevákov, ktorí niesli kôry zbavený 
ďalší strom. Bol úctyhodnej dĺžky s oliste-
ným a ozdobeným vrcholcom. Výrub stro-
mu zabezpečili muži zo speváckej skupiny. 
Ženy boli prekvapené jeho veľkosťou. Taký 
vysoký strom – máj ešte nevideli. Za spevu 
a doprovodu harmonikára, s ležiacim máj-
om na pleciach mužov, sme sa vydali ku kul-
túrnemu domu. Počas spevu sme si všímali 
okolie, lebo nás nabudila pieseň „Chodíme, 
chodíme hore po dedine, ani jediný máj ni-
kde nevidíme ...“ a ozaj sme nikde nevideli 
postavený máj. Úsek cesty bol krátky, či prá-
ve v tej časti obce nebývajú pekné dievky? 
Možno, že mládencov sme predbehli, keď 
sme máje stavali už 30. apríla. Veruže aj 
aktívnym mladíkom by sme zaspievali, keby 
svojim dievčatám stavali máje. Nielen spe-
vom by sme ich obdarili, s otvoreným ná-
ručím by sme ich prijali do svojich radov aj 
s tými, ktoré sú ich srdciam blízke.
Stavanie mája pred obecným úradom bolo 
náročné. Starosta obce, predseda kultúrnej 
komisie, dobrovoľní pomocníci a členovia 

súboru si poradili tak, že odpílili dolnú 
časť stromu a potom ho s ľahkosťou 
osadili na určené miesto. Toto všetko 
sa konalo za účasti zvedavých občanov, 
dohľadu službukonajúcich príslušníkov  
Obecnej polície v Lužiankach a spevu 
oboch speváckych skupín. Keď bol máj 
osadený, zanôtili sme „Richtár náš, rich-
tár náš, dajže nám oldomáš ...“. Na tak-
úto výzvu členky kultúrnej komisie s ús-
mevom na tvári ponúkali prítomným víno, 
nealkoholické nápoje a chutné pagáčiky. 
Ich vtipné poznámky prispeli k rozvesele-
niu prítomných. Od kultúrneho domu sa 
nám odchádzalo ťažko, ale mali sme ešte 
ďalšiu povinnosť. Od kultúrneho domu 
s veselým spevom sme odcházali na že-
lezničnú stanicu, kde nás privítal majiteľ 
reštauračného zariadenia s výdatným 
gulášom, dobrou hudbou a veľkou účas-
ťou návštevníkov. Stavanie mája, hudba, 
spev, usmiate obecenstvo, vynikajúce 
jedlo s nápojmi, bolo umocnené pekným, 
slnečným počasím. Toto všetko nás rozra-
dostilo, domov sme odchádzali spokojní. 
Želáme si, aby sa táto tradícia zachovala. 
Nech sa v nej spev rozlieha po celej obci 
pre potešenie organizátorov a prítomných 
občanov.

 Ing. Katarína Šebová, CSc.

Druhou spoločnou akciou oboch spevác-
kych skupín bola účasť na bohoslužbe 
a posvätení kaplnky Panny Márie Fatim-
skej. Dňa 15. mája. 2010 o 900 hod. sme sa 
zúčastnili na slávnostnej svätej omši, ktorú 
celebroval Mons. Dominik Tóth, spolu s vdp. 
Ľubošom Vargom z Preselian a našim vdp. 
ThDr. Michalom Strížencom PhD. Na túto 
slávnosť nás pripravoval niekoľko dní pred 
jej uskutočnením organista Marián Baráth. 
Touto cestou mu ďakujeme, že mal s nami 
trpezlivosť a zjednotil v speve obidva spe-
vácke súbory. Pod jeho vedením sme mohli 
aj my venovať kytičku piesní Panne Márii 
Fatimskej. Po svätej omši sme sa premiest-
nili ku kaplnke Panny Márie Fatimskej na 
Hlohoveckú cestu. Po výzve Mons. Domi-
nika Tótha sme zaspievali úvodnú pieseň 
„Spievam Ti Mária pieseň, ktorá mi zo srd-
ca znie ...“, v ktorej sme Pannu Máriu prosili 
o pomoc a útočište na našej životnej púti, 
ale aj vtedy, keď už budeme na konci na-
šej pozemskej cesty, aby sa prihovorila za 
nás u svojho syna. Po obrade posvätenia 
sme zaspievali ružencovej Panne Márii Fa-
timskej pieseň „Spievajme Márii radostnú 
pieseň ...“, aby
nám  všetkým ctiteľom zavrátila žalosti 
tieseň. Na záver sme sa rozlúčili piesňou 
„Stotisíc ráz ťa tu pozdravujeme...“.  Tým-
to sme chceli osláviť Matku Božiu, ktorá je 
Kráľovnou neba a Patrónkou zeme a tiež 
ju poprosiť za nás o orodovanie u Ježiša 
Krista. Obidve spevácke skupiny chceme 
touto cestou poďakovať Mons. Dominiko-
vi Tóthovi, hlavnému celebrantovi za jeho 
podnetnú kázeň, ktorá nás vedie k hlbšiemu 

Posvätenie kaplnky

Poznaj exotické ovocie

zamysleniu a čnostnejšiemu životu podľa 
vzoru Panny Márie, a tiež ďakujeme, že s báz-
ňou vysluhoval bohoslužbu a aj obrad posvä-
tenia kaplnky. Nech mu Pán žehná v jeho 
ďalšom živote! Po slávnosti boli všetci prítom-
ní pozvaní na občerstvenie organizátorom 
slávnosti  Ing. Jozefom Nitrayom, majiteľom fi 
Tekmar. Za občerstvenie sme sa poďakovali 
kyticou ľudových piesní. Želáme si, aby nielen 
v máji, ale počas celého roka spolupráca spe-
váckych súborov pretrvala. Aby ich spoločná 
činnosť zjednocovala nielen srdcia členov 
speváckych skupín ale i srdcia občanov celej 
našej obce. Aby harmónia lásky a pokoja zdo-
bila celú našu obec.    

Ing. Katarína Šebová, CSc. 

Vo svete existuje množstvo zaujímavého 
ovocia, ktoré možno ani nepoznáš. To nie-
len inak vyzerá, ale má aj zvláštnu chuť či 
vôňu. Karambola, papaja, mango, židovská 
čerešňa alebo o trochu viac známy ananás či 
banány. Väčšinu z týchto exotických druhov 
sa dá kúpiť aj v našich obchodoch. Prezradí-
me vám o nich  niečo viac ... 

Granátové jabĺčko je veľmi chutné a osvie-
žujúce ovocie, ktoré vedia oceniť najmä 
obyvatelia vyprahnutých suchých a teplých 
subtropických krajín. U nás sa dá bežne 
kúpiť najmä na jeseň alebo v zime. Jabĺčko 
najprv prerež na polovicu a povyberaj z neho 
dužinaté guľôčky, z ktorých každá obsahuje 
jedno semeno. Sú veľmi šťavnaté a majú 
podobnú chuť ako hrozno. Môžeš odšťaviť 

Granátové jablko - zázrak bohov

Karambola – malajská hviezda

aj plod, podobne ako citrusy. Vynikajúce je v 
ovocných šalátoch. V mnohých krajinách sa 
šťava používa aj na výrobu lahodného vína. 
Granátové jablko rastie na granátovníku (Pu-
nica granatum). Má pôvod v Ázii, presnejšie 
v oblasti od dnešného Iránu až po úpätia 
Himalájí v Indii. Odtiaľ sa pestovaním rozšíril 
po celej západnej Ázii až do Európy, najmä 
do krajín pri Stredozemnom mori. Táto drevi-
na má malé lesklé tmavozelené listy a neo-
byčajne krásne karmínovočervené kvety. Tie 
po opelení lupienky odpadnú a začne sa z 
nich tvoriť guľatý, červenkastý plod – graná-
tové jablko. A ešte zaujímavosť – práve toto 
jablko, nazývané aj „zlaté“, bolo vraj príčinou 
vzniku trójskej vojny. 

Karambola pochádza z Malajzie, pestuje sa 
v Brazílii, Indonézii a v Thajsku. Tvarom pri-
pomína morského živočícha a má svetlo ze-
lenú až žltú farbu. Každé ovocie je najlepšie 
čerstvé. Rovnako tak aj karambola. Môžete 

pokračovanie na strane 8
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Okienko do kuchyne
Kokosovo punčové rezy

podobnú ananásu. Po vybratí môžeš jesť 
bobule i za surového stavu. V ovocných šalá-
toch sú vynikajúce. Je potrebné ich však roz-
poliť. Dužina potom lepšie prijíma cukor. Dá 
sa tiež usušiť, vtedy sa podobá hrozienkam. 
Pozor, nezrelé plody sú jedovaté! 

Mango pochádza z južnej Ázie, konkrétne z 
Barmy a východnej Indie. Mangu dali v In-
dii prívlastok „božské“. Jeho chuť pripomí-
na lahodnú zmes broskyne a ananásu. Je 
šiestym najpestovanejším ovocím. Dnes sa 
pestuje takmer v každej tropickej a subtro-
pickej krajine a je jedným z najznámejších, 
najvyhľadávanejších a najchutnejších dru-
hov tropického ovocia. Mango je mohutný, 
vždyzelený tropický strom. Má dlhú životnosť. 
Známe sú až tristoročné stromy, ktoré stále 
bohato rodia. Plod je oválny, s tenkou čer-
venou, oranžovou, žltou alebo zelenkastou 
šupkou a pomerne veľkou plochou kôstkou 
uprostred. Plody manga dorastajú do veľkos-
ti 2, ba i 3 kg. Dužina manga je priam vita-
mínovou bombou a dnes ho bežne dostaneš 
kúpiť aj u nás. Pripomína broskyňu a je veľmi 
šťavnaté. Vyberaj si vždy najzrelší, najmenej 
zelený, mäkký plod, ktorý opláchni vodou a 
odstráň z neho vrchnú šupu. Dužinu nakrájaj 
alebo zjedz vcelku. Je neobyčajne výdatným 
zdrojom vitamínov, najmä karoténu, karbo-
hydrátov, vápnika, fosforu, sodíka a vitamínu 
C. Vhodný je aj na výrobu ovocných mís, kok-
teilov a tropických šalátov. 

ju nakrájať na tenšie plátky, ktoré potom vy-
tvára pekné dekoratívne hviezdice a rovno 
ju konzumovať. Pre spestrenie z nej však 
môžeš pripraviť rôzne ovocné šaláty, kompó-
ty či ovocné želé. Toto nezvyčajné ovocie je 
vhodné aj ako základná surovina na výrobu 
ovocných štiav a džúsov, kompótov, džemov, 
marmelád a iných ovocných pochúťok. Ka-
ramboly sa u nás dajú kúpiť najmä v období 
Vianoc. Majú veľmi osviežujúcu, kyslejšiu 
chuť, pripomínajúcu zelené odrody jabĺk. Plo-
dy sú bohaté na vitamíny C, B1 a B2, ďalej 
obsahujú množstvo vápnika a cukrov. 

Papája patrí medzi najsladšie a najlahodnej-
šie ovocie. Rastie na melónovom strome – 
papáji, ktorý pochádza z tropických oblastí 
Mexika. Obsahuje celý rad dôležitých vitamí-
nov, minerálov, bielkovín, ale predovšetkým 
enzýmov. Papája je rastlina väčšinou 2 – 10 
m vysoká, na prvý pohľad podobná palme. 
Plod papáje je oválneho až hruškovitého tva-
ru. Je asi 10 – 20 cm dlhý a dosahuje hmot-
nosť 0,5 – 1 kg, niektoré druhy až 10 kg. V 
zrelosti je na povrchu zelenožltej farby, vo vn-
útri sa nachádza mäkká oranžová dužnina 
a uprostred dutina s malými bobuľkovitými 
čiernymi semienkami. Dobre vyzreté plody 
papáje sú medovo sladké a chuťou pripomí-
najú ananásový melón. U dovážanej papáje 
je ale chuť dosť nevýrazná, preto je treba ne-
chať zelený plod doma ešte dozrieť pri izbovej 
teplote. Papáju v obchodoch dnes dostať po 
celý rok. Dužina sa konzumuje priamo, alebo 
v ovocných šalátoch, kde ju môžeš skombi-
novať s ďalším ovocím. Pred konzumáciou by 
si mali šupku papáje vždy olúpať. A ako toto 
ovocie správne nakrájaš? Odrež asi 2cm na 
každom konci. Nožom alebo škrabkou na ze-
leninu odstráň šupku, rozrež papáju po dĺžke 
na dve polovice a odstráň lyžičkou semená. 
Plod potom môžete pokrájať a pochutnať si 
na ňom. 

Je to zelenožltá bobuľa veľká asi ako če-
rešňa, ktorá sa nachádza v uzatvorenom, 
svetlohnedom obale. Má sladkokyslú chuť 

Papája – lahodný plod z Mexika

 Mango – šťavnatá lahôdka z Ázie

 Physalis – židovská čerešňa

Pomelo – najväčší citrusový plod 

Pomelo je najväčší citrusový plod. Občas do-
rastá až do 5 kg. Jedlá časť plodu je však 
podstatne menšia, z kilového pomela získaš 
dužinu zhruba ako veľký pomaranč. Pomelo 
sa podobá na grep, ale je chutnejšie, lebo 
dužina nie je horká, len musíte olúpať všetky 
šupky. 

Avokádo si vďaka svojej - maslovej - chuti si 
v Španielsku avokádo vyslúžilo názov „Man-
teqilla silvestre“ - lesné maslo. Vo svojej 
pravlasti - Južnej Amerike, kde ho Indiáni po-
znali už pred 8 tisícmi rokmi, ho volajú „pal-
ta“. Avokádo sa radí k najstarším plodinám. 
Najväčšími producentmi však i v súčasnosti 
sú predovšetkým latinskoamerické krajiny 
ako Mexiko, Brazília, Venezuela, Chile, Domi-
nikánska republika, USA, Kolumbia, Haiti a 
tiež Indonézia a Izrael. Dužina je nažltlá až 
zelená, má konzistenciu masla a chuťou tak 
trochu pripomína orechy. Plody, ktoré sa zbe-
rajú ako nedozreté, konzumujú sa predovšet-
kým čerstvé. V krajinách svojho pôvodu ho 
ľudia poznajú skôr ako základnú potravina, 
nie ako ovocie. Často si ho berú do práce a 
natierajú si ho na chlieb ako maslo, alebo 
ho konzumujú osolené, korenené, s cibuľou, 
olejom, octom, horčicou alebo naopak - pok-
vapkajú ho citrónom a sladia. Veľmi chutné 
je avokádo tiež v kombinácii s paradajkami, 
pomarančom, grapefruitom či ananásom. 
Výborné je tiež ako nátierka. 

 Avokádo – lesné maslo

Suroviny
Na cesto: 8 vajec, 400g práškového cukru, 
380g polohrubej múky, 1 vrecúško prášku 
do pečiva, 6 lyžíc vody. 
Na punčovú plnku: 750g marhuľového kom-
pótu s nálevom, 2dl ríbezľového lekváru, 
100 g hrozienok, rum. 
Na kokosovú plnku: 125g kokosovej múčky, 
2,5dl mlieka, 250g masla, 250 g práškové-
ho cukru, 1 vrecúško vanilkového cukru. Na 
posýpku: 50g postrúhanej čokolády.
Postup: Žĺtky s cukrom vymiešame do peny, 
pridáme vodu a múku s práškom do pečiva. 
Nakoniec primiešame tuhý sneh z bielkov. 
Zmes rozdelíme na polovice a každú zvlášť 
upečieme na vymastenom a múkou vysypa-
nom plechu. Jeden upečený plát rozmrvíme 
a vložíme do misy. Marhuľový kompót aj s 
nálevom a s trochou rumu rozmixujeme a 
zmiešame s rozmrveným cestom. Druhý plát 
pokropíme rumom a potrieme lekvárom. Na 
lekvár rozotrieme punčovú plnku. Kokosovú 
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plnku pripravíme tak, že mlieko povaríme s 
kokosovou múčkou, necháme vychladnúť a 
miešame s maslom, vymiešaným s práško-
vým a vanilkovým cukrom. Kokosovú plnku 
natrieme na punčovú plnku. Povrch posype-
me strúhanou čokoládou. Necháme v chla-
de stuhnúť.

Suroviny
Na cesto: 2 poháre polohrubej múky (1 po-
hár = asi 2dl), 2 horčicové poháre kryštálo-
vého cukru, 2 vajcia, 2,5dl mlieka, 1 vrecú-
ško prášku do pečiva, 1dl oleja, 1 vrecúško 
vanilkového cukru, nastrúhanú citrónovú 
kôru, kakao. Na plnku: 1 vajce, práškový 
cukor podľa chuti, 500g tvarohu, marhule 
(môže byť aj iné, ľubovoľné ovocie).
Postup: Múku, cukor, vajcia, mlieko, prášok 
do pečiva, vanilkový cukor, kakao, olej a na-
strúhanú citrónovú kôru spolu zmiešame. 
Cesto vylejeme na vymastený a múkou vy-
sypaný plech. Lyžičkou kladieme na cesto 
kôpky tvarohovej plnky, medzi ktorú dáva-
me ovocie. Dáme do vyhriatej rúry upiecť. 
Plnka: tvaroh, vajce a cukor spolu dobre 
vymiešame.

Suroviny: 2 mladé karfioly, 200g vylúpané-
ho zeleného hrášku, 2 mrkvy, 1 petržlen, 1 
mladý kaleráb, olej, 1 cibuľa, 4 – 5ks  no-
vých zemiakov,  mletá červená paprika, soľ, 
zelená petržlenová vňať.
Postup: Letnú polievku pripravujeme z mla-
dej a čerstvej zeleniny, aby mala charakte-
ristickú chuť i vôňu. Karfioly rozoberieme 
na ružičky, mrkvu, petržlen a kaleráb očis-
tíme a pokrájame. Zeleninu umyjeme pod 
tečúcou vodou a necháme dobre odkvap-
kať a trocha osušiť. Na oleji speníme pokrá-
janú cibuľu, odstavíme, primiešame mletú 
červenú papriku a opäť dáme na oheň. 
Potom pridáme rozobratý karfiol, vylúpaný 
zelený hrášok, pokrájanú mrkvu, petržlen 
a kaleráb, prikryjeme a dusíme 15 minút. 
Zalejeme jemným mäsovým vývarom alebo 
vodou,  pridáme zemiaky, osolíme a uvarí-
me do mäkka. Vody pridáme len toľko, aby 
polievku nebolo treba zahusťovať a dopĺňať 
závarkou. Podávame so zelenou petržleno-
vou vňaťou posekanou nadrobno.

Suroviny: 20 - 24 veľkých húb, 150g uvare-
ného kuracieho mäsa pokrájaného na koc-
ky, 6 lyžíc strúhanky, 2 lyžice petržlenovej 
vňate, soľ, mleté čierne korenie, 2 lyžice 
masla, 2 lyžice nadrobno pokrájanej cibule, 
1/4 šálky postrúhaného syra.
Postup: Z húb odstránime nožičky. Nožičky 
najemno pokrájame a zmiešame s kuracím 
mäsom, strúhankou a petržlenovou vňaťou. 
Primiešame soľ a mleté čierne korenie. Na 
masle speníme cibuľu a pridáme pripravenú 
zmes. Krátko podusíme a udusenou zme-
sou naplníme hubové klobúčiky a posype-
me syrom. Klobúčiky poukladáme na plech 
a pečieme v rúre vyhriatej na 220 stupňov 
Celzia 8 až 10 minút.

Orava - krásny kraj, na život niekedy až 
príliš drsný, ale čo sa týka prírody - jedi-
nečný. Ak ste fanúšikom turistiky, alebo 
neviete kam by ste cez víkend išli, prijmi-
te niekoľko tipov na zaujímavé miesta.  
Kde to vlastne je? Orava je región na severo-
západnom Slovensku rozprestierajúci sa na 
ploche 1661 km2, ktorý je ohraničený zo se-
veru slovensko-poľskou hranicou a pohorím 
Oravských Beskýd, z východu veľkolepými 
Roháčmi, ktoré sú súčasťou Západných Ta-
tier, na západe pohorím Malej a Veľkej Fatry 
a na juhu jedinečnými Chočskými vrchmi. 
Čo Vám Orava môže ponúknuť?      
Je to predovšetkým čistý vzduch, zdravé prí-
rodné prostredie, úžasné prírodné krásy, ale 
aj mnoho historických vzácností a pamiatok. 
Nájdete tu široké možnosti pre pešiu turis-
tiku, cykloturistiku, agroturistiku, jazdectvo, 
horolezectvo, vodné športy, jachting, wind-
surfing, člnkovanie i plávanie, splavovanie 
riek, rybolov, poľovníctvo, a v zimných mesia-
coch je to hlavne zjazdové a bežecké lyžova-
nie a radosti s tým spojené, keďže o sneh tu 
poväčšine nie je núdza.
Oravská priehrada
Patrí medzi obľúbené turistické strediská. 
Každoročne tu prichádzajú tisícky turistov. 
V lete je turistami najvyhľadávanejšia južná 
a západná časť priehrady. Na jej brehoch 
rekreačná oblasť s možnosťami kúpania, 
jachtingu, vodných bicyklov, člnkov, surfingu 
a iných vodných športov. V lete vyhliadkové 
plavby loďou okolo ostrova. Najvýznamnej-
šími rekreačnými strediskami sú kemp s 
plážou na Slanickej Osade, prístav a pláže 
pri Námestove a Troch Studničkách. Na Sla-
nickom ostrove umenia, uprostred priehrady, 
sa nachádza slanický rímskokatolícky kostol 
Povýšenia sv. Kríža postavený v 18. storočí. 
V súčasnosti je v kostole inštalovaná stála 
expozícia oravského ľudového umenia, plas-
tiky a maľby. Na ostrove je aj lapidárium. Pre 
rybárov ponúka lov zubáča, kapra, šťuky a 
hlavátky.
Oravský hrad
Prvá zmienka o Oravskom hrade pochádza 
z roku 1267, keď majitelia, toho času Bala-
ša rodina zo Zvolena, darovala hrad do daru 
kráľovi Belovi IV. V roku 1298 hrad prešiel 
do vlastníctva “neznámeho”, Matúša Čáka. 
Počas ďalších 250 rokov hrad zmenil mnoho-
krát svojich majiteľlov, až kým v roku 1556 
neprešiel do vlastníctva Thurzovskej rodiny, 
ktorá previedla úplnú prestavbu a opevnenie 
hradu. Na konci 19. storočia sa hrad podrobil 
ďalšej veľkej rekonštrukcii, kedy sa obnovil 
stredný hrad v gotickom štýle. Po druhej sve-
tovej vojne sa znovu upravil, aby tak vytvoril 
vhodné prostredie na umiestnenie Oravské-
ho historického múzea. Dnes mnohé z expo-
nátov pomáhajú vyrozprávať históriu samot-
ného hradu a legendy, ktoré sa k nemu viažu. 
Napríklad, dámy sa môžu pokochať svojím 
pohľadom do Byzantského zrkadla, ktoré ako 
sa predpokladá má moc urobiť ich krajšími. 
Dávajte si však pozor, lebo legenda tiež ho-
vorí, že ak sa potom ešte niekedy pozriete do 
iného zrkadla stanete sa škaredšími!

„91“ oslávili: Štefan Lauko, a Jozefína Ivan-
číková († 17. 7. 2010), 
„90“ oslávili: Helena Buchová,  Helena Kraj-
čová
„85“ oslávili: Michal Králik, Helena Štefan-
ková, Mária Škultétyová, Jozef Dvořák
„80“ oslávili: Ján Kamenický, Terézia Morav-
číková, Helena Kollárová, Helena Bartová, 
Frederika Vavrincová, Anna Billová, Michal 
Štefanka, Cyril Haringa, Valéria Štefanková, 
Terézia Vrabcová, Mária Almášiová, 
„75“ oslávili: Mária Štefanková, Ján Štefan-
ka, Veronika Teplanská, Terézia Gajdošíko-
vá,  Mária Kisá, Viera Bakšová,
„70“ oslávili: Michal Janči, Anna Fusková, 
Karol Bláha, Ing. Peter Kotry, Jozef Mada, 
Oľga Laluchová, Julianna Vilinová, Mária 
Šupková, Vladimír Svorad a Jozefína Štur-
díková. 
„65“ oslávili: Mária Šelmeciová, Štefan 
Šantavý, Helena Hudecová, Eva Bírová, 
Mária Vérová, Alžbeta Ďurišová, Mgr. Anna 
Oťapková, Janka Sedláková, Ladislav Žáko-
vič, Ivan Červenka, MUDr. Emília Štefáková, 
Peter Šelmeci. 
„60“ oslávili: Ružena Chvojková, František 
Sokol, Angele Tomovičová, Filoméná Filselo-
vá, Jozef Lauko, Viola Maťová, Jozef Vencel,  
Mária Lauková,  Rudolf Kinči, Jozef Králik, 
Gabriela Ballayová, Ing. Ivan Galko, Marian 
Brezina, Helena Maslenová, Vilam Varga
„55“ oslávili: Oľga Balková, Milan Vilhém, 
Antónia Koššová, Helena Cigáňová, Gab-
riela Štefanovičová, Mária Pagačovičová, 
Štefan Labdík, Anna Peťková, Ľudmila Gaš-
parovičová, Darina Hrehová, Mária Andráši-
ková, Ján Ružička, Jozef Mikula
„50“ oslávili: Mgr. Alžbeta Rigová, Gabriela 
Vágayová, Peter Chudý, Soňa Vargová, Juraj 
Balko,  Mária Hudecová, Júlia Mezeyová, Va-
léria Balková, Miroslav Buch, František Jan-
čík, Miroslav Belov, Stanislav Ďuran, Pavol 
Rác, Drahomíra Sekerková, Jarolím Gubáň, 
Monika Slováková, Janka Letková, Ľudmila 
Veselovská, Igor Homola, Pavel Orgler

Obec Lužianky mala k 1. 1. 2010   2729     
obyvateľov, z toho  1409   žien a   1320   
mužov. V minulom roku sa do obce prisťa-
hovalo 106   nových obyvateľov  a  36   oby-
vateľov sa  z obce vysťahovalo. Priemerný 
vek obyvateľov je 38 rokov. Najstaršia oby-
vateľka má 94 rokov.
Uplynulý rok v obci Lužianky sme mali  8 so-
bášov z toho  5 cirkevných  a 3 občianske. 
Svoje cesty spojili: 
Jurašková Alena a Martin Spál,  Martina 
Martonková a Juraj Gregor, Gabriela Rých-
la a Rastislav Králik, Magdaléna Hrnčáro-
vá a Ľuboš Draškovič, Adlofová Slavomíra 
a Karol Dukay, Zuzana Hudecová a Jaroslav 
Vokurka, Edita Podhradská a Ondrej Oros,  

Tvarohová bublanina s marhuľami

Letná polievka

Huby plnené kuracinou

Tip na dovolenku Jubilanti I. polroku
2010

Spoločenská 
kronika za rok 2009

pokračovanie na strane 10
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Slovenská národná strana 
v Lužiankach opäť ožíva

Slávnosť 1. sv. prijímania v Lužiankach

Martina Cebová a Radoslav Mikulášik, 
Mimo obce Lužianky svoje cesty spojili:
Helena Fixelová a Pavol Kostolník, Vladi-
míra Mincová a Tomáš Šelmeci, Zuzana 
Sochorová a Michal Ďuriš, Zuzana Balková 
a Martin Kohút, Zuzana Hudecová a Pavel 
Koch, Martina Fusková a Michal Šanta, 
Andrea Lahučká a Pavol Mikulášik, Mária 
Sebíňová a Dalibor Košš, Zuzana Miháli-
ková a Stanislav Mesároš, Silvia Kováčová 
a Martin Štefanka,  Andrea Blahová a An-
drej Rís, Alexandra Plšíková a Martin Beňo, 
Janette Fáhnová a Peter Varga.
V minulom roku sa v obci narodilo 24 detí 
z toho 12  chlapcov a 12 dievčat. 
Svetlo sveta uzreli:
Vladimír Rác, Natália Látečková, Dárius 
Krajčo, Patrik Smutný, Hotová Soňa, Bibiá-
na Benková, Natália Ševčíková, Magdaléna 
Sokolová, Ema Kikušová, Nela Peťovská,  
Šimon Škultéty, Barbora Balážiová, Tatiana 
Fehérová, Juraj Pavelek, Patrik Koch, Elena 
Kostolníková, Lea Vilhemová, Samuel Hun-
čík, Maxim Peter Kiš, Karol Dukay, Ivana 
Žarnovičanová, Jakub Bradler, Dávid Cabi-
car  a  Matúš Líška.
Nevyhli sa nám ani smutné udalosti. V roku 
2009 zomrelo 26 našich spoluobčanov 
z toho 13 mužov a 13 žien.
Do večnosti nás predišli:
Cecília Štefanková, Viliam Belovič, Štefan 
Karas, Jozef Štefanka, Štefan Ballay, Mária 
Kaplanová, Etela Lendelová, Eva Macková, 
Mária Andrášiková, Rozália Štefanková, Da-
niel Vőrőš, Anna Vilhemová,  Rozália Kuče-
rová, Helena Látečková, Paulína Kiková, Pe-
ter Jančík, Anna Mikulášiková, Pavel Krajčo, 
Mária Salvová, Milan Burák, Veronika Ma-
tejová, Emil Králik, Ing. Ilian Kukučka, Milan 
Šimko, Karol Michalák.

Dňa 24. januára bola obnovená činnosť 
Miestnej organizácie Slovenskej národnej 
strany v Lužiankach. Zakladajúcimi členmi 
tejto strany v Lužiankach boli: Jozef Štefan-
ka, Valéria Štefanková, Jaroslav Lauko, Šte-
fan Savov a Jaroslav Bíro, ktorý bol prvým 
predsedom tejto organizácie a zaslúžil sa 
o jej rozvoj.  Neskôr pribudli Ing. Pavol Milo, 
Stanislava Bírová, Ladislav Varečka, ktorý 
sa v roku 2004 stal predsedom tejto orga-

nizácie, po Jaroslavovi Bírovi, ktorý nás dňa 
23. 3. 2003 opustil. 
Dnes má organizácia 21 členov. Predse-
dom je Martin Tonhauser, podpredsedom 
Marián Humenský, tajomníčkou je Stanisla-
va Bírová. Obnovená organizácia sa chce 
zapojiť do diania v obci a chce sa podieľať 
na jej zveľaďovaní.  Želám im veľa tvorivých 
síl a pracovných úspechov v ich činnosti.   
                                            Ladislav Varečka

Dvaja Rómovia spadnú do vápna. Jeden sa 
pýta druhého: „Čo budeme teraz robiť?”
„Ešte len minútu si biely a už by si chcel nie-
čo robiť!”

Aký je rozdiel medzi gynekológom a rozná-
šačom pizze? Žiadny. Obaja si môžu iba 
privoňať.

Stretnú sa dve ženy na chodníku: 
„Ahoj, odkiaľ ideš?” pýta sa jedna. 
„Zo salónu krásy,” odpovedá druhá. 
„A čo, bolo zavreté?”

❚ Láska nie sú dvaja ľudia hľadiaci jeden na 
druhého. Láska sú dvaja ľudia hľadiaci tým 
istým smerom.

❚ Slzy sú rečou bolesti, ale veľké bolesti sú nemé.

❚ Možno nám chýba vychovanie a utŕžime 
ešte mnoho rán, máme však jedno veľké 
prianie: Byť sám sebou a nebyť sám.

❚ Odpustenie je univerzálne lepidlo na rozbité 
medziľudské vzťahy.

❚ Múdrosť musíš hľadať, hlúposť príde sama.

Humor

☺

☺

Aj tento rok  2010  sme  v nedeľu 20. júna 
slávili v našej farnosti veľkú udalosť 1. sv. 
prijímanie našich malých detí, našich tretia-
kov. Deti sa pripravovali počas celého roka 
či už vyučovaním na hodinách náboženstva, 
či už farskou katechézou v kostole a na fare 
a verím, že aj rodinnou katechézou doma so 
svojimi rodičmi. Hoci počasie nebolo najide-
álnejšie, predsa atmosféra pri slávnostnej 
sv. omši v našom kostolíku bola krásna. Sv. 
omšu obohatil spevokol z Preselian.  A deti pri 
sv. omši boli milé a radostné v očakávaní, že 
príde do ich srdiečka Pán Ježiš v bielej hostií.

Duchovný otec Michal sa prihovoril pri sv. 
omši deťom aj rodičom. Spomenul príklad 
talianskeho sochára, maliara a rezbára Janie 
Ardente. Ako mladý umelec Ardente vytvoril 
obraz „Pyšného človeka“, ktorý vystupuje do 
výšky po skalách. Pri nohách pyšného člove-
ka leží rozbitý Kristov kríž. Chcel tým vyjad-
riť, že človek si poradí v živote aj bez Krista. 
Počas výstavy chcel vidieť 
umelec reakcie, a preto z 
úkrytu sledoval reakcie ľudí. 
Jedni dielo obdivovali, iní 
sa pohoršovali. Dielo si ob-
zerala aj mladá žena. Keď 
odchádzala, v očiach mala 
slzy. Zomrela jej matka a od 
umelcovho diela odchád-
zala ešte viac sklamaná a 
ubolená. Prešli roky. Rez-
bár ochorel a potreboval 
opateru. Ujala sa ho rehoľ-
ná sestra. Dozvedel sa, že 
to ona bola tou mladou 

Zrnká  múdrosti

ženou, čo odišla z jeho výstavy sklamaná. 
Služba tejto rehoľnej sestry a bieda staroby 
a choroby zmenili zmýšľanie rezbára, bol po-
korný a našiel vieru z detstva. Pred svojou 
smrťou urobil ešte jedno dielo: Krista, ktorý 
nesie kríž a za krížom vyrastajú ruže. Toto 
dielo si prial postaviť na svoj hrob. Naozaj 
Pán Ježiš je jediný sprievodca v našom živo-
te, ktorý nás nikdy nesklame, ani neopustí.. 
 Dopoludňajšia slávnosť 1. sv. prijímania 
pokračovala aj popoludní o 15.00 hodine li-
tániami ku Panne Márií, požehnaním detí so 
sviatosťou oltárnou a na záver 14 detí, ktoré 
pristúpili ku 1. sv. prijímaniu dostali pamätné 
obrázky a modlitebné knižky. 

Ku celej slávnosti 1. sv. prijímania v našej 
farnosti Lužianky, ktorá sa pekne vydarila 
predsa len treba pre pravdivosť a objektív-
nosť pridať, že tu viaceré deti chýbali. Niek-
toré deti boli na 1. sv. prijímaní v Nitre, iné 
v Zbehoch. Dôvod, ktorý  uvádzajú rodičia 
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Uznesenia, všeobecne záväzné nariadenia 
obce a ďalšie rozhodnutia z prvého riad-
neho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 
v Lužiankach, konaného dňa 12. marca 
2010 o 1700 hod. na Obecnom úrade v  
Lužiankach 

týchto chýbajúcich detí je jeden a ten istý: „Že 
vraj chcú ísť na 1. sv. prijímanie so svojimi 
spolužiakmi z tej školy, do ktorej spolu cho-
dia“. Odkazujem aj takto cez „písané slovo“ 
rodičom z celej našej farnosti Lužianky: 1. sv. 
prijímanie nie je o škole, ani o spolužiakoch, 
ale je o farnosti, ktorá je rodina, na čele kto-
rej stojí duchovný otec, farár a je o bratoch 
a sestrách, ktorých má každé dieťa tu v na-
šej farnosti vyše 2300!!!. Preto sa má  učiť 
každé dieťa (a samozrejme v prvom rade 
ich rodičia) poznávať najprv svojho duchov-
ného otca (farára) a svojich bratov a sestry 
v spoločnom dome (v kostole), ktorí sa zaňho 
modlia a za ktorých sa má modliť (a treba 
ho to učiť!) aj dieťa.. Nemôžeme predsa učiť 
a viazať dieťa na vedľajšie vzťahy. Základné 
vzťahy treba budovať: aby dieťa vedelo, kde 
je doma: že je doma pri svojich rodičoch a že 
je doma v svojom farskom kostole, kde býva 

jeho duchovný otec. Tak, ako biologická rodi-
na, tak aj farská rodina nie je ako autobus, 
že každý si nastúpi alebo vystúpi kedy chce 
a ako chce. Za týmito základnými vzťahmi je 
totiž Boh. Boh nám dal ľudskú rodinu – otca 
a mamu. On to vymyslel. Boh nám dáva aj 
farskú rodinu. On nám posiela biskupa, kňa-
za. Tak ako za ľudskou rodinou je telo a krv, 
tak aj  za farskou rodinou, ktorá sa schádza 
okolo oltára (eucharistického stola), na kto-
rom je Kristovo telo a krv. Druhotné vzťahy: 
priateľské, susedské, spolužiacke, spolupra-
covnícke môžeme budovať, ale v prvom rade 
musíme mať v poriadku základné vzťahy v 
domácej rodine a vo farskej rodine. V opač-
nom prípade budú rôzne spolužiacke, spolu-
pracovnícke vzťahy a iné vzťahy len nejakým 
únikom. A ja sa pýtam pred kým – alebo 
pred čím?.....
ThDr.  Michal Stríženec, farár v Lužiankach  

A/ Berie na vedomie:
Uznesenie č. 1/2010 Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
❚  Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach berie na 

vedomie informatívnu správu starostu obce. 
Uznesenie č. 2/2010 Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
❚ Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach be-

rie na vedomie informácie  náčelníka 
obecnej polície.   

Uznesenie č.  3/2010 Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
❚ Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach  be-

rie na vedomie kontrolnú správu o práci 
s uzneseniami OZ v Lužiankach za rok 
2009.

Uznesenie č. 4/2010 Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
❚ Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach  be-

rie na vedomie správu hlavného kontro-
lóra obce  o práci so sťažnosťami za rok 
2009. 

B/  Schvaľuje:
Uznesenie č. 5/2010 Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
❚ Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach 

schvaľuje - členov návrhovej komisie: Ing. 
Boris Szorad, Ing. Jozef Lauko, Ing. Stani-
slav Beňo 

     - overovateľov zápisnice: Ing. Marián Vra-
bec, Ivan Behúl  

Uznesenie č. 6/2010   Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
❚ Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach  pre-

rokovalo výkaz o výkonoch, nákladoch a 
tržbách v mestskej autobusovej doprave  
a schvaľuje poukázanie chýbajúcej ná-
hrady vo výške 24 973,- € za obdobie r. 
2009 v súlade so zmluvou o výkonoch vo 
verejnom záujme v mestskej doprave zo 
dňa 19. 3. 2007 a jej dodatku č. 2 zo dňa  

2. 10. 2009.
Uznesenie č. 7/2010 Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
❚ Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach po-

veruje starostu obce s uzatvorením zmlu-
vy na obdobie r. 2010 na vykonávanie 
mestskej autobusovej dopravy s firmou 
Veolia Transport Nitra, a.s., Štúrova 72, 
Nitra pre našu obec vo výške skutočných 
nákladov r. 2009. 

Uznesenie č. 8/2010 Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
❚ Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach prero-

kovalo a schvaľuje rozpočet komisií OZ pre 
rok 2010 a zároveň prerozdeľuje a odsú-
hlasuje z rozpočtu obce finančné prostried- 
ky na dotácie športovej, spoločenským a zá-
ujmovým organizáciám a pre komisie zria- 
dené pri OZ v Lužiankach v zmysle odsú-
hlaseného návrhu.    

Uznesenie č. 9/2010 Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
❚ Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach pre-

rokovalo a schvaľuje vnútorný predpis „O 
rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na 
reprezentačné a propagačné účely.“ 

Uznesenie č. 10/2010 Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
❚ Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach 

schvaľuje  rozpis normatívnych prostri-
edkov  pre ZŠ s MŠ v Lužiankach na rok 
2010  na prenesený výkon štátnej správy 
v školstve podľa predloženého návrhu.

Uznesenie č. 11/2010 Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
❚ Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach  pre-

rokovalo  žiadosť speváckej skupiny LÚČ 
o poskytnutie miestnosti k úschove rekvi-
zít a nácviku piesní.  Nakoľko obec nemá 
v súčasnej dobe takéto priestory,  odpo-
rúča starostovi obce, pri rekonštrukcii 
priestorov kultúrneho domu, zabezpečiť 
takého priestory pre spevácke skupiny. 

Uznesenie č. 12/2010 Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
❚ Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach  pre-

rokovalo žiadosť  S. Líšku firma LIOB o 

prenájom reštauračných priestorov v kul-
túrnom dome. Žiadosti nevyhovuje. 

Uznesenie č. 13/2010   Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
❚ Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach  pre-

rokovalo  žiadosť M.  Maťovej o jednorázo-
vú sociálnu výpomoc. Na základe vyjadre-
nia sociálnej komisie pri OZ v Lužiankach, 
žiadosti nevyhovuje. 

Uznesenie č. 14/2010 Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
❚ Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach  pre-

rokovalo  žiadosť p. Bratskej o umiestne-
nie dcéry do sociálneho zariadenia,  a 
žiada náčelníka obecnej polície o prešet-
renie uvedeného stavu v tejto domácnos-
ti s podaním informácie na najbližšom 
obecnom zastupiteľstve.  

Uznesenie č. 15/2010 Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
❚ Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach  

schválilo oceňovanie občanov v roku 
2010 s udelením „Cena starostu obce“ a  
„Cena obce“  

Uznesenie č.  16/2010 Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
❚ Obecné zastupiteľstvo   v Lužiankach pre-

rokovalo a schválilo usporiadanie spolo-
čenskej  akcie  ku Dňu učiteľov.  

Uznesenie č.  17/2010 Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
❚ Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach  ži-

ada starostu obce, aby každá investičná 
akcia pred realizáciou bola schválená na 
obecnom zastupiteľstve.  

Návrhová komisia
Predseda: Ing. Boris Szorad, v.r. 
Člen: Ing. Jozef Lauko, v.r. 
Člen: Ing. Stanislav Beňo, v.r.    

Uznesenia, všeobecne záväzné nariade-
nia obce a ďalšie rozhodnutia z prvého 
mimoriadneho zasadnutia Obecného 
zastupiteľstva v Lužiankach, konaného 
dňa  6. apríla 2010 o 1730 hod. na Obec-
nom úrade v Lužiankach 

A/  Schvaľuje :
Uznesenie č. 18/2010   Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
❚ Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach 

schvaľuje  - členov návrhovej komisie:
 Jozef Pagačovič, Ing. Marián Vrabec, Ing. 

Boris Szorad 
 - overovateľov zápisnice: Ing. Dušan Spáč, 

Jozef Bojda  
Uznesenie č. 19/2010   Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
❚ Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach v 

zmysle rozhodnutia Správy katastra v Nit-
re č. V743/2010 zo dňa 10.3.2010 vo veci 
kúpnej zmluvy č. X3130/KZ/49/2009/
Lužianky/1528/Dr. SMART & PARTNER s 
Národnou diaľničnou spoločnosťou, a.s. 
(NDS, a.s.) opätovne prejednalo prevod 
pozemkov pre stavbu vo verejnom zá-
ujme  R1 Nitra, západ – Selenec v k. ú. 
Lužianky a potvrdzuje svoj predchádzajú-
ci súhlas  s  prevodom nižšie uvedených 
pozemkov na NDS, a.s. v rozsahu:

Obecné zastupiteľstvo rozhodovalo

pokračovanie na strane 12
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za dohodnutú  kúpnu cenu stanovenú  zna-
leckým posudkom č. 227/2008 zo dňa 
1.12.2008, vypracovaným znalcom Ing. 
Stanislavom Lasicom vo výške jednotkovej 
hodnoty pozemku 19,677€ (592,80 Sk) 
za 1m2  pozemku pre diely geometrického 
plánu č. 1 – 109 a znaleckým posudkom 
č. 228/2008 zo dňa 2.12.2008 znalca Ing. 
Milana Lasicu vo výške 21,521€ (648,36 
Sk) pre diely geometrického plánu č. 110 – 
122 a vo výške 22,546 € (679,24 Sk) pre 
diely geometrického plánu č. 123 – 137.                                                                                                      
V zmysle § 6 ods.1 zák. č. 669/2007 Z. z. v 
platnom znení náhrada za výkup pozemku 
1,2 násobok náhrady v peniazoch za ich vy-
vlastnenie podľa všeobecných predpisov“. 
Táto náhrada je aj dohodnutou kúpnou ce-
nou podľa tejto zmluvy.
Dohodnutá kúpna cena je:  8 838,64 € x 1,2 
= 10 606,368 € zaokrúhlene: 10 606,37€.  

Uznesenie č. 20/2010 Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach 
❚ Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach  

splnomocňuje starostu obce k vydaniu 
čestného prehlásenia, že prevod ma-
jetku obce je v súlade s § 7 zákona č. 
258/2009 Z.z..

 „Ja, starosta obce, čestne prehlasujem, 
že prevod majetku obce na právnickú 
osobu Národná diaľničná spoločnosť je v 
súlade s §9a ods. 7, zákona 258/2009 
Z.z.“     

Uznesenie č. 21/2010 Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
❚ Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach  pre-

rokovalo a schválilo zakúpenie kosačky 
pre Obecný futbalový klub Lužianky   do 
výšky cca  5 000,- €.

Uznesenie č. 22/2010 Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
❚ Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach  pre-

rokovalo a schvaľuje poskytovanie paušál-
nej sumy 15,- €/mesačne, za používanie 
súkromného mobilného telefónu na pra-
covné účely pre pracovníka obce–mecha-
nik, správca obecných budov a zariadení“ 
od apríla 2010.  

Návrhová komisia
Predseda: Jozef Pagačovič, v.r. 
Člen: Ing. Marián Vrabec, v.r. 
Člen: Ing. Boris Szorad, v.r.    
 

Uznesenia, všeobecne záväzné nariadenia 
obce a ďalšie rozhodnutia z druhého mi-
moriadneho zasadnutia Obecného zastu-
piteľstva v Lužiankach, konaného dňa 14. 
mája  2010 o 1630 hod. na Obecnom úrade 

v Lužiankach 
A/  Berie na vedomie: 
Uznesenie č. 23/2010 Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
❚ Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach be-

rie na vedomie zriadenie „Zariadenia na 
získanie alternatívnych energií z biogén-
neho materiálu“ v areáli  Envi Geos v Lu-
žiankach. 

❚ Uznesenie č. 24/2010   Obecného zastu-
piteľstva v Lužiankach

     Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach  
prerokovalo a odporúča starostovi zor-
ganizovať stretnutie s investorom a ge-
nerálnym projektantom pre podrobnejšie 
oboznámenie sa s technologickým zari-
adením biostanice,  ktorá následne  má 
byť umiestnená v priestoroch ENVI GEOS 
Nitra, s.r.o.  

B/ Schvaľuje:
Uznesenie č. 25/2010   Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
❚ Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach 

schvaľuje členov návrhovej komisie:          
Jozef Pagačovič, Jozef Bojda, Ing. Marián 
Vrabec 

 overovateľov zápisnice:  Ing. Jozef  Lauko, 
Ing. Stanislav Beňo  

Uznesenie č. 26/2010   Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
❚ Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach 

schvaľuje zakúpenie kosačky pre obec na 
kosenie verejných trávnatých porastov.

Návrhová komisia
Predseda: Jozef Pagačovič, v.r. 
Člen: Jozef Bojda, v.r 
Člen: Ing. Marián Vrabec, v.r. 

Uznesenia, všeobecne záväzné nariadenia 
obce a ďalšie rozhodnutia z druhého riad-
neho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 
v Lužiankach, konaného dňa 18. a 21.  
júna  2010 o 1630 hod. na Obecnom úrade 
v Lužiankach 
A/  Berie na vedomie: 
Uznesenie č. 27/2010 Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
❚ Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach berie 

na vedomie informatívnu správu starostu 
obce.  

Uznesenie č. 28/2010 Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
❚ Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach be-

rie na vedomie informácie  náčelníka 
obecnej polície.   

Uznesenie č. 29/2010 Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
❚ Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach be-

rie na vedomie kontrolnú správu o plnení 
uznesení.   

Uznesenie č. 30/2010 Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
❚ Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach berie 

na vedomie analýzu kontrolnej činnosti 
za rok 2009 predloženú hlavným kontro-
lórom obce. 

Uznesenie č. 31/2010   Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
❚ Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach  

berie na vedomie správu z následných 
finančných kontrol použitia dotácií z roz-
počtu obce za rok 2009.

Uznesenie č. 32/2010 Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
❚ Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach  be-

rie na vedomie informatívnu správu o 
priebehu a výsledkoch inventarizácie ma-
jetku obce za rok 2009.   

Uznesenie č. 33/2010 Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
❚ Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach be-

rie na vedomie stanovisko hlavného kon-
trolóra obce k záverečnému účtu obce za 
rok 2009.

Uznesenie č. 34/2010   Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
❚ Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach be-

rie na vedomie správu audítora o overení 
účtovnej závierky a výročnej správy za rok 
2009 audítorom. 

Uznesenie č. 35/2010 Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
❚ Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach berie 

na vedomie stanovisko hlavného kontro-
lóra obce k plneniu rozpočtu obce za prvý 
štvrťrok 2010.

Uznesenie č. 36/2010  Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
❚ Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach  

berie na vedomie zákon č. 102/2010, 
ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zne-
ní neskorších predpisov a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov.  

B/ Schvaľuje:
Uznesenie č.   37/2010 Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
❚ Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach 

schvaľuje členov návrhovej komisie: Jozef 
Pagačovič, Ing. Marián Vrabec, Marián 
Humenský 

    overovateľov zápisnice: Ing. Dušan Spáč,  
Ing. Boris  Szorad  

Uznesenie č.  38/2010  Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
❚ Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach na 

základe prerokovania záverečného účtu 
obce v súlade s § 16 ods. 9 písmeno a/  
zákona 583/2004 Z.z. v znení neskorších 
zmien a doplnkov, celoročné hospodáre-
nie za rok 2009 schvaľuje bez výhrad. 

Uznesenie č. 39/2010   Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
❚ Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach  

schvaľuje previesť do rezervného fondu 
sumu 18 762,- €  ako 10 % podiel prebyt-
ku hospodárenia obce za rok 2009.

Uznesenie č. 40/2010 Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach

LV č. KN-C parcela číslo Vlastnícky podiel Diel GP Druh pozemku Záber v m2 Podiel v m2 Náhrada v €

2663 1427/8 1/1 8 ostatná plocha 80 80 1 574,16

2663 1427/9 1/1 9 ostatná plocha 124 124 2 439,94

2663 1427/1 1/1 1 zastavaná 39 39 767,40

2663 1427/2 1/1 2 zastavaná 81 81 1 593,83

2663 1427/3 1/1 3 3 zastavaná 123 123 2 420,27

2663 1427/113 1/1 113 ostatná plocha 2 2 43,04
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❚ Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach  
schvaľuje hospodárenie obce za prvý 
štvrťrok 2010.     

Uznesenie č. 41/2010 Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
❚ Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach  pre-

rokovalo a schvaľuje poskytnutie dotácie 
vo výške 5 068,07€  na nedoplatok plynu  
pre ZŠ s MŠ Lužianky. 

Uznesenie č. 42/2010   Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
❚ Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach  pre-

rokovalo žiadosť ZŠ s MŠ o využitie pries-
torov  po Relaxačnom centre pre účely 
školy a odporúča po predložení variant-
ného riešenia vykurovania zaradiť do plá-
nu investičných akcií. 

Uznesenie č. 43/2010 Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
❚ Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach  pre-

rokovalo žiadosť p. Tarinovej o odpustenie 
nedoplatku  a schvaľuje  odpustiť  50% 
z nedoplatku, čo predstavuje finančnú  
čiastku 616,33 €,  v prípade  vysťahova-
nia sa z prenajatých priestorov do 30. 6. 
2010. 

Uznesenie č. 44/2010 Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
❚ Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach  pre-

rokovalo a zvolilo pre volebné obdobie ro-
kov 2010 – 2014 prísediacich pre Okres-
ný súd v Nitre  týchto  občanov: Vladimír 
Slávik, Eva Čentéšová, Ing. Dagmar Janči-
ová,  Ing. Klaudia Hunková. 

Uznesenie č. 45/2010 Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
❚ Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach  pre-

rokovalo a schvaľuje požiadavku na za-
kúpenie dvoch  informačných tabúl na  
cintoríny a úhradu za umiestnenie inzer-
cie vo výške 10,- €/rok.  

Uznesenie č. 46/2010 Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
❚ Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach 
 I.  konštatuje, že  

dňom 1. 4. 2010 nadobudol účinnosť • 
zákon č. 102/2010 Z.z., ktorým sa mení 
a dopĺňa zákon SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov ( ďalej len zákon o obec-
nom zriadení)
v súlade s § 11 ods. 4 písm. k) novely zá-• 
kona o obecnom zriadení,  obecné zastu-
piteľstvo schvaľuje  zásady odmeňovania 
poslancov, 
Obecná rada dňa 7. 6. 2010 prerokova-• 
la návrh Zásad odmeňovania poslancov 
Obecného zastupiteľstva v Lužiankach v 
znení, ako je uvedené v prílohe tohto ná-
vrhu uznesenia a odporúča ho obecnému 
zastupiteľstvu schváliť. 

 II. schvaľuje 
Zásady odmeňovania poslancov Obecné-• 
ho zastupiteľstva v Lužiankach

 III. ruší  
doterajšie odmeňovanie poslancov obec-• 
ného zastupiteľstva podľa uznesenia č. 
9/2007 Obecného zastupiteľstva Lužian-
ky  zo dňa 19. 1. 2007.

Uznesenie č. 47/2010 Obecného zastupi-

teľstva v Lužiankach
❚ Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach  pre-

rokovalo a poveruje starostu obce vydať 
súhlasné stanovisko k zriadeniu biostani-
ce, ktorá bude umiestnená v priestoroch 
ENVI GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 
Lužianky s pripomienkami. 

Uznesenie č. 48/2010   Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
❚ Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach  pre-

rokovalo a schvaľuje zakúpenie dvoch 
bicyklov pre potreby obecnej polície vo 
výške  cca  500,- €/ 1 bicykel.  

Uznesenie č. 49/2010   Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
❚ Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach  pre-

rokovalo  žiadosť ZŠ s MŠ Lužianky  a 
schvaľuje poskytnutie finančných pro- 
striedkov vo výške 3 600,- € na zakúpe-
nie interaktívnej tabule.  

Uznesenie č. 50/2010   Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
❚ Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach  pre-

rokovalo žiadosť o poskytnutie materiál-
nej pomoci Márii Kollárovej a schvaľuje jej  
poskytnutie sociálnej výpomoci na účel 
opravy spadnutej steny rodinného domu  
vo výške 500,- € nenávratnej sociálnej 
výpomoci a 500,- € návratnej sociálnej  
výpomoci s podmienkou odpracovania 
na dohodu o vykonaní práce na obecnom 
úrade v Lužiankach a splatením do de-
cembra 2010.   

Uznesenie č. 51/2010   Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
❚ Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach  pre-

rokovalo  žiadosť  o poskytnutie návratnej 
finančnej  výpomoci Evy Jančíkovej na do-
končenie opravy rodinného domu. Túto žia- 
dosť obecné zastupiteľstvo neschválilo. 

Uznesenie č. 52/2010 Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
❚ Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach  

prerokovalo žiadosť Aleny Lakatošovej o 
poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky 
na nedoplatok plynu a vymaľovanie izby. 
Túto žiadosť obecné zastupiteľstvo ne-
schválilo. 

Uznesenie č. 53/2010 Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
❚ Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach  pre-

rokovalo žiadosť o poskytnutie jednorazo-
vej dávky Nataši  Adlofovej  o zakúpenie 
postele pre zdravotne postihnutú vnučku 
a obecné zastupiteľstvo.  Túto žiadosť ne-
schválilo. 

Uznesenie č. 54/2010 Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
❚ Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach  pre-

rokovalo žiadosť o prenájom obecného 
pozemku o výmere  25m2  v areáli kultúr-
neho domu   Hasima Hamzu na umiest-
nenie stánku na predaj zmrzliny.  Po-
slanci obecného  zastupiteľstva  žiadosť 
schválili, s výškou prenájmu v cene  4,-€/ 
1m2 /za rok. 

Uznesenie č. 55/2010   Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
❚ Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach  

prerokovalo žiadosť lekárov neštátnych 
zdravotníckych ambulancií o vybudova-

nie parkovacích miest na Nejedlého ulici. 
Túto žiadosť obecné zastupiteľstvo ne-
schválilo.

❚ Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach od-
porúča lekárom vybudovať si parkovisko 
pre parkovanie áut na vlastnom pozem-
ku, v priestore, ktorý bol na to určený 
podľa projektovej dokumentácie. 

Uznesenie č. 56/2010   Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
❚ Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach  pre-

rokovalo a schvaľuje financovanie projek-
tu vo výške 5 %  z celkových oprávnených 
výdavkov   829 094,79 € na realizáciu 
aktivít projektu „Revitalizácia  centra 
obce Lužianky.“ 

Uznesenie č. 57/2010 Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
❚ Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach  pre-

rokovalo a schvaľuje ďalšie vlastné zdroje 
financovania projektu „Revitalizácie cen-
tra obce Lužianky“ na úhradu všetkých 
neoprávnených výdavkov uvedeného pro-
jektu  vo výške 10 000,- €. 

Uznesenie č. 58/2010 Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
❚ Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach  pre-

rokovalo a schvaľuje poradie investičných 
akcií pre rok 2010 nasledovne:

1/Zateplenie budovy materskej školy 
2/Projekt Revitalizácia centra obce Lužian-

ky
3/Sklad komunálnej techniky 
4/Rekonštrukcia rozvodov NN a miestneho 

rozhlasu na ul. Rastislavova, Ciolkovské-
ho,Kaplanova, Sasinkova, Na Ihrisko

5/Betónové oplotenie okolo kultúrneho 
domu 

6/Fasáda na Dome smútku v Lužiankach
7/Priechody v obci Lužianky na Rastislavo- 

vej ulici v počte 6 ks
8/Oplotenie Cintorína Kajsa – bočná strana      
9/Rekonštrukcia, oprava miestnych komu-
 nikácií
10/Zriadenie detského ihriska v parku pod 

platanom na Kajsi
11/Zberný dvor – vývoz nahromadeného 

odpadu
12/Ohrievač vody pre Obecný futbalový 

klub
13/Odstránenie nánosu zeminy na ulici 

Teslova
14/Predĺženie Dunajského ulice   
Návrhová komisia
Predseda: Jozef Pagačovič, v.r. 
Člen: Ing. Marián Vrabec, v.r.
Člen: Marián Humenský, v.r.  
❚ Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach pre-

rokovalo a schválilo VZN  1/2010 
 „O dodržiavaní verejného poriadku a čis-

toty v obci “ 

Hlasovanie
počet všetkých  poslancov:  9
počet prítomných poslancov: 8 
„Za“  hlasovalo:   8     
„Proti“ hlasovalo:    -   
„Zdržal sa“:    - 
  
                        ■     
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Za obdobie od januára 2010 do marca 
2010
Obecná polícia v Lužiankach vznikla dňa 
1.1. 2010 s predpokladaným personálnym 
obsadením náčelník OP a dvaja policajti OP. 
Za policajtov OP sa prihlásilo do výberového 
konania dňa 29. 12. 2009  6 uchádzačov, 
z ktorých po vstupných pohovoroch boli 
komisiou vybraní kandidáti Ladislav Frťala 
a Karol Szpara. Ďalšie poradie výberového 
konania bolo Eva Ostertágová, Ján Konig, 
Oľga Švihoríková, Martin Mesároš. V prvých 
dňoch fungovania OP v Lužiankach v roku 
2010 boli vykonávané náčelníkom OP a sta-
rostom obce vstupné pohovory s vybranými 
kandidátmi, ktorí odmietli uzatvoriť pracov-
né zmluvy za policajtov OP a to hlavne z fi-
nančných dôvodov. Následne boli oslovení 
ďalší kandidáti podľa poradia z výberového 
konania. Za policajtov OP Lužianky boli vy-
braní Eva Ostertágová (31 r.) a Martin Me-
sároš (24 r.). 
Na základe žiadosti sa vstupného pohovoru 
zúčastnili aj Ivan Gregor a Mgr.  Igor Ukropec, 
ktorí ponuku odmietli, nakoľko nespĺňali po-
žadované predpoklady a museli by absolvo-
vať školenie Mestskej polície v Bratislave, na 
získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti 
policajta OP. Takéhoto školenia sa zúčastnila 
Eva Ostertágová. Martin Mesároš, ako bývalý 
policajt MV SR spĺňa podmienky, aby získal 
osvedčenie o odbornej spôsobilosti prísluš-
níka OP, bez absolvovania školenia  v zari-
adení Mestskej polície Hlavného mesta SR 
Bratislavy. Obaja vybraní policajti nastúpia  
1. 4. 2010.
V období od januára do apríla náčelník OP 
v Lužiankach bol poverený zabezpečením 
priestorov a ich a materiálno technickým vy-
bavením. 
Okrem tejto úlohy začal aj riešiť prvé prípady 
a oznámenia občanov. Ako prvý sa začal rie-
šiť prípad občana Ľ. S. , ktorý nadmerne po-
žíva alkoholické nápoje, žobral od občanov 
peniaze , spal na  obecných komunikáciách, 
čím budil verejné pohoršenie. Z týchto dôvo-
dov bol tento občan vyšetrený v zdravotnom 
stredisku MUDr. Horváthovou, vybavená mu 
bola zdravotná poisťovňa, občiansky preukaz 
a sociálne dávky.
Ďalej riešil prvé sťažnosti od občanov, ktoré 
sa týkali susedských vzťahov, znečisťovania 
prostredia divokými skládkami. Niektoré  
priestupku boli  odstúpené na Obvodný úrad 
do Nitry na priestupkové oddelenie. 
Cieľom obecnej polície je pozitívne ovplyvňo-
vať vzťahy občanov k obecnej polícii, zvyšo-
vanie jej dôveryhodnosti, zintenzívnenie spo-
lupráce občanov s OP. Dosiahnuť pozitívne 
zmeny v preventívnom správaní sa občanov, 
zvyšovať právne vedomie všetkých zúčastne-
ných. Venovať zvýšenú pozornosť ochrane 
životného prostredia,  čistote v obci,  zamed-
zovať zakladaniu nelegálnych skládok ...
Príslušníci OP chcú odhaľovať nedostatky 
technického charakteru v obci, ako napr.: ve-
rejné osvetlenie, chýbajúce alebo poškodené 
dopravné značenie, dbať na ochranu majet-
ku obce ako aj občanov. 

Za obdobie od apríla 2010 do júna 2010
Obecná polícia v Lužiankach začala od 1. 
apríla 2010 fungovať v plnom režime. V pr-
vých dňoch mesiaca apríl slúžili príslušníci 
OP denné služby a to z dôvodu oboznáme-
nia sa s katastrálnym územím obce Lužian-
ky. V uvedenom období boli príslušníci OP 
Lužianky preškolený z interných smerníc 
oddelenia OP výstrojný poriadok, výzbrojný 
poriadok a smernica pre výkon služby Obec-
nej polície v Lužiankach. Postupne sa začali 
vykonávať služby v poobedných hodinách 
ako i v nočných hodinách. V poobedných 
hodinách boli služby plánované väčšinou v 
pondelok až piatok a v nedeľu. Nočné služ-
by boli plánované na piatok a sobotu, kde je 
predpoklad väčšieho pohybu občanov obce 
Lužianky v nočných hodinách ako i možnosť 
rušenia nočného kľudu. Poobedné služby 
boli vykonávané formou peších hliadok aby 
bol dosiahnutý bližší kontakt policajtov s ob-
čanom. Nočné služby boli vykonávané for-
mou motohliadky na služobnom motorovom 
vozidle. Plánovanie služieb je vykonávané 

formou Plánu služieb na jeden mesiac. Kon-
krétne služby na deň sú zaznamenávané do 
knihy služieb aj s konkrétnymi úlohami. V 
tomto období začali príslušníci OP Lužianky 
vykonávať jeden krát mesačne ostré škol-
ské streľby zo služobnej zbrane zn. Glock 
19 na strelnici v obci Ludanice. 
Dňa 11.5.2010 bola rómskymi občanmi 
obce Lužianky podaná petícia na odvola-
nie obecnej policajtky Evy Ostertágovej. 
Následne boli predvolaní na deň 2.6.2010 
piati občania z petičných hárkov, z ktorých 
sa dostavili len traja. Bol s nimi vykonaný 
pohovor a bolo im oznámené, že ich petícia 
nespĺňa náležitosti, ktoré stanovuje zákon 
o petíciách  č. 242/98 Z. z. v znení neskor-
ších zmien a doplnkov. Boli vyzvaní, že je 
potrebné do 11.6.2010 doplniť náležitosti 
v zmysle §-u 4 ods. 4 citovaného zákona 
avšak do dnešného dňa petícia nebola v 
opravenom stave v zmysle zákona doruče-
ná. V uplynulom období bola vykonaná jed-
na služobná cesta na PPZ SR Bratislava za 
účelom vyzdvihnutia Osvedčenia o odbornej 
spôsobilosti príslušníka obecnej polície pre 
Martina Mészároša.  Osvedčenie bolo nut-
né prevziať osobne na proti podpis, nedá 
sa poslať poštou. Pri hrozbe povodní v obci 
Lužianky sa policajti obecnej polície aktívne 
zapojili na spevňovanie hrádze vrecami s 
pieskom na rieke Radošinka.
Zo znenia správy o činnosti Obecnej polície 

z obdobia 1.1.2010-12.3.2010 by som sa 
chcel vrátiť v krátkosti k nášmu občanovi Ľ. 
S.  Ten mal byť umiestnený dňa 17.3.2010 
do PL Veľké Zálužie, čo sa neuskutočnilo, 
lebo nemá vhodnú zdravotnú poisťovňu 
a neposlednom rade po zaradení v PL do 
skupín by nespolupracoval. Následne som 
sa kontaktoval so sociálnou sestrou v NsP  
psychiatrické oddelenie v Nitre, ktorá mi 
dala kontakt na sociálne zariadenie spolok 
sv. Vincenta Šurany-Kopec pre sociálne sla-
bých občanov. V uvedenom zariadení bolo 
občanovi vybavené miesto, s čím sám súhla-
sil za 50 € zo sociálnych dávok. V uvedenej 
sume mal ubytovanie, stravu trikrát denne. 
V náplni dňa mal drobné práce v záhrade a 
okolo domácich zvierat. Dňa 20.5.2010 bol 
prevezený do uvedeného zariadenia, kde ho 
prijali. V poobedňajších hodinách mi volal 
riaditeľ, ktorý mi uviedol, že Ľ. S. sa nevie 
orientovať kde je, nepracuje a pod. Vo večer-
ných hodinách ho riaditeľ zariadenia v ten 
istý deň priviezol domov.       
V ďalšej časti správy o činnosti obecnej po-
lície by som chcel podať informáciu o kon-
krétnom výkone služby. V prvom rade by 
som chcel podať správu plnenia uznesenia 
č. 14/2010 Obecného zastupiteľstva v Lu-
žiankach zo dňa 12.3.2010 týkajúceho sa 
žiadosti  našej  občianky o umiestnenie do 
sociálneho zariadenia  v Nitre, a tiež podania 
sťažnosti na medziľudské vzťahy v rodine.  Z  
tohto dôvodu bol prípad zadokumentovaný 
ako trestný čin nebezpečného vyhrážania a 
bol zaslaný na OO-PZ Lužianky k ďalšej re-
alizácii. Podľa posledných zistení bol prípad 
odstúpený na Obvodný úrad v Nitre priestup-
kový referát ako priestupok proti občianske-
mu spolužitiu. 
V uplynulom období bolo vykonaných nie-
koľko kontrol obecnou políciou v Lužiankach 
v dome sťažovateľky, ktorá uviedla, že v 
poslednom období nezaznamenala žiadne 
problémy.
Príslušníkmi Obecnej polície v Lužiankach 
bolo vlastnou činnosťou ako i oznámením ob-
čanov zadokumentovaných 14 priestupkov. 
Jednalo sa o 5 priestupkov proti občianske-
mu spolužitiu, 4 priestupky proti majetku a 5 
priestupkov proti verejnému poriadku. Z uve-
dených priestupkov je 10 takých kde je zná-
my páchateľ priestupku, 2 kde je páchateľ 
neznámy a jeden priestupok kde je páchateľ 
známy bol zaslaný na OO-PZ Lužianky pre po-
dozrenie z trestného činu krádeže. Z celkové-
ho počtu priestupkov bolo vlastnou činnos-
ťou príslušníkov OP zistených 5 priestupkov, 
ktoré boli zaslané na Obvodný úrad v Nitre. 
Zo známych priestupkov by som chcel pou-
kázať na priestupok proti verejnému poriad-
ku podľa §-u 47 ods. 1, písm. d Zákona č. 
372/90 Z. z. v znení neskorších predpisov, 
ktorý sa stal dňa 11.5.2010 v obci Lužianky, 
ul. Obežná, kde bolo zistené že neznámy pá-
chateľ v nočných hodinách založil nelegálnu 
skládku a to tým spôsobom, že na obecnú 
zeleň vyviezol rôzny odpad. Vykonaným šet-
rením príslušníkmi obecnej polície boli ako 
páchatelia zistení Radoslav H.  a Marian H. 
z Lužianok, ktorí sa k priestupku priznali. 
Priestupok bol zaslaný na Obvodný úrad v Ni-
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tre, priestupkový referát. Na úseku bezpeč-
nosti a plynulosti cestnej premávky bolo za-
znamenaných 20 priestupkov, z ktorých bolo 
pohovorom riešených 12  a 8 bolo riešených 
v blokovom konaní v celkovej sume 55 eur. 
Jednalo sa hlavne o riešenie parkovania na 
chodníkoch na ulici Rastislavova, kde sa po-
darilo tento problém vyriešiť. Počas výkonu 
služby bolo príslušníkmi obecnej polície vyko-
nané 15-krát kontroly osôb hlavne v nočných 
hodinách, ktoré sa zdržiavali v priestore pred 
obchodom COOP Jednota, základnou školou 
a poštou. Príslušníci  OP vykonávali počas vý-
konu služby kontrolu technických zariadení 
v obci ako verejné osvetlenie, smetné koše 
na autobusových zastávkach, označenie 
ulíc, monitorovanie nelegálnych skládok. V 
týchto prípadoch boli zistené Závady 9 krát. 
Počas výkonu služby boli občania riešení za 
priestupky na úseku verejného poriadku po-
hovorom 4x fajčenie na autobusovej zastáv-
ke a v areály základnej školy , 4 x znečisťo-
vanie verejných priestranstiev /močenie/, 6 
x pálenie v záhradách rodinných domov, 3 x 
stavebný materiál na verejných priestranst-
vách, 3 x rušenie nočného kľudu v jednom 
prípade boli páchatelia priestupku za ruše-
nie nočného kľudu oznámení na Obvodný 
úrad v Nitre priestupkový referát.
Príslušníci Obecnej polície v Lužiankach rie-
šili aj sťažnosti občanov, ktoré sa týkali su-
sedských sporov, a vzťahov v rodine.  

Dňa 17. 5. 2010 oznámili dvaja občania, že 
na ul. Počašie sa pohybuje bez obojku, vôd-
zky a identifikačnej známky veľký hnedý pes, 
ktorého sa báli. Pes behal po záhradách. 
Po príchode na miesto bol pes odchytený 
príslušníkmi OP a umiestnený do útulku Slo-
boda zvierat, Braneckého č. 13, Nitra. Ďal-
ším šetrením sa podarilo zistiť majiteľa psa 
a bola mu uložená bloková pokuta vo výške 
5 eur za nezabezpečenie voľného pohybu 
psa po obci. Ohľadne psov boli vykonané v 4 
prípadoch upozornenia občanov, že nemajú 
prihlásených psov a ani poplatok za psa, čo 
po upozornení príslušníkov obecnej polície 
vykonali na obecnom úrade, 6 x boli občania 
riešení pohovorom za psa, ktorého nemali 
na vôdzke a nechali ho voľne pobehovať. Po-
čas  hliadkových služieb boli príslušníkmi OP 
vykonávané kontroly voľne pohybujúcich sa 
psov okolí riek  Nitra a Radošinka. Asisten-
cia rýchlej zdravotnej službe k podnapitým 
občanom ležiacim na chodníkoch 2 x, pou-
žitie donucovacích prostriedkov, ktoré bolo 
vyhodnotené ako oprávnené 2 x, predvede-
nie na útvar OP 1 x, doručovanie daňových 
nedoplatkov za rok 2009, zaistenie miesta 
trestného činu 1x, vypracovanie kontaktných 
údajov firiem v obci Lužianky/ zodpovedné 
osoby, tel. čísla, majitelia /.
Dňa 16. 6. 2010 bolo v Lužiankach, ul. Rasti-
slavova na parkovisku pri potravinách COOP 
Jednota nájdené príslušníkmi OP evidenčné 

číslo z motorového vozidla SA 406 BN. Evi-
denčné číslo bolo zaslané na OR PZ DI Šaľa.
Príslušníci OP Lužianky sa podieľali na za-
bezpečovaní verejného poriadku na kultúr-
no-spoločenských akciách ako boli strelecké 
preteky O pohár starostu obce na poľovníckej 
chate Berbecíny, Stavanie mája, Deň matiek, 
Deň učiteľov, Posvätenie kaplnky Panny Má-
rie Fatimskej na Vinárskej ulici, hasičský deň 
sv. Floriána v objekte ZŠ Lužianky.                        

Hlavnými úlohami OP v ďalšom období bude 
venovať zvýšenú pozornosť ochrane život-
ného prostredia, čistote v obci, zakladaniu 
nelegálnych skládok /zisťovať páchateľov 
nelegálnych skládok/ a dodržiavanie hygie-
nických predpisov, ochrane verejnej zelene 
a detských zariadení. Príslušníci OP sa budú 
snažiť odhaľovať i naďalej nedostatky tech-
nického charakteru v obci, ako napr. verejné 
osvetlenie, chýbajúce alebo poškodené do-
pravné značenie a v neposlednom rade dbať 
na ochranu majetku obce ako i občanov ako 
aj iného majetku v obci pred poškodením a 
zničením (autobusové zastávky, označenie 
ulíc a pod). V letných mesiacoch, keď je zvý-
šený pohyb obyvateľov po obci budú prísluš-
níci OP dbať na dodržiavanie verejného pori-
adku a to hlavne  nočného kľudu po 22.00 
hodine.   
                                                     
Zbislav Oťapka, náčelník Obecnej polície 

Mesiac máj 2010 bol veľmi daždivý na ce-
lom Slovensku. Prvého júna na deň detí, kto-
rý sa niesol v duchu radosti našich najmen-
ších sa v odpoludňajších hodinách zdvihla 
hladina rieky Nitra a potoku Radošinka, 
tak vysoko, že Slovenský vodohospodársky 
podnik Nitra vyhlásil III. stupeň povodňovej 
aktivity.  Povodňová situácia bola spôsobe-
ná dlhotrvajúcimi intenzívnymi dažďovými 
zrážkami na celom území Slovenska, čoho 
dôsledkom došlo veľmi rýchlo k enormné-
mu zvýšeniu hladiny vody na týchto tokoch.
Obec na základe vyhlásenia III. stupňa po-
vodňovej aktivity začala s výkonom protipo-
vodňových opatrení konať 2. júna  od 1730 

h., kedy sa dal priviesť prvý piesok a vrecia, 

Povodňový stav na riekach Nitra a Radošinka

ktoré sa použili po rozvoze na najnebez-
pečnejšie miesta na toku Radošinky. Do 
tohto času obec vykonávala neustále moni-
toring stavu hladiny vodných tokov za účasti 
starostu obce, prednostu OU ŽP v Nitre, zod-
povednými pracovníkmi Povodia dolného 
toku Nitry, Okresnou povodňovou komisiou 
ako aj krízového štábu riadenia CO v Nitre.
Neustálou kontrolou  hladiny vodného toku, 
bolo o 1930h. konštatované, že bude potreb-
né čo najskôr zabezpečiť najviac ohrozené 
miesta vrecami s pieskom. Navozil sa pie-
sok, ktorý sa rozdelil po dĺžke tokov a obča-
nia ho začali vrecovať.  Z naplnených vriec 
robili zábrany. Vrecovanie prebiehalo od 
večerných hodín až do 130h. tretieho júna 
2010, kedy sa hladina vody ustálila a ná-
sledne začala klesať. Ráno o 600 h.  hladina 
vody klesla o 1,20m a v priebehu dopolud-
nia stále klesala.     
Chcel by som touto cestou poďakovať všet-
kým, ktorý sa dobrovoľne zúčastnili týchto 
záchranárskych prác z vlastnej iniciatívy 
alebo po výzve v miestnom rozhlase o 2200 
h. Každý pomáhal ako mohol a vedel, či už 
na toku rieky Nitry alebo Radošinky.   Ešte 
raz ďakujem za   prejavenú súdržnosť.                                                                                                    

M. Cabánek



LUŽIANSKE NOVINKY   August 2010

16

V Lužianskom chotári prešla zima a poľov-
níkov pod vedením predsedu PZ Jozefa 
BUCHA a poľovného hospodára Ladisla-
va LAUKU čaká opäť kus práce. Čistenie 
poľovníckych chodníkov, oprava zimou po-
škodených poľovníckych zariadení, čistenie 
a dezinfekcia podsypcov, ktoré celú zimu 
zvyšovali šance zveri na prežitie. Veľkým 
problémom  je v letných mesiacoch aj ne-
dostatok vody v revíri, ktorú musia členovia 
doslova nosiť na chrbtoch do napájadiel. 
Poľovníkom PZ Berbecíny Lužianky ochotne 
pomáhajú pri týchto činnostiach deti z Klu-

Zo života poľovníckeho zruženia PZ Berbecíny – Lužianky
bu mladých poľovníkov a ochrancov prírody 
a taktiež niektorí občania Lužianok, ktorým 
by sme týmto chceli poďakovať. Zhromaž-
ďovanie jadrového krmiva, kvalitného sena 
a soli pre zver, musia poľovníci čoraz čas-
tejšie financovať z vlastného vrecka. Veľmi 
ťažko sa dajú v stručnosti vymenovať všetky 
aktivity, ktoré musí lužiansky poľovník vyko-
nať v priebehu roka. Odmenou pre poľovní-
kov je však pobyt v kruhu priateľov, blízkych 
a spoluobčanov na spoločenských akciách, 
ktoré PZ každý rok organizuje v spolupráci 
so zastupiteľstvom obce Lužianky. Úspešnú 
tradíciu majú už januárová Poľovnícka zába-
va, ktorá sa konáva v priestoroch Kultúrne-
ho domu Lužianky a nemenej obľúbený Pr-
vomájový strelecký pretek, resp. Strelecký 
pretek o pohár Starostu obce Lužianky po-
riadaný na strelnici PZ Berbecíny. Na všetky 
spomínané akcie Vás srdečne pozývame. 
V poľovníckej praxi sa však často stretáva-
me s vandalizmom a s nedovolenými sklád-
kami. Výnimkou nie je ani naše poľovnícke 
združenie PZ Berbecíny Lužianky, viď. ob-
rázky. Vandalizmus sa prejavuje poškodzo-

vaním poľovníckych zariadení, ktoré slúžia 
zveri, poľovníkom a v neposlednom rade pri 
spoločenských akciách aj občanom Lužia-
nok. Činy týchto občanov (teda ak sa dajú 
takto nazvať) poškodzujú celoročnú prácu 
poľovníkov, detí z Klubu mladých poľovní-
kov a ochrancov prírody a taktiež občanov 
obce Lužianky, ktorí majú k ochrane zveri 
a poľovníctvu veľmi blízko. Nespočetné ho-
diny strávené budovaním podsypcov, pose-
dov, napájadiel, soľníkov a spoločenských 
priestorov neraz prídu navnivoč. Ani vyčís-
lená škoda a dolapenie vinníka privolaný-
mi príslušníkmi polície nenahradí morálnu 
újmu a vynaloženú energiu. Zadosťučine-
ním je teda aspoň výška trestu pre vinníka, 
ktorý porušil zákon o „Poškodzovaní cudzej 
veci § 257 odsek 1 a zákon o „Krádeži vlá-
maním § 247 odsek 1 - 2 písmeno A trest-
ného zákona“, kedy môže byť páchateľovi 
uložený trest  v odňatí slobody 2 rokov 
alebo peňažný trest. Trestný čin pytliactva 
je v dnešnej dobe samostatná kapitola, 
ktorá môže previnilca pri pristihnutí stáť 
oveľa viac. Osobitnou kapitolou Lužianok 
sú nedovolené skládky na Korytovskej a 
Hlohoveckej ceste. Každoročne po zime sa 
na spoločnej brigáde poľovníkov odvezie do 
„korytovského“ zberného dvora viac ako 1 
tona odpadu. Skládka odpadu je pritom pre 
občanov Lužianok zadarmo. Monitorova-
nie nedovolených skládok bude vykonávať 
obecná polícia v spolupráci s poľovníckym 
združením. Páchateľovi pri dolapení hrozí 
peňažná pokuta.

Napísal Broďáni ml.

Osemsmerovka
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