
ŠŠ
Vážení spoluobèania!

Čas neuveriteľne rýchlo kráča 
dopredu a opäť je tu predo dvermi 
koniec roka a sním sú spojené aj naj-
krajšie sviatky roka - Vianoce. Bez 
ohľadu na to či budú na ľade alebo 
na blate, je to obdobie keď myslíme 
viac na svojich blízkych, priateľov, 
kamarátov, spolupracovníkov.... 

Snažíme sa ich niečím potešiť, 
krásnym vinšom, úprimným a sr-
dečným želaním, pekným slovom 
alebo nejakým malým darčekom. 
Tešíme sa na tieto sviatky všetci. 
Deti túžobne očakávajú aj prázdni-
ny, ktoré už tradične k Vianociam 
patria. Netrpezlivo čakajú, kedy 
už nastane tá chvíľa a zvedavo a 
s veľkou nedočkavosťou začnú 
rozbaľovať darčeky od Ježiška. A 
keby krajinu počas týchto sviatkov 
a prázdnin prikrylo biele snehové 
páperie, nebolo by radosti konca 
kraja. Boli by to Vianoce na aké sa 
zo svojho detstva pamätáme aj my 
skôr narodení. I keď Vianoce nie sú 
typické iba na rozdávanie darčekov, 
čo samozrejme k tomu prináleží, sú 
to predovšetkým sviatky, ktoré majú 

veľkú duchovnú hodnotu, ktorú po-
ciťujeme hlavne v radosti narodenia 
nášho Spasiteľa. 

Vianoce by teda nemali byť sym-
bolom bohatstva, materializmu, aro-
gancie a pýchy, ale prejavom lásky k 
blížnemu, dobrosrdečnosti a pokoja. 
Aj napriek tomu, že vieme aké by 
tieto najkrajšie sviatky v roku mali 
byť, vieme aké naozaj budú. Preto 
nezabúdajme ani na tých, pre kto-
rých nebol osud najzhovievavejší, 
ľudí bez strechy nad hlavou, na tých, 
ktorí majú veľmi hlboko do vrecka, 
ľudí nešťastných a chorých, svojimi 
blízkymi opustených. Poskytnime im 
aspoň trochu útechy formou materi-
álnej alebo duchovnej pomoci podľa 
svojich možností. Veselosť, šťastie, 
lásku, zdravie, božie požehnanie sú 
najčastejšie želania a priania, ktoré 
počas Vianoc prijímame od svojich 
blízkych. Toto všetko vám moji milí 
spoluobčania zo srdca prajem aj ja. 
Želám vám, veľa pokoja, znášan-
livosti a dobrosrdečnosti, aby ste 
predovšetkým v sebe a v ostatných 
ľuďoch hľadali iba to dobré, vyhý-

bali sa sporom a malichernostiam, 
ktoré nám tak často strpčujú život. 

Chcel by som pri tejto príležitosti, 
poďakovať vám všetkým, mladým, 
starším, dôchodcom, skrátka všet-
kým, ktorí ste svojim pričinením pri-
speli k rozvoju a k šíreniu dobrého 
mena našej obci. Každý z nás svojim 
správaním a skutkami reprezentuje 
sám seba a tiež aj svoju obec. Za 
dobrú reprezentáciu obce ďakujem 
aj všetkým spoločenským organizá-
ciám, speváckym skupinám, žiakom 
a pedagogickým pracovníkom ZŠ s 
MŠ v Lužiankach a všetkým, ktorí 
reprezentujú našu obec. Za dobrú 
spoluprácu ďakujem pracovníkom 
obecného úradu, členom redakčnej 
rady, ktorá zviditeľňuje dianie v 
našej obci, poslancom obecného 
zastupiteľstva ako aj komisiám OZ 
v Lužiankach. Všetkým vám želám 
milostiplné, požehnané vianočné 
sviatky a do nového roku 2009 pev-
né zdravie, radosť v kruhu svojich 
najbližších veľa pracovných a osob-
ných úspechov. 

Milan Cabánek 
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Až sviatočné zvony 
odbijú polnoc a oznámia 
príchod čarokrásnych 
Vianoc, zabudni hneď 

na všetky starosti a preži 
chvíle v zdraví, šťastí 

a radosti.
Nech sa starosť všetka 
zruší a nech vládne 

pokoj v duši. Čo bolelo 
nech sa zhojí, čo tešilo 

nech sa zdvojí. Aby boli 
v novom roku iba slzy 

šťastia v oku.

Symbol Vianoc medzi nami
V predvečer sv. Mikuláša sa 

uskutočnilo rozžiarenie vianoč-
ného stromčeka pred Obecným 
úradom v Lužiankach. Tak, ako 
po iné roky, zavítal medzi deti a 
ich rodičov Mikuláš v sprievode 

čerta. Deti i keď so strachom v 
očiach ho privítali a odmenili 
svojimi koledami a básňami, 
ktoré s nimi pripravili učiteľky 
materskej školy. Mikuláš roz-
dal sladkosti a vypočul si tiež 

spevácku skupinu Lužiančan-
ka, ktorá spestrila toto milé 
podujatie pesničkami. Potom 
nastalo odpočítavanie a rozžia-
rený stromček potešil všetkých 
prítomných. Tento stromček 

sa stal už roky pre nás symbolom 
prichádzajúcich najkrajších sviat-
kov roka. 

Pod vydarenú akciu sa podpísala 
Kultúrna komisia pri Obecnom za-
stupiteľstve v Lužiankach. 
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Rozdávať radosť je veľké umenie
Na tejto stránke Lužianskych no-

viniek sa stretávame s osobnosťou, 
ktorá sa zapísala do myslí našich 
spoluobčanov ako osoba, ktorá 
počas svojho života sa zaslúžila a 
zviditeľnila našu obec nie len vo 
vnútri ale aj navonok a tak sa stáva 
aj pre nás svojimi činmi významnou 
a príkladnou. Jednou takouto osob-
nosťou je aj náš spoluobčan žijúci a 
pôsobiaci medzi nami. Keď poviem, 
že sa jedná o Janíka, väčšina z nás 
vie, že pod týmto menom je náš spo-
luobčan Ján Šupka. Možno, keby 
sa niekto cudzí pýtal na adresu Jána 
Šupku, nepochodil by, ale keby po-
vedal, že hľadá Janíka, hneď by bol 

nasmerovaný na správnu adresu.
Janík Šupka uzrel svetlo sveta vo 

svojej rodnej obci Lužianky, dňa 18. 
12. 1938, ako tretie dieťa. Pochádza 
z robotníckej rodiny. Otec pracoval v 
mlynoch, matka bola domáca, starala 
sa o rodinu. Základnú školu vychodil 
v Lužiankach, meštianku, ktorá tr-
vala 3 roky navštevoval v Zbehoch. 
Po skončení nastúpil do odborného 
učilišťa pre pracovné zálohy do Ko-
márna, ako zámočník pre montáž lod-
ného zariadenia. Po vyučení prešiel 
pracovať na jeden rok do Pražských 
lodeníc Mělník. Po roku sa vrátil 
domov a nastúpil do STS Nitra, Chre-
nová, kde pracoval až do nástupu na 

základnú vojenskú službu. Bolo ne-
písaným zvykom, že chlapci regrúti 
zo Slovenska narukovali do Čiech a 
regrúti z Čiech rukovali na Sloven-
sko. Ján Šupka narukoval do Čiech 
do pohraničného mesta Až. Do tejto 
najzápadnejšej časti rukovalo zo Slo-
venska veľa mladých chlapcov na zá-
kladnú vojenskú službu, ktorá trvala 
24 mesiacov. Pre zaujímavosť len zo 
západného Slovenska to bolo 17 vla-
kových súprav na Chebskú brigádu. 
Ján Šupka v ťaž kých podmienkach 
prežil 24 mesiacov, ako inštruktor 
spojár. Po vojne sa vrátil do STS Nit-
ra, kde pôsobil ako mechanik, neskôr 
ako zvárač. Pretože snahou každej 

organizácie bolo vychovať si svoj do-
rast, bol Ján Šupka, skvelý inštruktor 
dobrý odborník preradení na výchovu 
dorastu, učňov pre STS. Prudký rast 
výstavby rodinných domov, osamo-
statňovania sa mladých rodím malo 
za následok aj väčšiu záťaž na rozvoz 
paliva, (vtedy sa kúrilo prevažne 
uhlím a drevom). Tak vznikol dopyt 
po ľuďoch, ktorí by zabezpečovali 
rozvoz paliva. Príležitosť nedala na 
seba dlho čakať a tak sa stáva Janík 
zamestnancom Uholných skladov v 
Nitre. Zásoboval uhlím celý okres a 
tak bol všade známy. Tu pracoval až 
do odchodu do dôchodku. 

(Pokračovanie na 2. strane)
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Pesničky spoza dverí
V nedeľu 23. novembra 2008 

spevácka skupina Lužiančanka v 
spolupráci s Kultúrnou komisiou pri 
Obecnom zastupiteľstve v Lužian-
kach za spoluúčasti Nitrianskeho 
samosprávneho kraja usporiadala sú-
ťaž speváckych skupín pod názvom 
„Pesničky spoza dverí“. Súťaže sa 
zúčastnili spevácke súbory: Čerda-
vanka z Rumanovej, Ivančanka z 
Ivanky pri Nitre, Hajčanka z Háj-
skeho, Ujlačanka z Veľkého Zálužia, 

Lúč a Lužiančanka z Lužianok.
Každý spevácky súbor vystúpil v 

prvom súťažnom kole s dvoma pies-
ňami. Vystúpenie súborov hodnotila 
porota pozostávajúca so zástupcu 
VÚC, starostu obce Lužianky, pred-
sedu kultúrnej komisie OZ Lužianky 
a zástupcu každej obce, ktorej súbor 
sa zúčastnil súťaže. Hodnotil sa 
výber piesne, kvalita prezentácie a 
celkový umelecký dojem.

V druhom nesúťažnom kole sa 

súbory prezentovali svojimi najob-
ľúbenejšími piesňami. Po vystúpení 
všetkých súborov porota určila 
celkové poradie v súťaži. Víťaznou 
speváckou skupinou sa stala Ivan-
čanka z Ivanky pri Nitre, ale všetci 
speváci boli vynikajúci a piesne 
krásne.

Na záver starosta obce poďakoval 
súborom a odovzdal im ďakovné 
listy a vecné dary.

Súťažiacim a prítomným obča-
nom bolo počas akcie podávané 
občerstvenie, ktoré pripravili členky 
súboru Lužiančanka. Celá súťaž 
prebiehala v skvelej atmosfére a 
priateľskom duchu o čom svedčila 
záverečná pieseň, ktorú zaspievali 
všetky súbory spoločne.

Veľká vďaka patrí usporiadate-
ľom, súťažiacim a za účasť občanom 
Lužianok.               M. Koscelanská

Víťazná skupina Ivančanka

Rozdávať radosť je veľké umenie
(Dokončenie z 2. strany)
Záľuby každého nášho občana 

spočívali v tom, ako mu prirástla 
obec k srdcu a ako na neho zapôso-
bilo organizačné zanietenie nášho 
najväčšieho kultúrneho, športového 
velikána obci Jožka Balaja, prezý-
vaného Kondvička. Tento náš spo-
luobčan svojimi stálymi a novými 
programami, ktorých bol aj autorom 
aj režisérom si vedel pritiahnuť ľudí, 
ktorí sa stali nadšencami tohto diania 
a títo vedeli pozdvihnúť nadšenie 
celej obce ale aj širokého okolia. 
Z tejto dielne nadšencov vyšiel aj 
Janík Šupka, u ktorého toto nadšenie 
pretrváva dodnes. Tak ako kedysi bol 
členom súboru, účastníkom dožinko-
vých slávností, členom TJ, organizá-
torom športových slávností, výročí a 

jubileí, ale aj pracovitou včeličkou 
pri budovaní športových ihrísk. V 
tom čase naša obec žila športovým 
duchom a každá ulička mala svoje 
ihrisko a mužstvo. Zažil dni slávy a 
chváli na našu obec a on môže byť 
právom hrdý, že toto veľké dianie 
prežil a bol jeho tvorcom. 

Že mal a má rád ľudí hovorí, do-
kazuje jeho vysoko humánny skutok 
- 57-násobné dobrovoľné darcovstvo 
krvi. Je nositeľom zlatej Jánskeho 
plakety. Ani dnes nezaháľa. Zaujíma 
sa o dianie v obci, a nielen zaujíma 
ale je aj priamym účastníkom kul-
túrnych udalostí v obci, nakoľko je 
členom speváckej skupiny Lužian-
čanka. Okrem spoločenských aktivít 
je aj vášnivým záhradkárom. Dokáže 
s nadšením rozprávať o svojich 

pestovateľských záľubách. Plodiny 
si pestuje sám zo semienok. Vyžíva 
sa v ich raste a nebol by spokojný 
trebárs so sadenicami kúpenými na 

tržnici. Chce pestovať všetko od za-
siatia až po zber úrody. Jeho príklad-
ná starostlivosť, ako aj zanietenosť 
pre danú vec, je mu predurčená a 

nám príkladná. Máme sa čo 
od neho učiť. 

Chcel by som Jánovi 
Šupkovi za jeho celoživotné 
snaženie a zviditeľňovanie 
našej obce čo najsrdečnejšie 
poďakovať a pri príležitosti 
jeho životného jubilea 
zaželať mu pevné zdravie, 
šťastie a spokojnosť v kruhu 
svojich najbližších, man-
želky, troch detí a štyroch 
vnúčat pre ktorých je láska-
vým starým otcom a pre nás 
dobrým príkladom. 

Milan Cabánek
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Obecné zastupiteľstvo rozhodovalo
Uznesenia, všeobecne záväzné 

nariadenia obce a ďalšie rozhod-
nutia zo šiesteho riadneho zasad-
nutia Obecného zastupiteľstva v 
Lužiankach, konaného dňa 21. 11. 
2008 o 16.30 h na Obecnom úrade 
v Lužiankach.

A) Berie na vedomie: 
Uznesenie č. 137/2008 Obecného 

zastupiteľstva v Lužiankach
Obecné zastupiteľstvo v Lužian-

kach berie na vedomie informatívnu 
správu starostu obce.

Uznesenie č. 138/2008 Obecného 
zastupiteľstva v Lužiankach

Obecné zastupiteľstvo v Lužian-
kach berie na vedomie kontrolnú 
správu o plnení uznesení. 

Uznesenie č. 139/2008 Obecného 
zastupiteľstva v Lužiankach

Obecné zastupiteľstvo v Lužian-
kach berie na vedomie stanovisko 
hlavného kontrolóra obce k plneniu 
rozpočtu za tri štvrťroky 2008. 

Uznesenie č. 140/2008 Obecného 
zastupiteľstva v Lužiankach

Obecné zastupiteľstvo v Lu-
žiankach berie na vedomie žiadosť 
MUDr. Horváthovej o spolufinan-
covanie. 

Uznesenie č. 141/2008 Obecného 
zastupiteľstva v Lužiankach 

Obecné zastupiteľstvo v Lužian-
kach berie na vedomie záznam z 
prerokovania výsledkov Najvyššie-
ho kontrolného úradu SR.

B/ Schvaľuje:
Uznesenie č. 142/2008 Obecného 

zastupiteľstva v Lužiankach
Obecné zastupiteľstvo v Lužian-

kach schvaľuje členov návrhovej 
komisie: Ing. Stanislav Beňo, Ing. 
Dušan Spáč, Ivan Behúl, overovate-
ľov zápisnice: Ing. Marián Vrabec, 
Ing. Jozef Lauko 

Uznesenie č. 143/2008 Obecného 
zastupiteľstva v Lužiankach

Obecné zastupiteľstvo v Lužian-
kach prerokovalo a schvaľuje čer-
panie rozpočtu obce za III. štvrťrok 

2008 a úpravu rozpočtu obce na rok 
2008. 

Uznesenie č. 144/2008 Obecného 
zastupiteľstva v Lužiankach

Obecné zastupiteľstvo v Lužian-
kach prerokovalo a schvaľuje plne-
nie rozpočtu ZŠ s MŠ v Lužiankach 
za tri štvrťroky 2008. 

Uznesenie č. 145/2008 Obecného 
zastupiteľstva v Lužiankach

Obecné zastupiteľstvo v Lužian-
kach splnomocňuje starostu obce 
v súlade so zákonom o obecnom 
zriadení prijať rozpočtové opatre-
nie v zmysle § 14 ods. 2 písmeno 
a) zákona č. 583/2004 a presunúť 
rozpočtové prostriedky z navýše-
ného príjmu na jednotlivé položky 
tak, aby nedošlo k ich konečnému 
prekročeniu. 

Uznesenie č. 146/2008 Obecného 
zastupiteľstva v Lužiankach

Obecné zastupiteľstvo v Lužian-
kach prerokovalo a schvaľuje cen-
ník prenájmu nebytových priestorov 
kultúrneho domu platný od 1. 1. 
2009.

Uznesenie č. 147/2008 Obecného 
zastupiteľstva v Lužiankach

Obecné zastupiteľstvo v Lužian-
kach prerokovalo a schvaľuje cen-
ník služieb poskytovaných obecným 
úradom platný od 1. 1. 2009.

Uznesenie č. 148/2008 Obecného 
zastupiteľstva v Lužiankach

Obecné zastupiteľstvo v Lužian-
kach prerokovalo a schvaľuje členov 
ústrednej inventarizačnej komisie v 
zložení: 1) Ing. Boris Szorad, 2) Ing. 
Dušan Spáč, 3) Jozef Bojda

Uznesenie č. 149/2008 Obecného 
zastupiteľstva v Lužiankach

Obecné zastupiteľstvo v Lu-
žiankach prerokovalo a schvaľuje 
poskytnutie dotácií v zmysle VZN 
č. 1/2006 nasledovne:

1) Poľovnícke združenie „Berbe-
cíny“ = 24 000,- Sk 

2) Dobrovoľný hasičský zbor = 
16 000,- Sk

3) ZO Sl. zväzu záhradkárov = 38 
000,- Sk 

4) ZO Chovateľov poštových ho-
lubov = 15 500,- Sk

5) Spevácka skupina „Lužiančan-
ka“ = 32 000,- Sk

6) Spevácka skupina „LÚČ“ = 30 
000,- Sk 

7) Slovenský červený kríž = 13 
500,- Sk

8) ZO SJD = 42 000,- Sk 
Uznesenie č. 150/2008 Obecného 

zastupiteľstva v Lužiankach
Obecné zastupiteľstvo v Lu-

žiankach prerokovalo a schválilo 
vyhodnotenie komisií pri OZ v Lu-
žiankach a jej členov za rok 2008, 
a navrhnutú odmenu starostovi obce 
a hlavnému kontrolórovi obce podľa 
predloženého návrhu. 

Uznesenie č. 151/2008 Obecného 
zastupiteľstva v Lužiankach

Obecné zastupiteľstvo v Lu-
žiankach prerokovalo a schválilo 
poskytnutie sociálnej výpomoci 
seniorom v súvislosti s prechodom 
na euro nasledovne:

- v roku 2008 dovŕšia vek 65 
rokov a viac 

- mali v roku 2007 trvalý pobyt v 
obci a trvalý pobyt stále trvá

- majú vysporiadané záväzky 
voči obci

- nezaopatrené dieťa poberajúce 
sirotský dôchodok, ktoré malo v r. 
2007 trvalý pobyt a stále má

- občania s preukazom ZŤP, 
ZŤP-S 

Uznesenie č. 152/2008 Obecného 
zastupiteľstva v Lužiankach

Obecné zastupiteľstvo v Lužian-
kach prerokovalo a schválilo odkú-
penie pozemku na chodník vedľa 
Cintorína Kajsa v sume 42 000,- Sk 
a odkúpenie pozemku pre rozšírenie 
hrobových miest na Cintoríne Kajsa 
vo výmere 872m2 v sume 600,- 
Sk/m2.

Návrhová komisia: predseda: 
Ing. Stanislav Beňo, v.r., člen: Jo-
zef Bojda, v.r., člen: Ing. Marián 
Vrabec, v.r. 

Obecné zastupiteľstvo v Lužian-

kach prerokovalo a schválilo VZN 
4/2008 

„Zásady poskytovania sociálnej 
pomoci obyvateľom obce Lužianky 
v čase náhlej núdze formou jednorá-
zovej sociálnej dávky “ 

Hlasovanie - počet všetkých 
poslancov: 9, počet prítomných 
poslancov: 8, „Za“ hlasovalo: 8, 
„Proti“ hlasovalo: -, „Zdržal sa“: - 

Obecné zastupiteľstvo v Lužian-
kach prerokovalo a schválilo VZN 
5/2008 

„O miestnych daniach a miest-
nom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady na území 
obce Lužianky“

Hlasovanie - počet všetkých 
poslancov: 9, počet prítomných po-
slancov: 8, „Za“ hlasovalo: 7, „Pro-
ti“ hlasovalo: -, „Zdržal sa“: 1.

Obecné zastupiteľstvo v Lužian-
kach prerokovalo a schválilo VZN 
6/2008 

„O podmienkach poskytovania 
dotácií z rozpočtu obce“

Hlasovanie - počet všetkých 
poslancov: 9, počet prítomných 
poslancov: 8, „Za“ hlasovalo: 8, 
„Proti“ hlasovalo: -, „Zdržal sa“: - 

Obecné zastupiteľstvo v Lužian-
kach prerokovalo a schválilo VZN 
7/2008 

„Zásady hospodárenia s majet-
kom obce Lužianky“ 

Hlasovanie: počet všetkých 
poslancov: 9, počet prítomných 
poslancov: 8, „Za“ hlasovalo: 8, 
„Proti“ hlasovalo: -, „Zdržal sa“: -

Obecné zastupiteľstvo v Lužian-
kach prerokovalo a schválilo prílo-
hu č. 1/2008 o výške nájomného za 
hrobové miesto k VZN 1/2007 „O 
pohrebiskách “ 

Hlasovanie - počet všetkých 
poslancov: 9, počet prítomných 
poslancov: 8, „Za“ hlasovalo: 8, 
„Proti“ hlasovalo: -, „Zdržal sa“: -

Obecné vyznamenania
Posledné zasadnutie obecného 

zastupiteľstva, ktoré sa konalo 
dňa 21. 11. 2008 malo vo svojom 
programe dve časti. Prvá bola 
slávnostná a druhá pracovná. V 
slávnostnej časti boli prizvaní a 
ocenení traja jubilujúci občania, 
pri príležitosti svojho životného 
jubilea, ktorého sa dožili v dru-
hom polroku 2008, za Ich zásluhy 
pre našu spoločnosť, pre občanov 
obce v oblasti kultúry a športu 
ako aj za vzornú reprezentáciu 
obce. 

Obecné ocenenie „Cena obce 
Lužianky“ bola udelená Emilovi 

Dominkovi, pri príležitosti 80 
rokov života, Jozefovi Hudecovi, 
pri príležitosti 65 rokov života a 
Jozefovi Pagačovičovi, pri príle-
žitosti 60 rokov života. Obecné 
ocenenie po slávnostnom prího-
vore odovzdal jubilantom starosta 
obce. Kyticou piesní oslávencov 
pozdravila spevácka skupina Lu-
žiančanka. Toto obecné vyzname-
nanie je prejavom vďaky obce, za 
všetko čo pre nás, urobili a stále 
v plnom nasadení robia. Všetkým 
ocenením srdečne blahoželáme a 
do ďalších rokov želáme pevné 
zdravie a veľa životného elánu.
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Jubilanti IV. 
štvrťroka 2008

n 50 rokov oslávi-
li: Miloš Látečka, 
Eduard Sedlák, 
Gabriela Reháko-
vá, Peter Fábry, 

Peter Mikulášik, Michal Re-
menár, František Varga, Vlasta 
Wilhémová, Ing. Milan Preda-
nócy, Juraj Letko

n 55 rokov oslávili: Peter Varga, 
Pavol Vereš, Klára Biharyová, 
Peter Peťovský, Ing. Štefan 
Lauko, Mária Benková, Štefan 
Molnár

n 60 rokov oslávili: Edita Vrab-
cová, Daniela Lauková, Vero-
nika Ábelová, Vojtech Lauko, 
Jozef Vrabec

n 65 rokov oslávili: Mária Be-
húlová, Rozália Miškovicová, 
Viktor Balko, Pavel Jakab, 
Mária Fábryová, Ing. Viera 
Tesařová, Michal Horka, Mária 
Jakabová, Pavol Buch

n 70 rokov oslávili: Vincencia 
Líšková, Bohumila Baracká, 
Michal Buch, Ľudovít Babulic, 
Ján Sollár, Ján Šupka, Otília 
Tomášiková

n 75 rokov oslávili: Monika 
Madová, Anna Šaturová

n 80 rokov oslávili: Irena La-
cušková, Helena Štangová

n 85 rokov oslávila: Anna Šan-
tavá

n 90 rokov oslávil Štefan Ballay

n 96 rokov oslávila Rozália Ku- 
čerová

n 99 rokov oslávila Etela Len-
delová

Vývoz komunálneho odpadu v roku 2009
Vážení občania, nakoľko od janu-

ára 2009 prechádzame na novú menu 
EURO, nebudete mať možnosť v 
tomto roku zakúpiť si v predstihu ná-
lepku na budúci rok. Z tohto dôvodu 
bude prvý vývoz v roku 2009, ktorý 
sa uskutoční 13. januára 2009, usku-
točnený bez potreby novej nálepky 
a smetných lístkov. Novú nálepku 
na rok 2009 si môžete na Obecnom 
úrade v Lužiankach zakúpiť od 19. 
januára 2009. 

Obecné zastupiteľstvo v Lužian-
kach na svojom zasadnutí dňa 21. 
11. 2008 schválilo VZN č. 5/2008 
o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a 
drobné stavebné odpady stanovilo 
poplatok za odvoz komunálneho 
odpadu nasledovne:

- za celoročnú nálepku na vývoz 

110 litrovej nádoby (bežná nádoba) 
zaplatíte 34,32 €

- za celoročnú nálepku na vývoz 
1100 litrovej nádoby (kontajner) 
zaplatíte 343,20 €

Celoročnú nálepku na smetnú ná-
dobu je možné uhradiť jednorázovo, 
v dvoch polročných, alebo v štyroch 
štvrťročných splátka. 

Pre nákup jednotlivých smetných 
lístkov bol poplatok stanovený na-
sledovne:

- za jeden smetný lístok na 110 
litrovú nádobu zaplatíte 1,32 €

- za jeden smetný lístok na 1100 
litrovú nádobu zaplatíte 13,20 €

Novinkou je jednorazové plas-
tové vrece na vývoz komunálneho 
odpadu, ktoré si budete môcť aj so 
smetným lístkom zakúpiť na Obec-
nom úrade v Lužiankach. Za takéto 

vrece spolu so smetným lístkom 
zaplatíte 1,6 €. 

Aj naďalej budete môcť vyviesť 
drobný stavebný odpad na Zberný 
dvor v Lužiankach. Poplatok za 
uloženie tohto odpadu je 3,50 € /1m3 
na osobu a rok. V prípade, že drobný 
stavebný odpad prevýši stanovený 
limit 1m3 na osobu a rok, za každý 
ďalší m3 zaplatíte 7 €. 

Zvozový kalendár separovaného 
zberu pre obec Lužianky 

(každý štvrtý týždeň) 
Dátum zberu  Zlo�ka
22. 01. 2009 �tvrtok PET, sklo, papier 
26. 02. 2009 �tvrtok PET, sklo, papier 
26. 03. 2009 Piatok PET, sklo, papier 
23. 04. 2009 �tvrtok PET, sklo, papier
28. 05. 2009 �tvrtok PET, sklo, papier 
25. 06. 2009 �tvrtok PET, sklo, papier 

23. 07. 2009 �tvrtok PET, sklo, papier
27. 08. 2009 �tvrtok PET, sklo, papier 
24. 09. 2009 �tvrtok PET, sklo, papier 
22. 10. 2009 �tvrtok PET, sklo, papier
26. 11. 2009 �tvrtok PET, sklo, papier 
24. 12. 2009 �tvrtok PET, sklo, papier 
 

Vývoz separovaného odpadu 
sa uskutoční poslednýkrát v roku 
2008 dňa 24. 12. 2008!

Vývoz komunálneho odpadu - 
jedenkrát za 14 dní (každý utorok v 
nepárnom týždni)

Pracovná doba na zbernom dvore: 
č. t. 0911 288 259

apríl – október, november – marec
Streda 10.00-18.00, 10.00-16.00 h
Piatok 13.00-17.00, 12.00-16.00 ho
Sobota 10.00-14.00, 10.00-14.00 h

Renáta Bírová

Miestne dane
Každý občan našej obce je povinný 

plniť si svoju daňovú povinnosť za 
kalendárny rok. Obec Lužianky na 
svojom území určuje a vyberá tieto 
miestne dane:

- daň z nehnuteľnosti
- daň za psa
- daň za užívanie verejného prie- 

stranstva
- daň za ubytovanie
- daň za predajné automaty
- daň za nevýherné hracie prístroje

Daň z nehnuteľnosti
Občan, ktorý kúpil, zdedil, skolau-

doval či iným spôsobom nadobudol 
v roku 2008 nehnuteľnosť a stal sa 
aj jej vlastníkom, musí podať do 31. 
januára 2009 celé daňové priznanie 
k dani z nehnuteľnosti. Na vyrubenie 
dane z nehnuteľností je rozhodujúci 
stav k 1. januáru zdaňovacieho ob-
dobia. Znamená to, že kto vlastnil 
nehnuteľnosť k 1. januáru, ten bude 
aj podávať daňové priznanie a ná-
sledne platiť daň za aktuálny rok. 
Na zmeny, ktoré nastanú v priebehu 
zdaňovacieho obdobia, sa neprihlia-
da. Výnimkou sú iba nehnuteľnosti 
nadobudnuté vydražením.

Daň z nehnuteľnosti zahŕňa daň z 
pozemkov, zo stavieb a daň z bytov 
a nebytových priestorov v bytovom 
dome. 

Daňové priznanie možno podať 
osobne, alebo poštou. Rozhodujúci je 

odtlačok pečiatky s dátumom najne-
skôr posledný januárový deň. Správca 
dane je potom povinný vyrubiť daň a 
doručiť platobný výmer majiteľovi 
nehnuteľnosti do 15. mája 2009. 

Správu dane z nehnuteľností vyko-
náva obec, na ktorej území sa nehnu-
teľnosť nachádza. 

K vypísaniu daňového priznania 
sú nevyhnutné identifikačné údaje 
ako je číslo parcely, názov katastrál-
neho územia, druh pozemku, výmera 
pozemku, súpisné a orientačné číslo 
stavby, zastavaná plocha stavby, po-
čet podlaží a účel použitia stavby (na 
bývanie, podnikanie, iný účel). Odpo-
rúča sa, aby daňovník vpisoval údaje 
do tlačiva z listu vlastníctva, alebo zo 
zmluvy o nadobudnutí nehnuteľnosti.

Daňovník nepodáva daňové pri-
znanie ak v zdaňovacom období roku 
2008 nenastali žiadne zmeny skutoč-
ností rozhodujúcich na vyrubenie da-
ne z nehnuteľností. Do 15. mája 2009 
dostane platobný výmer s uvedením 
výšky dane, ktorú musí zaplatiť.

Správca dane, vo všeobecne záväz-
nom nariadení určil, že: 

- vyrubená daň do 20 € je splatná 
do 31. mája 2009 

- vyrubená daň nad 20 € je splatná 
v štyroch rovnakých splátkach:

1. splátka do 31. mája 2009
2. splátka do 31. júla 2009
3. splátka do 30. septembra 2009
4. splátka do 30. novembra 2009

Daň za psa
Predmetom dane za psa je pes 

starší ako 6 mesiacov. Majiteľ psa 
podáva oznámenie, a to do 30 dní 
od vzniku daňovej povinnosti (da-
ňová povinnosť vzniká prvým dňom 
kalendárneho mesiaca nasledujúcom 
po kalendárnom mesiaci, v ktorom 
daňovník psa nadobudol). Obec 
vyrubí daň platobným výmerom. 
Vyrubená daň je splatná do 15 dní 
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 
platobného výmeru. 

V ďalších rokoch má daňovník 
povinnosť, bez doručenia platobného 
výmeru, daň zaplatiť najneskôr do 31. 
januára zdaňovacieho obdobia. 

Daňová povinnosť zaniká prvým 
dňom mesiaca v ktorom už občan nie 
je vlastníkom alebo držiteľom psa, 
ak to do 30 dní oznámi správcovi 
dane. Správca dane vráti občanovi na 
základe tohto oznámenia zaplatenú 
daň za zostávajúce mesiace zdaňo-
vacieho obdobia, za ktoré bola daň 
zaplatená.

Sadzba dane je 4 € za jedného psa a 
kalendárny rok.

Podrobnosti týkajúce sa sadzby 
daní, platenia daní, oslobodenia od 
daní (VZN č.5/2008) a tlačivá: daňo-
vé priznanie k dani z nehnuteľnosti, 
oznámenie o chove psa sú dostupné 
na internetovej stránke obce www.lu-
zianky.sk.                

M. Koscelanská

Sociálna výpomoc pri prechode na euro
Obecné zastupiteľstvo v Lužian-

kach na šiestom riadnom zasadnutí, 
konanom dňa 21. 11. 2008 prijalo 
uznesenie č.151/2008 o sociálnej 
výpomoci pri prechode na EURO vo 
forme bezplatného pridelenia piatich 
smetných lístkov nasledovným sku-
pinám:

- občanom, ktorý v roku 2008 do-

vŕšili 65 rokov života a viac, mali v 
roku 2007 a 2008 v obci trvalý pobyt 
a majú vysporiadané všetky záväzky 
voči obci

- nezaopatrené dieťa poberajúce 
sirotský dôchodok, a malo v roku 
2007 v obci trvalý pobyt

- občania s preukazom ZŤP a 
ZŤP-S

Občania, ktorých sa sociálna vý-
pomoc týka, si môžu päť smetných 
lístkov vyzdvihnúť na Obecnom 
úrade v Lužiankach od 7. januára 
2009 do konca februára roku 2009. 
Pri preberaní smetných lístkov je po-
trebné predložiť občiansky preukaz, 
preukaz ZŤP a ZŤP-S a rozhodnutie 
o priznaní sirotského dôchodku. 
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SME AKO RODINA
V septembri 2008 sme na našej 

škole otvorili špeciálnu triedu pre 
žiakov prvého ročníka. Našou sna-
hou bolo pomôcť sociálne znevý-
hodneným rodinám s dochádzkou 
detí do najbližšej školy. Triednou 
učiteľkou je kvalifikovaná špeciálna 
pedagogička s dlhoročnou praxou, 
ktorá vyučuje individualizovanou 
formou s prihliadnutím na špecific-
ké problémy jednotlivých žiakov. A 
ako sa nám darí? 

Naši malí prváci sa hneď od zači-
atku snažili začleniť do spoločného 
života školy a časom sa vyrovnajú 
svojim starším kamarátom. O 
učebňu sa delíme so spolužiakmi 
zo školského klubu, ale prváčikom 
to prináša množstvo výhod. Učia 
sa obklopení hračkami a keď sa 
unavia, oddychujú v pohodlných 
kreslách. Radi si zacvičia na fit 
loptách a gúľajú sa po mäkkom ko-
berci. Deti rady tancujú a spievajú, 
kreslia a maľujú. Všetci sa chcú na-
učiť dobre čítať, pretože už túžobne 
očakávajú, kedy im pani učiteľka 
rozdá krásne rozprávkové knižky. 
Chcú sa dozvedieť informácie z 
prírody, zaujímajú ich zvieratká. 
Ich najobľúbenejšou činnosťou je 
práca s číslami na pestrofarebných 
počítadlách. Snažia sa byť lepšími 
a múdrejšími. A skutočne sa im to 
darí. Držíme im palce, nech sa im to 
všetko podarí. Veď už dnes sú ako 
jedna veľká rodina.

ŽIVOT DOTYKMI
Aj v tomto školskom roku študen-

ti muzeológie UKF v Nitre pripravi-
li výstavu, ktorá upútala pozornosť 
nielen detí. V spolupráci s Úniou 
nevidiacich predviedli v Ponitrian-
skom vlastivednom múzeu žiakom 
vodiaceho psa. Vysvetlili im, prečo 
je dôležité pomáhať nevidiacim a 
čo pre nich znamená aj nepatrná 
pomôcka, ktorá im uľahčí život. 
Deti si vyskúšali s páskou na očiach 
pomocou bielej paličky prejsť po-
medzi prekážky, naliať pohár vody 
a nepreliať. Pochopili, ako nevidiaci 
rozoznávajú peniaze, ako si môžu 
prečítať text. Hmatom rozoznávali 
obrysy mapy sveta, poznávali hrad-
by Bratislavského aj Nitrianskeho 
hradu. Deti sa dozvedeli o škole pre 
nevidiacich v Bratislave, kde sa po-
mocou Brailovho písma môžu deti 
vzdelávať. Teraz už vedia, ako sa 
majú zachovať pri stretnutí s nevi-
diacim. Vodiaci psík má veľmi dôle-
žitú úlohu a netreba ho rozptyľovať. 
Psík je milý, inteligentný a hlavne 
dôležitým pomocníkom pre nevidia-
cich. Psík vie podať spadnuté kľúče, 
paličku a iné predmety majiteľovi, 
ktorý by ich darmo hľadal, pretože 
nemá to, čo si budeme odteraz viac 

vážiť - zrak. Vďaka nemu je náš svet 
krajší, pestrejší a oveľa bohatší.

MALÝ ZÁZRAK 
Celé Slovensko už vie, že v Lu-

žiankach žije skupina detí, ktorá 
rada číta. Títo žiaci zviditeľnili našu 
základnú školu v celoslovenskej 
súťaži „Čítame s Osmijankom“ a 
podarilo sa im umiestniť na mapu 
Slovenska svoju rodnú obec - Lu-
žianky. Je to úžasný pocit a zároveň 
odmena za celoročnú námahu. Veď 
pri čítaní ôsmich kníh odpovedali 
na 16 náročných otázok, vytvorili 
vlastné texty a ilustrácie, básne a 
všetko sme zaslali organizátorovi 

súťaže do Bratislavy. Aj v tomto 
roku pokračujeme v čítaní ďalej. 
Čítanie sa žiakom stalo zábavou. 
Objavili mnoho zaujímavých kníh, 
zoznámili sa s mnohými postavič-
kami, ktoré im pomáhajú správne sa 
orientovať vo svete plnom nástrah, 
pokušení a ukazujú žiakom správnu 
cestu za poznaním. Učia ich rozlišo-
vať dobro od zla, pravé priateľstvo, 
ktoré vydrží aj v ťažkých skúškach. 

PRÁZDNINY
Vianočné - začínajú 22. 12. 2008, 

končia 7. 1. 2009, vyučovanie začí-
na 8. 1. 2009.

Polročné - začínajú 30. 1. 2009, 
vyučovanie začína 2. 2. 2009.

Jarné - začínajú 16. 2. 2009, kon-
čia 20. 2. 2009, vyučovanie začína 
23. 2. 2008.

Veľkonočné - začínajú 9. 4. 
2009, končia 14. 4. 2009, vyučova-
nie začína 15. 4. 2009.

Letné - začínajú 1. 7. 2009.

ŠPORTOVÉ AKTIVITY
Žiaci našej školy (Jazmína Billo-

vá, Adam Ivan, Barborka Senická, 
Andrej Belčík, Naďa Bartová) sa 
zúčastnili obvodného kola súťaže 
„Mladý záchranár CO“, ktoré 
sa konalo v areáli civilnej ochrany 
na Levickej ulici v Nitre. Deti sa 

už mesiac poctivo pripravovali na 
súťaž. Riešili sme testy z dopravnej 
a zdravotnej výchovy, skúšali sme 
plynové masky, pričom sme sa aj 
veľa nasmiali. Na čom sme zlyhali 
bola streľba zo vzduchovky, keďže 
vzduchovky na škole nemáme a 
nemali sme na čom skúšať. Ale 
výborne nám dopadla zdravotnícka 
príprava aj orientácia v teréne. V 
týchto disciplínach sme stratili mi-
nimum bodov. Preteky boli výborne 
pripravené a zorganizované. Najviac 
prekvapili milé panie z Červeného 
kríža, ktoré naše deti tak výborne 
zamaskovali, že zranenia vyzerali 
ako ozajstné. Z otvorenej zlomeniny 

trčala i kosť. Tá však nebola ľudská 
ale kuracia. Žiaci 6.ročníka súťažili 
vlastne prvýkrát a bola to pre nich 
skúška. Budúci rok sa pokúsime 
zabojovať ešte lepšie, pretože sú-
ťaž nám poskytla veľa vedomostí a 
hlavne skúseností.

Žiaci 4.-5. ročníka Vanesa Bi-
haryová, Mariana Palová, Andrej 
Vranka, Kevin Koller, Patrícia Stru-
ňáková, Tomáš Maťo sa zúčastnili 
atletických pretekov pod názvom 
„Olympijské štafetové hry“, ktoré 
sa konali na Športovom gymnáziu 
v Nitre. Pretekov sa zúčastnilo 17 
škôl, my sme vybojovali pekné 12 
miesto. Oproti minulému roku sa 
deti veľmi zlepšili. Žiaci dokázali 
svoju zručnosť v driblingových 
cvičeniach, dievčatá mali trošku 
problém s vedením futbalovej lopty 

pomedzi kužele, naopak chlapcom 
robilo problém švihadlo. Atmosféra 
v telocvični bola výborná, školy sa 
navzájom povzbudzovali a súťažiaci 
sa medzi sebou skamarátili. Naj-
rýchlejším členom nášho družstva 
bol vyhodnotený Andrej Vranka, 
žiak 4. ročníka. Za odmenu získal 
individuálne ocenenie - futbalovú 
loptu. Všetci členovia družstva do-
stali diplom a za kolektív i futbalovú 
loptu. 

DEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY
Zdravá výživa - toto slovné 

spojenie sa skloňuje dennodenne v 
tlači, rozhlase, televízii a stáva sa 
módnym hitom. My si uvedomu-
jeme tiež význam zdravej výživy, 
a preto každoročne organizujeme 
na našej škole Deň zdravej výživy 
pod názvom Žijeme a rastieme 
zdravo. Všímame si, že stravovacie 
návyky našich žiakov sú nesprávne 
a v budúcnosti môžu priniesť vážne 
zdravotné problémy. Cieľom tohto 
dňa je oboznámiť žiakov s rizika-
mi nesprávnej výživy a zároveň 
v praktickej časti naučiť žiakov 
kombinovať jedlá zo zeleniny a 
ovocia. Ide o snahu osloviť nielen 
žiakov ale i rodičov, aby sa zamys-
leli nad zmenou svojho jedálnička. 
Namiesto sladkostí treba poskytnúť 
dieťaťu na raňajky a desiatu mliečne 
výrobky. Je len na vás, milí rodičia, 
aké stravovacie návyky si vypestujú 
vaše deti. Ak zaradíte už odmalička 
mliečne výrobky do jedálneho lístka 
vašich ratolestí, bezpochyby urobíte 
veľmi prospešný krok k správnemu 
rastu a vývinu vašich ratolestí. Zá-
roveň nezabúdajte na dostatočný 
prísun vitamínov vo forme ovocia 
a zeleniny. 

Vtipné rýmovačky o zdravej 
výžive:

Zdravé je jesť rybičky - chránia 
naše kostičky

Večeru len ľahkú dám - zdravý 
šalát rád si dám

Vápnik nám vždy nádej dáva - 
budeme žiť bez zubára

Ak chcem vitamínmi bacil zničiť 
- musím zdravo jesť a cvičiť

Vitamíny - to sú veci, ktoré máme 
radi všetci. Na raňajky ku chlebíku 
- pridám syrček i papriku.

Zo života Základnej školy v Lužiankach

Telefónny 
zoznam 
Obecného 
úradu v
Lužiankach

037/6410180  ústredňa, Bírová 
6410181  správca dane, Ing. Koscelanská 
6410182  podateľňa, pokladňa, Bírová 
6410183  účtovníčka, Bačová 
6410184  starosta obce 
6410185  matrika, evidencia obyvateľov
                Mgr. Rigová  
6410186  doručovateľka, Cigáňová 
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BÁBKOVÁ HRA
„MIŠO A JEHO SVET“
Začiatkom školského roka do na-

šej škôlky zavítalo putovné, bábkové 
divadlo Dúha. Predstavilo sa bábko-
vou hrou Mišo a jeho svet. Hlavná 
postava Mišo reprezentuje typ 
súčasného dieťaťa, prežívajúceho 
radosť, sklamania i sny a poučenia 
charakteristického pre túto dobu. 
Tvorcovia sa zamerali na problém 
šikanovania a všetkých negatívnych 
prejavov medzi deťmi. V príbehu sa 
okrajovo objavovala aj generácia ro-
dičov, starých rodičov a učitelia hu-
dobnej výchovy. Svojou láskavosťou 
a múdrosťou pomáhali Mišovi a jeho 
rovesníkom zorientovať sa v bludis-
kách života a rozoznávať správne 
dobré a zlé hodnoty. Deti divadlo 
prijali s úprimnou radosťou, zapá-
jali sa do rôznych situácií, nakoľko 
mnohé z nich v rôznych postavách 
hry spoznávali seba, vlastnú povahu 
a reč. Technické a scénické predsta-
venie tejto hry umožňovalo usporia-
dať predstavenia v priestoroch škôl, 
kam Mišo a jeho kamaráti ochotne 
kedykoľvek zavítajú. 

Katarína Poláčková

NÁVŠTEVA ZUBNEJ
LEKÁRKY
Dňa 18. 11. 2008 zavítali medzi 

škôlkarov doktorka, doktor a sestrič-
ky zo zubnej ambulancie. Navštívili 
ich v domácom prostredí, aby tak 
predchádzali strachu z návštevy 
ambulancie.

Pravidelne dvakrát do roka chodí-
me na zubnú prehliadku do zdravot-
ného strediska celá materská škola a 
teraz navštívili oni nás. Zubná dok-
torka deťom porozprávala prečo je 
dôležité správne umývanie zúbkov a 
jedenie ovocia a zeleniny. Deti mali 
možnosť bližšie sa oboznámiť so 
stomatologickými nástrojmi, ale aj 
vyskúšať prácu s nimi. 

Prehliadka zúbkov prebehla bez 

najmenších problémov, každé dieťa 
dostalo za odmenu obrázok.

Na záver si deti pozreli na DVD 
rozprávku o zúbkoch zo série „Bol 
raz jeden život“. Touto cestou ďaku-
jeme tete doktorke a ujovi doktorovi 
za jej návštevu a tešíme sa aj na bu-
dúce.                  Mária Minárová

NETRADIČNÝ HALLOWEEN
V MATERSKEJ ŠKOLE
Neobliekali sa naše deti za stra-

šidlá, ale deti a ich rodičia vyrábali 
strašiakov. Začiatkom októbra sme 
už po tretíkrát spoločne s rodičmi za-
žívali v našej škôlke príjemnú tvori-
vú atmosféru. Zišli sme sa v hojnom 
počte, rodičia si priniesli potrebný 
materiál a iné rekvizity a samozrej-
me určitú dávku tvorivej fantázie, 
ktorú uplatnili pri vyrezávaní atrak-
tívnych strašiakov z tekvíc, ovocia, 
zeleniny a iných prírodnín. Deti sa 
tešili, pomáhali a zároveň obdivovali 
výtvory a nápady svojich rodičov. 

Všetkým sa nám páčila voňavá 
a farebná výzdoba priestorov šatní 
a vstupných miestností materskej 
školy. Škoda, že strašiaci po týždni 
zosmutneli a postupne opúšťali 
svoje stanovištia. Nevadí, veď o rok 
vyrobíme s našimi mamičkami nové 
a ešte krajšie.          Mária Lauková 

V SOĽNEJ JASKYNI
Voňavé a slnkom prehriate leto 

ukončilo svoje panstvo, aby odo-
vzdalo svoju moc jeseni, ktorá síce 
svojou nádherou nás očarúva. Tlačí 
sa do našich domovov a prináša so 
sebou nielen bohatstvo úrody a pre-
krásnu scenériu farieb, ale sychravé 
počasie. 

Náš organizmus je celkovo osla-
bený. Na podnet zástupkyne Márie 
Čurgaliovej v úzkej spolupráci s 
rodičmi boli prijaté opatrenia pre 
ochranu zdravia detí. Aj akciou 
„Návštevy Soľnej jaskyne“ v Nitre, 
kde sa vďaka inhalovaniu zvyšuje 

imunita detí, čím sa chránia pred 
ochorením. Dňom 29. októbra sme 
začali pravidelne navštevovať soľ-
nú jaskyňu, každú stredu - už 5x 
deti s radosťou využívali pobyt v 
soľnej jaskyni. V krásnom jagavom 
prostredí 10 deti strávi 45 minút čis-
tého času, na lôžku i hrou v solisku 
(niečo ako pieskovisko). Príjemnú 
atmosféru pre deti vytvára nielen 
zvláštna atmosféra samotnej miest-
nosti, ale ich pozornosť upútavajú aj 
cez reproduktory vysielané rozpráv-
ky, najmä takého zamerania, kde sa 
soľ cení nad zlato.

Milé chvíle prežité v soľnej jasky-
ni im po príchode pripomínajú soľné 
kryštáliky na oblečení. Vďaka tejto 
starostlivosti, zo strany rodičov a 
učiteliek materskej školy, si deti bu-
dujú lepšiu imunitu a obranyschop-
nosť svojho organizmu. 

Eva Valová

ZVYKY A TRADÍCIE
V OBDOBÍ VIANOC
Deti v dnešnej dobe majú veľmi 

málo príležitosti „nasiaknuť“ tou 
pravou atmosférou vianočných 
sviatkov. Zvyky a obyčaje boli vlast-
né väčšinou len našim starým a pras-
tarým rodičom a vďaka ich podaniu 
ich čiastočne poznáme aj my. 

Veľký obdiv a uznanie preto patrí 
ľuďom, ktorí tieto zvyky a tradície 
udržiavajú a dokážu sa s týmto 
kultúrnym dedičstvom podeliť aj 
s ostatnými. Takúto sviatočnú a 
príjemnú vianočnú atmosféru vytvo-
rila v našej škôlke pre deti mamička 
Margita Jágerová. V peknom vyšíva-
nom kroji z okolia Nitry prišla me-
dzi deti, aby im ukázala, ako ľudia 
v minulosti prestierali vianočný stôl, 
čo na ňom nikdy nesmelo chýbať, čo 
ukladali pod vianočný obrus, pod 
stôl ...

Deti ochutnali jabĺčka, orechy, 
med, chlieb, cesnak a vianočné 
oblátky. Najväčšiu radosť však 

mali vtedy, keď ich pani Jágerová 
za sprievodu detských hudobných 
nástrojov naučila novú vianočnú 
koledu.                Mária Čurgaliová

TVORIVÉ DIELNE
27. októbra sme v materskej škole 

usporiadali akciu „Tvorivé dielne“ 
na tému „Pestré dary jesene“. Pre 
malých predškolákov sme pripravili 
množstvo prírodného a odpadového 
materiálu, z ktorého zhotovovali 
rôzne výrobky.

Deti z ôsmych materských škôl 
pracovali na šiestich stanovištiach a 
snažili sa vyskúšať si všetky techni-
ky. Chlapci a dievčatá vyrobili veľ-
mi pekné slamené venčeky vyzdo-
bené suchými a jesennými plodmi. 
Servítkovú techniku používali pri 
oblepovaní okruhliakov, črepníkov 
a sklenených pohárov, ktoré pod 
ich šikovnými rukami dostali novú 
podobu. Veľmi trpezlivo navliekali 
náhrdelníky zo zemiakov. Z ovocia 
a zeleniny vznikli rôzne zvieratká. 
Strukoviny, jadierka a semienka 
škôlkari vtláčali do plastelíny vypl-
nených plastových vrchnákov. Pla-
gát s jesenným motívom deti najskôr 
vymaľovali temperovými farbami a 
potom polepili farebnými vrchnákmi 
z PET fliaš. 

Na malých majstrov sa prišla po-
zrieť aj riaditeľka ZŠ s MŠ Lužianky 
aj s učiteľkami a žiakmi. Prváci a 
druháci sa aktívne zapojili do týchto 
zaujímavých pracovných činností. 
Sladkú odmenu všetkým priniesol 
starosta obce. Všetky deti, ktoré sa 
zapojili do tvorivých dielní, boli od-
menené diplomom a darčekmi.

Veľký úspech tejto akcie a priaz-
nivé ohlasy zo strany učiteliek ma-
terských škôl nás zaväzujú k tomu, 
aby sme podobné stretnutia na rôzne 
témy organizovali častejšie, pretože 
sú príjemným spestrením života detí 
v materskej škole. 

Mária Čurgaliová

Zo života Materskej školy v Lužiankach

Murphyho zákony
1) V živote nič nie je také, ako sa 

zdá na prvý pohľad.
To čo sa vám zdá na prvý pohľad, 

je naozaj len zdanie. To, čo príde za 
tým, je realita.

2) Nič v živote nejde tak ľahko, 
ako vám sľubovali sudičky pri 
narodení.

Ak sa chcete mať dobre, musíte pre 

to niečo urobiť. Avšak aj na to, aby ste 
sa mali zle, musíte drieť ako mula.

3) Pravdepodobnosť, že človeka 
v živote niečo postretne, je priamo-
úmerná škode, ktorú to spôsobí. 

Pravdepodobnosť, že sa zaživa do-
stanete do neba, je nulová. Že budete 
mať zo života peklo, deväťdesiatper-
centná.

Výhody piva
n Pivo sa ti po mesiaci neprotiví 
tak, ako žena.
n Pivo sa nikdy neoneskorí, a ak sa 
oneskoríš ty, rado ťa počká.
n Pivo neodvráva.
n Pri pive náš istotu, že si prvý, čo 
ho pije.

Rada do života
n Nemysli.
n Ak už nemôžeš nemyslieť, tak 
nehovor.
n Ak už musíš myslieť a hovoriť, 
tak aspoň nepíš.
n Ak si tvrdohlavý a myslíš, hovo-

ríš a píšeš, tak aspoň preboha, nič 
nepodpisuj.
n Keď si nedal poradiť a myslíš, 
hovoríš, píšeš a podpisuješ, tak sa 
teraz nečuduj.

Výroky
n Myslím, teda som - opatrný. 

Ružička
n Myslenie má síce budúcnosť, ne-
myslenie má zas tradíciu.          Lec
n Mozog je aparát, pomocou kto-
rého si myslíme, že myslíme. 

Tuwim
n Všetci sme dostali právo byť 
hlúpymi, ale niektorí toto privilé-
gium nevyužili.                 O. Wilde

Inzercia
n Predám lacnejšie 57 m2 sádrokartó-
nu. Cena dohodou. T. č. 0915 215 958
n Predám väčší preš na hrozno, bez 
hydrauliky. Cena 1 500,- Sk. T. č. 
0915 215 958

n Predám stavebný výťah. Cena 
5000,- Sk. T. č. 0907 724 564
n Predám prevodovku na ROBY 55, 
zachovalú. Cena 1 000,- Sk. T. č. 0915 
215 958
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Začiatkom roku 2008 sa konala 
výročná členská schôdza DHZ v 
Lužiankach. Konala sa v znamení 
5. jubilea. Ani sme sa nenazdali, že 
od ustanovujúcej schôdze uplynulo 
plných 5 rokov. V máji sme si pri-
pomenuli už po štvrtýkrát sviatok 
sv. Floriána patróna hasičov v areáli 
základnej školy. Bohatý program, 
ktorý pripravujeme v spolupráci s ri-
aditeľstvom základnej školy, Okres-
ným riaditeľstvom HZZ v Nitre a 
členmi výboru DHZ v Lužiankach sa 
veľmi páčil nielen našim žiakom, ale 
aj občanom obce Lužianky. 

V letnom období sme sa zúčastnili 
hasičských súťaží v obciach: Nitra-
-Dražovce, Rišňovce, Branč a Ivan-
ka pri Nitre. Umiestnenie na týchto 
súťažiach bolo priemerné čo značí, 
že sme neboli ani medzi prvými ale 
ani medzi poslednými. 

Veľkou akciou organizovanou 
DHZ Lužianky bola súťaž o „Pu-
tovnú hasičskú sekerku DHZ Luži-
anky“, ktorá sa už po 5. krát konala 
na pôde základnej školy Lužianky. 
Tento jubilejný ročník hasičskej sú-
ťaže sa konal pod záštitou VÚC Nit-
ra, ktorý na súťaž prispel i finančne. 
Naše umiestnenie z 13 zúčastnených 
obcí okresu Nitra, Zlaté Moravce a 
Bánovce nad Bebravou bolo na sied-
mom mieste. Aj keď sme súťažili už 
s opravenou požiarnou striekačkou, 
naše mladé hasičské družstvo po-
trebuje ešte viac trénovať a družstvo 
počtom ustáliť. 

Dňa 8. novembra sme sa zúčast-
nili školenia v Rišňovciach, ktoré 

usporiadala Dobrovoľná požiarna 
ochrana Okresný výbor Nitra. Ško-
lenie bolo pre predsedov a veliteľov 
DHZ na ktorom sme boli oboznáme-
ní so zmenami požiarnych predpisov 
a pripravovaných opatreniach pre 
DHZ. 

Do konca roku 2008 ešte vyko-
náme 10 protipožiarnych kontrol v 
podnikateľských subjektoch v našej 

obci. Kontroly budú vopred ozná-
mené, kontrolná skupina bude mať 
písomné poverenie od starostu obce. 
Na základe zápisnice so zistenými 
závadami starosta obce vydá rozhod-
nutie s termínom na ich odstránenie. 

V súčasnej dobe bola vykonaná 
údržba na hasičskej striekačke, ktorá 
sa musela pred prichádzajúcou zi-
mou zazimovať. 

Práca DHZ v Lužiankach bude 
hodnotená na výročnej členskej 
schôdzi DHZ s naplánovaním úloh 
pre budúci rok. 

Záverom našim spoluobčanom 
prajem veselé a radostné vianočné 
sviatky a v novom roku 2009 pevné 
zdravie a veľa osobných a pracov-
ných úspechov.     

Ing. Dušan Spáč

Dobrovoľní hasiči bilancovali

OKIENKO DO KUCHYNE
Datľovo-mandľový
medovník
Suroviny: 300 g hladkej múky, 

200 g medu, 50 g masla, 150 g 
datlí, 1 vajce, soľ, 1 lyžičku škorice, 
1/4 lyžičky kardamonu, 1/4 lyžičky 
strúhaného muškátového oriešku, 
100 g mandlí, 1 lyžičku prášku na 
pečenie, 3 - 4 lyžice mlieka, tuk na 
vymastenie formy, mandle a kandi-
zované ovocie (napr. višne, čerešne) 
na ozdobenie.

Postup: Maslo a tri štvrtiny medu 
vložíme do hrnca, rozpustíme a vy-
chladíme. Z datlí vyberieme kôstky, 
dužinu nasekáme na hrubo. Vajce a 
zvyšok medu, soľ a koreniny rozot-
rieme, pridáme rozpustené maslo 
s medom, na rezance pokrájané 
mandle a figy. Navrch preosejeme 
múku s práškom na pečenie, pridáme 
mlieko a vymiešame (podľa potreby 
pridáme ešte jednu až dve lyžice 
mlieka). Cesto vložíme do vymas-
tenej formy. Jeho povrch preložíme 
mandľami a kandizovaným ovocím. 
Pečieme päťdesiat až šesťdesiat 
minút v rúre vyhriatej na teplotu 180 

stupňov (presvedčíme sa vpichnutím 
špajle, či je cesto upečené). Vyberie-
me z rúry a necháme vychladnúť. 
Môžeme použiť do dvoch týždňov. 
Z uvedeného množstva pripravíte 
dvanásť porcií. 

Vianočný aperitív
Suroviny: práškový cukor na zdo-

benie pohárov, 2cl vodky, 5cl kofoly, 
kocku ľadu, kompótovú čerešňu, 
tenké kolieska citróna. 

Postup: Navlhčený okraj pohára 
jemne pritlačíme do práškového 
cukru vysypaného na tanieri. Vod-
ku a kofolu nalejeme do pohárov, 
premiešame, pridáme kocku ľadu, 
kompótovú čerešňu a koliesko citró-
na upevníme na okraj pohára.. 

Pečený kapor
Suroviny: 1 kapor (asi 1-1,5 kg), 

drvenú rascu, citrónovú šťavu, 5 
strúčikov cesnaku, petržlenovú vňať, 
soľ, maslo.

Postup: Kapra deň pred prípravou 
namočíme do mlieka. Na druhý deň, 
teda na Vianoce očisteného kapra, 

osolíme, pokvapkáme citrónovou 
šťavou, zvonka i vnútra potrieme 
drvenou rascou, prelisovaným 
cesnakom a posekanou petržlenovou 
vňaťou. Uložíme ho do pekáča dobre 
vymasteného maslom a vo vyhriatej 
rúre upečieme do mäkka.

Netradičný vianočný kapor 
Suroviny: Kapor, maslo, soľ, ko-

renie, citrón, bazalka.
Postup: Na väčšie kusy alobalu 

natrieme maslo (trocha), potom do 
nich zabalíme posolené a okorenené 
kúsky kapra a v rozohriatej rúre na 
mriežke pečieme (asi 20 minút). 
Medzitým si pripravíme bazalko-
vé alebo citrónové maslo (maslo 
dôkladne rozotrieme s citrónovou 
kôrou a trochou šťavy, alebo s ba-
zalkou, urobíme z neho šúľok a v 
sáčiku dáme stuhnúť do chladničky 
alebo mrazničky). Porcie kapra otvá-
rame až na tanieri a na rybu kladie-
me kolieska pripraveného masla. K 
nemu podávame zemiaky pečené v 
rúre spolu s kaprom alebo obyčajné 
uvarené.

Vianočná morka
s gaštanovou plnkou
Suroviny: 1 mladá morka okolo 

3 kg, soľ.
Plnka: 1 morčacia pečeň, 2 lyžice 

koňaku, 250 g šunky, 1 cibuľa, 1 kg 
jedlých gaštanov, 100 g ryže, mleté 
čierne korenie, postrúhaný muškáto-
vý oriešok, zelená petržlenová vňať.

Postup: Vypitvanú a umytú morku 
osušíme, zvnútra i zvonka osolíme, 
naplníme plnkou, zašijeme, dáme na 
pekáč a upečieme vo vyhriatej rúre 
do mäkka. Plnka: morčaciu pečeň 
pokvapkáme koňakom a necháme 
postáť 2 až 3 hodiny. Potom ju ro-
zotrieme alebo pokrájame na malé 
kúsky, pridáme šunku pokrájanú na 
tenké rezance, očistenú cibuľu pose-
kanú nadrobno a premiešame. Jedlé 
gaštany uvaríme alebo upečieme, 
olúpeme, rozotrieme na kašu a pridá-
me k pečeni spolu s dusenou ryžou. 
Všetko osolíme, okoreníme mletým 
čiernym korením, postrúhaným muš-
kátovým orieškom a premiešame so 
zelenou petržlenovou vňaťou pose-
kanou nadrobno.
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VÝROČNÁ SCHÔDZA
Základná organizácia SZZ začala 

svoju činnosť výročnou členskou 
schôdzou, ktorú zahájil Ing. Stanislav 
Beňo. 

Zhodnotila svoju činnosť za rok 
2007. Predseda organizácie odovzdal 
ocenenia najstarším členom organizá-
cie a to Viliamovi Belovičovi, Márii 
Čáporovej a Márii Zelenákovej. Za 
členov organizácie boli prijatí všetci 
členovia speváckej skupiny Lúč, kto-
rá sa postarala aj o kultúrny program 
zasadnutia. 

BRIGÁDY
Naši členovia sa pravidelne schád-

zajú na brigádach zameraných na 
zveľadenie životného prostredia. Pra-
videlne sa 6 našich členov zúčastňuje 
na udržiavaní zelene okolo kostola a 
farskej budovy. Záhradkári sa počas 
roka starajú aj o tuje, na novom cin-
toríne v Lužiankach. Dňa 1. 8. 2008 sa 
spoločne zúčastnili na veľkej brigáde 
vo farskej záhrade. 

ZÁJAZD DO KROMĚŘÍŽA
Je známe, že záhradkári radi chodia 

na výlety. A tak, sa po Orave, Orav-
skom Zámku a Pieninách vybrali na 
Moravu s cieľom obnoviť staré časy 
a nadviazať spoluprácu s podobnou 
organizáciou. Stretnutie s predstavi-
teľkou ČZS územní združení českých 
záhradkárov v Kroměříži Janou Dráb-
kovou sprostredkoval Jozef Hubert, 
člen našej organizácie. Dňa 2. 8. 
2008 v ranných hodinách, náš autobus 
nabral smer Kroměříž a v predpolud-
ňajších hodinách sme vystúpili na 
námestí v Kroměříži, absolvovali sme 
prehliadku arcibiskupského zámku, 
podzámockej záhrady a na veľkom 
námestí sme si pozreli historické vo-
zidlá. Nik si nenechal ujsť kvetnú zá-
hradu a pohľad z kolonády na obrazce 
z kvetov a tropický skleník. Skupina 
Lúč na námestí zaspievala s veľkým 
úspechom niekoľko ľudových piesní. 

Ďalšou zastávkou bol Holešov, kon-
krétne Základná organizácia ČZZ na 
Dlažánkach. Po priateľskom uvítaní 
nám boli predstavení predstavitelia or-
ganizácie a jej členovia. Nasledovala 
prehliadka muštárne a sušiarne ovocia. 
I tu spevokol zaspieval pár ľudových 
piesní. Na tomto stretnutí sa predsta-

vitelia oboch organizácií dohodli na 
spolupráci a nadviazali družbu. Na 
druhý deň sme navštívili Buchlovice, 
kde sme si prezreli zámok, zámocké 
záhrady a výstavu fuksií. Po zastávke 
v Strážnici sme sa pobrali domov, plní 
dojmov a príjemných zážitkov. 

VÝSTAVA OVOCIA
A ZELENINY
Dňa 14. augusta sa konala jubilejná 

25. výstava ovocia, zeleniny a kvetov. 
Začala slávnostnou svätou omšou za 
našich záhradkárov a za poďakova-

nie za úrodu. Výstava bola verejnosti 
sprístupnená od 800 do 1500 h., kedy 
Dp. Michal Stríženec požehnal úrodu 
a spevácka skupina Lúč sa postarala o 
kultúrny program. Výstavy sa zúčast-
nilo 23. vystavovateľov, ktorí vysta-
vovali 58 vzoriek ovocia, 101 vzoriek 
zeleniny a 25 vzoriek kvetov. 

Víťazmi tohtoročnej výstavy sa sta-
li: v kategórii ovocie - Jozef Poláčik, 
v kategórii zelenina -Ignác Chudiak a 
v kategórii kvety Mária Sittová. Snaha 
všetkých vystavovateľov bola odme-
nená malým darčekom. 

Naši záhradkári sa svojimi produk-
tmi úspešne prezentovali na podobnej 
výstave v Kroměřiži - Věžky - Olo-
mouc.

OCHUTNÁVKA JABĹK
A DESTILÁTOV
Dňa 14. novembra sa konala ochut-

návka jabĺk a destilátov, ktoré priniesli 
naši členovia: Karol Szabo, Jozef Ga-
jdošík, Jozef Poláčik, Michal Murárik, 
Mária Čáporová, Ján Orosz, Jozef 
Hubert, Ing. Dušan Spáč, Ing. Sta-
nislav Beňo, Ignác Chudiak a Karol 
Slivkanič. Ochutnávku zahájil predse-
da Ing. Beňo a v kultúrnom programe 
vystúpili so svojim programom deti zo 
ZŠ v Lužiankach a spevácke skupiny 

Lúč a Lužiančanka. 
Deti hodnotili 

jablká a dospelí 
destiláty. Víťazmi 
sa stali v kategórii 
jablká - Jozef Poláčik 
a v destilátoch Jozef 
Hubert. So spevom a 
dobrou náladou sme 
sa rozlúčili so zá-
hradníckou sezónou 
roku 2008. 

Ignác Chudiak

Zo života zväzu záhradkárov
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Čas predlžujúcich sa nocí a 
krátkych dní bol od pradávna ma-
gickým obdobím. Nedostatok svetla 
vzbudzoval v ľuďoch obavy a túžbu 
po návrate svetla. Ľudia mnohých 
kultúr vytvorili k času výnimočných 
dní pred zimným slnovratom súbor 
činností, rituálov, príkazov, zákazov 
a slávností. 

Človek každej farby pleti, etnickej 
príslušnosti alebo náboženského 
vyznania túži po svetle. Tak vznikli 
sviatky svetla v čase okolo zimného 
slnovratu. A hoci sú vo svete rôzne, 
prepojené sú ľudskou túžbou po 
svetle. 

Pohania verili, že slnko sa každý 
rok znovu rodí v noci z 24. na 25. 
decembra. 

Preto sa toto obdobie nazývalo 
„svätá noc“. Slávnosti slnovratu sa 
volali “kalendy” a boli spojené so 
spevom, sprievodmi. Z tohto sláve-
nia slnovratu sa uchoval v ľudovom 
slávení vianočných sviatkov, ktoré 
úzko súvisí s “koledami” a “kole-
dovaním”. 

Koledy boli vždy spievané v ľudo-
vej reči, nie po latinsky. 

Dni, keď je viac tmy ako svetla, sú 
vraj dňami, keď spolu s tmou silnie 
aj moc zlých síl. Tie chcú ľuďom i 
zvieratám škodiť, preto bolo nevy-
hnutné magickými úkonmi chrániť 
seba, svoju rodinu aj majetok pred 
útokom démonov a bosoriek. Týmto 
dňom sa hovorilo jednoducho dni 
stríg teda Stridžie dni. Celé obdobie 
od novembra do Vianoc bolo a aj je 
považované za magické. Vo zvláštne 
dni sú nepriaznivé sily silnejšie. Za 
takéto výnimočné dni sa považovali: 
sv. Martin, sv. Ondrej, sv. Barbora, 
sv. Katarína, sv. Mikuláš, sv. Lucia, 
Štedrý deň. 

Advent, prípravné obdobie šty-
roch týždňov pred Vianocami sa 
kryje s obdobím dní temnej noci, 
stridžími dňami. Hoci majú Vianoce 
zmysel ako kresťanský sviatok, niek-
toré z pradávnych predkresťanských 
zvykov pretrvali. Predvianočné a 
vianočné dni boli vždy považova-
né za ideálnu dobu na veštenie do 
budúcnosti, do ktorej sme mohli 
nielen nahliadnuť, ale tiež ju aktív-
ne ovplyvniť. Preto boli Vianočné 
sviatky vždy spojené so systémom 
predpísaného správania a nemen-
ných zvykov. 

Sv. Lucia
Lucia je svätica umučená v 3. 

storočí v Syrakúzach. Je patrónkou 
svetla a uzdraviteľkou chorých očí. 
Pomáhala kresťanom, ktorí boli v tej 
dobe prenasledovaní. Nosila im jedlo 
do podzemných chodieb a pritom si 
pomáhala sviečkami upevnenými 
na hlave. 

Oslavy na Luciu, 13. decembra, sú 
v rôznych regiónoch Európy odlišné. 

V škandinávskych krajinách sa vo 
sviatok svätej Lucie organizujú sláv-

nosti na počesť svätice, na ktorých 
vystupujú dievčatá oblečené do bie-
leho s korunou sviečok na hlave. Až 
po gregoriánsku reformu kalendára 
bol 13. december, teda deň sv. Lucie 
najkratším dňom. 

Vo Švédsku sa dodnes dodržiava 
rodinná forma oslavy Lucie. Naj-
staršia dcéra oblečená do bieleho s 
vencom so štyrmi sviečkami

na hlave prináša rodičom raňajky 
- kávu a zázvorové koláčiky. Ostatné 
deti ju nasledujú oblečené v bielom. 
Dievčatá prichádzajú so sviečkou. 

Na Slovensku mali zvyky na Lu-
ciu inú podobu. U nás Lucia prebrala 
podobu niektorej démonickej ženskej 
bytosti. Bola najväčšia bosorka, kto-
rá ani v ohni nezhorela. Jej deň je te-
da dňom stríg. Na ochranu slúži hluk 
- práskanie bičom, hvízdanie. V tento 
deň nesmela žiadna cudzia žena prísť 
do hospodárstva, nesmelo sa nič 
požičať, ani vrátiť. Ženy oblečené 
do biela, s hlavou prikrytou šatkou 
a so zamúčenými tvárami chodievali 
po domoch a ometali steny husím 
pierkom. Pôvodne bez slova prišli i 
odišli. Niekde však zariekali domác-
nosť a priali jej šťastie. 

Na Luciu dievčatá často „čarova-
li“ aby sa dozvedeli, kedy a za koho 
sa vydajú. Dvanástim dňom od Lucie 
po Štedrý deň sa pripisoval veštecký 
význam. 

Sv. Mikuláš
Mikuláš pôsobil ako biskup v 

Mire, v Malej Ázii. Stal sa patró-
nom rybárov, pltníkov, zlatníkov, 
lodníkov, pastierov, ale najmä detí 
a žiakov. Ku dňu sv. Mikuláša sa 
postupne vytvorila tradícia obchád-
zania domov a rozdávania sladkostí. 
Deti mali Mikulášovi predniesť bás-

ničku a potom boli odmenené.
V mestách chodili na Mikuláša 

skupiny Mikuláša, čertov a anjelov. 
Čerti rozdávali uhlie a zemiaky, 
anjeli nalievali vínko s odkazom „od 
šéfa, strážneho anjela pána Dien-
stweina.“. Kto zjedol čertov zemiak 
uvarený na diabolskom uhlí, ten 
dobre vychádzal nielen s diablom po 
celý rok, ale aj s každým, kto s ním 
diabolské jedlo jedol. 

Povery vytvorené ešte v dobe 
Keltov a starých Slovanov sa odzrka-
dľujú aj vo zvykoch, ktoré zachová-
vajú ľudia 21. storočia: 

Kto nájde v jablku rozkrojenom 
pri štedrovečernej večeri z jadier 
krížik, vraj do roka zomrie. Komu 
zostanú jadrá neporušené alebo 
budú mať tvar hviezdy, bude celý 
rok zdravý. 

Roztavené olovo alebo vosk sa 
vleje do studenej vody. Podľa tva-
ru zrazeniny odhadneme, čo nás v 
budúcnosti čaká. Srdce znamená 
lásku, kniha štúdium, kríž smrť. 

Gazdiná rozkrojí jablko, vezme 
dvanásť jadier a hodí ich do vody. 
Koľko jadierok bude plávať na hladi-
ne, toľko bude suchých mesiacov. 

Na sv. Barboru si odrežte vetvičku 
čerešne alebo jablone, ak do Štedré-
ho dňa rozkvitne, do roka sa vydáte. 
Ak rozkvitne neskôr, budete si musi-
eť na vydaj ešte počkať, ak uschne, 
zostanete bohužiaľ na “ocot.” 

Verilo sa, že mŕtvi predkovia 
môžu so živými zdieľať štedrove-
černú večeru, preto sa pre nich tiež 
prestieralo. K tomuto zvyku sa viazal 
aj zákaz zametania (aby sa nevymi-
etli mŕtve duše z domu) a pradenie, 
navíjanie a tkanie (aby sa duchovia 
nepomstili na úrode ľanu). 

Na Štedrý večer nesmie nikto 
sedieť oproti dverám do ulice, aby 
on alebo niekto z rodiny nezomrel. 
Nikto nesmie kýchnuť alebo na 
niekoho nahlas zakričať, aby si ho 
nenašla smrť. 

Pri štedrovečernom stole rozhodne 
nemá byť nepárny počet stolovníkov, 
nepárneho by si odviedla smrť. 

Na Štedrý deň sa nemá nič poži-
čať, inak sa privolá bieda s núdzou. 

Od štedrej večere sa nikdy nemá 
vstávať, aby neprišla smrť. 

Keď sa nohy štedrovečerného sto-
la obtočia nitkou, domu sa celý rok 
vyhnú zlodeji. 

Mince alebo rybia šupina položená 
pod tanierom prinesie peniaze. 

Zbytky od večere zakopeme k 
stromom, aby mali dostatok ovocia. 

Psovi, kocúrovi, gunárovi a káče-
rovi daj cesnak, aby boli ostražití. 

Mak daj na Štedrý deň sliepkam, 
dobre ponesú. 

Na studňu si na Štedrý deň zaklop, 
aby bola dobrá voda. 

Aby včely mali med, stačí dať pár 
omrviniek z vianočky pred úľ. 

Kto nikomu nič na Štedrý deň 
nedaruje, dočká sa biedy. 

Ak vyjde dievča pri príprave ve-
čere von z domu, stretne budúceho 
muža. 

Ak žena čaká dieťa, je dobré vy-
čkať prvého návštevníka do domu na 
Štedrú večeru. Ak príde muž, narodí 
sa chlapček. 

Ak sa muž chce ženiť, stačí zatre-
pať plotom v tichej krajine. Odkiaľ 
sa ozve akýkoľvek zvuk, odtiaľ príde 
jeho milá. 

Kto sa celý deň až do východu 
prvej večernej hviezdy postí, zazrie 
na stene zlaté prasiatko. 

Vianoce - sviatky svetla

Vianočný
stromček

K Vianociam dnes patrí via-
nočný stromček. 

Niektoré súvislosti so 
zdobením zelených vetiev 
môžeme nájsť v predkresťan-
skej dobe. Starovekí pohania 
spájali kult bohyne matky s 
kultom vždy zelených stromov. 
V dobe osláv svätých nocí or-
ganizovali slávnosti v prírode 
medzi zelenými stromami, 
neskôr prenášali stromy do 
svojich príbytkov. K tomuto 
účelu sa používali jedle alebo 
v Oriente cypruštek. Pôvodne 
mali v stredoeurópskom regi-
óne zelené vetvičky ochrannú 
funkciu. 

Strom má v rámci kres-
ťanstva bohatú symboliku. 
Zastupuje stratený prvotný raj, 

na dreve stromu Kristus umrel, 
aby ľudia mohli opäť do raja 
prísť. 

Skutočný vianočný stromček 
je však nemeckého pôvodu a je 
skôr meštianskeho charakteru. 
Najstaršia zmienka o osvetle-
nom vianočnom stromčeku je z 
brémskej kroniky z roku 1570. 
V súkromnom dome sa objavil 
v Štrasburgu o 60 rokov ne-
skôr. Na rakúskom cisárskom 
dvore bol vianočný stromček 
zaznamenaný až v roku 1816. 

Slovanské regióny sa myš-
lienke vianočného stromčeka 
bránili s odôvodnením ne-
slovanskej tradície, v druhej 
polovici 19. storočia sa však 
vianočný stromček stal bežnou 
súčasťou vianočných zvykov.
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Október bol náš - každá nedeľa 
bola pre nás slávnostná. Posedenia 
pripravili ZO JDS, Kultúrna komisia 
pri OZ v Lužiankach, a aj Slovenský 
červený kríž. Takáto úcta k starším 
by mala pretrvávať po celý rok.

Mesiac november - spomíname 
na našich drahých - blízkych, ktorí 
už nie sú medzi nami. Tento mesiac 
zasa patrí im. 

Prechádzka po našej dedine - aj 
tu máme čo obdivovať. Boli sme 
na Holotke, obzrieť „nové“ detské 
ihrisko, nové i vynovené rodinné 
domy. V tejto časti obce je to pek-
né, deti sa majú kde hrať - zabaviť. 
Nebolo by od veci vybudovať takéto 
ihriská aj v strede dediny a na Kajsy 
- aj v týchto častiach sú deti. Pries-
tory by sa našli a hádam aj financie, 
len treba iniciatívnych rodičov, akí 
boli na Holotke.

Aj pre nás starších, ktorí ako sa 
hovorí „vychádzame na detský ro-
zum“ by sa zišiel obnoviť náš park 
pri rieke Radošinka a Nitra, ktorý 
sme si pár rokov prisvojovali - kým 

ho vandali nezničili. Mohli by sme 
sa tam schádzať - stretávať párkrát 
v mesiaci - zaspomínať, opekať, za-
spievať - nech by nám bolo veselo.

Mikulášku dobrý strýčku - na 
neho sa tešia najmä deti, ale ani 
my skôr narodení nepohrdneme 
balíčkom od Mikuláša, ktorý nás aj 
tento rok potešil. Hneď v podvečer 

rozsvietil strom (-ček) pred obecným 
úradom, na maškrty čakali najmä 
deti. Nás potešil na posedení v sále 
kultúrneho domu. Bol štedrý - pri-
niesol nám aj „nové platidlo“, aby 
sme si ho osvojili, kým príde do 
obehu. Naša generácia sa obáva tejto 
veľkej zmeny, lebo pre nás bola ko-
runa - koruna. Nič sa nedá robiť, mu-

síme kráčať s dobou. V kultúrnom 
programe na mikulášskom posedení 
vystúpil súbor Nádej z Výčap-Opa-
toviec, domáci súbor Lužiančanka 
a naša malá hviezdička Miška Kraj-
čová, ktorá sa zúčastnila súťaže Slo-
vensko má talent. Sme na ňu pyšní. 
Máme radosť, že aj Lužianky majú 
„talent“. Do finále sa nedostala, ale 
našu malú obec zviditeľnila. Držíme 
jej palce do budúcna, prajeme veľa 
úspechov, aby robila radosť sebe, 
rodičom i nám všetkým. 

Za zviditeľnenie jej na našom 
mikulášskom stretnutí poďakoval 
starosta obce a odovzdal jej uznanie 
a vecný darček. 

Vianočný - novoročný vinš
Na Vianoce krásny stromček, 
pod ním nech je veľký darček.

Jedla pitia nech je dosť, 
všetkým doma pre radosť.

V novom roku všetko dobré, 
zdravie, šťastia, lásky hodne,

to vám želáme úprimne. 
Predsedníčka ZO JDS

Zo života ZO Jednoty dôchodcov

Čo prezradia lodičky?
n Lodička zostala na brehu - v 

budúcom roku vás nečakajú zmeny. 
n Lodička sa okamžite potopí 

- snaha zlepšiť svoju situáciu je 
márna. 

n Lodička sa potopí až po chvíli 
- vlastnou neuváženosťou, zhodou 
okolností sa vaše snaženie napriek 
dobrému začiatku minie účinkom. 

n Lodička pláva bok po boku s 
inou lodičkou - láska a priateľstvo. 

n Rodinný kruh - bezproblémové 
spolužitie, úcta a tolerancia. 

n Lodička uprostred ostatných 
- jej majiteľ potrebuje ochranu a 
pomoc. 

n Jedna z lodičiek zostane mi-
mo rodinný kruh - majiteľ rodinu 
opustí. 

n Lodička sama dopláva k dru-
hému brehu - bez cudzej pomoci 
získate, po čom túžite. 

n Lodička sa točí v kruhu - neroz-
hodnosť, prešľapovanie na mieste. 

n Lodička potopí inú lodičku či 
lodičky - majiteľ „agresívnej“ lodič-
ky je rozhodnutý uskutočniť svoje 
plány za každú cenu. V prípade, 
že sa jedná o lodičky manželov či 
milencov, znamená to hádku, roz-
chod, vážnu kolíziu v partnerských 
vzťahoch. 

n Váhavá lodička - po počiatoč-
nom citovom zmätku dospejete k 
správnemu rozhodnutiu a uskutoč-
níte svoj sen. 

n Lodička naberie vodu, ale dora-
zí k protiľahlému brehu - svoj zámer 
uskutočníte s odretými ušami. 

n Lodička mení partnera - v nad-
chádzajúcom roku budete hľadať 
sami seba, ujasňovať si svoje plány 
a túžby. 

n Zhasnutá sviečka - pokiaľ 

sviečka zhasne v okamihu, keď vy-
slovíte svoju otázku, ste neúprimná 
k sebe i k ostatným. 

n Sviečka pohasne, lodička sa 
síce nepotopí, ale zostane v prístave 
- v skutočnosti je vám záležitosť, na 
ktorú ste sa pýtali, ľahostajná. 

n Lodička doplávajúca k brehu so 
zhasnutou sviečkou - za dosiahnutie 
cieľa zaplatíte príliš vysokú cenu. 

n Lodička sa pripojí k inej a tá 
zhasne sviečku - svojím chovaním 
zapríčiníte stratu lásky milovaného 
človeka, tiež odmietnutie prosby. 

n Pokiaľ čakáte dieťatko a chcete 
sa spýtať osudu, vyrobte dve lodičky 
a pusťte ich po vode. Jedna lodička 
musí byť urobená z väčšej a druhá 
z menšej škrupinky. Väčšia symbo-
lizuje mamičku, menšia dieťatko. 
Menšia lodička pláva po pravej 
strane väčšej lodičky - narodí sa 

chlapček. Menšia lodička pláva po 
ľavej strane väčšej lodičky - narodí 
sa dievčatko. 

n K menšej lodičke sa pridružia 
ďalšie lodičky - koľko lodičiek, 
toľko dieťatku v budúcnosti pribud-
ne súrodencov. 

n Menšia lodička sa čoskoro 
oddelí od materskej lodičky a plá-
va samostatne - narodí sa dieťa s 
nezávislou povahou a túžbou po 
slobode. 

n Zhasnutá sviečka - kompliko-
vaný citový vzťah. 

n Jedna z lodičiek sa potopí - s 
narodením dieťaťa vzniknú v rodine 
finančné či citové problémy. 

n Lodičky spoločne dosiahnu 
protiľahlý breh - medzi matkou a 
dieťaťom sa vytvorí krásne a pevné 
citové puto. Tiež ľahký pôrod bez 
komplikácií.

Jazdecký klub Lužianky
Jazdecký klub Lužianky vznikol 

v roku 2006. Založilo ho občianske 
združenie pod vedením štatutárneho 
zástupcu Ing. Marianny Fűlöpovej. 
Jazdecký klub má jedenásť aktívnych 
a päť príležitostných členov.

V našom JK sú zapísané deti, ktoré 
navštevujú dve jazdecké disciplíny, 
anglické jazdenie a voltíž. Voltíž je 
akrobatické a gymnastické cvičenie 
prevedené na cválajúcom koni. Môžu 

ho navštevovať deti od troch rokov. 
Výcvikové kurzy jazdenia navštevujú 
od siedmych rokov. V kurze sa naučia 
očistiť koňa, nauzdiť, osedlať a zá-
kladnej starostlivosti.

Kone a jazdcov vedie v športovej 
príprave trénerka Marianna Fűlö-
pová. 

JK sa začal zúčastňovať prvých 
jazdeckých pretekov vo voltíži mi-
nulý rok. Naši voltižéri na majstrovst-

vách Slovenska obsadili pekné tretie 
miesto v súťaži skupín.

Medzi nás patria hlavne koníky, 
bez ktorých by jazdecký klub nefun-
goval. V JK máme dva kone na vol-
tíž, ktoré sa volajú Tais a Pohan. Tieto 
koníky sa využívajú aj na jazdenie. V 
klube máme ešte mladú kobylku Felis 
a dva poníky menom Linda a Lola. 

Našim cieľom je naďalej zvyšo-
vať športovú úroveň a ešte tvrdšie 

pracovať na dosahovaní ešte lepších 
výsledkov.

Pre menšie deti je možnosť voze-
nia na poníkovi. 

Radi by sme poprosili všetkých 
ľudí, ktorí majú radi kone a chcú a 
môžu nám pomôcť finančne, ale aj 
inak, aby sa ozvali na t.č. 0910 903 
963. My aj naše koníky vám budeme 
veľmi vďační. 

Jazdecký klub Lužianky
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Jesenné tabuľky
II. A TRIEDA dospelí

1. Krá3⁄4ová n/V.  13 11 2 0 39:12 35
2. Lu�ianky 13 10 0 3 29:21 30
3. Hájske 13 8 2 3 30:16 26
4. Selice 13 8 2 3 25:15 26
5. Ivanka 13 8 1 4 50:26 25
6. Svätoplukovo 13 6 1 6 39:27 19
7. Ri�òovce 13 5 2 6 39:29 17
8. Cabaj-Èápor 13 5 2 6 28:21 17
9. Mojmírovce 13 5 2 6 27:23 17
10. Trnovec 13 5 2 6 22:22 17
11. P. Kesov 13 3 1 9 23:40 10
12. H. Lefantovce 13 2 3 8 22:49 9
13. Diakovce 13 2 1 10 10:58 7
14. Kynek 13 1 3 9 25:49 6
Lu�iankam odrátajú 9 b, Trnovcu a H. Lefantov-
ciam 3 body.

V. LIGA JUH dorast
1. Topo3⁄4níky 15 12 3 0 66:24 39
2. N. �ivot 15 11 1 3 69:23 34
3. �oporòa 15 11 1 3 42:21 34
4. Hájske 15 11 0 4 48:21 33
5. Te�edíkovo 15 9 2 4 52:21 29
6. Trstice 15 7 3 5 44:37 24
7. Vinohrady 15 7 1 7 29:30 22
8. T. Mlyòany 15 7 0 8 35:38 21
9. Matú�kovo 15 6 2 7 41:38 20
10. Lu�ianky 15 6 1 8 21:27 19
11. Baloò 15 5 3 7 35:33 18
12. È. Brod 15 5 1 9 28:69 16
13. Jelka 15 4 3 8 39:38 15
14. Janíkovce 15 3 1 11 21:68 10
15. M. Dvorníky 15 2 2 11 20:50 8
16. Sládkovièovo 15 1 2 12 24:76 5

LIGA INTERNACIONÁLOV
Skupina Západ

1. V. Zálu�ie 9 8 0 1 29:8 24
2. Lu�ianky 9 6 2 1 27:14 20
3. Dra�ovce 9 5 1 3 27:13 16
4. Ajax Báb 9 5 1 3 23:12 16
5. Kynek 9 4 3 2 26:17 15
6. Lukáèovce 9 4 1 4 26:21 13
7. Lehota 9 2 3 4 13:18 9
8. PPC Èab 9 3 0 6 16:26 9
9. H. Lefantovce 9 1 1 7 9:32 4
10. Jel�ovce 9 1 0 8 12:47 3

Ideme na 
halové turnaje
Naše futbalové A-mužstvo sa 

predstaví na tradičnom Vianočnom 
turnaji Nitrianskych novín, ktorý sa 
odohrá v dňoch 26.-28. decembra za 
účasti 40 mužstiev.

Naši hráči sú nasadení do druhého 
hracieho dňa, v kvalifikačnej skupi-
ne sa stretnú v sobotu 27. decembra 
postupne s ........

..........

..........
Hrať sa bude po prvýkrát v novej 

mestskej hale na Čermáni.
V januári si na halovom turnaji 

zahrajú starí páni a vo februári do-
rastenci.

FUTBALMAĽOVANÁ OSEMSMEROVKA
V škole: - Žiaci, prečo sa stavajú mosty?  - ... (tajnička má 24 písmen)


	luz1.pdf
	luz2
	luz3
	luz4
	luz5
	luz6
	luz7
	luz8
	luz9
	luz10
	luz11
	luz12

