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Vážení spoluobčania!
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Na stromčeku sviečka svieti,
pokoj, šťastie nech k Vám letí. 
A keď rozžiaria sa Vaše tváre, 
by hojnosti ste mali stále. 
Nový rok nech pomaličky vsunie
       šťastie do kapsičky,
aby nespravili ste chybný krok,
   po celučičký ďalší rok.

Radostné prežitie vianočných sviatkov a veľa šťastia, zdravia v novom roku 2010 želá 
Redakčná rada Lužianskych noviniek, poslanci OZ a pracovníci OÚ v Lužiankach.

Vážení spoluobčania,
s blížiacim sa koncom roka prichádza na 
človeka akýsi zvláštny pocit. Pocit, ktorý 
sa  tomto ročnom období stále viac a viac 
zakoreňuje. My skôr narodení, aj tí čo si 
môžu povedať, že už niečo prežili, pociťu-
jeme niečo čo sa približuje k neopakova-
teľnej chvíli, ktorá v nás vyvolala túžbu zažiť 
niečo krásne. Blížia sa Vianoce. S klasickou 
vôňou ihličia, ligotom sviečky a sviatočnou 
pohodou, ožívajú tradície uložené  v starej 
babkinej vŕzgajúcej truhlici zaviatej pra-
chom. Tradície v podobe ľudových zvykov, 
ktoré ľudí stmeľujú a obohacujú. Je to ne-
vyčerpateľná truhlica pokladov, zvlášť cen-
ných pre toho kto ich má rád. Rok čo rok 
k nám prichádzajú pomaly a nenápadne. 
Je to tak, najkrajšie sviatky roka sa opäť 
blížia. Už môžeme počítať dni.  Radostné, 
čarovné, bohaté, pokojné, lásky plné. Iba 
jediné sviatky v roku majú toľko prívlast-
kov- Vianoce. Niet vari krajších sviatkov. Na 
Vianociach sú krásne už samotné prípravy 
na ne. Mamka s radosťou pečie vianočné 
pečivo, otec kupuje veľkého kapra a spolu 
sa starajú o výzdobu stromčeka a vytvára-
jú pre nás nádhernú, ničím nerušenú via-
nočnú atmosféru.  V rodinách v ktorých je 
láska a porozumenie, sú aj deti šťastné 
a spokojné. V týchto rodinách má celé via-
nočné obdobie, čiže aj čas na prípravu  Via-

noc svoje čaro. Všetci sa dokážu zapojiť do 
spoločných prác, nevynímajúc ani deti.   Na 
Vianoce je najradšej každý doma v kruhu 
svojej rodiny. Na Štedrý deň rozvoniava-
jú po príbytkoch všakovaké dobroty. Nos 
nám pošteklí vôňa kapustnice, či pečeného 
kapra. Podľa ľudových zvykov a obyčají si 
v našom regióne nesmeli vziať do úst ani 
sústo okrem tekutín. Staré mamy vravieva-
li, že kto vydrží, uvidí večer zlaté prasiatko, 
symbol šťastia. Tak sa všetci tešili na zot-
menie aby sa posadili za stôl, prikrytý bie-
lym obrusom a obviazaný reťazou aby rodi-
na držala po kope. Pod stolom bývala otep 
(viazanica)  slamy s obrázkom Ježiška, ako 
symbol narodenia, úrody a pod obrusom 
ležali  symboly bohatstva – peniaze, šupi-
ny z ryby alebo zrno. Takto nejako túžime 
po šťastí. Ale predstava šťastia je široká, 
každý má inú predstavu svojho šťastia. Po 
naplnení jednej túžby túži po druhej. Ak je 
človek zdravý má ich tisíce, ale keď ochorie 
má iba jednu – zdravie.  Aj takéto   podoby 
má  šťastie.  Čas Vianoc je čas zahĺbenia 
sa do prežitých okamihov v minulosti, tých  
na ktoré radi spomíname, ale aj tých, ktoré 
v nás vyvolávajú pocit nostalgie a smútok 
za  svojimi blízkymi. Hľadanie v minulosti, 
ešte raz prežiť to krásne a veselé, zabud-
núť na prázdnotu, trpkosť a sklamanie. 
Šťastie má mnoho podôb. Nech je pre nás 

šťastím stretnúť iba ľudí dobrých, láskavých 
a ochotných pomôcť blížnemu v núdzi, nie 
bezcitných, lakomých a závistlivých. Nech 
je pre nás šťastím prežívať ten najkrajší cit, 
lásku muža k žene a ženy k mužovi, lásku 
k svojim blížnym. Nech je pre nás šťastím 
vedomie z dobre vykonanej práce a  z dob-
rej výchovy deti. Nech je pre nás šťastím 
oslava príchodu nášho Spasiteľa. Apoštol 
Pavol vo svojom liste Korinťanom: „Pán Boh 
je láska a pokoj...“. Všetci túžime po láske 
a pokoji. Táto neopakovateľná chvíľa, kto-
rá v nás vyvoláva túžbu zažiť niečo krásne,  
sú Vianoce – čas lásky a pokoja. Hovorí sa, 
že Vianoce patria k najkrajším sviatkom v 
roku. Myslím si, že je to naozaj tak. Tieto 
sviatky na darovanie krásnych duchovných 
darov všetkým ľuďom okolo nás, známym 
aj neznámym aby láska zvíťazila nad všet-
kým zlom. Každému človeku na svete pre-
to želám, aby mal srdiečko vždy otvorené 
a v tomto nádhernom čase vianočnom vní-
mal to tiché šepkanie radosti. 

Vianočné svetlo do všetkých príbytkov. 
Sviatočnú pohodu do Vašich duší. 
Hojnosť na štedrovečernom stole.
Lásku, šťastie, idylu.   
  
A najmä  zdravie Vám všetkým zo srdca 
želá                      

Milan Cabánek
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Na tejto stránke na-
šich noviniek, kto-
rá patrí a právom 
prináleží pre osob-
nosti našej obce, 
by som vám a veľ-
mi rád predstavil 
človeka skrom-
ného, s veľkým 
prehľadom, ktorý 
bol snáď predurče-

ný, inak sa to ani nedá nazvať na zviditeľne-
nie sveta okolo seba. Jeho  remeselnícka 
zručnosť a bohatá životná skúsenosť bola 
mnohokrát  implementovaná  nielen u nás 
ale aj v blízkom i vzdialenom okolí. Sú to 
najvzácnejšie javy nášho rodáka, ktorý vždy 
stál pri formovaní našej obce, či už to v dáv-
nej alebo novodobej histórie. Je ním Jozef 
Poláčik. 
Svetlo sveta uzrel dňa 2. novembra 1944 
ako 5. dieťa zo 6 detí, ako on sám hovorí 
v „chulinkovej pivnici“ nakoľko vonku bola 
vojna a ich dom horel, do strechy vletel 
mínometný granát.  Vojna skončila a začal 
v našej dedine ako aj v každej rodine obyčaj-
ný život. Celé detstvo prežil v tzv. cigánskej 
uličke, dnešná Švantnerova ulica. A ako 
sám  spomínal bolo to detstvo krásne a ve-
selé. Tak ako sám s láskou spomína na rodi-
čov Pavla a Pavlínu, nebolo ľahké vychovať  
5 detí. „Mal som rodičov, ktorí si toto oslo-
venie aj plne zaslúžia.  Vo veľmi skromných 
podmienkach dvoch izbičiek  a kuchyni nás 
žilo sedem. Veľkú núdzu sme však netreli. 
Rodičia sa o nás vzorne starali. Otec bol za-
mestnaný na železnici.  Čo bola  v tom ob-
dobí záruka stáleho príjmu do domácnosti 
a vo voľnom čase chodil rybárčiť, takže ryba 
bola na stole každý týždeň. Bol jedným z 3 
ľudí, ktorí v tom čase mali už rybársky lístok. 
Okrem neho to boli Bača a Minár. Mama 
bola celý život domáca, veď starať sa o päť 
detí nebola v tom čase ľahká vec.  Pred 
manželstvom pracovala v Tabakovej továrni 
v Nitre. Obaja nikdy nepoznali záhaľku a nič 
nerobenie, tak boli vychovaní a bolo by im 
obom divné nerobiť nič. Otec po odchode do 
dôchodku ešte niekoľko rokov robil kostol-
níka, dnes už nebohému Mons. Vincentovi 
Malému až do vtedy, pokiaľ mu to zdravie 
dovolilo. Otec zomrel v roku 1976 vo veku 69 
rokov. Mama otca prežila o 10 rokov. Zomre-
la v roku 1986. Je veľmi ťažké posudzovať 
iných, moja manželka a dcéra povedali, že 
lepšiu ženu v živote nestretli. V celom živote 
na nikoho a to nielen z rodiny, nepovedala 
zlé slovo, nikdy nekričala s každým sa snaži-
la vyjsť v dobrom. Dodnes cítim jej dobrotivú 
ruku na mojej hlave. Už nie sú medzi nami 
ale spomienka na nich je stále živá, ale ne-
berte to ako frázu.“
Školskú dochádzku Jozef Poláčik začal a aj 
skončil v rodnej obci v starej budove školy, 
ktorá s nachádzala na dnešnej Horákovej 
ulici. Základnú školu skončil v roku 1959.  

Spoznal tajomstvo v hĺbke zeme 
ale aj krásny pohľad z vtáčej perspektívy 

Po ukončení základnej školy nastúpil na Je-
denásť ročnú strednú školu v Nitre, ktorú aj 
úspešne ukončil. V prvom ročníku tejto ško-
ly, vzhľadom na fyzickú dispozíciu bol zara-
dený do výcviku na celoštátnu spartakiádu, 
ktorá sa konala v roku 1960 zúčastnil sa ako 
cvičenec v Prahe na Strahove. Po absolvo-
vaní  Strednej priemyselnej školy stavebnej 
v Nitre nastúpil na základnú vojenskú služ-
bu z tých istých dôvodov (fyzická zdatnosť), 
bol zaradený k výsadkárom a tak spoznával 
našu zem z vtáčej perspektívy. Výsadkári 
boli vtedy ale aj dnes elita vojska. Na vojne 
ho znovu zastihla spartakiáda a v roku 1965 
sa jej znovu zúčastnil v Prahe ale už ako vo-
jak. Jeho veľkou vášňou bol futbal. Už ako 
žiak základnej školy a následne aj strednej 
školy hrával futbal za TJ Lokomotívu Lužian-
ky, v tom čase veľmi úspešnej. Jeho spolu-
žiačky zo ZŠ hrali hádzanú, na ten čas na 
veľmi vysokej úrovni, o čom svedčí aj v tom 
čase nevídaný zápas Lužianky – Japonsko. 
Futbalový oddiel  hrával futbal s mestami 
a také mená ako Jozef Bojda, Tóno Šatura, 
Jozef Sovič Palušo Karas, Béla Ševčík sa 
vyslovovali s veľkým rešpektom. Jozef Po-
láčik v tom čase hrával za dorast s Pipom 
Šantavým, Milanom Šandorom, Milom Belo-
vičom a výsledky 0: 10, 0:13 vonku neboli 
ničím neobvyklým. Po ukončení vojenskej 
služby nastúpil Jozef Poláčik do prvého za-
mestnania v továrni na chladničky (neskôr 
s názvom Calex Zlaté Moravce).  Pracoval 
tam ako dispečer nákladnej železničnej 
dopravy a tarifár.  Jeho úlohou bolo zariadiť 
vykládku materiálu, ktorý prišiel po železnici 
a zariadiť dostatok  prázdnych vagónov pre 
nakládku chladničiek. Calex  bol v tom čase 
najväčším výrobcom chladiarenskej tech-
niky v Európe. V januári 1967 ukončil mlá-
denecký život, oženil sa a preťahoval sa na 
dlhú dobu s manželkou do Bábu. Ďalšia do-
chádzka do Zlatých Moraviec bola veľmi ná-
ročná. Našiel si zamestnanie vo Vodohospo-
dárskych stavbách v Nitre, kde pracoval ako 
zásobovač od r. 1968. Práca zásobovača 
ho zaujala a tak jej zostal verný viac ako 30 
rokov. Vodohospodárske stavby Nitra v roku 

1969 začali stavbu vodovodu, kanalizácie 
a plynu na sídlisku Praha – Kobylisy a on je-
den týždeň v mesiaci, celých 10 rokov strávil 
vtedy v hlavnom meste ČSSR pri zabezpečo-
vaní  potrieb tejto stavby. S prírastkom do 
rodiny, najprv syna, potom dcéry bolo po-
trebné viac peňazí pre rodinu a tak si hľadal 
lepšie platený post. Našiel ho ako zásobo-
vač v Okresnom stavebnom podniku Nitra.  
Tam pracoval až do roku 1992 s trojročnou 
prestávkou, kedy podpísal brigádnickú zmlu-
vu s Uránovými baňami Hámre na Jezeře, 
na severe Čiech. Tam sa zoznámil s tajom-
stvom v hĺbke zeme. Prvý rok po vyškolení 
robil vodiča banskej lokomotívy a ďalšie dva 
roky na „čelbe“ čo bol najlepšie platený post 
v bani. Po skončení brigádnickej zmluvy sa 
znovu vrátil do OSP Nitra, kde pracoval až 
do roku 1992.Ku koncu pracoval ako vedúci 
zásobovania v podniku. Keď prišlo k reštruk-
turalizácii stáva sa nadbytočným a bol pre-
pustený. V rokoch 1973 – 1988 staval Jozef 
Poláčik rodinný dom v Lužiankach. Trvalo 
mu to, ako sám hovorí nesmierne dlho, ale 
vzhľadom na vyťaženosti v práci , práca na 
dome bola iba sporadická, cez dovolenku.  
Od vtedy býva znovu v Lužiankach a drvi-
vá väčšina ho dobre pozná. Po prepustení 
z OSP Nitra začal podnikať v oblasti predaja 
materiálu pre inštaláciu vodovodu, kanalizá-
cie a plyn. V tom čase práve prebiehala ply-
nofikácia obce, ako aj budovanie vodovodu. 
Jeho bývalá firma OSPOL Lužianky získala 
zákazku na výstavbu vonkajšieho dedinské-
ho vodovodu. Postavil so svojou firmou viac 
ako 10km vonkajších vodovodných sietí na 
ktorých doteraz nebola ani jedna porucha.  
Za toto svoje dielo sa iste hanbiť nemusí. 
Vo verejných funkciách začal pracovať už 
v Bábe. Pracoval tam vo funkcii osvetára 4 
roky. Po viac ako 20 rokoch sa v roku 1972 
začal znovu premietať v Bábe film. Celé 4 
roky robil premietača a vedúceho kina sám. 
Po presťahovaní do Lužianok bol oslovený 
a požiadaný aby pomohol pri kreovaní komi-
sii do vtedajšieho mestského zastupiteľstva 
v Nitre, nakoľko sme boli súčasťou mesta. 
Stál pri zrode novodobých dejín našej obce. 
Bol dve volebné obdobia poslancom obec-
ného zastupiteľstva. Z toho jedno volebné 
obdobie vykonával funkciu zástupcu staros-
tu obce.  Jeho bohaté spoločenské  odbor-
né a kultúrne skúsenosti vedel veľmi dobre 
uplatniť v službách obce. Spolupráca s ním 
bola veľmi dobrá a je aj v súčasnosti. Je 
stále aktívny, je členom DHZ Lužianky ako 
aj v ZO SZS v Lužiankach. Rád poradí, po-
môže, ukáže, spraví. Nesedí so založenými 
rukami a v zimnom období  už 5. sezónu  
pracuje ako kurič plynovej kotolne v ZŠ s MŠ 
Lužianky.
Za jeho snaženie a jeho prácu, ktorá sa mu 
stala koníčkom, bol ocenení cenou Starostu 
obce Lužianky, OZ Lužianky pri príležitosti 
životného jubileá 65 rokov života. Za všetku 
jeho snahu a príkladnú spoluprácu by som 
chcel Jozefovi Poláčikovi čo najsrdečnejšie 
poďakovať, zaželať mu pevné zdravie a po-
priať šťastie v kruhu svojich najmilších.

 Milan Cabánek
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Obecné vyznamenania

Po roku vo farnosti Lužianky Prišiel k nám Mikuláš

Pri bilancovaní, zasadnutí  OZ v Lužiankach 
práve sa končiacom roku 2009 sme okrem 
pracovných zaradili aj dve slávnostné za-
sadnutia. Je veľmi pekné, keď okrem pra-
covných povinností, ktorých je neúrekom sa 
vytvorí priestor aj na tých občanov, ktorí pre 
našu obec niečo  znamenajú a ich zásluhou 
je naša obec krajšia, zaujímavejšia a viac 
poznaná za hranicami nášho katastra. Iste 
si zaslúžia našu pozornosť a naše uznanie. 
Je len pýchou obce, ktorá môže povedať, 
že v nej žijú občania, ktorí počas svojho ži-
vota sa zapájali a zapájajú do aktivít a dianí 
našej obce  i mimo nej a tak ju zviditeľňu-
jú. A v dnešnej dobe sú ochotní zo svojho 
osobného voľna venovať čas potrebám obci. 
Z týchto malých tehličiek ochoty vznikla 
celá história. Táto naša, či už dávno minu-
lá, dávna či nedávna je preto taká rozsiahla, 
že vždy v každej dobe tu žili ľudia s veľkým 
a úprimným srdcom. Títo naši občania, ktorí 
už v končiacom roku dosiahli okrúhle životné 
jubileá, boli rozhodnutím OZ v Lužiankach 
na návrh starostu obce ocenení  „Cenou sta-

rostu obce“.  Táto cena 
bola udelená nasledov-
ným spoluobčanom:
Ing.      Mariánovi    Vrabcovi, 
pri príležitosti životného 
jubilea 55 rokov, za roz-
voj obce, investičných, 
spoločenských, športo-
vých a kultúrnych aktivít, 

Tak to bolo kedysi. Dnes na križovatke ciest 
Hlohovecká a Vinárska stojí od dávna ka- 
plnka, ktorá možno má viac ako sto rokov. 
Zatiaľ nepoznáme jej históriu, kto ju dal 
v minulosti postaviť a z akej úcty. No vie-
me, že vždy v minulosti ale aj dnes sa pri 
nej niekto zastaví a uctí si ju kvietkom. Je 
to historický skvost, patriaci Kajsy. Radi by 
sme vedeli o tejto kaplnke viac. Možno sa 
nájde niekto, kto by nám mohol objasniť jej 
históriu.
Bohužiaľ, v súčasnosti stoji v ceste  ďalšie-
mu rozvoju tohto regiónu, kde sa má vybu-
dovať kruhová križovatka, a tak  je nutné 
premiestniť ju na iné miesto, aby sme ju za-

Miroslavovi Jančíkovi, pri príležitosti 
životného jubilea 55 rokov, za rozvoj 
športu a kultúrnych aktivít,

Ing. Dagmar Jančiovej, pri príležitosti ži-
votného jubilea 65, rokov, za rozvoj obce, 
spoločenských a kultúrnych aktivít
Jozefovi Poláčikovi, pri príležitosti životné-
ho jubilea 65, rokov, za rozvoj obce, inves-
tičných, spoločenských, kultúrnych a špor-
tových aktivít.
Ocenených občanov pozdravila kyticou pies-
ní aj spevácka skupina Lužiančanka pod ve-
dením vedúcej súboru Anny Horkovej. 
Všetkým oceneným srdečne blahoželáme 
k udeleným oceneniam a do ďalších rokov 
života želáme pevné zdravie, šťastie a veľa 
životného elánu a radosti z dosiahnutých 
úspechov. 

Milan Cabánek

chovali pre ďalšie generácie. No vzhľadom 
na jej súčasný stav, toto nie je možné usku-
točniť, nakoľko hrozí, že by sa rozpadla. 
Situáciu  o zachovanie tohto historického 
objektu veľmi dobre pochopil Ing. Jozef 
Nitray, majiteľ pozemku a firmy Tekmar, 
ktorý na svoje náklady dal vybudovať na 
svojom pozemku o kúsok ďalej, kde stojí 
stará kaplnka, novú, ktorá nezasahuje do 
spomínanej križovatky. Nová kaplnka bude 
pripomínať starú historickú, lebo je jej ver-
nou kópiou a  bude slúžiť k úcte naďalej pre 
tento región. Za tento čin srdečne ďakujem 
Ing. Jozefovi Nitraymu.                                                                                                                                    

Milan Cabánek

V predvečer sv. Mikuláša sa uskutočnilo 
rozžiarenie vianočného stromčeka pred 
Obecným úradom v Lužiankach. Tak ako 
po iné roky, zavítal medzi deti a ich rodi-
čov Mikuláš v sprievode čerta. Deti, i keď 
so strachom v očiach ho privítali svojimi 
koledami a básničkami. Mikuláš po svoj-
om príhovore a odpočítavaní spolu s deť-
mi rozžiarili vianočný stromček z ktorého 
mali všetci prítomní radosť. Ešte väčšiu 
radosť mali deti zo sladkostí, ktoré im 
dobrý Mikuláš rozdával. Pod vydarenú ak-
ciu sa podpísala Kultúrna komisia pri OZ 
v Lužiankach.                                                                                                                                  

Milan Cabánek
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Bajzove Zbehy 

Vianočný  program 2009/10 v našej farnosti Lužianky

Jozef Ignác Bajza slovenský spisovateľ, 
buditeľ a katolícky farár žil v rokoch  1755 
– 1836. Za svojho života pôsobil v rokoch 
1815 – 1828 plných 13 rokov v naše far-
nosti Zbehy. 
V našej farnosti preto, že my ako obec sme 
boli filiálkou tejto farnosti spolu s Čakajov-
cami. Filiálkou tejto farnosti sú ešte stále 
občania Čakajoviec. My sme sa po vytvorení 
našej farnosti v Lužiankach odčlenili 1. de-
cembra 1968. Staré schematizmy tvrdia, 
že v Zbehoch bola fara už od roku 1397. Za 
pôsobenia farára Jozefa Ignáca Bajzu v Zbe-
hoch mala v roku 1819 naša filiálka Šar-
lušky dnešné Lužianky 276 katolíkov a 24 
židov. Kajsa, ktorá bola samostatnou obcou 
sa v roku 1897 zlúčila s obcou Šarlušky. 
Cirkevne však patrila do farnosti Nitra – Dol-
né mesto až do 1. apríla 1940.
Keď bola odčlenená od tejto farnosti a pri-
členená do farnosti Zbehy. Toľko z histórie 
našej farnosti. Čiže naša obec za pôsobenia 
Jozefa Ignáca Bajzu patrila tomuto kňazovi 
tejto farnosti. Toľko z histórie farnosti a jej 
filialek.

Literárna súťaž jej druhy ročník, ktorá sa 
uskutočnila v susednej obci Zbehy dňa 2. 
12. 2009 je vlastne pamiatkou na tohto 
kňaza, nášho farára. Tejto súťaže v pred-
nese slovenskej poézie a prózy sa okrem 
domácich Zbehov a Čakajoviec ako i niek-
torých okolitých obcí zúčastnili aj naši re-
prezentanti, ktorí sa umiestnili na popred-
ných miestach.
Súťaž bola rozdelená do jednotlivých ka-
tegórií. Našu obec reprezentovali žiaci MŠ 
Ľudmilka Neviďanská a Hanka Filipová. 
Ďalšou skupinou boli žiaci 1. – 4. ročníka, 
kde nás úspešne reprezentovala  Terezka 
Ivanová. V skupine žiakov 5. – 9. ročníka 
úspešne reprezentoval našu obec Kristián 
Králik. 
Ďalšou skupinou boli seniori. V tejto skupi-
ne úspešne reprezentovala našu obec pani 
Mária Sittová.
Všetci boli úžasní. Som hrdý na všetkých 
malých aj veľkých, nevynímajúc zástupcu 
seniorov, našich spoluobčanov  a naše pani 
učiteľky, ktoré pripravili svojich žiakov na 
takúto reprezentáciu. Som hrdý na našich 
seniorov, ktorých zástupca bol výnimočný.
Ďakujem Vám všetkým, ktorí ste sa po-
dieľali na tejto súťaži a takto úspešne ste 
obhájili našu obec. 

Milan  Cabánek

Činnosť záhradkárov 
v roku 2009

Spoločná svätá spoveď ku Vianociam 
v našej farnosti Lužianky bude v sobotu 
(12.12.2009) od 9.00 – 12.00 hodiny. Pre 
žiakov, študentov a pracujúcich mimo far-
nosti bude sv. spoveď v pondelok (21.12.) 
a v utorok (22.12.) od 17.30 – 18.00 a na 
Štedrý deň (24.12.) od 8.00 – 11.00 hodiny. 
Spoločná sv. spoveď chorých po domoch 
bude: 
Pondelok (21.12.) pre veriacich od Holotky 
po ZŠ Lužianky. Začiatok od 8.00 hodiny.
Utorok (22.12.) pre veriacich od Kajsy po 
ZŠ Lužianky. Začiatok  je od 8.00 hodiny.
Na  Štedrý deň (24.12.) bude v kostole vy-
stavené Betlehemské svetlo, ktoré si môže-
te prísť odpáliť. Treba si priniesť primeraný 
malý lampášik.

Sväté omše na sviatky budú nasledovne:
Štedrý deň: (24.12.) sv. omša: ranná 
o 8.00;  polnočná: 24.00 hod.
Božie narodenie (25.12.) sv. omše: 7.00; 
10.00 hod. Popoludní o 15.00 je Jasličková 
slávnosť, na ktorú pozývame rodičov s deťmi. 
Sv. Štefan (26.12.) sv. omše: 7.00; 10.00 hod. 
Slávnosť sv. Rodiny (27.12.) je v nedeľu. 
Sv. omše budú o 7.00  a 10.00 hodine.
Ďakovná sv. omša na konci starého roka 
2009 bude vo štvrtok (31.12.) o 16.00 ho-
dine
Nový rok  (1.01. 2010) je piatok. Sv. omše 
budú o 7.00 a 10.00 hodine.
Zjavenie Pána (Troch kráľov) bude v stre-
du (6. 01. 2010). Sv. omše budú o 7.00 
a 10.00 hodine.

Počas vianočného obdobia budeme cho-
diť posviacať domy. Treba zahlásiť adresu 
a dohodnúť si termín.
Pre deti počas vianočných prázdnin plánu-
jeme výlet do Bratislavy dňa 4. 1. 2010. Na-
vštívime Bratislavské kostoly a pozrieme si 
viaceré pohyblivé Betlehemy.
Naplňme tieto dátumy, tento čas svojou prí-
tomnosťou na Bohoslužbách a pobožnosti-
ach v našom chráme ako farská, duchovná 
rodina a potom ho naplníme svojou prí-
tomnosťou aj doma vo svojich biologických 
rodinách. Prajem nám všetkým požehnaný 
Advent, radostné Vianočné sviatky a pokoj-
ný Nový rok 2010!
     
 ThDr. Michal Stríženec, PhD.

Činnosť 100-člennej organizácie Sloven-
ského zväzu záhradkárov v Lužiankach sa 
začala začiatkom marca výročnou schôd-
zou, na ktorej bola rozanalyzovaná činnosť 
za predchádzajúci rok a zároveň bol prijatý 
program plánu činnosti na rok 2009. Aj ten-
to bol pestrý. Organizovaním brigád počas 
celého vegetačného obdobia sme sa starali 
o okolie kostola. Vyrúbali sme niekoľkoroč-
né plané šípy za kostolom, obstrihali kríky a 
stromy, okopali kvetinové záhony a vyčistili 
celý areál záhrady okolo kostola. Podobne 
sme sa starali aj o areál nového cintorína. 
V polovici augusta záhradkári usporiadali 
dvojdňový zájazd do Českej republiky, kde 
spoznávali nové prostredie, no hlavne utu-
žovali medziľudské priateľské vzťahy v rám-
ci členskej základne.
V polovici mesiaca september záhradkári 
usporiadali už 27-mu Výstavu ovocia, zele-
niny a kvetov. Už po siedmi raz sa výstava 
začínala rannou nedeľnou ďakovnou om-
šou za úrodu a následne slávnostný pro-
gram popoludní zahájil miestny pán farár 
požehnaním vystavených exponátov ovo-
cia, zeleniny a kvetov. Následne bolo ozná-
mené umiestnenie poradia vystavovateľov 
v kategóriách ovocia, zeleniny a kvetov.
Vyvrcholením tohtoročných podujatí bola 
ochutnávka jabĺk, hrušiek a destilátov. Toto 
tohtoročné podujatie sa konalo za prítom-
nosti vzácnej návštevy z Moravy predstavi-
teľov ČZZ územní združení českých záhrad-
károv z Kroměříža a Holešova. Títo k nám 
zavítali na základe niekoľkonásobných 
pozvaní. Naši záhradkári s nimi nadviazali 
spoluprácu počas minuloročného dvojdňo-
vého zájazdu na Morave. Privítanie týchto 
zástupcov záhradkárskeho zväzu bolo prí-
tomnými veľmi srdečné, pretože si zaspo-
mínali na spoluprácu spred dvadsiatich 
rokov, kedy sa táto spolupráca začala. Táto 
spolupráca sa môže považovať za nadštan-
dardnú. Naši členovia majú záujem o ob-
novenie dobrých vzťahov so záhradkármi 
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i veselých papierových , dažďových kvapiek 
deti zostrojili záves. Ochotné deti pomáhali 
pri výrobe postavy „babičky“, ktorá ožila zo 
zvyškov látky a papiera. Tekvičky, vázičky 
nám skrášlili priestory šatní a každý kto pri-
šiel vyčaril úsmev a pochvalu, aké sú v ma-
terskej škole šikovné deti. Pochvala patrí aj 
rodičom, vďaka ktorým máme v našej škole 
len „šikovné deti“.

Mária Lauková

Október mesiac
úcty k starším

Zo života  
materskej školy

z Českej republiky, veď ich spája spoločná 
motivácia – vzťah k prírode, k pestovaniu 
ovocia, zeleniny a kvetov. Českí záhradkári 
sa aktívne zapojili do súťaže,   a na ochut-
návku priniesli svoje exponáty. 
Krásneho podujatia sa zúčastnili aj záhrad-
kári z Veľkého Zálužia, ktorí si chceli overiť 
úroveň nášho vyhodnocovania pri ochut-
návke jabĺk, hrušiek ako i destilátov. 
Bolo veľkou cťou medzi sebou privítať zá-
stupcov vedenia celej obce – Milana Cabá-
neka, starostu obce , ThDr. Michala Strížen-
ca PhD., miestneho farára, PaedDr. Dášu 
Holecovú, riaditeľku ZŠ a MŠ v Lužiankach 
ako i niektorých poslancov Obecného za-
stupiteľstva v Lužiankach.
O spestrenie kultúrneho programu všet-
kých podujatí sa počas roku 2009 postarali 
svojím vystúpením žiaci základnej školy a 
spevácke skupiny Lúč a Lužiančanka. Čle-
novia speváckych skupín sú väčšinou aj 

členmi našej základnej organizácie záhrad-
károv, čo nás veľmi teší. Ich krásne piesne 
dodávajú slávnostné ovzdušie všetkých 
akcií, ktoré počas roka  usporiadali naši 
záhradkári. 
Aj podľa vyjadrení našich hostí bolo podu-
jatie na nadštandardnej úrovni a také spe-
vácke skupiny ako sú Lúč a Lužiančanka 
nám aj trochu závidia.
Záhradkári v Lužiankach presvedčujú o 
tom, že počtom členov členskej základne, 
úrovňou svojich podujatí z roka na rok stále 
stúpajú, čo je potešiteľné. Veď po zmene 
spoločenského systému po roku 1989 veľa 
organizácií záhradkárov zanikli. O to viac 
si musíme oceniť prácu celého výboru zá-
hradkárov, ktorí počas celého roka aktívne 
organizujú spoločenské podujatia, ale aj 
brigády na skrášľovanie našej obce.
 Ing. Stanislav Beňo
 predseda ZO SZZ v Lužiankach

Rok sa s rokom stretol a znova tu bol mesi-
ac október, kedy by sme mali byť viacej milší 
a láskavejší ku svojim mamám, otcom, bab-
kám a dedkom, ktorí nás vychovali. Ani naša 
obec na svojich seniorov ani tento rok neza-
budla. Pripravila pre nich spoločenské pose-
denie pri výbornom  guláši a dobrom vínku. 
Svojim kultúrnym programom ich potešili 
deti z materskej školy i zo základnej školy 
a do pohody im zaspievali skupiny Lúč a Lu-
žiančanka. Aspoň takýmto malým kultúrnym 
darčekom sme chceli poďakovať svojim 
starkým za všetku lásku a starostlivosť.                                                                                      

Kultúrna komisia pri OZ Lužianky

V tomto období nečasu a chrípky sme sa 
spolu s deťmi našej materskej školy rozhodli 
bojovať proti chorobám vlastnými zbraňami. 
Usporiadali sme „Týždeň zdravia“. Chceli 
sme aspoň jeden týždeň jesť len zdravé po-

V októbri bol na to čas
 a zišli sme sa štvrtý raz. 
Za účasti prvákov,
 robili sme strašiakov. 

Overovali sme si svoje zručnosti , uplatňovali 
tvorivosť a fantáziu bez hraníc. Z prinesené-
ho prírodného materiálu, ovocia, zeleniny 
a tekvíc sa nám spoločne podarilo oživiť 
vyhynuté dinosaury. „Jeseň pani bohatá“ 
tiež ožila ako krásne dáma, oblečená do ži-
arivých farieb jesenného lístia, prizdobená 
šperkami z drobných plodov kríkov a so splý-
vavým závojom z divého viniča. Zo smutných 

Týždeň zdravia

Jesenné tvorivé dielne

Pásikový deň v MŠtraviny- žiadne sladkosti, cvičiť a vetrať sa na 
čerstvom vzduchu viac ako inokedy, čo sa 
nám aj podarilo. Od 23. 11. – 27. 11. 2009 
sme spolu s deťmi zhotovovali zeleninové 
pomazánky,  jednohubky, ovocné i zelenino-
vé šaláty, ktoré sme s veľkou chuťou ochut-
návali.  Všetkým deťom sa práca, ale hlavne 
pláca páčila o čom svedčili  prázdne tácky 
a taniere. Touto cestou sa chceme poďa-
kovať všetkým rodičom, ktorí nám pomohli 
túto akciu uskutočniť tým, že priniesli rôzne 
druhy zdravých potravín. Zdraviu zdar!

Mária Minárová

Počas každého školského roka sa snažíme 
do vedľajších mimoškolských aktivít vniesť 
niečo nové a netradičné, čím by sme spes-
trili život detí v MŠ. Na 20. november sme 
naplánovali „Pásikový deň“. Čudujete sa, čo 
sme na tento deň pre deti pripravili?
Domácou úlohou pre rodičov bolo, aby svoje 
deti v tento deň obliekli do pásikového oble-
čenia – či už do trička, papučiek, svetríka ... 
Všetci rodičia túto úlohu splnili na jednotku. 
Niektorí rodičia popustili uzdu fantázii zhoto-
vili deťom rôzne pásikové doplnky. Markovi 
mamička zhotovila „parochňu“ z rôznych 
farebných pásikov a farebné pásiky mu vy-
kúkali aj z vreciek na nohaviciach. Adamko 
prišiel oblečený od hlavy až po päty v pásiko-
vom ošatení a z domu si priniesol z papiera 
poskladané pásikové čiapky. Aj dievčatá, 
malé parádnice, poriadne vyvetrali svoje 
šatníky a predvádzali svoje oblečenie. 
Počas dňa deti spolu s učiteľkami zhotovo-
vali rôzne výrobky z farebných pásikov- maľo-
vali pásikové ponožky, nalepovali farebné 
rebríky, ježkov, adventný kalendár z krepo-
vého papiera, čiapky, koláž z novinového 

pokračovanie na strane 6
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Súťaž o putovnú 
hasičskú sekerku
Dobrovoľný hasičský zbor v Lužiankach už 
6 rok usporiadal hasičskú súťaž „O putov-
nú hasičskú sekerku DHZ Lužianky“, ktorá 
sa konala v areály Základnej školy v Lu-
žiankach, dňa  5. 9. 2009 zo začiatkom 
o 1300h. Súťaže sa zúčastnilo celkom 12 
hasičských družstiev z obcí: Slažany, dve 
družstvá, Nitra – Klokočina, Nitra – Dra-
žovce,  dve družstvá, Branč, dve družstvá, 
Ivanka pri Nitre, dve družstvá, Horné Trho-
vište, Rišňovce a usporiadajúce domáce 
družstvo z Lužianok. Keďže súťaže sa zú-
častnili aj ženské družstvá boli vytvorené 
dve kategórie s pohármi pre víťazov. Súťaž 
prebiehala podľa platných pravidiel, na kto-
ré dohliadal Ivan Chňapek, veliteľ Okresné-
ho výboru Dobrovoľnej požiarnej ochrany v 
Nitre so skúsenými rozhodcami. Z hostí boli 
prítomní: viceprezident DPO SR Peter Kun-
keli  a starosta obce Lužianky Milan Cabá-
nek. Súťaž prebiehala za pomerne dobrého 
počasia, škoda že účasť našich spoluobča-
nov bola pomerne malá. 
Umiestnenie súťažných družstiev: 
A) Kategória muži: 
1) DHZ Slažany – putovná sekerka, pohár,  
                              diplom
2) DHZ Ivanka pri Nitre – pohár, diplom
3) DHZ Branč „A“ – pohár, diplom
Domáce súťažné hasičské družstvo skon-
čilo v druhej polovici za čo im patrí poďa-
kovanie.

B) Kategória ženy:
1) DHZ Slažany – pohár, diplom
2) DHZ Nitra- pohár, diplom
3) DHZ Ivanka pri Nitre – pohár, diplom
Po skončení súťaže bolo podané občerst-
venie v podobe guláša pre všetkých súťa-
žiacich, hostí i našich spoluobčanov, ktorý 
pripravil náš dlhoročný člen výboru DHZ 
Lužianky Ignác Chudiak. Na záver chcem 
poďakovať všetkým členom DHZ Lužianky, 
ktorí v rámci brigády pripravovali okolie pre 
zdarný priebeh súťaže a súťažnému druž-
stvu za reprezentáciu obce Lužianky. 
Ing. Dušan Spáč, predseda DHZ Lužianky

Šarkaniáda

Deti z našej MŠ sa zúčastnili „Šarkaniády“, 
spoločnej akcie s deťmi zo základnej školy. 
Rodičia spolu s deťmi pripravili šarkany od 
výmyslu sveta. Deti prežívali radostnú at-
mosféru i napriek nepriaznivému počasiu. 
Celú akciu viedli učiteľky ročníkov 1. – 4. na 
záver boli všetky účinkujúce deti odmenené 
diplomami.  

Oľga Matulová

papiera... Tento zaujímavý deň v MŠ sa vy-
daril a my sme sa znova presvedčili o veľmi 
dobrej spolupráci s rodičmi.                                                                                                                   

Mária Čurgaliová

Netradičná prehliadka

Vážiť si svoje zdravie a zdravie iných učíme 
deti už odmalička. Našim cieľom je vštepiť 
im určité návyky, ktoré budú naďalej v prie-
behu svojho života realizovať.  Starostlivosť 
o pekné a zdravé zúbky k nim neodmysliteľ-
ne patrí.  Každý deň si deti pred spánkom  
čistia zuby a pravidelne dvakrát do roka 
s nimi chodíme na preventívnu prehliadku. 
Stomatológovia so sestričkami nás v ok-
tóbri navštívili v MŠ.  Po krátkom rozhovore 
si deti ochotne a bez strachu dali prezrieť 
chrup, za čo boli  odmenené pekným obráz-

Deň úcty k starším

V krásnu slnečnú októbrovú nedeľu, ktorá 
patrila všetkým babičkám a deduškom sme 
aj my učiteľky a deti z MŠ Lužianky oslávili 
kultúrnym programom, venovaným práve 
starším občanom obce. Program deti pre-
viedli s láskou a s úctou v KD Lužianky a za 
snahu získali obrovský potlesk od všetkých 
prítomných na tomto krásnom podujatí.                                                 

Eva Valová

kom a mohli sa pohrať s detskou vŕtačkou 
a velikánskou  zubnou kefkou a zubom. Na 
oplátku zasa deti vzácnej návšteve zarecito-
vali zopár básní a zaspievali piesne. A tak to 

má byť, namiesto plaču veselý spev a smi-
ech. Na záver sme si pozreli rozprávku „O 
maškrtnej veveričke“.                                                                                             

Mária Čurgaliová
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Vianočné zvyky na Slovensku

Zimné obdobie, najmä december, má svoje 
čaro, ktoré vynikne v sviatočných radován-
kach. Tešia sa im najmä deti, počítajú dni a 
noci, kedy príde Mikuláš a vytúžené chvíle 
pod jagajúcim sa vianočným stromčekom... 
Pred Vianocami v spomienkach sa často 
vraciame do bezstarostného detstva. Vy-
norí sa nám obraz rodnej obce, malé učupe-
né domčeky, zasypané snehom. Áno, v tom 
čase veru boli ozajstné zimy, nie ako dnes. 
V mysli sa vynoria izbičky s jednoduchým 
vyrezávaným nábytkom, ožijú dlhé zimné 
večery. Skromne zariadenej izbe a kuchyni 
dávala osobitý ráz petrolejová lampa, ktorá 
umocňovala pohodu pokojného večera. Pri 
nej sa vyšívalo, drápalo perie, spievalo a 
rozprávalo. V kuchyni vládlo pološero, aby 
sa nespálilo veľa petroleja. Zvláštnu nála-
du vyvolával aj ohník praskajúci v hliníkovej 
peci, v ktorej sa piekli chutné koláče, zemi-
aková baba, kapustníky a voňavý chlieb.
Vianoce a celé predvianočné obdobie boli 
voľakedy obdobím rôznych zvykov, ktoré 
dnes už našim deťom pripadajú ako roz-
právky.
Kresťanské vianočné sviatky sa vlastne 
začali koncom novembra, po Kataríne a na 
Ondreja, keď bol vyhlásený adventný pôst. 
Štvortýždňové obdobie pred Vianocami sa 
volalo Advent. Vtedy boli zakázané spoloč-
né zábavy, svadby, nesmelo sa ani tancovať. 
Starostlivé gazdinky vydrhli všetky hrnce, 
rajnice, varešky, nesmela na nich ostať ani 
mastná škvrnka. Maslom a masťou sa po-
čas pôstu šetrilo. Jedli sa najjednoduchšie 
jedlá, bez mäsa. Na raňajky sa pil šípkový, 
lipový, kamilkový čaj a suchý chlieb, alebo 
potretý maslom. Na obed polievka z fazu-
le, hrachu alebo šošovice. Varili sa aj celé 
zemiaky a halušky. Na večeru boli zväčša 
pečené zemiaky bez masti, ku ktorým po-
dávali kyslú sudovú kapustu. Deti veľmi 
obľubovali kukuričnú kašu a perky.
Dôležitým pokrmom dlhých zimných a pôst-
nych dní bolo aj ovocie. Nechýbalo nikde a 
jeho zásoby boli značné, veď v jesenných 
mesiacoch zbierali slivky, jablká, dule, v 
lese trhali šípky, trnky, maliny a čučoriedky, 
aj rôzne liečivé byliny a huby. Niektoré z nich 
sušili, ale väčšinou z nich varili lekvár. Ra-
dosť z toho mali najmä deti. Lebo spoločne 

čistili slivky, maliny a nemuseli ísť skoro 
spať. Pritom sa rozprávalo a spievalo.
Podobne vzácne boli pre deti aj drapáčky. 
Keď sa na stôl na večeru dala varená ku-
kurica, makové pupáky a pre drapačky sa 
našlo aj trochu slivovice, alebo gazdinka 
im navarila vínovú polievku. A keď si vypili, 
nebolo ich treba pobádať do rozprávania. 
Zaujímavé príbehy a rozprávky sa z nich len 
tak sypali.
Prvým zimným sviatkom bol Mikuláš. Ľudo-
vá riekanka vraví : a na toho Mikuláša, celá 
zima naša... Po dedine chodil Mikuláš. Bol 
oblečený ako biskup, v ruke mal zvonec a 
tým oznamoval svoj príchod. Deťom rozdá-
val orechy, jablká a tým zlým, ktoré nechce-
li poslúchať a nepomodlili sa, dal cesnak, 
čierne uhlie alebo zemiak.
Trinásteho decembra je Lucie. Ani tento 
sviatok neostal bez povšimnutia. Dievčatá, 
zväčša dievky, sa zahalili do bielych posteľ-
ných plachiet, do ruky vzali kríž a tak cho-
dievali po dedine. Kam vošli, tam si pozreli, 
či je kríž na stene a vo sväteničke svätená 
voda. Všetci domáci sa museli pomodliť Ot-
čenáš. Lucii dostávali múku, vajcia, mak, 
orechy a lekvár. A z pozbieraných surovín 
potom upiekli koláče, ktoré dievky zjedli 
spolu s mládencami. Tí sa mohli presved-
čiť, či sú súce na vydaj! V deň Lucie ženy 
odrezali vetvičky z broskyne a mandle a po-
stavili ich do vody. Do štedrého dňa museli 
rozkvitnúť, lebo s nimi sa chodilo vinšovať. 
Tiež zasiali do pohára žito a jačmeň, ktoré 
do Vianoc vyklíčili a narástli. Vtedy ich polo-
žili na sviatočný stôl alebo zobrali do kosto-
la k betlehemu.
V deň Lucie sa celú noc nespalo. Dedina 
bola na nohách. Mládenci vystrájali v ten 
večer kúsky, najmä bohatým s skúpym ľu-
ďom. Napríklad zobrali voz a zložili ho pod 
strechou na povale. Dievky zase o polnoci 
vychádzali von a počúvali, z ktorej strany sa 
ozve brechot a štekanie psa lebo v tú stra-
nu sa vraj vydajú.
Po Lucii boli už na prahu Vianoce. Deň pred 
štedrým večerom sa zo sýpky priniesla 
múka zo žita, aby bola teplá a cesto dobre 
kyslo na chlieb a koláče. V ten večer sa mu-
sela navariť aj huspenina. Na druhý deň, 
len čo začalo svitať vstal gazda aj gazdiná, 

lebo roboty a povinností bolo až-až. Gazda 
išiel vinšovať šťastie po celý rok. 
„Vinšujem vám, vinšujem, Adama a Evy, aby 
vám dal Pán Boh zdraví, šťastí, požehnaní, 
a šecko, čo si od Pána Boha žadáte.“
Gazdiná nesmela z domu odísť. Musela na-
piecť čerstvého chleba, koláčov a pripraviť 
večeru. Cez deň sa držal pôst, ale vinšovní-
kom zato mohla naliať kalíštek páleného. 
Keď sa gazda vrátil domov, vystrojil strom-
ček, borovicu alebo jedličku, do slávnost-
ného rúcha. Ozdoby boli skromné: svieč-
ky, slamené hviezdičky, pozlátené orechy, 
klásky z jačmeňa, oblátky a jabĺčka. Potom 
stromček zavesil na hradu do rohu izby.
Zasnežená dedinka bola tichá, ako by v 
pokoji oddychovala. Ale srdce hriala láska 
a radosť. Deti boli vzrušené a netrpezlivé, 
kedy už príde dlho očakávaný Ježiško. V 
dome sa nesmelo svietiť, kým nevyšla prvá 
hviezda. Keď sa tak stalo, gazda vonku za-
pálil sviečku a držiac ju v pravej ruke, vošiel 
dnu a zavinšoval : „Vinšujem vám, vinšu-
jem, Krista Pána narodení, aby vám Pán 
Boh dal šťastí, zdraví, požehnaní, po smrti 
kráľovstvo nebeské obsáhnuťí.“
Po vinšovačke gazdiná položila na lopatku 
sušenú kytičku a na to uhlie. S tým poka-
dila celý dom, dvor a stajňu, aby ich obišla 
choroba a nešťastie. Potom trojkráľovou 
svätenou vodou posvätila dom a celé gaz-
dovstvo:
„Pomáhajte nám Boh Otec, Boh Syn a Boh 
Duch.“
Čaro Štedrého večera zdôraznilo aj to, že sa 
zišla celá rodina, na čele so starými rodič-
mi. Po obradoch všetci zasadli k slávnostne 
prestretému stolu a spoločne sa pomodlili 
za živých a mŕtvych. Po modlitbe otec roz-
krojil jablko na toľko častí, koľko ľudí bolo 
okolo stola. Každý musel zjesť svoj diel, aby 
bol zdravý. Ochutnali sa aj orechy a oblátky 
s medom, aby všetci držali v dobrom i zlom 
a aby mali pokojný a sladký život.
Štedrovečerná večera bola skromná a jed-
noduchá, bez akéhokoľvek vyprážania. Bola 
to paradajková, vínová alebo rybacia polie-
vka. Rybu mávali len bohatší dedinčania. 
Po polievke nasledovali perky s lekvárom a 
pupáky s mliekom, posypané makom. Via-
nočné otrusinky, kosti z ryby, šupky jabĺk a 
orechov sa po večeri pozbierali a odložili. 
Keď bola veľká hrmavica, vtedy ich gazdin-
ky alebo dievky zapálili, aby odohnali od 
domu všetko zlé.
Deti sotva vedeli vyčkať darčeky. Neboli 
také hojné ako dnes. Pre dievčatká matky 
zošili bábiky z handier a chlapcom vykresali 
zručnejší otcovia vozíky a koníky. Deti sa te-
šili aj sušeným plánkam a slivkám.
Osvetlené domčeky mali v ten večer oso-
bitý ráz. Ticho večera len občas prerušoval 
štekot psov. V intímnej rodinnej nálade pod 
oknami zazneli piesne koledníkov: 
„Čas radosti, veselosti svetu nastal nyní. 
Porodila Spasiteľa Panna bez všej viny, v 
jasľách v Betleheme, na slame na zime, 
leží malé ďíťa nahé, Pán zeme.“
Na polnočnú svätú omšu išli všetci spolu. 
Výnimkou boli len malé deti a chorí.
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Na prvý a druhý vianočný deň chodievali 
ľudia vinšovať. Na Štefana chodili po de-
dine aj pastieri - betlehemci v nevšednom 
oblečení. Na hlave mali baranicu, v rukách 
plieškami ukutú palicu, ktorou búchali o 
zem. Ozývali sa aj zvončeky, takto dáva-
li najavo, že idú. Cengot a búchanie zneli 
ako pieseň pokoja a mieru. V domoch vy-
rozprávali narodenie Ježiška a jednotlivé a 
spoločne zarecitovali aj riekanky.
Zimné radovánky sa skončili Silvestrom a 
vítaním Nového roka. V tomto období pre-
biehali zakáľačky, sviatok celej rodiny. Za-
čali sa plánovať aj svadby a spoločné tance 
a očakávať veselé fašiangy. Zimné zvyky a 
tradície našich predkov sa líšili samozrej-
me, podľa krajov a charakterizovali vtedaj-
šiu dobu. 

Túžite nájsť toho pravého? Mať železné 
zdravie? Alebo plnú peňaženku? Generácie 
pred nami verili na kúzlo Vianoc a mágiu, 
ktorá im mala zabezpečiť úspešný celý rok. 
Skúsite si začarovať aj vy? 

Slovensko je skutočne bohaté na vianočné 
zvyky a obyčaje. A nemyslíme tým len Šted-
rý deň. Už pred začiatkom adventu prakti-
zovali ľudia magické úkony, ktoré mali pre 
ne podstatný význam. Dievčatá na Ondreja 
triasli ploty a predriekali, aby zistili, za koho 
sa vydajú, na Barboru odlomili konárik če-
rešne a čakali do Vianoc, či vykvitne – ak vy-
kvitol, do roka mala byť z dievčiny nevesta.  

Na Luciu sa vyháňali z domu zlí duchovia a 
mazali kľučky medom, a možno to nie je ani 
tak dávno, čo ste si aj vy chystali v tento deň 
lístočky s menami chlapcov, ktoré vám mali 
prezradiť, za ktorého sa raz vydáte. Štedrý 
deň je však na mágiu azda ešte bohatší! 

Mnohé rodiny si dodnes uchovali niektoré 
zo zvykov – leje sa olovo, hádžu orechové 
škrupiny do kútov, na oblátkach pre zdravie 
jeme cesnak a pod tanierom často nájde-
me tajne vloženú šupinu z kapra, aby sme 

Symboly a znamenia

boli bohatí. Niektorí dodnes nohy stola ob-
motávajú reťazou, aby bola rodina zdravá a 
súdržná. Vedeli ste však, že ak počas Šted-
rej večere zhasne sviečka, bude do roka 
úmrtie v rodine? 

Pre zdravie a dlhovekosť
Oblátka s medom a cesnakom síce svieži 
dych nevyrobí, podľa tradícií si ale zabez-
pečíte zdravie na celý ďalší rok. I preto sa v 
minulosti podával strúčik cesnaku aj domá-
cim zvieratám. Pozor však treba dať na sto-
lovanie – na štedrovečernej tabuli musí byť 
párny počet tanierov, inak hrozí niekomu zo 
stolovníkov smrť. Z tohto istého dôvodu sa 
nesmie odbiehať od Štedrej večere. Aj oby-
čajné jabĺčko môže byť predzvesťou zdravia 
či choroby. Ak prekrojením vznikne krížik, 
ktosi ochorie, ak sa objaví hviezda, budete 
zdravá. 

Nech máte šťastie v láske
Ešte stále čakáte na toho pravého? Vyčarte 
si ho pomocou vianočných rituálov. Podľa 
slovenského zvykoslovia slobodné diev-
čatá, ktoré vyjdú z domu počas chystania 
Štedrej večere, stretnú vonku aj toho pravé-
ho – a nemusí to byť práve sused. Nikoho 
ste nestretli? Dajte si ešte jednu šancu – 
podľa povery keď po večeri vynesiete sme-
ti, stretnete muža, ktorý vám je súdený. 

Ak chcete získať aspoň iniciálky, ošúpte 
jabĺčko tak, aby šupka zostala celá, a šupu 
prehoďte cez plece. Písmeno, na ktoré sa 
najviac podobá, bude prvým písmenom v 
mene vášho nastávajúceho. Mimochodom, 
tradičný vianočný pôst držali kedysi dievča-
tá naozaj dobrovoľne – čím viac sa v tento 
deň pôstili, tým lepšieho muža mali získať. 

Rituály pre bohatstvo
Aby bola peňaženka stále plná, oplatí sa 
dodržiavať hneď niekoľko zvykov. Omotá-
vanie nitiek okolo nôh stola, aby sa zlodeji 
nedostali do domu či dobre známa šupinka 
z kapra pod tanierom sú len niektoré z oby-
čají pre bohatstvo rodiny. Podľa povery sa 
na Štedrý deň nesmie nič požičať z domu, 
aby nezavítala k nám bieda. Ak na stôl roz-
sypete trochu ovsa a jačmeňa, bude rok 
úrodný (alebo bohatý). 

Okienko do kuchyne
Hubová polievka

Kapor vianočný

Vianočná morka 
s gaštanovou plnkou

Suroviny: 
160g sušených húb, 40g masti a 20g hlad-
kej múky na zápražku, 20g cibule, soľ, 20g 
suchého postrúhaného cesta, zelená pe-
tržlenová vňať, mleté čierne korenie.

Postup: 
Očistené huby pokrájame, dáme do vody a 
varíme. Z masti a múky pripravíme zápraž-
ku, pridáme do nej postrúhanú cibuľu, opra-
žíme, zalejeme vodou, osolíme, pridáme k 
uvareným hubám a spolu ešte povaríme. 
Nakoniec do polievky zavaríme cesto a 
ochutíme ju posekanou zelenou petržleno-
vou vňaťou a mletým čiernym korením. 

Suroviny: 
1 mlada morka okolo 3kg, soľ. 
Plnka: 1 morčacia pečeň, 2 lyžice koňaku, 
250g šunky, 1 cibuľa, 1kg jedlých gaštanov, 
100g ryže, mleté čierne korenie, postrúhaný 
muškátový oriešok, zelená petržlenová vňať.

Postup: 
Vypitvanú a umytú morku osušíme, zvnútra 
i zvonka osolíme, naplníme plnkou, zašije-
me, dáme na pekáč a upečieme vo vyhria-
tej rúre do mäkka. Plnka: morčaciu pečeň 
pokvapkáme koňakom a necháme postáť 
2 až 3 hodiny. Potom ju rozotrieme alebo 
pokrájame na malé kúsky, pridáme šunku 
pokrájanú na tenké rezance, očistenú ci-
buľu posekanú nadrobno a premiešame. 
Jedlé gaštany uvaríme alebo upečieme, 
olúpeme, rozotrieme na kašu a pridáme k 
pečeni spolu s dusenou ryžou. Všetko oso-
líme, okoreníme mletým čiernym korením, 
postrúhaným muškátovým orieškom a pre-
miešame so zelenou petržlenovou vňaťou 
posekanou nadrobno.

Suroviny: 1 kapor, 200ml šľahačkovej smo-
tany, 125g masla, 1 cibuľa, 125ml octu, 3 
PL nastrúhaného chrenu, 5ks čierneho ko-
renia, 5ks nového korenia, soľ, cukor, plátky 
citróna.
Postup:
Kapra umyjeme tak, aby sme nepoškodi-
li kožu. Do ryby vložíme šálku dnom hore. 
Dáme uvariť ocot a polejeme ním kapra. 
Zmení farbu do modra. Cibuľu nakrájame 
na kolieska. Do hrnca nalejeme 2litre vody, 
pridáme cibuľu, soľ, nové korenie a povarí-
me. Kapra dáme na mriežku alebo do sit-
ka a vložíme do vývaru. Ryba by sa nemala 
dotýkať dna hrnca. Asi 30 minút ohrievame 
iba k bodu varu. Ryba je hotová, keď sa dá 
chrbtová plutva ľahko oddeliť. Smotanu vy-
šľaháme, pridáme chren, osolíme a prisla-
díme. Maslo rozpustíme, podávame ku 
kaprovi v omáčniku a ozdobíme plátkami 
citróna. 

Vianočná mágia
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Pečená hus Novoročná krusta

Kokosovo-punčové rezy

Dobré medovníčky

Suroviny: 
hus (kg), soľ, mlieko, rasca, 2 jablká

Postup:
Hus rozmrazíme a umyjeme. Potom ju pri-
merane osolíme z vonku aj z vnútra. Nechá-
me odležať 12 hodín. Po 12 hodinách umy-
jeme hus mliekom a dáme do pekáča. Do 
husi vložíme 2 jablká. Napicháme ju nožom, 
aby pustila masť. Posypeme rascou a podle-
jeme do jednej tretiny pekáča. Dáme piecť 
na 3 – 4 hodiny do vyhriatej trúby na 200 
stupňov. Pravidelne vylievame masť. Hus 
podávame s lokšami a dusenou kapustou.

Suroviny: 
kocky ľadu, 4cl  pomarančového sirupu, 4cl 
pomarančovej šťavy, 1dl bieleho vína, 1dl 
čerešňovice, 4 kolieska pomaranča, 4 zavá-
rané čerešne

Postup:
Do šejkra dáme ľad, prilejeme sirup, šťavu, 
víno, čerešňovicu, všetko spolu premiešame 
a cez sitko nalejeme do pohárov ozdobe-
ných cukrom, krustou (vonkajšie okraje po-
hárov navlhčíme citrónovou šťavou a namo-
číme do práškového cukru, pritom dbáme 
na to ,aby sa na okraje rovnomerne nalepil 
cukor). Napokon naplnené poháre ozdo-
bíme kolieskom pomaranča a čerešňou. 

Suroviny: 
Cesto - 8 vajec, 400g práškového cukru, 
380 g polohrubej múky, 1 balíček prášku 
do pečiva, 6 lyžíc vody, tuk a múka na prí-
pravu plechu. 
I. plnka: 750g marhuľového kompótu aj s 
nálevom, 150 g ríbezľového lekváru, rum
II. plnka: 125 g strúhaného kokosu, 250g 
mlieka, 250g masla, 200g práškového cukru 
Posýpka: asi 50g postrúhanej čokolády

Postup:
Žĺtky s cukrom vymiešame do penistá. Pri-
dáme vodu, múku s práškom do pečiva 
a nakoniec sneh z bielkov. Z cesta na po-
mastenom a múkou vysypanom plechu 
upečieme dva pláty. Jeden z plátov rozmr-
víme a vložíme do misy. Marhuľový kompót 
s nálevom a trochou rumu rozmixujeme. 
Pridáme ho do rozmrveného cesta a dob-
re vymiešame. Druhý plát cesta pokropíme 
rumom a natrieme ríbezľovým lekvárom. 
Na lekvár rovnomerne natrieme punčovú 
hmotu. Mlieko povaríme so strúhaným ko-
kosom. Necháme vychladnúť, potom ho 
vmiešame do masla, ktoré sme predtým vy-
miešali s práškovým a vanilínovým cukrom. 
Túto zmes navrstvíme na punčovú hmotu. 
Posypeme strúhanou čokoládou a dáme 
stuhnúť na chladné miesto.

Suroviny: 
400g hladkej  múky, 120g medu, 160g 
práškového cukru, 60g tuku (Hera, Helia), 
2 vajcia, 
1 káv. lyžička sódy bikarbóny, 1 káv. lyžička. 
korenia (aníz, škorica, badián, klinčeky), 
kôra z 1 citróna 
Poleva: 1 bielok, 140g práškového. cukru 
(2x preosiať), pár kvapiek citrónovej šťavy 
Postup:
Všetky prísady spracujeme na hladké cesto. 
Necháme aspoň hodinu odpočinúť (najlep-
šie cez noc), prikryté vlhkou utierkou alebo 
igelitom. Rozvaľkáme a  vykrajujeme rôzne 
tvary a kladieme na plech, vymastený Ce-
rou. Pečieme vo vyhriatej rúre 7-8 minút. Po 
upečení ešte horúce potrieme rozšľahaným 
vajíčkom. Zdobíme bielkovou polevou. Pole-
vu dobre vymiešame, množstvo cukru závisí 
od veľkosti bielka – poleva nesmie tiecť.

Jubilanti IV. 
štvrťroku 2009

Vianočný príspevok 
pre dôchodcov

„91 rokov“ oslávil Štefan Ballay
„90“ oslávila Barbora Janíková
„85“ oslávili: Anna Bírová, Helena Maťová
„80“ oslávili: Katarína Solgajová, Michal 
Murárik, Mária Ballayová, Bohumil Morav-
čík
„75“ oslávili: Helena Sovičová, Veronika Mi-
nárová a Margita Lacušková,
„70“ oslávili: Anna Jančiová, Emilia Kukuč-
ková, Mária Kiková a Ján Hotový
„65“ oslávili: Ján Sokol, Ing. Róbert Kupec, 
Ing. Dagmar Jančiová, Vlasta Ivanová, Jo-
zef Poláčik, Štefan Krajčo, Michal Kučera, 
Mária Štefanková, Jaroslav Slovák a Helena 
Štefanková.
„60“ oslávili: Zdenka Karvayová, Ing. Eugen 
Humenský, Anna Hrnčárová, Rudolf Cetényi, 
Eva Ševčíková, Alžbeta Laciková, Ing. Alena 
Slivkaničová a Zuzana Buchová. 
„55“ oslávili: Eva Peťovská, Milan Šimko, 
Emília Látečková.
„50“ oslávili: Kristína Olianková, Jaroslav 
Uher, Ján Peska, Irena Jančíková, Mária Sy-
naková, Mária Bednáriková, Ing. Eva Koube-
ková a Eva Kvasňovská

Zrnká  múdrosti

Klebeta zostáva, šťastie však hynie.

Za seba sprav, čo môžeš, ostatné nechaj 
Bohu.

Skutky sú silnejšie ako slová

Nezáleží na tom, či je hrniec spolovice 
prázdny, alebo plný.

Hovorí pani učiteľka Dežkovi: 
- Vyskloňuj mi slovo žemľa. 
Dežko skloňuje: 
- Kto čo žemľa, s kým s čím so salámou, 
  komu čomu mne. 

Oznam na aute pre zlodejov: 
- Rádio je schované, motor je vylágrovaný a
  kufor je prázdny.
Na ďalší deň príde chlapík k autu a číta si 
papierik, oznam od zlodeja: 
- A kolesá sú ti zbytočné!

Štyri etapy života muža:
- Veríš na Mikuláša.
- Neveríš na Mikuláša.
- Robíš Mikuláša.
- Vyzeráš ako Mikuláš. 

Janko sa na Vianoce pýta otca:
- Oco vieš, ktorý vlak najviac mešká?
- Nie synak.
- No predsa ten, čo si mi sľúbil minulé  
  Vianoce

Humor

☺

☺

☺

VýVOZ  KOMuNáLNEHO  
ODPADu  V OBCI  LuŽIANKY  
VO  VIANOČNOM  OBDOBÍ

SA uSKuTOČNÍ 
DŇA  22. 12. 2009 (utorok)

Prvý vývoz komunálneho odpa-
du v roku 2010 sa uskutoční  

08. 01. 2010 (piatok)

Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach na de-
viatom riadnom zasadnutí, konanom dňa 
20.11.2009 uznesením č.127/2009 odsú-
hlasilo poskytnutie vianočného príspevku 
vo forme 
5 ks smetných lístkov pre občanov s trvalým 
pobytom v Lužiankach  nad 70 rokov a obča-
nov, ktorí v roku 2010 dovŕšia 70 rokov. Ob-
čania,  ktorých sa vianočný príspevok týka,  
si môžu päť smetných lístkov vyzdvihnúť na 
Obecnom úrade v Lužiankach  od 11. ja-
nuára 2010 do konca februára roku 2010. 
Pri preberaní smetných lístkov je potrebné 
predložiť občiansky preukaz.
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Ako sme volili 
v našej obci

V sobotu 14.11. 2009 sa konali voľby  do 
zastupiteľstva a voľby predsedu Nitrianske-
ho samosprávneho kraja.
O regulárny priebeh volieb v každom okrs-
ku sa starala päť členná komisia. Jej členov 
delegovali do komisie oprávnené politické 
subjekty. 
Členovia v okrsku č. 1: Eva Bírová, Marta 
Purdiaková, Anna Stanová, Diana Bystrian-
ska, Janka Remenárová. 
V okrsku č. 2 boli členovia: Mária Lendelo-
vá, Eva Čentéšová, Tatiana Bányiová, Moni-
ka Cigáňová, Jozef Hubert. 
Do zoznamu oprávnených voličov v Lužian-
kach bolo zapísaných 2 224 občanov vo 
veku nad 18 rokov. Z nich využilo volebné 
právo 348, čo predstavuje 15,65 % účasť 
na voľbách. 

Výsledky volieb na predsedu Nitrianskeho 
samosprávneho kraja: 

Počet hlasov
1. Milan Belica   300
2. Vladimír Karvaj        15
3. Viliam Mokráň           4
4. Ágnes Biró       2
5. Imrich Okenka            2 

Výsledky volieb do zastupiteľstva  Nitrian-
skeho samosprávneho kraja: 

1. Jozef Dvonč    217
2. Vladislav Bórik    147
3. Ján Vančo    141
4. Viliam Búcora    133
5. Lýdia Forrová    131
6. Pavol Meňky    130
7. Katarína Miškovičová   116
8. Renáta Kolenčíková   115
9. Juraj Horváth    113
10. Marián Radošovský   111
11. Zoltán Daniš    101
12. Tibor Tóth      96
13. Ondrej Ščurka        90

Zo života ZO – jednoty 
dôchodcov v Lužiankach 

„Spievajte s nami“ – prijali sme pozvanie 
od susedov z Čakajoviec na toto podujatie, 
boli sme ich pozdraviť. Dobrú náladu spe-
vom vytvorilo 6 účinkujúcich  súborov pri 
dobrom občerstvení.
Prechádzka Zbehy - chata – ako vždy 
bolo nás len pár, ale vždy si užívame relax 
a máme na čo spomínať. Zbežskí poľovníci 
nás milo privítajú a pohostia dobrým gulá-
šom. Poďte na budúce s nami, budeme vás 
včas informovať kedy pôjdeme a nebudete 
banovať.
Cyrilo – metodské slávnosti, ako vždy 
dôstojné. Tento rok obohatené- obetné dary 
slávnostne niesli veriaci  - pútnici zo širo-
kého okolia. Z našej farnosti Katka a Paľo 
Slovákoví, členovia speváckej skupiny Lúč, 
bolo to pocta.
Zájazd Mlyňany - Topoľčianky – Hostie,  
bol vydarený. V Mlyňanoch sme si prehliad-
li arborétum. V Topoľčiankach sme boli na 
sv. omši a pozreli sme si zámok a park. Po-
sledná zastávka bola  v Hostí, na festivale 
dychových hudieb. Bolo tam muziky až –až, 
dobrá nálada od začiatku až do konca – aj 
dobrý guláš. V podvečer sme sa vrátili do-
mov – na ceste bola, nepríjemná obchádz-
ka a to nám náladu troška pokazilo, ale do-
šli sme šťastlivo.
Prechádzka Dražovce – boli sme pozvaní 
na dožinky, „Deň chleba“. V malom dražov-
skom domčeku bola výstava ručných prác. 
Ako občerstvenie ponúkali dobré koláče, 
chleba a osúchy upečené v originálnej peci, 
ktorú v domčeku okrem iných starých, pek-
ných, zaujímavých predmetov majú. Je tam 
čo obdivovať (aj my sme chceli spraviť niečo 
podobné- nepodarilo sa), stále si hovoríme 
„Aj staré je pekné“.
Podzoborské vinobranie – v Nitre, bolo 
zdarné. Požehnanie úrody, príhovory osob-
ností mesta, bohatý kultúrny program sú-
borov zo širokého okolia. Zaujímavé reme-
selné výrobky a súťaž o najkrajší krčah. 
Rozmanité občerstvenie, burčáku jak vody 
– dobrá nálada a hromada návštevníkov – 
hovorili za všetko.
Zájazd Hlolíč - Skalica – v Holíči prehliad-
ka kaštieľa, ktorý čaká na renováciu – re-
konštrukciu. Je to zaujímavá stavba, obklo-
pená kanálom, o pár rokov, ak sa im zámer 
podarí – bude to pekné.
V Skalici boli „Skalické dni“ – program bo-
hatý, rôznorodý. V oficiálnom programe sa 
prihovorili osobnosti mesta a vysokej politi-
ky. Na peknom námestí a nádvorí vystúpili 
hudobní umelci. V stánkoch ponúkali všetko 
možné od skalických trdelníkov – po dobrý 
burčák. Odniesli sme si okrem suvenírov aj 
pekné spomienky.
Prechádzka Dražovce – už tradične na 
sv. Michala, boli sme na sv. omši v historic-
kom – malebnom kostolíku. Hlboký zážitok 
zo sv. omši je nezabudnuteľný a pohľad na 
široké okolie neuveriteľný. Je to treba zažiť, 
počuť a vidieť.

Október – úcta k starším.  Posedenie 
sme pripravili pre našich členov zo všetkým, 
čo k tomu patrí. Pekný kultúrny program, 
dobré občerstvenie a dobrú náladu. Veď 
tento mesiac patrí nám a my sa tešíme, že 
ešte žijeme. Okresné posedenie úcty k star-
ším bolo v Jarku. Krajské v Nitre, delegovaní 
boli predsedovia základných organizácii. 
Okresné športové hry seniorov vo Vrá-
bľoch, našu organizáciu reprezentovali Eva 
a Ladislav Bíroví. V športových disciplínach 
boli odmenení diplomom. Blahoželáme!
Bajzove Zbehy - prednes poézie vo viace-
rých vekových kategóriách. Za seniorov vy-
stúpila a našu organizáciu reprezentovala 
Mária Sittová, odmenená bola diplomom. 
Boli sme ju povzbudiť a po vyhodnotení 
sme si pri kultúrnom programe a bohatom 
občerstvení družne posedeli, Hostiteľom 
a organizátorom sme poďakovali. Súťaže sa 
zúčastnili a pekne umiestnili  aj deti z MŠ 
a ZŠ Lužianky. 
Návšteva divadla – Členovia výboru ZO 
JD navštívili predstavenie v Divadle Andreja 
Bagara v Nitre. Mali to ako darček za prípra-
vu „Mikulášskeho posedenia“ – zaslúžia si.
Mikulášske posedenie – bolo úspešné. 
V kultúrnom programe peknými piesňami 
už aj vianočnými vystúpili: Detský spevácky 
krúžok „ Kynecké šidielka“, z Liečebno – 
výchovného sanatória Nitra –Kynek a náš 
domáci súbor Lužiančanka. Prišiel aj „Miku-
láš“, s anjelmi (Terezkou Ivanovou a Paťkou 
Bojdovou) a čertom. Odmenil členov prítom-
ných aj neprítomných malým darčekom. Aj 
starosta obce Milan Cabánek nám odovzdal 
balíček za obecný úrad, ktorého obsah nás 
potešil (filmy, baterky a CD)a poslúži nám pri 
našich akciách.    Občerstvenie bolo dobré, 
teplé, ako aj už pekná – teplá predvianočná 
atmosféra a sviatočná nálada.

Keď vianočný plamienok sa rozhorí
a všetci máme k sebe blízko, 
prajeme si, nech sa nám všetko vydarí
a nikomu nie je v srdci úzko ...
Krásne vianočné sviatky 
a šťastný nový rok!     

 Predsedníčka ZO - JDS
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Jeseň 2009 – „A“ mužstvo

Mužstvo začalo prípravu na sezónu 
2009/2010 pod vedením trénerov Slováka 
a Pauloviča ihneď po ukončení predchádza-
júceho súťažného ročníka.
Hlavným cieľom prípravy bolo skvalitniť 
herný prejav mužstva v útočnej fáze a do-
plnenie mužstva o 3 až  4 vlastných odcho-
vancov, ktorým po ukončení súťaže skončil 
dorastenecký vek. Príprava pozostávala zo 
samotných tréningov, ktoré boli 2-3-krát 
týždenne a série prípravných zápasov. Do 
začiatku prípravy sa zapojilo 18 hráčov, pri-
čom účasť na tréningoch a prípravných zá-
pasoch bola uspokojivá. Narúšalo ju hlavne 
prebiehajúce dovolenkové obdobie a pra-
covné povinnosti niektorých hráčov. S tým-
to problémom sa však museli vysporiadať 
všetky kluby.
Veľkým pozitívom bolo, že v mužstve sa vy-
tvorila pomerne slušná konkurencia, čo bol 
dobrý signál do majstrovských zápasov. Za-
ujímavý je aj fakt, že okrem dvoch hráčov, 
všetci ostatní prešli domácimi mládežnícky-
mi mužstvami.
Samostatná príprava bola trénermi v jej zá-
vere hodnotená pozitívne, čo dávalo dobrý 
predpoklad, vstupu mužstva do majstrov-
ských zápasov. Samotnú súťaž odštartova-
lo mužstvo výborne a v dobrých výkonoch 
pokračovalo počas celej jesennej časti. Sé-
ria neprerušených jedenástich víťazných zá-
pasov je ojedinelá a bude sa len ťažko opa-
kovať. O to viac môže mrzieť jediná strata 
bodov v domácom zápase s Ivankou, ktorá 
je priamym konkurentom na postup. Tento 
zápas domáci takticky nezvládli, hostia vy-
ťažili zo svojich väčších skúseností a zaslú-
žene zvíťazili.
Napriek tomuto zaváhaniu je zisk 36 bodov 
z 39 možných výborným výsledkom, ktorý 

svedčí o kvalite tohto kolektívu. V tabuľke 
skončilo mužstvo po jesennej časti na 2. 
mieste so stratou 2 bodov na vedúcu Ivan-
ku. Toto postavenie dáva reálnu možnosť 
zasiahnuť do bojov o postup v odvetnej čas-
ti súťaže, čo hráči, tréneri a vedenie klubu 
deklarovali pri posezónnom posedení pri 
guláši.
To, že v Lužiankach je záujem o futbal, 
svedčí široký 23 – členný káder „A“ muž-
stva. Je tu veľa mladých šikovných futbalis-
tov, ktorých talent je potrebné ďalej rozvíjať. 
V jesennej časti dostali šancu 4 dorasten-
ci, z ktorých hlavne brankár Bárta ukázal 
veľkú perspektívu do budúcnosti.
Bolo by potrebné, aby aj do budúcnosti 
kompetentní ľudia v obci vytvárali pre špor-
tovcov vhodné podmienky pre ich činnosť 

a tak, aby sa čím viac mladých ľudí zapájalo 
do športových aktivít v obci.
Zo strany futbalistov patrí vedeniu klubu 
ako i zástupcom obce poďakovanie za vy-
tvorené podmienky a veríme, že sme ich 
ako i našich fanúšikov svojimi výkonmi ne-
sklamali.

B: Šíma, Bárta
O: Buzáš, Jančík, Kolha, Tóth, Lehocký, Frťa-
la, Ďatko, Horeš, Ivan, Štefanka
Z: Buch, Mesároš, Pagačovič, Macánek, 
Vranka, Jašík
Ú: Nežatický, Krumpál, Biháry, Szegény, Kri-
šák
Najlepším strelcom v mužstve je Ivan Neža-
tický so 14-timi gólmi.   
       Jozef Bojda

# Klub Z V R P Skóre Body + Body

1. Ivanka 13 12 1 0 45 : 9 37 19

2. Lužianky 13 12 0 1 38 : 10 36 15

3. Selice 13 9 0 4 42 : 22 27 6

4. Svätoplukovo 13 8 2 3 43 : 27 26 8

5. Cabaj-Čápor 13 7 3 3 30 : 15 24 3

6. Hájske 13 6 2 5 38 : 23 20 -1

7. Mojmírovce 13 6 1 6 31 : 23 19 1

8. Čakajovce 13 5 3 5 26 : 24 18 -3

9. Trnovec nad Váhom 13 4 1 8 14 : 45 13 -8

10. Rišňovce 13 3 2 8 15 : 30 11 -7

11. Horné Lefantovce 13 3 2 8 20 : 43 11 -7

12. Poľný Kesov 13 3 1 9 17 : 45 10 -8

13. Kynek 13 2 2 9 19 : 38 8 -13

14. Jarok 13 0 2 11 11 : 35 2 -16

Aktuálna tabuľka - II. A trieda
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