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LUŽIANSKE NOVINKY

Vážení spoluobčania, práve v končia-
com sa roku sa urobilo veľa práce, 
a však ešte viac práce je pred nami. 
Všetkým vám spoluobčanom, spolo-
čenským organizáciám, speváckym 
súborom a firmám nachádzajúcich sa 
v našej obci, ako aj tým, ktorí  sa úspeš-
ne podieľali na plnení úloh v obci, ďaku-
jem za materiálnu, finančnú a duchov-
nú podporu reprezentácie obce. Prajem 
vám všetkým príjemné prežitie vianoč-
ných sviatkov, Božie požehnanie a nech 
láska, radosť, pokoj a úspech v práci 
i v osobnom živote vás sprevádzajú po 
všetky dni v roku 2011. 

V novom roku radosť v oku, úsmev na 
tvári!
Nech sa darí dôjsť vždy k cieľu v roku 
celom, šťastia veľa všetkým želám.                 

Milan Cabánek

Na Vianoce ako treba, nech nájdete 

poklad z neba. Pokoj, lásku  

v hojnosti , dni prežite v radosti. 

Zdravie, šťastie ešte k tomu, nech 

prídu aj do Vášho domu. Na nový 

rok správny krok a úsmev po celý 

rok. Z celého srdca len to najkrajšie 

Vám praje 

redakčná rada Lužianskych 

noviniek a pracovníci 

Obecného úradu v Lužiankach

O niekoľko  hodín zasadneme k šted-
rovečernému stolu a o niekoľko dní 
sa priblížime ku koncu desiateho roku 
v treťom tisícročí. Čas neúprosne beží 
a ani sme sa nenazdali ako ten rok 
utiekol. Aký bol tento práve končiaci sa 
rok 2010,  pre našu obec, pre našich 
občanov, pre nás všetkých? V pokojnej 
atmosfére Vianoc sa v mysli vraciame 
do predchádzajúcich týždňov a mesia-
cov v roku a porovnávame naše zámery 
a plány so skutkami, ktoré sa nám po-
darilo alebo nepodarilo naplniť.
Ja osobne si myslím, že práve končiaci 
sa rok 2010 bol pre nás  a všetkých na-
šich občanov významný. Jednak v ob-
lasti kultúry a zachovávania tradícií, 
ale hlavne v preukazovanej súdržnosti 
a spolupatričnosti občanov, čo sa pre-
ukázalo pri júnových povodniach. Z ta-
kejto súdržnosti občanov vzišla aj reali-
zácia investičných akcií pre rozvoj našej 

obce. Je to ukončenie chodníkov v obci 
popri štátnej ceste. Zhotovil sa posled-
ný úsek. Oplotenie cintorína na Kajsy, 
rekonštrukcia domu smútku na starom 
cintoríne, vybudovanie bezdrôtového 
rozhlasu a verejného osvetlenia do Ko-
rytova. Vybudovanie bezbariérového 
vstupu do kultúrneho domu, výstavba 
vodovodu a plynu na Vodárenskej ulici. 
Vyprojektovanie kanalizácie I. a II. eta-
py, kde sa v súčasnosti vybavuje sta-
vebné povolenie s prípravou žiadosti na 
prefinancovanie. Získali sme finančné 
prostriedky na opravu vonkajšej fasády 
materskej školy ako aj nemalú čiastku 
na revitalizáciu centra obce. Sú to ne-
malé finančné čiastky, ktoré sme zvlá-
dli bez úverov zo svojich a dotačných 
finančných prostriedkov. Veľmi dobre 
popri priemyselnej výstavbe sa rozbeh-
la aj individuálna rodinná výstavba, čím 
sa naša obec vlastne omladzuje. 

Vážení spoluobčania
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Kvety sú jej láskou

V týchto dňoch sa pán staros-
ta Milan Cabánek  obrátil na  mňa s 
prosbou, aby som mu dala pár údajov 
o sebe. Chce ma pri príležitosti  udele-
nia „Ceny starostu obce Lužianky“ pri 
mojej šesťdesiatke predstaviť v Lužian-
skych novinkách. Obávam sa, že hoci 
som nikdy nebola „pohodovou“ poslan-
kyňou, lebo som sa starala o všetko a 
pchala nos do všetkého, pán starosta 
by moje zásluhy určite zveličoval. Pred-
stavím sa a zaspomínam na minulé 
roky s jeho súhlasom radšej sama.
Narodila som sa v roku 1950 v Topoľča-
noch. Moji rodičia Dezider a Gabriela, 
brat, ja a sestra sme  bývali Čermanoch, 
preto sú pre mňa samozrejme Čermany 
najmilšia dedina na celom svete. Po 
skončení strojníckej priemyslovky som 
nastúpila pracovať na vtedy Mecha-
nizačnú fakultu VŠP, teraz Technickú 
fakultu SPU Nitra ako technička na vý-

skum. Prešla som pri kreslení obrázkov 
do učebníc a rôznych publikácií  od lie-
vikového pierka, cez technické pero až 
po prácu na počítači. Práca technika na 
SPU je veľmi pestrá, nakoľko sa podie-
ľa na prácach spojených so získavaním 
a riešením  výskumných úloh od zabez-
pečenia časopisov, literatúry, potreb-
ných prístrojov, materiálu so zodpoved-
nosťou za čerpanie pridelených financií 
až po úspešné ukončenie projektov tiež 
s prácami spojenými s chodom kated-
ry.  V roku1973 som sa vydala za vte-
dy Michala Horku teraz Doc. Ing. PhD., 
ktorý tiež pracoval na SPU. Vychovali 
sme dvoch synov a bývame doteraz v 
Lužiankach.
Lužianky sú dnes už obcou ako sa pat-
rí. Po slávnej minulosti, bol čas keď 
bola naša obec mestskou časťou Nit-

ry, bezpochyby časom vrcholu úpadku. 
Kultúrny dom, ktorý bol na zozname 
stavieb na privatizáciu a škola chátrali, 
chodníky neboli, alebo boli v hroznom 
stave. Na cintoríne bola obrovská divo-
ká skládka, cez cintorín na Korytovskej  
sa chodilo krížom a sľubovanú výstav-
bu vodovodu mesto nie a nie podpísať. 
Obec mala vytvorený výbor v mestskej 
časti (VMČ), ktorého členovia prostred-
níctvom dvoch poslancov mestského 
zastupiteľstva pánov Milana Cabáneka 
a Jaroslava Bíru prenášal potreby obce 
na Mestský úrad v Nitre. Robili sme to 
všetci popri zamestnaní, čo nás stálo 
veľa času a energie a výsledok nebol 
uspokojujúci.
Za cenu nekonečného  chodenia po 
obci, vypisovania žiadostí, žiadaniek 
a  chodenia na mestský  úrad  sa nám 
podarilo vyčistiť cintorín a zasadiť tuje, 
ktoré dnes už tvoria stenu medzi domom 
smútku a rušnou cestou. Aj kriky na 
Korytovskom cintoríne zabraňujú 
nedôstojnému prechodu cez hroby. 
Podarilo sa nesprivatizovať kultúrny 
dom a s pánmi poslancami sme v 
poslednej chvíli zachránili vybavenie 
kuchyne. Aj vodovod sa začal stavať. 
S čím sme však nemohli byť  spokojní, 
bolo to, že všetko veľmi dlho trvalo a 
vykonané práce boli predražené a 
nekvalitne urobené. Jednoducho chýbal 
gazda. Preto sme si začali postupne 
zisťovať informácie o vynaložených 
výdavkoch a príjmoch za našu mestskú 
časť, až konečne dozrelo rozhodnutie 
o referende na osamostatnenie obce. 
V tomto ohľade nám veľa pomohol aj 
pracovník  MÚ v Nitre Vladimír Petrík.
Po osamostatnení sa v obci postupne 
darilo budovať plynovod, vodovod, 

chodníky, opravil sa kultúrny dom 
atď. Postupne sme sa ako poslanci 
obecného zastupiteľstva učili ako 
„vykonávať“ samosprávu. Zaujímavé je, 
že v prvých volebných obdobiach bolo 
medzi poslancami viac žien. V druhom 
období to bola dokonca polovica. 
Myslím, že je veľká škoda keď sa ženy 
zo zastupiteľstva vytratili celkom. Mne 
bola vždy najbližšia práca v komisii 
pre životné prostredie. S pani Evou 
Bírovou sme si vzájomne pomáhali pri 
práci v sociálnej komisii a v komisii 
pre životné prostredie. Snažili sme sa 
rôznymi akciami, nápadmi a návrhmi 
vylepšiť životné prostredie. Niektoré 
ako je triedenie odpadu a zberný dvor 
sa naplno zrealizovali až v posledných 
rokoch. Súťaž o najkrajší dom mala 
ambíciu povzbudiť občanov v udržiavaní 
peknej výsadby, poriadku a  nielen na 
svojom pozemku, ale aj okolo neho. V 
tomto duchu Horkoví  dlhé roky kosia 
aj uličné trávniky, až po ihrisko a ja 
vysádzam pestré záhony kvetov na dvore 
a muškáty do všetkých možných okien. 
Skladba týchto záhonov, zložených 
z trvaliek, letničiek, liečivých rastlín 
a poľných kvetín je výsledok môjho 
celoživotného „výskumu“ toho, ktoré 
kvety najdlhšie a najefektnejšie kvitnú. 
Nerobím to len pre seba, ale aj pre 
každého okoloidúceho, ktorého pohľad 
na rozkvitnutý záhon poteší. V prípade 
záujmu aj poradím ako si niečo podobné 
zasadiť aj vo svojej záhrade. Rada 
poradím mladým novoprisťahovaným 
susedkám a pomôžem so semiačkami 
alebo odkopaním  z osvedčenej trvalky. 
Nech máme všetci pekné záhrady.  
        

Dezideria Horková

 

V obci sa zistili tieto výsledky: 
 Počet volebných obvodov 1
 Počet volebných okrskov 2
 Počet okrskových volebných 

komisií, ktoré zaslali výsledok 
hlasovania 2

 Počet osôb zapísaných v 
zoznamoch voličov 2 258

 Počet voličov, ktorým 
 boli vydané obálky 1 090
 Počet odovzdaných obálok 1 089
 Počet platných hlasovacích lístkov 

odovzdaných pre voľby  1 054
 do obecného zastupiteľstva
 Počet poslancov, ktorý sa mal 

zvoliť 9
 Počet zvolených poslancov 9
 Počet platných hlasovacích lístkov 

odovzdaných pre voľby  1 064
 starostu obce

Počet platných hlasov odovzdaných 
pre jednotlivých kandidátov na funkciu 
starostu obce podľa poradia na hlaso-
vacom lístku:
 1. Ing. Stanislav Beňo  137 hlasov 

 2. Jozef Bojda               511 hlasov 

 3. Milan Cabánek 409 hlasov 

 4. Jozef Poláčik     7    hlasov 

 Súčet platných hlasov 1 064

 Za starostu obce bol zvolený:         
Jozef  Bojda     
Nezávislý kandidát    

 
Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslan-
cov obecného zastupiteľstva v poradí 
podľa počtu získaných hlasov:

 1. Jozef  Bojda
  Nezávislý kandidát  533  hlasov
  
 2. Ivan  Behúl 
 SMER - sociálna demokracia 464
  
 3. Jozef  Pagačovič           
  SMER - sociálna demokracia 427
  
 4. Milan  Cabánek             

Kresťanskodemokratické hnutie  
     415

 5. Marián  Vrabec  Ing. 
  SMER - sociálna demokracia 397

 6. Vladimír  Macánek  Ing.      
Nezávislý kandidát               325

 7. Martin  Tonhauser    
 Slovenská národná strana 279
  
 8. Marek  Buch                      

Slovenská národná strana 266
 
 9. Marian  Rác                              

Nezávislý kandidát 264
 
Náhradníci - kandidáti, ktorí neboli zvo-
lení za poslancov obecného zastupi-
teľstva v poradí podľa počtu získaných 
hlasov:
 
 1. Stanislav  Beňo  Ing. 
 Ľudová strana - Hnutie za 

demokratické   
Slovensko  261 hlasov

 2. Dušan  Spáč  Ing. 
SMER - sociálna demokracia  256

 3. Mariana  Ivanová    
Kresťanskodemokratické hnutie                 
 238 
4. Marián  Humenský  

  Slovenská národná strana  216
  
 5. Daniel  Bíro                 

Kresťanskodemokratické hnutie                 
 201 
6. Maroš  Kiesel 

  Slovenská národná strana    195
  
 7. Martin  Beňo  Ing.
 Ľudová strana - Hnutie za 

demokratické   
Slovensko  193

 8. Jozef  Lauko  Ing.
 Ľudová strana - Hnutie za 

demokratické   
Slovensko  183

 9. Emília  Látečková  Mgr. 
Kresťanskodemokratické hnutie                
 164 
10. Jozef  Poláčik                               
Nezávislý kandidát               158

  
 11. Jozef  Trizňa       
 Nezávislý kandidát 157

 12. Vladimír  Klzo                 
Kresťanskodemokratické hnutie         
 144

 13. Daniel  Lauko  Ing.
 Ľudová strana - Hnutie za 

demokratické   
Slovensko  137

 14. Eva  Bírová                    
Kresťanskodemokratické hnutie                 
 124

 15. Anna  Horková
 Slovenská národná strana 120

 16. Klaudia  Hunková  Ing. 
 Ľudová strana - Hnutie za 

demokratické                                                                          
Slovensko 116

Október patril nám –zorganizovali 
sme stretnutie – posedenie s pekným 
kultúrnym programom a občerstvením. 
Účasť aj nálada bola dobrá. Sponzorsky 
nás podporila aj Jednota SD Dozorný 
výbor, na čele s jej predsedom Jozefom 
Čurgalim, s ktorým máme veľmi dobrú 
spoluprácu. Veď členovia Jednoty SD 
sú zároveň aj naši členovia. Október 
sme oslávili ako sa patrí. 
Relax v kúpeľoch Malé Bielice sme 
aj keď v malom počte tri dni strávili 
v pohode. Pekné ubytovanie, užívanie 
procedúr v termálnej vode bolo príjem-
né. Mali by sme si to niekoľkokrát do 
roka dopriať. Zaslúžime si to.

Výsledky hlasovania v komunálnych 
voľbách 2010 konaných dňa 27. 11. 2010

Zo života ZO JDS 
v Lužiankach

Jesenné prechádzky – na chatu 
Dolubrehy do Zbehov – ako sme si 
ju mi nazvali sa nás zúčastnila pekná 
hromádka. Obdivovali sme farby jesene 
v peknom prostredí v družnej pohode 
a v dobrej nálade. Už sa nám nechce 
pešo, chodíme na mašinke a to je pre 
nás zážitok.
Okresná porada predsedov ZO JDS 
bola „výjazdová“ dvojdňová v kúpeľoch 
Nimnica. Predsedovia organizácií si 
vymenili skúsenosti, hovorili o činnosti 
svojich organizácií a pod. Nie je ľahké 
pracovať a pripravovať  v obciach aktivi-
ty také, aby boli aj dobré, pekné aj zau-
jímavé. Naša organizácia má to šťastie, 
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že na našu činnosť finančne prispieva 
a podporuje nás obecné zastupiteľstvo. 
Akcie, ktoré uskutočňujeme sú na úrov-
ni. Sme im za to povďační. Na porade 
predsedov dostal od  JDS „Pamätný 
list“ pri príležitosti 20. výročia založenia 
organizácie JDS aj náš starosta Milan 
Cabánek za podporu a pomoc  našej 
organizácii. Ďakujeme aj mi. 
Príde Mikuláš – blížia sa Vianoce aj 
nový rok. Zasa sme o rok starší. Čo si 
želať? Pevné zdravie, šťastie a Božie 
požehnanie. Ja stále hovorím a píšem: 
„Život je pekný aj v dôchodkovom veku, 
len ho treba vedieť žiť.“ 

Predsedníčka ZO JDS Lužianky

Zasadnutia Obecného zastupiteľstva 
v Lužiankach mávajú charakter pracov-
ný ale  dvakrát do roka slávnostný. Tu 
si pripomíname mimoriadne udalos-
ti, ktoré pre obec majú veľký význam. 
Okrem iného sú  aj ocenenia pre našich 
spoluobčanov, ktorí sa počas svojho ži-
vota zaslúžili o rozvoj obce, túto zviditeľ-
nili a v mnohých prípadoch sa zaslúžili 
o duševný ale aj telesný rozvoj ďalších 
našich spoluobčanov, ktorí s odstupom 
času si na nich s láskou spomínajú.  
Obec nezabúda na týchto spoluobča-
nov a práve vo chvíli ich  životného ju-
bileá na ich zásluhy myslí. Tak to bolo 
aj v tomto roku, kedy na návrh sta-
rostu obce poslanci schválili a udelili 
najvyššie obecné vyznamenania Cenu 
obce Lužianky, a Cenu starostu obce, 
ktoré im slávnostne odovzdal starosta 
obce pri ich životných jubileách. 
V tomto roku Cena obce Lužianky bola 

udelená Karolíne Cimprichovej, za roz-
voj školstva, spoločenských a kultúr-
nych aktivít v obci  a Eve Jančíkovej  za 
rozvoj kultúrnych a spoločenských akti-
vít v obci. 
Cena starostu obce bola udelená Karo-
lovi Bláhovi za rozvoj výstavby, reprezen-
táciu a zviditeľnenie obce.  Petrovi  Šel-
mecimu za rozvoj výstavby a reprezen-
táciu obce. Deziderii Horkovej za rozvoj, 
zviditeľnenie obce a jej reprezentáciu 
v oblasti kultúry. Marianovi Humen-
skému, za rozvoj a výstavbu obce. Ing. 
Karolovi Slivkaničovi za aktívnu činnosť 
pri výstavbe obce. Ladislavovi Vareč-
kovi za rozvoj, zviditeľnenie obce a jej 
reprezentáciu v oblasti kultúry. MUDr. 
Eve Horváthovej  za dlhodobú príklad-
nú a obetavú starostlivosť o zdravie 
našich občanov. Cyrilovi Haringovi za 
vzornú reprezentáciu obce v celoživot-
nom darcovstve krvi. 
Všetkým oceneným srdečne blahože-
láme a do ďalších rokov želáme veľa 
životného elánu.      

 M. Cabánek

Fazuľové hody a nielen 
pre fazuľových pánov

Rok po roku sa schádza znovu a opäť 
prišli fazuľové hody. Zásluhou obe-
tavých členov súboru Lužiančanka 
s úžasnou organizátorkou podujatí An-
nou Horkovou, máme tu veľmi úspeš-
ný zábavný program „Fazuľové hody“.  
Vlaňajším úspechom a umocneným 
záujmom, sa začali prípravy a organi-
zácia aj na tohtoročné fazuľové hody. 
Pozvali sa hostia, spevácke súbory 
z okolia, ktoré pozvanie prijali. Bola tu 
u nás prvýkrát spevácka skupina Kro-
jovanka zo Zemianskych Sadov, ktorá 
pricestovala aj so svojim starostom 
Ing. Romanom Súkeníkom. S radosťou 
sme privítali spevácke skupiny: Šurian-
čanku zo Šurianok a Čabanku z Čabu. 
Na našich Fazuľových hodoch nemohli 
chýbať naši kultúrni rivali zo susedných 
Zbehov, s ktorými prišiel aj starosta Ing. 
Ivan Habinák   s manželkou a dcérou 
Tamarkou. Našich susedov bolo poznať 
už zďaleka. Všetci boli ozdobení pra-
vými nefalšovanými náhrdelníkmi z fa-
zule, s ktorými vyzdobili aj domáceho 
starostu Milana Cabáneka aj správcu 
farnosti ThDr. Michala Stríženca.  Deko-
ráciu fazuľovými náramkami obrdžali aj 
členovia speváckej skupiny Lužiančan-
ka. Dekorácia fazuľovým náhrdelníkom 
sa ušla aj starostovi zo Zemianskych 
Sadov. Tak ako to na dobrej hodovej 
zábave býva pitia a tradičného jedla 
v podobe fazuľovice s údeným mäsom, 
rezancami a neodmysliteľnými lokšami 
bolo neúrekom pre všetkých. Naprázd-
no neobišiel ani starosta hosťujúcej 
obce, ktorý dostal od skupiny Čabanka 
prekrásny fazuľový veniec. 
Čo by to bolo za zábavu bez našich do-
mácich speváckych skupín.  Chutnú 
fazuľovicu, domáce rezance a lokše 

pripravili členovia speváckej  skupiny 
Lužiančanka. Jedla a pitia bolo neúre-
kom. Všetci prítomní mohli veselo ho-
dovať. Veď aj hodovali. Ani domov sa 
im nechcelo.  O organizovanie celého 
programu a dobrej zábavy v preplnenej 
sále sa starala naša vynikajúca kon-
ferencierka Mária Pagačovičová, bez 
ktorej by tento program nebol tým pra-

vým. A tak na vydarené fazuľové hody, 
ktoré sa konali 3. októbra 2010 každý 
rád spomína. Veľké poďakovanie sa 
Lužiančanke dostalo aj od Krojovanky 
zo Zemianskych Sadov, ktorá poslala 
prostredníctvom starostu obce ďakova-
nie za super akciu, ktorá už bola v po-
radí tretia.                                 

Milan Cabánek

Mesiac október je už tradične „Mesia-
com úcty k starším“. Verím , že nie je to 
len október ale každý mesiac a v ňom 
každý deň, kedy dávame, úctu  tým 
skôr narodeným. Právom si to zaslúžia 

S úctou k tým skôr narodeným
nielen, preto že vychovali nás, dali nám 
a stále odovzdávajú svoje životné skú-
senosti, ktoré majú nesmiernu cenu, 
ale aj preto, že vychovávajú ďalšiu ge-
neráciu. V našej obci je to takmer štvr-

tina z celkového počtu obyvateľov a to 
je veľmi dobrý základ k tomu aby sme 
mohli dobre ďalej napredovať.  V tomto 
roku sme si pripomenuli a pripravili v  
spolupráci s kultúrnou komisiou a vede-
ním ZŠ a MŠ v Lužiankach  a spevácky-
mi skupinami Lúč a Lužiančanka pekný 
kultúrny program, ktorý potešil a roz-
veselil našich starších spoluobčanov.. 
Veď vždy poteší vnúča a najmä keď ho 
vidí v plnej kráse na javisku. Tak to bolo 
aj tretiu októbrovú nedeľu v sále kultúr-
neho domu. Po malom a chutnom ob-
čerstvení dobre padli aj veselé piesne, 
ktoré sa stali tak neoddeliteľnou súčas-
ťou každej spoločenskej akcie.  Spevác-
ke skupiny svojim spevom rozdávajú 
radosť a dobrú náladu. Sú známe aj 
v širokom okolí. K našim starším spo-
luobčanom sa prihovoril starosta obce, 
Milan Cabánek, ktorý im poďakoval za 
ich snaženie, dobre mienené rady a po-
prial im pevné zdravie, šťastie a spokoj-
nosť v kruhu svojich najbližších. 

Milan Cabánek

Zo života holubárov
Sen + Skutočnosť =  
Ďakujeme

Vážení občania a chovatelia poštových 
holubov.  Ukončili sme sezónu doletov 
starých aj mladých holubov a je čas aby 
sme všetko zhodnotili.  No skôr ako sa 
pochválime s našimi výsledkami, nedá 
mi aby som nepoďakoval poslancom 
obecného zastupiteľstva a starostovi 
obce Milanovi Cabánekovi a riaditeľstvu 
ZŠ, že pred rokom našli pre náš klub 
priestor. Tak ako som spomenul sme 
tu druhú sezónu a môžem konštatovať, 
že všetci členovia a sympatizanti pošto-
vých holubou si to nevedia vynachváliť. 
Máme parkovacie miesto, vodu, elek-
trinu, pevnú strechu nad hlavou a kľud  
čo sa zďaleka nedá porovnať s predchá-
dzajúcimi  priestormi. O tomto sme vždy 
len snívali a dnes je sen skutočnosťou.
Teraz k výsledkom: Všetko je to umiest-
nenie v oblastnom merítku, čo je veľký 
úspech. 
Velké Meziřicí  - 4. miesto Kopka;  
Wurzburg – 6. miesto Kopka; Praha 
1. – 1. až  6. miesto Kiko M+P; Praha 
1 – 7. až  9. miesto Kopka;  Žatec – 
9. miesto Bača,  Plzeň – 3. a 4. miesto 
Škodrov; Praha 2 – 5. a 6. miesto Kiko 
M+P; Praha 3 – 7. miesto Kiko M+P; 
Praha 3 – 10. miesto Bača; Bamberg – 
1. miesto Škodrov, 6. miesto Kiko M+P, 
8. miesto Kopka.

(Pokračovanie na strane 6)
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Posledný závod bol Plzeň 2 a to chova-
telia z Lužianok dali totálny šach mat 
všetkým chovateľom v oblasti 1. 3. až 
6. miesto Kiko M+P, 2. miesto Bača 
a 7. miesto Škodrov. Celkové poradie 
v sezóne 2010 starých holubov bolo 
nasledovné: 1. miesto Kopka, 2. miesto 
Kiko M+P, 3. miesto Bača.
Poradie mladých v sezóne 2010: 1. 
miesto Škodrov Martin, 2. miesto Pa-
ták, 3. miesto Ondrejčák M+O.
Putovný pohár Jána Kiku získal tohto 
roku Stanislav Baráth, ktorý mal prvého 
holuba v preteku Wurzburg.
Ak čas posuniem zopár rokov dozadu 
a zaspomínam na časy kedy tento klub 
dlhé roky sídlil v starej sýpke a potom 
v starej materskej škôlke tak musím 
spomenúť dlhoročného chovateľa, za-
kladateľa a predsedu našej organizá-
cie, Jozefa Slováka, ktorý bol vo funkcii 
20rokov, jeho priateľov, zakladateľov: 
Bojdu, Hunku, Turányiho, Minárika, 
Kiku, Šupkovcov  Jana a Jozefa, Gregu-
ša, Kukučku, Solgaja, Gregora,  Ábela, 
a Hudeca ... 
Dňa 14. a 15. decembra 1968 bola 
prvýkrát v Lužiankach oblastná výsta-
va poštových holubov, kde sa hodnotili 
a vyberali holuby na celoštátnu výstavu 
do Ružomberka a naši chovatelia už 
v tých časoch potvrdili, že patria me-
dzi špičku, preto holub č. 67 -082 -985 
a 65 – 082 – 560  chovateľa Minárika 
a holub 68 – 082 -338 Františka Gre-
guša reprezentovali našu obec. 
Naše rady sa rozšírili o členov: Repáňa, 
Borika,a Juraja Ábela. 
Na sklonku tohto roku sa dožil krás-
neho jubilea 70 rokov dlhoročný člen, 
zakladateľ našej organizácie František 
Greguš. Touto cestou mu členovia našej 
organizácie želajú pevné zdravie a veľa 

úspechov v jeho obľúbenom koníčku. 
Verím , že pretekanie a súťaživosť v roku 
2011 sa bude niesť v duchu fair – play, 
že prehĺbime priateľstvá na základe do-
držiavania pravidiel súťaží a že budeme 
čestne znášať víťazstvá i prehry.
Do novej pretekovej sezóny želám 
všetkým chovateľom poštových holubov 
dobré zdravie, šťastnú ruku pri výbere 
holubov na preteky, priaznivé počasie 
a veľa pochopenia v rodinách.                

Mgr. Kiko Peter

Agrofilm 2010

V teplé daždivé septembrové ráno sa 
skupina záhradkárov vybrala na pria-
teľskú návštevu za hranice našej vlasti 
na južnú Moravu. Touto skupinou bolo 
predsedníctvo ZO SZZ z našej obce. 
Ich hlavným poslaním bolo zúčast-
niť sa na výstave ovocia a zeleniny 
v Kroměříži. Dobrým zvykom sloven-
ského ľudu býva na návštevu nechodiť 
s prázdnymi rukami. Aj naša skupina 
doniesla z úrody zo svojich záhrad tie 
najkrajšie plody. S vypestovanými ja-
bĺčkami a hruškami prezentovali  naši 
záhradkári svoju obec na výstave dňa 
26. 9. 2010. 
Ďalšou záhradkárskou akciou bola 
„Degustácia destilátov a jabĺk“. V ne-
deľu popoludní 14. 10. 2010 prípravný 
výbor záhradkárov pripravil  v priesto-
roch kultúrneho domu destiláty a jabl-
ká na koštovku. O 1500 h. zahájil pod-
ujatie starosta obce Milan Cabánek. 
Akcie sa zúčastnili hostia z Veľkého 
Zálužia, žiaci ZŠ z Lužianok spevácke 
skupiny Lúč a Lužiančanka a samo-
zrejme obyvatelia obce. Žiaci základnej 
školy sa postarali o výstižný program 
lebo pripravené piesne a scénky  har-
monizovali s danou tematikou. Neza-
hanbili sa ani spevácke skupiny, lebo 
ich piesne oslavovali nielen ovocie 
ale aj produkty z ovocia.  Aj trojčlenný 
kolektív z Veľkého Zálužia hodnotil po-
zitívne koštovku, lebo podľa vzoru na-
šich záhradkárov pripravujú vo svojej 
obci podobnú akciu. Všetci zúčastnení 
mali radosť z posedenia, lebo mohli 
ochutnať nakrájané jabĺčka a tekutý 
destilát z rôznych druhov ovocia. Bola 
to súťažná akcia a z vystavených expo-
nátov každej skupiny boli degustátor-
mi  lístkovým systémom vyhodnotení 
traja vystavovatelia.  Ako obohacujú 
záhradkárske akcie návštevníkov? 
Jednak tým, že potešujú srdcia prí-
tomných peknými tvarmi a sfarbením 
plodov, poznaním nových odrôd jabĺk, 
a ich vôní, príjemnou a špecifickou 
chuťou po degustácii. Destiláty v ma-
lom množstve blahodarne pôsobia na 
chuťové kalíšky, zohrievajú telesnú 
schránku a rozveseľujú dušu človeka. 
V neposlednej miere tieto spoločné 
stretnutia záhradkárov a ich sympati-
zantov spájajú ich srdcia v príjemných 
rozhovoroch, nadviazaní nových kon-
taktov, vzájomnej výmene pestovateľ-
ských skúseností, čím sa utužujú pria-
teľské vzťahy záhradkárskej rodiny. 
          Katarína Šebová

Záhradkári utužujú 
priateľské vzťahy Centrum výskumu živočíšnej výroby 

v Lužiankach, každoročne organizuje 
medzinárodný filmový festival AGRO-
FILM. V tomto roku sa konal už 27. roč-
ník , od 27. 9. do 1. 10. 2010. Festival 
dostal do vienka informovať, podne-
covať a šíriť poznatky vedy, výskumu 
a praxe poľnohospodárstva, potravi-
nárstva, výživy obyvateľstva, lesníctva, 
vodného hospodárstva, ekológie, prob-
lémy vidieka a života jeho obyvateľov 
celosvetového prostredia. Na tohtoroč-
nom festivale bolo premietnutých 151 
filmov, z toho 137 zahraničných z 27 
štátov a 14 filmov zo slovenskej tvorby.  
Organizáciu zabezpečoval organizačný 
štáb s výberovou komisiou a národnou 
porotou. Bola utvorená aj medzinárod-
ná porota, zostavená zo zástupcov: Veľ-
kej Británie, Nemecka, Izraela, Českej 
republiky, Španielska, Portugalska, Poľ-
ska a Slovenskej republiky.  Poroty ude-
lili 16 cien. Tou najväčšou bola  „Cena 
vlády SR“, - Veľká cena festivalu „MAG-
NA MATER“, ktorá sa stala symbolom 
tohto festivalu. Neolitická plastika se-
diacej ženy bola archeológmi objavená 
v Nitrianskom Hrádku.  Tu v blízkosti 
rieky Nitry sa pred 5000 rokmi usadili 
prví obyvatelia. A preto že vtedy ešte 
nediskutovali o ekologickom odpade  
ale všetko nepotrebné odhadzovali na 
jedno miesto, vznikol z toho kopec na-
zývaný TELL. Takéto „tellky“ sídliskové 
pahorky sa stali takmer rozprávkovými 
náleziskami dokladujúce život našich 
predkov. Skvost vykopávok Magna Ma-
ter v bronzovej kópii môžete vidieť vo 
vitríne so symbolmi cien tohto festivalu.  

Milan Cabánek

Základná organizácia zväzu záhradká-
rov na prelome júla a augusta zorga-
nizovala zájazd na Gemer. Ráno 31. 7. 
2010 autobus v priebehu pol hodiny 
z vopred stanovených zastávok pozbie-
ral čakajúcich výletníkov na zájazd. Au-
tobus sa zaplnil do posledného seda-
dla. S úsmevmi na tvárach a družnom 
rozhovore s prestávkami na natiahnu-
tie skrehnutých údov, cesta rýchle ubie-
hala, až sme sa ocitli okolo obeda pred 
kaštieľom Betliar. Patrí medzi najzacho-
valejšie kultúrno – historické pamiatky 
Slovenska. Obklopený je nádherným 
prírodným parkom. V blízkosti je mesto 
Rožňava a štátna hranica s Maďar-

Výlet záhradkárov 
za históriou Gemeru

skom. Týmto bohatstvom pamiatka pri-
ťahuje veľa návštevníkov. 
Vznik a vývoj kaštieľa Betliar sa datu-
je do XIII. Storočia, kedy bratia Ditrich 
a Filip z rodu Ákošovcov zachránili život 
kráľovi Belovi IV. pred Tatármi a on sa 
im odvďačil darovaním rozsiahleho úze-
mia v údolí rieky Slanej, ktoré patrilo 
pod správu dvora v Gemeri a Turni. Rod 
Ákošovcov sa silne rozrástol a v XIV. sto-
ročí bol premenovaný na Bebekovcov 
s rozsiahlymi majetkami  zameranými 
na baníctvo a hutníctvo. Prvýkrát baníc-
ka usadlosť Betliar sa spomína v roku 
1330. Bebekovský rod sa postupne 
dostal medzi najsilnejšie uhorské feu-
dálne rody a stal sa neobmedzeným 
pánom Gemera. Za vlády Habsburgov-
cov sa situácia Bebekovcov zmenila 
v ich neprospech až tak, že posledný 
panovník  Juraj Bebek musel odísť do 
Sedmohradska, kde v roku 1567 zo-
mrel bez potomkov a ním vymrel rod 
Bebekovcov. Bebekovské majetky sa 
pričlenili ku kráľovským a tieto spra-
vovali hradní kapitáni. Až v roku 1578 
nastúpil za kapitána Peter Andrassy, 
ktorý s veľkými nákladmi obnovil zane-
dbaný Betliarsky hrad a vtedajší cisár 
Rudolf zveril panstvo jemu do zálohy.  
Nielen jeho synovia, ale aj ďalší dedičia 
mali Betliar a priľahlé panstvá v držbe 
až do roku 1704, kedy sa ujal vedenia 
kaštieľa Štefan I. Andrássy.  Betliarska 
vetva Andrássyovcov udržala veľkosta-
tok až do roku 1945, teda do druhej 
svetovej vojny, kedy posledný potomok 
Gejza II. odišiel do Lichtensteinska do 
Vadúza. Podobne ako sa vymieňali jed-
notlivé rody v kaštieli, tak sa menil aj 
jeho vzhľad. Už za vlády Bebekovcov 
vznikla dvojpodlažná budova, ktorú po-
stupne rozširovali, ale najväčšie zmeny 
v prestavbe boli zaznamenané v XVIII. 
storočí, kedy miestnosti kaštieľa dostali 
reprezentačnú podobu. V súčasnosti je 
kaštieľ národnou kultúrnou pamiatkou 
a jeho zbierky patria Slovenskému ná-
rodnému múzeu. Obsahovo sú expozí-
cie zamerané na dejiny Andrássyovcov. 
Už pri vstupe nás upútalo drevené ne-
ogotické schodište i strop z drevených 
kaziet. S veľkou rodinnou obrazárňou 
a s čelným predstaviteľom Andrássyov-
cov, Štefanom I. Členovia rodu András-
syovcov veľa cestovali, takže ich zbier-
ky obsahujú exponáty z rôznych krajín. 
Od poľovníckych trofejí cez egyptské 
múmie, eskimácky oblek z tulenej 
kože z Grónska, zlaté prstene, šperky, 
monštrancie a mnoho iných hodnot-
ných vecí.   Oči sa popasú na kusoch 
nábytku v červenom prijímacom salóni-
ku, v dámskej čajovni, v spálni v Napo-

leonovej  izbe, či hudobnom, ružovom, 
žltom i zlatom salóne ale aj na nábytku 
pre služobníctvo. Impozantný je por-
celánový kabinet, kde sú vo vitrínach 
ukážky značkového stolového porcelá-
nu, jedálenská sieň  Nádasdyho husá-
rov s veľkou historickou hodnotou, kde 
každý obraz obsahuje meno i hodnosť 
veriteľa. Z galerijných zbierok upúta ob-
raz „Berlínsky kongres“ na ktorom sú 
namaľované významné osobnosti toho 
obdobia Otto von Bismark z Nemecka, 
gróf Šuvalov z Ruska, Július Andrássy 
z Rakúsko – Uhorska a obraz „Koru-
novanie kráľovnej Alžbety“, na ktorom 
Július Andrássy kladie korunu na hlavu 
kráľovnej Sisi. Vtedajšia šľachta bola 
rímsko – katolíckeho vierovyznania. Jej 
príslušníci sa zaujímali o hudbu, vlast-
nili veľkú knižnicu  s  historickou, filozo-
fickou, technickou, vedeckou a krásnou 
literatúrou. Kaštieľ Betliar, vo svojich 
42 izbách podáva obraz o Andrássy-
ovskom rode. Po obednajšej prestávke 
sme navštívili  ďalšiu kultúrnu pamiat-
ku Gemera, hrad Krásna Hôrka. Bol vy-
budovaný na vrchole jedného z kopcov 
v južnej časti Slovenského krasu. Hrad 
odzrkadľuje historické hodnoty, ktoré 
vytvoril okolitý ľud svojou pracovitos-
ťou v ťažkých životných podmienkach. 
Na vzniku a vývoji panstva sa podieľajú 
tie isté šľachtické rody ako na Betliari. 
Rod Bebekovcov mal dlhodobý spor 
s Máriássovcami  o znovu získanie skôr 
predaného panstva. Príchodom Petra 
Andrásssyho, hradného kapitána na-
stala nová, vzostupná etapa v histórii 
Krásnej Hôrky, ktorá trvala zhruba 3,5 
storočia. V XIX. storočí rod Andrássyov-
cov bol najzámožnejším rodom a prie-
myselným magnátom Uhorska, kedy 
ovládol väčšiu časť priemyslu Gemera, 
a ovplyvňoval významne hospodár-
sky život Uhorska. V prízemí hradu sú 
umiestnené vitríny s archeologickými 
nálezmi z doby kamennej a bronzovej. 
Na poschodí nachádzame exponáty zo 
14. a 15. storočia, rôzne šable, strelné 
zbrane a brnenie. V gotickej veži boli 
inštalované donucovacie a mučiace 
nástroje. Sú tam aj rôzne sečné, bodné 
a bicie zbrane. Na hrade sa konali sto-
ličné zhromaždenia v tzv. kongregačnej 
sieni, kde sa nachádza aj portrét Júliu-
sa Andrássyho, vtedajšieho ministra 
zahraničných vecí Rakúsko – Uhorska. 
V obývacích izbách jednotlivých čle-
nov, sú okrem portrétov Andrássyovcov 
i vzácne exponáty nábytku. Návštevní-
kov upútal aj obraz levočského maliara, 
Jozefa Czauczika z roku 1882 „Prípad 
dlhého života“. Manželia Ján a Šára 

(Pokračovanie na strane 8)
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podobné ako na Západe. 6. január bol 
v Egypte sviatkom zimného slnovratu 
a sviatkom nového eónu. Kresťania  
tento sviatok nahradili slávnosťou Epifá-
nie – príchodu Krista, ktorý je skutočne 
Novým eónom, Novým časom. Okrem 
narodenia Pána slávili v tento deň (6. 
januára) na Východe aj Krst v Jordáne, 
poklonu mudrcov z Východu, a aj prvý 
zázrak v Káne Galilejskej. Keď kresťan-
ský Východ prijal slávnosť Narodenia, 
došlo k rozdeleniu obsahu: 25. decem-
bra tak na Východe ako aj na Západe 
sa slávila slávnosť Narodenia Pána 
a 6. januára sa na Východe slávil Krst 
v Jordáne a na Západe poklona mudr-
cov. Slávnosť Zjavenia Pána má ľudový 
názov sviatok Troch kráľov. Evnajelia 
nespomínajú kráľov ani ich počet, ten 
sa objavuje až u Origena (+251). Kráľmi 
mudrcov nazval Cézar Arleský (+542). 
Ich mená sú známe  z 11. storočia: Gaš-
par, Melicher a Baltazár. Oživenie kultu 
Troch kráľov je spojené s prenesením 
ich ostatkov z Milána do Kolína v roku 
1164. Svätenie vody v Jeruzaleme v ten-
to deň je známe zo 6. storočia. V novších 
časoch sa začala svätiť aj krieda, ktorou 
sa značia dvere pri požehnaní príbytkov 
vo vianočnom období. Najbližšiu nedeľu 
po Zjavení Pána sa slávi slávnosť Krstu 
Pána, čím sa končí vianočné obdobie. 

Vianočná sv. spoveď
Spoločná sv. spoveď sa v našej farnos-
ti uskutoční v nedeľu 12. 12. 2010 od 
1500h do 1700h.
Vyspovedať sa môžete aj v dňoch:
Pondelok - 20. 12. 2010 od 1730h. do 
1800h.
Utorok - 21. 12. 2010  od 1730h. do 
1800h.
Štvrtok - 23. 12. 2010  od 1730h. do 
1800h.
Piatok 24. 12. 2010 od 830h. do 1200h.
ThDr. Michal Stríženec, farár v Lužiankach                                                                                                                                   

Spomienka na Mons. 
Vincenta Malého

Dňa 3. septembra sme si pripomenuli na-
rodenie nášho nebohého dekana Mons. 
Vincenta Malého. O tom, že rád písal 
a jeho články boli v hojnom počte uverej-
ňované svedčí aj nasledovný článok, kto-
rý bol uverejnený v Katolíckych novinách 
v roku 1942, č. 28 na ôsmej strane, kde 
opisuje svoje pocity, keď cestoval do Bra-
tislavy na konkurz do seminára.
Z denníka študenta
Slnko na nebi svietilo unavene a mne sa 
zdalo, že aj ja, moje vnútro, moja duša 
je unavená. Prečo? Veď idem na konkurz 
do seminára. 

Prvé dokumenty (kalendár kronikára Fi-
lokata), ktoré hovoria o slávnosti Narode-
nia Pána v Ríme sú z rokov 336 a 354. 
Biblia nedáva ani náznak dátumu, kedy 
sa Ježiš Kristus narodil. Podľa niekto-
rých bol dátum 25. decembra zvolený 
ako protiklad pohanského kultu Slnka, 
ktorý zaviedok cisár Aurelius (270-275). 
Voči sviatku narodenia neprekonateľné-
ho boha Slnka (natalis soli invicti) dali 
kresťania slávnosť Narodenia slnka 
spravodlivosti – Ježiša Krista.
Rímska tradícia  zo 6. storočia hovorí, že 
každý kňaz môže  na slávnosť Narode-
nia Pána slúžiť tri sv. omše: jednu o pol-
noci, druhú na úsvite a tretiu cez deň. 
Polnočná sv. omša bola zavedená podľa 
tradície v Betleheme, kde od 5. storočia 
sa slúžila polnočná sv. omša ako prejav 
úcty voči tajomstvu Pánovho narodenia.
K oslave Narodenia Pána patria zvyky 
ako sú jasličky, betlehemy, ktoré rozší-
rili najmä františkáni. Koledy sú známe 
od 17. storočia. Betlehemci, koledovníci 
sú pozostatky stredovekých divadelných 
hier, ktoré usporiadali kláštorné a cirkev-
né školy. Vianočný stromček s darčekmi 
je známy od 19. storočia. 

Vianočná oktáva
1. deň (25.12.) je slávnosť Narodenia 
Pána
2. deň (26.12.) je zasvätený sv. Štefa-
novi, diakonovi, mučeníkovi. Sv. Fulgen-
cius (+532) píše: „dnes slávime víťazné 
umučenie sv. Štefana, Kristovho voja-
ka.“ Na sv. Štefana, ktorý je patrónom 
koní sa svätil ovos.
3. deň (27.12.) je zasvätený sv. Jánovi. 
V tento deň sa svätí víno. Podľa legendy 
zo 6. storočia chcel istý pohanský kňaz 
sv. Jána otráviť vínom. Sv. Ján ho požeh-
nal a víno mu neuškodilo. V liturgických 
knihách máme záznamy z 13. storočia 
na posvätenie vína v tento deň.
4. deň (28.12.) je zasvätený povražde-
ným Betlehemským deťom. Tento svia-
tok je známy už od 4. storočia.
Ďalšie tri dni sú súčasťou oktávy.
Na nedeľu v oktáve Narodenia Pána je 
sviatok Svätej rodiny. Ak takáto nedeľa 
nie je, slávi sa tento sviatok 30. decem-
bra. Sviatok sv. rodiny sa zaviedol v 17. 
storočí ako spontánna reakcia na demo-
ralizujúce dôsledky Tridsaťročnej vojny 
(1618 – 1648).
8. deň (1.01.) je slávnosť Bohorodičky 
Panny Márie. V tento deň si pripomína-
me úctu k Pannenskej Matke a zároveň 
si pripomíname Najsvätejšie meno Ježiš. 

Slávnosť zjavenia Pána
Kresťanský východ poznal túto slávnosť 
ešte skôr, než sa tam dostala slávnosť 
Narodenia Pána. Zdá sa, že príčiny 
vzniku tohto sviatku na Východe boli 

spolu žili 147 rokov a ich jedlom bolo 
mlieko, kukuričná kaša a pečené gaš-
tany. Panstvo telesné pozostatky svo-
jich príbuzných zhromaždili do rodinnej 
krypty, za ktorou sa nachádza kaplnka, 
kde v pozadí oltára je obraz Matky Bo-
žej – patrónky Andrássyovcov.  
V kaplnke sa nachádza sklenená truhla 
s telom prvej manželky Štefana I. An-
drássyho, Žofie Serédiovej, ktorá bola 
prirodzeným spôsobom mumifikovaná.
Po krásnych zážitkoch z národných kul-
túrnych pamiatok sme sa presunuli na 
ubytovňu Gemerská Hôrka, kde sme sa 
navečerali a spoločne si zaspievali so 
speváckou skupinou Lúč.
Prvého augusta po raňajkách nás au-
tobus odviezol pred jaskyňu Domicu. 
Jaskyňa Domica sa nachádza v blíz-
kosti štátnych hraníc s Maďarskom 
a je najdlhšou jaskyňou Slovenského 
krasu. Bola objavená v roku 1921prí-
slušníkom pohraničnej stráže Jánom 
Majkom. Domica poskytovala útulok  
neolitickým obyvateľom pred 4000 rok-
mi pred našim letopočtom, čo dosved-
čujú archeologické vykopávky. Jaskyňa 
je tvorená z vápencových útvarov, pri-
farbených železom alebo mangánom. 
Pre bohatý výskyt sintrových (sediment 
z minerálií) štítov a bubnov je zaradená 
medzi najvýznamnejšie jaskyne sveta. 
Zaujímavá je plavba loďou po podzem-
nej riečke Styx. 
Cez prestávku sme sa občerstvili. Pokra-
čovali  sme v ceste do Zvolena, kde sme 

si pozreli zámok a oboznámili sa s jeho 
bohatou históriou, expozíciou sakrál-
neho umenia, mnohými obrazmi sta-
rých majstrov a fotografiami z 20.stor. 
Zvolenský zámok vznikol medzi rokmi 
1370 – 1382 ako poľovnícke sídlo, za 
Uhorsko – Poľského kráľa Ľudovíta I. 
Veľkého. Neskoršie ho spravoval jeho 
zať Žigmund Luxemburský a Ján Jiskra 
z Brandýsa. Od roku 1462 pripadol zá-
mok uhorskému kráľovi Matejovi Korví-
novi i jeho manželke, ktorí ho vlastnili 
viac ako 30 rokov, vtedy bol v najväč-
šom rozkvete. V 16. stor. najvýznam-
nejšími rodmi na zámku boli Jagelovci 
a Habsburgovci. Ďalšie dve storočia ho 
na krátke obdobie obýval knieža Gabri-
el Betlen a rod Esterházyovcov, ktorý ho 
v roku 1805 predal štátu. Od roku 1969 
slúžil Slovenskej národnej galérii na vý-
stavy obrazov profesionálov i amatérov, 
konajú sa tu koncerty, kultúrne a spolo-
čenské podujatia. Cez letné obdobie sa 
na nádvorí zámku uskutočňujú „Zvolen-
ské zámocké hry“.
Dospelo sa k záveru zájazdu. Po 
kultúrnom a spoločenskom vyžití sme 
sa spokojní vracali domov. Želáme 
si, aby tradícia duchaplných zájazdov 
vzrastala, aby sa výletníci mohli lepšie 
spoznávať pri návštevách kaštieľov, 
hradov i zámkov a spevácka skupina Lúč 
mohla spestriť atmosféru zájazdu tak, 
aby vznikla jedna veľká záhradkárska 
rodina.                                                            

  Ing. Katarína Šebová

Advent
Slávenie tajomstva Narodenia Pána má 
svoje prípravné obdobie, ktoré sa nazý-
va advent (príchod). Advent sa začína 
prvými vešperami prvej adventnej ne-
dele, ktorá je najbližšie k 30. novembru. 
Môže to byť medzi 27. novembrom a 3. 
decembrom. Advent trvá až do prvých 
vešpier Narodenia Pána.
Adventné obdobie má dvojaký význam:
1. je časom prípravy na slávnosť Naro-
denia Pána (prvý príchod Pána)
2. očakávanie druhého príchodu Krista 
na konci vekov.
Advent má dve liturgické obdobia:
1. od 1. adventnej nedele do 16. decem-
bra – je to čas pripomienky na druhý 
Kristov príchod.
2. od 17. – 24. decembra je to blízka prí-
prava na slávnosť Narodenia Pána.
Advent ako obdobie prípravy na slávenie 
Narodenia Pána sa v 4. storočí dostal 
z Východu najprv do Galie a Španiel-
ska a mal kajúci charakter. V Galií sa 
advent začínal na Martina (11. novem-

bra). V Španielsku sa advent začínal 
24. novembra. V niektorých kláštoroch 
sa začínal advent už 14. septembra. 
V rímskej liturgií bol prijatý v 6. storočí. 
Trval dva týždne ako liturgická príprava 
na slávenie Narodenia Pána. Za pápe-
ža Gregora Veľkého (+604) bol advent 
predĺžený na štyri týždne. Advent sa 
nikdy nechápal ako čas pokánia v tom 
zmysle ako v pôste a nikdy sa nepre-
stalo spievať pri bohoslužbách Aleluja. 
Aj obnovená liturgia pozná v advente 
roráty. (Rorate coeli de super...) Zvyky 
ako adventný veniec, adventné svie-
ce, adventný kalendár treba odporú-
čať ako typický prvok pre toto obdobie. 

Slávnosť narodenia Pána
Do 4. storočia sa teológovia zaoberali skôr 
otázkou vykúpenia. Od 4. storočia sa teoló-
govia začali zaoberať aj osobou Vykupiteľa. 
Prispeli k tomu rôzne bludy ohľadne osoby 
Ježiša Krista a jeho božstva. (napríklad 
arianizmus). Táto pozornosť osobe Ježiša 
Krista bola podnetom na zavedenie sláv-
nosti Narodenia Pána, pričom obsahom 
slávnosti bol Ježiš Kristus ako pravý Boh 
a pravý človek, ktorý sa narodil z Panny.

Zo života farnosti

Kráčal som s priateľom - bohoslovcom. 
Vtedy sa mi zdalo, každý sa díva na nás 
a posýpa nás posmeškami, že ten vzneše-
ný a krásny stav kňazský stráca svoj peľ 
vznešenosti pod vplyvom neznámeho 
strachu pred blízkou smrťou. Mladosť 
voňavá, kvitnúca začala vo mne umie-
rať, ťažké odriekania budúceho stavu 
vystupovali v nadmiernej veľkosti, výkri-
ky, smiech sveta dusil vo mne zapálenú 
fakľu ideálov, horiacu od útleho detstva. 
Tie blažené a šťastné chvíle, keď srdce 
bolo v súhre s vôľou, keď šeptal som de-
tinsky: Bože môj, chcem Ťa veľmi, veľmi 
milovať,  Tebe slúžiť a poslúchať  Ťa i Tvo-
ju Cirkev,  - vzďaľovali sa a namiesto nich 
zavládla chladnosť a únava...
Vo vlaku sme si sadli k oknu. S pocitom 
menejcennosti som sa odvracal od che-
chotu sveta okolo nás. Tak sa mi zdalo, 
že všetko sa dusí ťažkým zlovestným 
smiechom ...
Mladé nalíčené dámy, hmotársky za-
chmúrené tváre – to bol stelesnený ťažký 
a dusný chechot sveta. – A ty chceš ho-
voriť o Bohu, o láske a pravde? Nevedel 
som čo mám povedať, len som šeptal: 
„Bože môj pomáhaj mi!...“ 
Vlak uháňal dopredu a zanechával zná-
my kraj. Na istej stanici vidím staručké-
ho kňaza. Okolo neho traja sedliaci. Vlak 
uháňa ďalej a ja vidím staručkého kňaza, 
vždy menšieho a menšieho, ako pomalič-
ky ide a okolo neho traja sedliaci – farní-
ci. Vtedy mi prišla na um veselá epizód-
ka, ktorú som počul o tomto kňazovi. Mal 
sluhu, ktorý mal trošku dlhé prsty. Raz 
chcel ukradnúť svojmu farárovi dve vre-
cia zbožia. Bola noc, ale farár ho zbadal 
a vyšiel von. A vidiac ako sa sluha namá-
ha s dvoma vrecami, hovorí celkom pria-
teľsky: „Ale Jožko môj, veď si ublížiš ... 
Dočkaj do rána, dám ti kone a voz a tak si 
môžeš odniesť vrecia ...“  A odvtedy pre-
stal sluha kradnúť. Hľa srdce kňaza!...
Na ďalšej stanici pristúpil človek s bar-

lou. Bol oblečený biedne, ako žobrák. 
Nie s veľkou chuťou som sa díval na 
neho. Nová stanica ... Môj priateľ - 
bohoslovec kýva mladému kňazovi, 
ktorý stál na stanici. „Včera mal primí-

cie!“  hovorí môj priateľ – bohoslovec.
Povievajúca čierna reverenda objímala 
asketickú postavu mladého kňaza. Na 
tvári úsmev, tichý a krásny... Bol som 
nadšený týmto javom a cítil som sa sil-
nejším.
Potom hovorí onen človek s barlou: „Áno, 
včera mal primície ... krásne, veru krás-
ne to bolo ...“ A vtedy som si uvedomil, 
ako sa môže človek mýliť, keď posudzuje 
podľa vonkajšku a nie podľa vnútra.

Aj týmto budeš hovoriť o Bohu, o láske 
a pravde ...

A cítil som ako vysoko stojí tento úbohý 
žobrák nad nalíčenými dámami. Darmo 
je, možno ani nemyslia ľudia o nás tak 
zle, ako si myslím, ale tak sa mi zdalo, že 
ukazujú na mňa a hovoria: „Pozrite, ide 
si zničiť mladosť, odriekať sa svetských 
radostí ... nemoderný ...“
A mladosť, bujnosť a modernosť vytvárali 
atmosféru dusnú a ťažkú pre mňa.

Blahorečení ste, keď vám budú zlore-
čiť a vás preklínať ...  Ale to bola len 
slabá, vzdialená ozvena. 

Nová stanica ..  Ľudia vychádzajú, nastu-
pujú. Neďaleko vidím dve dámy. Ako sa 
poteším, keď vidím na ich krku krížik .. 
Aj týmto budeš hovoriť o Bohu, o láske 
a pravde ...
A vtedy mizla únava a chladnosť mojej 
duše a hľadel som spokojnejšie na svet.
Posledná stanica ...  Bratislava ...
Na stanici ľudí a ľudí. Kráčame cez 
mesto. Električky, autá. Chodci, hluk – to 
všetko tvorí veľkomestský život. Prichá-
dzame na Kapitulskú ulicu. Tu plynie ži-
vot tichšie a útulnejšie. Dóm sv. Martina 
svojou monumentálnosťou a prívetivým 
pohľadom staroby víta nás ako starých 
priateľov. Tak sa mi zazdalo, ako by sme 
sa už boli videli. Gotika dómu sv. Marti-
na bola stelesnením modlitby, úprimnej 
a pokornej ...
A preto sa mi zdala byť známou, lebo 
modlitba úprimná a pokorná, je vždy pre-
javom lásky k Bohu a vytvára  neviditeľné 
katedrály.
Vedľa dómu sv. Martina ako kurča pod 
krídlom kvočky stojí budova teologickej 
fakulty, kňazského seminára ..
Kráčame chodbami seminára. Myslím  si, 
že tu bude tichosť, studená tichosť...  Ale 
veselý a zvonivý smiech malého dievčat-
ka akiste dcérky vrátnika rušil studenú 
tichosť. Stretnutie môjho priateľa – bo-
hoslovca s iným bohoslovcom tiež rušilo 
studenú tichosť a robilo seminár teplým 
a útulným. Život vo mne sa  rozprúdil pl-
ným tempom, duša moja stávala sa ve-
selá, spokojná, a keď som tíško v spálni 
usínal, nevdojak som šeptal: „Pane, ako 
dobre je nám tu byť ... Spravme si tu tri 
stánky ...                                                    

 Vincent Malý
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Uznesenia, všeobecne záväzné na-
riadenia obce a ďalšie rozhodnu-
tia z piateho   riadneho zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva v Lužian-
kach, konaného dňa  12. novembra 
2010 o 18,00 hod. na Obecnom úra-
de v Lužiankach 
A/   Berie na vedomie:
Uznesenie č. 103/2010   Obecného 
zastupiteľstva v Lužiankach
     Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach 
berie na vedomie  informatívnu správu 
starostu obce.
Uznesenie č. 104/2010   Obecného 
zastupiteľstva v Lužiankach
     Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach 
berie na vedomie informatívnu správu 
náčelníka obecnej polície. 
Uznesenie č. 105/2010   Obecného 
zastupiteľstva v Lužiankach
     Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach 
berie na vedomie  kontrolnú správu o pl-
není uznesení. 
Uznesenie č. 106/2010   Obecného 
zastupiteľstva v Lužiankach
     Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach 
berie na vedomie stanovisko hlavného 
kontrolóra obce k plneniu rozpočtu za tri 
štvrťroky 2010. 
Uznesenie č. 107/2010   Obecného 
zastupiteľstva v Lužiankach
     Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach 
berie na vedomie návrh na prerozdele-
nie normatívneho príspevku na prenese-
ný výkon štátnej správy pre obec Lužian-
ky pre rok 2010. 
 Uznesenie č. 108/2010   Obecného 
zastupiteľstva v Lužiankach
     Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach 
berie na vedomie návrh rozpočtu pre 
roky 2012 až 2013. 
B/  Schvaľuje:
Uznesenie č. 109/2010   Obecného 
zastupiteľstva v Lužiankach
     Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach 
schvaľuje členov návrhovej komisie :
Ing. Dušan Spáč, Ing. Stanislav Beňo, 
Ing. Boris Szorád
overovateľov zápisnice: Ing. Jozef Lauko, 
Ing. Marián Vrabec
Uznesenie č. 110/2010   Obecného 
zastupiteľstva v Lužiankach
     Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach 
prerokovalo a schvaľuje čerpanie roz-
počtu za III. štvrťrok  2010.
 Uznesenie č. 111/2010   Obecného 
zastupiteľstva v Lužiankach
     Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach 
prerokovalo a schvaľuje  plnenie rozpoč-
tu ZŠ s MŠ v Lužiankach za tri štvrťroky  
2010. 
Uznesenie č. 112/2010   Obecného 
zastupiteľstva v Lužiankach

     Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach 
prerokovalo a schvaľuje  rozpočet na 
prenesený výkon v školstve pre obec Lu-
žianky, ktorý bol Ministerstvom školstva 
SR v rámci dohodovacieho konania upra-
vený pre rok 2010 v sume 183 802€, 
 prerozdeliť finančné prostriedky  na pre-
vádzkové náklady v sume 28 485 € a na 
mzdy a odvody v sume 155 317€.
Uznesenie č. 113/2010   Obecného 
zastupiteľstva v Lužiankach
     Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach 
prerokovalo a schvaľuje rozpočet obce 
na rok  2011.
Uznesenie č. 114/2010   Obecného 
zastupiteľstva v Lužiankach
     Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach 
prerokovalo a schvaľuje  v súlade s VZN 
obce Lužianky č. 4/2009  „O určení 
výšky dotácie na mzdy a prevádzku 
škôl a školských zariadení v zriaďova-
teľskej pôsobnosti obce Lužianky“ a na 
základe výkazu hlásenia údajov o ZŠ k 
15.9.2010, rozpočet na originálne kom-
petencie pre ZŠ s MŠ Lužianky
v celkovej výške  133 843,- €  nasledovne: 

 Dotáciu bude obec poskytovať na účet 
účtovnej jednotky v mesačných splát-
kach:
11 splátok po  11 153,- €  a 1 splátka vo 
výške 11 160,- €.
Uznesenie č. 115/2010   Obecného 
zastupiteľstva v Lužiankach
     Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach 
prerokovalo a žiada  riaditeľku ZŠ s MŠ 
Lužianky predložiť rozpočet na rok 2011 
pre originálne kompetencie zriaďovate-
ľovi do 31. 1. 2011.  
Uznesenie č. 116/2010   Obecného 
zastupiteľstva v Lužiankach
     Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach 
prerokovalo a schvaľuje poskytnutie do-
tácií v zmysle VZN č. 6/2008  podľa prí-
lohy č. 2/2010 pre:
1/ Poľovnícke združenie „Berbecíny“              
2/ Dobrovoľný hasičský zbor                           
3/ ZO Slovenského zväzu záhradkárov                           
4/ ZO Chovateľov poštových holubov           
5/ Spevácka skupina LÚČ                              
6/ Spevácka skupina „Lužiančanka“       

7/ Slovenský červený kríž                               
8/ ZO SJD                                                      
9/ OFK                                                               
Uznesenie č. 117/2010   Obecného 
zastupiteľstva v Lužiankach
     Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach 
prerokovalo a schválilo vyhodnotenie 
komisií pri OZ  v Lužiankach a jej členov 
za rok 2010, a odmenu pre členov re-
dakčnej rady  podľa prílohy č. 1/2010. 
Uznesenie č. 118/2010   Obecného 
zastupiteľstva v Lužiankach 
     Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach 
prerokovalo a schválilo vstup do  „Zdru-
ženia náčelníkov  OP a MsP SR“  a sú-
hlasí s úhradou ročného  poplatku. 
Uznesenie č. 119/2010   Obecného 
zastupiteľstva v Lužiankach 
     Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach 
prerokovalo žiadosť p. Milana Vilhéma o 
poskytnutie sociálnej výmopoci na opra-
vu rodinného domu   a rozhodlo, že sta-
vebná komisia pri OZ v Lužiankach pre-
vedie obhliadku rodinného domu,  posú-
di skutkový stav a navrhne opatrenia. 
 Uznesenie č. 120/2010   Obecného 
zastupiteľstva v Lužiankach 
     Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach 
prerokovalo predložené ponuky poslan-
cami obecného zastupiteľstva, ktorí sú 
členmi rady školy a odsúhlasili zakúpenie 
požadovaného zariadenia pre ZŠ s MŠ: 
- stolík pod počítače  v cene   25,-€/1ks,  
celkom 10 ks stolíkov v cene 250,- €
- kroje pre žiakov ZŠ   v cene   295,- €
- svietidlá z firmy Hagard Hal, a.s., v cene 
158,37 € ( svietidlá 7 ks, trubice 14 ks)
Uznesenie č. 121/2010   Obecného 
zastupiteľstva v Lužiankach 
     Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach 
prerokovalo žiadosť ThDr. Michala Strí-
ženca, PhD, farára v Lužiankach  o po-
skytnutie dotácie na energie a odsú-
hlasilo poskytnutie účelovej dotácie  v 
zmysle Zmluvy o poskytnutí dotácie z 
rozpočtu obce“   vo výške 2 513,- €  na 
bežné výdavky – spotrebu energie.     
Uznesenie č. 122/2010   Obecného 
zastupiteľstva v Lužiankach 
     Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach 
prerokovalo a schvaľuje kúpu nehnuteľ-
nosti, nachádzajúcu sa v k. ú. Lužianky, 
novovytvorená parcela, ktorá bude od-
členená  geometrickým plánom od parc. 
č. 109/2, zapísanej na LV č. 949  a to 
za kúpnu cenu 33,20€/m2 od predáva-
júcich   Miroslav Hronský, nar. 3. 7. 1966  
a  Mgr. Anna, r. Maderová, nar. 24.8. 
1973, bytom Rastislavova  276/268, 
Lužianky.    
Uznesenie č. 123/2010   Obecného 
zastupiteľstva v Lužiankach 
     Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach 
prerokovalo a súhlasí s realizáciou vý-
rubu ovocného sadu  v priestoroch ZŠ 

s MŠ, ktoré sú súčasťou  Revitalizácie 
centra obce Lužianky, v ponúknutej 
cene  0,18 € /1m2.
C /   Ukladá:
Uznesenie č. 124/2010   Obecného 
zastupiteľstva v Lužiankach 
     Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach  
ukladá dopravnej komisii pri OZ prejed-
nať umiestnenie  „Zákazu prejazdu“  na 
ulici Korytovská a Vinárska. 
Návrhová komisia:
Predseda: Ing. Dušan Spáč, v.r. 
Člen:        Ing. Stanislav Beňo, v.r. 
Člen:        Ing. Boris Szorád   
 

Žiacky futbal opäť 
vstáva na nohy
Začiatky sú síce ťažké, chlapci však 
majú chuť trénovať aj hrať.
Aj Lužianky sa po  niekoľkých rokoch ne-
činnosti môžu znovu pochváliť žiackym 
futbalovým družstvom. Sú v ňom síce 
deti rozličných vekových skupín, pod-
statné ale je, že chuť trénovať im nechý-
ba. Mládežnícky futbal v obci sa tak na 
nohy zdvíha doslova z prachu.  
Po dlhých rokoch absencie žiackeho, ale 
aj dorasteneckého futbalu v Lužiankach 
opäť svitá na lepšie časy. Mladí chlapci 
sa najskôr niekoľko týždňov stretáva-
li iba neorganizovane, polovica júla a 
najmä príchod skúseného mládežníc-
keho trénera Jozefa Uhlárika, ktorému 
robí asistenta Stanislav Billa, im však 
priniesla až tri zásadné zmeny - dostali 
svoju šatňu, začali trénovať na hlavnom 
ihrisku a klub ich prihlásil do súťaže. 
Hneď v úvode boli chlapci rozdelení do 
dvoch skupín, pričom v prvej boli starší 
a v druhej mladší žiaci. Tým síce postup-
ne chuť do futbalu upadala až sa druž-
stvo napokon zrušilo, starší chlapci však 
pracujú ďalej. 
„V doterajšej časti majstrovskej súťaže 
bolo na družstve vidieť, že chlapci sa s 
futbalom ešte len zžívajú, zlepšujúce sa 
výkony niektorých z nich ma ale veľmi 
tešia,“ skonštatoval tréner Jozef Uhlá-
rik, ktorý prezradil aj mená tých, ktorí 
mu svojou hrou robia najväčšiu radosť. 
„Na jeseň bol najlepším hráčom a tiež 
kapitánom družstva Slavomír Billa, za 
zlepšujúce sa výkony musím spomenúť 
aj pochváliť Petra Biharyho, Andreja 
Vranku či Adama Ivana. Rásť výkonnost-
ne však môžu Mário Billa, Jozef Billa, 
Andrej Belčík či Tomáš Maťo.“ V žiackom 
tíme, ktorý si v súťaži pripísal aj prvé ví-
ťazstvo, je v súčasnosti asi 16 detí, čo 
je ale na takú veľkú dedinu ako sú Lu-
žianky málo. „Chceli by sme pritiahnuť 
aj ďalších chlapcov. Verím, že v zime sa 
k družstvu pridajú noví hráči, a že sa po-
stupne vytvorí aj družstvo dorastu. My 

Obecné zastupiteľstvo rozhodovalo

Subjekt Norma-
tív ce-
loročný  
na jedno 
dieťa

Počet 
detí k 15. 
9. 2010

Norma- 
tív v EUR 

 na rok 
2011

Materská 
škola

1 443 € 56 80 808 €

Školský klub 635 € 18 11 430 €

Potencionál-
ni stravníci
deti ZŠ, MŠ

265 € 101 + 56    
       =157

41 605 €

SPOLU 133 843 €

sa chlapcom určite vynasnažíme vytvo-
riť také podmienky, aby boli hrdí, že hra-
jú za Lužianky. Zároveň chceme pre „A“ 
mužstvo vychovať dostatok vlastných 
kvalitných futbalistov,“ prezradil plány 
výboru OFK Lužianky prezident klubu 
Jozef Bojda.

Úspech v kartách
Mariáš je zaujímavá, náročná, karto-
vá hra. Jej verní aktéri so mnou určite 
súhlasia. Stáva sa športovým odvetvím 
s presnými pravidlami, organizáciou 
a systémom. Hráči sú registrovaní v Slo-
venskom zväze mariášových klubov. 
Zväz organizuje pravidelné mesačné 
turnaje s rastúcim počtom súťažiacich 
i účastníkov. 
15. ročníka súťaže o Veľkú cenu Hlohov-
ca 2010 sa zúčastnil aj Jozef Gajdošík, 
aktívny „mariášista“ z našej obce. Z 285 
súťažiacich z celého Slovenska obsa-
dil 3. miesto, ku ktorému mu srdečne 
blahoželáme. Rovnako mu želáme veľa 
šťastia, bojového ducha a majstrovstva 
do ďalších turnajov.                                  

Jozef Hubert

Adventný veniec
Symbolom adventného obdobia, ktoré 
trvá štyri týždne, je adventný veniec so 
štyrmi sviecami.
Tie sa postupne zapaľujú počas štyroch 
adventných nedieľ. Prvú zo štyroch ad-
ventných sviečok na tradičnom advent-
nom venci treba zapáliť v prvú adventnú 
nedeľu. Najčastejšie sú sviečky tmavo-
modré alebo fialové. Symbolizujú litur-
gické farby adventných nedieľ. Veniec 
je od nepamäti symbolom víťazstva a 
kráľovskej dôstojnosti. Aj Biblia hovorí o 
venci ako o prejave úcty, radosti a víťaz-
stva. Adventný veniec vzdáva hold tomu, 

Vianočné 
zvyky a tradície

kto je očakávaný a prichádza zároveň 
ako víťaz, kráľ a osloboditeľ. Rozlievajú-
ce sa svetlo z horiacich sviec vyjadruje 
prichádzajúceho Krista, ktorý rozptyľuje 
temnotu a strach, pretože on je „Svetlo 
sveta“. S myšlienkou adventného venca 
prišiel Johann Henrich Wichern. Narodil 
sa v roku 1808 v Hamburgu. Bol naj-
starším synom a mal ešte sedem súro-
dencov. Neskôr sa stal vychovávateľom 
a študoval teológiu, aby sa mohol stať 
evanjelickým pastorom. 

Aj západné Slovensko má svoje zvyklos-
ti a tradície počas Vianočných sviatkov. 
Adventné vypekanie
V dnešnej dobe gazdinky už pečú menej 
koláčov ako v minulosti. Medovníky sa 
pečú štandardne v predstihu pár týž-
dňov pred Vianocami, aby stihli zmäk-
núť a ostatné koláče sa pečú tesne pred 
Vianocami. Obľúbené sú najmä kysnuté 
koláče ako orechovník, makovník,, či 
medvedie labky, linecké kolieska, ko-
kosky, šuhajdy, orechové úle alebo rôz-
ne plnené zákusky. 
Štedrá večera
V niektorých rodinách sa modlí pri veče-
ri modlitba, či dokonca jeden desiatok 
ruženca. Ďalší majú vo zvyku zhodnotiť 
uplynulý rok a zaželať si do toho ďalšie-
ho všetko dobré. Každopádne vo väčši-
ne rodín sa vianočné hodovanie začína 
oblátkami. Bezpodmienečne teda ne-
smie chýbať pri vianočnom stole dobré 
vínko. Oblátky sa podávajú s medom 
a s cesnakom. V niektorých prípadoch 
po oblátkach nasleduje konzumácia 
ovocia, či orieškov spojená s tradičnými 
zvykmi.
Nájsť dve rodiny, ktoré servírujú rovnakú 
polievku, môže byť celkom problematic-
ké. Kým u jednej rodiny nájdete kapust-
nicu s hríbmi bez mäsa so smotanou , u 
druhej nájdete šošovicovú polievku ale-
bo hŕstkovú kapustnicu z fazule, hrachu 
a šošovice s hubami a sušenými slivka-
mi. V okolí Nitry a na južnom Slovensku 
sa okrem šošovicovej polievky vyskytu-
je tiež rybacia polievka, alebo typické 
halászlé, mliečna hríbová polievka na 
kyslo alebo mliečna rybacia polievka s 
mrkvou.
V niektorých oblastiach sa pripravujú k 
večeri aj „makové pupáčky“, sú to drob-
né opekance obarené horúcim mliekom 
s cukrom, medom a makom 
Ako hlavný chod sa podáva ryba pripra-
vená na rôzne spôsoby. Za najčastejšie 
konzumované jedlo môžeme považovať 
vyprážaného kapra a rybie filé. Ryba sa 
najčastejšie podáva so zemiakovým 
majonézovým šalátom. Niektorí ľudia 
robievajú namiesto majonézového ša-

(Pokračovanie na strane 12)
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látu zemiakovo-cibuľový, alebo zemia-
kovú kašu či opekané zemiaky 
Vianočné zvyky
Väčšina ľudí dáva pred večerou pod 
obrus peniaze alebo šupiny z kapra, 
aby bolo v rodine dosť peňazí. Na stole 
je počas večere zapálená sviečka, či 
„betlehemské“ svetlo. Tento plameň 
je odpálený zo svetla v kostole. Na 
začiatku večere sa rozkrojí jablko, ktoré 
ak je zdravé, znamená, že rodina bude 
zdravá. Inde je zas taký zvyk, že každý 
rozdelí jedno jablko na toľko častí, koľko 
je ľudí pri stole a následne dá každému 
jeden kúsok. Keď tak urobia všetci, má 
každý opäť celé jablko. 
Po večeri sa pod stromček k betlehemu 
položí tácka, na ktorej sú pod obrúskom 
peniaze a na ňom je položený med, 
oblátky, chlieb, cesnak a hrsť pšenice. 
Vianočný stromček
Určite sa zamýšľate nad všetkým okolo 
prípravy Vianoc, štedrovečerného stola, 
darčekov, vianočného stromčeka... 
Viete, že vianočný stromček je symbo-
likou našich Európskych vianočných 
sviatkov? Aký by mal byť? Akej farby? 
Aký druh? Aké dekorácie na ňom? Kam 
ho umiestniť? Vianočný stromček by 
mal mať pre každého symboliku hoj-
nosti a bohatstva. Ktorý druh dreva má 
túto symboliku pre vás? Pokiaľ myslíte 
na smrek, povedala by som, že určite 
nepredstavuje v pravom slova zmysle 
bohatstvo - skoro opadá a je potom ne-
pekný. 
Aký druh stromčeka zvoliť? 

Borovica, áno, to je už lepšie. Dlho zele-
ná zdravá farba, dobre vyrastená, pek-
ný tvar. Povedala by som, dobrá voľba. 
Uľahčuje ťažký život. Ale máme ďalšiu 
možnosť.
Jedlička je symbolom hojnosti, bohat-
stva a krásy. Krásne vysoká, štíhla, 
vznešená, voňavá. To je vianočný 
stromček. Pokiaľ si však tohto roku ten-
to drahší stromček nemôžete dovoliť, 
dobre vám „poslúži“ aj už zmienená 
borovica. Dávajte len pozor, aby nebola 
pokrútená, chorá, s opadaným ihličím... 
predsa nechcete mať „pokrútené a cho-
ré financie“ po celý rok. 
Vianočný stromček symbolizuje bohat-
stvo, prosperitu. Doprajte mu dostatok 
miesta, aby nebol utlačený niekde v 
kúte. Tiež mu do nádoby dajte vodu. 
A aké farby zvoliť? Zlatá predstavuje 
bohatstvo a prosperitu. Zelená predsta-
vuje rast, červená predstavuje energiu. 
Vhodné dekorácie sú červeno-zelené 
mašle, zlaté dekoračné stuhy a korále, 
vianočné ozdoby zdobené zlatou far-
bou, svetielka. A nezabudnite na an-
jelikov, alebo aspoň na jedného, ktorý 
bude po celý čas ako anjel strážny strá-
žiť vaše pokojné Vianoce. Aj zvonček 
určite patrí na váš vianočný stromček.
Čo tak mať vianočný stromček v duchu 
staroslovenských Vianoc - slamené 
ozdoby, perníčky, jednoduché dekorá-
cie vyrobené z farebného papiera. Buď-
te k sebe veľkorysí a doprajte tohtoroč-
ným Vianociam byť výnimočnými. 

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

Tie čižmy, čo si mi nechal pred 
dverami, mi sedia dobre.
Vrela vďaka. Tvoj Mikuláš 

Hádže si rybár po vode žabky 
s kameňom. Vtom k nemu pribehne 
Róm z druhej strany brehu kde jeho 
žena prala a hovorí: 
- Ty počúvaj sprosták jeden, zabil si mi 
práčku! 
Rybár mu s úsmevom odpovie:
- Čo narobíš ty nevieš o tom že vodný 
kameň je zabijak!

Na brehu rieky chytí cigáň zlatú rybku. 
Zlatá rybka mu povie: 
- Ak ma pustíš splním ti tri želania.
Cigáň začne:
- Chcem byť biely, užitočný pre ženy a  
  chcem byť v balíku.
Rybka povie:
- Čoro moro nôžka, nech je z teba
  vložka! 

Mierny december, mierna celá zima.
Keď je december studený, je vždy s 
úrodným rokom spojený.
Aká zima v decembri, také teplo v júni.
Keď v decembri mrzne a sneží, úrodný 
rok nato beží.
Mrazy, ktoré v decembri rýchlo 
opadnú, znamenajú miernu zimu.
Aké je počasie na Barboru, také býva 
až do Vianoc.

Oznam

Vážení občania, 
nálepky na vývoz komunálneho 
odpadu na rok 2011 si môžete zakúpiť 
v predstihu od 6.decembra 2010 do 
22. decembra 2010. V novom roku 
2011 začneme predávať nálepky a 
lístky na vývoz komunálneho odpadu 
od 10. januára 2011. Nálepky si 
môžete zakúpiť ročné, alebo polročné 
za nezmenenú cenu (ročná 34,32 €, 
polročná 17,16 €). Cena jednorázového 
lístka na vývoz komunálneho odpadu je 
1,32 €. Zároveň upozorňujeme občanov, 
ktorí využívajú jednorázové lístky, aby 
si na prvý januárový vývoz, ktorý sa 
uskutoční 7. janurára 2011, zakúpili 
lístok už v decembri 2010 z dôvodu 
čerpania dovoleniek zamestnancov 
obecného úradu medzi sviatkami. 

Renáta Bírová

Jubilanti 
II. polroku 2010
„50“ oslávili – Ján Hnilica, Marián 
Slovák, Jozef Miškovic, Jozef Vilhém, 
Jozef Bako, Ing. Juraj Vrabec, Emília 
Miháliková, Jozef Balázs, Pavel Reme-
nár, Peter Vnučko, Katarína Čáporová, 
Vladimír Peťovský, Dušan Bílik, Jozefína 
Kuklová
„55“ oslávili – Alena Ďurčeková, Hele-
na Šabová, Ján Tatara, Matilda Pokor-
ná, Luboš Borik, Pavel Volešíni, Ján To-
movič, Mária Ábelová, Stanislav Rehák, 
Michal Gašparovič, Margita Vrabcová, 
Eduard Šantavý, Marian Humenský, 
Elena Vargová, Jozef Čentéš, Eva Fe-
renczyová, Stanislav Baráth, Anna Gaj-
došíková
„60“ oslávili – Oľga Behulová, Margita 
Šantavá, Viera Šavrtková, Vlasta Urbá-
neková, Mária Petríková, Anna Ceté-
nyiová, Mgr. Zita Mikulová, Ing. Ondrej 
Oros, Dezideria Horková, Katarína Fili-
pová, Mária Bohúnová, Jozef Boháčik, 
Jozef Hruška, Ladislav Varečka, Danie-
la Buchová, Ing. Karol Slivkanič, Marta 
Koubeková, Pavel Mikula, Marian Ďur-
ček, Ing. Ľubomír Michalička, Štefan 
Šebo.
„65“ oslávili – Anna Sabová, Jozef Ko-
váč, Jozef Barta, Eva Olejárová, Michal 
Štefanka, Milan Tóth, Eva Jančíková, 
Emil Krátky, Alžbeta Karasová, Marta 
Beňová, Božena Poláčiková, 
„70“ oslávili – Mária Jančiová, Anna 
Šantavá, Ladislav Bíro, Jozef Gajdošík, 
Vladimír Staňo, František Greguš, Anna 
Kristeková, Michal Šmehyl, Helena Šin-
ská, Jozefína Senešová.

„75“ oslávili – Mária Krajčová, Anna 
Miklošová, Margita Štefanková, Helena 
Buzášová, Anna Molnárová, Rozália Pa-
ulisová, Mária Senecká, Jozef Kostol-
ník, Ľudovít Seneš, Milan Turan, Milan 
Sapár, Viliam Paulis, Helena Vindišová.
„80“ oslávili – Alžbeta Šantavá, Mária 
Ábelová, František Vindiš, Mária Bojdo-
vá, Zuzana Oroszová, Pavol Slovák, Va-
lent Štefanka, Dezider Šantavý.
„85“ oslávili – Mária Krajčová a Viktó-
ria Ábelová
91 rokov oslávili: Jozefína Štefáková, 
Jozefína Baráthová a Barbora Janíková
92 rokov oslávila Jolana Lauková
95 rokov oslávila Apolónia Kováčová

Okienko do kuchyne

Suroviny: 300g hladkej múky, 2 vajíč-
ka, 2 pol. lyžice medu, 250g  kr. cukru, 
5 pol. lyžíc teplého mlieka,1 pol. lyžica 
oleja, 100g mletých orechov
Suroviny - poleva: 125g masla,100g 
horkej čokolády
Postup: Všetky suroviny vymiešame a 
vlejeme na vymastený a jemnou strú-
hankou vysypaný plech. Pečieme vo 
vyhriatej rúre pri 180°C asi 10 - 12 mi-
nút. 
Vybraté z rúry, ešte teplé, polejeme po-
levou. Necháme vychladnúť a nakrája-
me na štvorce.
Polevu sme dostali zmiešaním masla a 
čokolády nad parou.

Suroviny: 1 vajíčko, 4 polievkové lyžice 
medu, 2 polievkové lyžice kryštálového 
cukru, 1 polievková lyžica citrónovej 
šťavy, 1 polievková lyžica citrónovej kôry, 
1 polievková lyžica mletého zázvoru, 1 
čajová lyžička sódy bikarbóny, 250 - 
280g hladkej múky  
Postup: Všetko dobre premiešame. 
Vytvoríme pevné cesto ako hustý 
puding, ktoré naberieme polievkovou 
lyžicou a urobíme na pekáči vyloženom 
papierom na pečenie kôpky. Necháme 
postáť asi pol hodiny - kým sa nezohreje 
rúra a pečieme pri 200° C asi 15 
minút. Ešte teplé dávame dole z plechu 
a necháme vychladnúť na mriežke.

Suroviny: 1 veľká cibuľa, 200g klobá-
sy, 200g údeného mäsa, 200g bravčo-
vého pliecka, 50g sušených húb, 500g 
kyslej kapusty nakrájanej na krátke 
rezance, 2 veľké zemiaky, soľ, mleté 

čierne korenie, rasca, majoránka, mle-
tá červená paprika, 2 polievkové lyžice 
oleja.
Postup: Na oleji speníme cibuľku. 
Pridáme na malé kúsky nakrájané 
pliecko, údené mäso, klobásu a huby. 
Udusíme pod pokrievkou asi 15 minút. 
Potom pridáme scedenú kapustu. Pod-
lejeme vodou a varíme asi 30 minút. 
Potom vsypeme na hrubom strúhadle 
nastrúhané zemiaky a zalejeme vodou 
asi 2cm nad ne. Povaríme 10 minút. 
Posolíme, okoreníme a zalejeme vodou 
z kapusty. Prikryjeme a odstavíme.

  

 
Suroviny: 4 porcie kapra, 1l mlieka, 2 
lyžice soli, celú hlávku cesnaku, 4 lyži-
ce hladkej múky, 1 lyžičku sladkej mle-
tej červenej papriky, polovicu lyžičky 
korenia karí, 1 lyžičku majoránu, vajce, 
strúhanku, tuk na vyprážanie.
Postup: Deň vopred porcie kapra vloží-
me do presoleného mlieka rozmiešané-
ho s veľkým množstvom prelisovaného 
cesnaku. Na druhý deň porcie osušíme, 
obalíme v hladkej múke rozmiešanej s 
mletou červenou paprikou, korením 
karí, rozmrveným majoránom. Ďalej 
obalíme v rozšľahanom vajci a strúhan-
ke. Vypražíme v horúcom oleji.

Suroviny: šťava z jedného citróna, 4 
vajcia, 4 stredne veľké cibule, zväzok 
estragónu a petržlenovej vňate, 500g 
paradajok, 40g prerastanej slaninky po-
krájanej na rezance, 100g masla, 5 PL 
oleja, soľ, cukor, korenie biele
Postup: Umytého očisteného kapra 
osušiť utierkou. Zvnútra potrieť citró-
novou šťavou, nechať 15 minút odstáť. 
Umyť byliny a posekať nadrobno. Para-
dajky a cibuľu nakrájať na krúžky, 2 ci-
bule na malé kocky. Vajcia pomiešať s 
3-4 PL listov estragónu a 4 PL, petržle-
novej vňate, pridať soľ a korenie. Cibuľu 
nakrájanú na kocky usmažiť do zlatista 
na 30g mala. Pridať bylinovú zmes a od-
staviť z platne. Na plech dať olej a 50g 
masla, rúru predhriať na 250° C. Kapra 
na oboch stranách narezať šikmo 5cm 
hlbokým rezom, potom ho nasoliť a na-
koreniť, do brušnej dutiny vložiť byliny s 
vajíčkami a cibuľou.
Kapra položiť na pekáč a striedavo naň 
uložiť na neho rezance slaninky a kúsky 
masla. Cibuľu, paradajky, petržlen a es-
tragón poukladať okolo kapra, zeleninu 
jemne nasoliť. 2 PL citrónovej šťavy a 1 
ČL cukru premiešať v 1 ½ šálke horúcej 

Humor

Pranostiky

Zrnká múdrosti

☺

☺

☺

☺

Svätá Barbora ťahá sane do dvora.
Keď na deň Mikuláša sneží, bude 
požehnaný rok.
Aké sú od Lucie do Vianoc dni, také 
budú aj mesiace.
Keď si Lucia na mena háby zablatí, v 
januári si ich prať bude.
Od Lucie do Vianoc každá noc má 
svoju moc.

❚  Život je zbierkou lekcií, ktoré treba 
prežiť, aby sme ich pochopili.

❚   Zlodej je podliak, ktorý vám popri 
majetku vzal aj ilúziu, že máte 
dokonalý bezpečnostný zámok.

❚   Dobrodenie je len vtedy 
dobrodením, ak je obetou.

❚   Záleží na tom, čo si a nie na tom, čo 
máš

❚   Ak mi niečo povieš, zabudnem. Ak 
mi to ukážeš, zapamätám si to. Ak 
to sám urobím, pochopím.

Jasné Vianoce, mnoho vína a ovocia.
Keď je hus na Vianoce na blate, na 
Jozefa bude na ľade.
Keď je na Štedrý deň večer mnoho 
hviezd, je mnoho zemiakov.
Keď je na Štedrý deň veľa hviezdičiek, 
na budúci rok je veľa kureniec.
Štedrý večer jasný každému je milý, dá 
vraj pánboh vína, požehná v obilí.

Liaty medovník

Kapustnica

Zázvorníky - moderne

Vyprážaný kapor

Pečený kapor

(Pokračovanie na strane 14)
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vody a pridať na pekáč. Piecť pri 200° C 
cca 25-30 minút.
Kapra môžete podávať s varenými ze-
miakmi, ak treba, výpek môžete trošku 
dochutiť a podávať spolu s rybou. Ozdo-
bíme krúžkami citrónu.

Znamenia a naše 
temné stránky
Každé zo znamení zverokruhu skrýva v 
sebe okrem svojich pozitívnych stránok 
aj negatívne. Nezdobia nás iba cnosti 
nášho slnečného znamenia, ale ovláda-
jú nás aj jeho tiene. 
A hoci každý by chcel počuť len o svojich 
dobrých vlastnostiach, oči by sme ne-
mali zatvárať ani pred tými zápornými. 
Pretože svoje slabé stránky dokážeme 
prekonať iba vtedy, ak ich spoznáme.
Baran: Koná bez uvažovania, hlučne a 
naliehavo, bez ohľadu na okolie. Aj za 
cenu násilia chce presadiť svoje momen-
tálne záujmy. Ťažko sa s ním vychádza, 
pretože chce vládnuť. Vyhľadáva boj a 
rozpory, lebo v nich si overuje svoju silu. 
Býk: Sebauspokojenie nachádza najmä 
v materiálnej oblasti; neúnavne zhro-
mažďuje majetok a peniaze. Na prekáž-
ku mu môže byť aj jeho konzervatizmus 
a neschopnosť prispôsobiť sa novým 
okolnostiam; fanaticky obhajuje aj dáv-
no prežité veci. 

Blíženci: Ich horšie stránky sú ľahko-
myseľnosť, povrchnosť, vypočítavosť a 
nespoľahlivosť. Vyhýbajú sa povinnos-
tiam a pri komplikáciách zdupkajú. Sú 
mimoriadne zvedaví, no tajomstvo neu-
držia, bývajú aj klebetní a radi sa pýšia 
cudzím perím. 
Rak: je urážlivý, nepredstaviteľne ná-
ladový, svojimi slzami vzbudzuje v dru-
hých pocity viny. Ničí svoje najbližšie 
okolie neustálou starostlivosťou a rád 
prenáša naň svoje nálady. Nestálosťou 
komplikuje život sebe aj svojim blíz-
kym. 
Lev: Nepodarený Lev je panovačný 
a sebecký. Správa sa povýšene a na 
ostatných má prehnané nároky. Stále 
potrebuje na seba upozorňovať. Obáva 
sa, že niekto by mohol byť schopnejší a 
prevýšiť ho, a tak bráni ostatným, aby 
sa mohli uplatniť. 
Panna: Posadnutosťou po čistote, 
poriadku a zdravej strave dokáže te-
rorizovať svoju rodinu. Je neúprimná, 
nedôverčivá, nespokojná, má potrebu 
niekoho stále kritizovať a svojou pe-
dantnosťou a puntičkárstvom dokáže 
všetkých okolo otráviť. 
Váhy: Povrchnosť a lenivosť, predstie-
ranie citov, túžba po zábavách a bez-
starostnom živote - to sú temné stránky 
Váh. Pred hrozbou konfliktov pristúpia 
aj na nedôstojné kompromisy a potom 
trpia; to všetko pre svoju nerozhodnosť. 
 

Škorpión: Musí mať vždy pravdu. Je 
deštruktívny a fanatický, zlomyseľný a 
pomstychtivý. Vyhľadáva trecie plochy, 
aby mohol demonštrovať prevahu nad 
partnerom. Vyžaduje vzdanie sa vlast-
nej individuality. Najviac ubližuje tým, 
ktorých má rád a neuvedomuje si, že 
keď ničí druhých, ničí aj seba. 
Strelec: Snaží sa vytvoriť ilúziu, že 
on je niečo viac. Je pyšný, neomylný a 
urážlivý, rád oslňuje povrchnými filozo-
fickými či duchovnými názormi. Veselo 
si žije nad pomery a rozhadzuje penia-
ze, ktoré sa potom snaží niekde vyhrať. 
Kozorožec: Môže byť sebecký a bez-
ohľadný. Nikdy si nedokáže priznať 
svoju chybu. Nie je veľkorysý ani k sebe 
a odrieka si životné radosti, aj keď má 
dostatok. K partnerovi býva chladný, 
rezervovaný a nemilosrdný. Nezabúda 
na krivdy. 
Vodnár: Rád upútava na seba pozor-
nosť svojím konaním, oblečením alebo 
fantáziami. Často sa preceňuje a je zby-
točné ho o niečom presviedčať, pretože 
automaticky prechádza do opozície. In-
klinuje k extravaganciám, aj v láske. 
Ryby: Rafinovane dokážu manipulovať 
svoje okolie zdanlivou bezmocnosťou. 
Ak sa im to hodí, prekrúcajú fakty. Bý-
vajú aj zlomyseľné a pokrytecké, nepo-
riadne a večne ,,mimo“. Svojou hysté-
riou a nespoľahlivosťou dokáže Ryba 
rozvrátiť každý vzťah.
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