
 

 

V čas, ktorý tak neúprosne beží nás 
všetkých doviedol ku koncu roku 2011.
Koledy, darčeky, výzdoba stromčeka, zhon 
pri nákupoch, vôňa pečiva- to všetko vytvára 
v nás neopakovateľnú atmosféru Vianoc. 
Aj napriek tomu, že nie všetci pristúpime 
k rovnako bohato prestretému stolu, predsa 
len pociťujeme, viac ľudskú spolupatričnosť, 
blízkosť a lásku k svojim blízkym. 

Vianočné obdobie je skutočne vhodné 
na to, aby sme sa na čas zastavili, v ticho-
sti a pokoji rozmýšľali odkiaľ sme a kam 
spejeme, i nad postojom k sebe, k svojmu 
okoliu. I k tomu sú tieto dni určené. Iba tak 
naplníme obsah a odkaz Vianoc v tom pra-
vom slova zmysle. Iba tak dôjdeme k svojmu 
vnútornému pokoju a duševnej rovnováhe, 
ale i k správnemu usmerňovaniu životných 
postojov mladej generácie. Je raz darmo, 
príklady priťahujú. Verím, že Vianoce nebudú 
pre nás len symbolom moci peňazí, verím, 
že sa stanú symbolom ducha, krásnych 
vzťahov v rodine a v spoločenskom živote. 
Preto vám všetkým vážení spoluobčania 
a milí rodáci prajem v nasledujúcich dňoch 
veľa lásky a pokoja. 

Do konca kalendárneho roka nám ostáva 
len niekoľko dní a po ich uplynutí opäť za-
staneme na prahu nového roku. Je teda 
prirodzené, ak sa v nasledujúcich chvíľach 
zastavíme v pokojnej, sviatočnej atmos-
fére, zhodnotíme všetko to, čo nám práve 
končiaci rok priniesol a čo sme dokázali pre 
obec a našich spoluobčanov uskutočniť. 
V oblasti kultúry sme v priebehu roka uspo-
riadali v spolupráci so spoločenskými orga-
nizáciami, speváckymi skupinami, základ-
nou a materskou školou akcie, ktoré boli 
občanmi obce očakávané a na ktoré sa 
už vopred tešili. V tejto oblasti sme určite 
naplnili túžby našich spoluobčanov, o čom 
svedčí aj účasť na ich podujatiach. 

V oblasti športu a telovýchovy sa tiež 
úroveň práce oproti predchádzajúcim ro-
kom zlepšila. V predchádzajúcich rokoch 
sa rozhodovalo o tom čo chceme dosiahnuť 
v rokoch nasledujúcich. V investičných 
akciách došlo k ďalšiemu napredovaniu. 
Jednou z najväčších bolo pokračovanie 
v začatých prácach na revitalizácii centra 
obce. Na túto rozsiahlu akciu sme získali 
na konci minulého roka z Európskej únii 
a štátneho rozvoja 786 776,€, čo pred-
stavuje 95% nákladov a 5% bolo uhrádza-
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Mrazivé Vianoce, všade biely sneh, konečne pokoj, nebo plné hviezd. Je 
tu čas sviatočný, keď stromček sa ligoce, prajeme zo srdca prekrásne 

Vianoce. 
Na stromčeku sviečka svieti, pokoj, šťastie nech k Vám letí. 

A keď rozžiaria sa Vaše tváre, by hojnosti ste mali stále.

Vinšujeme Vám všetko šťastie do roku nového, nech Vás Pán Boh 
ochraňuje od všetkého smutného. Vinšujem Vám nový rok, aby ste mali 
šťastný krok, doma lásku, svornosť a všetkého hojnosť. V novom roku 
všetci svorne nažívajme vospolok, tak nám bude i v trápení požehnaný 

každý krok. 
 Redakčná rada

Mnohí Lužiančania, najmä staršia gen-
erácia si pamätá akým pozitívnym krokom 
bolo vybudovanie areálu základnej školy, 
neskôr materskej školy, prekrásny areál 
športovísk, školský sad, políčka zeleniny 
a kvetov, ktorými sa škola mohla pýšiť. 
Mladšia generácia si však už zapamätala 
schátralé neudržiavané prostredie, burinu, 
sad prerastený kríkmi, nevalné športoviská.

Snahou obce po znovu nadobudnutí sa-
mostatnosti odčlenením sa od mesta Nitra, 
bolo tento nelichotivý stav zmeniť. V prvom 
rade bolo potrebné zrekonštruovať vnú-
torné priestory budovy základnej a ma-
terskej školy, vybudovať novú kotolňu, 
opraviť strechy, vymeniť okná na základnej 
škole, materskej škole, školskej jedálne 
aj telocvični. To sa obci podarilo aj vďaka 

pomoci zo štátnych a európskych fon-
dov. Priestory školy a školských zari-
adení sú naozaj moderné, čisté, kultúrne. 
Mrzí nás len stále klesajúci počet detí 
v základnej škole napriek tomu, že počet 
školopovinných detí v obci má vzrasta-
júci trend. To však nie je predmetom tohto 
príspevku, ktorým chcem upriamiť vašu 
pozornosť na zmeny, ktoré nastali v okolí 
školy a priestorov celého školského areálu 
v tomto roku, ich spoločensky účelného 
a kultúrneho využitia.

Krok za krokom hľadali orgány obce, 
komisie zastupiteľstva, osobitne komisia 
životného prostredia, varianty možného 
riešenia za účasti odborných kruhov, 
špecialistov, ktoré by spĺňali požiadavky na 
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ných z obecného rozpočtu, čo predstavuje 
čiastku 45 567,- €. 

Uskutočnené investičné akcie:
• Výmena elektrických stĺpov a rozvod níz-

keho napätia v obci, ktoré prevádzali ZSE 
Nitra. Na týchto podperných bodoch –
stĺpoch sme museli previesť výmenu obec-
ného osvetlenia a miestneho rozhlasu. 
Tieto náklady predstavovali čiastku 16 
242,- €.

• Kanál a prekládka plynu na Kaplanovej 
ulici predstavuje čiastku 21 895,- €.

• Chodník spájajúci Kaplánovu a Rastislav-
ovu ulicu predstavuje čiastku 10 128,- €

• Súčasne s revitalizáciou sa vybudovalo 
v areály základnej školy multifunkčné 
ihrisko v hodnote 51 747,- €

• Zakúpenie pozemkov pre obec predstavu-
je čiastku 78 924,- €

• Zakúpenie pozemku pod novým cin-
torínom od železníc stál obec 25 038,-€

• Zmeny a doplnky v územnom pláne pred-
stavujú čiastku 9 312,-€

• Projektová dokumentácia na preven-
ciu pred povodňami v obci predstavuje 
čiastku 12 600,-€

• Zveľaďovanie obecného majetku (výmena 
okien na budove OFK) 1 226,- €

• Projektová dokumentácia na zateplenie 
kultúrneho domu a budovy OFK stála obec 
2 136,- €

• Pre bezpečnosť našich spoluobčanov sa 
zakúpili a namontovali dva kusy meračov 
rýchlostí v hodnote 5 040,-€, na ktoré 
poskytla Allianz - Slovenská poisťovňa do-
táciu vo výške 1 600,- € 

• Pre našich najmenších boli vybudované 
dve detské ihriská (Počašie a Korytovská 
ulica) v hodnote 5 897,-€
Môžem úprimne a pravdivo skonštatovať, 

že veľa práce je za nami, ale ešte viac pred 
nami. Chcel by som pri tejto príležitosti 
poďakovať každému, kto bol akýmkoľvek 
spôsobom nápomocný pri budovaní, 
skrášľovaní a vytváraní nových, lepších pod-
mienok pre našich občanov a podnikateľov. 
Splnenie týchto očakávaní nebude také 
ľahké. Spolieham sa na vás, ktorí máte bo-
haté životné skúsenosti, vedomosti, na vás, 
ktorým záleží na blahu našej obce. 

Všetkým vám, ktorí ste priložili ruku k dielu 
úprimne ďakujem.

Prajem vám príjemné prežitie Vianoc, 
Božie požehnanie, zdravie, nech láska pokoj 
a úspechy sprevádzajú vaše dni v nasledu-
júcom roku.

Jozef Bojda, starosta obce

Keď zamestnanie sa stane 
koníčkom a pomoc druhým potešením

Na tejto stránke Lužianskych noviniek 
sa stalo už zaužívanou tradíciou, že na 
nej zverejňujeme osobnosti z našej obce, 
ktoré žijú medzi nami, niekedy nenápad-
né, skromné, ktoré stretávame denne na 
ulici na spoločenských podujatiach, v kos-
tole... Pri tom pre našu obec urobili veľa, 
v minulosti, ale robia i teraz, podľa svojich 
možností. Ani si to neuvedomujeme, až keď 
ich potrebujeme, vtedy zistíme, že sú pre 
nás dôležití.

Jednou z nich, z našich spoluobčaniek, 
ktoré bytostne splynuli s našou obcou je 
Jozefína Haringová. 

Svetlo sveta uzrela 19. 3. 1931 
v Lužiankach. Pochádza z robotníckej rodiny. 
Otec Jozef Paulis pracoval v nitrianskych 
mlynoch, matka bola domáca. Narodila sa 
ako šieste dieťa z ôsmych. Základnú školu 
absolvovala v rodnej obci. Po ukončení 
základnej školy – povinnej dochádzky nas-
túpila do zamestnania, do nitrianskych 
mlynov a neskôr do Bratislavských auto-
mobilových závodov v Nitre, kde pracovala 
až do odchodu na dôchodok. V BAZ-ke nas-
túpila na prácu pre ženy vtedy neobyčajnú 
a zvláštnu. Pracovala na vysokozdvižnom 
vozíku a mostovom žeriave. Práca to bola 
zaujímavá ale zároveň zodpovedná a na 
tú dobu nebezpečná, pretože musela 
prenášať bremená medzi ľuďmi a nad ich 
hlavami. Za svoje pracovné úsilie bola mno-
hokrát ocenená a vyznamenaná.

Okrem zamestnania sa ako matka starala 
o svoje štyri deti (troch chlapcov a jedno 
dievča). Popri tom jej vždy ostal čas aj na 
verejnú činnosť, ktorá bola v tom čase 
u nás rozvinutá. Aktívne sa zapájala do 
spoločenských organizácii ako Jednota SD, 
Zväzu žien, do SČK, Ružencový spolok. Bola 
dlhodobým darcom krvi, do Zlatej Jánskeho 
plakety jej chýbali len dva odbery, tejto vzác-

nej tekutiny, ktoré nemohla absolvovať pre 
neuvoľnenie z práce. 

Aktivity mimo zamestnania v našej obci boli 
rôznorodé a ona nemohla na žiadnej chýbať, 
od uvítania detí do života až po rozlúčku zo 
zosnulými. 

Okrem práci, ktorá sa postupne stala jej 
koníčkom a spoločenských aktivít si našla 
čas aj pre svoje záľuby, ako bolo šitie – a to 
nielen pre svoje deti a seba, ale aj pre svojich 
známych. Ďalej to bolo vyšívanie, jej výšivky 
slúžia svojmu účelu dodnes. Veľkú záľubu 
mala aj v pletení svetrov. 

Svoje vedomosti a zručnosti si prehlbovala 
aj prostredníctvom kurzov, ktoré sa pre veľký 
záujem konali v kultúrnom dome. Boli to 
kurzy hlavne z oblasti gastronómie, varenia 
pečenia a zhotovovania studených mís.

Počas mladosti medzi jej záľuby patril aj 
tanec. Zábavy sa konali u Beka (poschodová 
budova oproti ŽS, kde bola neskoršie aj 
kinosála). Na týchto zábavách sa spoznala 
so svojim manželom Cyrilom.

Na otázku ako to všetko mohla stíhať 
pri štyroch deťoch, prácach v domác-
nosti, zamestnaní, keď musela pracovať 
aj v predĺžených zmenách s úsmevom 
odpovedala: „Vo všetkom mojom snažení mi 
bol vždy oporou a veľkým pomocníkom môj 
manžel .“

 I keď je Jozefína Haringová dnes už na 
zaslúženom odpočinku, jej zvučný hlas 
môžeme počuť v kostole ale i pri odprevád-
zaní našich spoluobčanov na poslednej 
ceste. Nedávno sa Jozefína Haringová dožila 
krásnych, okrúhlych osemdesiatich rokov. 
Za všetko jej celoživotné snaženie sa jej ch-
cem poďakovať, popriať jej pevné zdravie, do 
ďalších rokov života, šťastie a radosť v kruhu 
rodiny, štyroch detí, jedenástich vnúčat 
a trinásť pravnúčat. 

Milan Cabánek

pokračovanie zo strany 1
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Základná škola s materskou školou v Lužiankach

Naša škola je v nádhernom prostredí 
obce. Obklopuje ju park s množstvom stro-
mov, veľký športový a oddychový areál pre 
naše deti a občanov. Tento rok oslavujeme 
významné jubileum 50. výročie otvorenia 
budovy našej školy. 

Stavebnou rekonštrukciou exteriéru a in-
teriéru budovy získala nový moderný vzhľad 
a funkčnosť. Je stále tu, aby v jej priestoroch 
pod vedením odborných pedagogických 
zamestnancov vyrastala nová generácia 
vzdelaných a čestných občanov našej obce 

a vlasti. Pod jej strechou sú tvorivé, pracovi-
té, usilovné deti, ktoré získavajú vedomosti 
vo výchovno-vzdelávacom procese podľa 
nového Štátneho vzdelávacieho programu 
s mottom: „CHCEM BYŤ MÚDRY A DOBRÝ“.
 Škola počtom žiakov patrí k menším 
školám „rodinného typu“ , preto je pre nás 
dôležité každé dieťa so svojimi potrebami, 
schopnosťami a danosťami. Všestranne 
rozvíjame celistvú osobnosť jednotlivca 
po rozumovej i emocionálnej stránke vo 
vyučovacom procese, zapájaním žiakov do 
súťaží a olympiád, školskými aktivitami, 
exkurziami a popoludňajšou mimoškolskou 
činnosťou v záujmových útvaroch ako sú: 
počítačový, futbalový, hokejbalový, stol-
notenisový, vybíjaná, spevácky, tanečný, 
pohybovo-dramatický, mladý záhradkár, 
čítanie s Osmijankom a šikovníček. 

Žiaci pracujú v školskom parlamente 
a vytvárajú svoj školský časopis „Rake-
ta“. Každoročne si pod vedením svojich 
učiteliek pripravujú „Vianočnú akadémiu“ 
a kultúrny program ku „Dňu matiek“.

Zabezpečujeme kvalitnú odbornú výučbu 
anglického jazyka od 1. ročníka a nemec-
kého jazyka od 6. ročníka. 

Pred tromi rokmi bola zriadená špeciálna 
trieda pod vedením špeciálneho pedagóga 
pre žiakov so špeciálnymi výchovno – vzde-
lávacími potrebami, ktorí postupujú podľa 
špeciálneho programu pre jednotlivý druh 
postihnutia. 

Zapojili sme sa do projektu „Zdravá 
škola“, kladieme dôraz na zdravý životný 
štýl, racionálne a zdravé stravovanie a 
vedieme žiakov k prevencii proti drogám, 
alkoholu a fajčeniu.

Disponujeme odbornými učebňami s 
výpočtovou technikou a interaktívnou 
tabuľou. Náš novo vybudovaný areál sa 
pýši novým multifunkčným ihriskom, 

ktoré ponúka žiakom športové vyžite aj vo 
voľnom čase. 

Už od začiatku školského roka 2011/ 
2012 usilovne pracujeme a realizujeme 
množstvo aktivít a projektov: 

21.9. Svetový deň mieru sme si pripomen-
uli akciou „Beh za mier“. Žiaci našej školy 
bežali po vyznačenej trase s pripnutou 
trikolórou na ramene. Počet účastníkov 90.
Žiaci 5.,6. a 7. ročníka navštívili Krajskú 
knižnicu Karola Kmeťku v Nitre.

Žiaci si vypočuli prednášku o pravidlách v 

knižnici, o spôsobe ako si správne vybrať a 
vypožičať knižku. Dozvedeli sa kde hľadať 
knižky podľa žánrov a založili si vlastné 
čitateľské preukazy.

Jednou z tradičných súťaží, ktorej sa žiaci 
zúčastňujú je CO – mladý záchranár. Túto 
súťaž zastrešuje SPP a každoročne sa 
koná v ich areály na Levickej ulici. Žiaci 
počas súťaže predvádzajú svoje vedomos-
ti, schopnosti a skúsenosti z oblasti prvej 
pomoci, z oblasti prostriedkov individuál-
nej ochrany, riešenia mimoriadnych si-
tuácií a požiarnej oblasti. Samozrejme ako 
správna súťaž ani táto sa nezaobíde bez 
vedomostného testu s ktorým sa súťažiaci 
potrápia 15 minút. Za dobré výsledky si 
žiaci odnášajú nielen tašku plnú ocenení 
ale aj dobrý pocit z osobného úspechu.

Išli sme za kultúrou do Starého divadla v 
Nitre na divadelné predstavenie „Kmotra 
smrť a zázračný lekár“. Predstavenie obsa-
hovalo veľa audio - vizuálnych prvkov, čo v 
žiakoch zanechalo hlboký dojem.

Pre našich žiakov každý rok pripravujeme 
v rámci enviromentálnej výchovy tematický 
deň s názvom „Žijeme a rastieme zdravo“ 
Žiaci pod vedením svojej triednej učiteľky 

pripravovali skvelé a zdravé jedlá. Naším 
cieľom je spestriť žiakom vyučovací proces, 
upevňovať vzťahy v triede, vzťah ku škole a 
vypestovať u žiakov zdravý životný štýl.

Žiaci 1. ročníka po splnení zadaných 
úloh boli riaditeľkou školy Mgr. Soňou 
Kochanskou pasovaní za prvákov našej 
školy. Hosťami tejto dôležitej udalosti bol 
starosta Jozef Bojda, ktorý poprial našim 
prvákom veľa usilovnosti, úspechov a 
dobrých výsledkov. Podporiť ich prišli aj 
naši škôlkari v sprievode zástupkyni Má-
rie Čurgaliovej. A nechýbali ani členky 
združenia dôchodcov a rodičia našich 
skvelých prvákov.

Žiaci 4.a 5.ročníka navštívili v rámci re-
gionálnej výchovy Ponitrianske múzeum 
v Nitre- expozíciu Archeologické nálezy na 
území mesta Nitry.

24.10. Medzinárodný deň knižníc sme si 
pripomenuli „Podujatím v školskej knižnici“ 
, ktorý bol zameraný na rozvíjanie lásky ku 
knihám. Žiaci sa prezentáciou na inter-
aktívnej tabuli dozvedeli o najstaršej i o 
najväčšej knižnici a o funkcii knižníc. Pro-
jektovou prácou v skupinách tvorili knižnú 
obálku, knihu o známych

slovenských spisovateľoch, záložky do 
kníh, ilustrácie a nacvičili krátke divadelné 
predstavenie. Zapojili sme sa do súťaže 
o najzaujímavejšie podujatie v školskej 
knižnici.

Žiaci absolvovali exkurziu v Modre. 
Navštívili továreň na výrobu originálnej mo-
dranskej majoliky a múzeum nášho národ-
ného buditeľa Ľudovíta Štúra. 

Krásnym a zábavným ukončením me-
siaca októbra bola „Halloween párty“ v 
strašidelných maskách so súťažou vo 
vyrezávaní tekvíc.

Tešíme sa z práce a úspechov našich 
žiakov a záleží nám osobitne na každom 
žiakovi našej školy.

Toto je len malá časť zo života školy. 
Ešte nás čaká veľa práce a námahy do 
konca školského roka, ale „ bez práce 
nie sú koláče“ ako hovorí naše staré slov-
enské príslovie. Touto cestou sa chceme 
poďakovať všetkým rodičom a priateľom 
základnej školy, ktorí nám pomáhajú pri 
našej práci a dôverujú nám. Dúfame, že 
náš cieľ vychovať z detí múdrych a dobrých 
mladých ľudí, sa nám podarí splniť. Vy-
chovávame žiakov pre život a nie pre úrad 
práce.    Riaditeľka ZŠ
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účelnosť, modernosť a funkčnosť tohto 
priestoru. Tak postupne vznikala štúdia 
možného architektonického riešenia.

Riešiteľský kolektív projektovej dokumen-
tácie pod vedením Ing. Karola Slivkaniča 
pripravil zaujímavý projekt revitalizácie 
centra obce s možnosťou zapojenia sa do 
výzvy podporovanej zo štátneho rozpočtu 
a fondov EU. Projekt obce svojim riešením 
zaujal a splnil podmienky umožňujúce 
získať nenávratný finančný príspevok, 
ktorý obec získala vo výške viac ako 800 

tisíc eur.
Riešenie pozostávalo z revitalizácie centra 

obce v dvoch častiach, pričom Centrum I.
je komplexná prestavba areálu Základnej 
školy s materskou školou a Centrum II. 
zásadná zmena okolia kostola a miestnej 
fary ako centrálnej oddychovej zóny obce..

Ako sa projekt podaril môžeme všetci 
pozorovať tesne pred jeho dokončením. 
S možnosťami využitia týchto novovyt-
vorených priestranstiev sa budeme všetci 
postupne zoznamovať a hľadať si svoje 
miesto oddychu, relaxu a pokoja k čomu sú 
predurčené.

Nad zámer a zadanie projektu obec vy-
budovala na svoje náklady nový športový 
areál- multifunkčné ihrisko, ktoré výrazne 
dotvára celý priestor areálu školy a 
zvyšuje funkčnosť priestoru. Jeho otvorenie 
bude v mesiaci december a s jeho plným 
využitím počítame v jarných mesiacoch.

Technické parametre novovybudovaných 
a zrekonštruovaných priestorov sú úctyhod-

né. Celková revitalizovaná plocha v areály 
školy je viac ako 25 tisíc m2. Vodná plocha 
jazierka presahuje 410m2. Plocha trávnikov 
je väčšia ako 10 tisíc m2. Vysadených bolo 
8 tisíc kríkov. Novovybudovaných bolo viac 
ako 2 km2 chodníkov, spevnených plôch, 
pekný priestor prírodného amfiteátra, par-
koviská, zatrávnené plochy ako lúky. Pre 
radosť detí bol osadený detský mobiliár, 
ktorý celý priestor zatraktívňuje. Pre od-
dych je popri chodníkoch umiestnených 
48 lavičiek. Bude na nás všetkých ako si 
na tieto nové priestory zvykneme a aký 
život im vdýchneme. Želám si aby občania, 
mládež, občianske združenia , organizácie 
právnické subjekty v obci na jednej strane 
hľadali možnosti aktívneho využitia týchto 
priestorov ako aj prejavili záujem o trvalú 
starostlivosť či patronát nad konkrétnym 
priestorom.

Pekný a zaujímavý priestor vznikol v cen-
tre obce okolo miestneho kostola a fary. 
Veríme, že sa stane miestom duchovného 
relaxu, oddychu a čerpania nových síl 
starších ako aj mladých ľudí a vzniknuté 

dedinské námestie si všetci obľúbime.
 V etape odovzdávania tohto diela od 

stavebných a ostatných realizačných 
firiem chcem poďakovať všetkým zain-
teresovaným na prípravných, projekčných 
a realizačných prácach za skutočne zau-
jímavé dielo, ktoré má všetky predpokla-
dy stať sa dielom a miestom, na ktoré 
budú jeho tvorcovia ale hlavne užívatelia, 
občania Lužianok , právom hrdí.

 Jozef Bojda 

pokračovanie zo strany 1

Materská škola v Lužiankach je súčasťou 
právneho subjektu ZŠ s MŠ Lužianky. Posky-
tuje predprimárne vzdelávanie deťom od 3 - 6
rokov. Rodičom ponúkame celodennú, ale 
aj poldennú formu výchovy a vzdelávania. 
V školskom roku 2011/2012 realizujeme 
výchovu a vzdelávanie v dvoch triedach 
s celodennou a v jednej triede s polden-
nou starostlivosťou. Výchovu a vzdelávanie 
uskutočňuje päť učiteliek pred primárneho 
vzdelávania, ktoré spĺňajú podmienky od-
bornej a pedagogickej spôsobilosti v súlade 
s platnou legislatívou. Od 1.9.2009 pracu-
jeme podľa Školského vzdelávacieho pro-
gramu, ktorý má názov ,, Veselá školička“. 
Vypracovaný je v súlade so Štátnym vzde-
lávacím programom ISCED – 0. Materská 
škola sa zamerala na rozvíjanie enviromen-
tálnej kultúry, ktorú realizujeme v troch 
rovinách: vo vzťahu k sebe, vo vzťahu k iným 
ľuďom a vo vzťahu k životnému prostrediu. 
Učebné osnovy majú desať obsahových cel-
kov. Každý celok má 4 -5 tém, ktoré na seba 
plynule nadväzujú. Zakúpených bolo veľa 
pomôcok na experimentovanie a pozoro-
vanie priamo v prírode. MŠ disponuje mod-
ernými IKT, ktoré sú využívané pri výcho-
vno –vzdelávacom procese. Talent detí 
ďalej rozvíjame v krúžkovej činnosti, ktorú 
uskutočňujeme v popoludňajších hodinách. 
Enviromentálny a zdravotný krúžok realizujú 
učiteľky MŠ. V spolupráci s CVČ DOMINO 
tanečno - dramatický krúžok Pampúšik, v 
spolupráci so súkromnou ZUŠ ARS STUDIO 
– výtvarný a tanečný krúžok a v spolupráci 
s jazykovou školou AMME – krúžok oboz-
namovania s anglickým jazykom. Materská 
škola má bohatú aj mimoškolskú činnosť- 
organizujeme rôzne oslavy pre deti, rodičov, 
občanov v obci, návštevy Bábkového di-
vadla v Nitre, výchovné koncerty ,súťaže, 
návštevy soľnej jaskyne, sauny .Spolupracu-
jeme s okolitými MŠ v spoločnom metod-
ickom združení, pre ktoré pravidelne orga-
nizujeme tvorivé dielne na rôzne témy a v 
tomto školskom roku už VIII. ročník športovej 

olympiády pre MŠ. Veľmi dobrú spoluprácu 
má MŠ s rodičmi, so ZŠ, s OÚ Lužianky, s 
komisiami a združeniami v obci s obecnou 
políciou, s pani zubárkou...Deti sa pravi-
delne zúčastňujú na rôznych súťažiach, 
výtvarnými prácami a článkami prispievame 
do rôznych periodík. Na súťažiach dosahujú 
deti veľmi pekné výsledky. Za všetky spome-
niem získanie Putovného pohára a jednej 
zlatej, jednej striebornej a bronzovej medai-

Materská škola - 
,,Veselá školička“

ly na športovej olympiáde pre MŠ v minulom 
školskom roku. MŠ je zapojená do projektu 
,,Zdravá škola“, Adamko hravo – zdravo, 
Bezpečná škôlka. Tiež pokračujeme v plnení 
mliečneho programu a programu ovocie 
do škôl v spolupráci so školskou jedálňou. 
Kapacita materskej školy je 54 detí a tento 
počet detí MŠ od 2.9.2011 aj navštevuje. 
MŠ je umiestnená v jednopodlažnej bu-
dove. Zrekonštruovaná bola v roku 2007- vý-

mena okien, podláh , radiátorov, osvetlenia 
a vymaľovanie všetkých priestorov. V roku 
2008 sa uskutočnila rekonštrukcia sociál-
nych zariadení a v školskom roku 2010/11 
bola budova MŠ zateplená a pýši sa novou 
farebnou fasádou. Interiér je zariadený 
novým účelným nábytkom, hracími kútik-
mi. Edukačný priestor poskytuje dostatok 
možností na sebarealizáciu dieťaťa pri hrách 
a rôznych činnostiach počas dňa. Exteriér je 
veľmi pekne zrekonštruovaný, s dostatkom 
priestoru pre voľný pohyb detí, na tvorenie v 
piesku i na zdolávanie prekážok. 

Touto cestou sa chcem poďakovať 
všetkým, ktorí sa zaslúžili o to , že materská 
škola, aj po tridsiatich rokoch, ktoré v tomto 
roku oslávila, je stále plná veselého smie-
chu bezstarostných detí. 

Mária Čurgaliová
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lik a Pivko (Jozef Buch a Milan Piovarči).
Nesmieme zabudnúť ani na obľúbené 

folklórne slávnosti, ktoré sme v júni zorga-
nizovali v kultúrnom dome v spolupráci so 
speváckou skupinou Lužiančanka. A práve 
s ňou máme veľmi dobrú spoluprácu o 
čom svedčí aj populárna súťaž „Vtipnejší 
vyhráva“, ktorá má čím ďalej, tým väčší 
úspech a známe septembrové „Fazuľové 
hody“ nachádzajúce si čoraz širšiu obľubu 
u speváckych skupín z okolitých obcí.

V programe našej kultúrnej komisie majú 
svoje stále miesto aj naše malé ratolesti z 
materskej a základnej školy, ktorým venu-
jeme pozornosť nielen počas Medzinárod-
ného dňa detí v júni ale počas celého roka.

Október sa každoročne niesol v znamení 
úcty k starším. Tento krát sme pre nich 
pripravili milé podujatie v spolupráci s Jed-
notou dôchodcov v kultúrnom dome. Naši 
seniori sa zabávali na Veselých chlapoch z 
Kozmáloviec. 

V októbri tohto roku mala premiéru akcia 
pod názvom „Rok na dedine“, ktorú sme 
pripravili v spolupráci s speváckou skupi-
nou Lúč a zožala veľký úspech. 

No a na záver tak ako to býva každoročne 
– Mikuláš s čertom rozsvietili vianočný 
stromček pred Obecným úradom aby si 
pod ním našli naši najmenší sladkosti a 
drobné darčeky. 

Dovoľte mi na záver aby som vám v 
mojom mene a v mene členov kultúrnej 
komisie poďakoval za vašu podporu. 

Martin Tonhauser

Z činnosti Kultúrnej komisie pri OZ v Lužiankach

Zo života speváckej skupiny Lužiančanka

Vážení spoluobčania, dovoľte aby som sa 
Vám prihovoril ako nový predseda Kultúrnej 
komisie pri Obecnom zastupiteľstve v 
Lužiankach. Do funkcie som bol zvolený 
obecným zastupiteľstvom začiatkom tohto 
roku. Mojím zámerom je nadviazať na 
doterajšiu úroveň – úspechy a výsledky 
všetkých kultúrnych podujatí a ľudovo – 
umeleckých tradícií, ktoré majú v našej 
obci dlhoročnú históriu ale zároveň aj 
pripraviť nové atraktívne akcie, ktoré za-
ujmú nielen strednú a staršiu generáciu, ale 
predovšetkým mladých ľudí. 

V tomto roku kultúrna komisia pripravila 
pre Vás opäť celý rad zaujímavých podujatí. 
Začiatkom apríla sa uskutočnili Fašiangové 
slávnosti s tradičným pochovávaním basy 
a neodmysliteľným sprievodom masiek. 
Na podnet občanov sa akcia konala počas 
víkendových dní a nie ako obvykle, v minu-
losti z utorka na stredu, čím sme umožnili 
spoluobčanom zabávať sa dlhšie na 
fašiangovej veselici. V tomto roku bola spo-
jená aj s rozmanitými súťažami a bohatou 
tombolou. 

Mnohé ľudové tradície už ustúpili do 
zabudnutia, preto je chvályhodné že v 
našej obci nezabúdame ani na lúčenie sa 
so zimou a vítaním jari hádzaním zapále-
nej Moreny do rieky v podaní domácich, 

krojovaných, speváckych skupín a za zvuku 
ľudovej muziky.

Začiatok mája si už ani nevieme 
predstaviť bez stavania mája a obľúbeného 

majálesu. Tento rok sa uskutočnil až na 
dvoch mies-tach, pred obecným úradom a 
na futbalovom ihrisku, kde pokračoval ma-
jáles zábavou s občerstvením. A ešte jedna 
milá akcia sa konala v tomto mesiaci – 
naše matky sme si uctili v kultúrnom dome 
bohatým programom a milým darčekom. 

Novinkou tohto roka bol prvý ročník súťaže 
vo varení guláša pod názvom „Lužiansky 
kotlík 2011“, ktorého sa zúčastnilo na 
naše prekvapenie, až 27 družstiev z 
celého Nitrianskeho kraja. Ani nepriaznivé 

počasie neodradilo súťažiacich a mnoho 
hostí, ktorí si za zvuku živej country kapely 
Pengagi pochutnávali na výbornom guláši. 

Celú akciu snímala televízia Nitrička a nás 
teší, že prvé miesto získal domáci tím Kýb-

Skupina Lužiančanka pracuje pod ve-
dením Aleny Kikovej. Tvorí ju 7mužov a 6 
žien. Bohužiaľ v tomto roku sme sa na-
posledy rozlúčili s našim aktívnym členom 
Augustínom Eckerom a bývalou členkou 
Zuzanou Kalapovou, ktorí nás predišli do 
večnosti. Nech odpočívajú v pokoji.

Aj v roku 2011 sa spevácka skupina 
Lužiančanka zúčastňovala kultúrnych 
podujatí organizovaných v obci, ale 
i reprezentovala našu obec v širokom okolí. 
Spevácka skupina sa tiež organizátorsky 
podieľala spolu s kultúrnou komisiou na 
akciách ako: Folklórne slávnosti, Vtipnejší 
vyhráva a Fazuľové hody, ktoré robia dobré 
meno našej obci a sú čoraz viac obľúbené 
medzi našimi občanmi. 

Skupina bola pozvaná na 10. výročie 
založenia speváckej skupiny Hájčanka 
do Hájskeho, na dožinky do Šurianok, na 
prezentáciu súborov do Čabu, kde okrem 
našej Lužiančanky vystúpilo ešte 5 amaté-

rskych súborov. Aj tento rok, tak ako vždy 
sme nezabudli na seniorov v domovoch 
dôchodcov na Klokočine a na Borinke.

Členovia skupiny sa tiež zapojili do brigád 
organizovaných Komisiou životného pro-
stredia pri OZ v Lužiankach, kde sa pričinili 
o vyčistenie obce. Spevácka skupina chce 
i naďalej pokračovať vo svojej činnosti 
a šíriť tak dobré meno našej obce.

 Eva Čentéšová

Martin Tonhauser

rskych súborov. Aj tento rok, tak ako vždy 
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Výbor MO SZZ v Lužiankach je zložený 
z 12 členov a 3 členov revíznej komisie, 
sa pravidelne raz mesačne schádza na 
výborových schôdzach, prehodnocuje a ro-
zpracováva plán práce, prijaté uznesenia 
z výročnej členskej schôdze a aktuálne 
problematiky zapracováva do činnosti or-
ganizácie. MO SZZ v Lužiankach sa aktívne 
zapája do náučných, poznávacích, verejno-
prospešných, investičných a zveľaďovacích 
prác v obci:

11.02.2011 – Príprava na výročnú členskú 
schôdzu MO SZZ

20.02.2011 – Výročná členská schôdza 
MO SZZ

Lúč hreje svojimi piesňami

Činnosť MO SZZ v Lužiankach

Veľmi rýchlo plynie čas a ani sme si neuve-
domili, že naša spevácka skupina dovŕšila 
15. výročie svojho vzniku. Potichučky, bez 
parády a vinšovačiek, ale zato s elánom 
sme sa pustili do ďalších činností. 

Po nasýtení sa vôní a chutí gulášov, začali 
sme kolektívnym 2 dňovým zájazdom so 
záhradkármi. Pekné zážitky, krásne príroda 
doplnená našimi piesňami zanechali v nás 
pekné spomienky. Vystúpenie pre Zväz 
invalidov v Slepčanoch, je vždy veľmi milé 
a priateľské. Zbežské dožinkové slávnosti, 
za krásneho letného počasia boli úžasné 
a my sme svojimi veselými pesničkami 
prispeli do ich atmosféry.

Okrem Folklórnych slávností a Fazuľových 
hodov sme sa zúčastnili aj podujatia 
Vtipnejší vyhráva, ktoré organizovala spe-
vácka skupina Lužiančanka. Naši vtipkári 
Zdenka Martišková 
a Jozef Veselovský 
vyhrali prvé miesto. 

Do prípravy nášho 
programu Rok na de-
dine sa s nadšením 
zapájali všetci členovia 
skupiny za aktívnej 
pomoci zakladateľky 
skupiny Evy Jančíkovej, 
Terézie Gajdošíkovej 
a konferencierky Má-
rie Pagačovičovej. Prvá 
októbrová nedeľa bola 

našim sviatkom. Myslím, že na svoje si prišli 
všetci účinkujúci a tiež diváci, veď kapust-
nica bola výborná. 

Na výstavu ovocia a zeleniny sme okrem 
kultúrneho programu prispeli aj dekoračným 
vencom, ktorý bol aj ohodnotený. Degustácia 
produktov našich pestovateľov, hneď pris-
pela k nálade a veselšie sa nám spievalo.
 Na „Katarínskej“ akože zábave v domove 
dôchodcov na Čermáni tradične každý rok 
rozveseľujeme tamojších obyvateľov, a veru, 
že sa aj zatočia. 

Pred nami je čas vianočný a náš program 
Vianočné pastorále, do ktorého zapájame 
aj žiakov základnej školy. Naša snaha je 
dôstojne tento sviatočný program pripraviť. 
Veríme, že mnohí občania sa ho zúčastnia 
a my sa tešíme na vašu priazeň.

Mária Kucharíková

19.3.2011 – Ukážka rezu ovocných stromov
09.04.2011 – Jarné upratovanie – skráš-
lenie obce

12.04.2011 – Orba vyčleneného pozem-
ku pre žiakov ZŠ na vyučovanie – sadenie 
zeleniny 

13.04.2011 – Dopoludnia – rozrobenie ro-
tavátorom pooranej plochy pre žiakov - odpo-
ludnia – vyčistenie plochy od rozsekanej 
buriny, kameňov, trávnatých trsov, príprava 
plochy na sejbu zeleniny 

19.04.2011 – Spoluúčasť členov MO SZZ 
na výsadbe zeleniny so žiakmi a učiteľmi.

14.05.2011 – Brigáda na novom cintoríne, 
okopávanie a očistenie tují po obvode cin-

torína podľa pokynov správcu cintorína 
20.07.2011 – Brigáda na farskej záhrade, 

vypilovanie suchých haluzí, vyhrabávanie 
pokosenej a prerastenej zhnitej trávy, 
úprava viniča, oprava oplotenia, vyčistenie 
školského políčka počas prázdnin žiakov

23.-24.07.2011 – Poznávací dvojdňový 
zájazd 

1. deň: Demänovská dolina – návšteva 
jaskyne Sloboda, 

jaskyňa ľadová -Zuberec – ubytovanie, 
slávnosti v Oravici

2. deň: Vychylovka, Stará Bystrica, Ra-
jecká Lesná, Čičmany

30.07.2011 – Názorná ukážka striha-
nia stromov – letný rez + očkovanie + 
vrúbľovanie 

3.-5.08.2011 – Generálna oprava farskej 
kosačky 

16.-17.8.2011 - Brigáda na fare – zhotove-
nie podkladu, zarámovanie a betonáž dosky 
pod montovanú garáž 

27.08.2011 – Tematický zájazd do 
Rakúskeho TOLNU na Medzinárodnú 
výstavu kvetov a záhrad. Zúčastnilo sa 22 
záhradkárov zaujímavého zájazdu s podob-
nou tematikou ako Agrokomplex Nitra, ibaže 
s dôkladnejšou a detailne rozpracovanou 
ukážkou exponátov „Iný kraj, iný mrav“ bolo 
čo obdivovať. 

04.09.2011 – Zorganizovanie a otvore-
nie celoobecnej záhradkárskej výstavy 
„Ovocia, zeleniny a kvetov“ už 29.ročník 
našej MO SZZ, na ktorej sa zúčastnilo 28 
vystavovateľov so 143 exponátmi. Začala sa 
sv. omšou a ukončenie požehnaním výpest-
kov našim správcom farnosti. Vyhodnotenie 
a ocenenie exponátov. 

5.-6.10.2011 – Brigáda na fare. Dláždenie 
prístupovej komunikácie ku garáži. (Zemné 
práce, kamenivo, zhutnenie a uloženie 
dlažobných kociek)

05.11.2011 – Brigáda na skrášlení obce 
– jesenné upratovanie –„Výzvu komisie 
životného prostredia“ pri OZ v Lužiankach, 
prijalo 17 záhradkárov. Čistili sa ulice 
a verejné priestranstvo, podľa rozdeľovníka.

13.11.2011 – Záhradkári usporiadali na 
záver roka už tradičnú výstavu jabĺk spojenú 
s ochutnávkou destilátov.

 Vyhodnocovalo sa občanmi: 
 - „Najkrajšie jablko“
 - „Najchutnejšie jablko“
 - „Najkvalitnejší a najchutnejší destilát“
MO SZZ v Lužiankach usporiadala dve 

náučné stretnutia, na ktorých sa mohli 
záhradkári zoznámiť a priamo si vyskúšať 
svoje zručnosti a vedomosti, pri jarnom 
a letnom reze drevín ako aj ich očkovanie 
a vrúbľovanie. V rámci poznávania naši 
záhradkári sa zúčastnili dvoch zájazdov. 
Jeden dvojdňový a jeden jednodňový do 
Rakúska. Ukážkou záhradkárskej činnosti 
bolo usporiadanie, vyhodnotenie a ocen-
enie exponátov z výpestkov našich občanov 
na výstave „Ovocia, zeleniny a kvetov“ ako aj 
ochutnávke destilátov a súťaže o najkrajšie 
a najchutnejšie jablko. 

 Milan Cabánek, predseda MO SZZ 
v Lužiankach
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Kto neochutnal – nevie!

V nedeľu 13.novembra 2011 sa konala v 
priestoroch KD Lužianky degustácia jadrovín 
a destilátov. V prípravnej fáze od 13.00 hod. 
prebiehal zber ovocia a liehovín. Záhradkári 
priniesli dva druhy jadrovín - jablká a hrušky. 
Odovzdané jadroviny a alkoholické nápoje 
boli zaevidované podľa pôvodu majiteľa a 
označené poradovým číslom, aby degustujú-
ci neboli ovplyvnení pestovateľom. Členovia 
výboru záhradkárov pripravili stoly, na ta-
niere uložili jablká a hrušky pod určeným 
číslom s označením odrody . Časť odrody sa 
pokrájala na mesiačiky pre ochutnávačov 
a druhá zostala v celosti. Taktiež pálenka 
prinesená od záhradkárov sa preliala do 
štandardných pol litrových fliaš a tie sa 
označili poradovým číslom. K liehovinám sa 
podával nakrájaný tvrdý syr. 

Po ukončení príprav predseda ZO SZZ 
(základná organizácia Slovenského zväzu 
záhradkárov) zahájil degustačnú akciu 
a oboznámil prítomných s jej podmien-
kami. Ochutnávka bola spestrená spevom 
speváckej skupiny LÚČ, ktorá v úvodnom 
výstupe zaradila piesne ospevujúce pálen-
ku a huncútstva, ktoré pri jej pití vznikajú.

Možno je vhodné siahnuť do botaniky a 
histórie, ktoré nám ozrejmia určité súvislos-
ti. Z botanického hľadiska jabloň a hruška 
sú samostatné rody z čeľade ružovitých, 
podčeľade ružovitých. Plod jablone a 
hrušky sa nazýva malvica . Vedecký názov 
jablone domácej je Malus domestica a 
hrušky domácej Pirus domestica. Obe boli 
vypestované z príbuzných divorastúcich 
planých druhov vzájomným krížením. Do 
tejto podčeľade patrí ešte rod dula.

Na ochutnávku ovocia boli prizvaní aj 
mladí záhradkári, žiaci zo ZŠ Lužianky, za 
doprovodu dvoch učiteliek. Oni boli tí, ktorí 
začali s degustáciou jadrovín ako prví. 
Najviac im zaimponovala hruška, odroda 
„Pastornica“, ktorá tým získala 1. miesto, 
s najvyšším počtom odovzdaných lístkov. 
Taktiež dospelí tento kultivar zaradili na 

1. miesto. Popíšeme aspoň niektoré 
charakteristické znaky tejto odrody. Plody 
kultivaru „Pastornica“ sú stredne veľké, typ-
icky hruškovitého tvaru. 

Šupa je hladká, zeleno žltkasto sfarbená. 
Dužina bielo žltkastá, masťovitá, jemne 
šťavnatá s mierne aromatickou príchuťou.

 Z plodov jabĺk sa na 1. mieste umiestnil 

kultivar starej krajovej odrody. Pod takýmito 
názvami literatúra uvádza, že ide o odrody, 
ktoré majú viac ako 100 rokov. Keďže sa 
jednalo o starú odrodu, staršiu než vek 
pestovateľa, ktorý sa dožíva viac ako 50 
rokov a strom vysadil ešte jeho svokor, 
dostala názov „Swiss „. Plody sú stredne 
veľké so žltozelenými neohraničenými plo-
chami okolo kalicha. Ostatná časť šupy je 
bledočervená s nevýraznými žlto zelen-
kastými pásikmi. Dužina je kompaktná, mi-
erne hrudková s nevýraznou chuťou. 

 Degustátori prisúdili 2. miesto odrode 
jabĺk „Golden Delicious“. Z literárnych 
prameňov sa dozvedáme, že tento kul-
tivar bol vyšľachtený v r. 1876. Je to 
naša najrozšírenejšia odroda. Plody sú 
kužeľovitého tvaru ku kalichu zúžené. Farba 
šupy je zelenožltá s lenticelami (prieduchy 
v dužine pod šupou, javiace sa ako hnedé 
bodky na povrchu jablka). Dužina je bielo 
žltá, krehká, šťavnatá so sladkastou chuťou.

Na 3. priečku ochutnávači umiest-
nili kultivar „Idared“. Jablká sú stredne 
veľké, guľatého tvaru. Šupa je hladká 
svetločerveno sfarbená. Dužina je krehká, 
veľmi šťavnatá s vínovo sladkastou, aro-
matickou dobrou chuťou.

Okrem týchto odrôd pestovatelia prin-
iesli aj jonatánky, jonaredky, jonagoldky, 
starkrimsonky, ontaria a ďalšie kultivary.

Pri degustácii destilátov 1. miesto zís-
kala „Hruškovica“, bezfarebná pálenka s 
typickou hruškovou chuťou, riadne tuhá. O 
2. miesto sa zaslúžila „Griotka“, ktorá na-
jviac imponovala ženskému osadenstvu. 
Predpokladáme, že preto, lebo obsahuje 
menej alkoholu v porovnaní s destilátmi z 
pálenice a je sladká. Tretiu priečku obsadila 
„Marhuľovica“ s mierne žltkastou farbou, s 
vôňou a chuťou po plodoch marhúľ.

Je potešiteľné, že si uchovávame a 
ošetrujeme vo svojich záhradách staré stro-
my, ktoré rodia plody so svojráznou farbou 
šupy, vôňou a chuťou dužiny. Tieto ovocné 
stromy prinášajú úrodu aj napriek nepri-
aznivým podmienkam, sú odolnejšie voči 
chorobám a tvoria tak cenný genetický ma-
teriál. Majú schopnosť sa rozmnožovať aj z 
jadier a výpestky z nich vo veľkej miere si 
zachovávajú rodičovské vlastnosti. 

Možno konštatovať, že degustácia jadrovín 
a destilátov potešila temer všetky zmysly. 
Najskôr sa pokochali oči, potom hmat, čuch 
a nakoniec maškrtný jazyk .

Katarína ŠEBOVÁ

Výstava 
ovocia a zeleniny

Každoročne v mesiaci september sa koná 
výstava ovocia, zeleniny a kvetov. Tento rok 
to bola 29. v poradí, ktorú členovia ZO SZZ 
pripravili. 

Dňa 3. 9. 2011 preberali v čase od 1400h 
do 1800h určení členovia výboru rastlinné 
plody a kvety od pestovateľov. Po skončení 
zbernej akcie hodnotiaca komisia bodovým 
systémom vyhodnotila najkrajšie exponáty 
z kategórie ovocia, zeleniny a kvetov. 

Po sčítaní bodov predseda komisie vyhlá-
sil prvé tri miesta na základe najvyššieho 
počtu bodov, ktoré získali exponáty.

V nedeľu ráno sa záhradkári zúčastnili 
svätej omše, počas ktorej vdp. farár Stan-
islav Šípoš poďakoval záhradkárom za 
starostlivosť o svoje záhradky a vzdal vďaku 
nebeskému Otcovi za požehnanie úrody. 
Po svätej omši bola výstava sprístupnená 
verejnosti. 

O 1500h. predseda záhradkárskej orga-
nizácie Milan Cabánek privítal na výstave 
správcu farnosti, spevácke skupiny a ostat-
ných návštevníkov. Duchovný otec vykonal 
obrad poďakovania a požehnania plodov. 
Nasledovalo vystúpenie speváckych skupín 
Lúč a Lužiančanka a vyhlásenie výsledkov 
hodnotenie plodov. Výstavy sa zúčastnilo 28 
pestovateľov. Všetkých exponátov bolo 143, 
z toho 96 z kategórie zelenina, 36 z kategó-
rie ovocie a 10 z kategórie kvetov. 

Výstavu obohatil pekne naaranžovaný ex-
ponát plodov ovocia, zeleniny a listov, upev-
nených na kovovom stojane.

Odmenu vo forme diplomu a vecných 
darov dostali za exponáty tí vystavovate-
lia, ktorí získali najviac bodov. Takto bolo 
ocenených deväť vystavovateľov. Nezabudlo 
sa ani na ďalších vystavovateľov, i tí si mohli 
vybrať vecné dary. Vystavované exponáty 
okrem kvetov mohli získať prítomní, ktorí si 
zakúpili tombolové lístky.

Možno konštatovať, že tohto ročná výstava 
zaujala každého návštevníka. Mohli sa 
pokochať širokou farebnou škálou plodov, 
ich rôznymi tvarmi a rozmermi, vôňou 
i chuťou. 

Členovia výboru ZO SZZ ďakujú všetkým, 
ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli 
k uskutočneniu výstavy. Prajú si aby úroda 
v záhradkách bola vždy zdravšia, pestrejšia 
a kvalitnejšia, aby sme v budúcnosti mohli 
pripraviť ešte hodnotnejšiu výstavu ovocia, 
zeleniny a kvetov a tak dopriať návštevníkom 
ešte väčšiu spokojnosť a radosť.

Katarína Šebová 

zeleniny a kvetov a tak dopriať návštevníkom 
ešte väčšiu spokojnosť a radosť.
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Miestny rozhlas niekoľko dní pred 
uskutočnením brigády vyzýval členov 
základných organizácií a všetkých 
občanov, aby 5.11.2011 venovali čas je-
sennému upratovaniu okolia. 

 MO SZZ pod vedením predsedu sa ak-
tívne podieľala na tejto jesennej brigáde. 
Hlavnou organizačnou zložkou akcie 
bola Komisia životného prostredia pri OÚ 
Lužianky, ktorá 5. novembra 2011 o 8.00 
hod. pred kultúrnym domom oznámila 
brigádnikom miestnych organizácií, na 
ktoré ulice sú pridelení. Po občerstvení 
teplým čajom sa záhradkári odobrali na 
určené ulice. Začali sme zbierať nečistoty 
na Sasinkovej ulici . Na nej sme pozbi-
erali veľa papierikov od cukríkov, igeli-
tové vrecká , ale aj staré topánky. Nie je 
nevyhnutné, aby sme sa venovali iba tejto 
činnosti, veď každému občanovi je táto 
práca známa. Obráťme list , pozrime sa do 
histórie a priblížme si, kto bol Sasinek. 

 Franko Vítezoslav Sasinek sa narodil 
r.1830. Študoval na gymnáziu v Maďarsku. 
Ako 18 ročný vstúpil do rehole kapucínov, 
kde pôsobil 16 rokov. Po ukončení teo-
logického štúdia ho biskup Štefan Moyzes 
vymenoval za profesora bohosloveckého 
seminára v Banskej Bystrici. Sasinek bol aj 
tajomníkom Matice slovenskej, pôsobil i v 
Prahe a Radošovciach. Okrem stoviek his-
torických, náboženských a publicistických 
článkov vydaných v Rakúsko – Uhorsku 
publikoval tiež v zahraničných časopisoch. 
Bol autorom učebníc, trúchlohier, spe-
vohier a historických kníh, napr.: Dejepis 
Slovákov. Zomrel v kláštore milosrdných 
bratov 17.11.1914 v Rakúsku.

 Po vyčistení Sasinkovej ulice sme 
pokračovali v zbere nečistôt na Teslovej 
ulici, ktorá naväzuje na Sasinkovu a 
končí železničným priecestím pri Holotke. 

Ulica je omnoho dlhšia než predošlá, je 
obklopená poľom , fabrikou, rodinnými 
domami a železničnou traťou . Na nej 
sme nachádzali okrem papierov i rozbité 
fľaše, veľké plástové vrecia, pneumatiky a 
úlomky umelohmotných častí z obrábacích 
strojov i z osobných vozidiel.

 Ulica nesie názov po slávnom vynález-
covi vákuovanej žiarovky, ktorú vynašiel 
r. 1890 ako 44 ročný. Iste už menej 
známe je, že sa narodil v Chorvátsku (vt-
edy Rakúsko- Uhorská monarchia) a bol 
srbského pôvodu. Nikola Tesla sa zaslúžil 
o mnoho vynálezov a konštrukcií elek-
trických strojov a prístrojov. Vynašiel rá-
dio, objavil elektromagnetizmus a položil 
teoretické aj praktické základy striedavé-
ho prúdu. Týmito vynálezmi prispel do 
rôznych elektrotechnických odvetví, ro-
botike, balistike, počítačovej techniky, 
jadrovej fyzike a ďalších . Vynálezca Tesla 
svoj plodný život prežil v USA , smrť ho zas-
tihla v newyorskom hoteli v r. 1943 ako 86 
ročného. V Spojených štátoch amerických 
bol považovaný za najslávnejšieho vedca a 
vynálezcu v histórii.

Záhradkári chcú týmto naznačiť, že je-
senná brigáda má aj iný rozmer a je obo-
hacujúca. Popri prvoradom účele, že sa 
ulice vyčistia, členovia sa lepšie spoznajú, 
vymenia si skúsenosti, pripomenú si niek-
toré udalosti dediny. Okrem pobudnutí na 
čerstvom vzduchu spojenom s pohybovou 
aktivitou môžu si všímať opravené i up-
ravené rodinné domy, predzáhradky i oplo-
tenie a mnoho iných vecí, čím sa ich obzor 
rozširuje o poznanie jednotlivých ulíc a 
obyvateľov obce , ich rodiska či bydliska. 
Trochu sme pootvorili dvere histórie a v 
nej sme si všimli dve slávne osobnosti , po 
ktorých sú pomenované spomínané ulice.

Katarína ŠEBOVÁ 

Oslavy sv. Floriána – 
patróna hasičov

Už po siedmykrát Dobrovoľný hasičský 
zbor Lužianky v spolupráci s riaditeľstvom 
Základnej školy s materskou školou 
v Lužiankach usporiadali pri príležitosti 
sviatku sv. Floriána – patróna hasičov 
„Hasičský deň“ dňa 2. mája 2011. 
Tradične sa konal v areály základnej školy, 
kde sú vytvorené podmienky na zdarný 
priebeh celého podujatia. Program bol 
veľmi zaujímavý nielen pre naše deti zo 
ZŠ ale i pre dospelých. Čím ďalej sa ak-
cie zúčastňuje väčšie množstvo našich 
spoluobčanov. Program spočíval v ukážke 
hasičskej techniky od Mestského 
hasičského zboru v Nitre, pod vedením 
predsedu Ing. Ivana Matušku. Bolo pred-
vedené nové záchranné hasičské vozidlo 
„IVEKO“, ktoré dostali od predchádza-
júcej vlády. Prítomní si mohli pozrieť aj 
ukážky nitrianskej polície so služobným 
psom. Člen z ochrany zvierat predviedol aj 
ukážku odchytu túlavých psov. 

Neoddeliteľnou súčasťou opakovaného 
podujatia je súťaž žiakov základnej školy 
v striekaní s vodou, ručnými čberovými 
striekačkami na terč. Tejto súťaže sa pravi-
delne zúčastňuje aj člen nášho výboru 
Martin Cocher. Po skončení súťaže všetci 
súťažiaci boli odmenení malou pozornosťou 
v podobe sladkosti. Nesmieme zabudnúť 
ani na našu spoluobčianku Ivanu Be-
húlovú, ktorá každoročne predvádza 
ukážku v poslušnosti koníka, na ktorom aj 
povozí deti. 

Po skončení ukážok, všetkým prítom-
ným bolo podané občerstvenie, ktoré už 
tradične pripravil náš člen Ignác Chudiak 
s manželkou Irenkou. 

Ďakujem všetkým, ktorí sa pričinili o vy-
darený priebeh akcie a tiež aj všetkým, 
ktorí sa jej zúčastnili. 

 Ing. Dušan Spáč

Brigáda - poďakovanie 
Komisia životného prostredia pri Obec-

nom zastupiteľstve v Lužiankach si 
dovoľuje touto cestou poďakovať všetkým, 
ktorí sa zúčastnili a aktívne sa podieľali na 
akcii jesenné upratovanie našej obce.

Poďakovanie patrí starostovi obce Joze-
fovi Bojdovi, zamestnancom obecného 
úradu, pedagógom a žiakom základnej 
školy s materskou školou, mladým róm-
skym spoluobčanom pod vedením člena 
komisie životného prostredia Stanislava 
Billu, zúčastneným spoločenským orga-
nizáciám – Miestnej jednote dôchodcov, 
Dobrovoľnému hasičskému zboru, miest-
nej organizácii záhradkárov, holubárom, 
speváckej skupine LÚČ, speváckej skupine 
Lužiančanka, zástupcom Červeného kríža 
ako aj všetkým občanom, ktorí sa zapojili 
do tejto akcie. 

Ing. Marian Vrabec

Jesenná brigáda záhradkárov
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Zo života 
miestnej organizácie 
JDS Lužianky

Jednodňový zájazd do susedného 
Poľska, nám ponúkla cestovná kancelária. 
Bolo nás len pár, ale pozrieť si Vadovice, 
rodisko sv. Otca Jána Pavla II. a pekné mes-
to Krakow stálo za to, aj keď nás prudký 
dážď dobre okúpal. Vozili sme sa na atrak-
tívnom autíčku, ktorý nás zaviezol na par-
kovisko nášho autobusu.

Okresné športové dni seniorov 
v Rišňovciach - našu organizáciu reprezen-
tovali L. Bíro, E. Bírová, J. Sedláková, M. 
Vilinová. V niektorých disciplínach získali 
diplomy. Boli sme ich povzbudiť a náležite 
ich snahu odmeniť. Športovať sa dá 
i v treťom veku.

Prehliadka krojov v Lehote- v krojoch, 
ktoré v našej obci ešte opatruje Terka 
Gajdošíková sa predstavili tri generácie – 
starší – mladší – najmladší. Niektoré časti 
krojov sú ešte pôvodné, možno aj z pred sto 
rokov, niektoré dorába s veľkou ochotou 
a zanietením naša Terčika.

Sviatok nového chleba - Dražovce – 
ako dožinky. Boli sme obdivovať ich staré 
tradície, pochutnali sme si na čerstvých 
osúchoch, upečených v originálnej peci, 
ktorá sa nachádza v malom „Dražovskom 
domčeku“ Pekný kultúrny program 
v kultúrnom dome ukončil tento sviatok 
a my sme ich originálne povzbudili.

Prehliadka dychových hudieb – Dri-
etoma. Cestou sme sa zastavili v Podolí, 
kde sme obdivovali miniatúrne hrady 
Trenčianskej stolice. Pestrý program dycho-
vých hudieb a dobré občerstvenie sme si 
vychutnávali na športovom štadióne. Bolo 
veselo.

Vinobranie Modra- Ako vždy, hlava na 
hlave, hromada suvenírov, rozmanitého 
dobrého jedla a ešte lepšieho burčáku bolo 
neúrekom. V programe vystúpili rôzne súbo-
ry a j zo zahraničia. Prezreli sme si aj hrad 
Červený Kameň. Počasie nám prialo, zažili 
sme pekný deň a bolo na čo spomínať. 

Jubilanti IV. štvrťroku 
2011

92 rokov sa dožíva: Barbora Janíková
90 rokov sa dožíva: Júlia Šelmeciová
85 rokov sa dožívajú: Anna Bernáthová, 

Terézia Lauková, Anna Šaturová,
80 rokov sa dožívajú: Emília Šupková, Pa-

vol Šuník, Anna Hazuchová,
75 rokov sa dožívajú: Anna Kamenická, 

Veronika Ivančíková, Magdaléna Tóthová, 
Anastázia Rosová,

70 rokov sa dožívajú: Agneša Kos-
tolníková, Jozef Krajanec, Kreštencia 
Galková, Mária Veszelá, Katarína Balková, 
Milan Líška, Jozef Ivan, 

65rokov sa dožívajú: Jozef Buch, Justí-
na Budzeľová, Mária Maliová, Alžbeta 
Malacká, Agneša Gregušová, Jozef Vér, Ga-
briela Tóthová, Eva Minárová, Marta Pur-
diaková, Božena Cabáneková,

60 rokov sa dožívajú: Terézia Krátka, 
Helena Brezinová, Jozef Štefanka,, Oľga 
Galková, RNDr. Eva Krčahová, Vladimír Hol-
losy, Lídia Vöröšová,

55 rokov sa dožívajú: Ľubomír Škorica, 
Viera Šaturová, Kornélia Buzášová, Da-
rina Arpášová, Ladislav Lakatoš, Eva 
Čentéšová, Pavol Turányi,

50 rokov sa dožívajú: Jozef Greguš, Oľga 
Kalapová, Slávko Štefanka, Miroslav Ré-
vay, Bc. Mária Ábelová

Spomíname aj na Červený Kameň, kde 
sme sa zastavili.

Prechádzka – Dražovce – kostolík sv. 
Michala, už pár rokov sa zúčastňujeme sv. 
omši v tomto – historickom kostolíku. Je to 
nezabudnuteľný zážitok. 

Október mesiac úcty k starším – tento 
rok sme posedenie zorganizovali spolu 
s kultúrnou komisiou. Program bol taký, 
aký ešte nebol – vystúpili Veselí chlapi 
z Kozmáloviec. Nálada bola naozaj veselá 
– dobrá. Teplé občerstvenie a pohárik vínka 
ju ešte viac umocnil - veď október je náš.

Pracovnú brigádu v obci – ktorú iniciov-
ala Komisia životného prostredia pri OZ 
v Lužiankach, odpracovali naši členovia na 
rôznych miestach a pričinili sme sa o to, aby 
naša obec bola čistá a krajšia. O to by sme 
sa mali snažiť všetci a to nielen dvakrát do 
roka.

Prechádzka – kúsok ďalej od domu – 
Oponice. Navštívili sme obnovený kaštieľ 
a bolo čo obdivovať. V krásnej knižnici sa 
nachádzajú knihy (cca 17000), svetové 
unikáty. Je to veľká hodnota uchovaná 
z minulých tisícročí – tí, čo sa o túto obn-
ovu pričinili sú na tento skvost hrdí. Malá 
dedinka a taká nádhera a hodnota – oplatí 
sa to vidieť a super sprievodcu počuť. 

Ešte nás pár akcií do konca roka 2011 
čaká. Posedenie, dve - tri prechádzky, 
osláviť koniec roka a poďakovať sa za to, že 
sme ho šťastlivo prežili a tešiť sa, že žijeme.                            

     Predsedníčka ZO JDS

HUMOR

Po piatich rokoch sa otecko s mamičkou 
opäť udobrili. Mamička na otecka po dlhej 
dobe opäť prehovorila. Vidím ten krásny 
okamih ako dnes. Bolo to pri štedrovečernej 
večeri. Povedala mu:

- Žer!

Ekologická výzva:
Šetrite naše lesy - do izby si namiesto 

stromčeka postavte policajta! Zelený je, 
hviezdičky má, a aj gule mu visia. A ak 
budete mať šťastie na dopraváka, zabliká 
vám aj červeným svetielkom.


