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Vybudovanie železničnej trate Nové Zám-
ky - Topoľčany, ako aj železničnej stanice, 
prinieslo do našej obce závan nového, 
doteraz nepoznaného zabezpečovania 
živobytia, i keď nie vo veľkej miere využí-
vaného našimi obyvateľmi. Začala sa bu-
dovať ďalšia časť železnice cez našu obec 
Otvára sa nová časť železnice z vtedajšej 
našej železničnej stanice i keď s názvom 
Uzbeg, do Hlohovca (vtedy s názvom 
Fraštak). Neskôr bola trať predlžená až do 
Leopoldova.. Trať Uzbeg- Leopoldov bola 

otvorená 31. 3. 1898, čo je ďalšie výročie 
(115rokov) v tomto jubilejnom roku 2013. 
príchodom nových zamestnancov a ich 
rodín sa naša obec začala rozrastať. Naši 
pôvodní obyvatelia sa do práce na želez-
nici nehrnuli, ostali verný tomu čomu boli 
zvyknutí. Venovali sa poľnohospodárstvu. 
Začínajú pracovať na železnici no počas 
sezónnych prác v poľnohospodárstve dá-
vajú prednosť žatve, koseniu, repe...) 
Podobne je to aj zo školskou dochádz-
kou. I keď bola zavedená povinná školská 
dochádzka a bola aj zriadená nová škola, 
vláda umožnila rodičom zamestnať deti 

napr. pasením dobytka, husí ako aj inými 
drobnými prácami a rodičia to využíva-
li. Deti chodili do školy len v zime alebo 
počas nepriaznivého počasia. Pravidelne 
do školy chodili len deti gazdov a bohá-
čov. Tak to bolo až do vyhlásenia prvej 
republiky 7. 12. 1918 a to je zase ďalšie vý-
ročie v tomto roku, 95 rokov. V tento deň 
nastala aj zmena personálu železničnej 
stanice. Maďari odišli a na ich miesta na-
stúpili Česi, ktorí boli za túto prácu vďační. 
Pôvodní občania boli aj v tomto období 

len sezónnymi zamestnancami a hanlivo 
ich nazývali nespoľahlivými. Musíme však 
kriticky priznať, že sme nemali vzdelaných 
ľudí, veď ako deti nemuseli chodiť do ško-
ly. Toto sa s nami tiahlo aj prvých 20 rokov 
prvej republiky, napr. aj učitelia boli Česi. 
Pri tomto výročí je nutné pripomenúť, že 
došlo aj k premenovaniu stanice Uzbeg 
na Zbehy.
Keď prechádzame históriou našej obce, 
veľkým medzníkom v našich dejinách je 
3. október 1948. je to deň, ktorého výro-
čie si pripomíname tiež ako 65. výročie 
premenovania železničnej stanice Zbehy 

na stanicu Lužianky. Tento názov dostala 
aj dedina Šarlužky - Kajsa . Keď spomí-
name lužiansku stanicu a železnicu ako 
takú, nedá mi pripomenúť ďalšie želez-
ničné jubileum s dátumom 15. 5. 1938. 
Je to deň otvorenia ďalšej trate Lužianky 
(vtedy ešte Zbehy) do Zlatých Moraviec. 
Je to 75. výročie. Lužianky sa stávajú veľ-
kým železničným uzlom. Zo železničnej 
stanice Lužianky odchádzajú vlaky na 
štyri smery. Na Nové Zámky, Zlaté Mo-
ravce, Leopoldov s otočením v stanici 

Oder (dnešná stanica Zbehy) na Radoši-
nu. Dňa 6. 10. bola vyhlásená autonómia 
Slovenska, ktorá mala za následok výme-
nu českého personálu na našej stanici za 
slovenský. 
Je dobré zmieniť sa aj o rokoch násled-
ných aj keď nie výročných z hľadiska ju-
bilejného roku 2013. Sú to roky končiacej 
sa druhej svetovej vojny, v ktorej bojova-
li aj naši občania, ale našťastie v nej nik 
z nich nezahynul. Oslobodzovacie boje sa 
u nás, podľa železničiarskej kroniky konali 
len na železničnej stanici, kde sa od ran-
ných hodín zdržovali Nemci. Príchodom 
ruskej armády boje o 1130h. skončili. Ne-
mci ustupovali na Čakajovce, Nové Sady 
a Alekšince. Bolo to na Bielu sobotu 31. 
marca 1945. V Nitre trvali najťažšie oslo-
bodzovacie boje od 26. do 29. marca 1945, 
kedy bola bombardovaná celá Nitra. 
( pokračovanie na budúce)

 Milan Cabánek

Vážení spoluobčania,
(Jubilejný rok 2013, pokračovanie)



2

Na tejto strán-
ke Lužianskych 
noviniek sa 
s t r e t á v a m e 
s osobnosťami 
žijúcimi v našej 
obci, ktorí sa 
určitým spôso-
bom zapísali 
do dejín našej 
obce. Boli pri 
jeho novo-

dobom zrode, zviditeľnili, riadili ju 
a usmerňovali v prospech občanov ži-
júcich v nej. Veľmi citlivo vnímali názo-
ry a návrhy obyvateľov, ktoré uplatňo-
vali vo svojom konaní pre rozvoj našej 
obce. Dnes sa chcem zmieniť o osobe, 
ktorej konanie je úzko späté v tomto 
jubilejnom roku s jej činnosťou, ktorá 
bola súčasťou založenia novej histó-
rie. Je ním náš rodák, spoluobčan Ing. 
Jozef Lauko.
Svetlo sveta uzrel 20. marca 1957 v Lu-
žiankach, ako druhý syn zo štyroch detí. 
Otec bol obchodník, matka domáca. Zá-
kladnú školu absolvoval v rodnej obci. 
Po nej nastúpil na Strednú strojárenskú 
školu do Bánoviec nad Bebravou, ktorú 
úspešne ukončil v roku 1975. Po skon-
čení školy prišiel domov a zamestnal sa 
v nitrianskej BAZ –ke, neskôr v Agrostave. 
Túžba po rozšírení si vedomostí ho vie-
dla k tomu, že v roku 1978 začal študovať 
na Strojníckej fakulte Slovenskej vysokej 
školy technickej v Bratislave. Po skon-

čení vysokej 
školy pracoval 
v Družbyte Nit-
ra, v Strojárňach 
n á k u p n ý c h 
podnikov a ne-
skôr vo Ferenít-
ke (bývalé ACZ). 
Od roku 1991 
pracuje na živ-
nosť v textilnej 
výrobe v man-
želkinej firme 
MON Lužianky.
Veľkou vášňou 
Ing. Jozefa Lau-
ku je poľovníc-
tvo, ktorému sa 
venuje plných 
36 rokov. Počas 
tejto doby zastupoval v poľovnom zdru-
žení rôzne funkcie, najdlhšie finančného 
hospodára. Od roku 2005 do roku 2010 
bol členom Okresného výboru poľov-
ného združenia v Nitre. V roku 2010 za-
stával funkciu manažéra firmy ZVEREX 
Italia s pôsobnosťou pre celé Slovensko. 
Firma sa zaoberala odchytom poľného 
zajaca. 
S touto jeho veľkou záľubou a vášňou 
ako je poľovníctvo a povahovými vlast-
nosťami ako je úprimnosť a dobrosr-
dečnosť si získal veľa priateľov a nie len 
v poľovníctve. Nie je zvláštnosťou, že je 
pozývaný ako hosť do iných revírov na 
poľovku raticovej zvery (bažant, zajac, 

divá kačica). To nie je len lov zvery ale 
aj láska k nej a k prírode, čo vyjadruje 
skutočnosť, že od roku 1981 je členom 
Slovenského klubu sokoliarov. V stre-
disku Nitra zastával funkciu tajomníka. 
Za rozvoj poľovníctva mu bola udelená 
strieborná medaila Okresného poľov-
níckeho zväzu Nitra. Lásku k dravým 
vtákom prejavoval aj ich cvičením. Cvi-
čenie dravých vtákov (jastrab a sokol) 
vyžaduje veľkú trpezlivosť a skúsenosť. 
Ing. Jozef Lauko tieto vlastnosti má, veď 
pod jeho vedením sa robili sokoliarske 
stretnutia aj s medzinárodnou účas-
ťou. Ako sám hovorí: „Za svoju záľubu 
vďačím Jozefovi Bajtalovi, ktorý založil 
v obci poľovnícke združenie s názvom 
Berbecíny a vybudoval chatu a strelec-
ký areál.“ Vzťah k  poľovníctvu a soko-
liarstvu je je u tohto nášho spoluobčana 
prepletený aj láskou k rodnej obci, pre 
ktorú mal vždy vrúcny vzťah, ktorý pre-
javil vždy keď to bolo potrebné. Či už 
pri formovaní novej obce po odčlenení 
od mesta Nitry, alebo počas dvoch vo-
lebných období v rokoch 2002 – 2006 a  
2006 – 2010, kedy bol poslancom Obec-
ného zastupiteľstva v Lužiankach. V pr-
vom volebnom období bol predsedom 
komisie životného prostredia v druhom 
predsedom sociálnej a zdravotnej ko-
misie. Bolo to obdobie kedy sa v obci 
zavádzal separovaný zber komunálne-
ho odpadu, s ktorým nemal nik v okolí 
žiadne skúsenosti. Bolo to niečo nové, 
progresívne, čo prichádzalo do praxe. 
Podobne to bolo aj so zdravotnou a so-
ciálnou komisiou. Delilo sa zdravotníc-
tvo na štátne a súkromné. Obec pre-
berala od štátu hnuteľný a nehnuteľný 
majetok v rátane ambulancií, do ktorých 

S láskavým srdcom poľovníka
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V januári pred zápisom do ZŠ pripravi-
li pani učiteľky pre predškolákov a ich 
rodičov zaujímavé popoludnie – Deň 
otvorených dverí v ZŠ. Deti sa realizo-
vali v rôznych činnostiach a pohybo-
vali sa v tomto prostredí a v učebniach 
ako doma. 
V období, keď nás sužujú častejšie cho-
roby z prechladnutia sme v spolupráci 
s rodičmi uskutočnili „Deň zdravej vý-
živy“. Deti si prakticky vyskúšali, ako 
netradične možno z rôznych surovín, 
ovocia a zeleniny pripraviť nielen rôz-
ne jednohubky, ale aj torty plné zdra-
via. Návrat do dávnej minulosti si zase 
vyskúšali na „Fašiangovej hostine“, pri 
počúvaní o tradíciách a zvykoch počas 
fašiangových sviatkov a pri ochutnáva-
ní rôznych dobrôt, ktoré počas tohto 
obdobia nesmeli chýbať na stole. O týž-
deň sa už deti veselo zabávali na karne-
vale, v maskách od výmyslu sveta. Zau-
jímavý výchovný koncert „Z rozprávky 
do rozprávky“, pre deti usporiadala 
Mgr. Ing. Soňa Cabáneková so svojimi 
žiačkami. Deti sa naučili rozlišovať rôz-
ne druhy tancov a osvojili si ich názvy. 
Ako v rozprávke sa predškoláci cítili aj 
na výstave dinosaurov v OC Mlyny, kde 
sme cestovali mestskou dopravou. Veľ-
mi dobrú spoluprácu máme s okolitými 
materskými školami, a preto sme v tom-
to roku usporiadali prvý ročník súťaže 
„Mám básničku na jazýčku“. Našu MŠ 
reprezentovali Barborka Jaklovská a Ja-
kubko Šugra. Veľmi milo nás prekvapila 
účasť takmer všetkých MŠ v spoločnom 
MZ Kamarát a tiež prítomnosť členiek 
kultúrnej komisie. Je obdivuhodné s 
akým zápalom a nasadením recitovali 
deti texty, ktoré ich svedomito nacvičo-
vali pani učiteľky. 
Umelci z Hudobného centra z Bratislavy 

potešili deti predstavením Malá čarov-
ná flauta. V MŠ Zbehy sme sa zúčastnili 
súťaže v speve ľudových piesní „Putu-
jeme za ľudovou piesňou“. Za našu MŠ 
sa piesňou, ,Dínom-dánom“ predstavili 
Martinko Sedlák a Mia Némethová. MŠ 
Nové Sady nás pozvala v máji na súťaž 
Evička nám ochorela, kde deti pred zá-
chranármi aplikovali svoje poznatky a 
praktické skúsenosti pri ošetrovaní po-
ranenia, pri výbere správnych ochran-
ných prostriedkov atď. Našu MŠ re-
prezentovali – Ninka Škultétyová, Elka 
Parayová a Martinka Schwarcová. 
Kultúrnym programom sme prispeli 
na, výročných schôdzach záhradkárov, 
červeného kríža a jednoty dôchodcov.. 
Kultúrnym programom ku „Dňu matiek“ 
vystúpili deti prvej a druhej triedy v 
priestoroch MŠ. Deti tretej a štvrtej trie-
dy privítali mamičky a hostí v sále KD v 
Lužiankach. Pásmo básní, piesní, scénky 
a tančeky určite potešili nejedno ma-
mičkine srdiečko. Deti tento program 
spolu s pani učiteľkami precvičovali s 
veľkou láskou a trpezlivosťou. Svojou 
účasťou a spoluprácou nás potešil sta-
rosta Jozef Bojda a členovia kultúrnej 
komisie –Martin Tonhauser, Valéria Boj-
dová, Emília Hrušková a Anna Poláčiko-
vá, ktorí pripravili sálu a ruže pre matky. 
Za to im patrí veľká vďaka. 
V máji sme samozrejme nezabudli ani 
na zdravie našich najmenších a po pol-
roku sme navštívili zubnú ambulanciu. 
Každoročne navštevujeme s deťmi Kraj-
skú knižnicu Karola Kmeťku v Nitre. Aj 
tento rok sa deti zo štvrtej triedy zúčast-
nili exkurzie v oddelení detskej a náuč-
nej literatúry. 
Ani sme sa nenazdali a zrazu tu bol prvý 
jún a s ním spojený sviatok MDD. Nedali 
sme sa zaskočiť počasím a preto sme pre 

deti pripravili karneval, rôzne zábavné 
súťaže a diskotéku. Deti povzbudzova-
li a sladkosťami odmenili starosta obce 
a Martin Tonhauser. O týždeň, keď sa 
počasie umúdrilo, sme opekali na dvore 
MŠ, vozili sa na koníkovi a kŕmili kozič-
ku Zuzku. Veľmi pekne za túto atrakciu 
ďakujeme Daniele Lacinovej, ktorá si 
našla čas pre deti aj so svojou mamič-
kou a pripravila pre nás nezabudnuteľ-
né chvíle. Pre okolité MŠ sme 11. júna 
zorganizovali už IX. ročník športovej 
olympiády. Súťažilo sa v behu, v hode a 
v skoku. Každá so šiestich MŠ priviedla 
troch súťažiacich. Deti súťažili o medai-
ly a putovný pohár ZŠ s MŠ Lužianky. 
Našu MŠ reprezentovali: v behu Viktória 
Kittlerová – získala 1. miesto, v hode Dá-
vid Vilhém – získal 1. miesto a v skoku 
Samko Biháry – získal 3. miesto. Najviac 
bodov spomedzi všetkých nazbierala 
opäť naša MŠ, a preto sme získali putov-
ný pohár. Touto cestou sa veľmi pekne 
chceme poďakovať rodine Blažovičovej, 
ktorá pre deti pripravila občerstvenie a 
upiekla sponzorsky veľmi chutnú pizzu. 
Počas nasledujúcich dní sme s deťmi 
navštívili BD v Nitre a s deťmi zo štvrtej 
triedy – Včielkami pokračovali v plavec-
kom výcviku v Plaveckej škole Delfín v 
Nitre. A už sa nezadržateľne blíži koniec 
školského roka, rozlúčka s predškolák-
mi, ktorí už navždy opustia brány našej 
MŠ. Aj touto cestou sa chcem poďako-
vať všetkým rodičom, ktorí popri svo-
jich každodenných povinnostiach si 
našli čas, spolupracovali a sponzorovali 
MŠ, tiež naša vďaka patrí predsedovi DV 
Jednoty SD Mariánovi Humenskému za 
sladkosti pre naše deti.

Mária Čurgaliová
zást. pre MŠ

Mimoškolské aktivity v materskej škole v 2. polroku 2012/2013

sa roky neinvestovalo. Bolo 
potrebné rozšíriť zdravot-
né stredisko a sústrediť ho 
na jedno miesto v centre 
obce, tak aby bolo dostup-
né pre všetkých najmä star-
ších občanov. Pri všetkých 
týchto prácach bol aktívny 
a nápomocný aj Ing. Jozef 
Lauko. Nielen organizačne 
pracoval pre obec, ale aj 
priamou účasťou budoval 
chodníky v určitom úseku, 
a tak prispel k bezpečnos-
ti chodcov po celej dĺžke 
Rastislavovej ulice. 

Tak, ako aj v nedávnej minulosti sa popri 
svojej práci a koníčku, rád zúčastňuje 
na spoločenských akciách, rád pomôže 
a poradí. Žije so svojou manželkou a dvo-
mi synmi, ktorým je dobrým vzorom či 
už vo vzdelaní alebo v práci. 

Pri tejto príležitosti, v tomto jubilejnom 
roku, by som mu chcel za všetku jeho 
snahu, ktorú vynaložil a vynakladá pre 
rozvoj a prosperitu ale aj zviditeľnenie 
našej obce, poďakovať a popriať mu pev-
né zdravie do ďalších rokov života v kru-
hu svojich najbližších. 

Milan Cabánek
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Som dvanásťročný chlapec a už dávno 
viem, čo je priateľstvo. Mal som mož-
nosť spoznať svojich spolužiakov vo via-
cerých situáciách. Nie vždy sa mi darilo 
v škole alebo v súkromnom živote. Keď 
som sa stretol s problémom v škole, rie-
šiť som ho vedel. Ale tie súkromné! Tie sú 
už ťažšie. Zamýšľam sa nad priateľstvom 
a myslím si, že každý z nás má nejakého 
priateľa, svoj oporný múrik, o ktorý sa 
môže oprieť. Ozajstného priateľa spo-
známe podľa správania sa v rôznych si-
tuáciách.
Skutočného priateľa si vážim nielen pre-
to, že je ochotný pomôcť. Cením si však i 
voľný čas, ktorý je ochotný obetovať pre 
mňa, keď to najviac potrebujem. K takým 
patrí môj dobrý kamarát, priateľ Michal. 
Netreba ho prosiť, aby mi pomohol s úlo-
hami, keď som chorý. Netreba ho volať, 

keď musím pomáhať rodičom v záhrade 
a mne sa práve vtedy nechce. Dvom je 
veselšie a práca sa rýchlejšie darí. Netre-
ba ho prehovárať, aby nežaloval rodičom 
to, čo nemajú vedieť. O tom, ako spoznať 
človeka a jeho charakter, existujú mnohé 
porekadlá. Vtáka poznať po perí a člove-
ka po reči; povedz, akú knihu čítaš a ja 
ti poviem, aký si človek; najlepšie spo-
znáš človeka pri robote... Najlepšie však 
človeka spoznáte v krízovej situácii. Je 
ľahké byť štedrým, keď máte nadbytok, 
alebo príjemným, keď nie ste preťažený 
povinnosťami, či pokojným, pokiaľ nikto 
nad vami nestojí. Aký je teda skutočný 
priateľ?
Obyčajný priateľ prinesie na oslavu dar; 
naozajstný priateľ príde pomôcť s jej 
prípravou pomôže aj po oslave s uprata-
ním.

Obyčajný priateľ sa pokúša s tebou ho-
voriť o tvojich problémoch, ozajstný ich 
s tebou rieši.
Obyčajný priateľ očakáva, že budeš po 
ruke, keď ťa bude potrebovať; naozajst-
ný priateľ sa snaží, aby bol po ruke on, ak 
ho budeš potrebovať ty.
Obyčajný priateľ sa snaží s tebou dob-
re vychádzať, aby ťa nestratil; skutočný 
priateľ je ochotný kvôli tebe riskovať aj 
tvoje priateľstvo.

Naozaj, v núdzi poznáš priateľa! Toho 
skutočného. Je veľkým šťastím v živote 
nájsť a mať pri sebe skutočného a pravé-
ho priateľa. Dobrý priateľ je poklad, kto-
rý sa nedá zaplatiť. 

Dávid Minár
7. trieda

Ukážky slohových prác žiakov Základnej školy s materskou školou v Lužiankach

V núdzi poznáš priateľa (1)

Pre mňa osobne znamená priateľ-
stvo všetko. Moji priatelia sú pre mňa 
všetkým. Za priateľa považujem toho, 
komu môžem povedať najtajnejšie túž-
by, želania a pocity.
Môj životný príbeh sa začal v dedinke 
Muľka. Muľka je malá dedinka, ktorá sa 
nachádza neďaleko Lučenca. Mal som 
tam veľa priateľov. Veľakrát mi pomohli, 
najmä keď som sa dostal do problémov 
alebo do ťažkých situácií. 
Ja som im tiež často pomáhal. Môjmu 
kamarátovi sa stala strašná vec. Raz do-
poludnia keď sme sa hrali pri bytovke, 
kamarát spadol do otvoreného kanála. 
Nebol veľmi hlboký. Mohol mať asi dva 
metre, ale keďže sme boli ešte mladší 
a pomerne dosť nízky oproti tomu ako 
sme dnes, nemohol sa odtiaľ dostať. Ja 
som si teda ľahol na zem a ostatní ma 
pomaly spúšťali. Hneď, ako mi dočia-
hol na ruky, zachytil sa a potom sme ho 
vytiahli. Bol síce trochu otrasený, no po 
piatich minútach sme sa už zase hrali. 
Najprv sme kanál prikryli veľkou pale-
tou a označili sme to miesto, aby do ka-
nála už nikdy nikto nespadol. 
Ako mladší som rád chodieval za mo-
jou kamarátkou Luckou. Jedného dňa, 
keď som bol u nej, prišli naši spoloční 
kamaráti na návštevu. Keďže bol horúci 
letný deň, rozhodli sme sa ísť na ume-
lé jazero, ktoré sme všetci volali Baňa. 
Vzhľadom k tomu, že som ešte nevedel 
plávať, ukázali mi miesto s plytkou vo-

dou. Lucka a naši kamaráti plávali asi 
pol hodinu, no potom už boli unavení. 
Išli sa osušiť na breh. Keďže slnko po-
maly zapadalo za horizont, zavolali ma, 
aby som už vyliezol z vody. Zabudli, že 
ja neviem plávať a ja som zabudol na 
hranicu, kde skončila metrová voda. 
Snažil som sa ísť po kraji, no vtom som 
si všimol, že Lucke spadla do vody pa-
puča. Úplne som zabudol na to, že ne-
viem plávať, a tak som išiel pre tú pa-
puču. Kamaráti si mysleli, že asi hrám 
topiaceho sa. Po chvíli ma začali brať 
vážene. Naskákali do vody a zachránili 
ma. Ak by si to všimli o minútu neskôr, 
už by som tu nebol a nikto z Lužianok, 
kde žijem a bývam dnes, by ani neve-
del, že som vôbec kedy žil. 
Od toho dňa som si dal dva záväzky: „Už 
nikdy sa nebudem kúpať v Bani!“ !Nau-
čím sa plávať!“
Ten prvý záväzok nemal vyznieť tak, že 
už sa budem Bani nadosmrti vyhýbať, 
práve naopak. Rád tam chodím s kama-
rátmi relaxovať a pozerať sa na plávajú-
ce ryby. 
O pár rokov som sa presťahoval do ne-
ďalekého mesta, ktoré sa volá Fiľakovo. 
Poznal som tam len dcéru maminej 
krstnej mamy, ktorú sme volali Niki. 
Bola to jediná moja kamarátka vo Fi-
ľakove, až kým som nezačal chodiť do 
školy.
Hneď v prvý deň som sa spriatelil s ce-
lou triedou. O pár mesiacov sa konal vý-

let na nie veľmi vzdialený kopec Ragač, 
ktorý leží v Cerovej vrchovine. Cestovali 
sme vlakom asi dvadsať minút a potom 
sme išli pešo až na vrchol. Počas túry 
nám pán učiteľ ukazoval zaujímavé čas-
ti lesa - napríklad aj Kostnú dolinu.
Keď sme sa po dlhej ceste dostali na vr-
chol, odpočinuli sme si asi dvadsať mi-
nút. Potom sme sa pozbierali a pripravili 
na cestu, zistili sme však, že cesta dole 
je horšia. Museli sme zísť dole strmým 
kopcom. Väčšine detí sa nedalo ísť po-
maly, pretože sa po pár metroch rozbeh-
li. Ja som bol samozrejme medzi nimi. 
Ako som bežal, potkol som sa o trčiaci 
sa koreň stromu a kotúľal som sa mimo 
cestičky asi sto metrov. Kamaráti mi 
pomohli. Keď som sa prebral, mal som 
neďaleko hlavy strom, na druhej strane 
som mal obrovský balvan. Okolo mňa 
boli vydesení starší žiaci, ktorí sa ma asi 
desať minút pýtali, že či som v poriadku 
a či nemám niečo zlomené. 
Našťastie, stáli pri mne všetci svätí a tak 
sa mi nič nestalo. Po tomto šialenom 
zážitku sme ešte vyliezli na zrúcaninu 
hradu a potom sme sa vydali na vlak 
domov. 
Po jednom aj pol roku som sa presťaho-
val sem do Lužianok a zatiaľ som nemal 
príležitosť nikomu dokázať, že som aj 
priateľom v núdzi. 

Zsolt Varga
žiak 8. triedy

V núdzi poznáš priateľa (2)
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Konečne prišiel ten dlho očakávaný deň. 
Už týždeň sa neviem dočkať. S pani uči-
teľkou ideme do Krajskej školskej knižni-
ce Karola Kmeťku v Nitre. Pani učiteľka 
tam všetky pracovníčky už poznala. Priví-
tala nás veľmi milá pracovníčka knižnice, 
ktorá nás bude sprevádzať. A začala za-
ujímavá exkurzia. Oboznámili nás s rôz-
nymi pravidlami, ktoré musíme v knižnici 
dodržiavať. Prechádzali sme jednotlivý-
mi miestnosťami a regálmi plných kníh. 
Nakoniec sme sa ocitli v časti knižnice 
pre deti a mládež do pätnásť rokov. Zistili 
sme, že každá kniha má označenie rôznej 
farby a tvaru, aby sme pri hľadaní nemali 
problémy. Napríklad romány mali ozna-
čenie červeného srdiečka. Dobrodružné 
boli označené zeleným trojuholníkom. 
Označenia uľahčujú hľadanie kníh. V tej-
to časti pre deti bola samostatná miest-
nosť nazývaná Vševedko. Mali tu krásne 
atlasy a encyklopédie. Boli veľké aj malé, 
hrubé aj tenké, pestré, s farebnými foto-
grafiami. Dočítali sme sa zaujímavosti o 
prírode, človeku a o našej planéte. Deti a 

mládež si ich požičiavali, aby im pomohli 
pri vypracovaní referátov a projektov. 
Potom sme si posadali a začala pred-

náška o Cyrilovi a Metodovi z príležitosti 
1150. výročia príchodu na naše územie. 
Z rozprávania pani knihovníčky sme 
sa dozvedeli nové informácie zo života 
Cyrila a Metoda, bratov zo Solúna, ktorí 
priniesli písmo nášmu národu. Vypočuli 
sme si záznam modlitby Otčenáš v staro-
slovienskom jazyku. Niečo sme rozumeli, 
ale veľmi málo. Po prednáške sme sa ako 
usilovné mravčeky rozbehli medzi regály 
ku knihám. Romány pre dievčatá. Super! 
Rýchlo hľadám očami názov „ Džínsový 
denník“. Mám ho! Som spokojná, majú 
prvú časť. Chlapcov zaujímali hlavne de-
tektívky. Všetci sme si vybrali knihy obľú-
bených žánrov a spisovateľov. Spokojní a 
bohatší o nové vedomosti, sme opúšťali 
knižnicu. Zvedavosť nás nenechala na 
pokoji. Už cestou domov autobusom 
každý z nás otvoril knihu a čítal prvé riad-
ky. Tešili sme sa, že keď prídeme domov, 
sadneme si na posteľ s novou knihou v 
ruke. 

Karolína Fábryová,
7. ročník

Ahoj! Volám sa Alexandra, ale volajú ma 
Alex. mám 16 rokov. Bývam v Bratislave 
vo veľkej vile. Mám staršieho brata, ktorý 
má 17 rokov. Volá sa Michal. Bývam, sa-
mozrejme, aj s rodičmi. Otec sa volá Dá-
vid a má 41 rokov. Mamina sa volá Elena, 
ale kamarátky ju volajú El, má 40 rokov. 
Toto je o mojej rodine. A teraz niečo o 
mojom živote. 
Vstala som ráno o desiatej. Umyla som 
sa, vlasy som si dala do drdolu a obliekla 
som si legíny a voľný svetrík. Zišla som 
dolu a na stole bol papierik s odkazom. 
„Museli sme ísť s ockom na služobnú 
cestu, vrátime sa zajtra okolo štvrtej“. Pa-
pierik som skrčila a zahodila. Z chladnič-
ky som vybrala maslo a džem a spravila 
som si toasty. Potom som vybehla do 
izby, zapla som počítač na Facebook, ale 
nikto tam nebol, tak som ho vypla. Zavo-
lala som Lenke:
,,Ahoj Lenka. Neprišla by si dnes ku mne. 
Chcem spraviť párty, naši nie sú doma. 
Prišla by si mi pomôcť?“ Súhlasila, že prí-
de o pol hodinu. Dotelefonovala som s 
Lenkou a šla som Michalovi oznámiť, že 
dnes spravím párty: Oznámila som mu, 
že naši odišli na služobnú cestu, tak dnes 
budem robiť oslavu. Michal prisľúbil, že 
sa bude ponáhľať. Zrazu zazvonil zvon-
ček a prišla Lenka. Otvorila som jej dvere. 
Išli sme do izby a rozdelili sme si úlohy 
ohľadom našej oslavy. Lenka zabezpeči-

la občerstvenie a hudbu. Ja som obvola-
la všetkých ľudí a pozvala som ich k nám 
na osemnástu. Ale našich veľmi dobrých 
kamarátov som zavolala na sedemnás-
tu. Jeden sa volá Timon a má 17 rokov a 
strašne sa páči Lenke. Erik má 17 a straš-
ne sa páči mne. Potom sme s Lenkou 
riešili, čo si oblečieme a objednali sme si 
pizzu. Ani sme sa nenazdali a prišli chlap-
ci, aj donášková služba nám priniesla je-
dlo. S chlapcami sme všetko nachystali. 
My s Lenkou sme sa išli nachystať. Keď 
sme schádzali po schodoch, tak na nás 
chlapci pozerali ako na zjavenie. Erik sa 
postavil a prišiel ku mne, povedal mi, že 
som najkrajšie dievča na svete. Ja som z 
toho lietala v oblakoch. Už som ani ne-
vnímala Lenku a Tima. Zazvonil zvonček 
a párty sa mohla začať. Všade bolo veľa 
jedla a veľa ľudí. Ľudia tancovali, bavili 
sa. Ja som išla pohľadať Lenku aj som ju 
našla ako sa rozpráva s Timom na gauči. 
Vedela som, že sa tí dvaja dajú dokopy. 
Tak som šla pohľadať Erika, ale nemohla 
som ho nájsť. Oprela o dvere a pozorova-
la západ slnka. Zrazu si chalani vymysleli, 
že každý hodí do bazénu dievča, ktoré 
ľúbi. Pozerala som sa, ako dievčatá kon-
čia vo vode. No zrazu ma niekto chytil 
zozadu, ale ja som ho nevidela, nevedela 
som kto to je. A už som len letela do vody 
v 30 cm podpätkoch. Keď som sa otočila 
zistila som, že je to Erik. Vyšla som z vody 

a išla za ním. No, nestihla som mu nič 
povedať, pretože ma pobozkal. Bolo to 
úžasné - lietala som v oblakoch. Zvyšok 
párty som strávila s Erikom. Bolo to úžas-
né, tancovali sme spolu a bavili sa. 
Ráno po párty som sa zobudila v posteli 
ešte v šatách. Zišla som dolu a neverila 
som vlastným očiam. Dole bol úplný 
poriadok. Na stole som našla papierik s 
textom: Večer si zaspala, keď sme sedeli 
na gauči. Zavolal som upratovačku, aby 
si neporiadok nemusela upratovať. S lás-
kou Erik. Júj, papierik som si odložila a 
vybehla som z izby. Dala som si sprchu. 
Vlasy som si nechala rozpustené, navliek-
la som si legíny a svoje obľúbené tričko. 
Bola som veľmi šťastná. On ma ľúbi... 

Karolína Fábryová 
7. trieda

Naša návšteva knižnice

Svet patrí mladým
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Upozornenie
Spaľovanie lístia, konárov, zvyškov rastlín 
po zbere úrody a ostatného odpadu zo 
záhrad a domácností, je zakázané a škod-
livé. Tento zákaz upravujú tieto zákony: 
zákon NR SR č. 223/2001 Z.z. o odpadoch 
v znení neskorších predpisov, zákon NR 
SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred po-
žiarmi v znení neskorších predpisov 
a zákon NR SR č. 40/1964 Zb. (Občiansky 
zákonník) v znení neskorších prepisov. 
Pri spaľovaní odpadov na záhradách sa 
uvoľňujú do ovzdušia toxické látky, ako 
napr.: oxid uhoľnatý, dráždivý čpavok, 

uhľovodíky, dechtové látky a mnohé ďal-
šie zdraviu škodlivé látky. Tieto škodlivé 
látky sa uvoľňujú v oveľa vyšších koncen-
tráciách než je to v mnohých priemysel-
ných závodoch. Dôvodom je horenie za 
nízkych teplôt a nedostatočného okysli-
čovania.
Pálením zeleného odpadu, keď nad de-
dinami, ale aj mimo nich, sa vznášajú 
mračná bieleho, zapáchajúceho a škodli-
vého dymu, dochádza k porušovaniu Ob-
čianskeho zákonníka. Podľa neho, nikto 
nesmie nad mieru prípustnú pomerom 
obťažovať susedov hlukom, prachom, 

popolčekom, dymom,, plynmi, parami 
a pod.. Spaľovanie odpadu predstavuje 
aj porušovanie zákona o odpadoch. Je 
totiž zakázané zneškodňovať (spaľovať) 
odpad inde ako v zariadeniach na to 
určených, teda v spaľovniach alebo na 
skládkach odpadov.
Zákon o ochrane pred požiarmi zas ho-
vorí, že sa oheň nesmie zakladať tam, 
kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. Tento 
zákon zakazuje aj vypaľovanie porastov 
bylín a kríkov. 

Náčelník OP Lužianky, 
Zbislav Oťapka

Dňa 8. 6. 2013 sa v areály Základnej 
školy Lužianky uskutočnil branný pre-
tek mladých hasičov. Išlo o prvý roč-
ník súťaže „O pohár starostu obce v 
brannom preteku družstiev mladých 
hasičov“ a všetci veria, že táto tradí-
cia bude pokračovať aj ďalej. Záštitu 
nad súťažou prebral starosta obce Lu-
žianky Jozef Bojda Súťaž bola organi-
zovaná pri príležitostí prvej písomnej 
zmienky o obci Lužianky.
Súťaže sa mohli zúčastniť všetky deti, 
ktoré navštevujú ZŠ. Ale v deň súťaže ne-
smela presiahnuť vek 16 rokov.
Pretek pozostával z ôsmich disciplín.
Súťaže sa zúčastnili 4-členné družstvá z 
DHZ Ivanka pri Nitre, DHZ Jelšovce, DHZ 
Rišňovce, DHZ Sľažany a domáci DHZ Lu-
žianky. Súťažilo sa na dva pokusy a roz-
hodoval lepší dosiahnutý čas. Súťažiaci 
zápolili s veľkým úsilím a na záver boli 
dosiahnuté tieto výsledky: V kategórii 
dievčatá: na 3. mieste DHZ Jelšovce 3. 

2.miesto DHZ Jelšovce 2 a 1. miesto DHZ 
Sľažany. V kategórii chlapci: 3. Miesto ob-
sadilo družstvo DHZ Ivanka pri Nitre 2. 
Miesto obsadilo družstvo DHZ Sľažany a 
víťazom ako aj prvým držiteľom putov-
ného pohára časom 5,25 min. sa stalo 
domáce družstvo z DHZ Lužianky. Ceny 

odovzdal starosta obce Jozef Bojda, člen 
organizačného štábu Martin Cocher a 
predseda DHZ Lužianky Ignác Chudiak.
Súťaž sa uskutočnila v prekrásnom 
prostredí areálu Základnej školy Lužian-
ky, za krásneho slnečného počasia. Aj 
keď ocenení boli len prví traja, skutočný-

mi víťazmi boli všetci, ktorí sa tohto krás-
neho podujatia zúčastnili a to či už ako 
organizačný štáb alebo súťažiaci. Vďaka 
patrí všetkým. 

Ing. Ivan Matúška
Preventivár PO obce

Branný pretek mladých hasičov

O tieto ceny sa súťažilo

Víťazné družstvo Lužianky

Plnenie súťažnej disciplíny
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Tretí ročník záhradkárskej burzy sa 
uskutočnil 18.5.2013 so začiatkom o 
8,30 hod. Určití členovia z miestnej or-
ganizácie Slovenského zväzu záhradká-
rov pred KD v Lužiankach na priprave-
ných stoloch ponúkali výpestky rastlín. 
Tento rok prevažovali okrasné rastliny; 
astry, blyskáč, remontujúci cesnak, čiže 
cesnak „Janko“, čemerica čierna i pur-
purová, floxy, fuchsia (fuksia) červená, 
kana indická, chryzantémy biele a žlté, 
ľalie, mak okrasný, náprstník, orlíček, 
papraď, rodinné šťastie, priesady šalá-
tu hlávkového, tučnolist a ešte asi päť 
druhov nepomenovaných okrasných 
kvetín. Keďže už o niektorých som in-
formovala v minuloročných Lužian-
skych novinkách, tak ešte aspoň niečo 
doplním.
Ľalie sa rozmnožujú cibuľami, pod 
ktorými je vhodné vytvoriť drenážnu 
vrstvu z piesku. Sadia sa tak, aby vrchol 
cibule bol 15 cm pod povrchom pôdy. 
Odporúča sa výsadba koncom augusta 
a v septembri. Vyžadujú slnečnú polo-
hu.
Medzi trvalky patria veternice, orlíčky, 
floxy, náprstníky. 
V súčasnosti existuje veľké množstvo 
druhov a foriem chryzantém. Buď sa 
režú kvety do váz, alebo sa ponecháva-
jú rastliny na záhonoch a hroboch pre 
okrasu. Do vonkajšieho prostredia sa 
vysádzajú odrezky materských rastlín v 
druhej polovici mája.
Fuchsie (fuksie), tučnolist a rodin-
né šťastie sú črepníkové kvety, ktoré 
možno cez leto vyložiť do vonkajšieho 
prostredia. Znášajú priame slnko i polo-
tieň. Rozmnožujú sa odrezkami.
Mak okrasný je veľmi efektná trvalka, 
hlboko koreniaca, červene kvitnúca, 
vyžadujúca slnečné stanovište.
Záhradkári tieto výpestky darujú počas 
burzy, čím napomáhajú iným záujem-
com skrášliť si domáce prostredie.
Počas roka sa starajú záhradkári ale i 
občania obce o svoje predzáhradky 
i záhrady a niektorí sa snažia skrášliť i 
verejné priestranstvá. Tak 29.5.2013 
a tiež 26.6.2013 nastúpili na brigádu, 
ktorá sa konala na cintoríne Kajsa a 
Lužianky. Vyhrabali sme nečistoty pod 
tujami, okopali ich a špinu odniesli do 
kontajnerov, alebo na určené miesto. 
Táto fyzická práca je iste každému zná-
ma, treba ju vykonať, lebo až po nej 
brigádnika obleje blažený pocit, čo je 
aj podmienené tým, že pri nečinnosti 
máme v obehu iba 5% krvi a pri fyzickej 

námahe sa zvýši krvný obeh a tým krv 
prináša väčšie množstvo kyslíka a živín 
do jednotlivých orgánov. Preto sa opla-
tí premôcť počiatočnú nechuť z práce a 
tešiť sa na odmenu.
Nakoľko sa obidva cintoríny nachádza-
jú na Rastislavovej ulici, dovolím si Vás 
oboznámiť v roku 1150. výročia prícho-
du Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu o 
ich pozývateľovi kráľovi Rastislavovi, po 
ktorom je pomenovaná aj naša najdlh-
šia hlavná ulica obce.

Panovník Rastislav sa narodil okolo r. 
825. Pochádzal z dynastie Mojmírovcov. 
Jeho otec sa volal Boso, ktorý mal dvoch 
synov Rastislava a Bogislava, ktorý bol 
otcom Svätopluka. Knieža Mojmír bol 
Rastislavov starý otec. Pri krste dostal 
meno Rastic, Rastislav, čo tvorí základ 
slova „rast“, čiže ten, čo sa pričiňuje o 
rast Božieho kráľovstva a vie preň i tr-
pieť. Na trón zasadol asi 21 ročný v r. 
846 a mal vnútornú túžbu zabezpečiť 
zverenému slovanskému ľudu život v 
mieri a bezpečí. Vzal si za manželku Mi-
loslavu „dalmatskú“ kňažnú. Mal dvoch 
synov, Borivoja, ktorý sa oženil s Ľudmi-
lou z Bohemie (Čechy) a Gorazda, ktorý 
bol menovaný za biskupa.

Kráľ Rastislav bol mužom viery, mod-
litby, počúvania, zjednocovania a od-
vahy. Poradil sa so svojimi kniežatami 
a Moravanmi a obrátil sa posolstvom 
na Carihrad (Konštantinopol) k cisárovi 
Michalovi III. Základ posolstva tkvie: My 
Sloveni sme prostý ľud. Potrebujeme 
učiteľa, čo by nám v našej reči vysvetlil 
pravú kresťanskú vieru. Aby aj iné kra-
je nás napodobňovali. Žiadatelia mali 
záujem nielen o prehĺbenie viery, ale 
aj založenie školstva, zákonodarstva v 

slovenčine a tiež ustanovenie cirkevnej 
hierarchie a provincie, aby sa vymanili 
zo závislosti bavorských biskupov a vý-
chodofranských vladárov. Posolstvom 
dali podnet k vytvoreniu veľkej kresťan-
skej rodiny slovanských národov, čím 
by sa vytvoril most medzi Východom 
a Západom. Je známe, že posolstvo sa 
začalo napĺňať príchodom solúnskych 
bratov Cyrila a Metoda v roku 863. 
Okrem prekladu sv. Písma- Nového zá-
kona a neskôr i Starého zákona vznikla 
na európskom kontinente prvá filozo-
ficko- teologická akadémia (univerzita) 
v r 864. Liturgia sa konala v starosloven-
čine. Takto pokračovali šťastné roky roz-
kvetu na Veľkej Morave za panovania 
kráľa Rastislava. Boli to roky nábožen-
ského i kultúrneho rozmachu Slovanov, 
až do r. 869, kedy zomiera sv. Cyril 14. 
februára v Ríme, kde je aj pochovaný.
Sv. Metod je zajatý a uväznený Frankmi 
a po 3,5 ročnom väzení na žiadosť Ko-
ceľa a príkaz pápeža Jána VIII. bol pre-
pustený a odchádza na Moravu, kde ho 
už víta Svätopluk, synovec Rastislava. 
Medzičasom Svätopluk svojho strýka 
Rastislava zajal a vydal ríšskemu súdu, 
ktorý vyniesol trest oslepením a inter-
novaním do niektorého východofran-
ského kláštora. Ešte ďalšie poníženie 
zažil knieža Rastislav tým, že v Čechách, 
(kde bol ženatý jeho syn) sa nemohlo 
jeho pravé meno spomínať, ale ho na-
zývali Premysl Oráč. Čo sa zakázalo 
spomínať v Bohémii, to maliari zvečnili 
štetcom v Znojme. Moravský historik 
našiel správu, že 25.januára 872 syn 
Borivoj oslobodil svojho otca Rastisla-
va vo sv. Hypolite (Sankt Pölten) a berie 
si ho do svojho českého kniežatstva. 
Bohu oddaný kráľ Rastislav zomiera v 
roku 877. 
Autor publikácie: Václav Kocian pod ná-
zvom Zabudnutý kráľ Rastislav a jeho 
dielo konštatuje : Rastislav svojim živo-
tom a dielom vytvoril veľké hodnoty, 
ktoré sa stali trvalou a podstatnou sú-
časťou našich duchovných a kultúrnych 
koreňov, cyrilo-metodského dedičstva 
a základu našej národnej a štátnej exis-
tencie. Z tohto hľadiska je kráľ Rastislav 
skutočne najväčším panovníkom Slo-
venského kráľovstva – Moravskej ríše 
a zaslúži si titul slovenský apoštolský 
kráľ.
Lužianski občania môžu byť hrdí, že ich 
najdlhšia ulica je pomenovaná podľa 
veľkého panovníka, kráľa Rastislava. 

Katarína Šebová

Záhradkári ponúkajú a vypomáhajú
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Keď ortuť teplomera stúpa aj záhradká-
rom sa žiada oddýchnuť si. Preto sa vy-
brali v júli na zájazd s cieľovou stanicou 
České Budejovice. Nakoľko Južné Čechy 
sú pomerne vzdialené od našej obce, tak 
celá trasa bola rozdelená do troch dní.
V piatok 19.7.2013 o 5:00 hod. sme v Lu-
žiankach nastúpili do autobusu, ktorý 
smeroval na Južnú Moravu. V Moravskom 
krase sme navštívili priepasť Macocha 
s hĺbkou 138,5m. Je jedna z najhlbších 
priepastí v Európe. Sledovali sme jej krá-
su z horného a dolného mostíka, ktorý 
spája 223 schodov. Naskytol sa nám aj 
pekný pohľad na troch horolezcov, ktorí 
zostupovali po krasovej stene.
Odtiaľ naša cesta viedla do obce Křtiny 
vzdialenej od Brna zhruba 14 km severo-
východne. Solúnski bratia Cyril a Metod 
sem vykonali misiu a vtedajších miest-
nych pohanov pokrstili. V súčasnosti sa tu 
nachádza kostol zasvätený Panne Márii s 
kaplnkou sv. Anny, patrónky rodiny. Je to 
jedno z najstarších pútnických miest na 
Morave. Autorom chrámu je Giovani San-
tini pochádzajúcich z rodiny talianskych 
kamenárov. Nielen vhodné umiestnenie 
kostola v malebnej prírodnej scenérii, ale 
aj pôsobivosť chrámu a mnohé zázračné 
uzdravenia dávajú tomuto pútnickému 
miestu osobitý charakter, pre ktorý niek-
torí autori použili okrídlený názov „ge-
nius loci“ . V roku 1994 bol zapísaný do 
zoznamu svetového kultúrneho a prírod-
ného dedičstva UNESCO. Vžilo sa pome-
novanie „ Santiho perla Moravy“ . Kostol s 
kaplnkou sv. Anny je spojený otvorenými 
chodbami, na ktorých je umiestnená krí-
žová cesta a 33 zvonov rôznych veľkostí. 
Sú ovládané elektronicky, takže možno 
zadať rôzne piesne z mariánskym charak-
terom. Databáza obsahuje až tisíc piesní, 
ktoré sa môžu na zvonoch hrať. Nevšed-
ná bola krypta, v ktorej sú ľudské lebky 
s namaľovanými vavrínovými vencami s 
gréckym písmenom „tau“ . V Čechách je 
to prvý nález zvláštnej výzdoby lebky.
Ďalej sme sa rýchlostnou cestou uberali 
smerom na juhozápad a zastavili sme sa 

na jednu hodinu v Třebíčí . Prezreli sme si 
Karlovo námestie, kde sa nachádza socha 
„Moravských otcov“, vierozvestcov Cyrila 
a Metoda. V blízkosti námestia sa nachá-
dzal kostol sv. Martina.
Nasledujúcou zastávkou bolo múzeum v 
Jndřichovom Hradci, kde sme si prezreli 
betlehem od Tomáša Krýzu . Je to najväč-
ší ľudový mechanický betlehem na svete, 
zapísaný do Guinessovej knihy rekordov . 
Betlehem je tvorený z 1398 figúr z toho je 
130 pohyblivých . Bližšie údaje o betlehe-
me sme si vypočuli zo záznamu a zároveň 
sme pozerali pohybujúce sa postavičky. 

Okrem toho v iných miestnostiach sme 
obdivovali expozície juhočeských betle-
hemov z rôznych materiálov, zariadenie 
pôvodných jindřichohradsých lekární, vý-
voj šijacích strojov Lada, cechy a remeslá, 
fotografie a výtvarné diela historické ale 
aj súčasných umelcov. 
Po tomto dni bohatom na zážitky sme sa 
doviezli do Českých Budejovíc, kde sme 
boli ubytovaní. Pred vstupom na izby 
sme boli oboznámení s programom na 
nasledujúci deň.
V sobotu sme odchádzali o 9:00 hodine 
na zámok Hluboká. Naša sprievodky-
ňa nás oboznámila s vývojom výstavby 
tohto zámku. Po prípravnej fáze stavby 
viedenskými projektantmi a staviteľmi sa 
realizovala stavba a napodobnili anglic-
ký hrad Windsore . Hlavnou iniciátorkou 
prestavby zámku bola kňažná Eleonóra, 
vydatá za Jána Adolfa II. zo Schwanzen-
bergu . Pôvodný názov hradu Frauen-

berg sa spomína v písomných análoch už 
v 13. storočí a jeho majiteľom bol šľachtic 
z Budejovíc . Neskôr Přemysl Otakar II. a 
postupne v ďalších rokoch hrad ovládal 
značné množstvo šľachticov, zemanov 
a finančných podnikateľov až do roku 
1863, kedy sa začína epocha Schwar-
zenbergovcov . V tomto rode vynikala 
vzdelaná šľachtičná Paulína z Belgicka. Je 
to reprezentatívny mohutný romantický 
trojposchodový zámok. Steny izieb sú 
obložené vyrezávaným drevom, tapeta-
mi, alebo ich zdobia tapisérie z najvyššou 
kvalitou so značkou BB. Aj stropy sú z dre-

va, vyrezávané, kazetové. Interiéry sú za-
riadené veľkým množstvom zámockého 
mobiliára, čo je príznačné pre šľachtický 
prepych. V niektorých miestnostiach sa 
nachádzajú zbierky skla, keramiky, por-
celánu, zrkadiel, lustrov a obrazov členov 
dynastie. Fascinujúca bola aj bohatá kniž-
nica z 12 000 zväzkov. Prehliadková trasa 
končila exponátmi zbraní a bojovej vý-
zbroje, kde je umiestnená aj socha Adolfa 
zo Schwarzenbergu, ktorý porazil Turkov 
v osmanskej pevnosti Raab (Gyór), za čo 
ho povýšili do stavu ríšskych grófov a do 
erbu si vsadil znak hlavy Turka s havra-
nom . 
Nás záhradkárov a milovníkov kvetín zau-
jal park s kvetinovou výsadbou . Obdivo-
vali sme tvarovanie najmä stálozelených 
kríkov, záhony ruží, rozkvitnuté kokardy, 
denivky, funksie, heuchéry, liastry, levan-
dule, klinčeky a veľa iných . 
Po obede sme sa presunuli do Českého 

Letný zájazd záhradkárov

zámok Hluboká
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Krumlova. Zámocký areál má päť ná-
dvorí. Je to jeden najväčších zámockých 
komplexov v strednej Európe a v Českej 
republike je na druhom mieste za praž-
ským hradom . Obsahuje 41 budov a 
zhruba 11 ha záhrady. Toto všetko sa ne-
dalo prezrieť počas piatich hodín, preto 
sme sa rozdelili na viacero skupín . 
Tí, čo navštívili druhú prehliadkovú trasu, 
ktorá zahŕňa 19 . stor. a rod Schwarzen-
bergovcov . V obrazovej galérii sme videli 
portréty členov tejto rodiny od 14 stor. 
do 1. svetovej vojny. Z najznámejších 
sú Adolf Schwarzenberg, ktorý porazil 
Turkov ; Paulína, ktorá tragicky zahynula 
v 36 rokoch počas požiaru v Paríži, bola 
tehotná s desiatym dieťaťom ; Félixa, ra-
kúskeho ministerského predsedu ; busta 
Bedřicha z bieleho mramoru, ktorý bol 
pražským arcibiskupom a kardinálom . 
Priblížime zariadenia niektorých miest-
ností .V hudobnom salóne sa nachádza 
kladivkový klavír z Viedne, ktorý je stá-
le funkčný, aj keď pochádza zo začiatku 
19.stor. Miestnosť pre hostí je zariadená 
v klasicistickom štýle . Maršalova izba s 
portrétom Karola Filipa I., ktorý v roku 
1813 porazil Napoleona vo „Vojne ná-
rodov“ v Lipsku. Sú tu apartmány, ktoré 
obývali manželia Ján Adolf II. Schwarzen-
berg a jeho manželka kňažná Eleonóra. 
Kňažná je namaľovaná v životnej veľkosti 
vo veku 22 rokov. Rada cestovala, najmä 
do Anglicka, kde ju očaril štýl tudorov-
skej gotiky, ktorú aplikovala pri prestavbe 
zámku Hluboká . Vo fajčiarskom salóniku 
je stolík na odkladanie fajok a ich zbierka. 
Na tejto trase sme videli malú knihovňu 
s 1627 knihami, ale v inej časti zámku je 
knižnica s takmer 55 tisícmi zväzkami. 
Kňažná Eleonóra mala v súkromných 
izbách cenné tapisérie, honosné lustre, 
vzácny porcelán, vázy a písacie potreby. 
V spálni sú na stenách verdúry (tapisérie s 

rastlinnými, zvieracími a ľudskými motív-
mi z Holandska) . Pri posteli mala umiest-
nený obraz 
sv. Rodiny na prenosnom oltári. Na stole 
sme videli rytinu rodinnej hrobky Schwar-
zenbergov v Třeboni . Prehliadková trasa 
končí veľkou obrazárňou, ktorá zhromaž-
ďuje diela majstrov holandských, nemec-
kých a talianskych zo 17. stor. Sprievodca 
druhej trasy sa s nami lúčil na Plášťovej 
chodbe, ktorá je napojená na zámockú 
záhradu. Táto má dve výškové úrovne, 
rozdelené kaskádovou fontánou. 
V záhrade sa nachádza unikátne otáčavé 
hľadisko a letohrádok . 
Po prehliadke zámockého komplexu Čes-
ký Krumlov sme išli do centra mesta, kde 
v kaplnke vedľa chrámu sv Víta sa niektorí 
účastníci zájazdu zúčastnili sv. omše a po 
nej sme si prehliadli aj chrám . 
Posledný deň zájazdu sme absolvovali 
prehliadku námestia Třebone so stĺpom 
Panny Márie, postavenom v 18. stor., ob-
novenom v roku 2008 . Historické jadro 
mesta má celý rad zachovalých neskoro-
gotických, renesančných a barokových 
domov .
Predposlednou zástavkou nášho zájazdu 
bola prehliadka námestia a zámku v Telči 
. Námestie tvoria meštiacke domy s ar-
kádami, mariánsky stĺp a dve kamenné 
fontány. Navštívili sme štátny zámok, tra-
su „A“. V 14.stor. bol vybudovaný gotický 

hrad a v 16. stor . panstvo aj hrad sa stáva 
majetkom Zachariáša z Hradca. Zachari-
áš navštívil taliansky Janov a na základe 
poznatkov architektúry a životného štý-
lu z neho dal pôvodný tmavý hrad po 
otcovi prestavať v renesančnom štýle. 
Financovanie prestavby mu umožnilo aj 
veno jeho manželky Kataríny z Valdštej-
na, ktorá vlastnila aj bane so striebrom. I 
keď manželstvo bolo veľmi šťastné, muž-
ského potomka sa Zachariáš nedožil. Aj 
jeho prvá milovaná manželka Katarína 
zomrela . Z druhého manželstva s Annou 
zo Šlejníc mal dcéru Katarínu . Panstvo 
prešlo v roku 1591 aj so zámkom k Za-
chariášovmu synovcovi Adamovi II. Zá-
mocké interiéry sú v pôvodnej podobe . 
Na prízemí je grafitovaná výzdoba miest-
ností a hviezdicová klenba bývalej zbroj-
nice . Nachádza sa tu aj kaplnka, kde sa 
veriaca katolícka rodina Zachriáša schá-
dzala na bohoslužby . Na poschodí v zla-
tom salóne je vyrezávaný kazetový strop, 
zdobený antickými božstvami a bájnymi 
hrdinami . Modrý salón má drevený strop 
s alegóriou štyroch živlov. V rytierskom 
salóne je pôvodná umelá mramorová 
podlaha z roku 1570, historické zbrane a 
zbroje . So záujmom sme si prezreli afric-
ký salón, so zbierkami loveckých trofejí z 
tohto kontinentu. Je možnosť prezrieť si 
aj trasu „B“. 
Ďalej naša cesta viedla cez južnú Moravu 
do obce Práce, kde je postavená mohy-
la mieru. Tu sa odohral boj pod názvom 
Slavkovská bitka 2.12.1805 . Bojovala 
tu francúzska armáda pod vedením Na-
poleona proti spojeneneckým vojskám 
Ruska a Rakúska . Skončila víťazstvom ci-
sára Napoleona, porazených viedol ruský 
cár Alexander I. a rakúsky cisár František 
I. Bojisko zaberalo 120 km štvorcových . 
Mohyla Mieru bola postavená z iniciatívy 
katolíckeho kňaza P. Aloisa Slováka v roku 
1910 až 1912. Vo vnútri sa nachádza ol-
tár a busta kňaza Slováka. Pri príležitosti 
1150. výročia príchodu Cyrila a Metoda 
na Veľkú Moravu sa v interiéry mohyly 
konala svätá omša 5.júla 2013. 
Príprava a vybavenie tohto zájazdu trvalo 
niekoľko mesiacov, ale jeho uskutočne-
nie sa vydarilo. Počasie nám žičilo a krása 
zámkov, miest, námestí, chrámov, prírod-
ných krás a krajiny bola zadosťučinením 
za vynaloženú námahu . Vďaka patrí tým, 
ktorí sa podieľali na organizácii zájazdu, 
pánu šoférovi a jeho manželke, ktorá 
bola sprievodkyňou zájazdu, pánu pred-
sedovi a pokladníkovi spolku záhradká-
rov. Poďakovanie prináleží aj všetkým 
zúčastneným, bez ktorých by sa zájazd 
nebol uskutočnil. 

Katarína ŠEBOVÁ

Český Krumlov
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Uznesenie č. 15/2013 Obecného zastu-
piteľstva v Lužiankach
a/ Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach 
schvaľuje program rokovania. 
b/ Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach 
schvaľuje členov návrhovej komisie :
Ing. Marián Vrabec, Milan Cabánek, Ing. 
Stanislav Beňo 
c/ Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach 
schvaľuje overovateľov zápisnice :
Ivan Behúl, Marian Rác
d/ Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach 
berie na vedomie určenie zapisovateľa 
pani Renátu Bírovú.
e/ Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach 
konštatuje, že z celkového počtu 9 po-
slancov, sa podľa prezenčnej listiny 
rokovania obecného zastupiteľstva zú-
častnilo 8 poslancov, čím zastupiteľstvo 
je uznášania schopné. 
Uznesenie č. 16/2013 Obecného zastu-
piteľstva v Lužiankach
Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach 
berie na vedomie informáciu hlavného 
kontrolóra obce ku kontrole plnenia 
uznesení. 
Uznesenie č. 17/2013 Obecného zastu-
piteľstva v Lužiankach
Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach 
doporučuje starostovi obce iniciovať 
rokovanie starostov zainteresovaných 
obcí a mesta Nitra s vedením VEOLIA 
Transport, a.s. Nitra o prehodnotení 
zmluvných podmienok tejto služby, naj-
mä vo vzťahu ku spôsobu garantovania 
zisku vo výške 4 %.
Zároveň na najbližšie zasadnutie obec-
ného zastupiteľstva predložiť návrh 
zmluvy pre rok 2013. 
Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach sú-
hlasí s úhradou nedoplatku nákladov po 
predložení relevantných dokladov za 
prepravu MHD vo výške 16 227,- Eur, po 
odpočte záloh vo výške 44 000,- Eur. 
Uznesenie č. 18/2013 Obecného zastu-
piteľstva v Lužiankach
Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach 
prerokovalo a schvaľuje pokračovanie 
projektu zriadenej špecializovanej trie-
dy v ZŠ s MŠ Lužianky.
Finančné zabezpečenie pre špecializo-
vanú triedu schvaľuje vo výške 13 248 €, 
pre školský rok 2013/2014. 
Výšku finančného zabezpečenia obecné 
zastupiteľstvo určí vždy do konca júna, 
pre nasledujúci školský rok. 

Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach 

na základe predloženého návrhu zá-
verečného účtu obce za rok 2012 a 
súvisiacich príloh prijíma tieto uzne-
senia :

Uznesenie č. 19/2013 Obecného zastu-
piteľstva v Lužiankach
Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach 
berie na vedomie stanovisko hlavného 
kontrolóra obce k záverečnému účtu 
obce za rok 2012.
Uznesenie č. 20/2013 Obecného zastu-
piteľstva v Lužiankach
Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach na 
základe prerokovania záverečného účtu 
obce v súlade s § 16 ods. 9 písmeno a/ 
zákona č. 583/2004 Z.z. v znení neskor-
ších zmien a doplnkov, celoročné hos-
podárenie za rok 2012 schvaľuje bez 
výhrad. 
Uznesenie č. 21/2013 Obecného zastu-
piteľstva v Lužiankach 
Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach 
schvaľuje prebytok rozpočtu v sume 42 
527,76 € zistený podľa ustanovenia § 10 
ods. 3 písmeno a/ a b/ zákona 583/2004 
Z.z. o rozpočtových pravidlách územ-
nej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov použiť na - tvorbu rezervného 
fondu obce v sume 42 527,76 €. 
Uznesenie č. 22/2013 Obecného zastu-
piteľstva v Lužiankach
Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach 
prerokovalo a uznieslo sa na prijatí 
všeobecne záväzné nariadenie obce č. 
4/2013 - O podmienkach poskytnutia 
dotácií z rozpočtu obce
Uznesenie č. 23/2013 Obecného zastu-
piteľstva v Lužiankach
Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach pre-
rokovalo Zmluvu o výkone kontrolnej 
činnosti hlavného kontrolóra obce pre 
viaceré obce a zmluvu schvaľuje.
Uznesenie č. 24/2013 Obecného zastu-
piteľstva v Lužiankach
Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach pre-
rokovalo návrh na úpravu platu staros-
tovi obce v súlade s novelou zákona NR 
SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení 
a platových pomeroch starostov obcí 
a primátorov miest v znení neskorších 
predpisov zo 17. mája 2011.
Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach 
schvaľuje v súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 
253/1994 Z.z.. v platnom znení zvýšenie 
základného platu starostu obce o 30 %.
Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach od-

súhlasilo plat starostu podľa tohto záko-
na s účinnosťou od 1 .4. 2013 vo výške 2 
073,- Eur. 
Uznesenie č. 25/2013 Obecného zastu-
piteľstva v Lužiankach
Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach 
schvaľuje výsledok výberového kona-
nia na stavebný dozor investičnej akcie „ 
Súvislá oprava MK Ciolkovského ulice“ a 
poveruje starostu obce podpisom zmlu-
vy.
Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach ne-
schvaľuje dodatok k zmluve na investič-
nú akciu „Súvislá oprava MK Ciolkovské-
ho ulice.“
Uznesenie č. 26/2013 Obecného zastu-
piteľstva v Lužiankach
Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach 
prerokovalo a výsledok výberového ko-
nania na dodávateľa projektovej doku-
mentácie Ing. Jaroslava Frantu, a s po-
núknutou cenou nesúhlasí. 
Uznesenie č. 27/2013 Obecného zastu-
piteľstva v Lužiankach 
Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach sú-
hlasí s ponúknutou cenou firmy Cesty 
Zaujec vo výške 3 885 € za opravu výtl-
kov na miestnych komunikáciách a po-
veruje starostu obce podpisom zmluvy 
a zverejnením na stránke obce. 
Uznesenie č. 28/2013 Obecného zastu-
piteľstva v Lužiankach
Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach sú-
hlasí s rozšírením kamerového systému 
v obci o 
2 ks kamier, s celkovým nákladom 7 679 
€, z čoho poskytnutá dotácia predstavu-
je finančnú čiastku 5 000,- € a spoluúčasť 
obce vo výške 2679 €.
Uznesenie č. 29/2013 Obecného zastu-
piteľstva v Lužiankach 
Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach 
schvaľuje kúpu nehnuteľnosti, k. ú. Lu-
žianky, parcely č. 545/5 ostat. plochy o 
výmere 550 m2, zaúísanú na LV 1729, od 
vlastníka : Rímsko katolícka cirkev, Sídel-
ná kapitula, Hradné námestie 7, Nitra za 
kúpnu cenu 3,70 €/1m2 t.j. 2 035,00 € pre 
potreby obce na vybudovanie miestnej 
komunikácie, slúžiacej ako prístupová 
cesta k obytnej zóne 
Uznesenie č. 30/2013 Obecného zastu-
piteľstva v Lužiankach
Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach 
schvaľuje kúpu nehnuteľnosti, k. ú. Lu-
žianky, parcely č. 1/17 - zastavaná plocha 
o výmere 532 m2, parc. č. 1/78 – zast. 
plocha o výmere 56 m2, zameraných GP 

Uznesenia, všeobecne záväzné nariadenia obce a ďalšie rozhodnutia z 
druhého riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lužiankach, 
konaného dňa 7. júna 2013 o 17,00 hod. na Obecnom úrade v Lužiankach
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29/2013, ktorý vypracoval Ing. Ľubomír 
Šagát zo dňa 24.4.2013, overený dňa 
13.5. 2013, ktoré vznikli zlúčením a zno-
vu rozdelením parc. č. 1/17 – zastavaná 
plocha a nádvoria o výmere 681 m2 a 
parc. č. 1/51 – zast. plocha a nádvoria o 
výmere 275 m2 zapísaných na LV 126, 
od vlastníka : COOP Jednota Nitra, IČO: 
00168874, za kúpnu cenu 30,00 €/1m2 
t.j. 17 640,- € pre potreby obce na vybu-
dovanie nájomných bytov. 
Uznesenie č. 31/2013 Obecného zastu-
piteľstva v Lužiankach
Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach 
schvaľuje uzavretie zmluvy o zriadení 
vecného bremena s Ing. Ján Falath, rod. 
Falath, nar. 5.3.1950, bytom Ďurgalova 
7541/7, Bratislava - Nové Mesto, PSČ: 
831 01 na parc. č. 1359/4 – orná pôda o 
výmere 26 874 m2 v celosti, zapísanej na 
LV č. 1144, k.ú. Lužianky, a to na uloženie 
elektrického kábla v hĺbke 2,5 m, na CKN 
parc. č. 1359/4 v celom rozsahu, ktorý 
vedie zo stĺpa na uvedenom pozemku 
do trafostanice na Závodníkovej ulici a v 
práve vstupu na tento pozemok za úče-
lom opravy a údržby kábla, a to v pro-
spech Obce Lužianky, IČO : 34003517. 
Uznesenie č. 32/2013 Obecného zastu-
piteľstva v Lužiankach
Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach 
schvaľuje spôsob prevodu majetku obce 
– priamy predaj nehnuteľnosti, a to parc 
.č . 112/7 – zastavané plochy a nádvoria 
s rodinným domom súp. č. 482 o výme-
re 47m2, zapísanom na LV 1236 k. ú. Lu-
žianky, na Obežnej ulici č. 35 za kúpnu 
cenu vo výške všeobecnej hodnoty ma-
jetku stanovenej znaleckým posudkom. 
Obec Lužianky tento objekt nevyužíva 
na určený účel, a preto má záujem tento 
odpredať. 
Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach žia-
da starostu obce zverejniť zámer predať 
predmetný majetok priamym predajom, 
a to podľa § 9a ods. 5 zák. č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov a to na úradnej tabuli a na in-
ternetovej stránke obce. 
Hlasovanie :
Počet poslancov : 9 poslancov
Prítomní : 8 poslancov 
„Za“ hlasovalo: 8 poslancov 
„Proti“ hlasovalo : 0 poslancov 
„Zdržal sa“ hlasovania: 0 poslancov 
Uznesenie č. 33/2013 Obecného zastu-
piteľstva v Lužiankach
Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach ne-
schvaľuje výber dodávateľa prác na ak-
ciu : 
„Odvodňovací kanál – Kaplanova ulica“ 
firmu Bomif Nitra, za ponúknutú cenu 
vo výške 4 340,20 €. 

Zároveň poveruje starostu obce zabez-
pečením projekčného návrhu oprávne-
nou osobou. 
Uznesenie č. 34/2013 Obecného zastu-
piteľstva v Lužiankach
Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach be-
rie na vedomie informáciu starostu obce 
ohľadne odstránenia oplotenia obecné-
ho majetku na parcele 1268/4 v k.ú. Lu-
žianky, v časti Korytov – Rybník a žiada 
starostu obce v danej veci konať. 
Uznesenie č. 35/2013 Obecného zastu-
piteľstva v Lužiankach
Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach 
prerokovalo a schvaľuje akciu „Oprava 
MK Venušina“ zaradiť do plánu investícií 
pre rok 2013.
Uznesenie č. 36/2013 Obecného zastu-
piteľstva v Lužiankach
Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach 
prerokovalo a neschvaľuje žiadosť obce 
Zbehy o výkon služby Obecnou políciou 
Lužianky v ich obci. 
Uznesenie č. 37/2013 Obecného zastu-
piteľstva v Lužiankach
Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach 
prerokovalo a neschvaľuje žiadosť firmy 
General Medicine, s.r.o., Nitra, o úhradu 
nájomného .
Uznesenie č. 38/2013 Obecného zastu-
piteľstva v Lužiankach
Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach 
prerokovalo predložený návrh osláv 
900. výročia Prvej písomnej zmienky o 
obci a žiada starostu obce zvolať poradu 
organizačného štábu osláv najneskôr do 
konca júna 2013. 
Uznesenie č. 39/2013 Obecného zastu-
piteľstva v Lužiankach
Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach 
schvaľuje kúpu nehnuteľnosti, k. ú. Lu-
žianky, parcely č. 1251/73 orná pôda o 
výmere 70 m2, zapísanej na LV 1445, od 
vlastníka : 
Ing. Vlastimil Synak, nar. 13. 1. 1957 a 
manž. Mária Synaková, r. Čurgaliová, nar. 
29.10.1959 obaja bytom Závodníkova 
47, 951 41 Lužianky, v podiele ½ -iny k 
celku, za kúpnu cenu 33,20 €/1m2 t.j. 
1162,- € a do vlastníka Klaudia Hunková, 
r. Kupcová, nar. 27.7.1972, bytom Rasti-
slavova 388, 951 41 Lužianky, v podiele 
½ -iny k celku za kúpnu cenu 
1 €, pre potreby obce na vybudovanie 
miestnej komunikácie, slúžiacej ako prí-
stupová cesta k obytnej zóne. 
Hlasovanie : počet poslancov : 9
Prítomní : 8 
„Za“ hlasovalo: 8
„Proti“ hlasovalo: 0
„Zdržal sa hlasovania“ : 0 
Uznesenie č. 40/2013 Obecného zastu-
piteľstva v Lužiankach

Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach 
prerokovalo investičný zámer firmy BFK 
s.r.o. Pohranice realizovať v obci Lužian-
ky výstavbu nájomných bytov – 17 b.j. a 
technickú vybavenosť podľa PD, ktorej 
spracovateľom je ateliér Pozemné stav-
by TTK s.r.o. Banská Bystrica . 
Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach pri-
jíma uznesenie :
a/ Obecné zastupiteľstvo v lužiankach 
súhlasí s nájmom pozemku 1/17 a 1/78 
v k. ú. Lužianky, na ktorých sa bude in-
vestičný zámer realizovať 
b/ Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach 
súhlasí s uzatvorením Zmluvy o budúcej 
kúpnej zmluve na odkúpenie nájom-
ných bytov BD 17 b.j. Lužianky, financo-
vaných prostredníctvo úveru zo ŠFRB vo 
výške 60 % a prostredníctvom dotácie z 
Ministerstva dopravy, výstavby a regio-
nálneho rozvoja SR vo výške 40 %.
c/ Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach 
žiada starostu obce na rokovanie naj-
bližšieho zastupiteľstva Zmluvu o bu-
dúcej kúpnej zmluve a nájomnú zmluvu 
na pozemok medzi obcou Lužianky a 
firmou BFK s.r.o. Pohranice. 
Návrhová komisia : 
Predseda: Ing. Marián Vrabec, v.r 
Člen : Milan Cabánek, v.r 
Člen: Ing. Stanislav Beňo, v.r. 

Uznesenia, všeobecne záväzné na-
riadenia obce a ďalšie rozhodnutia 
z prvého mimoriadneho zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva v Lužian-
kach, konaného dňa 1. júla 2013 o 
18,30 hod. na Obecnom úrade v Lu-
žiankach 
Uznesenie č. 41/2013 Obecného zastu-
piteľstva v Lužiankach
a/ Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach 
schvaľuje program rokovania. 
b/ Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach 
schvaľuje členov návrhovej komisie :
Ing. Vladimír Macánek, Milan Cabánek, 
Martin Tonhauser
c/ Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach 
schvaľuje overovateľov zápisnice :
Ivan Behúl, Ing. Marián Vrabec 
d/ Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach 
berie na vedomie určenie zapisovateľa 
Renátu Bírovú.
e/ Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach 
konštatuje, že z celkového počtu 9 po-
slancov, sa podľa prezenčnej listiny 
rokovania obecného zastupiteľstva zú-
častnilo 6 poslancov, čím zastupiteľstvo 
je uznášania schopné. 
Uznesenie č. 42/2013 Obecného zastu-
piteľstva v Lužiankach 
Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach 
prerokovalo a poveruje stavebnú komi-
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siu v spolupráci s projektantom akcie a 
stavebným dozorom akcie Súvislá opra-
va MK Ciolkovského ulice, vypracovať a 
predložiť do zasadnutia obecného za-
stupiteľstva správu o dôvodoch vzniku 
naviac prác, ktoré si nárokuje zhotoviteľ 
diela uhradiť ako odôvodnené. 
Termín : do 15. 7. 2013 
Uznesenie č. 43/2013 Obecného zastu-
piteľstva v Lužiankach
Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach 
prerokovalo a odporúča starostovi obce 
zostaviť návrh priebehu programu osláv 
a pripraviť rozpočet na akcie organizo-
vané v rámci osláv.

Uznesenie č. 44/2013 Obecného zastu-
piteľstva v Lužiankach
Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach pre-
rokovalo a poveruje starostu obce uzav-
rieť zmluvu o dielo na akciu „oplotenie 
obecného úradu v Lužiankach“ v cene 
21 827,87 € s DPH, s firmou BOMIF, s.r.o., 
Nitra, ako víťazom verejného obstaráva-
nia diela. 
Uznesenie č. 45/2013 Obecného zastu-
piteľstva v Lužiankach
Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach 
prerokovalo zmluvu o spolupráci s SCK 
Veľké Zálužie, Lužianky, Zbehy o realizá-
cii projektu cyklotrasy Nitra – Lužianky – 

Zbehy – Alekšince – Rišňovce s účasťou 
obce Lužianky v sume 1 300,- €.
Uznesenie č. 46/2013 Obecného zastu-
piteľstva v Lužiankach
Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach 
prerokovalo a schválilo s poukazom na § 
48 ods. 1, 4. a 5. veta zákona č. 543/2002 
Z, z, o ochrane prírody a krajiny finančnú 
náhradu za dreviny vyrúbané bez súhla-
su obce v kat. území Lužianky, parc. č. 
1971, 1973 a 1975 vo výške 
1 000,- €. 

Predseda: Ing. Vladimír Macánek, v.r. 
Člen : Milan Cabánek, v.r. 

Člen : Martin Tonhauser, v.r. 

Krásnym a vzácnym dňom s neza-
budnuteľnou atmosférou, bolo prvé 
sväté prijímanie, ktoré sa uskutočnilo 
2.6.2013 v Lužiankach v našom kos-
tole Narodenia Panny Márie. S ra-
dosťou ho očakávali nielen naše deti, 
ale aj my rodičia, starí rodiča a celé 
naše rodiny. Bolo veľmi pekné po-
zerať sa na šťastné úsmevy detí ako 

prežívali pocit lásky a hrdosti na to, 
že sú kresťania. Úprimná vďaka pat-
rí všetkým, ktorí akoukoľvek troškou 
prispeli na prípravu a priebeh tejto 
krásnej slávnosti. Menovite treba vy-
zdvihnúť Mgr. Janu Oravcovú, Mgr. 
Katarínu Búcorovú a samozrejme 
nášho dôstojného pána PaedDr. Sta-
nislava Šípoša.

Našim prvoprijímajúcim deťom želá-
me, aby si pocity z tohto okamihu na-
vždy zapamätali a v budúcnosti s rov-
nakou radosťou a láskou ako v tento 
deň, pristupovali ku každej svätej omši 
a ku každému svätému prijímaniu. 

Sokolová

Prvé sväté prijímanie
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Čierne ríbezle
Čierne ríbezle pochádzajú zo strednej 
a východnej Európy. Pestujú sa od 15. 
storočia vo všetkých oblastiach sveta 
s miernym podnebím.

Čierne ríbezle obsahujú cenné výživné a 
pre zdravie človeka veľmi užitočné látky. 
Z cukrov je to najmä glukóza (hroznový 
cukor) a fruktóza (ovocný cukor), ktoré 
sú ľahko stráviteľné, pritom však bohaté 
zdroje energie. Celkový obsah cukrov v 
čiernych ríbezliach je 5,5 až 7,5 %.
Organické kyseliny zabezpečujú plodom 
a výrobkom z nich osviežujúcu kyslú 
chuť a podporujú trávenie. Aj vitamín C 
je stálejší v kyslom prostredí. Obsah ky-
selín sa pohybuje od 2 do 4 %.
Čierne ríbezle obsahujú najviac vitamínu 
C zo všetkých pestovaných druhov ovo-
cia (150 až 220mg v 100g ovocia). Vita-
mín C pôsobí proti infekčným chorobám, 
pri tvorbe väziva, regenerácii kostných 
tkanív a pri hojení rán. Známy je aj jeho 
účinok proti kôrnateniu ciev. Ľudský or-
ganizmus ho nevie vyrobiť, ani ukladať 
do zásoby, ale je odkázaný na pravidelný 
prísun z rastlinnej potravy.
Čierne ríbezle okrem toho obsahujú v 
menšom množstve aj ostatné vitamíny a 
minerálne látky, ktoré sú dôležitými sú-
časťami enzýmov.
Výrobky z čiernych ríbezlí môžu veľmi 
účinne doplňovať vitamín C v zime a na 
jar, keď je strava chudobná na tento vi-
tamín. Najčastejšie sa plody spracúvajú 
na kompóty. V konzervárenskom prie-

mysle je dreň z čiernych ríbezlí súčas-
ťou džúsov, detskej výživy a pod. Pri ich 
spracovaní si treba uvedomiť, že vitamín 
C je veľmi nestály. Stykom so vzduchom 
sa znehodnocuje, vysoká teplota a styk 
s kovmi zvyšujú straty vitamínu C. Steri-
lizáciou v uzatvorených pohároch, alebo 
plechovkách sa straty znižujú. Naproti 
tomu pri varení džemu a lekváru nemô-
žeme počítať s uchovaním vitamínu C. 
Najmenej vitamínu sa stráca pri mrazení 
a kompótovaní. Mrazené ríbezle obsa-
hujú 98 mg vitamínu C a kompót 70 mg 
vitamínu C v 100g výrobku. To je viac ako 
obsahujú čerstvé pomaranče a citróny 
(40 až 50 mg v 100g ovocia).

Význam pre zdravie
Pôsobia močopudne a potopudne, proti 
hnilobe, proti artritíde, hnačke, skorbutu 
a posilňujú žalúdok. Vďaka obsiahnutým 
antioxidantom sú prevenciou voči de-
mencii a starnutiu buniek, tkanív, orgá-
nov a organizmu. Komplex flavonoidov s 
účinkom na cievy označovaný nesprávne 
ako vitamín P, má (najmä v kombinácii s 
obsiahnutým či dodaným vitamínom C) 
ochranný vplyv na bunky, orgány, cievy 
a zvýšenie hladiny antioxidantov.

Černica
Černice sú malé plody zoskupené oko-
lo jadra, ktoré je jedlé a zostáva v ovo-
cí, aj keď sú zrelé. Plody černíc sú asi 2 
cm veľké a tvoria tzv. plodstvá. Černi-
ce sú tmavočervené, čiernofialové až 
čierne lesklé a veľmi šťavnaté.

Nikto nevie, odkiaľ černica pochádza. Z 
Ázie, či skôr zo Severnej Ameriky? Každo-
pádne, našťastie rastie aj v našich lesoch, 
v strednej Európe, hoci tu dozrieva tro-
chu neskôr ako v stredomorskej oblasti, 
až na konci leta.
Nutričné hodnoty: Jedna šálka černíc 
obsahuje: 2g bielkovín, 62 kalórií a 7.6g 
vlákniny.
Minerály: Draslík - 233mg, Fosfor - 32mg, 
Horčík - 29mg, Mangán - 0.93mg, Meď 
- 0.238mg, Selén - 0.6µg, Sodík - 1mg, 
Vápnik - 42mg, Zinok - 0.76mg, Železo - 
0.89mg Vitamíny: Kyselina listová - 36µg, 
Kyselina pantoténová - 0.397mg, Niacín 
- 0.93mg, Vitamín A - 308 IU, Vitamín B1 
(tiamín) - 0.029mg, Vitamín B2 (ribofla-
vín) - 0.037mg, Vitamín B6 - 0.043mg, Vi-
tamín C - 30.2mg, Vitamín E - 1.68mg, Vi-
tamín K - 28.5µg . Žiadna iná bobuľovina 
neobsahuje toľko kyseliny elagovej ako 
černica, a preto je dobrým pomocníkom 
na tlmenie rastu tumorov.

Význam pre zdravie
Černice pomáhajú telu bojovať proti 
voľným radikálom a vyhnúť sa tak rôz-
nym typom rakoviny, obzvlášť rako-
viny prsníka a krčka maternice, majú 
antiseptické a zvieravé účinky, sú dob-
ré pre napínacie tkanivá, na hnačku a 
zápal čriev, bolesti hrdla a infekcie v 
ústnej dutine, eliminujú hemoroidy, 
pomáhajú čistiť krv, spomaľujú proces 
starnutia, chránia pred endoteliálnou 
disfunkciou a vaskulárnou poruchou, 
sú analgetikom alebo tlmičom bolesti, 
môžu napomáhať pri znižovaní rizika 
srdcových ochorení, pomáhajú posil-
ňovať krvné cievy, majú antivírusové 
vlastnosti, pomáhajú udržiavať zdravé 
trávenie, regulujú hladinu cukru v krvi, 
znižujú hmotnosť a hladinu choleste-
rolu a sú účinné proti makulárnej de-
generácii.
Pravidelná konzumácia černíc môže na-
pomáhať posilňovaniu krvných ciev vo 
vašom tele.

Okienko do kuchyne

Koláč s čiernymi ríbezľami
Suroviny: 3 vajcia, 1 pohár kryštálového 
cukru, ½ pohára oleja, ½ pohára mlieka, 
2,5 pohára polohrubej múky, 1 kypriaci 
prášok;
Postup: Vajcia vymiešame s cukrom, pri-
dáme olej, mlieko a múku s práškom do 
pečiva. Vylejeme na vymastený a hrubou 
múkou vysypaný plech, zasypeme čierny-
mi ríbezľami a upečieme. Upečený koláč 
posypeme práškovým cukrom.

Černicový džem s jablkami
Na 1 kg černíc, 1 kg jabĺk (môžu byť i me-
nej kvalitné, napríklad opadané) potrebu-
jeme 1 kg cukru. Najprv podusíme jablká 
do mäkka, potom pridáme celé černice 
a cukor. Varíme za stáleho miešania do 
zhustnutia. Horúcim džemom plníme vy-
parené poháre. Uzavrieme ich uzávermi, 
obrátime dnom nahor a dáme vychlad-
núť. Môžeme ich i sterilizovať, a to 10 mi-
nút pri 85 stupňoch.

Zapekaná plnená cuketa
Suroviny: 1 cuketa, soľ, 200g šunky, olej, 
3 roztierateľné syry, 1 pochúťkovú smota-
nu, 4 vajcia, 4 uvarené zemiaky, soľ, mleté 
biele korenie, 100g strúhaného syra. 
Postup: Cuketu rozrežeme po dĺžke na 
dve polovice. Stred vydlabeme a nasolí-
me, aby zmäkla. Naplníme plnkou. 
Plnka: Šunku pokrájame na rezance a 
osmažíme ju na oleji. Pridáme roztiera-
teľný syr, smotanu a za stáleho miešania 
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Príslovia

Ak piješ vodu, mysli na prameň. 
Človek bez slobody je ako ryba bez vody. 
Dobrá studňa v suchu vodu dáva; dobrý priateľ v núdzi sa poznáva.
Ďaleká voda nie je dobrá pre blízky požiar.
Keď nevieš plávať neskáč do vody.
Kto nikdy do vody nejde, plávať sa nenaučí.
Kto sa chce naučiť plávať, musí skočiť do vody.

SOKOL (21.3. - 19.4.)
Bývajú dobrými zamestnancami. Sú ak-
tívni a dôslední v práci, kým si ich ne-
znepriatelíte. To naozaj nie je problém, 
lebo sú netolerantní, egoistickí a nedip-
lomatickí. Neznášajú pretvárku. Útočia i 
za maličkosti.

BOBOR (20.4. - 20.5.)
Možno majú trochu strach opustiť osved-
čené postoje a často sa nechytia novej, 
lepšej príležitosti. Mnohí sú potom príliš 
závislí na zabehnutých koľajach vlastné-
ho „teplúčka“. Jedni sú prílišní pracanti, 
negatívne ožiarený typ naopak domáci 
pecivál.

JELEŇ  (21.5. - 21.6.)
Má zmysel pre detaily. Ak to uzná za 
vhodné, vie stráviť veľa času na zreali-
zovaní svojich predstáv. Jeho zmeny sú 
tvorivé a vedú k lepšiemu. Samotnému 
sa mu však nechce do detailnej práce. 
Obyčajne tým poverí niekoho iného.

ĎATEĽ  (22.6. - 22.7.)
Majú fantáziu, nápady a intuíciu. Zmier-
ňujú nervozitu v kolektíve. Nie sú prie-
bojní a boja sa šéfovských funkcií. Ne-
dôverujú si. Pri neúspechoch sa utešujú 
aktivitou a pohodou v rodinnom živote.

LOSOS  (23.7. - 22.8.)
Vedia šéfovať aj po tom prahnú. Chcú 
niesť zodpovednosť. Ak zbadajú, že ich 
kolektív využíva, zbalia sa a odtiahnu 
inde. Ich veľkorysosť a kúzlo osobnosti 
budí u iných dôveru. Vedia reprezentovať 
a vybojovávať aj akcie takmer nemožné.

MEDVEĎ  (23.8. - 22.9.)
Radšej pracujú v tyle, ako na čele. Svoje 
schopnosti nevedia dobre „predať“. Čas-
to kritizujú. Sú detailisti a puntičkári, tak-
že nemusia byť obľúbení. Všetko rozplá-
nujú a navrhnú postup. Aj druhých nútia 
k dôkladnosti, čo nemusí byť populárne, 
hlavne keď sú šéfovia..

HAVRAN  (23.9. - 23.10.)
Majú estetické cítenie a uhládzajú spo-
ry na pracovisku. Kolektív je pre nich 
dôležitý. Nechajú sa zapliesť do intríg, 
„neprekuknú“ ich. Majú radi slobodné 
jednanie alebo umelecké povolanie.

HAD (24.10. - 22.11.)
Do problémov vedia vniesť svetlo a roz-
lúštiť komplikácie a záhady. Vyslovujú 
jednoznačný záver. Sú ochotní pomôcť. 
Stavajú sa na stranu slabších. Preceňujú 
svoje sily a vyčerpávajú sa. Malichernos-
ti, „žabomyšie vojny“ a rutina im nepa-
sujú.

SOVA  (23.11. - 21.12.)
Problémy chcú riešiť okamžite a efek-
tívne a v zárodku. Sú stále aktívni. Majú 
veľa záľub a koníčkov. K práci pristupu-
jú s plným nasadením. Majú fantáziu, 
predstavivosť a slobodomyseľnosť. Ruti-
nu zvládnu len keď musia.

HUS    (22.12. - 20.1.)
Vďaka ich pracovitosti, šikovnosti a dô-
slednosti s akou riešia aj komplikované 
pracovné problémy, sú ideálni pracovní-
ci. Pracujú dokedy je treba, aj po pracov-
nej dobe. Sú vytrvalí, trpezliví a nenároč-
ní. Veselosti ich naučte vy.

VYDRA  (21.1. - 18.2.)
Bývajú to nadaní pracovníci so zmyslom 
pre spravodlivosť. Nápadov majú dosť, 
ale ich realizácia môže skončiť na pol-
ceste. Konštruktívnu kritiku a disciplínu 
potrebujú, ale neznášajú. Inteligenciu 
majú vyzretú, nie spontánnu.

VLK  (19.2. - 20.3.)
Sú dôverčiví a dobromyseľní. Nezried-
ka sa však stávajú obetným baránkom 
dravejších jedincov, ktorí ich zneužívajú. 
Stavajú si bariéry. Niekedy to maskujú 
prílišnou zhovorčivosťou o banálnych, 
neriešiteľných témach. Vedia sa obrániť, 
keď už musia a iná cesta im neostáva.

privedieme do varu. Pridáme vajcia, 
zemiaky pokrájané na kocky. Ochutíme 
soľou a korením. Zmesou naplníme pri-
pravené polovice cukety. 
Zapekáme vo vyhriatej rúre asi 10 mi-
nút. Pred dopečením posypeme strúha-
ným syrom 

Chalupársky pekáčik
Suroviny: 1kg bravčového pliecka alebo 
chudého bôčika, 2 klobásy, 2 cibule, 4 
strúčiky cesnaku, grilovacie korenie, dr-
tený kmín, soľ, 1 cuketa, 1 červená a 1 
žltá paprika, 4 paradajky, 
Postup: Mäso nakrájame na kocky, oso-
líme a osmažíme na rozpálenom oleji 
(masti). Pridáme na kolieska nakrájanú 
klobásu, cibuľu a plátky cesnaku. Pod-
lejeme vodou a asi 1 hodinu pečieme 
v trúbe. K mäkkému mäsu pridáme na-
krájanú zeleninu (cuketu, červenú a žltú 
papriku, paradajky), ochutíme grilova-
cím korením, kmínom a zasypeme 100g 
strúhaného syra. Dopekáme, až sa syr 
roztaví. Podávame s chlebom. 

Morčacie filé s jablkami a šunkou
Suroviny: 800g morčacích pŕs, 1 PL soli, 
0,75 dcl oleja, 100g masla, 50g hrozie-
nok, 250g jabĺk, 150g šunky
Postup: Morčacie filé zľahka naklepte, 
osoľte a opečte na oleji z oboch strán. 
Pridajte tretinu masla a poduste. Hro-
zienka opláchnite, zalejte trochou vria-
cej vody, pridajte ďalšiu tretinu masla a 
očistené, ošúpané jablká pokrájané na 
tenké plátky. Spolu poduste. Na zvyšku 
masla ohrejte plátky šunky. Hotové filé 
zalejte vlastnou šťavou, obložte jablka-
mi, hrozienkami a šunkou. Ako príloha 
je vhodná ryža, zemiaky a jemnejšie 
druhy zeleninových šalátov.

Marhuľové rezy s makom
Suroviny: 50g mletého maku, 500g tva-
rohu, 500g múky, 4 vajcia, 8 PL mlieka, 8 
PL oleja, 100g + 100g cukru, 2 vanilko-
vé cukry, 1 prášok do pečiva, citrónová 
kôra, 500g smotany, 2 PL práškového 
cukru
Postup: Tvaroh, olej, 1 vajce, mlieko, 
100g cukru a vanilkový cukor rozmieša-
me. Pridáme múku s práškom do pečiva. 
Cesto dáme na plech s vyšším okrajom. 
3 žĺtka, 100g cukru a vanilkový cukor vy-
miešame do peny. Ušľaháme bielka. Do 
žĺtkovej masy pridáme smotanu, mak 
a citrónovú kôru a opatrne vmiešame 
ušľahané bielka. 
Natrieme na tvarohové cesto a poukla-
dáme naň marhule. Pečieme vo vopred 
rozohriatej rúre asi 30 minút pri 190° C 
- 200° C.

Zverokruh podľa dávnych indiánov
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Výroky
Kňaz je ako studňa. A robí všetko, aby 
dával čistú vodu. Kto príde s veľkou 
nádobou, načerpá veľa, kto s malou, 
málo. Kto príde s deravou nádobou, 
neodnesie si nič, a kto príde s nádobou 
špinavou, odnesie si špinavú vodu. 
(Anton Srholec)

Modlitba je nebeská voda, ktorou po-
lievaš kvety v záhrade svojej duše, teda 
čnosti svojej duše, aby rástli a prinášali 
ovocie. (František Saleský)

Aforizmy
Po tráve sa nechodí - po tráve sa smeje!
Žena je dobrý sluha, ale zlý pán.
Žena je ako demoverzia softvéru:
Buď je len na obmedzenú dobu pou-
žívania, alebo má najlepšie funkcie za-
kázané, alebo stále otravuje, aby si ju 
zaregistroval.

Humor
Viete, aký je rozdiel medzi švédskym, 
francúzskym a slovenským dôchod-
com? 
Švédsky dôchodca vstane, vezme si ra-
ňajky zo švédskeho stola, vezme raketu 
a odíde do svojho klubu hrať tenis. 
Francúzsky dôchodca vstane, dá si fran-
cúzsku bagetu s camembertom a odíde 
do svojho klubu hrať golf. 
Slovenský dôchodca vstane, vezme si 
švédske kvapky, francúzske barle a ide 
do práce...

Pýta sa policajt svojho syna: 
- Ako dopadla písomka z matematiky ?? 
- Niečo som vydedukoval, niečo som za-
tajil a dva príklady som odložil pre nedo-
statok dôkazov.

Príde chlapík na políciu. 
- Dobrý deň, čo si prajete? 
- Chcel by som ohlásiť trestný čin. Môj 
sused má na dvore obrovskú hromadu 
dreva. 
- No, ale to nie je trestné. 
- Ale on sa s tým drevom chystá vyces-
tovať. 
- Ale ani to nie je trestné, v prípade, že 
má potrebné povolenia. 
- Ale on v tom dreve pašuje drogy, za-
šepká chlapík. 
Policajt si zapíše o susedovi všetko po-
trebné a s poďakovaním sa rozlúčia. 
Chlapík vyjde pred budovu PZ zoberie 
mobil a volá susedovi: Pišta zohnal som 
ti chlapov, čo ti zadarmo narúbu drevo a 
inak, budú to tí istí, čo ti na jar pokopali 
celú záhradu!

agát, borievka, 
borovica, breza, bršlen, 
buk, čerešňa, dráč, 
dub, gaštan, hloh, 
hrab, hruška, jabloň, 
jarabina, jaseň, javor, 
jedľa, jelša, kalina, 
lieska, lipa, orech, 
osika, pagaštan, slivka, 
smrek, smrekovec, tis, 
topoľ, tuja, vŕba

bobor, daniel, diviak, hranostaj, jašterica, jazvec, jeleň, 
kôň, králik, krava, kuna, lasica, líška, mačka, medveď, 
muflón, ondatra, osol, pes, pĺšik, salamandra, slepúch, 
somár, srna, veverica, vretenica, vlk, vydra, zajac

Krížovka
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