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LUŽIANSKE NOVINKY
Vážení spoluobčania, Až zaznie hlas vianočného zvončeka,

nech vstúpi pokoj a láska do Vášho domčeka,
a nech ďalším novým rokom

budete kráčať šťastným krokom.

Šťastie nech sa na Vás znesie ako vločky snehu,
nový rok nech prinesie Vám zdravie, lásku, nehu.

Nech nový rok splní tajné priania,
anjeli nech Vaše cesty chránia.

Želejú redakčná rada, starosta obce a  pracovníci Obecného úradu  
v Lužiankach

i keď počasie to nenaznačuje, kalendár je ne-
úprosný. Vstúpili sme do posledného mesiaca 
v tomto kalendárnom roku, tak významného, 
všetkými vyzdvihovaného, jubilujúceho roku. 
O výročiach úzko súvisiacimi s históriou na-
šej obce sme už písali v našich Lužianskych 
novinkách.

Posledný mesiac v roku je výnimočný aj 
niečim iným. Jeho výnimočnosť spočíva 
hlave v tom, že stojíme na prahu najkrajších 
sviatkov v roku. Zhon pri nákupoch, darče-
ky, vôňa pečiva, výzdoba stromčeka, koledy 
– to všetko vytvára v nás neopakovateľnú 
atmosféru Vianoc. Aj napriek tomu, že nie 
všetci pristúpime k rovnako bohatému šted-
rovečerného stolu, predsa len pociťujeme 
viac ako inokedy ľudskú spolupatričnosť, 
blízkosť a lásku k svojim blízkym. Vianočné 
obdobie je skutočne vhodné na to, aby sme 
sa viac zastavili v tichosti a v pokoji rozmýš-
ľali odkiaľ sme a kam spejeme, i nad po-
stojom k sebe, k svojmu okoliu i k tomu sú 
tieto sviatky určené. Iba tak naplníme odkaz 
obsah a odkaz Vianoc v tom pravom slova 
zmysle a dôjdeme nielen ku svojmu vnútor-
nému pokoju a duševnej rovnováhe, ale i k 

správnemu usmerneniu životných postojov 
mladej generácie. Lebo raz darmo, príklady 
priťahujú a slúžia za vzor v dobrom i zlom. 
Verím, že prichádzajúce Vianoce nebudú pre 
nás len symbolom moci peňazí, aj napriek 
tomu, že každý z nás očakáva, ako a čím 
bude svojimi blízkymi obdarovaný a ako a 
čím ich obdaruje on. Verím, že tieto Vianoce 
sa stanú symbolom ducha, krásnych vzťahov 
v rodine a v spoločenskom živote. Preto Vám 

všetkým, vážení spoluobčania prajem v na-
sledujúcich dňoch veľa lásky, pokoja, šťastia 
a v novom roku 2014 veľa úspechov v práci 
a osobnom živote. Zároveň vám ďakujem za 
spoluprácu pri riešení problémov v obci a za 
ochotu reprezentovať našu obec. 

V duchu takto prežívaných sviatkov prajem 
všetkým spoluobčanom a rodákom Lužia-
nok šťastné a veselé, milostiplné a požehnané 
Vianočné sviatky.                Milan Cabánek
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Jeden z občanov, ktorý  
sa zaslúžil o vznik našej obce

I keď si to ani pri každodenných staros-
tiach neuvedomujeme, končí sa nám za-
krátko rok, ktorý je jubilejný a v ktorom 
sme si pripomenuli medzníky histórie našej 
obce. Úzkosťou mi zovrie srdce nad tým, 
kto boli naši predkovia, čo pre nás pripravili 
za tie storočia, čím posunuli našu „Lužian-
sku kultúru“ známu a tak  ojedinelú, už viac 
ako 2000 rokov pred Kristom. Počas tejto 
doby až do dnešného dňa sa na našom úze-
mí udialo veľa udalostí, ktoré posunuli ži-
votnú úroveň našich predkov o kúsok ďalej 
a v určitých úsekoch doby aj na popredné 
miesta vývoja v Európe. Sú to neodškriepi-
teľné fakty, ktoré sú zdokladované v archí-
voch. Zamýšľajúc sa nad práve končiacim 
sa rokom, tak ako sme ho na začiatku tohto 
článku nazvali – rokom jubilejným. Vynára 
sa mi v ňom história znovuzrodenia Lužia-
nok, ktorej si v tomto roku pripomíname 
20. výročie. Je to už 20 rokov od vtedy čo 
sme sa stali samostatnou obcou, po 17-roč-
nom nedobrovoľnom pričlenení k mestu.  
Odčleneniu predchádzalo referendum ob-
čanov a zanietených ľudí pre nové vedenie 
a napredovanie obce. 

Jedným z takýchto zanietených občanov 
bol aj Ing. Vladi-
mír Macko, ktorý 
sa k nám prisťaho-
val z Nitry do no-
vovybudovaného 
domu. Nakoľko mu 
záležalo na novom 
bydlisku aktívne sa 
zapájal do života 
v našej spoločnej 
obci. Je rodákom 

od Piešťan. Svetlo sveta uzrel 8. 8. 1948 v 
obci Hubina v okrese Piešťany ako prvý syn 
(má ešte sestru). Pochádza z robotníckej 
rodiny. Základnú deväťročnú školu začal 
v rodnej obci (1. - 5. ročník) a dokončil ju 
v Moravanoch nad Váhom (6. – 9. ročník). 
Po absolvovaní ZDŠ nastúpil do odborného 
učilišťa v Dubnici nad Váhom. Vyučil sa za 
strojného zámočníka. Počas učebnej doby 
pracoval, ako aj po vyučení, v Dubnici nad 
Váhom a do základnej vojenskej služby na-
stúpil v Trenčíne v hutných stavbách.

Na základnú vojenskú službu nastúpil do 
Chomutova a následne do Prahy. Po ZVS sa 
vrátil do hutných stavieb a Trenčíne, neskôr 
do Tesly Piešťany. Potom prešiel pracovať 
do KOVOPLASTU  Nitra, Pozemných sta-
vieb Nitra. Od mladosti láska k automobi-
lom ho zlákala do autoškoly Nitra. V Nitre 
absolvoval Strednú stavebnú školu ako aj 
Vysokú školu poľnohospodársku, odbor 
melioračné stavby,  následne pracoval v 

Okresnej správe ciest v Nitre ako vedú-
ci strediska dopravy a mechanizácie. Pre 
jeho zanietenosť a kladný vzťah k zvereným 
úlohám mu vedenie OSC ponúklo miesto 
vedúceho výroby. Bezprostredne riadil tri 
prevádzky (Nitru, Vráble, Zlaté Moravce), 
čo predstavoval kolektív 130 pracovníkov. 
Svoje vedomosti si rozširoval na postgradu-
álnom štúdiu na VŠDaS v Žiline na fakulte 
Prevádzka ekonomiky a spojov.

Svojou húževnatosťou a pilnosťou, jemu 

tak vlastnou, dosiahol úspech nielen vo 
vzdelávaní sa, ale aj precíznosťou v práci k 
zvereným úlohám. 

Bol jedným z tých, ktorý videli úspech 
v odčlenení sa našej obce od mesta, ale aj 
jedným z tých, čo zobrali samostatnosť 
obce do vlastných rúk a stali sa poslancami 
v našej obci medzi prvými a tak formovali 
našu obec od začiatku jej samostatnosti. Bol 
členom dopravnej komisie pri MZ v Nitre 

a po odčlenení predsedom dopravnej ko-
misie v Lužiankach pri OZ. Jeho aktivity a 
precíznosť sme veľmi dobre zúročili, či už 
ako mestská časť v období 3 rokov (1990-
1993), alebo  následne v rokoch 1994 -1998. 

Bol veľkým prínosom pre obec. Svojou 
zanietenosťou bol vzorom. Hovorí sa a ja 
tomu verím, že ťažko na cvičisku, ľahko na 
bojisku. Húževnatosť, ktorá v ňom je, zís-
kal  športom. Najviac mu učaroval, ešte ako 
dorastencovi v Dubnici a ako športovcovi 
reprezentantovi v drese mužov v Trenčíne a 
ako vojakovi ZVS v Chomutove, box. Tento 
šport ho naučil byť cieľavedomým a samo-
statným. S ničím sa nespoliehal na druhých. 
Tieto vlastnosti má doteraz a týmito vlast-
nosťami docielil všetko to, na čo môže byť 
teraz hrdý. Nebol to jediný šport, ktorý ho 
oslovil. Pán Ing. Vladimír Macko vynikal aj 
vo futbale, hokeji, cyklistike ako aj v tenise, 
ktorému sa aj dnes rekreačne venuje.

Ďalšou jeho vášňou, ktorú zdedil to po 
svojom otcovi, sú automobily. Pracoval v 
autoškole a aj sám založil u nás Autoškolu 
– Macko. Svoje skúsenosti odovzdal aj s ria-
dením svojmu nástupcovi - synovi, taktiež 
Vladimírovi. Okrem syna má ešte dve dcéry 
a musím prezradiť aj dve malé vnučky. 

I keď by mohol odpočívať na zaslúžilom 
odpočinku nedá mu to. Rád pomôže svojim 
deťom a nie je mu ľahostajné ani dianie v 

obci, pre ktorú toľko vykonal. Za jeho sna-
ženie a pomoc by som mu chcel touto ces-
tou poďakovať a popriať mu pevné zdravie a 
šťastie v kruhu svojich najbližších.  

Milan Cabánek



LUŽIANSKE NOVINKY

3

Ochutnávka ovocia a koštovka destilátov
Po dvoch rokoch nútenej pauzy, v dôsled-

ku pridávania metylalkoholu do liehovín 
v ČR, ZO SZZ (Základná organizácia Slo-
venského zväzu záhradkárov) v Lužiankach 
znovu obnovila koštovku tvrdého alkoholu. 
Pri tejto príležitosti sa ochutnávali aj rôzne 
druhy jabĺk a hrušiek.

V nedeľu 17.11.2013 sa výbor záhradká-
rov zišiel o 13.00 hod., aby pripravil sálu 
KD na príchod hostí, domácich návštevní-
kov a tiež, aby od pestovateľov prevzal vzor-
ky alkoholu a ovocia. 

Vo vestibule KD nás zaujala výveska z 
internetu s názvom „Umiestnenie súťaž-
ných jabĺk a hrušiek v celoštátnej súťaži  
o najkrajšie jablko a hrušku r. 2013“. Súťaž 
sa konala na výstavisku EXPO CENTER, 
a.s., v Trenčíne, 25. a 26. októbra 2013. Bol 
to už 18. ročník súťaže O jablko a 5. ročník  
O hrušku roka s názvom výstavy „Jahrada“. 
Text na výveske nás zaujal a dychtivo sme 
sledovali zverejnené mená, keďže aj niek-
torí pestovatelia ovocia z Lužianok prispeli 
do tejto súťaže, kde sme našli v kategórii 
„perspektívne odrody jabĺk“ jablko odrody 
„REDCATS“ od našej pestovateľky Viktórie 
Králikovej. Touto cestou výbor záhradká-
rov ďakuje nielen Viktorke Králikovej, ale aj 
ostatným pestovateľom, ktorí dodali ovocie 
do tohtoročnej súťaže.

O 15.00 hod sa sála KD zaplnila prizvaný-
mi hosťami a domácimi návštevníkmi. Po 
príchode im boli odovzdané dva lístky, pre 
ochutnávku ovocia a degustáciu destilátov. 
Po absolvovaní týchto akcií bolo predse-
dom záhradkárov vyhlásené vyhodnotenie. 
Celkove prispelo 10 vystavovateľov ovocia s 
23 vzorkami. 

V kategórii jabĺk získala 3. miesto Ábelová 
Mária s odrodou „GLOSTER“. Na 2. mies-
te sa umiestnila Anna Verešová s odrodou 
„IDARED“ a s najvyšším počtom lístkov, 
teda 1. miesto obsadil Michal Murárik s od-
rodou „ŠAMPION“. 

V kategórii hrušiek bolo iba víťazné 
miesto s odrodou „PARÍŽSKA ZIMNÁ“ 
od pestovateľa Jozefa Gajdošíka. Okrem 
spomínaných odrôd ovocia boli zastúpené 
aj ďalšie odrody: BRAEBURN, FLORINA, 
GOLDEN DELICIOUS, Krajové sorty, ME-

LODIA, NASHI, ONTARIO, REDCUP, 
RUBÍN, SPENCER, STARKINSON. Nie-
ktoré boli zastúpené aj viackrát.

Okrem ochutnávky si prítomní mohli 
pozrieť tvar, veľkosť, vyfarbenie ovocia, 
prípadne si ho i odfotografovať. Členov vý-
boru stojacich popri vzorkách ovocia uspo-
kojovalo a potešilo, že rodičia aj školopo-
vinné deti mali veľký záujem o ochutnávku 
jabĺk a hrušiek, a na otázku či jedia jablká 
denne, mnohé z detí odpovedali kladne. No 
pochvala patrí i rodičom, že ich konzumá-
ciou ovocia vedú nielen k zdravému stravo-
vaniu ale i ku kráse. V predchádzajúcom re-
žime sme sa totiž učili, že kráse prospievajú 
okrem pekárenských kvasníc i jablká.

Degustácia destilátov oslovila najmä 
mužské pohlavie, ktorí v hlúčikoch koš-
tovali pálenku, pričom bohato diskutovali 
a vynachádzali delikatesné prívlastky na 
lahodný tekutý mok. Predpokladám, že k 
tomu prispeli aj obsluhujúce, ktoré dopo-
siaľ nie sú zadané a vedia vrtkejšie obsluho-
vať pánov než vlastné manželky. 

Iste, jemnejšie pohlavie, ženy, mali na 
zreteli príslovie o pálenke: Oheň v malých 
dávkach dáva a vo veľkých hlavu zamotáva. 
Konštatujeme, že všetci degustujúci mali 
mieru, ich tváre boli rozžiarené, so širokým 
úsmevom a mierne iskrivými očkami.

Na výstavu destilátov prispelo 15 pesto-
vateľov s 20 vzorkami. Tretie miesto získala 
vínovica od členky ZO SZZ Anny Tóthovej. 
Druhý post zaujal bazový sirup od hosťa 
záhradkárov z Veľkého Zálužia p. Korca. 
Najvyššie miesto 1. obhájila marhuľovica 
od Jozefa Véra.

Bolo možné koštovať aj slivovicu, hruško-
vicu, čerešňovicu, broskyňovicu, jablkovi-
cu, ale aj griotku a pálenku z oskoruše.

Výbor záhradkárov prizval na túto akciu 
aj záhradkárov z Veľkého Zálužia a Ru-
manovej. Program spestrili naši škôlkari s 
milým vystúpením obsahovo zameraným 
na jablká, hrušky a iné ovocie i kvety. Pani 
učiteľky vzorne pripravili detičky a mater-
sky ich pobádali k vystúpeniu jednotlivých 
čísel. Spevácke skupiny Lužiančanka a Lúč 
oduševnene a dynamicky spievali priprave-
né piesne a tým pobavili, rozveselili a pote-
šili prítomných.

Vôňa ovocia, destilátov, milých detských 
tvárí, živosť a sila piesní vytvárali príjemnú 
atmosféru jesenného nedeľného popolud-
nia, štátneho sviatku – Deň boja za slobodu 
a demokraciu. Bola to zároveň aj posledná 
organizovaná činnosť záhradkárov v roku 
2013. 

Touto cestou výbor ZO SZZ v Lužiankach 
praje nielen svojim členom ale aj sympati-
zantom a občanom obce veľa zdravia, po-
koja a lásky počas vianočných sviatkov a 
šťastlivý i na úrodu bohatý rok 2014. 

Katarína Šebová

Regionálna súťaž 
v stolnom tenise

V stredu, 4. decembra 2013, sa uskutočnil 
v našej škole IX. ročník regionálnej súťaže 
v stolnom tenise 

 „O putovný pohár starostu obce a riadi-
teľky ZŠ s MŠ Lužianky.“

O Putovný pohár starostu obce a riadite-
ľa školy bojovalo šesť žiackych družstiev z 
nášho regiónu a to žiaci zo ZŠ Alekšince, 
ZŠ Čakajovce, ZŠ Nové Sady, ZŠ Výčapy 
- Opatovce, ZŠ Zbehy a žiaci hostiteľskej 
Základnej školy Lužianky.

Stolnotenisového turnaja sa aktívne zú-
častnilo 40 žiakov a na regulárnosť hry do-
hliadalo 6 pedagogických zamestnancov.

Najlepším hráčom stolnotenisového tur-
naja sa stal Andrej Trnka , žiak 9. triedy 
ZŠ Alekšince. Za svoj výkon získal pohár 
s emblémom stolného tenisu. Táto trofej 
zostáva v osobnom vlastníctve víťaza. Zák-
ladnej škole v Alekšinciach zároveň náleží 
aj Putovný pohár starostu obce a riaditeľa 
školy až do turnajového stretnutia v stol-
nom tenise na budúci rok. Slavomír Billa, 
domáci žiak 8. triedy, sa umiestil na 3. 
mieste a dostal diplom.

Vianočný stolnotenisový turnaj je tra-
dičnou športovou udalosťou našej školy 
v Lužiankach. Domáci ako aj hosťujúci 
pedagógovia takto podporujú v žiakoch 
ducha fair-play, otvárajú i posilňujú mož-
nosti priateľskej spolupráce medzi škola-
mi. Veľmi si ceníme podporu starostu obce 
pána Jozefa Bojdu, ktorý prišiel súťažiacich 
pozdraviť. Vyzdvihol športové aktivity na-
šej školy, pretože pravidelný pohyb je tou 
najlepšou prevenciou pred negatívnymi 
javmi spoločnosti a pomáha vychovávať 
deti a mládež k zdravému spôsobu života. 
Preto je podpora športových aktivít jednou 
z hlavných priorít našej školy a obce. Špor-
tový deň prebehol podľa očakávaní – v ra-
dosti z hry, spokojnosti žiakov a v zadosťu-
činení ich pedagógov.   

Mgr. Soňa Kochanská
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Práce na udržanie čistoty v obci patria me-
dzi tie najťažšie, pretože príroda a príčinliví 
občania hneď pracujú na znehodnotení ich 
výsledku. Napriek tomuto faktu sa chcem s 
vami, vážení spoluobčania, podeliť o dobrý 
pocit z toho, ako sa nám v posledných dvoch 
rokoch podarilo upraviť niektoré časti našej 
obce. 

Na týchto prácach sa zúčastnili, po schvá-
lení pánom starostom, občania pracujúci 
na aktivačných prácach v našej obci: Viktor 
Balontaj, Ľuboš Behúl, Milan Vilhém a Vla-
dimír Kikuš. Odvoz odpadu na zberný dvor 

a dovoz kameňa, vždy keď to bolo potrebné, 
ochotne zabezpečil Vladimír Hollosy.

Medzi prvé práce patrila úprava záhonov 
pred predajňou COOP Jednota na Rastisla-
vovej ulici. Vykopali a odviezli sme preby-
točnú zeminu, terén vyrovnali a zasiali trávu. 
Pred budovou fary sme upravili okolie sochy 
Panny Márie. Doplnili sme fólie a uložili 

okrúhle kamene. Fóliu a okruhliaky sme dali 
aj pod mreže nefungujúceho čuda za kosto-
lom, ktoré sa tvári ako studňa. Podobne sme 
upravili priechody pre chodcov pri Korytov-
skej ulici a ulici Na ihrisko. 

Ďalšou väčšou prácou bola úprava cintorí-
na na Korytovskej ulici. Začali sme úpravou 
kríkov, ktoré boli veľmi rozrastené. Potom 
sme vyhrabali a vyrovnali terén a obecná 

polícia zabezpečila zamedzenie prístupu 
sliepok na cintorín. Vyčistili sme priekopu a 
z chodníka a jeho okolia sme tiež odstránili 
zeminu. Medzi priekopu a chodník sme dali 

okrúhle kamene. Po vyrovnaní terénu pri 
chodníku vedúcemu ku predajni COOP Jed-
nota sme aj tu nasiali trávu.

Roky sme sa museli dívať na okolie domu 
smútku na starom cintoríne, ktoré nás teda 
naozaj všetko, len nie dobre reprezentovalo. 
Mimoriadne ma preto tešia zmeny, ktoré sa 
tu udiali. Terén je zo všetkých strán (aj od 
ulice, aj od kontajnera) vyrovnaný a osiaty 

trávou. Tu okrem V. Balontaja a Ľ. Behúla 
urobili kus dobrej práce aj holubári, ktorí sa 
v hojnom počte zúčastňujú každej brigády 
a členovia Komisie životného prostredia pri 
OZ v Lužiankach. Máme upravenú aj zeleň 
a terén pri veľkom kríži. Zadný plot od že-
leznice je po rokoch zrážania len najväčšej 
buriny a náletovej zelene, bez akéhokoľvek 
vyhrabania, dôkladne odburinený a vyčis-
tený od odpadkov, s odvezením zeminy tak 

z vnútornej ako aj z vonkajšej strany. Spolu 
s prácou vykonanou na brigáde 26. októbra 
konečne cintorín na sviatok všetkých svätých 
vyzeral tak, ako sa patrí. Dúfam, že sa nám v 
budúcom roku podarí odstrániť ďalšie chyby 
krásy.

Možno ste zaregistrovali, že po celé leto na 
chodcov na chodníku od železničnej stanice 
po rampy na Zbehy, cez betónový plot nečí-

hala žihľava, bodliaky a iná burina. Podari-
lo sa nám aj vyrovnať terén medzi plotom a 
chodníkom, skrotiť zeleň zasahujúcu pomaly 
do pol chodníka pri zanedbanom dome pat-
riacom železnici, vyrovnať terén pod pro-
vizórny chodník pri priecestí na Topoľčany 
a doviesť makadam a tiež vyrovnať terén 
medzi chodníkom a plotom na zastávke Na 
Holotke.

Rada by som vyjadrila svoje uznanie všet-
kým občanom, ktorým záleží na čistote a 
úprave našej obce a sami sa na jej udržiavaní 
podieľajú. Menovite aj Marte Purdiakovej, 
ktorá udržuje čistotu na zastávkach a cinto-
ríne na Korytovskej ulici, Márii Behúlovej, 
ktorá celé leto okopávala záhony ruží pri 
kostole, Elene Kostolníkovej, ktorá vysadila 

kvety pri priechode pre chodcov pri stanici a 
celé leto sa o ne starala. O to viac, že to všet-
ci robili bez nároku na odmenu. Myslím, že 
sme spolu prispeli k dobrej veci - ku skrášle-
niu našej obce.

A vás táto téma zaujíma, viac fotografií z 
vykonaných prác si budete môcť pozrieť na 
stránke www.luzianky.sk.             D. Horková

Obec naša každodenná
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V tomto roku uplynulo desať rokov od 
obnovenia Dobrovoľného hasičského zbo-
ru Lužianky. Valné zhromaždenie sa konalo 
13. 6. 2003, na zahájení bolo 7 občanov Lu-
žianok. Začiatky boli dosť ťažké. Bolo treba 
zabezpečiť hasičskú techniku, (po pričlene-
ní obce k mestu zboru nezostala žiadna), 
priestory. 

Z bývalého skladu na uhlie pre školské 
vykurovanie, sme svojpomocne urobili 
miestnosť pre DHZ Lužianky a z bývalej vo-
dárničky v areáli základnej školy sklad pre 
hasičskú mašinu PS 12, nádobu na vodu, 
hadice a ostatné veci potrebné pre našu čin-
nosť. 

V dobrovoľnom hasičskom zbore v tomto 
čase pracovali: Ing. Dušan Spáč ako predse-
da, Marek Spáč ako veliteľ, Martin Cocher 
ako podpredseda a preventivár, Ignác Chu-
diak ako pokladník – hospodár, Jozef Poláčik 
ako predseda revíznej komisie, Marek Štefan-

ka, Peter Kováč, Patrik Bihary, Milan Krajčo, 
Michal Minár, Slavomír Štefanka, Marek Kol-
lár, Roman Králik ako členovia. Začiatky boli 
ťažké, učili sme sa na súťažiach, členov bolo 
málo a aj tí sa menili. 

V roku 2005, v spolupráci so základnou 
školou, začal Martin Cocher trénovať mla-
dých hasičov, ale bohužiaľ  ani jeden z nich 
neostal členom DHZ. V roku 2012 sa zmenil 
predseda DHZ Lužianky, pretože Ing. Dušan 
Spáč svoju činnosť ukončil. Na výročnej člen-
skej schôdzi bol za predsedu zvolený Ignác 
Chudiak.  Veľa členov skončilo, i pribudlo ale 
našim obyvateľom akosi na DHZ nezáleží.

Rok 2013 sa blíži ku koncu a preto chcem 
poďakovať tým, ktorí sa pričinili o úspechy 
DHZ Lužianky: Mladým hasičom PLAMEŇ, 
mužom DHZ Lužianky,  riaditeľke Základnej 
školy s materskou školou Mgr. Soni Kochan-
skej a starostovi obce Jozefovi Bojdovi za spo-
luprácu.                                       Ignác Chudiak

Výročie dobrovoľného hasičského zboru

V roku 2012 od septembra sa na našej zák-
ladnej škole rozbehol projekt formou krúžku 
– Mladý hasič. Vedením krúžku, po dohode s 
riaditeľkou ZŠ Mgr. Kochanskou, bol poverený 
Martin Cocher. Podporu sme našli aj u predsedu 
DHZ v Lužiankach Ignáca Chudiaka. Prihlási-
lo 14 detí, ale po rozbehnutí činnosti nás ostalo 
len 12 členov. Prvotné úlohy a tréning boli tvr-
dou prípravou na prvú súťaž, ktorá nás čakala 
a na ktorú sme sa tešili aj my. Dňa 23. 2. 2013 
sme sa zúčastnili prvej halovej súťaže v Ivanke 
pri Nitre. V obsadení A. Cocherová, K. Fábry-
ová, A. Vranka, T. Maťo, N. Koller, S. Maťo, N. 
Bihary a R. Bandry sme síce neobsadili popred-
né miesta, ale ukázali sa nedostatky, na ktorých 
sa bolo treba poučiť a vyvarovať sa chýb. Čakala 
nás tvrdá príprava na ďalšiu súťaž, ktorá sa ko-
nala 2. 3. 2013 v obci Dyčka pri Vrábľoch. V zlo-
žení: A. Cocherová, K. Fábryová, A. Vranka a T. 
Maťo sa nám podarilo uspieť a naša tvrdá práca 
bola odmenená tretím miestom, iba s dvomi 
sekundami od víťaza. Naše družstvo v zložení 

G. Rác, A. Maťo, S. Billa a B. Vöröš iba zberali 
prvé skúsenosti, ale nesklamali a obidva poku-
sy mali platné. Po peknom úspechu sme sa mu-
seli opäť pozerať vpred, kde nás čakala nová vý-
zva Trojstarostovský pohár, ktorý sa konal 13. 
4. 2013 v Slepčanoch. Na túto halovú súťaž sme 
prihlásili dve družstvá. Družstvo A: A. Coche-
rová, K. Fábryová, A. Vranka a T. Maťo. Druž-
stvo B: N. Koller, S. Maťo, N. Bihary, R. Bandry. 
Po prvom kole bolo jasné, že máme nábeh na 
dobré umiestnenie sa aj na získanie putovného 
pohára najlepším časom podujatia. Ale ako sa 
vraví „nechváľ deň pred úsvitom“ a to sa aj sta-
lo. V druhom kole nás o povestné dve sekundy 
predbehli dorastenky z Tesárskych Mlynian. V 
našej kategórii sme uspeli a obsadili sme 1. a 3. 
miesto!!! Dva poháre, dva diplomy, medaily to 
všetko z jednej súťaže. Bola to odmena pre nás 
za všetku drinu a námahu. No na druhej strane 
sme cítili zodpovednosť za to, že nesmieme po-
ľaviť a naďalej sa musíme iba zlepšovať. Dobrá 
príprava bola základom aj na domácu súťaž. 

Branný pretek o putovný pohár starostu obce 
Lužianky organizoval DHZ Lužianky v spolu-
práci so Základnou školou s materskou školou 
v Lužiankach a Obcou Lužianky. 8. júna ráno 
sme privítali na našej pôde v areáli ZŠ mladých 
hasičov z rôznych organizácií. Prihlásilo sa se-
dem chlapčenských a tri dievčenské družstvá. 
Súťaž, ktorá je jedinečná a prvá svojho druhu 
v Nitrianskom okrese preverila zručnosť, um a 
kondíciu mladých pretekárov. Pod záštitou sta-
rostu našej obce Jozefa Bojdu sa v dvoch kolách 
postupne vystriedali všetky družstvá. Po prvom 
kole sa zdalo, že nám zase putovný pohár pre-
kĺzne pomedzi prsty. Bojovnosťou a nasadením 
sme zmobilizovali svoje sily a najlepším časom 
druhého kola sme sa stali víťazmi prvého roč-
níka súťaže. Prvé miesto a putovný pohár zostal 
doma. A tu sú mená mladých hasičov, ktorí sa 
pričinili o víťazstvo: A. Cocherová, K. Fábry-
ová, A. Vranka, T. Maťo, A. Maťo, S. Maťo, N. 
Bihary, R. Bandry. 

Hodnotenie sezóny je výborné. Štyri súťaže 
– dve prvé miesta, dve tretie miesta a putovný 
pohár – je to dobrá vizitka nás mladých hasi-
čov. Ďakujeme za podporu vedúcemu krúžku 
Martinovi Cocherovi ako aj predsedovi DHZ v 
Lužiankach Ignácovi Chudiakovi za ich voľný 
čas, dobré rady ako aj profesionálny prístup k 
nám. A teraz už viete kto sme!!!!        

Nádejná hasička Alexandra Cocherová

Kto sme MY? Mladí hasiči
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Zo života ZO jednoty dôchodcov v Lužiankach

V posledných dvoch číslach Lužianskych 
noviniek som o našej činnosti – o našom 
živote nedopatrením nič nenapísala. Teraz 
v skratke opíšem, čo sa dialo od februára do 
decembra, lebo keby som chcela dopodrobna 
opísať každú našu akciu – tak by boli moje 
(naše) celé novinky.

Po fašiangoch sa blížila Veľká noc. Na 
Kvetnú nedeľu sme spolu s kultúrnou ko-
misiou a speváckymi súbormi Luč a Lužian-
čanka usporiadali sprievod s Morenou. Je to 
starý zvyk, ktorý už pár rokov zachovávame. 
Deti aj dospelí mali radosť z občerstvenia pri 
jednotlivých zastavkách a z toho, že Morena 
skončila vo vode a odniesla od nás zimu a 
zlobu. 

Navštívili sme výstavu Gardénia – na Ag-
rokomplexe v Nitre. Je tam vždy čo obzerať 
– krása kvetov a pekne naaranžovaných zá-
kutí je obdivuhodná. Inšpiruje to najmä tých, 
ktorí majú k tomuto vzťah a blízko a chcú si 
skrášliť kvetmi a kríkmi záhradky a okolie 
svojho domu. 

Májové posedenie – prvú májovú nedeľu 
sme pripravili pre členov. Pripomenuli sme si 
aj deň matiek a odmenili ženy – matky ma-

lým darčekom. Pekný program a občerstve-
nie potešilo prítomných. Máj je lásky čas a tá 
kvitne v každom veku.

Koncert dychovej hudby „Mistříňanka“ 
bol v Chynoranoch. Usporiadatelia nás tam 
odviezli autobusom – zaplatili sme pár eur, 
ale sme netušili, že táto akcia bude spojená 
s predajom. Trošku nás podviedli tí, čo im 
teraz hovoria „šmejdi“, ale už sa oklamať ne-
dáme. 

Dražovské vinice každoročne navštívime v 
deň sv. Urbana. Aj tento rok to nebolo inak. 
Bolo nás len pár, ale bolo veselo, boli s nami 
aj naši susedia z Čakajoviec. Sv. Urbana sme 
poprosili o dobrú úrodu a po dobrom občer-
stvení a vínku – v šere večera sme sa poberali 
domov.

Na okresných športových hrách seniorov 
v Cabaji nás (po malom tréningu, na det-
skom ihrisku) reprezentovali šiesti členovia, 
ktorí v jednotlivých disciplínach zaslúžene 
získali dva diplomy. Boli sme ich povzbudiť – 
akciu mali dôchodcovia z Cabaja zorganizo-
vanú na výbornú. Usporiadali sme zájazd na 
Myjavu na Medzinárodný folklórny festi-
val, spolu s Jednotou SD v Lužiankach. Sprie-
vod súborov mestom bol úžasný a program, 

kde vystupovali aj zahraničné súbory, mimo-
riadny. Stánkov s občerstvením, so suvenírmi 
a inými atrakciami bolo neúrekom. Cestou 
tam sme sa zastavili na Košariskách v rodisku 
Milana Rastislava Štefánika. Navštívili sme 
múzeum nášho velikána. Bol to pekný ume-
lecký a hodnotný zážitok a tí, čo boli na zájaz-
de určite nebanovali. 

Na oslavách 900. výročia sme boli v Dra-
žovciach. Sv. omša a oficiálna časť osláv bola 
pri kostolíku a výstava pamätných listín a vy-
kopávok bola v kostolíku. Kultúrny program 
bol pekný – pestrý na pódiu za kultúrnym 
domom, kde boli aj stánky s občerstvením 

a suvenírmi. Výstavu ručných prác a krojov 
mali v dražovskom domčeku a zaujímavú vý-
stavu starších svadobných fotografií v kultúr-
nom dome. Bolo nás len pár „šarkanom“ ale 
stálo to za to. 

Relaxačný pobyt v kúpeľoch Nimnica vy-
užilo 15 členov. Prostredie je tam pekné a 
procedúry prospejú nášmu zdraviu – aj taký-
to oddych je v našom veku potrebný.

Poľnohospodárska výstava na Agrokom-
plexe v Nitre je zaujímavá, obdivujeme plody 

zeme, majstrov remesla a vysokú techniku. 
Zúčastňujú sa na nej členovia individuálne, 
ale už pár rokov organizujeme aj spoločnú 
návštevu.

Predposlednú augustovú sobotu aj nedeľu 
sme mali v našej obci „veľkolepú oslavu 900. 
výročia prvej písomnej zmienky o obci“ 
Program bol bohatý, aj občerstvenie aj účasť 
uspokojivá. Záver osláv trošku pokazil dážď, 
ale s tým sa nedalo nič robiť, keď pršalo, tak 
pršalo.

Pravidelne každý rok na deň sv. Michala 
ideme do Dražoviec do kostolíka, ktorý je 
zasvätený sv. Michalovi. Boli sme aj tento rok, 
len už nie peši cez lúky – lebo už nevládze-
me, ale „šarkanom“. Pohľad na široké okolie 

od kostolíka je úžasný a sv. omša je na tomto 
mieste dojímavá. Účasť bola tento rok slabšia, 
nás bolo pár aj domácich málo aj keď nám 
počasie prialo.

Modrý kameň – Gaštanové slávnosti – je-
senný zájazd, kde sme ešte neboli sme uspo-
riadali spolu s Jednotou SD. Svätá omša v 
malej hradnej kaplnke bola výnimočná. Kul-
túrny program na nádvorí hradu, gaštanové 
a iné dobroty v okolí hradu boli rozmanité. 
Pozreli sme si múzeum bábkarských kultúr a 
hračiek, ktoré je v areály hradu. Bolo čo ob-
divovať. Toľko „gašparkov“ a iných bábik po-
hromade sa len tak nevidí. Cestou späť sme 
sa chceli zastaviť na vinobraní v Sebechle-
boch. Nedostali sme sa tam pre veľkú kolónu 
áut, ktoré tam smerovali (boli by sme išli kro-
kom 2 – 3 km a to sme vzdali – vrátili sme sa). 
Taká veľká kolóna áut bola z toho dôvodu, že 
tam vystupovali „vychytené“ skupiny: Smola 
a hrušky a Horkýže slíže. My sme ich nechceli 
ani počuť ani vidieť, chceli sme len ochutnať 
burčiak, ale ostali sme len na chuti. O kúsok 
ďalej sme sa zastavili v malej krčmičke a ob-
čerstvili sa – boli sme sklamaní, ale celkom 
spokojní.

Október je náš – ako si my hovoríme. Po-
sedenie sme zorganizovali spolu s kultúrnou 
komisiou druhú októbrovú nedeľu. Vystúpe-
nie folklórneho súboru Zobor bolo pekné – 
spev, muzika a tanec – veď mladí sú mladí. S 
teplým občerstvením a pohárikom vínka boli 
prítomní dôchodcovia spokojní. Úcta k star-
ším by mala byť celý rok – nie len v októbri.

Na brigáde organizovanej komisiou ži-
votného prostredia nás dôchodcov bolo 
„medzi prsty“. Upravili sme okolie cintorína 
pred blížiacim sa sviatkom Všetkých svätých, 
okolie kostola pred blížiacou sa birmovkou. 
Keď sa verejné priestory upravia, hneď je to 

krajšie, len ten poriadok by sa mal udržiavať 
celý rok – v celej dedine nie len každý doma 
na dvore a v záhrade. Mohli by sme mať pek-
nú dedinu – to záleží od každého z nás. 

Folklórna skupina „Tradícia“ v Dražov-
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Aký? Priľnavý alebo magnetický?

ciach, oslávila 45. výročie založenia v kul-
túrnom dome, kde mali aj výstavu svojich 
„trofejí“ a ocenení za dlhoročnú činnosť – 
boli sme ich pozdraviť. Program mali pekný 
– predviedli všetko, čo vedia – a oni to vedia 
spolu s hosťujúcim súborom Ponitran. 

Bajzove Zbehy – mali už 5. ročník. Za našu 
organizáciu v prednese súťažil Ladislav Bíro. 
Odmenený bol cenou. Súťažili aj deti z našej 
MŠ. Povzbudiť a usporiadateľov pozdraviť 
sme boli aj my, aj náš starosta Jozef Bojda. Je 
pekné, keď si spomínajú na človeka – Kňaza, 
básnika, ktorý v ich obci pôsobil. Na jeho po-
česť postavili na malom námestí na začiatku 
obce pamätnú tabuľu, kde položili veniec.

Mikuláš prišiel aj tento rok, ktorého aj 
my skôr narodení tiež čakáme. Na posedení 
nám kultúrny program predviedla folklórna 
skupina Tradícia z Dražoviec – boli výborní. 
Mikuláš s anjelmi (aj čertom) rozdal balíčky. 

Občerstvenie netradičné – mastný chleba 
s oškvarkami a cibuľou, čo bolo za našich 
mladých čias a zas je aj teraz „delikatesou“. 
Zaliali sme ho vareným vínkom a bolo (há-
dam) dobre – aj nálada dobrá. Mikuláša sme 
dostali aj od starostu obce – skrinky do klubu 
a drobný inventár, trošku sme ho skrášlili – za 
čo ďakujeme.

Ja z mojej pozície ďakujem členom výbo-
ru ZO JDS v Lužiankach, ktorí ochotne pri-
pravujú naše akcie v priebehu celého roka, 
všetkým, ktorí nám pomáhajú: starostovi 
obce Jozefovi Bojdovi, pracovníkom Obec-
ného úradu v Lužiankach a pracovníkom na 
aktivačných prácach a Dozornému výboru 
Jednoty SD v Lužiankach za spoluprácu. 
Tieto práce sú pre nás vzhľadom na náš vek 
náročné, ale snažíme sa – len aby nám ešte 
zdravie slúžilo a aby sme mali radosť zo ži-
vota. 

Keď vianočný stromček sa rozhorí a všetci 
máme k sebe blízko,

prajeme si, nech sa nám všetko vydarí a ni-
komu nie je v srdci úzko ...

- krásne Vianočné sviatky a šťastný nový 
rok!     

 Predsedníčka ZO JDS

Keď sme pred šiestimi rokmi písali o na-
šom občanovi Vladimírovi Slávikovi (star-
šom), vedeli sme, že je mu veľmi známa sila 
a účinky rôznych byliniek. My, čo sme sa s 
ním stretávali a bližšie ho poznáme, vieme o 
veľkom cite vychádzajúcom z jeho srdca ako 
aj o zvláštnom a nepochopiteľnom magic-
kom teple vychádzajúceho z jeho rúk, ktoré 
tak neuveriteľne a záhadne pôsobí na člove-
ka, ktorý sa sním stretne a on sa ho dotkne 
svojimi rukami. 

Prvé pocity vyžarovania a poznania vyža-
rujúcej energie boli jemné teplo alebo chlad 
v podobe vánku, ktoré pociťoval masírovaný. 
Po masáži jeho rukami pociťoval masírovaný 
úľavu. 

Keď Vladimír Slávik zistil a došiel k pozna-
niu, že z jeho tela vyžaruje energia (teplo), 
začal sa viac zaujímať  a prehlbovať si svoje 
vedomosti v anatómii ľudského tela. Toto 
som ja o ňom už pred šiestimi rokmi vedel z 
vlastnej skúsenosti. 

O tom, že z jeho tela vyžaruje energia, ktorá 
magnetizuje, som sa dozvedel neskoršie a na 
vlastné oči som sa presvedčil.  Magnetizujúca 
energia priťahujúca predmety rôzneho druhu 
a materiálu, ako porcelán, umelé hmoty, mo-
bilné telefóny, príbor, hracie karty, žehlička .. 
pevne držali na jeho holom tele. Tieto neuve-
riteľné a ťažko pochopiteľné úkazy nám pred-
viedol pri rôznych príležitostiach bez príprav. 
Toto nie je  na základe rozprávania iných.  Ja 
sám som bol očitým svedkom.

 Nakoľko, nie som človek poverčivý, začal 
som sa o tieto danosti,  zvláštne,  nie ojedine-
lé viac zaujímať. Zistil som, že podobný muž, 
z podobnými nevysvetliteľnými vlastnosťami 
žije v Dolnej  Strede a volá sa Eduard Levko. 
Podobný magnetický muž žije aj v Malajzii, 
je to Liew Thow Lin, muž, ktorý sa preslávil 
po celom svete. Tohto muža skúmali vedci z  
Malajzie a nenašli v jeho tele žiadne magne-
tické pole. Zistili len, že táto danosť je dedič-
ná, lebo sa vraj prejavila aj na troch Linových 
vnúčatách. 

Čo sú to za ľudia, čím oplývajú, na akom zá-
klade a princípe majú túto vlastnosť nevedia 
vysvetliť ani svetové vedecké inštitúcie. 

Milan Cabánek

Jubilanti 
4. štvrťroku 2013
•	 94 rokov oslávila Barbora Janíková

•	 85 rokov oslávili: Irena Lacušková, Helena 
Štangová

•	 80 rokov oslávili: Monika Madová, Anna 
Šaturová

•	 75 rokov oslávili: Ľudovít Babulic, Bohu-
mila Baracká, Michal Buch, Vincencia Líš-
ková, Ján Sollár, Ján Šupka

•	 70 rokov oslávili: Viktor Balko, Mária Be-
húlová, Pavol Buch, Mária Fábryová, Mi-
chal Horka, Pavel Jakab, Mária Jakabová, 
Ing. Viera Tesařová 

•	 65 rokov oslávili: Vojtech Lauko, Edita 
Vrabcová, Jozef Vrabec

•	 60 rokov oslávili: Mgr. Štefan Arpáš, Má-
ria Benková, Klára Biháryová, Peter Peťov-
ský, Peter Varga, Pavol Vereš

•	 55 rokov oslávili: Peter Fábry, Róbert Ko-
váčik, Miloš Látečka, Juraj Letko, Peter 
Mikulášik, Ing. Milan Predanócy, Gabriela 
Reháková, Michal Remenár, Eduard Sed-
lák, František Varga, Vlasta Vilhemová

•	 50 rokov oslávili: Marek Bláha, Ing. Peter 
Janči, Peter Kováč, Zlatica Lauková, Ing. 
Vladimír Macánek, Eva Sláviková
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Obecné zastupiteľstvo rozhodovalo
Uznesenia, všeobecne záväzné nariadenia 

obce a ďalšie rozhodnutia z piateho riadne-
ho zasadnutia OZ v Lužiankach, konaného 
dňa 29. 11. 2013 o 17,00 hod. na Obecnom 
úrade v Lužiankach 

Uznesenie č. 82/2013 Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach

a/ Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach 
schvaľuje program rokovania. 

b/ Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach 
schvaľuje členov návrhovej komisie:

Milan Cabánek, Marek Buch, Ing. Vladi-
mír Macánek 

c/ Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach 
schvaľuje overovateľov zápisnice:

Martin Tonhauser, Ing. Stanislav Beňo
d/ Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach be-

rie na vedomie určenie zapisovateľa 
pani Renátu Bírovú. 
e/ Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach 

konštatuje, že z celkového počtu 9 poslan-
cov, sa podľa prezenčnej listiny rokovania 
obecného zastupiteľstva zúčastnilo 6 poslan-
cov, čím zastupiteľstvo je uznášania schopné. 

Uznesenie č. 83/2013 Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach

Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach berie 
na vedomie informatívnu správu starostu 
obce.

Uznesenie č. 84/2013 Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach

Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach pre-
rokovalo a schválilo úpravu programovej 
štruktúry rozpočtu obce na roky 2014 – 
2016.

a/ berie na vedomie:
Uznesenie č. 85/2013 Obecného zastupi-

teľstva v Lužiankach
Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach berie 

na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra 
obce k návrhu rozpočtu na rok 2014 a roky 
2015 a 2016.

Uznesenie č. 86/2013 Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach

Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach prero-
kovalo a berie na vedomie návrh rozpočtu 
na roky 2015 a 2016. 

b/ schvaľuje:
Uznesenie č. 87/2013 Obecného zastupi-

teľstva v Lužiankach
Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach prero-

kovala a schvaľuje rozpočet obce na rok 2014 
takto:

Príjmy celkom  1 115 517,- €
Výdavky  1 115 517,- € 
 z toho: 
Bežné      561 107,- €
Kapitálové      141 961,- € 

   Transfery školstvu    412 449,- €
Uznesenie č. 88/2013 Obecného zastupi-

teľstva v Lužiankach
 Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach prero-

kovala a schvaľuje výšku príspevku na člena 

občianskeho združenia pre rok 2014 v zmys-
le čl. II. Písmeno e/ VZN č. 4/2013 o pod-
mienkach poskytnutia dotácií z rozpočtu 
obce – aktivačný príspevok v sume 5,-€ na 
člena.

Uznesenie č. 89/2013 Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach

Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach pre-
rokovalo poskytnutie príspevku 5 ks lístkov 
na vývoz komunálneho odpadu v roku 2014 
zdarma, občanovi s trvalým pobytom v obci 
Lužianky, ak dovŕšil 70 a viac rokov života 
k 31. 12. 2013, v prípade manželského páru, 
si nárok uplatní jeden z nich, poskytnutie 
príspevku 5 ks lístkov pre držiteľov ZŤP do 
70 rokov, maximálne v počte 5 ks lístkov na 
domácnosť. 

Uznesenie č. 90/2013 Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach

Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach pre-
rokovalo a schvaľuje:

1/ Do plánu investičných akcií pre rok 
2014 zaradiť tieto akcie: 
•	 Kanalizácia obce Lužianky I. a II. Etapa 
•	 Závodníkova ulica  
•	 Vinárska ul. 
•	 Vinárska II. 
•	 Cintorín Lužianky (oplotenie, chodník)
•	 Obytná zóna diely
•	 WC centrum I. 
•	 rekonštrukcia obecného úradu
2/ Do plánu verejného obstarávania za-

radiť akcie:
•	 Závodníkova ulica
•	 Vinárska ulica I.
•	 Vinárska ulica II.
Uznesenie č. 91/2013 Obecného zastupi-

teľstva v Lužiankach 
Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach pre-

rokovalo a neschvaľuje „Zmluvu o uzav-
retí budúcej kúpnej zmluvy“ na výstavbu 
17 b. j. Lužianky medzi Obcou Lužianky a 
Združením BFK & Envirostavby Lužianky, 
zastúpené spoločnosťou BFK spol. s r.o., 
951 02 Pohranice 343. Návrh nezodpovedá 
požiadavkam k prijatému uzneseniu OZ č. 
62/2013. 

Uznesenie č. 92/2013 Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach 

Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach týmto 
ruší všetky prijaté uznesenia v súvislosti s 
výstavbou nájomných bytov s firmou BFK 
spol. s r.o., 951 02 Pohranice 343, súhrnne 
zaradených do uznesenia 40/2013. 

Uznesenie č. 93/2013 Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach 

Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach pre-
rokovalo a schválilo vyhodnotenie komisií 
pri OZ v Lužiankach a jej členov za rok 
2013, odmenu pre členov redakčnej rady a 
členov, ktorí sa podielali na príprave mate-
riálov k tvorbe knihy o obci podľa prílohy 
č. 1/2013. 

Uznesenie č. 94/2013 Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach 

Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach prero-
kovalo a schvaľuje výšku dotácie pre občian-
ske združenia podľa VZN obce č. 4/2013 pre 
rok 2014 nasledovne:

Uznesenie č. 95/2013 Obecného zastupiteľ-
stva v Lužiankach 

Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach prero-
kovalo a na návrh komisie životného pros-
tredia schvaľuje priznať dotáciu za skrášľo-
vanie životného prostredia pre občianske 
združenia nasledovne : 

Uznesenie č. 96/2013 Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach 

Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach schvá-
lilo jednorázový príspevok vo výške 200,- 
Eur pre každú spoločenskú organizáciu za 
aktivity v r. 2013 pri príležitosti osláv obce z 
rozpočtu obce v r. 2013. 

Uznesenie č. 97/2013 Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach 

Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach preroko-
valo a súhlasí s cenou a realizáciou, v prípade 
priaznivého počasia, s dokončením Venušinej 
ulice v cene s DPH 9 593,29 Eur, a zhotovite-
ľom CESTY, s.r.o., Cabajská 28, Nitra. 

Uznesenie č. 98/2013 Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach 

Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach schvá-
lilo a zvolilo za člena Stavebnej komisie pri 
OZ v Lužiankach Ing. Stanislava Beňu.

Návrhová komisia: 
Predseda: Milan Cabánek, v.r. 
Člen: Marek Buch, v.r. 
Člen: Ing. Vladimír Macánek, v.r. 

Miestna organizácia SZZ 1 424,- €

ZO Jednota dôch. Slovenska 1 830,- €

MO SČK 685,- €

DHZ 1 018,- €

PZ Berbecíny 735,- €

ZO CHPH 194,- €

Lužiančanka 1 575,- €

LÚČ 1 539,- €

Spolu: 9 000,- €

Miestna organizácia SZZ 200,- €

ZO Jednota dôch. Slovenska 100,- €

MO SČK  0,- €

DHZ  100- €

PZ Berbecíny  100,- €

ZO CHPH  150,- €

Lužiančanka  100,- €

LÚČ  100,- €
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Kultúrna činnosť v obci v jubilejnom roku
Celo obecné kultúrne dianie v našej obci 

počas práve končiaceho sa jubilejného roku 
zabezpečovala za výdatnej pomoci ostatných 
spoločenských organizácií hlavne Kultúrna 
komisia pri OZ v Lužiankach, ktorej predse-
dom je poslanec a člen obecnej rady Martin 
Tonhauser, členovia - Emília Hrušková, Eva 
Čentéšová, Marianna Tonhauserová Michal 
Štefanka, Katarína Mikulová, Mária Humen-
ská a Valéria Bojdová. 

Kultúrna komisia ukázala mladším spo-
luobčanom a tým skôr narodeným, pripo-
menuli tradície, úctu k našim predkom, ich 
dávne zvyky, spôsob zábavy tak, ako sa to 
tradovalo už dávno pred nami. Neboli to len 
spomienky, ale aj spoločenské posedenia a 
prejav úcty jeden k druhému. 

Prvou a u nás veľmi starou veselou udalos-
ťou boli fašiangové slávnosti, ktoré kon-
čili 40 dní pred veľkou nocou v utorok. V 
ten deň chodili maškary, ľudia mladí i starí 
poobliekaní v rôznych maskách po dedine a 
večer sa zišli na zábave v kultúrnom dome, 
tak isto to bolo aj tento rok. 

Zábava trvala do pol noci, pochovala sa 
basa, symbol zábavy, a nastal pôst – koniec 
zábavy až do Veľkej noci.

Druhým takým kultúrnym podujatím bolo 
Pálenie Moreny na kvetnú nedeľu – týždeň 
pred veľkou nocou, vystrojiť Morenu, vyzdo-
biť jarné halúzky a v sprievode prejsť dedi-

nou. Morenu zapáliť a hodiť do vody, aby od 
nás odniesla zlobu. Je to pekný zvyk, takto sa 
rozlúčiť so zimou a privítať jar. 

Z akcie najväčšiu radosť majú deti, pretože 
dostanú nejakú maškrtu, ale aj preto, lebo je 
tam veľa veselosti. 

Máj, máj zelený. Máje sa už nestavajú ako 
kedysi, pred domom milej, ale tradície sa 
udržiavajú spontánne za celú dedinu, posta-

vením mája pred obecným úradom. 
Tak to bolo aj tento rok. Na prvého mája 

bol postavený Máj – májka, a stál ako sym-
bol lásky celý mesiac máj. Po postavení mája 
bola májová veselica až do rána, ktorú uspo-
riadala kultúrna komisia spolu s Červeným 
krížom – spoločenskou organizáciou v našej 
obci.

V máji sme si tiež pripomenuli a hlavne uc-
tili naše mamky. 

Druhá nedeľa v máji, viac ako inokedy pat-
rila a patrí matkám. V sále kultúrneho domu 
sa k nim prihovoril starosta obce a kultúrna 
komisia s programom. 

Tak ako spievajú svoj hymnus naši dôchod-
covia, „bez jedla a pitia, nebolo by žitia“ ..., 
kultúrna komisia pripravila aj niečo pod zub. 

Bol to už v tomto roku 3. ročník súťaže vo 
varení gulášu, „Lužiansky kotlík“, ktorý 
mal veľký úspech. Nie len preto, že sa prihlá-

silo 22 družstiev z celého Nitrianskeho kraja, 
ale že bolo dobre postarané o zábavu. Hod-
notiaca komisia na akciu vo varení gulášu 
bola zložená so známych osobností z reality 
šou FARMA, v obsadení Edita, Jana, Andrea, 
Adam. O príjemnú atmosféru sa postarala 
hudobná skupina ŠTÝL a DJ DODO. Súčas-
ťou súťaže bola aj bohatá tombola. Najlepšie 
súťažné družstvá si odniesli súťažné poháre 

a vecné ceny. 
V súťaži vo varení gulášu - tretí ročník, 

získalo prvé miesto družstvo Kikovcov z 
Lužianok, druhé miesto družstvo – SNS z 
Lužianok a tretie miesto družstvo – ŠPORT 
KLUB Zbehy.

Lužianky a fazuľa úzko spolu súvisia, a pre-
to k fazuľovým hodom je len krôčik. Aby 
boli tak vynikajúce, ako aj boli, sa postara-

la spevácka skupina Lužiančanka na čele s 
Alenkou Kikovou.

Nie že počas tohto veselého podujatia pek-
ne spievali, ale aj uvarili takú fazuľovicu s 
údeným mäsom a slížami, že nemala páru v 
okolí. Kto tam bol, mi dá určite za pravdu. 
Nie len naši ale aj cezpoľní, môže to potvrdiť 
aj pán Milan Belica, predseda Nitrianskeho 
samosprávneho kraja, ktorý si tento zábavný 
program – Fazuľové hody – veľmi pochva-
ľoval. 

Zábavný program „Rok na dedine“ bol 
príkladom spolupráce, ale aj takým správ-
nym rivalným súťažením medzi obcami v 
susedstve. Tento zábavný program pripravila 
kultúrna komisia za účasti obcí a folklórnych 
skupín ako sú: Bádice, Hajčanka z Hajského 
a naše spevácke skupiny Lužiančanka a LÚČ, 
ktoré sa okrem svojich piesní predstavili 
scénkami. Výbava pre nevestu, Vinobranie, 
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Varenie slivkového lekváru, kde sa vracali do 
minulosti s ukážkou tradícií. Pohostenie ka-
pustnicou, bolo zavŕšením priateľského po-
sedenia za jedným stolom pre všetkých.

Je len dobré a chvályhodné, že s našou kul-
túrnou komisiou a nie len s ňou, ale aj s os-
tatnými spoločenskými organizáciami úzko 
spolupracujú ZŠ s MŠ. Veď každý kultúrny 
program, ktorý je obohatený našimi detička-
mi je radostným prínosom pre účastníkov, 
ich rodičov a nehovoriac o účasti na progra-
me starých rodičov, ktorí sa nevedia vynadí-
vať na svoje ratolesti. 

Októbrová úcta k starším, ktorú uspo-

riadala kultúrna komisia v spolupráci s Jed-
notou dôchodcov Slovenska za účasti súboru 
Ponitran a našej školy bolo príkladným vy-
stúpením pre starších spoluobčanov. Súbor 
Ponitran rozjasnil ich tváre a ako bolo vidieť 
ich spokojnosť, ale vystúpenie svojich detí, 
žiakov a škôlkárov bolo čerešničkou na torte. 

Najkrajšie sviatky roka sú Vianoce a tie za-
čínajú Mikulášom. Aký by to bol Mikuláš, 
keby nezavítal aj k nám, veď aj my máme 
dobré a poslušné detičky a tak aj k nám pri-
šiel. Zlé deti vyhrešil, dobré pochválil a ob-
daril darčekmi a nakoniec aj rozsvietil via-
nočný stromček pred obecným úradom pre 
celú dedinu. A že je Mikuláš dobrý, zavítal a 
obdaril aj deti v ZŠ a MŠ.

Martin Tonhauser
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900. výročie prvej  
písomnej zmienky o obci Lužianky

Jubilejný rok 2013 je rokom okrúhleho 900. 
výročia Prvej písomnej zmienky o našej obci, 
ktorá sa pod menom Villa Sorlou, teda obec 
Šarló, Šarluhy uvádza v známej  latinskej listi-
ne pre zoborský kláštor Benediktínov v roku 
1113. Originál tejto listiny je uložený v archí-
ve biskupstva na Nitrianskom hrade a dáva 
rovnaký dôvod jubilujúcich osláv ďalším vyše 
sedemdesiatim obciam juhozápadného Slo-
venska, ktoré patrili zoborským mníchom, 
alebo susedili s ich majetkami. Najstarší za-
chovaný písomný doklad o názve obce ne-
znamená začiatok jej dejín. Je to iba písomný 
dôkaz, že lokalita v tomto roku už existovala 
ako vyvinutá samostatná dedina. Jej minulosť 
však môže byť omnoho staršia. Potvrdzuje sa 
to i v prípade našich Lužianok, o ktorých ar-
cheológia priniesla významné doklady z čias 
predhistorických i historických. 

Toto významné obecné jubileum sme si 
slávnostne pripomenuli počas dvoch dní v 
sobotu 24. 8. 2013 a v nedeľu 25. 8. 2013.

Oslavy obce začali futbalovým turnajom 
internacionálov, ktoré tradične trvá už 38 ro-
kov. Na týchto historických turnajoch sa stre-
távajú mužstvá z Lužianok, Nižnej na Orave, 
Kremnice a Lednických Rovní. Každý rok 
sa stretávajú raz a vždy u iného súpera, pod 
svojim názvom. U nás je to Memoriál Jozefa 
Bojdu, otca nášho starostu.

V tomto jubilejnom roku sa stretli u nás. 
Víťazné mužstvo bolo z Lednických Rovní, 
Lužianky obsadili druhé miesto a mužstvo 
Nižná na Orave tretie miesto. 

Kultúrny program začal odpoludnia s už-
ším určením pre mladšie vekové ročníky. 
Veselý úvod do programu uviedla skupina 
EMINENT. Po nich zaspieval Michal Chren-
ko – finalista Super  Star. Veľký úspech získal 
tento známy finalista, keď spieval duet spolu 
s našou spoluobčiankou speváčkou Brigitou 

Tarinovou.
Po nich nastúpili hudobné skupiny UKND, 

ŠTÝL a GLADIATOR. Záver dňa patril DJ–
DODO, ktorý zavŕšil sobotňajší program ako 
aj prvý deň osláv.

Druhý deň osláv, v nedeľu, sa začal o 10,00 
hod. slávnostnou sv. omšou, ktorú spolu s na-
ším vdp. PaedDr. Stanislavom Šipošom celeb-
roval dekan – biskupský vikár Zoltán Ďurčo. 

Kultúrne podujatie s väčším zameraním 
(hudobným žánrom pre starších – pokroči-
lých divákov) otvorila v nedeľu odpoludnia 
spevácka skupina Vranky. Po nich sa pred-
stavili naše spevácke skupiny Lužiančanka a 
LÚČ, ktoré sa prezentovali peknými piesňa-
mi. 

Prejav k jubilejným výročiam predniesol 
starosta obce Jozef Bojda. K účastníkom sláv-
ností sa prihovoril aj podpredseda VÚC  Ing. 
Jozef Horváth, ktorý odovzdal obci Lužian-
ky prostredníctvom nášho starostu osobný 

dar Predsedu Nitrianskeho samosprávneho 
kraja Milana Belicu pri príležitosti osláv 900. 
výročia Prvej písomnej zmienky o obci a kto-
rý spolu so starostom obce uviedli do života 
knihu o našej obci. Knihu o obci posypali fa-
zuľou, za účasti ženy a muža v Lužianskom 
kroji.

Pekný vstup pri uvádzaní do života novo 
napísanej knihy o našej obci obohatila pies-
ňami aj naša spoluobčianka Terka Gajdoší-
ková so svojimi dvomi vnučkami. Všetky tri 
spievali oblečené v Lužianskom kroji. Pani 
Terka Gajdošíková si na pódiu zaspievala s 
naším vzácnym hosťom, zástupcom VÚC, 
Ing. Horváthom. 

Po slávnostnom uvedení do života knihy o 
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našej obci, pódium patrilo cimbalovej muzi-
ke. Hudobná skupina TRIO RIGO na čele s 
primášom Jozefom Rigom, naším spoluob-
čanom, nenechalo chladným žiadneho z prí-
tomných.

Záver kultúrneho programu patril Halúz-
kovcom. Súčasťou nedeľného kultúrneho 
programu  bol aj majstrovský futbalový 
zápas v súťaži majstrovstiev okresu medzi 
naším „A“ mužstvom a Čechyncami, ktorý 

sme samozrejme vyhrali 3 : 0.
Súčasťou osláv boli aj rôzne atrakcie pre deti 

– kolotoče, nafukovací hrad, cukrová vata. 
Dobrovoľný hasičský zbor so svojimi členmi 

predviedol techniku pri lokalizácii požiaru. 
Obzvlášť zaujali našich najmenších živé kone,  
na ktorých sa mohli za účasti o sprievodu aj 
povoziť. Na svoje si prišli aj milovníci gulášu 
a dobrého piva, pre deti bola pripravená ko-
fola a malinovky. Oslavy aj s rôznymi atrak-

ciami pri príležitosti výročia obce sa konali v 
priestoroch ZŠ s MŠ. Futbalové stretnutia na 
futbalovom ihrisku. 

Skončili sa oslavy a za krátko sa skončí aj 
tento jubilejný rok. Čo záverom zaželať naším 
občanom: zdravie,  lásku, porozumenie, svor-
nosť, čo je základ k tomu, aby naša obec s tak 
krásnou históriou mohla ďalej napredovať.   

Martin Tonhauser
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Vianoce
Tieto najväčšie a najkrajšie kresťanské sviat-

ky v roku sa slávia v mnohých krajinách po 
celom svete. Ľudové zvyky a tradície, ktoré sú 
s nimi spojené, sa líšia od národa k národu a 
sú veľmi rozmanité. 

Na Slovensku sa na Vianoce, sviatky na-
rodenia Ježiša Krista, pripravujeme už štyri 
týždne dopredu. Počas tohto obdobia nazý-
vaného Advent, ktoré nám v sebe nesie po-
solstvo očakávania príchodu malého Ježiška, 
ľudia chodia do kostola, kupujú či pripravu-
jú darčeky pre svojich blízkych, ozdobujú si 
svoje príbytky dekoráciami. Svoje nezastupi-
teľné miesto má adventný veniec, častokrát 
z čečiny, ktorý je ozdobený štyrmi sviecami 
zodpovedajúcimi počtu adventných nedieľ. 
Umocňuje vianočnú atmosféru v období 
pred Štedrým dňom, či už je umiestnený v 
byte na stole alebo zavesený na dverách. Je 
znamením nádeje a holdom tomu, ktorý pri-
chádza. 

U detí je veľmi obľúbený adventný kalendár, 
ktorý prináša radosť a iskričky v očkách kaž-
dý deň od 1. decembra, kedy si otvoria prvé 
okienko a nájdu v ňom nejakú tú dobrôtku. 

Sviatok sv. Mikuláša (6. decembra) majú 
radi najmä deti, ktoré počítajú dni a noci, 
kedy od neho do svojich vyleštených čižmi-

čiek dostanú množstvo sladkých darčekov. 
Tie si však musia pripraviť už v podvečer 
predchádzajúceho dňa a dať si ich vyčistené 
do obloka, aby si v nich ráno našli očakávané 
dobroty či iné milé prekvapenie. U nás je Mi-
kuláš známy ako bielovlasý deduško s veľkou 
bradou v červenom kabáte a zvykne chodiť 
spolu s anjelom a čertom, ktorí mu pomáhajú 
rozdávať darčeky či „čertovské“ odmeny.

13. december je ďalším zaujímavým dňom 
v predvianočnom období. Sviatok Lucie patrí 
do série tzv. stridžích dní, ktoré predchádzajú 
Vianociam. Trvali od Kataríny (25. novem-
bra) do Tomáša (21. decembra). Viazali sa 
tiež na Ondreja (30. novembra), Barboru (4. 
decembra), Mikuláša (6. decembra) a Luciu 
(13. decembra). Ľudia verili, že v tento deň 
môžu strigy aj uvidieť. Podľa najznámejšej 
ľúbostnej veštby si na Luciu dievčatá pripra-
vili trinásť lístočkov. Na dvanásť z nich na-
písali rôzne mužské mená, pričom posledný 
trinásty zostal prázdny. Lístočky poskrúcali 
a postupne, počas nasledujúcich dní ich po 

jednom zničili (pálili). Predposledný lístok 
spálili na Štedrý deň ráno, a posledný otvo-
rili večer. Meno, ktoré na ňom bolo napísa-
né, malo byť menom budúceho manžela. Ak 
zostal posledný lístok prázdny, budúci rok sa 
dievčina ešte vydať nemala. 

24. decembra, na Štedrý deň, na Slovensku 
začíname sláviť Vianoce. Na východnom a 
čiastočne aj na strednom Slovensku sa ten-
to deň nazýva aj “vilija” alebo “vigilija”, od-
vodený od latinského “vigília”, čo znamená 
predvečer sviatku. Najväčším sviatkom Via-
noc je 1. sviatok vianočný (25. decembra) – 
deň Kristovho narodenia, i keď história ne-
vie presne určiť, kedy sa naozaj narodil. Na 
Štedrý deň sa zvykne držať pôst, ktorý končí 
východom prvej hviezdy. Deťom sa vrave-
lo, že ak vydržia do večere nič nejesť, uvidia 
zlatú hviezdu alebo zlaté prasiatko. Kým deti 
chystajú vianočný stromček, gazdinky pečú, 
varia a chystajú rôzne dobroty na štedrove-
černý stôl. Medovníčky či iné koláče majú už 
napečené niekoľko dní dopredu. Jedlá, ktoré 
sa podávajú sa líšia podľa zvykov a tradícií v 
rôznych regiónoch Slovenska. Spravidla však 
na bohato prestretom štedrovečernom stole 
nesmie chýbať chlieb, cesnak, med, oblátky, 
kapustnica, ryba, zemiakový šalát, opekance 
(pupáky, bobaľky), koláče, ovocie. Po večeri 
sa spievajú koledy, rozbaľujú vianočné darče-
ky, na ktoré sa nielen deti veľmi tešia. Mno-
ho ľudí sa zúčastňuje polnočnej omše, aby 
oslávili narodenie Ježiša Krista a zaspievali si 
najkrajšiu vianočnú pieseň „Tichá noc, svä-
tá noc“. 25. decembra a 26. decembra rodiny 
často zostávajú spolu, idú do kostola a na-
vštevujú svojich príbuzných a priateľov.
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Okienko do kuchyne
Syrové tyčinky

Suroviny: 250g pol. múky, 250g masla, 
250g ementálu, 1 vajce, soľ, žĺtok, rasca a soľ 
na posypanie

Postup: Zmäknuté maslo dobre rozmieša-
me s múkou, pridáme najemno postrúhaný 
ementál, soľ, vajce a vypracujeme cesto. Na 
pomúčenej doske ho rozvaľkáme a vykrajuje-
me tyčinky alebo kolieska, ktoré ukladáme na 
plech. Každú tyčinku potrieme rozšľahaným 
žĺtkom, osolíme, posypeme rascou a upečie-
me vo vopred vyhriatej  rúre do zlata.
Bryndzové keksy

Suroviny: 500g hladkej múky. 160g rastlin-
ného tuku na pečenie, 4 lyžice kyslej smota-
ny, 200g bryndze, 2 vajcia, soľ, vajce na potre-
tie, rasca, mletá červená paprika

Postup: V preosiatej múke rozmiešame 
soľ, pridáme nastrúhaný tuk, bryndzu, vaj-
cia, smotanu a vypracujeme hladké cesto. Na 
pomúčenej doske cesto rozvaľkáme a ozdob-
nými formičkami vykrajujeme rôzne tvary 
keksov. Vykrojené ich preložíme na vymas-
tený plech, potrieme rozšľahaným vajcom a 
posypeme rascou. Vo vyhriatej rúre upečie-
me dozlatista.

Makové pečivo
Suroviny: 350g polohrubej múky, 110g 

práškového cukru, 100g mletého maku, 1 ks 
vajce, štipka soli, 250g Hery

Plnka: lekvár, nutella, čokoládová poleva 
biela tmavá

Postup: Všetky suroviny zmiešame, a cesto 
necháme postáť, najlepšie do druhého dňa. 
Potom rozvaľkáme a vykrajuje formičkami, 
poukladáme na plech vystlaný papierom na 
pečenie a pečieme na 200°C asi 15 minút. 
Necháme vychladnúť a zlepujeme lekvárom, 
alebo nutellou. Máčame do čokoládovej po-
levy a ozdobíme podľa vlastnej fantázie.

Losos s mandľovou plnkou
Suroviny: olivový olej na vymastenie za-

pekacej mise,, 750g lososa, 250ml bieleho 
vína alebo vody. Plnka: 1/2 ČL feniklových 

semien, 1 PL najemno posekaného ďumbieru, 
150g nadrobno pokrájanej  šalotky, 50g sardel 
z konzervy, 3 PL mletých mandlí, mandľová 
esencia, 1 PL kapary, 1 PL nasekaného kôpru, 
trochu citrónovej kôry a šťavy, 2,5 PL strúhan-
ka, 1 ks vaječný bielok

Postup:
1. Plnka: V teflónovej panvici nasucho opra-

žíme feniklové semienka, ďumbier a šalotku 
asi 2 minúty. Na panvicu pridáme nadrobno 
posekané sardely z konzervy, 4 lyžice vody 
a necháme zovrieť. Varíme dovtedy, kým sa 
väčšina tekutiny nevyparí.

2. Takto pripravenú zmes dáme do mixéra, 
pridáme mandle, esenciu, kôpor, citrónovú 
kôru a šťavu, strúhanku a bielok. Všetko roz-
mixujeme dohladka.

3. Zapekaciu misu potrieme olejom a vloží-
me do nej 2 rovnaké kúsky lososa. Priložíme 
plnku, podlejeme vínom alebo vodou, prikry-
jeme alobalom a dusíme asi 25 až 30 minút.

Šošovicová polievka

Suroviny: 100g šošovice, sušené slivky, 
sušené hríby, 4 bobkové listy, soľ, mleté čier-
ne korenie, 1/2 litra mlieka, 2 lyžice hladkej 
múky, 2dcl sladkej smotany, 1 lyžičku cukru, 
4 cl citrónovej šťavy

Postup: Šošovicu premyjeme a dáme variť 
do studenej vody. Hneď pridáme aj  bobkové 
listy. Keď je šošovica mäkká, pridáme slivky a 
hríby a uvaríme. Osolíme, tak aby sme soľ v 
polievke cítili. Z mlieka a múky si pripravíme 
zátrepku, ktorú vylejeme do polievky. Nechá-
me prevrieť, pridáme cukor a citrónovú šťavu 
ktorú lejeme po hrnci, aby sa polievka nezra-
zila. Napokon pridáme smotanu a polievku 
odstavíme.

Šošovica  -
cenná potravina

Šošovica pochádza zo Stredného východu 
a bola súčasťou stravy lovcov už 8 000 rokov 
pred n. letopočtom.

 Šošovica je bohatým zdrojom vápnika, 
železa, selénu,  fosforu, zinku, vitamínov 

B1, B2, B6. Obsahuje sedemkrát viac že-
leza ako špenát. Zo všetkých strukovín je 
šošovica najbohatšia na bielkoviny (25 %) 
a obsahuje najmenej tukov (0,6 %). Bielko-
vinám v šošovici chýba esenciálna amino-
kyselina metionín a neesenciálna cysteín. 
Avšak naklíčená šošovica obsahuje všetky 
esenciálne aminokyseliny, vrátane aj týchto 
dvoch a jej obsah vitamínov stúpne niekoľ-
konásobne. Obsahuje vlákninu, ktorá pod-
poruje činnosť čriev a pomáha pri zápche. 
Je ľahšie stráviteľná ako fazuľa, lebo obsa-
huje oveľa menej trieslovín. Šošovica má 
výborné nutričné hodnoty a vďaka tomu je 
veľmi cennou potravinou pre vegetariánov.

Existuje viacero druhov šošovice, od žltej, 
cez oranžovú, zelenú, hnedú až po čiernu. 
Šošovica spolu s obilninami, napr. ryžou, 
cestovinami poskytne kompletné bielko-
vinové jedlo. Účinky naklíčenej šošovice: 
podporuje tvorbu a cielenú obnovu krvi, re-
guluje činnosť čriev a funguje ako prevencia 
pri zápche, predchádza kardiovaskulárnym 
ochoreniam je vhodná aj pre diabetikov, 
lebo znižuje obsah cukru v krvi.
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Detský kútik

Oznam
Posledný vývoz komunálneho odpadu v 
roku 2013 sa uskutoční 30. decembra 2013 
(pondelok). Prvý vývoz komunálneho od-
padu v novom roku sa uskutoční 10. janu-
ára 2014 (piatok). Ďalšie vývozy komunál-
neho odpadu v roku 2014 sa uskutočnia 
každý druhý párny týždeň v piatok.
Poslanci Obecného zastupiteľstva v Lu-

žiankach na svojom zasadnutí dňa 29. 11. 
2013 schválilo poskytnutie príspevku 5 
ks lístok na vývoz komunálneho odpadu 
v roku 2014 zdarma občanovi s trvalým 
pobytom v obci Lužianky, ak dovŕšil 70  a 
viac rokov života  k  31. 12. 2013, v prípade 
manželského páru si nárok uplatní jeden 
z nich. Ďalej OZ odsúhlasilo poskytnutie 

príspevku 5 ks lístkov pre držiteľov ZŤP do 
70 rokov, maximálne v počte 5 ks lístkov 
na domácnosť. Lístky si môžete prevziať 
od 13. januára 2014 do 31. mája 2014 na 
Obecnom úrade v Lužiankach. Pri prebe-
raní lístkov je potrebné predložiť občiansky 
preukaz a preukaz ZŤP. 
                     Renáta Bírová

Mak siaty je bohatým zdrojom vápnika 
obsahuje ho 12-násobne viacej, ako kravské 
mlieko, ale aj iných minerálov, vitamínov a 
nenasýtených mastných kyselín. 100 gra-
mov zrelého maku siateho obsahuje: 41,56 g 
tukov, 28,13 g sacharidov, 17,99 g bielkovín, 
19,5 g vlákniny, minerály a vitamíny.

Archeologické nálezy dokazujú, že mak 
rástol na území Európy už v mladšej dobe 
kamennej. Postupne sa rozširoval cez Áziu 
a až do Číny. Dnešný mak siaty je pravde-
podobne potomkom divokého maku šteti-
natého. Cielene sa začal pestovať pred 8000 
rokmi. Na Slovensku a v Čechách sa sial na 
významných plochách, až normy EU znížili 
jeho produkciu u nás na minimum a na poľ-
nohospodárskych plochách, namiesto maku 
zakvitla repka.

Zaujímavé je, že mak je v niektorých kraji-
nách EU zakázané konzumovať. Nepoznajú 
tam ani jednu makovú dobrotu. Či už ma-
kový závin alebo slivkové gule s makom a už 
vôbec nie makové mlieko. Príčina? Istý typ 
maku (mak ópiový) sa využíval k nelegálnej 
výrobe drog, najmä ópia, získaval sa z neho 

aj papaverín, kodeín a morfium. Zložky, kto-
ré sa dodnes využívajú vo farmaceutickom 
priemysle. Slovo ópium je odvodené z gréc-
keho „opion“ čo znamená maková šťava. Je 
to historicky prvá narkotická droga, ktorá 
je odvodená od orientálneho maku Papa-
ver somniferum. Prvý historický dokument 
s opisom šťavy z makovíc sa nachádza už 
v starom sumerskom texte asi 4000 rokov 
pred Kristom. Ópium bolo úspešným ob-
chodným artiklom za čias Peržanov a Feni-
čanov. V egyptských pyramídach sa objavili 
nádoby s elixírmi zabudnutia na báze ópia.

Mak má významné zdravotné účinky. 
Overené časom a skúsenosťami. Vysokým 
obsahom vápnika je výbornou a prirodze-
nou prevenciou pred vznikom a rozvojom 
osteoporózy, teda rednutia kostí. Mnohé 
ženy by vedeli o tom rozprávať.  Mak má 
pozitívne liečebné a preventívne účinky 
pri mnohých zdravotných problémoch 
ako sú migréna, chronická únava, alebo 
reuma. Má pozitívny vplyv na psychiku, 
pomáha pri fyzickej námahe, eliminuje 
podráždenosť a upokojuje myseľ a emócie.  
Mak sa používa i lokálnej forme ako olej, 
alebo ako súčasť kozmetických liečebných 
prípravkov.

Mak - najvýznamnejší zdroj vápnika
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Zvozový kalendár separovaného odpadu pre Lužianky- rok 2014
DátuM zbeRu zLOžka
16. 01. 2014 Štvrtok sklo 

17. 01. 2014 Piatok papier                        

23. 01. 2014 Štvrtok Pet flaše

13. 02. 2014 Štvrtok sklo 

14. 02. 2014 Piatok papier                        

20. 02. 2014 Štvrtok Pet flaše 

13. 03. 2014 Štvrok sklo 

14. 03. 2014 Piatok papier                        

20. 03. 2014 Štvrtok Pet flaše 

22. 04. 2014 utorok sklo 

23. 04. 2014 Streda papier                        

24. 04. 2014 Štvrtok Pet flaše 

22. 05. 2014 Štvrtok sklo 

23. 05. 2014 Piatok papier                        

29. 05. 2014 Štvrtok Pet flaše

19. 06. 2014 Štvrtok sklo

20. 06. 2014 Piatok papier

26. 06. 2014 Štvrtok Pet flaše                        

17. 07. 2014 Štvrtok sklo 

18. 07. 2014 Piatok papier                        

24. 07. 2014 Štvrtok Pet flaše 

13. 08. 2014 Streda sklo 

14. 08. 2014 Štvrtok papier                        

21. 08. 2014 Štvrtok Pet flaše 

09. 09. 2014 utorok sklo 

10. 09. 2014 Streda papier                        

18. 09. 2014 Štvrtok Pet flaše 

09. 10. 2014 Štvrok sklo 

10. 10. 2014 Piatok papier                        

16. 10. 2014 Štvrtok Pet flaše 

04. 11. 2014 utorok sklo 

05. 11. 2014 Streda papier                        

20. 11. 2014 Štvrtok Pet flaše 

03. 12. 2014 Streda sklo 

04. 12. 2014 Štvrtok papier                        

11. 12. 2014 Štvrtok Pet flaše

Posledný vývoz odpadu v roku 2013 sa uskutoční 30. 12. 2013 (pondelok). Prvý vývoz v roku 2014 sa uskutoční 10. 01. 2014 (piatok).
Vývoz komunálneho odpadu v obci sa uskutoční každý párny týždeň v piatok.


