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LUŽIANSKE NOVINKY
Vážení spoluobčania,

čistota našej obce je vec, ktorá zaují-
ma väčšinu občanov. Pohľady na ňu sú 
prísne a kritické. Temer denne dostávam 
podnety, osobne alebo sprostredkovane, 
napr. cez komisiu životného prostredia.

Mimoriadne náročná na udržanie čis-
toty je Rastislavova ulica, ktorá nás naj-
viac reprezentuje pri prechode cez našu 
obec. Na oboch koncoch sú vlakové prie-
cestia, ktoré zastavujú autá v pravidel-
ných intervaloch. Čas čakania si mnohé 
osádky áut spestrujú vyhadzovaním od-
padkov, od fliaš, papierov a  predmety z 
domácnosti či podnikania. Často sú to 
celé vrecia. Stred obce je po vyzbieraní 
zázračnou rýchlosťou zahádzaný odpad-
kami nanovo. Opakovane teda musíme 
zberať odpadky po celej ulici. 

Pravidelne sú vyprázdňované odpado-
vé koše na zastávkach, v areáli základnej 
školy a materskej školy na detských ih-
riskách a v strede dediny. Pravidelne vy-
prázdňujeme kontajnery na cintorínoch. 

honov či už v škole alebo okolo kostola, 
odstrániť burinu z chodníkov, precho-
dov, zastávok, vydláždených plôch na 
cintorínoch, v škole a v strede obce.

Opakovane umývame sklenené výplne 
prístreškov na zastávkach. V jeseni vy-
hrabujeme a odvážame napadané lístie 
po celej obci. V zime odhadzujeme sneh 
a po zime je treba pozametať a odviesť 
zimný posyp. Okrem pravidelne opaku-
júcich sa prác je potrebné robiť zemné  a 
rôzne iné práce pri budovaní aktuálnych 
drobných stavieb v obci. Tam vykopať 
jamy a osadiť stĺpy, tam kopať kanál, osa-
diť nové lavičky, odpadkové koše, uložiť 
dlažbu alebo urobiť menšie stavebné 
práce. Potrebné je aj neustále opravo-
vanie zariadenia na detských ihriskách, 
opravovať lavičky natierať kovové kon-
štrukcie či oplotenie. Často treba robiť 
práce na zbernom dvore. 

Raz do roka odvážame opílené konáre 
z celej obce  na zberný dvor a podľa ob-
jednávok sa za poplatok odváža odpad 
od občanov.

Rozsah prác potrebných vykonávať na 
udržanie čistoty je ako vidieť naozaj veľ-
ký a bez pomoci občanov by sa čistota 
obce udržiavala ešte ťažšie. Chcem sa 
touto cestou poďakovať všetkým obča-
nom, ktorí kosia aj verejné priestranstvá 
okolo svojich pozemkov alebo udržujú 
chodníky bez buriny. Ich práca je veľmi 
významnou pomocou pre obec. Dobrou 
pomocou sú aj dve tradičné brigády, 
každoročne organizované komisiou ži-
votného prostredia, ktorých sa zúčast-
ňujú všetky spoločenské organizácie a 
niektorí občania z našej obce.  Pripájajú 
sa vždy aj pedagógovia a žiaci základnej 
školy s materskou školou. Prínosné sú 
aj aktivity Miestnej organizácie záhrad-
károv v Lužiankach zamerané na skráš-
ľovanie životného prostredia. Verím, že 
spoločnými silami sa nám v budúcnosti 
bude dariť udržiavať čistotu na stále vyš-
šej úrovni.   

Jozef Bojda, starosta obce

Upratujeme po akciách na futbalovom 
ihrisku a v škole. Často odstraňujeme 
čerstvo vysypané smeti na najrôznejších 
miestach obce. 

Od jari do jesene kosíme cintoríny, ih-
riská, areál školy, priekopy, parky, okolie 
obecného úradu, kostola a mnohé ne-
malé plochy po celej obci. Po opakova-
nej kritike kvality vyhrabania po kosení 
sme pristúpili k dôkladnému vyhrabá-
vaniu kovovými hrabľami, aby hlavne v 
priekopách nezostávali nadrobno nase-
kané odpadky. Po terénnych úpravách 
môžeme viaceré plochy kosiť kosačkou 
so zberným košom. V týchto úpravách 
chceme i naďalej pokračovať, aby ta-
kýchto plôch bolo čo najviac.  

Od jari do jesene je potrebné aj stri-
hanie zelene a kríkov zasahujúcich na 
chodník na Rastislavovej ulici, striha-
nie nežiaducej zelene na cintorínoch, v 
areáli školy a v okolí obecného úradu. Je 
potrebné viackrát vytrhať burinu zo zá-
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Jeden z nás, ktorý môže byť nám príkladom

Na tejto stránke našich noviniek, ktorá 
patrí osobnostiam našej obce, by som 
vám a  robím to rád predstavil človeka 
skromného a  rozsiahlym prehľadom, 
ktorý bol snáď predurčený, inak sa to 
ani nedá nazvať, na zviditeľnenie. Jeho 
odborné znalosti a bohatá životná skúse-
nosť spojená s  neoceniteľnou schopnos-
ťou chápať a počúvať iných bola veľakrát 
uplatňovaná či už v  jeho profesii, špor-
te, kultúre alebo v  rozsiahlych službách. 
Jeho odborné znalosti a  bohatá životná 
skúsenosť bola uplatňovaná nielen u nás 
doma, ale aj v blízkom a vzdialenom oko-
lí. Sú to najvzácnejšie vlastnosti nášho 
rodáka – spoluobčana, ktorý vždy stál pri 
formovaní našej obce, či už v  dávnejšej 
dobe alebo v súčasnosti. Je ním Ing. Ma-
rián Vrabec.

Svetlo sveta uzrel v našej a jemu rodnej 
obci 8. januára 1954. Otec bol pedagóg 
učiteľ, neskôr riaditeľ školy. Matka bola 
ako to bývalo zvykom domáca. Základnú 
školu navštevoval v rodnej obci. Strednú 
priemyselnú školu stavebnú v  Nitre. Po 
jej absolvovaní nastúpil na Vysokú školu 
poľnohospodársku v Nitre, ktorú úspeš-
ne ukončil. Potom nasledovala základná 
vojenská služba. Bol to len jeden rok ako 
pre všetkých absolventov vysokých škôl. 
Ing. Marián Vrabec ju nastúpil v Českých 
Budejoviciach. Po odslúžení ZVS sa vrá-
til domov a nastúpil pracovať do Štátnej 
melioračnej správy v  Bratislave, s  vysu-
nutým pracoviskom v Nitre. Tu pracoval 
až do roku 1991. Svoje bohaté skúsenosti 
a precíznosť vo zverenej práci zúročil ako 
technický dozor investora v  organizácii 
Inservis s.r.o. Bratislava na závlahových 
a  odvodňovacích prácach až do roku 
1998, kedy nastúpil na Slovenský pozem-
kový fond Bratislava, Regionálny odbor 
Nitra, kde pracuje dodnes.

Jeho záľuby sú všestranné. Všetko, čo 
robí, robí so zápalom a odhodlaním. Tak 
sa to naučil od svojich rodičov, starších 
a  skúsenejších kolegov - funkcionárov 
v športe, najmä vo futbale, kde začal spo-
lu s  funkcionármi Milanom Líškom, Jo-

zefom Dominkom, Jozefom Bojdom. Bu-
dovali futbal v Lužiankach, ktorý bol na 
výslní. Venoval sa aj mládeži. Dorastenci 
hrali V. ligu. Tak ako dobrý organizátor 
v športe bol aj v kultúre. Nie len ako or-
ganizátor ale aj ako účastník. Nacvičoval 
a účinkoval v divadlách. Spomeniem jed-
no – „Bičianka z doliny“ (r. 1972 – 1974).
Okrem divadiel to boli aj iné kultúrne 
podujatia, ako fašiangy a  pochovávanie 
basy, maškarné plesy a najmä veľmi zná-

me a populárne plesy ZRPŠ.
Po odčlenení sa našej obce od mesta 

Nitra a  po založení speváckeho súboru 
Lúč (Evou Jančíkovou), pôsobil v  ňom 
od roku 1994 – 2000 ako harmonikár, 
a  takto zviditeľňoval našu obec doma 
a v okolí. Každoročne vystupoval so spe-
váckym súborom na Agofilme vo VÚŽV 
Nitra, kde svojimi piesňami a  folklórom 
zaujali hostí tohto podujatia, ktorí sa 
tu zišli z  celej Európy ale aj iných kra-
jín sveta.  Je len chvályhodné a pre obec 
a  jej spoločenstvo výhodné, že takýto 
človek je poslancom obecného zastupi-
teľstva. Pôsobí v  ňom už druhé volebné 
obdobie. Má zásluhy a  spoluúčasť, na 
skrášlení stredu obce – okolie kostola 
a školy s  názvom Revitalizácia centra, 
na ktorú sme z  EU získali 830  000,-€. 
Podieľal sa aj na rozšírení priestranstva 

v  okolí kultúrneho domu, je aktívny na 
úprave priestorov obecného úradu ako aj 
oplotenia starého cintorína. 

V uplynulý rok sme si pripomenuli 900. 
výročie prvej písomnej zmienky o  obci 
Lužianky, ktorá má bohatú kultúrnu mi-
nulosť. Bol to rok plný výročí, jedným 
z  nich bolo aj 5. výročie úmrtia Mons. 
Vincenta Malého, ktorý u nás pôsobil 40 
rokov. Pri prvom výročí jeho smrti práve 
na podnet Ing. Mariána Vrabca bola pri 
vchode do kostola, umiestnená jeho bus-
ta, ktorá nám pripomína nášho čestného 
občana, farára Mons. PhDr. h.c. Vincenta 
Malého, apoštolského protonotára.

I keď Ing. Marián Vrabec, už nemá ško-
lopovinné deti, nie je mu ľahostajná vzde-
lanostná úroveň našej mládeže, ktorá na-
vštevuje našu základnú školu. S poverenia 
zastupiteľstva je členom školskej rady. Tiež 
mu nie je ľahostajný život v obci, zúčast-
ňuje sa každej spoločenskej akcie, ktorú 
organizuje obec. Úzko spolupracuje nielen 
pri rozvoji obce, ale dbá aj na kultúru bý-
vania našich spoluobčanov a na ich vplyv 
na životné prostredie. Je predsedom ko-
misie životného prostredia, a že sa mu to 
aj spolu s jeho členmi komisie darí, svedčí 
aj aktivovanie občanov a  spoločenských 
organizácii u nás pri zveľaďovaní a čistení 
verejných priestranstiev, čo určite oceňuje 
celý rad spoluobčanov.

Za jeho snaženie a príkladnú spoluprácu, 
chcem mu v mene vedenia obce, ale aj svo-
jom, touto cestou, prostredníctvom našich 
Lužianskych noviniek čo najsrdečnejšie 
poďakovať a pri príležitosti jeho krásneho 
životného jubilea, ktoré začiatkom roku 
oslávil, v kruhu svojich najbližších, man-
želky a dvoch detí, popriať mu do ďalších 
rokov života, hlavne zdravie, šťastie a lás-
ku. Nech je jeho aktívny elán nám príkla-
dom a jemu nech dlho vydrží.

Milan Cabánek
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Obecná polícia v roku 2013

Obecná polícia v Lužiankach v roku 
2013 plnila úlohy ako poriadkový útvar 
pri zabezpečovaní obecných vecí verej-
ného poriadku, ochrany životného pros-
tredia, ochrany majetku obce a občanov, 
a takisto plnila úlohy vyplývajúce z VZN 
obce a úlohy vyplývajúce z rozhodnutí 
starostu, ako i informácii od poslancov 
obecného zastupiteľstva. Základné úlohy, 
organizácia, práva a základné povinnosti a 
oprávnenia príslušníkov OP sú zakotvené 
v zákone č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii 
v znení neskorších predpisov.

V roku 2013 obecná polícia venovala 
pozornosť najmä prevencii kriminality a 
protispoločenskej činnosti, ktorá bola re-
alizovaná aj formou dobudovania kame-
rového systému „Bezpečné Lužianky II“, 
pomocou dotácie získanej z Úradu vlády 
SR pre prevenciu kriminality, v celkovej 
sume 5.000 €. Tieto činnosti boli takisto 
podporené prednáškami v materskej a zá-
kladnej škole, kde boli žiaci informovaní o 
bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky 
a o hrozbách, ktoré im hrozia na cestných 
komunikáciách. Príslušníci OP pravidelne 
zabezpečovali bezpečnostno-preventívne 
akcie na priechode pre chodcov v čase prí-
chodu žiakov do základnej školy s názvom 
„Bezpečne do školy“. Taktiež bola vykona-
ná prednáška pre seniorov s názvom „Už 
nebudem obeťou“ so zameraním na témy 
„Nebudem obeťou krádeže a podvodu“, „V 
uliciach obce nemám strach“, a „Ochránim 
svoju domácnosť“. V rámci prednášky se-
niori dostali reflexné pásky pre bezpečnej-
ší pohyb po obci vo večerných hodinách. 

Obecná polícia takisto úzko spolupraco-
vala s Regionálnym centrom slobody zvie-
rat v Nitre, kde v priebehu roka 2013 bolo 
prevezených a odchytených 16 túlavých 
psov na území obce, ktoré boli v predmet-
nom útulku umiestnené. Týmito aktivita-
mi OP preventívne pôsobila aj v oblasti 
viktimačnej prevencie, s cieľom predchá-
dzať vzniku nežiaducich javov, ako vzniku 
obetí postihnutých napadnutím voľne po-
hybujúcimi sa psami, čím sa eliminovalo 
nebezpečenstvo možnej ujmy na zdraví 
obyvateľov obce, ako i nebezpečenstvo 
vzniku závažných infekčných ochorení, 
kde najrizikovejšiu skupinu tvoria seniori 
a maloleté deti. 

Na základe opakujúcich sa prípadov tú-
lania psov, prosím všetkých občanov, aby 
venovali zvýšenú pozornosť zabezpečeniu 
svojich domácich miláčikov, a to nielen 
pre dobro verejnosti, ale aj ich samých. 

V predchádzajúcom roku bolo v obci 
zistených 257 priestupkov, z čoho vlast-
nou činnosťou OP zistila 165 priestupkov, 

49 priestupkov bolo oznámených občan-
mi, a iným orgánom bolo oznámených 9 
priestupkov. Kamerovým systémom bolo 
zistených 34 priestupkov. 

Jednotlivé priestupky, ktoré boli riešené 
v rámci činnosti OP môžeme rozdeliť do 
niekoľkých kategórií:

 Z uvedeného vyplýva, že druhou najväč-
šou skupinou priestupkov, sú priestupky 
týkajúce sa životného prostredia, ktoré 
tvoria až takmer 17%. Preto by som chcel 
apelovať na vás, občanov Lužianok, aby 
ste sa zamerali na dodržiavanie čistoty v 
obci, ochranu zelene, ale najmä, aby ste 
predchádzali tvoreniu drobných skládok 
odpadu a vypúšťaniu odpadových vôd na 
verejné priestranstvo z rodinných domov. 

Na základe členenia priestupkov je ba-
dateľné, že je potrebné klásť dôraz na za-
bezpečenie verejného poriadku. Pri svojej 
činnosti sa OP zameriavala na zisťovanie 
porúch na miestnych komunikáciách, do-
pravnom značení a verejnom osvetlení. 
Taktiež zisťovala rušenie nočného pokoja 
a budenie verejného pohoršenia. Ďalej v 
rámci verejného poriadku vykonávala za 
prítomnosti pracovníčok obecného úradu 
pravidelné návštevy neprispôsobivých ro-
dín, na ktoré bol kladený dôraz, aby nespa-
ľovali PET fľaše, aby separovali komunálny 
odpad, rešpektovali zákaz voľného pohybu 
psa, okrem priestorov na to určených. Boli 
zabezpečované športové a kultúrne akcie 
organizované obcou. Najvýznamnejšou 
činnosťou v danej sfére bolo zabezpečenie 
verejného poriadku na kultúrno-spolo-
čenskej akcii „900. výročie prvej zmienky 
o obci Lužianky“.

V rámci prevencie ochrany majetku sa 
OP zameriavala na objekty v obci ako: ZŠ, 
MŠ, OCÚ, futbalový štadión, zdravotné 
stredisko, cintoríny, železničná stanica, 
viacúčelové ihrisko, pošta, informačné a 

reklamné tabule, smerové šípky ulíc obce, 
firemné budovy, predajne a pohostinské 
zariadenia. Súčasne však prebiehali kon-
troly objektov občanov, ako aj iného ma-
jetku na území obce. 

Na základe získaných skúseností z pred-
chádzajúcich rokov v oblasti kriminality 
môže obecná polícia cieľavedome pôsobiť 
na občanov a mládež. V záujme profesio-
nalizácie preventívnej praxe je poskytovať 
i priamy návod na eliminovanie rizika na 
ochranu verejného poriadku, zdravia, ži-
vota majetku obyvateľov obce. Je však na 
škodu veci, že laická verejnosť nemá žiad-
ne, alebo neúplné informácie o fungovaní 
a rozsahu plnenia úloh obecnej polície. 

Vážení spoluobčania, v závere by som 
vám chcel poďakovať za spoluprácu v roku 
2013 a zároveň vás požiadať o spoluprácu 
pri zabezpečovaní bezpečnosti, zabraňo-
vaniu ničenia majetku obce a občanov, 
znečisťovaniu životného prostredia, ko-
nania niektorých občanov a iným zákon 
porušujúcim javom v obci. 

Zbislav Oťapka, náčelník OP Lužianky
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Prednášky pre záhradkárov

Po zimnej prestávke sa opäť záhradkári 
stretli v sále Kultúrneho domu v Lužian-
kach. Prvou akciou konanou 22. febru-
ára 2014 bola prednáška odborníkov z 
Výskumného a šľachtiteľského ústavu 
zemiakarského Veľká Lomnica a.s., so za-
čiatkom o 9,00 hod. Táto odborná akcia 
sa konala pod hlavičkou firmy Organix 
s.r.o., ktorá má predajňu v Lužiankach na 
Rastislavovej ul. 323 (pri Kajsanskom cin-
toríne). Chcem pripomenúť, že v tejto pre-
dajni si môžu zakúpiť záhradkári tovar s 
5% zľavou na základe členského preukazu. 
Spoločnosť Organix poskytla prospektový 
materiál, predaj sadbových zemiakov, bio-
prípravkov i chemických prípravkov na 
pestovanie a ošetrovanie zemiakov, listové 
i organické hnojivá, substráty na výsadbu 
kultúr, predaj semien a hľúz úžitkových i 
okrasných rastlín a jarný sadbový cesnak.

Program otvoril predseda ZO SZZ p. 
Milan Cabánek. Pre spestrenie programu 
vystúpila spevácka skupina Lúč, oblečená 
v typickom lužianskom kroji s piesňami 
charakteristickými pre záhradkárov. 

Šéf Organixu, Ing. Robert Kysler oboz-
námil prítomných s jednotlivými šľachti-
teľmi a ochranármi, ktorí vystúpili s pred-
náškami.

Prvý prednášajúci priblížil históriu a no-
vodobé odrody zemiakov. Nové odrody sa 
vyznačujú nízkym obsahom škrobu , sú 
varného typu A alebo B a ich kombinácií, 
väčšinou s žltou šupkou. Dosahujú výnos 
65- 80 t/ha. Väčšinou sú odolné voči ples-
ni zemiakovej a chrastavitosti obyčajnej. 
Z veľmi skorých odrôd sú Erídia a Svella. 
Skoré odrody sú Viola a Marabel, stredne 
skoré Arwen a Spinela s červenou šupkou. 
Najvyššie úrody dosahujú odrody Timea 
a Megan. Megan dostala aj ocenenie Zlatý 
kosák na AX Nitra. Timea a Megan obsa-
dili prvé miesta v rámci EÚ. Nové odrody 
v sezóne 2015 budú skorá odroda Malvína 
a stredne skorá Arlet.

Vo svojej prednáške Ing. Ján Hatliak, 
PhD., ozrejmil význam zemiakov. Vzhľa-
dom k tomu, že 25 % populácie na našej 
Zemi trpí hladom, zemiak je vhodná po-
travina chudoby. Jeho príprava je ľahká, 

nenáročná na čas a dobre nasýti konzu-
menta. Najväčšími producentmi sú Čína a 
India. Zemiaky pochádzajú z Bolívie (Juž-
ná Amerika), pestujú sa vo výške 3800 m 
nad morom. Záber z premietačky ukázal, 
ako ďakujú formou modlitby roľníci po 
zbere tejto plodiny. 

Zemiaky okrem 2 % bielkovín, obsa-
hujú lyzín (zásaditá plnohodnotná ami-
nokyselina, nachádza sa aj vo vajci), 
tiež antioxidanty, ktoré brzdia rakovi-
nu hrubého čreva. Sadivo je najvhod-
nejšie certifikované, ktoré je označené 
štítkom, kde je vyznačené: ÚKSUP; ES 
kvalita; číslo šľachtiteľského ústavu. Z 
kvalitatívnych ukazovateľov: z celkového 
množstva môže byť poškodených 6% 
zemiakov, hľuza má byť veľká 33-55mm 
a jej hmotnosť 80g. Zemiaky na sadbu sa 
nechávajú predklíčiť na svetle, aby klíčky 
dosiahli 0,5-1,5 cm veľkosti. 

Na jeseň je vhodné vyhnojiť pôdu buď 
maštaľným hnojom, či slepačím trusom 
alebo Cereritom, NPK, Conditom tiež fos-

forečno-draselnými hnojivami. Do pôdy 
sa môžu sadiť, keď teplota dosiahne 8°C a 
do hĺbky 8cm na vzdialenosť medzi hľuza-

mi 30 cm a medzi riadkami 75-90 cm. V 
prípade, že vňať zemiakov začína žltnúť, 
treba ich prihnojiť dusíkatými hnojivami, 
močovinou alebo liadkom amónnym.

Ďalšia prednášajúca nás oboznámila, 
ktoré bioprípravky sa môžu používať po-
čas celého vegetačného obdobia pestova-
nia zemiakov. Tecaminu je viac druhov: 
Ratz; Flower; Max; Brix; tiež iné priprav-
ky: Agriful, Tecnokel Amíno Mix, Tecno-
kel Amino Ca, Controlfit Cu. Sú to buď 
pôdne alebo listové prípravky s mikroprv-
kami.

Vhodné je polievať vodou ku koreňom 
3x, v 20 dňových intervaloch počas kvit-
nutia, tak sa predchádza plesni zemiako-
vej. Proti  ochoreniam a živočíšnym škod-
com (drôtovce, siatice) možno bojovať 
buď chemickými alebo organickými prí-
pravkami, taktiež certifikovanou sadbou a 
dodržaním 4-ročného osevného cyklu (až 
po 4 rokoch na tom istom mieste sadiť).

Zemiaky treba zberať, až keď je šupka 
pevná. To zistíme, keď potiahneme po 
šupke prstom a nestiahne sa. Skladovaním 
pri 4°C vydržia do marca až júna.

Po skončení diskusie bol daný priestor 
nestorovi slovenského ovocinárstva Prof. 
Ing. Ivanovi Hričovskému, DrSc. Jeho 
úvod mal citový náboj ospevujúci krásu 
dozrievajúcich jabĺčok. Pán Prof. priblížil 
aktuálne publikácie: časopis Sady a vino-
hrady, Doma v záhrade, Rok v ovocnej 
záhrade, posledné dve budú rozšírené v r. 
2014. Pripomenul, kedy odpovedá v rádiu 
Regína a TV. Odporučil dospelej osobe piť 
1 dcl červeného vína a ženám každý deň 
2 jabĺčka a lyžicu medu. Vyzdvihol pesto-

vanie sliviek, ktoré blahodarne vplývajú 
na peristaltiku, zlepšujú zrak a sú vhodné 
proti zabúdaniu. So smútkom v hlase kon-
štatoval, že v spotrebe ovocia, zeleniny a 
hrozna sme na 17. mieste na svete, pričom 
skonzumujeme len okolo 71 kg na osobu 
za rok. Vhodné by bolo zvýšiť spotrebu na 
95 kg/os./r. Záhradkári obhospodarujú 76 
tisíc ha pôdy, čím pokryjú 50 % spotreby 
ovocia. Konzum je tiež ovplyvnený dovo-
zom tropického a subtropického ovocia. 
Ročne spotrebujeme 25kg jabĺk, 2,7kg 
hrušiek, 2,9kg sliviek, 4,8kg hrozna a ore-
chov iba 30 dkg na osobu.

Prednášajúci uviedol, že treba vyberať 
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stromy jabloní odolné voči chrastavitosti a 
múčnatke. V súčasnosti sú na trhu známe 
odrody: Topas, Rubinola, Júlia (náhrada za 
Sklenku), Floria, Idaret (trpí múčnatkou), 
Ontário, (má najvyšší obsah vitamínu C), 
kožovky, zimné odrody (dlhoskladovatel-
né) a Fuji (so sladkou chuťou, vyšľachtené 
v Japonsku a iné.  Jablone sú cudzoopelivé . 
Na jednoročnom dreve rodí odroda Rubín 
a Júlia , na dvojročnom ostatné odrody. Vo 
februári režeme a tvarujeme jablone. Keď 
ovocie opadáva, treba ho zavlažovať, no 
najmä 3 týždne pred dozretím jabĺk. Pri 
hustých plodoch je potrebná prebierka.

U hrušiek sa v súčastnosti ponúkajú 
podpníky MA a MC (dula). Letné odro-
dy sú Clappova maslovka a Williamsova 
čáslavka. Jesenné odrody sú Konferencia 
a Boscova fľaška. Zimné odrody sú Dico-
lor, Lukasova maslovka, Parížanka a Pas-
tornica. Hruška rodí na 2-ročnom dreve. 
U hrušiek, podobne ako u jabloní, čiže u 
jadrovín sa robí zimný rez na aktívny rast.

Čerešne rodia na 2-ročnom dreve. Od-
roda Gizela je cudzoopelivá, včasná. Kor-
dia sa využíva na kompóty. Na čerešniach 
sa robí rez po zbere úrody.

Višne rodia na jednoročnom dreve. Slo-
venské odrody Ola, Anka, Andreja sú sa-
moopelivé. Stomčeky višní sa dovážajú aj 
s Maďarska.

Slivkoviny sa režú koncom marca. Naj-
vyššie zastúpenie na Slovensku má Čačan-
ska lepotika, dovezená zo Srbska. Odroda 
Jojo je odolná voči šárke. U ringlot sa robí 
rez po zbere plodov. Slivku Bystrickú muš-
kátovú treba zachrániť.

U marhúľ je potrebné robiť Šittov rez za-
čiatkom júna. Docielime ním neskorší a 
dlhší čas kvitnutia, čím sa vyhneme vymŕ-
zaniu kvetov a podporuje sa rozkonárova-
nie. Letorasty dlhšie ako 0,5 m treba skrá-

tiť o 1/3 až 2/3 dĺžky. Taktiež sa pri letnom 
reze zlepšuje osvetlenie listovej plochy, 
reguluje sa veľkosť a kvalita vyfarbovania 
plodov, podporuje sa vyzretie dreva a zvy-
šuje sa ochrana voči škodcom. Odporúča 
sa pri kôstkovinách.

Skoré a poloskoré odrody broskýň tre-
ba presvetľovať po zbere a neskoré na jar. 
Takmer všetky odrody broskýň sú samoo-
pelivé. Výsadba stromkov sa odporúča na 
jar. Najznámejšou odrodou celosvetovo 
pestovanou je Redhaven.

Orech kráľovský (semenáč) pre svoju 
výšku a neskorú rodivosť sa nehodí do 
malých záhrád. Vhodnejší je orech krá-
ľovský štepený, (odroda Mars i Lake je sa-
moopelivá) , vzrastom je nižší a rodí už v 
3. až 4. roku. Reže sa začiatkom pučania, 
obyčajne v prvých dňoch mája. Orech 
rodí na jednoročnom dreve. Odroda 
Sychro je tiež samoopelivá s polopapiero-
vou škrupinou.

Gaštan vyžaduje suchšie, kyslé pôdy. 
Registrované odrody: Bojar, Mistrál.

Moruša sa reže v septembri. Plody sú 
buď tmavo čierne alebo biele.

Lieska je krovitá drevina. U nás sa pes-
tuje Novacka biela a červená.

Menej známe sú hurmikaki (kaki), čiže 
ebenovník rajčiakový. Plody má podobné 
rajčiaku, trpko-sladkej chuti s obsahom 
betakaroténu, ktorý napomáha znižovať 
krvný tlak a zlepšuje zrak.

Dula má oválne alebo hruškovité plody 
s vysokým obsahom pektínu, ktorý spô-
sobuje rôsolovatenie vhodné pre marme-
lády. Z literárnych prameňov vysvitá, že 
dula je vhodná na konzumáciu pre zdra-
vých i chorých v surovom, varenom i su-
šenom stave, lebo napomáha vylučovaniu 
toxických látok z tela (sv. Hildegarda).

Drienka je domáca drevina, kvitne sko-
ro na jar. Kvety sú veľmi medonosné. 
Plody sú podlhovasté, tehlovo-červeno 
sfarbené.

Jarabina divá má pílkovité okraje listov. 
Jarabina jedlá má celookrajové listy s ob-
sahom 60-110 mg vitamínu C.

Rakytník rešetliakovitý má až 250 mg 
vitamínu C na 100g hmoty. Obsahuje 
ešte 10 ďalších vitamínov, preto sa jeho 
olej využíva po operáciách.

Arónia, čiže jarabina čiernoplodá tvorí 
asi 1,5- 2,0 m krík. Plody sú s vysokým 
obsahom vitamínu C a P. Odporúčajú sa 
pri vysokom krvnom tlaku a skleróze.

Maliny tvoria polokry. Rodia na letoras-
toch z vlaňajších výhonkov. Po vyrodení 
treba odstrániť 2-ročné prúty tesne nad 
zemou.

Černice sú 2,0m vysoké polokry až s 8,0 
m prútmi. Po zbere jednoročné výhony 
skrátiť o tretinu a dvojročné celkom od-
strihnúť.

Kivi je ovíjajúci popínavý poloker, 
bohatý na vitamín C. Treba ho rezať vo 
februári.

Prof. Hričovský oboznámil prítomných 
s kríkmi drobného ovocia.

Ríbezľa červená, biela a čierna, ktorá má 
najvyšší obsah vit. C (až 300mg) rodí na 
1-ročnom dreve. Staršie ako 4-ročné vý-
hony treba odstrihnúť.

Egreš býva napadnutý americkou múč-
natkou. Odolná voči tejto chorobe je od-
roda Invikta červená alebo biela.

Kríženec čiernej ríbezle a egreša je Josta. 
Je vysoko vitaminózna s kyslastou chuťou, 
preto sa lepšie hodí na lekvár alebo džem. 
Odolná je proti americkej múčnatke.

Jahody tiež patria k drobnému ovociu. 
Vhodné je ich pestovať na jednom stano-
višti iba 3-4 roky. Potrebujú predplodinu 
hnojenú najlepšie maštaľným hnojom. Po 
zbere plodov a okopávke potrebujú výdat-
nú zálievku.

Podnetné a obohacujúce, prístupnou 
formou podané prednášky značne kon-
centrované iste prítomných naštartujú do 
nového záhradkárskeho roka , v ktorom 
uplatnia získané poznatky a budú sa opäť 
tešiť z rozkvitnutých stromov, polokrov, 
kríkov a bohatej úrody z nich . 

Ing. Katarína Šebová, CSc.
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Konanie výročnej schôdze
Výročná členská schôdza sa uskutočnila 

v sále KD v Lužiankach, dňa 23. 2. 2014 
so začiatkom o 15,00 hod. Schôdzu s 18 
bodovým programom uvádzal Ing. Du-
šan Spáč. V otváracej časti privítal hostí 
a domácich záhradkárov. Pozvanie prijali 
predsedovia s niekoľkými členmi z Ru-
manovej, Veľkého Zálužia a zo Zbehov. 
Potom na pódium vystúpili žiaci MŠ s 
básňami a piesňami, ktoré zahŕňali v sebe 
okrem ovocia, zeleniny, kvetov, potravín aj 
výrobu plátna z ľanu, čo je pre dnešné deti 
veľkou neznámou. Za nimi nasledovala 
spevácka skupina Lužiančanka, ktorá pri-
blížila piesne s poľnohospodárskym cha-
rakterom, ako Horička zelená, Keď som 
išiel cez tie hory a iné.

Podrobnú správu o činnosti ZO SZZ Lu-
žianky za rok 2013 predniesol jej predseda 
Milan Cabánek. Uviedol, že počet členov 
v minulom roku bol 105 a vykonali nasle-
dovné činnosti: brigády, prednášky, výsta-
vy, burzu výpestkov rastlín, 2x absolvovali 
relaxačno-poznávací zájazd, pripravili vý-
stavu ovocia, zeleniny, kvetín a sypaných 
obrazov, ochutnávku jabĺk, hrušiek a des-
tilátov. Výbor zasadal 12x s 91% účasťou. 

Úlohy, ktoré boli stanovené v predchá-
dzajúcom roku boli kontrolované a spl-
nené. Správu o hospodárení prečítal Pavol 
Slovák.

Predsedovia volených komisií, mandá-

tovej, revíznej, volebnej a návrhovej oboz-
námili prítomných s ich výsledkami. Za 
správu mandátovej komisie vystúpil Ignác 
Chudiak. Oznámil počet prítomných zá-
hradkárov 63 členov s 58 % účasťou, teda 
výročná členská schôdza bola uznášania 
schopná.

Revízna komisia nezistila pochybenie v 
hospodárení s finančnými prostriedkami, 
čo tlmočila Renáta Tajnajová.

Predseda záhradkárov Milan Cabánek 
oboznámil s plánom práce na rok 2014:
•	  príprava a realizácia výročnej členskej 

schôdze,
•	  prednáška o sadbových zemiakoch a 

pestovaní a reze ovocných stromov
•	  jarný rez ovocných stromov,
•	  prednáška o pestovaní balkónových 

kvetín a permakultúrne pestovanie 
•	 rastlín,
•	 brigády na skrášlenie životného pros-

tredia,
•	 letný rez ovocných stromov,
•	 zájazd záhradkárov cez prázdniny,
•	 uskutočniť výstavu ovocia, zeleniny a 

kvetín,
•	 zapojenie sa do súťaže o najkrajšie jabl-

ko a hrušku v Trenčíne,
•	 ochutnávka jabĺk, hrušiek a degustácia 

destilátov,
•	 zdobenie vianočného pečiva a pletenie 

košíkov.

Potom nasledovala voľba delegáta na 
okresnú konferenciu SZZ.

Na výročnej členskej schôdze bol jedno-
hlasne zvolený Milan Cabánek, čo ozná-
mila predsedkyňa volebnej komisie Ing. 
Katarína Šebová, CSc.

V priebehu programu boli odmenení 
darčekom jubilujúci členovia našej zák-
ladnej organizácie.

Predseda ZO SZZ poďakoval súťažiacim, 
ktorí sa zúčastnili celoslovenskej súťaži o 
najkrajšie jablko, hrušku a udelil im dip-
lom. Diplom si prevzali aj laureáti celoo-
becnej súťaže o najkrajšie a najchutnejšie 
jablko, hrušku a destilát.

Odmenou jubilantom a víťazom súťaží 
bola tiež kytica piesní z repertoáru spe-
váckej skupiny Lužiančanka.

V diskusii vystúpil Ignác Chudiak, ktorý 
ukázal rez jabloní na pripravených vzor-
kách.

Návrh na uznesenie z výročnej členskej 
schôdze prečítala Ing. Zuzana Holešová.

Záverom poďakoval predseda ZO SZZ 
Milan Cabánek za účasť a poprial prítom-
ným záhradkárom pevné zdravie, veľa po-
kojných dní a bohatú úrodu v tomto roku.

 Po ukončení stanoveného programu sa 
podávalo občerstvenie.

Ing. Katarína Šebová, CSc.

Lužianski seniori bilancovali

Krásny slnečný deň, sprevádzal dô-
chodcov do kultúrneho domu, kde sa 
2. marca 2014 konala Výročná členská 
schôdza ZO JDS Lužianky. Sála KD sa 
zaplnila do posledného miesta. Od samé-
ho začiatku bola výborná nálada, pretože 
VČS bola už tradične spojená s fašiango-
vým posedením.

Na začiatku VČS Anna Poláčiková 
predsedníčka ZO JDS v Lužiankach, 
oboznámila prítomných členov s progra-
mom schôdze, privítala vzácnych hostí, 
predsedníčku KO JDS . Oľgu Csakayovú, 
podpredsedníčku KO JDS .Evu Kmeťo-

vú, delegáta OO JDS Ing. Belana starostu 
obce. Jozefa Bojdu, Jozefa Čurgaliho za 
Jednotu spotrebné družstvo, p. Tonhau-
sera, poslanca OZ a predsedu kultúrnej 
komisie pri OZ v Lužiankach, ako aj všet-
kých prítomných. K slávnostnej atmo-
sfére prispelo aj úvodné vystúpenie sú-
boru Lužiančanka. V úvode hodnotiacej 
správy konštatovala, že aktivity ZO JDS 
organizoval 15-členný výbor, za čo mu 
patrí poďakovanie. V decembri do výbo-
ru boli kooptovaní Mgr. Anna Oťapková 
a Mgr. Ľubomír Oťapka, za dlhodobo 
chorých členov. Ku koncu roka 2013 bolo 

v ZO JDS evidovaných 240 platiacich čle-
nov. S radosťou konštatujeme, že v roku 
2013 pribudlo 23 nových členov, ktorých 
medzi nami srdečne vítame. Minútou 
ticha sme si uctili pamiatku zosnulých 
našich členov. Každoročne na začiatku 
nového roka sa členovia výboru ZO JDS 
stretávajú na novoročnom stretnutí s 
predstaviteľmi obce, hodnotia uplynulé 
obdobie a plánujú spoločné aktivity pre 
seniorov. Uplynulý rok bol bohatý na ak-
tivity v oblasti kultúrnej, športovej, rekre-
ačnej a poznávacej.

Pre aktívny život seniorov sú vhodné 
akcie, pri ktorých sa stretávajú a potvr-
dzujú, že aj vo vyššom veku môže byť 
človek pozitívne naladený, udržiavať sa 
v dobrej fyzickej aj psychickej kondícii. 
Zúčastnili sme sa, i keď v menšom počte, 
verejnoprospešných prác, pri skrášľovaní 
a úprave našej obce, určite všetci chceme, 
aby naša obec bola čistá a krásna.

Svoju tradíciu a vysokú úroveň majú aj 
podujatia Deň matiek, október Mesiac 
úcty k starším, Mikulášske posedenie, 
kde pri chutnom občerstvení a hodnot-
nom kultúrnom programe trávili príjem-
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OZ Lužianky, pracovníkom OcÚ Lužian-
ky, Jednote SD v Lužiankach, MŠ a ZŠ, za 
pomoc, podporu a spoluprácu, ktorú si 
veľmi vážime. 

K slávnostnej atmosfére prispeli Íreckí 
seniori fašiangovým pásmom, pri dob-
rom jedle a vínku rozospievali prítom-
ných seniorov.

Na záver predsedníčka ZO JDS v Lu-
žiankach poďakovala prítomným za ak-
tívnu účasť, zaželala všetkým seniorom 

dobré zdravie, veľa pekných prežitých 
dní medzi svojimi rovesníkmi. Požiadala 
členov, aby sa aktívne zapájali do akcií, 
pretože iba aktívny senior sa vie na život 
pozerať s optimizmom. Vek nemôže byť 
prekážkou. 

 Mgr. Anna Oťapková 
 Predsedníčka ZO JDS Lužianky

rov, náčelník Obecnej polície informoval 
seniorov o rizikách a nástrahách, ktoré 
im hrozia v súvislosti s páchaním trestnej 
činnosti a aby seniori poznali spôsob, ako 
sa nestať obeťou trestného činu. Každý se-
nior obdržal reflexné prvky.

Nezabudli sme ani na našich jubilantov. 
Naša najstaršia členka sa dožila 93 rokov. 
53 členom sme zablahoželali k význam-
nému životnému jubileu a obdarili sme 
ich malým darčekom. Prajeme im, aby 

ešte dlho nás tešili ich prítomnosťou na 
stretnutiach.

Po hodnotiacej časti Anna Poláčiková 
sa vzdala funkcie predsedníčky ZO JDS. 
Funkciu prevzala Mgr. Anna Oťapková, 
ktorá členskej schôdzi predložila návrh 
pre Annu Poláčikovú, na udelenie titulu 
Čestnej predsedníčky, za zásluhy, spojené 
s výkonom funkcie predsedníčky ZO JDS 
v Lužiankach. Návrh bol jednomyseľne 
schválený. Mgr. Anna Oťapková jej poďa-

kovala za dlhoročnú prácu, popriala pev-
né zdravie, veľa životného elánu, dobrých 
nápadov, pretože ich budeme potrebovať. 
Starosta obce pán Jozef Bojda ocenil dl-
horočnú prácu Anny Poláčikovej zápi-
som do pamätnej knihy obce, plaketou 
a finančnou odmenou. Predsedníčka 
KO JDS pani Oľga Csakayová poďako-
vala za prácu, ktorú nezištne vykonáva-
la pre seniorov a za založenie ZO JDS v 
Lužiankach, odovzdala pamätný list a 
vecnú cenu. Ku gratulantom sa pridala aj 
Eva Kmeťová podpredsedníčka KO JDS 
a delegát OO JDS Ing. Belan. Nie v po-
slednom rade, sa jej poďakovala aj veľká 
rodina členov ZO JDS Lužianky, ktorú 
úspešne viedla devätnásť rokov.

Predsedníčka ZO JDS sa poďakovala 
starostovi obce Jozefovi Bojdovi za prí-
kladnú spoluprácu so ZO JDS poslancom 

né chvíle naši seniori. Oceňujeme dob-
rú spoluprácu so súbormi Lužiančanka 
a Lúč, ktoré nám prispievajú peknými 
speváckymi pásmami do kultúrneho 
programu. Uskutočnili sme vychádzky 
do okolia, na svätého Urbana sme išli 
do dražovských viníc, na sv. Michala do 
kostolíka v Dražovciach, navštívili sme 
výstavu Gardenia na Agrokomplexe a za-
ujímavé boli aj vychádzky po starobylej 
Nitre. Zo zájazdov spomenieme zájazd 
na Medzinárodný folklórny festival na 
Myjave a jesenný zájazd na Gaštanové 
hody – Modrý kameň, ktoré sme zorga-
nizovali spolu s Jednotou SD. Navštívili 
sme aj rodisko M. R. Štefánika v Košaris-
kách.

Relaxačné pobyty v kúpeľoch využili 
naši členovia v ponúknutých kúpeľných 
a relaxačných zariadeniach: v Nimnici 
sa zrekreovalo 20 členov, v Dudinciach 
2, Tatranských Zruboch 4, Trenč. Tepli-
ciach 2, Turč. Tepliciach 2 členovia. Spolu 

sa relaxačných pobytov zúčastnilo 30 čle-
nov, z toho 10 poukazov bolo so štátnou 
dotáciou.

Na Okresných športových hrách senio-
rov v Cabaji nás reprezentovalo 6 členov, 
získali sme 2 diplomy. Seniori, ktorí nás 
reprezentovali na športových súťažiach 
boli na VČS odmenení malými upomien-
kovými darčekmi.

Naša obec v auguste oslávila 900. výro-

čie prvej písomnej zmienky, ktorá je za-
písaná v známej Zoborskej listine z roku 
1113. Pri oslavách pomáhali členovia ZO 
JDS. Aktívne sme sa zúčastnili 5. ročníka 
súťaže v prednese poézie "Bajzove Zbe-
hy". Našu obec reprezentovali seniori aj 
deti z materskej školy.

V súvislosti so Svetovým dňom proti ty-
raniu, zanedbávaniu a zneužívaniu senio-
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Poľovnícky ples

Stalo sa už tradíciou, že plesovú sezónu na 
Slovensku otvára hlavné mesto Slovenska, 
Bratislava Plesom v opere, symbolickým 
úderom na gong slávnou osobnosťou. Tou 
bola tento rok americká folková speváčka 
Suzanne Vega, ktorá je jednou z najvý-
raznejších hudobných osobností svojho 
žánru na svete. Pre interpretáciu Suzan-
ne Vega je príznačný špecifický spevavý 

šepot a piesne vyznačujúce sa vysokou 
poetikou. Počas programu Plesu v ope-
re zazneli jej nezabudnuteľné hity Luka, 
Marlene on the Wall, Woman On The 
Tier (I’ll See You Through) či Solitude 
Standing z rovnomenného albumu. Prečo 

spomínam Ples v opere, symbolický úder 
na gong a speváčku Suzan Vega? Preto, 
že v našej obci plesovú sezónu otvárajú 
už tradične lesničiari a zvuky lesných ro-
hov, tak typických pri otváraní poľovnej 
sezóny spoločných poľovačiek. Tohto 
roku v Lužiankach dňa 18. januára 2014 
opäť zazneli poľovnícke „halali“. Poľovné 
združenie Berbecíny v Lužiankach uspo-
riadalo už 11. ročník poľovníckeho plesu. 
Poľovnícky ples v Lužiankach, sa stal vy-
hľadávanou a obľúbenou akciou pre jeho 
jedinečnú a neopakovateľnú atmosféru. 
Patrí k neodmysliteľným povianočným 
udalostiam našej obce. PZ Berbecíny, 
ako jediná dobrovoľná spoločenská or-
ganizácia organizuje pre občanov obce a 
hostí takúto veľkolepú akciu, o ktorú je 
z roka na rok čoraz väčší záujem. Počet 
hostí by určite z roka na rok stúpal, sme 
však obmedzení kapacitou kultúrne-
ho domu, ktorý pojme maximálne 140 
miest. Čím je poľovnícky ples neopako-
vateľný a jedinečný, čo priťahuje čoraz 
viac záujemcov? V prvom rade, je to 
typická výzdoba, pozostávajúca z trofejí 
z jelenej, dančej a srnčej zveri. Do tanca 
hrá vždy iná kapela, aby sme vyšli v ústre-
ty všetkým vekovým kategóriám milujú-
cim rôzne hudobné žánre. Tohto roku J 
.S .Strausov viedenský valčík zahrala vo-
kálno-inštrumentálna kapela FÓRUM z 
Trnavy. Celú noc robila výbornú náladu 
skladbami stredného prúdu a na svoje si 
prišli „repeťáci“. K príjemnej atmosfére 
patrí aj dobré jedlo a tým sú na našom 
plese už tradične špeciality z diviny. Kaž-
doročne sa podávajú dve večere. Tento 

rok sme ako prvú večeru podávali jelenie 
mäso na prírodno s ryžou, zemiakmi a ob-
lohou. Okolo polnoci už tradične čaká na 
plesajúcich hostí druhá večera a to guláš 
z diviny. Obe večere boli starostlivo pri-
pravované pod dohľadom profesionála 
Martina. S veľkým očakávaním hostí sa 
stretáva každoročné korenie plesu - tom-
bola. Napätie okolo polnoci stúpa a každý 
dúfa, že práve to jeho číslo bude to šťastné. 
Vlani si hlavý výherca odniesol z plesu te-
levízor. Tento rok sme sa rozhodli dať ako 
prvú cenu, niečo čo je viac typické pre po-
ľovnícky ples a tak sme ako hlavnú výhru 
určili divinu v koži – laň. O prvú cenu bol 
veľký záujem. V tombole bolo však niekoľ-
ko ďalších veľmi zaujímavých cien, takže 
z plesu odchádzalo 62 šťastných výher-
cov. Touto cestou ďakujeme už tradičným 
sponzorom, zverejneným na plese, ktorí 
ceny do tomboly venovali, ale aj tým ktorí 
nás sponzorovali prvý krát.
PZ Berbecíny so sídlom v Lužiankach plá-
nuje v začatej tradícii pokračovať a v budú-
com roku po vianočných sviatkoch plánu-
jeme zrealizovať 12. ročník poľovníckeho 
plesu. Tešíme sa na spoločnú zábavu pri 
dobrom vínku, perfektnej večeri, obdarení 
tombolou naladení živou hudbou a omá-
mení úžasnou atmosférou. Prírode a zveri 
zdar.               Mgr. Jozef Vozár

Prešlo len zopár mesiacov, čo nás opustil 
náš dobrý kamarát a  dlhoročný predse-
da Poľovníckeho združenia Berbecíny, 
Jaroslav Broďáni. Jeho náhli odchod na 
druhý breh nás hlboko zarmútil a na jeho 
pamiatku som pre všetkých smútiacich 
poľovníkov napísal báseň, ktorou si ho 
budeme pripomínať.  Fotografie nám pri-
pomínajú aj Milana Ďurčeka, ktorý vy-
konával funkciu tajomníka a  Ing. Juraja 
Gajdošíka- bývalého finančného hospo-
dára, ktorého srdce dotĺklo 10. 1. 2014. 
Touto cestou chcem v mene všetkých po-
ľovníkov vyjadriť smútok z  ich odchodu 
a zároveň im poďakovať za aktívnu čin-
nosť pri zveľaďovaní poľovného revíru 
Lužianky. 
Jaroslav
Dospieval drozd a kŕdel kačíc letí nad ryb-
níkom.
Partia poľovníkov prišla poľovať. Prísť na 
chatu býva dobrým zvykom.
Jaroslav s harmonikou budeš nám chýbať.
Keď chladné septembrové ráno hlas jeleňa 
preruší,
Kamarátom poľovníkom sa smútok vkrá-
da do duší.                         Miroslav Pekár

Smrť kosí aj zelených
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Posledná nedeľa pred Vianocami  
22. 12. 2013 sa niesla duchom predvia-
nočných nie len dátumom, ale aj progra-

mom, ktorý pripravila kultúrna komisia 
v  spolupráci so žiakmi základnej školy 
a  oboch speváckych skupín Lúč a Lu-
žiančanka. 
Tento sviatočný vianočný program uvá-
dzala naša spoluobčianka Mária Pagačo-
vičová. Program sa skladal z dvoch častí. 
Prvú časť tvorili vianočné piesne a kole-
dy účinkujúcich, ktoré boli už tradične 
doplnené vianočným pečivom a vianoč-
ným punčom, na ktorých si pochutili 
všetci prítomní.
Druhú časť tvorila scénka príchodu sv. 
Jozefa a Panny Márie do Betlehema, kto-
rá bola v  réžii a  v  prevedení našej spe-
váckej skupiny Lúč. 
Neoddeliteľnou  súčasťou tejto slávnost-
nej atmosféry bol aj príhovor  starostu 
obce Jozefa Bojdu, ktorý zaželal aj všet-

kým prítomným šťastné,  milostiplné 
a požehnané sviatky. 
Zavŕšením tohto predvianočného 
programu bola výzva konferenciérky, 
aby obe naše spevácke skupiny zaspie-
vali spoločne vianočnú pieseň preloženú 
do mnohých jazykov. „Tichá noc, svätá 
noc“ sa spievala pri stlmenom osvetlení, 
čo malo za následok to, že všetci prí-
tomní sa postavili a spievali túto pieseň 
spolu s účinkujúcimi.  Čestným pozva-
ným hosťom na tomto predvianočnom 
stretnutí bola Oľga Czákayová, pred-
sedníčka Krajskej organizácie Jedno-
ty dôchodcov Slovenska v  Nitre, ktorá 
vyjadrila za všetkých prítomných veľkú 
spokojnosť s pripraveným programom.    
         Martin Tonhauser

Vianočné pastorále

Myslíme i na tých skôr narodených,  
ktorí sa nemôžu zúčastniť spoločenských akcií  organizovaných obcou

Pred vianočnými sviatkami, sviatkami 
pokoja a  spokojnosti kultúrna komisia 
poverená starostom obce navštívila našich 
občanov v ich domácnostiach, tých čo sú 
imobilní alebo bez sprievodu sa nemohli 
zúčastniť počas celého roka spoločenských 
akcií, ktoré sa konali v obci. 
Predseda kultúrnej komisie Martin Ton-

hauser spolu s členkou kultúrnej komisie 
Katarínou Mikulovou rozniesli našim 32 
občanom vianočné pozornosti, ktoré po-
tešili všetkých obdarovaných. Toto prí-
kladné gesto starostu obce veľmi zarezo-
novalo a dojalo niekedy až k slzám našich 
starších spoluobčanov. 
Veríme, že tieto malé pozornosti, od sta-

rostu obce doručené predsedom a členkou 
kultúrnej komisie zanechajú pekné spo-
mienky, že v našej obci, nie sú nám ľaho-
stajní  starší spoluobčania, ktorých si plne 
vážime a na nich myslíme a sme vďační za 
to čo pre obec urobili.   
      

Martin Tonhauser
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Fašiangy v Lužiankach

Vyvrcholenie zábavy – fašiangov je v uto-
rok. V tomto roku to pripadlo na 4. marec. 
Už v odpoludňajších hodinách si členovia 
našich speváckych skupín chystali fašian-
gové „maškary“, ktoré predstavovali rôz-
ne rozprávkové bytosti. Piesňami a  tan-
com potom v  predvečer prešli ulicami 
v  strede dediny, kde rozveselili občanov.   
Tých skôr narodených ale i  mladších ale 
hlavne deti, ktoré s úžasom a niekedy až 
so strachom pozorovali sprievod. Vese-
lý sprievod v  uliciach zabával zvedavých 

spoluobčanov, ktorých zároveň pozýval 
na večernú fašiangovú zábavu, a  hneď 

aj priamo na ulici ich v  tanci vyzvŕtal.
Veselý sprievod ulicami končil na nádvo-
rí  kultúrneho domu, kde taktiež zabával 
svojím vystúpením spoluobčanov, ktorí si 
už v túto dobu pochutnávali na výbornej 
kapustnici. Šéfkuchárom nebol nikto iný 
ako predseda  kultúrnej komisie Martin 
Tonhauser.  Aby kapustnica nikoho neští-
pala alebo aby od nej nesmädilo zapíjala sa 
vareným vínkom. A že bola dobrá, svedčí 
fakt – minulo sa jej celých sto litrov.

Po predvečernom občerstvení, prešli prí-
tomní do sály kultúrneho domu,  kde sa 
konala správna fašiangová veselica spoje-
ná s pochovávaním basy – symbolu mu-
ziky. Zábavy sa zúčastnili mladí, ale aj tí 
skôr narodení, a tí si to najviac pochvaľo-
vali. Smútočný sprievod pri pochovávaní 
basy tvorili obe spevácke skupiny, ktoré 
basu pochovali pekne podľa predpisu pred 
polnocou. Odbitím pol noci sála stíchla, 
fašiangy sa pominuli a  nastal 40-dňový 
pôst. Do Veľkej noci je muzike koniec. 
Pôstne obdobie trvá až do soboty večera  
pred Veľkou nocou. 

Martin Tonhauser

Uctili si storočný kríž

Poslednú nedeľu v  uplynulom roku  
29. 12. 2013 si naši farníci a  občania 
pripomenuli 100. výročie postavenia 
sv. kríža na rozhraní Obežnej a Horá-
kovej ulice. Kríž bol postavený v roku 
1913 a  v  roku 1956 bol renovovaný 
spolkom sv. ruženca do tejto súčasnej 
podoby. 
Po druhej sv. omši farníci spolu s  du-
chovným otcom PaedDr. Stanislavom 
Šípošom sa v  sprievode premiestnili 

ku krížu, kde sa pomodlili a  správca 
farnosti a  náš duchovný otec zapálil 
sviečku. 
Celkovo sa pri tomto obrade zúčastnilo 
asi 50 osôb. Vedľa kríža stála kedysi sta-
rá cirkevná škola, ktorá bola postavená 
ako prvá škola v obci a začalo sa v nej 
vyučovať prvýkrát v roku 1884. Dovte-
dy chodili deti, ak chceli do školy v su-
sednej obci Zbehy.
Škola plnila svoj účel s  prístavbami 
a  prestavbami až do roku 1961, kedy 
sa postavila  a  dala do užívania nová 
(súčasná) budova základnej školy s te-
locvičňou. 

Milan Cabánek
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 Rok 2013 bol pre dobrovoľných hasi-
čov v Lužiankach výnimočný. Je to desať 
rokov od znovu založenia organizácie 
v obci. Desať rokov práce môžeme hod-
notiť kladne, hlavne práca s mládežou je 
naša pýcha. Dovoľte priblížiť vám naše 
aktivity. Dňa 16. marca 2013 a  Mar-
tin Cocher zúčastnil školenia rozhod-
cov OV DPO v  Golianove. Muži sa 25. 
mája 2013 zúčastnili na Okresného kola 
previerok pripravenosti dobrovoľných 
hasičských zborov v  Branči. Tam nás 
reprezentovali v dvoch disciplínach a to 
v štafete a požiarnom útoku. Obe úspeš-
ne zvládli a dokončili s dobrými časmi. 

Na tejto súťaži nás reprezentoval aj pred-
seda DHZ Lužianky Ignác Chudiak ako 
rozhodca.

Nasledovalo horúce leto a práca s mlá-
dežou (o úspechu mladých hasičov sme 
už písali). Domáca súťaž, ktorá sa konala 
31. 8. 2013 bola trochu netradičná. Po-
jali sme ju v  priateľskom duchu a  mala 
pokojný priebeh. Počasie aj guláš nám 
vyšli a atmosféra bola neopísateľná. His-
torická mašina bola zapožičaná z  DHZ 
Jelšovce, za čo im veľmi pekne ďakuje-
me, okorenila priebeh súťaže. Toto všet-
ko sme podtrhli tretím miestom. O dva 
týždne sme sa zúčastnili na súťaži „O 
pohár starostu obce Rišňovce“. V ťažkej 
konkurencii a  za zlého počasia sa naši 
popasovali s podmienkami ale nakoniec 
to stačilo „iba“ na štvrté miesto. Aj na 
tejto súťaži bol rozhodca Ignác Chudiak. 
O týždeň neskôr sa hasiči Ignác Chudiak 
a Dušan Vindiš zúčastnili na oslave 900. 
výročia prvej písomnej zmienky o  obci 
Lužianky a  prítomným navarili chutný 
hasičský guláš, po ktorom sa len tak za-
prášilo. Chutný guláš sme ochutnali aj 
na súťaži o pohár primátora mesta Nit-
ra v  Dražovciach. Na tejto súťaži, aj za 
prítomnosti primátora Jozefa Dvonča 

sa naši muži predviedli v dvoch kolách 
vodného útoku. Aj na tejto súťaži sme 
obsadili nepopulárne štvrté miesto.
Ráno 16. 11. 2013 sme boli vyzvaní 
na previerky hasičských zborov Nitry 
a okolia. Ťažké úlohy na rôznych v ob-
ciach Ivanka pri Nitre, Jelšovce, Lužian-
ky a  v  Nitre. Štvorica našich mužov sa 
zapojila do rôznych simulovaných situá-
cií: pílenia popadaných stromov na ceste 
a  jeho odpratanie, prevoz raneného za 

pomoci člnu cea jazero na breh, hasenie 
požiaru na neprístupnom mieste a hase-
nie požiaru s hasiacim prístrojom, ktorý 
je treba zniesť z tretieho poschodia cvič-
nej veže. Všetky aktivity sa zaobišli bez 
zranení, niektoré veci sme mohli urobiť 
lepšie ale sme spokojní. Ďakujem riadi-

teľke ZŠ, starostovi obce ako aj všetkým 
ktorí sa akoukoľvek formou pričinili 
o  dobrý priebehu a fungovanie DHZ 
počas roku 2013. Ďakujem družstvu 
mužov ale aj deťom, mladým hasičom, 
predsedovi DHZ a  výboru DHZ. Do 
ďalšieho roka musíme vykročiť s odhod-
laním a  novými silami preto sa držme 
starého kréda: Bohu na slávu, ľudom na 
pomoc.

Martin Cocher

Hasiči v roku 2013Uctili si storočný kríž
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Upozornenie hasičov

Na Slovensku sa konečne začína jar a 
každý začína s údržbou svojho okolia, 
najmä záhrad a dvorov po uplynulej 
zime, následkom čoho sa nám hromadí  
rastlinný a drevný odpad. Medzi vaše 
pracovné činnosti v mnohých prípadoch 
patrí aj nie veľmi žiaduce vypaľovanie 
trávy a spaľovanie nahromadeného od-
padu. Je to síce najrýchlejší spôsob likvi-
dácie, ale zároveň si položme otázku, či 
je to i ten najbezpečnejší a naj ekologic-
kejší spôsob. Vypaľovanie trávy je nielen 
protizákonné ale aj nebezpečné a nie sú 
zriedkavé prípady, že ľudia naň doplatia 
životom.

Je potrebné si uvedomiť rozdiel medzi 
vypaľovaním a spaľovaním. Vypaľova-
ním sa rozumie plošné spaľovanie napr. 
trávy a iných porastov, naopak zapálenie 
pohrabanej trávy na hromade je ozna-

čované za spaľovanie. Pri vypaľovaní a 
spaľovaní trávy môžete vy, občania, vo 
veľa prípadoch zapríčiniť vznik požiaru 
a ohroziť týmto neuváženým konaním 
životy, zdravie a majetok ostatných spo-
luobčanov. Z tohto dôvodu by ste nema-
li v žiadnom prípade spaľovať trávu pri 
vetre, kde hrozí rýchle rozšírenie ohňa 
a nemali by ste spaľovať ani v blízkosti 
ľahko horľavých materiálov suchej trávy, 
sena, slamy a v žiadnom prípade nespa-
ľovať v blízkosti lesa, kde by v prípade 
rozšírenia požiaru hrozila obrovská a 
nenahraditeľná škoda na životnom pro-
stredí. 

Za neoznámenie vzniku požiaru hrozí 
občanovi pokuta do 99 Eur, za nepo-
skytnutie pomoci pri zdolávaní požiaru 
pokuta do 165 Eur, za vypaľovanie po-
rastov, za spôsobenie požiaru alebo ne-

dodržanie príkazov na zabránenie vzni-
ku požiarov pokutu do 331 Eur.
Je verejným záujmom predchádzať po-
žiarom spôsobených vypaľovaním trávy 
a iných suchých porastov. Treba veriť, že 
spoločným úsilím sa podarí zastaviť ná-
rast požiarov z vypaľovania starej trávy 
a nebudú sa opakovať deprimujúce po-
hľady na obhorené, alebo tlejúce zvyšky 
stromov a krov, dymiace stráne, alebo 
rozsiahle, bezútešné, čierne spáleniská.

A na záver: Čo robiť v prípade už rozší-
reného požiaru?
Bezodkladne ohlásiť vznik požiaru na 
ohlasovňu požiarov - t. č. 150 resp. 112, 
alebo zabezpečiť jeho ohlásenie.
Uviesť:
•  Kde horí (presnú adresu a tel. číslo), 
čo horí, kto volá

•  Ďalej je potrebné uviesť podrob-
nejšie informácie o požiari, vyčkať na 
spätný telefonát ohlasovne požiarov a 
riadiť sa jej pokynmi.

•  Ak je to možné, uhasiť požiar do-
stupnými hasiacimi prostriedkami 
(voda, piesok, vlhké prikrývky, lopaty, 
ručné hasiace prístroje a pod.), alebo 
vykonať nevyhnutné opatrenia na za-
medzenie jeho šírenia.

•  Vykonať nevyhnutné opatrenia na 
záchranu ohrozených osôb, evakuovať 
najmä deti a chorých ľudí.

•  Poskytnúť na výzvu veliteľa zásahu 
osobnú a vecnú pomoc jednotke po-
žiarnej ochrany - napríklad dopravné 
prostriedky, zdroje vody, spojovacie 
zariadenia a iné veci potrebné na zdo-
lanie požiaru.

- Oci, je atrament veľmi drahý? 
- Nie, prečo sa pýtaš? 
- Ale, mama strašne zúri, že som trošku 
vylial na gauč.



Babka číta rozprávku neposlušnej vnuč-
ke: 
- Keď budeš zlá, zožerie ťa vlk ako Čer-
venú čiapočku! 
- Ale nezabúdaj, koho zožral prvého!, 
uštipačne doloží vnučka.



Stretnú sa dvaja dedkovia a jeden hovo-
rí: 
- Človeče, Ferenc, ja mám hrozné prob-
lémy so spaním, nie a nie zaspať. 
- Tak to rob ako ja. Ja počítam do troch a 
potom už super zaspím. 
- Fakt? Len do troch? 
- No, niekedy aj do pol štvrtej...



Dedko vzdychá: 
- To je hrozná bolesť, keď idú zuby von! 
- Ale dedo, to si už predsa nemôžete pa-
mätať. 
- Čoby nie, predvčerom som prehltol 
protézu!



Predstav si, mám syna. 4 kg a 55 cm. 
Poď, ideme to zapiť. 
- A čo tvoja žena? 
- No tá sa to snáď nedozvie.



Hádka manželov: 
On: - Prosím ťa neštvi ma, lebo vo mne 
prebudíš zviera! 
Ona: - Hádam si nemyslíš, že sa bojím 
somára?



Humor
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Spoločenská kronika za rok 2013
Do roku 2013 naša obec vstúpila s poč-
tom obyvateľov 2885. Počas roku počet 
obyvateľov vzrástol o  54 občanov. Ku 
dňu 31. 12. 2013 mala obec 2939 oby-
vateľov, 1510 žien a 1429 mužov. Podľa 
vekových kategórii je rozdelenie nasle-
dovné od :
Od 0 do 1 r. – 33, od 1 do - 4 r. – 106, od 
4 do 6 r. - 64, od 6 do 16 r. – 304, od 16 
do 19 r. – 96, od 19 do 61 r. – 1790 a nad 
61 r. 546, (vek od je vrátane a do nie je 
vrátane).

Počas roku 2013 sa do obce prisťahovalo 
86 nových občanov a 36 občanov sa od-
sťahovalo. 

V minulom roku sa narodilo 35 detí: 
Eliška Jančušová, Natália Mesárošo-
vá, Matias Jiránek, Ema Vnuková, Filip 
Kottula, Filip Králik, Vivien Markovi-
čová, Filip Hlava, Michal Alex Králik, 
Slavomír Štefanka, Nina Dubiňáková, 
Damián Tomovič, Lucia Luna Gomba-
lová, Tomáš Gašperan, Roland Lakatoš, 
Timea Zelenajová, Sandra Francistyová, 

Maxim Pagačovič, Adela Lauková, Lea 
Tadanaiová, Tobias Buch, Rikardo Biha-
ry, Jasmin Billová, Vladimír Mĺkvy, Ma-
tea Líšková, Karolína Adlofová, Oliver 
Lauko, Erik Lakatoš, Anton Šebo, Marek 
Kollár, Samuel Vindiš, Matúš Fábry, Da-
vid Diminka, Erik Varga, Viktor Mora-
vec.

Do stavu manželského vstúpilo  
15 párov: 
Peter Drahoš a  Emília Miháliková, 
Igor Behúl a  Petronela Kopčeková, Pe-
ter Kudry a  Beáta Kudryová, Sebastián 
Seneš a Lucia Czákóová, Tomáš Rozko-
pál a  Mária Kotrecová, Radovan Adlof 
a  Angelika Dukayová, Peter Andrašík 

a  Jana Kováčová, Pavel Sýkora a  Lucia 
Šaturová, Igor Ivan a  Jana Štefanková, 
Miroslav Malik a  Monika Kišová, Vla-
dimír Varga a Alžbeta Barátová, Marián 
Balko a  Simona Žideková, Pavol Balko 
a Daniela Libayová, Jozef Gregor a Edi-
ta Lesková, František Matejovič a Lenka 
Ivanová.

Do večnosti nás predišlo  
27 našich spoluobčanov: 
Štefan Lauko (94), František Čurgali 
(79), Eduard Privalinec (63), Pavel Slo-
vák (82), Jolana Kotorová (99), Anton 
Lužbeťák (80), Jozef Mada (73), Jolana 
Lauková (94), Mária Varečková (89), 
Jozef Slovák (79), Bohumil Moravčík 
(83), Jozef Sovič (76), Hermína Hruško-
vá (71), Jozef Slovák (63), Stanislav Ša-
tura (60), Michal Slovák (85), František 
Vindiš (82), Jaroslav Lauko (80), Verona 
Bratská (76), Júlia Senecká (82), Jolana 
Humenská (85), Mária Štefanková (63), 
Katarína Solgajová (83), Jozef Dvořák 
(87), Pavol Milo (70), Anna Billová (83), 
Jozef Ivan (71)

Jubilanti I. štvrťroku 2014
94 rokov oslávila Helena Krajčová
90 rokov oslávila Mária Savová
85 rokov oslávili: Milina Lányiová, Júlia 
Bratská, Helena Buráková
80 rokov oslávili: Magdaléna Jančíková, 
Jozef Čurgali, Anna Železníková
75 rokov oslávili: Božena Čurgaliová, 
Katarína Bojdová, Jarolím Štefanka († 
12. 4. 2014), Anna Blahová
70 rokov oslávili: Mária Svoradová, Va-
léria Bojdová, Pavol Minár, Otília Fús-
ková, Božena Minárová, Vojtech Štefan-
ka, Milan Hubáček, Mária Kiková
65 rokov oslávili: Štefan Petrík, Ing. 
Pavel Radzo, Mária Bajzíková, Lívia Ma-

renčáková, Ján Hruška, Ing. Viktor Šev-
čík, Viktor Péter, Joxef gréč, Alexander 
gála, Jozef Štefanka

60 rokov oslávili: Ing. Marián Vrabec, 
Mária Čečetková, Anna Vargová, Eva 
Podhradská, Vladimír Kikuš, Marián 
Horka, Ladislav Čurgali, Marta Javoro-
vá, Marie Biharyová, Mária Králiková
55 rokov oslávili: Ľubica Štefanková, 
Anna Gálová, Milan Mikla, Jozef Kom-
pas, Jitka Pekarová, Beata Muráriková, 
Mária Gréčová, Oľga Beneová, Ing. Mi-
chal Kukla
50 rokov oslávili: Miroslav Varga, Dana 
Vilhemová, Stanislav Slovák, Ľubica 
Macková, Jolana Kurillová, Katarína Mi-
kulová, Ing. Ema Senešová, Ivan Vöröš, 
Peter Varga a  Darina Lauková.

Ide, ide panáčik, má on žltý zobáčik,  kde vodička hučí, tam zobá-
čik strčí. Čo je to? (naicob)

Ja som už raz taká. Pred tebou nebočím. Čím lepšie ma kopneš, 
tým lepšie vyskočím. (atpol)

Stojí pani na streche, rozťahuje prsty a čo chytí v povetrí, do izby 
nám pustí. (anténa anzívelet)
Čierne uško, čierne bruško, o stenu je prikutý, zato správy našim 
známym skôr zanesie ako ty. (nófelet)

Dva rady vojakov oproti sebe, sily si merajú na bielom chlebe. 
(ybuz)

Hádanky Výroky slávnych
Šťastie je motýľ, ktorý keď je prenasledovaný, je vždy kúsok pred 
rukou, ktorá ho chce chytiť, ale ktorý, keď si v tichosti sadnete, 
môže nad vami zažiariť.         Nathaniel Hawthorne

Máločo obšťastňuje viac než pocit, že človek pre ostatných ľudí 
niečo znamená.             Dietrich Bonhoeffer

Najväčšiu radosť zažijeme vždy tam, kde to najmenej čakáme.     
                   Antoine De Saint Exupéry

Šťastný je jedine ten, kto od zajtrajška nič nečaká a s vďakou 
príjíma to, čo mu prináša každý nový deň.   Helmann Hesse
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MäSOVá rOLKA
Suroviny: 1,5kg morčacích alebo kura-
cích pŕs, 1 polievková lyžica octu, 4 lyžice 
oleja, trošku soli, mleté čierne korenie, 2 
červené papriky, 2 žlté papriky, lyžička 
červenej mletej papriky, čerstvá petržle-
nová vňať, 200 g ovčieho syra,150 ml hy-
dinového vývaru
Postup: Mäso umyjeme, osušíme a pouk-
ladáme na rovnú dosku tesne vedľa seba. 
V miske vymiešame ocot, olej, soľ, mle-
té korenie, štipku cukru, mletú papriku. 
Touto omáčkou potrieme mäso z oboch 
strán. Do inej misky si roztlačíme a vy-
miešame syr, pridáme doň na tenko na-
krájané pásiky červenej a žltej papriky a 
petržlenovú vňať. Touto plnkou potrieme 
mäso a opatrne zo širšej strany zroluje-
me do rolky. Potom ho pevne previažeme 
kuchynskou niťou a prudko na oleji ope-
čieme na pekáči. Neskôr podlejeme výva-
rom, vložíme do predhriatej rúry a pečie-
me celé asi hodinu. Po vybratí necháme 
rolku vychladnúť, až potom odstránime 
niť a nakrájame na plátky. Podávame 
studené s ľubovoľnou oblohou (zemiako-
vým šalátom, vajíčkami a pod.)

SyrOVé VAJíčKA
Suroviny: 1 trojuholník syru Niva, 1 
Hera, ½ kyslej smotany, 1 vajíčko, 360 
g hladkej múky, 1 lyžička vegety, ½ bal. 
kypriaceho prášku, soľ, sezamové se-
mienka, nastrúhaný tvrdý syr alebo rasca 
na posypanie
Postup: Z uvedených surovín vypracu-
jeme cesto. Na pomúčenej doske ho vy-
vaľkáme a formičkou v tvare vajíčka po-
vykrajujeme syrové vajíčka. Uložíme ich 

na plech vyložený papierom na pečenie, 
potrieme žĺtkom, posypeme buď seza-
mom, rascou alebo kúskami strúhaného 

syra a dáme upiecť v predhriatej rúre na 
asi 20 minút. 

BABA
Suroviny:  5 žemlí, 10 vajec, 100g údenej 
slaniny, 500g údeného vareného mäsa, 
80g polohrubej múky, 2 strúčiky cesna-
ku, mleté korenie, soľ, tuk na vymastenie 
pekáča.

Postup: Do misy dáme vajcia, rozmie-
šame, pridáme rozmočené žemle, ktoré 
nadrobno posekáme, pokrájanú slaninu, 
zomleté mäso, múku, rozotrený cesnak, 
korenie, soľ a všetko spolu vymiešame. 
Zmes dáme do vymasteného pekáča a 
upečieme.

čOKOLáDOVO KOKOSOVé reZy
Suroviny: (piškóta) 6 ks vajec, 200 g 
kryšt. cukru, 220 g  polohr. múky, 20 g 
kakaa, 1čajová lyžička prášku do pečiva, 
6 polievkových lyžíc oleja, 4 polievko-
vých lyžíc vody, štipku soli
(kokosová plnka): 200 ml mlieka, 200 g 
kryštálového cukru, 125 g Cery, 200 g 
kokosovej múčky 
(čokoládová plnka): 3 ks vajec, 200 g  
kryštálového cukru,  2 polievkové lyžice 
kakaa, 100 g horkej čokolády, 250 g mas-
la, 200 g ríbezľového džemu (na potretie 
piškóty), 150g čokoládovej  polevy
Postup:
Piškóta: bielky vyšľaháme so štipkou soli 
do peny, po lyžiciach zašľaháme cukor, po 
jednom žĺtky, olej, vodu, kakao a múku s 
práškom do pečiva. Upečieme na papieri 
na pečenie a necháme vychladnúť. Na-
trieme ríbezľovým džemom.
Kokosová plnka: mlieko zohrejeme s ce-
rou a cukrom, kým sa nerozpustia, pri-
dáme kokosovú múčku, spolu varíme cca 
3 minúty a natrieme ešte teplú plnku na 
piškótu.
Čokoládová plnka: čokoládu polámeme 
na kúsky a rozpustíme vo vodnom kú-
peli. Vajcia, cukor a kakao šľaháme nad 
parou do zhustnutia. Prilejeme rozpus-
tenú, vychladnutú ešte tekutú čokoládu. 
Necháme vychladnúť. Maslo vyšľaháme 
a po častiach pridávame vychladnutú 

čokoládovú zmes. Spolu vyšľaháme na 
hladký krém a natrieme na kokosovú 
plnku.
Čokoládovú polevu rozpustíme a po-
lejeme povrch rezov. Môžeme prizdo-
biť bielou polevou alebo podľa vlastnej 
fantázie. Necháme postáť najlepšie do 
druhého dňa. 
Krájame horúcim nožom!

Okienko do kuchyne
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Riešte sudoku

Sudoku je veľmi populárny číselný hlavolam, pôvodom z Japon-
ska, ktorý už dobyl celý svet. Sudoku tvorí mriežka, ktorá sa skla-
dá zo stĺpcov, radov a blokov. Bežné sudoku tvorí mriežka 9×9, 
čiže 9 stĺpcov a 9 radov, ktorý je ďalej rozdelený do 9 blokov o 
9-tich políčkach.
Každé číslo sa môže vyskytovať v každom rade iba raz.
Každé číslo sa môže vyskytovať v každom stĺpci iba raz.
Každé číslo sa môže vyskytovať v každom bloku iba raz.


