
1

LUZIANSKE NOVINKY
Obecný štvrťročník  ISSN 1338-9017  Ročník XVIII.  Číslo 1.  Február 2015  ISSN 1338-9017

Vážení spoluobčania,

Návrat do minulosti

prvé dni nového roku počasie za okna-
mi pripomínalo čokoľvek, len nie zimu. 
V týchto dňoch, keď už je chladnejšie, 
si viac uvedomujeme potrebu tepla. A 
možno nielen potrebu tepla pece či ra-
diátora, o ktorom často čítame, či nám 
nezdražie, ale hlavne ľudského tepla. A 
nezdražie nám aj to ľudské teplo? Bude 
ho dosť a bude pre všetkých dostupné?

Je tu aj iný rozdiel, teplo z uhlia, plynu, 
vetra či atómu potrebujeme o čosi viac 

v zime. Teplo zo srdca a z duše potrebu-
jeme po celý rok, každý deň, každú ho-
dinu, minútu, sekundu, po celý život. 

Bez neho zmrzneme, aj keď je vonku 
páľava. Ktovie, aký bol pre koho z nás 
rok, čo sa nedávno skončil. Za to, že sme 
ho prežili bez omrzlín na tele, vďačíme 
vykurovacím zariadeniam, ale za to, že 
sme aj rok 2014 prežili bez omrzlín na 
duši, sa prichodí poďakovať všetkým 
tým, čo nás zohrievali svojím slovom a 

 Našťastie ešte stále žijú aj nadšen-
ci či obdivovatelia „pary“, ktorí sa 
neustále starajú a zaujímajú o to, 
aby sa niektoré unikátne mašinky 
zachovali plne funkčné aj pre ďalšie 
generácie. Rôzne kluby „železničia-
rov“ organizujú nostalgické jazdy 
parných vlakov. Tak tomu bolo aj 3. 
10. 2014, kedy sa po dlhej dobe zasa 
na našej železničnej stanici v Lužian-
kach objavila para. 

Parný vláčik išiel zo Zvolena do Bra-
tislavy a v Lužiankach mal zastávku 
cca 20 minút. Tento vlak mal súpra-
vu zo siedmich historických vozňov 
a ťahali ho dve nádherné mašinky 
MAZUTKA a legendárny ALBATROS. 
Železničná stanica Lužianky sa opäť 
zahalila do spomienok a oblaku 
dymu. 

Zastavenie vlaku v našej stanici 

činmi, a nemuseli to byť slová a činy vo 
vzťahu priamo k nám. 
Stačí, že ohrievali svet okolo nás, svet, 
v ktorom žijeme, aby sme v ňom všetci 
nezmrzli ako pri mínus štyridsiatich.

Ďakujem a veľa ľudského tepla v 
pohľadoch, slovách, písmenách a doty-
koch i skutkoch po celý tento rok Vám 
prajem.

S úctou starosta obce

vyvolalo veľké vzrušenie, emócie, 
no hlavne spomienky na staré časy. 
A v neposlednom rade rozžiarené 
detské oči pri pohľade na takú nád-
heru, akou parné mašinky nepo-
chybne sú.

Vďaka nadšeným železničiarom 
aj v súčasnej dobe plnej elektroniky 
prinášajú nostalgické jazdy parných 
vlakov na železničné stanice atmo-
sféru starých čias, kedy para a dym 
boli každodennou súčasťou života.

Jozef Gregor

V roku 1980 Československé štátne dráhy (ČSD) oficiálne 
ukončili prevádzku parnej trakcie, ľudovo povedané ko-
niec parným vlakom!
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Na tejto stránke našich Lužian-
skych noviniek sa stalo už zauží-
vanou tradíciou, že zverejňujeme 
osobnosti našej obce, ktoré medzi 
nami žijú nenápadný, skromný 
život. Stretávame ich na uliciach, 
na spoločných podujatiach, pri-
tom si ani neuvedomíme, že pre 
našu obec urobili veľa v minu-
losti a podľa svojich možností v 
tom i pokračujú. Niekedy šlo o 
veci a udalosti, ktoré preslávili a 
dali do povedomia našu obec – v 
širokom okolí, v bývalom Česko-
slovensku, ale aj ďaleko za hrani-
cami našej vlasti. 

Jednou takouto 
osobnosťou je 
aj naša spolu-
občianka pani 
Janka Sedláková, 
rodená Beneová, 
rodáčka z Lužia-
nok. Svetlo sveta 
uzrela 29. 3. 1945 

ako druhá dcéra zo štyroch detí Be-
neových. Pochádza zo železničiar-
skej rodiny, ktorá bývala pri želez-
ničnej stanici v Lužiankach, kde jej 
otec pracoval. V deň jej narodenia 
sa končilo bombardovanie Nitry a o 
dva dni neskôr, bolo to na Bielu so-
botu, vrcholili oslobodzovacie boje, 
hlavne na našej železničnej stanici. 
Dá sa povedať, že príchodom na 
svet pani Janky prišla k nám aj vy-

Už od školských rokov sa zau-
jímala o šport, v ktorom dosiahla 
výborné výsledky. Bola to hlavne 
hádzaná, kde sa ako žiačka základ-
nej školy pod vedením miestneho 
učiteľa zástupcu riaditeľa a chápa-
vého trénera Juraja Komoru spolu s 
ostatnými dievčatami prepracovala 
až do druhej ligy v hádzanej. 

Tieto naše hádzanárky ako pokro-
čilé zviditeľnili našu obec Lužianky 
nielen vo vtedajšom Českosloven-
sku, ale aj za jej hranicami, keď dňa 
1. 11. 1965 na škvarovom ihrisku 
hostili hádzanárky z Japonska. Bola 
to sláva a nadšenie, na našej vtedy 
novej škole sa zišli fanúšikovia tohto 
športu zo širokého okolia. Každý si 
rád spomenie na túto neobvyklú 
udalosť, ktorá je vrcholom špor-
tových úspechov našich dievčat. 
Okrem hádzanej sa dievčatá a mla-
dé ženy, medzi ktoré sa pani Janka 
stále zaraďovala , venovali rôznym 
druhom športov novej priestrannej 
telocvični na našej základnej škole. 
Vyvrcholením športových aktivít 
boli v tej dobe spartakiády, či už 
miestne, okresné, krajské, alebo 
celorepublikové, kde je potrebné 
spomenúť Prahu – Smíchov 28. – 
29. 6. 1980, na ktorej sa zúčastnilo 
10 našich žien vrátane pani Janky 
Sedlákovej. 

Tak ako vynikala pani Janka v 
športe, vynikala aj v spoločenských 
organizáciách, ako bol Slovenský 
zväz žien, kde spolu usporiadali 
aktivity pre občanov našej obce, 
potom brigády na skrášlenie našej 
obce, zábavy, mikulášske posede-
nia, povestné maškarné plesy, ako 
aj driapanie peria, pred Vianocami 
výroba salónok a čokoládových ko-
lekcií. Pre mladé i staršie skúsené 
gazdinky, ktoré sa chceli dozvedieť 

túžená sloboda. Pani Janka Sedlá-
ková prežila v rodnej obci celý svoj 
doterajší život. 

Prežila tu krásne detstvo, vycho-
dila základnú školu, vyučila sa i za-
mestnala. Po absolvovaní základnej 
školy sa uchádzala o zamestnanie 
vo výrobných závodoch, ktoré si pri-
jatého uchádzača dali vyškoliť – vy-
učiť. Do organizácie Vzor – výrobné 
družstvo sa dostala aj pani Janka. 
Štúdium absolvovala v Nitre, prax 
v závode Vzor – výrobné družstvo 
Nitra. Po štúdiu zostala organizácii 
verná až do odchodu do dôchodku. 
Dnes je to vzácnosť a nie každý vie 
pochopiť, ako sa dá v jednej organi-
zácii pracovať po celý život, i keď na 
rôznych funkciách. Nielen za ver-
nosť pracovať v jednej organizácií, 
ale aj za svoju šikovnosť a zručnosť 
bola viackrát odmenená  v organi-
zácií i v rezorte. 

Má závideneniahodnú povahovú 
vlastnosť pomáhať a byť nápomoc-
ná ostatným, a to ju sprevádza ce-
lým životom. 

Pomáhať a byť nápomocná ostatným 



3

a naučiť niečo nové, sa usporiadali 
kurzy varenia a pečenia a na rôzne 
príležitosti sa chystali studené misy. 
Akcie sa vykonávali za účasti skú-
sených odborníkov, organizovanie 
a zabezpečenie však pripadlo na 
plecia našich žien. Tieto spoločen-
ské aktivity sa konali počas dlhých 
zimných večerov, keďže v tej dobe 
nebola rozšírená televízia, nie to 
ešte počítače. 
  

Okrem týchto spomínaných spo-
ločenských aktív bolo rozšírené aj 
ochotnícke divadlo, ktoré podchyti-
lo mládež i starších. Jedným takým 
organizátorom bola pani Helena 
Brezinová a ani v týchto aktivitách 
nechýbala pani Janka. 
   Od založenia našej farnosti je ako 
dobrá farníčka i v tejto oblasti ak-
tívna. Bola členkou spevokolu pri 
cirkevnom zbore pod vedením tety 
Hedvigy a nielen v minulosti, ale 
aj teraz ju môžeme vidieť a počuť 
jej hlas pri čítaní liturgie na svätej 
omši.  

I dnes by sa dalo povedať, že pani 
Janka Sedláková na zaslúžilom od-

   Za to jej snaženie a zviditeľnenie 
našej obce by som jej chcel čo naj-
srdečnejšie poďakovať a zaželať k 
blížiacemu sa krásnemu životné-
mu jubileu všetko najlepšie, pevné 
zdravie, šťastie a veľa radostných 
chvíľ z dosiahnutých úspechov v 
kruhu svojich najbližších.   

Milan Cabánek

počinku nesedí doma, ale je stále 
aktívna. Rada pomáha, usmerňuje, 
vizitkou čoho je účasť v dnešných 
spoločenských organizáciách v na-
šej obci. Je členkou SČK, členom 
výboru Jednoty dôchodcov a ak-
tívnym členom výboru MO-SZZ, 
rada organizuje spoločenské dianie 
v obci, tiež sa týchto akcií rada zú-
častňuje, nie je jej cudzie ani život-
né prostredie, preto sa podieľa na 
skrášlení obce. 

Ľad
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Členovia ZO JDS bilancovali 
a hodnotili bohatú činnosť 

nám finančne  prispieť na poznávacie zá-
jazdy, občerstvenie a darčeky. Pri organizo-
vaní väčších akcií nám materiálne pomohli 
p. Kiko,  fi. Líška, A. Kiková. Oceňujeme aj 
spoluprácu so speváckymi súbormi Lužian-
čanka  a  Lúč, ktoré nám peknými spevác-
kymi pásmami prispievali do kultúrneho 
programu.

Každoročne na výročných schôdzach, 
sme hodnotili činnosť ZO JDS, prijímali  ná-
vrhy na  vylepšenie a spestrenie činnosti pre 
budúce obdobie. Uplynulé roky boli boha-
té na aktivity v oblasti kultúrnej, poznáva-
cej, športovej a rekreačnej. Naši členovia s 
obľubou sa zúčastňovali fašiangových. po-
sedení ,Dni matiek, májových popoludní, 
či mikulášskeho večierka. Na podujatiach, 
ktoré organizovala ZO JDS  nechýbal kva-
litný kultúrny program, v podaní rôznych 
súborov ako aj chutné občerstvenie. Na-
šou  účasťou sme podporili kultúrne akcie, 
vynášanie morény, stavanie mája, fazuľové 
hody, rok na dedine, výstavu ovocia a zele-
niny, vianočné pastorále.

Zorganizovali sme poznávacie jed-
nodňové zájazdy,  zájazd na Myjavu na 
medzinárodný folklórny festival ,navštívili 
sme rodisko M. R. Štefánika v Košariskách,  
jesenný zájazd na Gaštanové hody, ktoré 
finančne podporil Dozorný výbor Jed-
noty, Hvezdáreň a vlastivedné múzeum 
Hlohovec, oboznámili sme sa s históriou 
Čachtického hradu a Čachtického múzea, 
v Trenčíne sme so záujmom uskutočnili 
prehliadku galérie Bazovského. Zaujala nás 
aj prehliadka mesta Trenčín s jeho zaujíma-
vou históriou. Mnohí členovia, Bratislavský 
hrad  a Dóm svätého Martina, poznali iba z 
obrázkov a fotografií. Po prehliadke hradu, 
spojenej s odborným výkladom ,neskrývali 
nadšenie a radosť z hodnotného zážitku. 
Prezreli sme si aj Starú tržnicu, kde sme sa 
občerstvili a kúpili malé drobnosti. Naša 
cesta pokračovala do Abelandu   pri  Lozor-
ne. Tento poznávací zájazd sme zorganizo-
vali s podporou ZO SČK, ktorý nám určitou 
finančnou čiastkou  prispeli na dopravu.  
Nezabudnuteľným zážitkom  zostane  náv-
števa Nitrianskeho hradu. Krásne slnečné 
popoludnie sme venovali prehliadke hra-
du,  s vysoko odborným výkladom p. Vladi-
míra  Libanta.  V Nových Zámkoch po prvý 
krát sme boli na zaujímavom podujatí Klo-
básový festival.

Pre posilnenie a udržanie fyzickej a psy-
chickej kondície, ako aj pre pekné spoloč-
né chvíle sme zorganizovali vychádzky do 
blízkeho okolia- drážovský kostolík, na svä-
to urbárske slávnosti na Zobore, vychádzku 

na poľovnícku chatu Dolubrehy v Zbehoch, 
pol. chatu Berbecín,  zorganizovali kúpanie 
v Chalmovej  a v Galante, a návštevu via-
nočného mestečka.  

Tešíme sa z toho, že naši členovia pre-
javili zvýšený záujem o divadelné predsta-
venia. Navštívili div predstavenie - Sudcove 
starosti ,Kubo, Skrotenie zlej ženy,  Gazdiná 
Roba, Tisícročná včela, Slovenský betle-
hem.

Na jar sme navštevovali výstavu  Gardé-
nia AX v Nitre. Nielen že si naše pestova-
teľky  zakúpili do svojich záhradiek  kvety 
a priesady, ale čo je najdôležitejšie, strávili 
sme spolu pár pekných a veselých chvíľ a 
o  to nám ide.

Po prvý krát sme zorganizovali  turnaj v 
petangu, o pohár starostu obce.  Zúčastni-
lo sa ho 10   päť členných družstiev  z Ru-
manovej, Veľ. Zálužia, Zbehov, Rišňoviec,  
MO č.1 NR,  MO klubu učiteľov, MO  Zobor,  
družstva Priateľstva a dvoch  domácich 
družstiev. Turnaj mal vysokú športovú úro-
veň. Kto nesúťažil, mohol si posedieť pri 
dobrom občerstvení a počúvaní  piesní v 
podaní spev skupiny Lužiančanka. Rozišli 
sme sa až vo večerných hodinách. 

Ďalšou zaujímavou akciou, ktorú sme 
pripravili bolo popoludnie plné  prekvape-
ní. Tešili sme sa, že si  zasúťažíme v petan-
gu, streľbe zo vzduchovky, hode granátom 
na cieľ a v šípkach. Daždivé  počasie  nám 
zámer prekazilo, avšak pri opekaní  špe-
kačiek,  chutných koláčoch ,pri pekných 

Každoročne, vždy na začiatku kalen-
dárneho roka, spoločne hodnotíme 
aktivity a dávame si predsavzatia do 
ďalšieho obdobia. Teší nás,  že členská 
základňa JDS  sa stále rozrastá a naši 
seniori majú záujem o akcie, ktoré pre 
nich veľmi zodpovedne pripravujeme. 

K 30. 12. 2014 evidujeme 262 členov. V 
priebehu roka pribudlo 22 nových členov 
,avšak nás opustilo  10 členov. Za ostatné tri 
roky 15 členný výbor ZO JDS, ktorý zasadal 
pravidelne jeden krát za mesiac,  pripra-
voval  rôzne kultúrne podujatia, športovo 
turistické aktivity, poznávacie zájazdy a re-

kondično- ozdravovacie pobyty.
Nový rok už tradične  začíname novoroč-

ným stretnutím členov výboru s predstavi-
teľmi obce a podnikateľmi, ktorí  akýmkoľ-
vek spôsobom nám   ochotne pomohli pri 
zabezpečovaní podujatí .Na prvom mieste 
chcem spomenúť a zároveň sa poďakovať 
za nezištnú pomoc a príkladnú spoluprácu 
starostovi obce p. Jozefovi  Bojdom,  ktorý 
ani jeden krát nepovedal, že nemá na nás 
čas, vždy bol ochotný nám pomôcť, za 
čo mu patrí naše úprimné poďakovanie. 
Obecného zastupiteľstvo a starosta obce 
aj finančne podporovali naše aktivity. S 
veľkou ochotou nám pomocnú ruku po-
dávali aj pracovníci Obecného úradu p.  
Bačová  Ing. Koscelanská,  Mgr. Rigová, po-
ďakovanie patrí aj ostatným pracovníkom  
Ocú,  ktorí si vždy našli čas, keď bolo treba 
niečo  zabezpečiť pri organizovaní našich 
rôznorodých akcií.  Veľmi dobrá spoluprá-
ca počas trojročného obdobia bola aj s DV 
Jednotou spotrebné družstvo. Boli ochotní 
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úprave verejných priestranstiev, ktoré   zor-
ganizovala komisia životného prostredia 
pri OZ. I keď sme v minulom období  ne-
boli spokojní s počtom zúčastnených, na 
ostatnej brigáde, pri úprave školského are-
álu sme dokázali, že nám záleží na úprave 
a čistote životného prostredia. Spoločne s 
ostatnými organizáciami sme prispeli ku 
skrášleniu časti našej obce. Verím, že aj v 
budúcnosti tomu nebude inak.
V súvislosti so Svetovým dňom týrania, za-
nedbávania a zneužívania seniorov sme 
zorganizovali prednášku s náčelníkom OP 
p. Z. Oťapkom. Priblížil nástrahy, ktoré nám 
hrozia, ale aj odporúčania, ako týmto nástra-
hám predísť. Na záver každý senior obdŕžal 
reflexný prvok s odporúčaním, aby kvôli 
vlastnej bezpečnosti tieto prvky nosili.
Každoročne sme sa zúčastňovali súťaže v 
prednese poézie a prózy Bajzove Zbehy, 
získali sme  1. miesto v kategórii senior v 
prednese poézie, ktorú recitovala p. Jarka  
Košová. V ostatných rokoch sa súťaže zú-
častňovali p. Sittová a p. Bíro.
Skúšobne sme otvorili klub pre záujmovú 
činnosť seniorov. A vydarilo sa. Keď nie je 
práca okolo domu a práca v záhradkách, 
stretli sme sa v klube na prezentácii ruč-
ných prác. Boli sme milo prekvapení, aké 
krásne práce priniesli, či už z papiera, drôtu, 
bavlny a iného materiálu. Pred Vianocami 
sme si vyrobili vianočné ozdoby a ikebany 
,pod odborným vedením p. uč. Barusovej. 

Mali sme radosť, že sa nás stretlo 30 a pri 
práci, dobrých zákuskoch a kávy sme strá-
vili príjemné a užitočné popoludnie
Nezabudli sme ani na našich jubilantov, 
ktorým sme zablahoželali k významnému 
životnému jubileu a obdarili malým darče-
kom.
Človek v starobe prichádza do veku, keď 
ubúdajú sily, ale aj zdravie. Toto obdobie 
môžeme prežiť aktívne  a dôstojne v spo-
ločnosti svojich  rovesníkov a priateľov. Čas-
to nepotrebujeme veľa, len trochu uznania, 
rešpektu a porozumenia a dokázať sa po-
deliť o svoje skúsenosti aj svoje radosti. Pre-
žívajme roky, ktoré máme ešte pred sebou 
s láskou a úctou. Verím, že ostávajúce roky 
nám prinesú kúsok šťastia a radosti. Majme 
na zreteli, že život je krásny dar v starobe, že 
sa dá žiť pekne, len ho treba vedieť žiť. A o 
to sa my snažíme.

Mgr. Anna Oťapková
Predsedníčla ZO JDS Lužianky

slovenských  pesničkách do prevádzaných 
harmonikou, dobrú náladu neprekazil ani 
hustý dážď. Chcem spomenúť ešte ráz  Me-
dzinárodnú  súťaž v Kroměříži  v r. 2012, kde 
naša členka , p. Mária  Varečková  získala 5 
zlatých medailí a p. Mária Ábelová striebor-
nú   medailu. Pravidelne každý rok sme sa 
zúčastnili Okresných športových hier seni-
orov v Poľnom Kesove,  Cabaji a v Zbehoch, 
na ktorých sme získali popredné umiestne-
nia v behu a v hodoch. Naši členovia nás 
úspešne reprezentovali aj na stolno - teni-
sových turnajoch vo Vrábľoch a v Nitre.
Počas uplynulých troch rokov naši členovia 
mali možnosť využiť rekondično - rehabi-
litačné pobyty v kúpeľných mestách na 
Slovensku. Poukazy boli prideľované podľa 
kľúča na počet členov ZO JDS. So štátnou 
dotáciou boli poukazy pridelené do Dudi-
niec, Turč. Teplíc, Trenč. Teplíc, Tatranských 
Zrubov. Bez štátnej dotácie sa naši členovia 
zúčastnili týždenného pobytu v Nimnici.
Zúčastnili sme sa brigád, na skrášľovaní a 

V nedeľu popoludní 11. januára 2015 
nepríjemne studený vietor prenikal až 
do kosti. Na brehoch Veľkej Hangócky 
už po 13. hodine netrpezlivo postávali 
ľudia, niektorí sa zohrievali horúcim ča  
jom, iní podupkávali do rytmu pesničiek 
Wild People. Všetci čakali na otužilcov, 
ktorí si prišli zaplávať do parku na 5. celo-
slovenský zjazd otužilcov pod Zoborom. 
Zišlo sa ich neúrekom, celkovo 179. Tep-
lota vody 2 o C, vzduch mal 4 o C, pocitová 
teplota však bola mínus 2 o C. 

Krátko po 14. hodine sa ľadoví plavci 
začali presúvať od PKO k jazeru. Diváci si 
tak mohli vychutnať pestré defilé plavcov 

v rôznych čiapkach, napríklad v podobe 
ľadového medveďa, tuleňa, čerta, vodní-
ka, účastníka v kovbojskom klobúku ale-
bo v policajnej čiapke. Po príhovoroch 
hostí si plavci zaspievali svoju hymnu a 
poháňaní ostrým vetrom sa po šmykľa-
vom, zablatenom brehu vybrali do jaze-
ra. Veď niektorí za týmto účelom merali 
aj pekný kus cesty. Z najväčšej diaľky pri-
šli Vranovské vydry. Pricestoval aj plavec 
z Humenného. Zastúpené boli kluby zo 
Zlatých Moraviec, Topoľčian, Bratislavy, 
Senca, Trnavy, Bánoviec, z Banskej Bys-
trice či zo Zvolena. Každého niečo baví a 
spája do kolektívu. 

Malá a Veľká Hangócka vznikli po zre-
gulovaní toku rieky Nitry na jej mŕtvom 
ramene ako dve jazerá vzájomne prepo-
jené potôčikom. Spolu tak tvoria nádher-
nú scenériu Nitrianskeho parku na Sihoti. 
Nachádzajú sa neďaleko vodného diela z 
30-metrovým hradiacim valcom, ktoré 
poznáme pod názvom Hydrocentrála. 
Na miestach bývalého koryta rieky bol 
v prvej polovici 20. storočia vybudovaný 
nový park s množstvom zelene a chod-

níčkov s lavičkami. Z mŕtveho ramena sa 
zrodili dve jazerá, ktoré ponúkajú miesto 
na oddych, v lete na rybolov a v zime úto-
čisko pre otužilcov – ľadové medvede.  

 Milan Cabánek

Ľadové medvede boli neďaleko
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Ľudové misie Lužianky
Misie v Afrike či Amerike už nie 
sú pre nikoho záhadou – neraz sa 
o nich dozvedáme z kníh alebo 
filmov. Málokto však vie, čo sú to 
ľudové misie a ľudoví misionári. 

A práve v týchto dňoch sa v na-
šej farnosti budú viac skloňovať 
dané slová, keďže sa ľudové mi-
sie onedlho uskutočnia v našej 
obci, budú ich vykonávať misio-
nári sv. Vincenta, ľudovo nazývaní 
vincentíni alebo lazaristi. Prídu k 
nám konkrétne 21. februára 2015 
a budú tu do 1. marca 2015. Pri 
tejto príležitosti by som vám ako 
váš duchovný správca rád priblížil 
tento požehnaný čas ôsmych dní, 
ktorý onedlho prežijeme.
Ľudové misie, alebo tiež farské 
misie, majú za úlohu pomôcť ve-
riacim odbremeniť sa od svojich 
problémov, hriechov a pripraviť 
ich na generálnu sv. spoveď. Sú 

rokov. Môžeme to vidieť aj v našej 
obci, posledné misie tu boli v roku 
1944. Takže už je najvyšší čas, aby 
sme zažili čas milostí pre našu far-
nosť. Počas misií nám taktiež budú 
pripomínať, že v tomto období od 
Boha veľa dostaneme a že nemô-
žeme ostať iba pri tom, ale mohli 
by sme pomôcť tým, ktorí to od 
nás budú potrebovať. Ako aj pri-
pomína ich zakladateľ sv. Vincent 
de Paul: „Milujme Boha, ale nech 
je to v pote našich tvárí a náma-
he našich rúk.“ A tak, drahí farníci, 
ja osobne sa veľmi teším na tento 
čas a verím, že spolu s Vami bu-
dem môcť vidieť pôsobenie Boha 
počas dní milostí, ktoré sa u nás 
zopakujú po 71 rokoch. 
Mgr. Peter Mihálik, správca far-
nosti, a misionári pátri lazaristi

Nájdeme si počas 
misií čas pre seba?

Ľudové misie, ktoré sa uskutočnia 
hneď na začiatku pôstu, v dňoch 
21. februára 2015 – 1. marca 2015, 
sa budú konať vo farnosti Lužianky 
po dlhých 71 rokoch. 

Bohatý duchovný program bude 
zabezpečený prostredníctvom kňa-
zov z rehole lazaristov a ich spolu-
pracovníkov. Budú to dni, v ktorých 
pôjde o ponuku pre všetkých ľudí 
dobrej vôle nebáť sa otvoriť svoje 
srdce Ježišovi Kristovi ako svojmu 
Pánovi a Spasiteľovi. Preto misio-
nári chcú prostredníctvom našich 
mladých farníkov a ich spolupra-
covníkov dňa 14. 2. 2015 doručiť 
písomné pozvanie s programom 
misií do každého domu v našej far-
nosti a povzbudiť prostredníctvom 
rozhovorov, modlitieb, prednášok 
a sviatosti zmierenia čo najviac ľudí 
k osobnejšiemu, odvážnejšiemu 
a radostnejšiemu prežívaniu viery 
v Krista. Ľudové misie budú obdo-
bím ôsmich dní, v ktorých všetci 
občania Lužianok – zvlášť tí, ktorí 
sa považujú za kresťanov katolíkov 
–majú možnosť trochu sa pozasta-

to niečo ako duchovné cviče-
nia. Ale niekedy je ľuďom ťažko 
odísť na dlhší čas od svojej práce 
a zamestnania, a preto k nim pri-
chádzajú títo misionári. V jednej 
farnosti to zvyčajne trvá celých 
osem dní. Duchovný život sa u nás 
počas týchto ôsmych dní značne 
zintenzívni, či už omšami, ktorých 
bude viac každý deň, omšami pre 
deti, alebo stretnutiami s mladý-
mi. Misionári ponavštevujú našu 
školu, taktiež chorých a spolu zo 
svojimi mladými spolupracovník-
mi sa budú snažiť, aby sme si uve-
domili, ako vyzerá v skutočnosti 
náš vzťah k Bohu a vzťahy medzi 
sebou navzájom. Zároveň vás 
budú pozývať k vykonaniu hlbšej 
(generálnej) spovede, ktorej budú 
predchádzať stretnutia so ženami 
a mužmi na stavovských náukách, 
lebo ľudia v sebe často nosia 
mnoho ťaživých vecí a boja sa do-
stať ich zo seba. A ako mi poveda-
li aj misionári, skutočne zažívajú 
zázraky, ľudia sa oslobodzujú od 
hriechov a nachádzajú silu pre-
konávať veci, ktoré musia niesť. 
V súčasnosti je na Slovensku bie-
da morálky a ľudové misie sú veľ-
mi potrebné. Minulý režim ľudové 
misie zakazoval, a tak v niekto-
rých obciach neboli už viac ako 50 
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viť a urobiť si čas pre seba. Prečo? 
Aby sa zamysleli nad tým, ako žijú, 
ako veria, ako milujú... Misie sú pre 
každého v Lužiankach výzvou aj 
šancou, ktorá sa nemusí tak skoro 
opakovať... Pousilujme sa spoločne 
o to, aby čas misií nebol pre našu 
farnosť premárnený, ale využitý 
k povzbudeniu pre opravdivejší 
a radostnejší kresťanský život a Kris-
tova láska nech očistí a osvieti čím 
viaceré srdcia zmierením, pokojom, 
nádejou a radosťou. 

M i s i e

Jedno slovíčko, a čo všetko sa za 
ním ukrýva. Napríklad to, že do far-
nosti Lužianky prídu kňazi lazaristi 
z Misijnej spoločnosti (CM) na Slo-
vensku.

Títo duchovní synovia sv. Vincenta 
de Paula sa rozhodli zasvätiť svoj ži-
vot životu v spoločenstve, aby spo-
ločnou prácou v ohlasovaní evan-
jelia mohli dokázať viac. Ich hlas 
bude niekoľkokrát denne znieť nie-
len v kostole, ale aj mimo neho na 
uliciach pri krížovej ceste, pred ol-
tárom pri obnovovaní manželských 
sľubov, na cintoríne i pri návšte-
vách chorých po domoch a taktiež 
v tichu pri sviatosti zmierenia. Prídu 
len pre vás, kvôli vám, vám pomôcť, 
poradiť, vypočuť vás, poslúžiť vám 

nú svätú spoveď. Dostali niečo od 
Boha, s čím sa chcú rozdeliť s kaž-
dým v Lužiankach. Život náš i oko-
lo nás má svoju rýchlosť, obrátky, 
úskalia i sklamania. Tak na čo čakať? 
Vyzerajú mlado, každý z nich už má 
čo-to z praxe života za sebou. Tešia 
sa na Lužianky, na vás, vaše duše, 
vlastne sa teší na vás Ježiš, váš brat 
a priateľ.

Mgr. Peter Mihálik, správca farnosti, 
a ďalší duchovní otcovia

útechou, modlitbou, sviatosťami. 
Chcú sa stretnúť so všetkými. Prídu 
skôr, aby prešli celú farnosť – obec. 
Jeden už prišiel, a to páter Pavol Ka-
vec CM dňa 1. februára 2015. Druhý 
ešte len príde 14.2.2015, ten, kto-
rý už u nás bol a silným hlasom sa 
nám prihováral, páter Pavol Noga 
CM. Majú v pláne prihovoriť sa vám 
ešte pred misiami a každému chcú 
niečo povedať. Neprídu na týždňo-
vú rekreáciu. Nikomu sa pritom ne-
chcú natískať, vnucovať, ale bolo by 
nerozumné nechať si utiecť týždeň 
a nestretnúť sa s nimi, nevypočuť 
si ich a v tichu si nevykonať život-

Citáty o láske 

 „Práve tomu, kto by dokázal celý 
život niekoho milovať, to nie je do-
priate.“ Edmondo De Amicis 

„Rodina je miestom lásky a života. 
Miestom, kde láska rodí život.“ Ján 
Pavol II. 

 „Ak má byť manželstvo vydarené, 
treba sa zamilovať veľa ráz, ale 
vždy do tej istej osoby.“ John God-
man 

 „Nič nespôsobuje väčšiu bolesť, 
ako vidieť trpieť tých, ktorých mi-
lujeme.“ Terezia z Lisieux 

 „Kto miluje, ten chce darovať seba 
samého.“ Ján Pavol II.
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Uznesenia obce z prvého zasadnutia
31. 12. 2014. V prípade manželského 
páru si nárok uplatní jeden z nich. 
Súčasne obecné zastupiteľstvo schva-
ľuje poskytnutie 5 ks lístkov na komu-
nálny odpad zdarma pre držiteľov pre-
ukazu ZŤP občanovi do veku 70 rokov 
k 31. 12. 2014, maximálne v počte 5 ks 
na domácnosť. 
K bodu 6/ Žiadosť o bezplatný prená-
jom sály kultúrneho domu
Uznesenie č. 4/2015 Obecného zastu-
piteľstva v Lužiankach
Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach 
súhlasí s bezplatným prenájmom 
priestorov Kultúrneho domu v Lužian-
kach na spoločenskú akciu organi-
zovanú dňa 31. 1. 2015 Poľovníckym 
združením Berbecíny. 
Uznesenie č. 5/2015 Obecného zastu-
piteľstva v Lužiankach
Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach 
súhlasí s bezplatným prenájmom 
priestorov Kultúrneho domu v Lužian-
kach na spoločenskú akciu organizo-
vanú dňa 14. 2. 2015 
Základnou školou s materskou školou 
Lužianky.
Návrhová komisia:
Predseda: Ing. Stanislav Beňo, v. r.
Člen:     Milan Cabánek, v. r. 
Člen:     Jana Kiková, v. r. 

V týchto komisiách si jednotliví po-
slanci/ predsedovia komisií navrhnú 
na schválenie v obecnom zastupiteľ-
stve ďalších členov z radov odborní-
kov/občanov.

Prvé pracovné zasadnutie obecné-
ho zastupiteľstva v Lužiankach sa 
uskutočnilo 30. januára 2015. Jeho 
súčasťou bolo zriadenie komisií pri 
obecnom zastupiteľstve, ako aj zvo-
lenie jednotlivých predsedov týchto 
komisií.

Pre volebné obdobie 2014 – 2018 
máme zriadené nasledovné komisie a 
každý poslanec je predsedom jednej z 
nich: 

Komisia / Predseda

Stavebná 
Ing. Jozef Slovák

Kultúrna
Ing. Marián Vrabec

K bodu 3/ Procedurálne otázky
Uznesenie č. 1/2015 Obecného zastu-
piteľstva v Lužiankach
 a/ Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach 
schvaľuje program rokovania. 
 b/ Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach 
schvaľuje členov návrhovej komisie:
Ing. Stanislav Beňo, Milan Cabánek, 
Jana Kiková.
 c/ Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach 
schvaľuje overovateľov zápisnice:
 PhDr. Andrea Vranková, Fridrich Bu-
záš.
 d/ Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach 
berie na vedomie určenie zapisovateľa: 
Evu Bačovú.
 e/ Obecné zastupiteľstvo v Lužian-
kach konštatuje, že z celkového počtu 
9 poslancov sa podľa prezenčnej listi-
ny rokovania obecného zastupiteľstva 
zúčastnilo 9 poslancov, čím zastupiteľ-
stvo je uznášaniaschopné. 

K bodu 4/ 
Návrh k záverom z verejného preroko-
vania správy o hodnotení k stavbe
„ŽSR Elektrifikácia a optimalizácia trate 
Leopoldov – Nitra – Šurany“
konaného dňa 12. 1. 2015 o 18.30 hod. 
v obci Lužianky
Následne po verejnom prerokovaní 
správy o hodnotení k stavbe obecné 
zastupiteľstvo v Lužiankach preroko-
valo odporúčania účastníkova rokova-
nia a prijíma uznesenie: 
Uznesenie č. 2 /2015 Obecného za-
stupiteľstva v Lužiankach
1/ Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach 
s predloženým návrhom technického 
riešenia zámeru v katastri obce Lu-
žianky nesúhlasí z dôvodu, že návrh 
je v rozpore s Územným plánom obce 
Lužianky, zmeny a doplnky č. 1 a č. 2, 
ktorý je pre obec záväzný.
2/ V rámci technického riešenia stavby 
žiadame zachovať doteraz existujúce 4 
železničné priecestia v obci.
3/ Do nového riešenia projektu žiada-
me zapracovať nami navrhované rieše-
nia:
a/ km 0,575 trate Lužianky – Leopol-
dov:

 – riešiť tak, aby neprišlo k asanácii ro-
dinného domu a k záberu súkromných 
pozemkov, alternatívne tento úsek rie-
šiť podjazdom;
b/ km 40,312 trate Šurany – Veľké Bieli-
ce /Sasinkova ulica/:
–  ponechať železničné priecestie úrov-
ňové, zvýšiť zabezpečenie, alternatív-
ne riešiť podjazdom;
c/ km 39,619 trate Šurany Veľké Bielice 
/Korytovská ulica/:
– ponechať železničné priecestie úrov-
ňové, zvýšiť zabezpečenie, alternatív-
ne riešiť podjazdom;
d/ km 38,619 trate Šurany – Veľké Bieli-
ce /Vinárska ulica/:
– ponechať úrovňové riešenie so zvý-
šeným zabezpečením.
4/ TNS – Lužianky – napájacia stanica:
– návrh riešenia nerešpektuje Územný 
plán obce – Zmeny a doplnky č. 2.
 Navrhujeme zmenu polohy umiestne-
nia. 
5/ Železničná stanica Lužianky – rie-
šenie podchodu – prístup k nástupiš-
tiam:
Návrh akceptujeme, navrhujeme pod-
chod predĺžiť s vyústením na Teslovu 
ulicu (prístup cestujúcich k nástupiš-
tiam z oboch strán ).
6/ Zdvojkoľajnenie úseku trate Lužian-
ky – Nitra:
– žiadame v rámci technických mož-
ností  druhú koľaj/koľajisko situovať čo 
najďalej od obytných zón – rešpekto-
vať Územný plán obce.
Hlasovanie:
Celkový počet poslancov: 9
Počet prítomných poslancov: 9
„ZA“ hlasovalo:  9 

K bodu 5/ Príspevok občanom na vývoz 
komunálneho odpadu v roku 2015
Uznesenie č. 3/2015 Obecného zastu-
piteľstva v Lužiankach
Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach 
prerokovalo a schvaľuje poskytnutie 
príspevku 
5 ks lístkov na vývoz komunálneho od-
padu v roku 2015 zdarma občanovi s 
trvalým pobytom v obci Lužianky, ak 
dovŕšil 70 a viac rokov života ku dňu 

Uznesenia, všeobecne záväzné nariadenia obce a ďalšie rozhod-
nutia z prvého mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľ-
stva v Lužiankach, konaného dňa 12. januára 2015 o 19.30 hod. 
na Obecnom úrade v Lužiankach
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Pre životné prostredie
Mgr. Pavol Kostolník

Športu
Fridrich Buzáš

Pre spoluprácu s podnikateľským
subjektmi, rozvoj podnikania
Ing. Stanislav Beňo

Finančná, rozpočtová a správy majet-
ku
Milan Cabánek

Dopravná a požiarnej prevencie
Jozef Gregor

Sociálnej a zdravotnej starostlivosti
PhDr. Andrea Vranková

Školská a mládeže
Jana Kiková

Pre lepšiu informovanosť občanov boli 
tiež vytvorené rajóny – časti obce, o 
ktoré sa bude starať pridelený posla-
nec, v prípade potreby ich bude infor-
movať.

Rajóny boli rozdelené podľa ulíc, 
prípadne časti ulíc nasledovne:

1.  rajón  –  poslanec
Ing. Stanislav Beňo
Rastislavova ulica od Ferenitu po dom 
č. 60 (Svoradová)
Závodníkova ulica
Vinárska ulica
Hlohovecká ulica

 2.  rajón  -–  poslanec
Ing. Jozef  Slovák
Rastislavova ulica od č. d. 62 po č. d. 
122 (Greguš)
Tatranská ulica
Edisonova ulica
Vodárenská 

3.   rajón  – poslanec  Fridrich  Buzáš  
Rastislavova ulica  od č .d. 124 po č. 
159 ( Kocian)
Korytovská ulica 
Kajsa I. a Kajsa II.

4.  rajón –  poslanec
Jozef  Gregor
Rastislavova ulica od Kociána  po kos-
tol
Ciolkovského ulica 
Nejedlého

5.  rajón – poslanec
Ing. Marián Vrabec
Rastislavova ulica od kostola po želez-
ničný prejazd na Topoľčany
Kaplanova ulica
Sasinkova ulica
Teslova ulica

6.  rajón   – poslanec
Milan Cabánek
Prúdova ulica 
Horákova ulica
Obežná ulica
Mesačná ulica
Švantnerova ulica 

7.  rajón  – poslanec
Mgr. Pavol Kostolník
Rastislavova ulica od prejazdu po Zbe-
hy 
Venušina 
Na Holotke  

 8.  rajón – poslanec
Jana Kiková 
Radošínska ulica
Na Ihrisko ulica
Športová ulica
Počašie  
9.  rajón  –poslanec
PhDr. Andrea Vranková
Urbanova ulica
Dunajského ulica
Pod Hliníkom ulica
Hronského ulica

Keďže je základná škola v Lužiankach 
súčasťou obce v zmysle zákon ako pre-
nesená kompetencia štátu na obec a 
materská škola, školská jedáleň ako 
originálne kompetencie, sú určení tra-
ja zástupcovia obce – poslanci, členmi 
Školskej rady. 

Školská rada bola doplnená o týchto 
delegovaných poslancov obecného 
zastupiteľstva:

Ing. Marián Vrabec
zástupca starostu obce,

PhDr. Andrea Vranková,
Jana Kiková.

Ďalej sa prehodnotili zámery obce na 
roky 2014 – 2020 a návrh plánu inves-
tičných akcií na rok 2015.

Spoločenská
kronika
za rok 2014
Obec Lužianky má v súčasnosti 2969 obyva-
teľov s priemerným vekom 39 rokov. Vekové 
kategórie: Od 0 – 1 roku je 22, z toho 15 diev-
čat a 7 chlapcov, od 1 – 4 rokov je 108 detí, z 
toho 53 dievčat a 55 chlapcov. Od 4 – 6 rokov 
je 66 detí, z toho 38 dievčat a 28 chlapcov. 
Od 6 do 16 rokov je 322 detí, z toho 165 diev-
čat a 157 chlapcov. Od 16 do 19 rokov je 86, 
z toho 47 žien a 39 mužov. Od 19 do 61 rokov 
je 1797, z toho 876 žien a 921 rokov. Od 61 
rokov je 568, z toho 336 žien a 232 mužov. 

V roku 2014 sa do obce prihlásilo na trvalý 
pobyt 74 nových občanov a 48 občanov sa 
z trvalého pobytu odhlásilo. Narodilo sa 23 
novorodencov a 22 spoluobčanov zomrelo, 
13 párov vstúpilo do manželstva, 7 párov 
v Lužiankach a 6 párov mimo Lužianok.

Na spoločnú cestu životom vykročili:
Erika Kudryová a Vladimír Klinec v Lužian-
kach, Zuzana Hlavatá a Anton Masár v Nitre, 
Lenka Gregorová a Tomáš Laca v Lužiankach, 
Eva Kollerová a Ladislav Kozma v Mojmírov-
ciach, Monika Vilhemová a Andrej Mihók 
v Cabaji-Čápore, Erika Varečková a Anton 
Kratochvíla v Modre, Júlia Rybárska a Michal 
Slovák v Štiavnických Baniach, Simona Lau-
ková a Fridrich Buzáš v Nitre, Zuzana Ďurče-
ková a Juraj Belica v Podhoranoch, Mariana 
Ivanová a Marcel Páhoki v Lužiankach, Viera 
Zeleňáková a Martin Babulic v Lužiankach, 
Barbora Kopányiová a Stanislav Augustín 
v Lužiankach a Emília Kanderková a Ivan Krá-
lik v Lužiankach.

Uzreli svetlo sveta:
Markus Vilhem, Silvia Hučková, Sandra Kie-
selová, Patrik Varga, Timotej Ballay, Dominika 
Zrubcová, Noemi Biharyová, Layla Gregoro-
vá, Diana Kandelová, Jazmine Webb, Kristína 
Bednárová, Ema Matejovičová, Michaela Re-
háková, Lukáš Billa, Helena Bihariová, Andrej 
Rác, Karolína Kršiaková, Lucas Blažko, Leo 
Dobiáš, Layla Jakubíková, Tamara Fábryová, 
Lea Žákovičová a Nina Kováčová.

Predišli nás do večnosti: 
Štefan Ábel, Rozália Arpášová, Michal Janči, 
Marta Kečkéšová, Paulína Šmitalová, Marián 
Brezina, Jarolím Štefanka, Ľudovít Babulic, 
Mária Trizňová, Jozef Ivančík, Margita Vaho-
vá, Jozef Ábel, Katarína Bojdová, Mária Škul-
tétyová, Bohumila Baracká, Štefan Kandela, 
Alojz Čurgali, Milan Mikla, František Adlof, 
Veronika Ivančíková, Juraj Zelman, Agneša 
Gregušová.
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Spomíname...
Každá rozlúčka je ťažká, no najťažšia je 
tá, o ktorej vieme, že je naozaj posled-
ná. A taká bola aj v prvých dňoch nové-
ho kalendárneho roka. Dňa 2. januára 
sme sa v Nitre na Párovskom cintoríne 
navždy rozlúčili s Jurajom Komorom. 

Juraj Komora sa narodil 7. septembra 
1931 a zomrel 28. decembra 2014 vo veku 
83 rokov. 

Bol učiteľom, neskôr zástupcom ria-
diteľa na Základnej škole v Lužiankach v 
rokoch 1958 – 1980 a súčasne aj trénerom 
hádzanárskeho družstva žiačok, neskôr aj 
žien Lokomotívy Lužianky. 

Jeho životná cesta sa skončila, tak ako 
sa končí život každého z nás. Keď človek 
zomrie, je to vždy veľmi smutné, vtedy si 
uvedomíme nielen veľkú stratu, ale i to, 
čo pre nás človek znamenal. Juraj Komora 
bol úžasný človek, ktorý robil všetko po-
trebné tam, kde práve bol. Bol výraznou 
osobnosťou s veľkým srdcom, žil nielen 
pre svoju rodinu, pre svoju školu a svojich 
žiakov, ale i pre šport, čoho dôkazom bolo 
založenie družstva žiačok v hádzanej. 

V roku 1958 sa prisťahoval so svojou 
rodinou do našej dediny. Bol to mladý 

vaní sa o budúcom povolaní. 
Juraj Komora odišiel, no nie do zabud-

nutia. Spomienky a pekné zážitky zostá-
vajú aj v srdciach Lužiančanov, čo bolo 
vidieť pri poslednej dôstojnej rozlúčke 
na Párovskom cintoríne v Nitre. 
Na poslednej ceste ho odprevadili nielen 
starosta našej obce so svojimi spolupra-
covníkmi a bývalé hádzanárky, ale i veľa 
Lužiančanov – jeho žiakov a kolegov a 
mnoho ostatných ľudí, ktorí mali tú česť 
sa s ním stretávať.

Vážený pán učiteľ, pán tréner, milý Ju-
raj!
My, Lužiančania, Ti ďakujeme, že si patril 
do nášho života. Budeš tu s nami v na-
šich spomienkach i v srdciach. Česť tvo-
jej pamiatke! Odpočívaj v pokoji! 

Mgr. Emília Pilátová, rod. Štefanková 

učiteľ, ktorý vyučoval slovenský jazyk a 
telesnú výchovu. Bol výborným slovenči-
nárom, učil nás správne rozprávať a ovlá-
dať pravopis.

V januári 1959 založil družstvo žiačok v 
hádzanej. Toto družstvo trénoval desať ro-
kov a doviedol ho až do II. slovenskej ligy. 
Družstvo dievčat z dediny sa mu podarilo 
doviesť medzi československú elitu, a tým 
zviditeľniť naše Lužianky. 

Bol to pracovitý, čestný, svedomitý a 
spravodlivý človek. A pre tieto vlastnosti, 
ktoré patrili k jeho osobnosti, si ho ľudia 
vážili. Verím, že chvíle, ktoré sme s ním 
prežili, nám dali vždy niečo nové, niečo 
výnimočné. A i teraz, po rokoch, si s ra-
dosťou a úctou na to spomíname. Bol 
pre nás príkladom mladého, múdreho 
učiteľa, otca rodiny, dobrého a spravodli-
vého trénera, čím formoval našu mladosť 
a mnohých z nás ovplyvnil i pri rozhodo-
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Podľa prameňov z obdobia Veľkej Moravy 
sa u nás v 9. storočí používal termín mjaso-
pust (koniec jedenia mäsa pred pôstom). V 
Česku sa toto slovo zachovalo ako maso-
pust, na Slovensku sme však neskôr pre-
brali nemecký názov fašiangy (fašangy) zo 
slova vast-schane, čo znamená niečo ako 
posledné čapovanie. 

Mládenci – fašiangovníci pooblieka-
ní do masiek sa v poslednú fašiangovú 
nedeľu vydávali na obchôdzku z domu 
do domu. Za odmenu dostávali slaninu, 
klobásu, vajíčka, koláče a, samozrejme, 
aj vypiť. K typickému pečivu „na ponú-
kanie” patrili smažené šišky, pampúši-
ky a fánky. Vyvrcholenie fašiangových 
sviatkov bolo vo fašiangový utorok, po-
sledná muzika spojená s pochovávaním 
basy. Pri tomto symbolickom pohrebe 
miestni občania v prestrojení za fará-
ra, organistu a kostolníka uskutočnili 
obrad, pri ktorom bolo veľa plaču, smie-
chu a zábavy všetkých prítomných. 

Pred negatívnymi silami ochrániť a za-
bezpečiť úrodný rok a plodnosť hospodár-
skych zvierat mali i masky, ktorých výzor sa 
poväčšine dedil z generácie na generáciu. 
Zábavy si pritom užili tiež dosť. Najtypic-
kejšou maskou bol Turoň, predstavujúci 
silu zeme, symbol zdravia, vitality, plod-
nosti. Fašiangy, poslnovratové oslavy, boli 
podľa zvykov a obyčajov najbujarejšie ob-
dobie z celého roka. Ľudia očakávali, že sa 
skončí zima a príde jar. Obliekali sa do ma-
siek, ktoré mali okrem zábavy aj ochranný 
význam a mali chrániť pred zlom. 

Jedlo. V domoch sa pieklo mäso, slanin-
ka s klobáskou, varila huspenina, vyprážali 
šišky a fánky. Bolo zvykom riadne sa najesť 
pred obdobím pôstu. Typické boli aj ob-
chôdzky v maskách, kde mládež získava-
la jedlo, z čoho sa potom niečo spoločné 
urobilo, na čo sa zväčša podujala richtárka. 
Niekde sa všetko odnieslo na priadky, kde 
dievčatá pripravili pohostenie. 

V mestách sa zase v čase fašiangov 
okrem tanečných zábav a plesov konali 

Na prvom rande hovorí chlapec dievčaťu:
– Si moje slniečko. Nedá sa na teba poze-
rať...

Pýta sa jedna žena druhej:
– Myslíš si, že ten tvoj to s tebou myslí vážne?
– Asi áno, už chodíme spolu 2 roky a ešte sa 
nezasmial.

Do rádia niekto telefonuje:
– Dobrý deň, mojej žene včera amputo-
vali päty. Prosím vás, zahrajte jej pie-
seň od Petra Nováka Já budu chodit po 
špičkách.

Zamilovaná žena píše svojmu
miláčikovi SMS-ku:
„Ak spíš, pošli mi tvoje sny.
Ak sa smeješ, pošli mi tvoj úsmev.
Ak plačeš, pošli mi tvoje slzy.“
Romantický miláčik jej odpísal:
„Práve serem. Mám ti niečo poslať?“

Ráno nejem, lebo ťa milujem. 
Na obed nejem, lebo ťa milujem. 
Večer tiež nejem, lebo ťa milujem.
A v noci nespím, lebo som hladný.

Pýta sa učiteľ v triede školy technického 
zamerania:
- Žiaci, ako by ste pomocou vody vyro-
bili svetlo?
Kdesi vzadu sa ozve:
- A čo tak umyť okná?

Učiteľka sa pýta žiaka:
- Koľko rokov má dnes človek, ktorý sa 
narodil v roku 1964?
- Muž či žena?

Učiteľ sa pýta Móricka: 
- Keby si mal sedem cukríkov a ja by 
som ťa o dva poprosil, koľko by ti ich 
ostalo?
- Sedem!

Dvaja študenti na intráku fantazírujú:
- Čo keby sme začali chovať prasa?
- Ti šibe? A čo ten smrad a špina?
- Však si zvykne.

rôzne sprievody remeselníckych cechov, 
súťažné hry, prijímanie učňov za tovarišov 
a podobne. Teda skôr sa tu konali zábavy, 
ktorých hlavnými organizátormi boli to-
variši. Podľa svojej profesie stvárali rôzne 
žartíky a súťaže. Remeselnícke fašiangové 
zvyky zanikli s 1. svetovou vojnou. 
Pôstne obdobie

Kresťanská liturgia potvrdzovala ži-
votný štýl pôstu v tomto predjarnom 
období. V pôste zvýrazňovala a hľadala 
múdre sebaobmedzenie v záujme se-
bazachovania v psychickom i fyzickom 
zmysle. Odľahčuje sa nielen duši, ale aj 
telu a najviac srdcu, ktoré si nemôže ani 
na chvíľu oddýchnuť a musí pracovať 
permanentne. 

V rímskokatolíckom liturgickom ka-
lendári je Popolcová streda prvým dňom 
pôstneho obdobia. Jej termín pripadá 
na 40. deň pred Veľkou nocou. Do týchto 
40 dní sa nepočítajú nedele, preto v praxi 
pripadá Popolcová streda na 47. deň pred 
Veľkonočnou nedeľou. Pre nepravidelný 
dátum Veľkej noci sa jej termín každý rok 
mení. Tento rok pripadne Popolcová stre-
da na 18. 2. 2015. 

Názov dňa pochádza zo zvyku páliť pal-
my či bahniatka z Kvetnej nedele z minu-
lého roka. Takto získaný popol sa používa 
pri bohoslužbe Popolcovej stredy, keď sú 
veriaci poznačení popolovým krížikom na 
čelo. Je to symbol pokánia. 

Popolcová streda je pripomien-
kou ľudskej konečnosti a cieľa 
či smerovania vlastného života.  
Popolcovou stredou začíname pôst-
ne obdobie a v ten deň je prísny pôst. 
Pripomína pominuteľnosť pozemské-
ho života – všetko sa raz pominie a my 
zomrieme. Sme pútnikmi na tomto 
svete, ktorí nesmú zabudnúť na svoj 
pravý a konečný cieľ. 

Pôst končil na Bielu sobotu po vzkrie-
sení Krista. Večer na Bielu sobotu je tzv. 
Vzkriesenie po západe slnka. 

Fašiangy Humor
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Jubilanti
I. štvrťroku 

2015

95 rokov oslávila Helena Krajčová.

91 rokov oslávila Mária Savová.

90 rokov oslávil Michal Králik.

85 rokov oslávili: Terézia Morav-
číková, Helena Kollárová, Helena 
Bartová, Anna Lauková, Michal 
Štefanka.

80 rokov oslávili: Mária Štefanková, 
Ján Štefanka.

75 rokov oslávili: Anna Fúsková, 
Karol Bláha, Ing. Peter Kotry.

70 rokov oslávili: Mária Šelmecio-
vá, Božena Poláčiková, Štefan Šan-
tavý, Helena Hudecová, Eva Bírová, 
Mária Vérová, Alžbeta Ďurišová, 
Anna Oťapková, Janka Sedláková,

65 rokov oslávili: Ružena Chvojko-
vá, František Sokol, Angela Tomovi-
čová, Filoména Fixelová, Jozef Lau-
ko, Viola Maťová, Jozef Vencel.

60 rokov oslávili: Oľga Balková, Zita 
Rigondeaux, Milan Vilhem, Antónia 
Koššová, Helena Cigáňová, Gabriela 
Štefanovičová.

55 rokov oslávili: Mgr. Alžbeta 
Rigová, Gabriela Vágayová, Peter 
Chudý, Soňa Vargová, Mária Hu-
decová, Miroslav Buch, František 
Jančík, Miroslav Belov, Stanislav 
Ďuran,

50 rokov oslávili: Jozef Bojda, 
Mária Žilecká, Terézia Sochorová, 
Peter Gajdošík, Viera Fusková, Ive-
ta Vindišová, Rozália Biharyová, 
Roman Billa, Vladimír Slávik, Mária 
Vilhemová.

Pudingová torta s ovocím
Suroviny
Cesto: 250 g polohrubej múky, 120 g 
masla, 60 g práškového cukru, 1 vajce
Plnka:, ½ l mlieka, 2 PL kryštálového 
cukru, 40 g vanilkového pudingu, 1 žĺtok, 
lekvár, ovocie
Postup: Zmäknuté maslo vymiešajte s 
práškovým cukrom, vajcom a múkou. 
Vypracujte hladké cesto, zabaľte do fólie 
a odložte na 30 min. na chladné miesto. 
Tortovú formu vymastite a rozvaľkané 
cesto naň preneste, okraje formy oblož-
te. Pečte vo vyhriatej rúre s teplotou 200 
°C asi 20 min. Po upečení nechajte cesto 
vo forme vychladnúť. Potom ho vyberte 
a po celom obvode potrite lekvárom. 
Naplňte pudingovou plnkou a ozdobte 
ovocím.
Plnka: Mlieko zmiešajte s kryštálovým 
cukrom a pudingovým práškom s vanil-
kovou príchuťou. Za stáleho miešania 
uvarte puding. Do hotového pudingu 
pridajte žĺtok, premiešajte a nechajte 
trochu vychladnúť.

Nivová nátierka
Suroviny: 200 gramov nivy, 3 vajcia,1 
pochúťková smotana (malá), 10 lyžíc ta-
társkej omáčky
Postup: Vajíčka uvarte natvrdo, potom 
spolu so syrom postrúhajte natenko do 
misky. Smotanu zmiešajte s tatárskou 
omáčkou a vylejte na syr a vajíčka. V 
chladničke nechajte odstáť 3 hodiny a 
pred podávaním premiešame. Odporú-
čame podávať s bagetou alebo celozrn-
ným chlebom a zeleninou.

Tvarohová nátierka
so šunkou 
Suroviny: 300 g jemného tvarohu, 150 g 
šunky, 1 dl kyslej smotany, soľ, pažítka 
Postup: Tvaroh prelisujte, dobre rozmie-
šajte, pridajte soľ, smotanu, nadrobno 
pokrájanú šunku, posekanú pažítku a 
všetko ešte raz dobre premiešajte.
Podávajte s celozrnným chlebom a mlie-
kom.
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Kuracie kapsičky
Suroviny: 4 hrubšie plátky kuracích pŕs, 
trochu oleja, 200 g nivy, 50 g slaniny, 1 ci-
buľa, zelená cibuľová vňať, kurací vývar, 
korenie, soľ
Postup: Do plátkov mäsa urobte otvor na 
kapsičku. Potom mäso mierne naklepte, 
osoľte a okoreňte. Syr rozdrobte, vmiešaj-
te doň na malé kocky nakrájanú slaninu a 
najemno nasekanú cibuľovú vňať. Touto 
zmesou naplňte kapsičky a uzavrite ihlou 
na závitky alebo špáradlami. Na rozohria-
tom oleji opražte do zlatista cibuľu, potom 
z oboch strán opražte kapsičky. Podlejte 
kuracím vývarom a uduste do mäkka. Po-
dávajte s ryžou a zeleninou.

Záhradné kuracie rezne
Suroviny: 300 g kuracích pŕs, 125 g ste-
rilizovaných šampiňónov, 1 konzerva 
sterilizovanej kukurice, 4 celé vajcia, 3 PL 
solamylu, soľ, biele mleté korenie – pod-
ľa chuti
Postup: Prsia nakrájajte na malé kocky, 
pridajte šampiňóny a kukuricu. Potom 
zmiešajte vajcia so solamylom, osoľ-
te, okoreňte, pridajte nakrájané mäso. 
Nechajte asi 2 hod. odstáť a potom ho 
vyberte. Rozpáľte olej a polievkovou 
lyžicou dávajte na olej rezne a opečte z 
oboch strán. Podávajte s hranolčekmi a 
zeleninovým šalátom.

Syrové koláčiky
Suroviny: 200 g nivy, 100 g hladkej 
múky, 1 PL kukuričnej múky, 90 g stude-
ného masla, 1 štipka horčičného prášku, 
1 štipka kajanského korenia, 1 PL vegety, 
1 PL maku, 1 štipka soli
Postup: Do misy dajte hladkú a kuku-
ričnú múku, posekané maslo, 100 g 
nivy, horčičný prášok, kajanské korenie, 
štipku soli a vegetu. Vypracujte hladké 
cesto, ktoré uložte na 1 hod. do chlad-
ničky. Cesto rozvaľkajte na hrúbku 1 cm. 
Formičkou povykrajujte srdiečka. V stre-
de každého srdiečka urobte priehlbinku 
a dajte do nej kúsok rozdrvenej nivy. Do-
okola posypte makom. Pečte v predhria-
tej rúre.

Okienko do kuchyne


