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Už naši predkovia a predstavitelia 
obce uvažovali správne v 50-60 rokoch 
minulého storočia pri predpokladanom 
rozvoji našej obce o umiestnenie kultúr-
neho stánku a Obecného úradu  (MNV) 
do stredu obce, aby z jedného aj z druhé-
ho konca mali  naši občania rovnako ďale-
kú cestu k nemu.

Samotná stavba sa začala v akcii „ Z „. 
Týchto stavieb, takýmto spôsobom, bolo 
v tej dobe postavených niekoľko, spome-
niem len niektoré,  potravinový obchod 
na Kajsi, na Holotke, Materská 
škôlka, Farská budova, a ďal-
šie. Ale táto bola najväčšia a 
najrozsiahlejšia, veď výstavba 
trvala takmer necelé desať-
ročie. Pri práci na jeho vý-
stavbe sa vystriedala takmer 
cela dedina, vrátane žiakov 
základnej školy. Bola to na tu 
dobu stavba, ktorá sa stavala 
brigádnicky, pod dohľadom 
stavebného odborníka, kto-
rý zodpovedal za prevedenú 
prácu. Veď aj tak sa vyjad-
rovala jej hodnota. Celková 
hodnota s vyše 100 000 bri-
gádnických hodín predstavo-
vala bezmála 3 miliardy hodnotu.

Odpracované hodiny predstavovali 
takmer 70% hodnoty diela.

Ukončená bola v roku 1967- spojená 
s kolaudáciou a odovzdaním do  užívania 
občanom 11.11.1967.

Na tú dobu to bolo dielo unikátne 
a preto nebolo nič zvláštne, že sa o tuto 
stavbu  zaujímali informačné média a 
nejedny noviny. S jedných citujem: Sála 
je veľmi pekná, moderná a priestranná. 
V projekte ani pri realizácii nezabudli na 
priestory pre hercov, dokonca aj pre or-
chester, na klubové miestnosti, jedáleň, 
kaviareň, ba dokonca budú mať aj letnú 
terasu s laminátovou strieškou. Teda pres-
ne to čo chýba nejednému bratislavské-
mu sídlisku, kde žije 20-30 tisíc  obyvate-
ľov.....

Desať násobne menšie Lužianky si ta-
kýto kultúrny dom vybudovali v „ ZETKE „ 
a tak nám ostáva milá povinnosť, zagra-

tulovať im a zaželať v novom kultúrnom 
dome, veľa dobrej zábavy, pohody a ume-
leckých zážitkov. To bolo vtedy, dnes sa 
náš Kultúrny dom, ktorého  súčasťou je 
aj sídlo Obecného úradu Lužianky, Obec-
nej polície Lužianky a klubu dôchodcov, 
blíži k päťdesiatke. Prešiel rôznou rekon-
štrukciou, prístavbou a prestavbou. Lenže 
dnešná doba si okrem základnej rekon-
štrukcie vyžaduje hlavne“ Zníženie ener-
getických nákladov budovy“ , čo bolo 
hlavným programom pre hľadanie mož-

ností získania financií na naplnenie tohto 
nie zanedbateľného vynakladania financií 
na prevádzku tejto rozsiahlej budovy.

Pre zníženie energetických nákladov 
budovy, bol vypracovaný projekt na zák-
lade detailnej obhliadky, ktorý v podstate  
vyjadroval rozsah prác, ktoré pozostávali z 
výmeny okien za plastové vrátane vonkaj-
ších a vnútorných parapetov, zateplenie 
fasády celého objektu + nová omietka.  

Na základe vypracovaného projektu 
bola prevedená verejná súťaž s výberom 
dodávateľa stavby. Na základe žiadosti na 
ministerstvo Životného prostredia Slo-
venskej republiky, a konkrétne Environ-
mentálny

Fond a výberového konania nám bola 
poskytnutá dotácia za prísnych a pres-
ných podmienok.

Podmienkou poskytnutia dotácie prí-
jemcovi, čiže obci je okrem iného výber 
dodávateľa  realizácie projektu, ktorého 

zabezpečí príjemca  dotácie (obec) v sú-
lade zo zákonom o verejnom obstaráva-
ní v čase výberu dodávateľa. Príjemca 
dotácie je povinný poskytnutú dotáciu 
použiť výlučne na účel realizácií projektu 
dohodnutých v zmluve. Fond zabezpečí 
čerpanie poskytnutej dotácie bezhoto-
vostným prevodom, z účtu fondu na sa-
mostatný bankový účet príjemcu, ktorý 
musí byť otvorený až do doby závereč-
ného vyhodnotenia splnenia podmienok 
zmluvy. Jednou s podmienok je aj termín 

realizácie projektu,  ktorý je od 
10.07.2015 do 31.08.2016. Prí-
jemca dotácie sa zaväzuje za-
bezpečiť hospodárne, efektívne, 
účinné a účelové vynakladané 
poskytnutej dotácie v súlade so 
zákonom o rozpočtových pra-
vidlách. Záverečná správa o prie-
behu realizácie projektu musí 
obsahovať detailný opis činnosti 
prác realizovaných príjemcom 
dotácie v období od 10.07.2015 
do 31.08.2016 za poskytnutú 
dotáciu a tento opis musí byť v 
súlade zo zmluvou. To sú hlavné 
a ešte veľa ďalších podmienok a 
ich dodržiavanie.

Stálo to veľa námahy a vybavovania 
ale získali sme zo Životného prostredia SR 
–Environmentálneho  fondu 105.588,00  
EUR čo predstavuje 95%  vysúťažené-
ho  nákladu a zvyšných 5 % čo je čiastka 
5557,27 EUR sú naše financie. Celková fi-
nančná čiastka na Obecný úrad a Kultúrny  
dom na Zníženie energetických nákladov 
budovy bola  111.145,96 EUR

V súčasnosti máme kultúrny dom, po 
49 rokoch od odovzdania do užívaniam 
vynovený, zateplený  s novou fasádou a 
krásnou novučičkou omietkou.  Verím, že 
ešte ďalšie minimálne pol storočie bude 
slúžiť naším spoluobčanom, ako aj na-
ším ďalším generáciám tak, ako to mali v 
úmysle naši predkovia, ktorí to stavali za 
iných podmienok, s radosťou a poteše-
ním pre  nich a nastávajúce generácie.

Milan Cabánek
  poslanec 
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Na tejto stránke našich Lužianskych 
noviniek sa stretávame s osobnosťami našej 
obce, ktoré určitým spôsobom sa preslávili a 
tým zviditeľnili našu obec. Jednou z nich je aj 
naša spoluobčianka, zanietená športovkyňa 

Mária Varečková.  
Hoci nie je rodáčkou z našej obce, dnes 

je už jej súčasťou. 
Svetlo sveta uzrela 2. 5. 1951 v Nitre, kde 

prežila šťastné detstvo. Vyrastala v úradníc-
kej rodine, otec bol štátny zamestnanec, 
matka domáca. Pochádza s osemčlennej, 
dá sa povedať, že športovej rodiny. Tri 
sestry hrali I. ligu vo volejbale za PF Nitra 
a Plastiku Nitra. Brat hrával aktívne futbal 
za Čermáň a Mária Varečková hrala I. ligu 
hádzanej za Partizánske. Športu sa venova-
la aj jedna sestra z dvojičiek. Tak, ako sama 
uvádza jej detstvo bolo šťastné, so súro-
dencami sa mali radi a jej rodičia ich vycho-
vávali najlepšie, ako len vedeli. Dnes sa im 
odpláca už iba každoročnou spomienkou 
v Nitrianskych novinách MY a pravidelnou 
návštevou  na nitrianskom cintoríne.

Svoju útlu mladosť prežila Mária Vareč-
ková do svojich šiestich rokov v centre 
mesta, v päťposchodovom dome na žup-
nom námestí. Potom sa presťahovali do 
rodinného domu pod Borinkou v Nitre. 

Základnú školu navštevovala  na ulici 
Janka Kráľa. Po jej ukončení absolvovala 
odborné učilište ZDA v Partizánskom, kde 
popri škole nastúpili rôzne aktivity. Tanco-
vala v súbore „Jánošík“. Školu reprezento-
vala v rôznych atletických disciplínach a aj 
v hádzanej. Spolu s najlepšími športovca-
mi školu reprezentovala  aj vtedajšej NDR.

Na športových podujatiach si ju všimol   
tréner Alexander Bezák a po vzájomnej 
konzultácii začala hrať prvú ligu v hádza-
nej za Partizánske. I keď to bol čas odrie-
kanie voľnosti, akú mali druhí, postupne 
nastúpili aj dvojfázové tréningy, nikdy 

neľutovala, že jej cesta šla týmto smerom. 
Hrávala s oduševnením, radosťou a láskou 
k športu. Čo sa prejavuje aj tým, že sa spolu 
s trénerom, Františkom Popluhárom a spo-
luhráčkami pravidelne ročne stretávajú. 
Nejde len o obyčajné stretnutie, ale vždy si 
zahrajú zápas proti zabezpečenému druž-
stvu. Zakaždým aj oslávia jubilejné výročia 
príslušnej hráčky. Stretnutia sú väčšinou 
dvojdňové s príjemnými rozhovormi a 
spomienkami na športové zápolenia, ale 
aj na rodiny. Nezabúdajú ani na návštevy 
kultúrnych pamiatok a priamou návštevou 
na cintoríne si uctia pamiatku tých, ktorí už 
nie sú medzi nami. 

Ešte za čias hádzanej sa v roku 1973 vy-
dala za Ladislava Varečku, rodáka z Lužia-
nok a odvtedy sa datuje jej pobyt v Lužian-
kach. Spolu s manželom majú tri deti, ktoré 
im robia radosť. Dve dcéra sa po návrate z 
Anglicka venujú svojim rodinám a žijú, jed-
na v Bratislave a druhá v Častej pri Modre. 
Syn ich chodí navštevovať priamo z Anglic-
ka. Ako sama hovorí: Šťastím a láskou ich 
obklopuje päť vnúčat. Keď k nim prídu na 
návštevu, celý dom ožije. Pri nich nemôžu 
byť unavený, ba naopak sú im vzpruhou. 

Ďalšie zanietenie Mária Varečková na-
chádza aj teraz v športe, kde za JDS v Lu-
žiankach do roku 2012 získala množstvo 
medailí, hlavne zlatých, za prvé miesta. Z 
Medzinárodných atletických pretekov v 
Kroměříži tiež priniesla päť zlatých medailí. 
No žiaľ, priamo z pretekov v Nitre, v roku 
2012, ju odviezli do nemocnice a bác. Nut-
ná operácia roztrhnutej šľachy ju niekoľko 
rokov vyradila zo športového diania.  Pre 
ňu to bolo veľkým utrpením, ale teraz, 
postupne absolvuje také športy, ako sú 
bouling, petang, hod granátom. No znovu 
začala v atletike s behom a v tomto roku už 
získala opäť zlatú medailu, dve strieborné 
a jednu bronzovú. Teší ju, že všetko čo robí, 
robí nielen pre jednotu dôchodcov, ale aj 
pre celú obec. 

Od roku 2011 aktívne pracuje v Zák-
ladnej organizácii JDS v Lužiankach, kde 
je celkom pestrá činnosť, ktorú s láskou a 
ochotne prevádza, lebo ju to baví. Nie je to 
len pravidelné mesačné zasadnutie výbo-
ru jednoty dôchodcov, ale aktívne práca s 
radovými členmi na zabezpečenie ich po-
trieb a záujmov. A tak ako aj sama hovorí, 
robí to preto, že ju to baví i keď je toho veľa, 
veľmi, veľmi veľa, ale môže s hrdosťou po-
vedať, že ju to teší, robí  s ľuďmi a pre ľudí. 

Mária Varečková, športom zanietená a 
zmyslom pre povinnosť s ochotou každému 

pomôcť, kto o to požiada, sa v tomto roku 
dožila krásneho životného jubilea. Pri tejto 

príležitosti, by som jej za všetko jej snaže-
nie, i za vzornú reprezentáciu  ZO JDS v Lu-
žiankach, ale hlavne za zviditeľnenie našej 

obce na športoviskách úprimne poďakovať 
a do ďalších rokov jej popriať veľa zdravia, 
šťastia, športového optimizmu, ale hlavne 

všetko najlepšie v kruhu svojich najbližších, 
hlavne vnúčat, ktoré sú ako sama hovorí jej 

srdcovkou a životnou vzpruhou.    

Milan Cabánek

Vnúčatá a šport sú jej srdcovkou
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Občianske združenie VITIS

Lužianky kotlík 2016

Občianske združenie VITIS je verejno-
-súkromným partnerstvom inštitúcií a ob-
čanov obcí Báb, Jarok, Lehota, Lužianky,  
Rumanová, Veľké Zálužie, Rišňovce, Mo-
čenok, Hájske, Horná Kráľová a Trnovec 
nad Váhom.  Členmi OZ VITIS sú okrem zá-
stupcov obcí aj spolky, združenia, športo-
vé kluby, poľovnícke združenia, folklórne 
súbory, podnikatelia a občania, ktorí bý-
vajú alebo vyvíjajú aktivity na území obcí 
združenia. Kancelária združenia sídli v 
priestoroch Kultúrneho  domu vo Veľkom 
Záluží (Hlavná ul. č. 788, Veľké Zálužie).

Východiskovým dokumentom združe-
nia je Integrovaná stratégia rozvoja miest-
nej akčnej skupiny (MAS) VITIS. Nakoľko 

územie združenia patrí medzi vidiecke 
oblasti, členovia sa rozhodli rozvíjať akti-
vity v súlade s Programom rozvoja vidie-
ka 2014 – 2020 a získať finančnú podpo-
ru na rozvojové projekty z európskych 
fondov a realizovať konkrétne projekty v 
prospech občanov jednotlivých obcí. Zá-
kladnou víziou združenia je, aby územie 
MAS VITIS bolo v roku 2020 atraktívnym 
a konkurencieschopným územím vyu-
žívajúcim predovšetkým vlastné ľudské, 
spoločenské a kultúrne zdroje v prospech 
vysokej kvality života v čistom, zdravom a 
kultúrnom vidieckom prostredí. Hlavným 
zámerom aktivít a stratégie  je zabezpečiť 
obyvateľom bývanie a život  s kvalitnou 
infraštruktúrou a komplexnými sociálny-
mi službami. Chceme uchovať a rozvíjať 
bohatú históriu a ľudové tradície regiónu 
a  rozvíjať vidiecky cestovný ruch v pro-
spech tvorby nových pracovných miest 
pre miestnych obyvateľov, a prezentovať 
a propagovať jednotlivé obce združenia. 
Združenie v súčasnosti čaká na rozhodnu-
tie, či naplánované aktivity budú podpo-
rené z programu rozvoja vidieka na roky 

2014 – 2020, kde bola podaná žiadosť o 
nenávratný finančný príspevok. V prípade 
úspechu bude možné realizovať viacero 
rozvojových  projektov obcí, podnika-
teľov ako aj tretieho sektora, ktoré budú 
smerovať ku skvalitneniu života občanov.

Aktivity členov však nie sú viazané len 
na získanie podpory z eurofondov. Kaž-
doročne sú organizované spoločné pod-
ujatia, ktoré spájajú obyvateľov a členov 
združenia. Je potrebné spomenúť pre-
dovšetkým prezentáciu vinárov regiónu 
„Šampión vín MAS VITIS“, ďalej „Turnaj fut-
balových nádejí“, „Prehliadku speváckych 
a folklórnych súborov OZ VITIS“  a „Špor-
tovú olympiádu detí materských škôl“.

OZ VITIS hľadá možnosti ako podporiť 
aktivity v podpore podnikateľov, vidiec-
kom cestovnom ruchu a zachovaní kul-
túrneho dedičstva.  Budeme radi, ak nás 
budete kontaktovať s Vašimi návrhmi a 
zámermi. 

Bližšie informácie o OZ VITIS, jeho čin-
nosti a kontaktoch môžete nájsť na in-
ternetovej stránke združenia: www.vitis.
estranky.sk.

Už tradične a v tomto roku, je to už 6. 
ročník súťaže  vo varení gulášu, sa  v are-
ály našej základnej školy zišli gurmáni vo 
varení gulášu v kotlíku.

Základné ingrediencie si každé  sú-
ťažne družstvo prinieslo podľa vlastné-
ho výberu a skúseností. Varenie gulášu v 
kotlíku je v našom okolí už tradíciou. Ide 
nie len o kuchárske umenie, a to v prvom 
rade, ale aj o spoločenské  stretnutie, pria-
teľské posedenie a vzájomne degustova-
nie uvareného gulášu.

Táto spoločenská akcia sa konala pod 
patronátom kultúrnej komisie pri OZ.

Krásne slnečné počasie vylákalo do 
priestorov areálu ZŠ nadšených záu-
jemcov, jednak tých čo pripravovali toto 
známe chutné jedlo, ale aj tých, ktorí sa 
snažili podporiť a fandiť jednotlivým sú-
ťažným družstvám. Jedno takéto súťažné 
družstvo tvorili aj naši záhradkári v zložení 
Janka Sedláková, Maria Lendelová, Jozef 
Gajdošíka a Milan Cabánek pod vedením 
vedúcej týmu Evy Ferenczyovej.

Varenie gulášu zo sprievodným zábav-
ným programom, bolo peknou  kultúrnou 
akciou v toto slnečné odpoludnie. Vďaka 
Vám organizátori.       

Milan Cabánek.



4

Do rámca aktivít záhradkárov patrí kaž-
doročne  „ Výstava, ovocia, zeleniny, kvetín 
a iných produktov.  Aj tento rok záhrad-
kári a ich sympatizanti  zaplavili stoly KD 
v Lužiankach dopestovanými plodinami.  
Dňa 24.9.2016 bol zber od 14,00 - 18,00 
hod., potom  vyhodnotenie  a  označenie  
štítkami  exponátov  od jednotlivých  pes-
tovateľov a získaných cien. V nedeľu 25.9. 
2016 počas ďakovnej svätej omše za úro-
du členovia výboru záhradkárov sa aktív-
ne zapájali do služieb liturgie.

Výstava bola sprístupnená pre verej-
nosť v nedeľu  od  8,00 hod. Oficiálny 
program začal o 15,00 hod., a jeho otvo-
renie zahájil  predseda  záhradkárov   Mi-
lan Cabánek. Privítal pozvaných hostí  
vdp. kaplána,  predsedu OV SZZ (Okresný 
výbor Slovenského zväzu záhradkárov), 
starostu obce a ostatných prítomných. 
Na spestrenie podujatia vyzval spevácku 
skupinu „ Lúč“ k  ich prezentácii.

Vdp. kaplán Mgr. Ondrej Kellner  po-
žehnal úrodu aj prítomných účastníkov. 
Vo výstižnom príhovore odporúčal  prí-
tomným okrem prosieb a ďakovania  
Bohu,  aby sa  pestovatelia časťou úrody 
dokázali  podeliť  s  núdznejšími.

Predseda OV SZZ Peter Farkaš odovzdal 
„ Poďakovanie“  ZO SZZ Lužianky za účasť 
na výstave AGROKOMPLEX v dňoch 18.8.-
21.8.2016, ktorú realizoval Slovenský zväz 
záhradkárov ako celoslovenskú výstavu 

„OVOCIE ROKA  a ZELENINY ROKA 2016“. 
Je potešiteľné, že celková expozícia okre-
su Nitra sa umiestnila v súťaži na II. mies-
te. Na výstavu zaslali záhradkári z celého 
Slovenska cca 500 vzoriek, pričom ZO SZZ 
Lužianky od 17 pestovateľov poskytla 111 
exponátov. V poďakovaní sa píše, že plo-
dy ovocia a zeleniny, ktoré boli vhodné na 
konzumáciu zaslali pre seniorov do zaria-
denia sociálnych služieb  NITRAVA  v Nitre, 
Železničiarska ul. , a pre občanov v núdzi 
do krízového centra MAJÁK v Bratislave, 
Karpatská ul. Poďakovanie týchto zariade-
ní je uverejnené na webovej stránke  OV 
SZZ Nitra. Pán Peter Farkaš zaprial celej 
záhradkárskej organizácii v Lužiankach 
veľa záhradkárskych úspechov a teší sa na 
ďalšiu spoluprácu pri reprezentácii okresu 
Nitra.

V programe pokračoval Milan Cabá-
nek, ktorý oznámil, že 21.-22.10. 2016 sa 
bude konať v Trenčíne  „ Celoslovenská 
súťaž o najkrajšie jablko“. Záujemcom 
sa poskytne prihláška na vypísanie do 
30.9.2016. Zber jabĺk sa uskutoční 12. 
10.2016 v predpoludňajších  hodinách 
tak, aby mohli byť zaslané poštou do sta-
noveného termínu 14.10.2016.

Predseda Milan Cabánek poďakoval 
tým, ktorí poskytli exponáty na AX, pri-
niesli plody na lužianskú  výstavu a vyzval 
jednotlivcov k prevzatiu darčekov. Potom 
oznámil, že celkový počet vystavovateľov 

bol 38, z toho ovocie prinieslo 18 pestova-
teľov, zeleninu 31, kvety 4 a iné produkty 
10.

Celkový počet exponátov bol 342, z 
toho ovocia 58 vzoriek, zeleniny 237,  kve-
ty  4 a iných  produktov 43.

Ocenenia si prevzali nasledujúci vysta-
vovatelia. 

V kategórii ovocie
1. miesto : Karol SABO
2. miesto : Pavel REMENÁR
3. miesto : Jozef  POLÁČIK                                                        

V kategórii zelenina
1. miesto :  Štefan KRAJČO
2. miesto :  Slavomír ŠATURA
3. miesto :  Jozef  POLÁČIK

Treba sa zmieniť o tom, že v tomto roku 
bolo menej ovocia, pretože na jar veľa 
rozkvitnutých  ovocných stromov zamrz-
lo, preto bolo vystavených aj menej expo-
nátov ovocia.

Objavujú sa aj nové pozitívne prvky u 
niektorých pestovateľov, že majú označe-
né odrody  ovocia a zeleniny. 

Niektorí pestovatelia majú záľubu  v  
pestovaní  menej  známej pálčivej   ze-
leniny a doniesli  aj vedeckú klasifikáciu 
plodín, kde bolo znázornené , ako  treba  
uložiť vzorku , aby bolo možné posúdiť 
rôznu zrelosť plodov. Okrem toho v  zim-

nom období sa od-
porúča konzumo-
vať pálčivé jedlá, 
ako boj proti pre-
chladnutiu. Taktiež 
sa v charakteristi-
ke píše, že pálčivé 
papriky sú vhodné  
ako ochrana proti 
baktériám, ktoré 
vyvolávajú črevné 
hnačky.  Jednou z 
nich je aj  pálčivá 
paprika Habane-
ro, ktorá dosahuje  
200 000 – 300 000 
Scovilleho jed-
notiek pálčivosti 
(SHU) a je jednou 
z najpálčivejších 
paprík. Uvádza sa , 
že  kajenské kore-
nie má 30 000 – 50 
000 SHU  a  obran-
ný  sprej  5 300 000 
SHU.

34. ročník „Výstava ovocia, zeleniny, kvetín  
a iných produktov “ 
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Nielen toto ale  aj iné  zaujímavosti  
sme mohli vyčítať s  priložených  vedec-
kých článkov o novodobých pálčivých od-
rodách paprík.

V kategórii kvety :
1. miesto :  Elena VARGOVÁ a  Anna 

STANOVÁ
2. miesto  :   Ing. Zuzana  HOLEŠOVÁ
3. miesto  :   Monika SLOVÁKOVÁ
Pán predseda vyhlásil zástupcov „ Naj-

krajšie ovocie a zelenina“, ktorí získali títo 
záhradkári :. MUDr. Ján KORCH za najkraj-
šiu hrušku, odroda MEDATOVÁ

a  Jozef GAJDOŠÍK za najkrajšiu papri-
ku, odroda KURTOWSKA.

Z udelených mimoriadnych cien získali 
: 

1. miesto  :   Helena LAUKOVÁ za na-
aranžovaný kôš ovocia  a kôš zeleniny

2. miesto  :  Judita Mikulášiková za ko-
lekciu obrovských tekvíc

 3. miesto  :  Marek UPOHLAV, (12 ročný 
žiak), za kaktusové ihrisko a skalku.

Všetkým oceneným okrem diplomu a 
darčeka  prispela kyticou piesni  spevácka 
skupina Lúč.

Každým rokom je výstava obohatená 
nielen o lepeno-sypané obrazy, ale aj o  
iné produkty. Tento rok rozšírila poznatky 
o blahodarnom pôsobení ovocia a zeleni-
ny na ľudský organizmus  Eva Ferenczio-
vá, členka výboru záhradkárov, ktorá 
zabezpečila zaujímavé  podklady  pod ná-
zvom „ Farby v ovocí a zelenine“. Rôz-

nofarebné tabuľky sme umiestnili na stĺpy 
sály KD, ktoré vyjadrovali , že biele ovo-
cie a zelenina posilňujú imunitný systém 
(banány, cesnak, cibuľa,  kaleráb atď.).   
Zelené plody očisťujú a detoxikujú orga-
nizmus (brokolica, zelené jablko a hruška, 
hrášok, špenát , uhorky a iné).   Červené 
plodiny majú blahodarný vplyv na ľud-
ské telo (červené hrozno, jablká, kapusta, 
jahody,  paprika melón atď.).    Oranžové 
a žlté plody sú prevenciou proti rakovine 
a proti starnutiu (broskyne, citróny, mar-
hule, mrkva, žlté jablko a hruška, zemiaky, 
zázvor  a iné).   Modré a fialové plody 
podporujú celkové zdravie (baklažán, čer-

nice , slivky, fialové zemiaky atď.).
Z výzdoby, ktorú previedla  Emília 

Hrušková, každý účastník bol oboznáme-
ný , že sa jedná o 34. ročník výstavy ovo-
cia, zeleniny a kvetín.

Touto cestou ďakujeme všetkým pes-
tovateľom, ktorí prispeli na  „Výstava ovo-
cia, zeleniny, kvetín a iných produktov“.  Z 
vystavovaných vzoriek  sa  vytvorila pale-
ta farieb, tvarov a hmotností, čo potešilo a 
povzbudilo  všetkých  záhradkárov i sym-
patizantom a iste  podnieti aj ich tvorivú 
aktivitu.  

Ing. Katarína ŠEBOVÁ, CSc.

“Vylejem na vás vodu čistú, dám vám srdce nové a 
nového ducha vložím do vás.” Ez 36, 25-26 Birmovka

V nedeľu 4. 9. 2016 pristúpilo 21 našich 
mladých po ročnej duchovnej príprave k 
sviatosti kresťanskej dospelosti. 

Generálny vikár Peter Brodek v úvode 
svojho príhovoru položil dve otázky, ktoré 
najčastejšie dostávajú kandidáti  birmova-
nia: “Prečo chceš ísť na birmovku?” a najmä 
“Čo si dostal na birmovke?”. “Odhliadnuc od 
hmotných pozorností  od blízkych, je od-
poveď v skutočnosti hlbšia a vzácnejšia. Je 
to dar prítomnosti Božieho Ducha, ktorý je 
vo mne, pôsobí vo mne a to sa dá vidieť  len 
na základe toho,  čo sám v sebe pozorujem, 
čo sa vo mne uskutočňuje, ”povedal a prí-
kladmi zo života povzbudil birmovancov k 
plnému životu v  pravej slobode, pravde a 
láske - k životu v Duchu Svätom. 

“Prijmi znak Daru Ducha Svätého” znelo 
následne nad hlavami našich mladých.  

Pekná výzdoba, spevy, slová vďaky, fotky, 
stisky rúk; Pôsobivý štart na cestu k duchov-
nej dospelosti. Nech Duch slobody, pravdy 
a lásky vo Vás rastie a cez Vás pôsobí . 
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V sobotu 27.8 2016 sme vycestova-
li autobusom o 6,30 hod. z Lužianok do 
Ledníc.  Obec  sa nachádza na južnej Mo-
rave vzdialená od Břeclavi  8 km severo-
západne, ležiacej v blízkosti rakúskych 
hraníc.  O 10,00 hod sme vystupovali už 
na pôde Vysokej školy zemědelskej, kde 
sme boli pozvaní na 
návštevu „Poľné dni“. 
Každý návštevník dostal 
Katalóg zelenín „ Moravo 
Seed“, večné pero, sáčky 
semien a fľašku prame-
nitej vody. VŠZ dodáva 
semená úžitkových plo-
dín šľachtiteľskej stanici 
Mikulov, nachádzajúcej 
sa neďaleko Ledníc. Po 
degustácii niekoľkých 
odrôd rajčín a paprík 
sme boli oboznámení 
s kontrolou osív a s jej 
energetickým nárokom. 
Na ďalšom stole asistent 
mal pripravené neozna-
čené semená zelenín, 
ktoré sme mohli typo-
vať a pri nesprávnom 
označení nás opravil. V 
blízkosti, na zemi boli označené odrody 
mrkvy a opodiaľ tekvice ozdobné, veľko-
plodé, cukiny a baklažány. Na inom stole 
sme videli odrody uhoriek nakladačiek.

Z množstva fóliovníkov sme si mohli 
prezrieť iba dostupné, kde sme obdivo-
vali krásne a rôzne vyfarbenú papriku, 
rôznych tvarov i odrôd. V inom fóliovní-
ku sme videli množstvo rajčín od dro-
bunkých až po veľkoplodé, najčastejšie 

červené a menšie množstvo žltých , buď 
okrúhle alebo podlhovasté. Všetky odro-
dy paprík, či rajčín  nechávajú dozrieť- vy-
zrieť, aby sa z nich mohli odoberať seme-
ná vhodné pre nasledujúci rok. Ostatné 
fóliovníky boli uzavreté a v nich sme videli 
už dozreté uhorky šalátovky .

Potom sme si mohli pozrieť políčka 
pokryté čiernou netkanou fóliou, na kto-
rých pestovali rajčiny, cibuľu, petržlen a 
kvety, všetko určené na semeno, vhodné 
do vonkajších podmienok.

 Pri odchode si mnohí záhradkári 
kúpili v stánku semená zelenín, kvetín a 
cesnak.

Po obedňajšej prestávke sme o 14,00 
hod. navštívili Lednický zámok. Sprievod-

kyňa nám oznámila, že najstaršia zmienka 
o Ledniciach je z r. 1244, kedy český kráľ 
Václav prepožičal časť Ledníc rakúskemu 
šľachticovi  Siegfriedovi Sirotkovi. O päť 
rokov neskôr český kráľ Přemysel obdaro-
val ďalšou časťou obce  Jindřicha z Lich-
tenštajska, ktorým sa otvorilo  takmer 

700 ročné pôsobenie 
dynastie Lichtenštajnov-
cov na Morave.

Najväčší rozkvet 
zámku nastáva v 17. 
stor., kedy sa panovnícky 
rod  usadil v neďalekých 
Valticiach  a Lednický 
zámok s parkom pre-
menili na reprezentačné 
letné sídlo. Na rozvoji sa 
najviac podieľal Karol I., 
ktorý sa zúčastnil v roku 
1620 stavovského po-
vstania, v bitke na Bielej 
hore. Hoci bol evanjelik, 
predsa bojoval na ka-
tolíckej strane , čiže bol 
verný cisárovi, proti pro-
testantom. Keďže víťaz-
nou stranou bol cisár a 
jeho stúpenci, tí skupo-

vali skonfiškovaný majetok vzbúrencov, 
čím sa stal Karol I. miestodržiteľom České-
ho kráľovstva a jeho rod bol najbohatším 
rodom na Morave.

Karol I.- Karol Eusebius , študoval prá-
vo v Bruseli , veľa cestoval, okrem umenia 

a architektúry sa zaoberal chovom 
koní a záhradníctvom. Vedľa zámku dal 
postaviť stajne s jazdiarňou. 

Od r. 1684 vlastnil panstvo syn Karola 

Návšteva perly južnej Moravy
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I., Ján Adam Ondrej z Lichtenštajnska, kto-
rý dostavil bočné krídla zámockej budo-
vy. V tomto období získali Lichtenštajnov-
ci panstvo Vaduz a Schellenberg, základ 
štátu Lichtenštejsko  (Luxembursko). Ich 
panstvo vlastnilo 46 zámkov, 24 miest, 35 
trhových mestečiek a 756 obcí.

V druhej polovici 18.stor. sa vtedaj-
ší majiteľ panstva  Alois I.- Jozef , spolu 
s architektom Jozefom 
Hardtmuthom zamerali 
na zveľadenie záhrady 
a parku. Naprojektovali 
rozšírenie parku do tvaru 
veľkej hviezdy a rozdelili 
ho na 8 častí – alejí  ( 8 je 
pre slobodomurára  ma-
gickým číslom), niekoľko 
km dlhých a zakončili ich 
rôznymi stavbami, napr. 
minaretom , ktorý mož-
no obdivovať aj dnes. Má 
výšku 60 m .

Panovník s architek-
tom  si vytvorili priateľ-
ský vzťah. Hardtmuth bol 
aj vynálezcom tužky a vo 
Viedni vyrástla továreň, 
ktorú po jeho smrti pre-
miestnili do Českých Bu-
dejovíc, kde sa stala zák-
ladom firmy KOH-I-NOOR  HARDTMUTH.

Alois II- Jozef v prvej polovici 19. stor. 
navštívil Anglicko. Tu sa skontaktoval s 
architektom P.H. Desvig-
nesom, ktorý projektoval 
zámok aj s výstavbou 
skleníka.

Tak v r.1843-1858 pre-
stavali Lednicky zámok v 
štýle tudorovskej gotiky 
– novogotický štýl. 

My sme absolvovali 
iba I. okruh , čiže príze-
mie, kde nás sprievodky-
ňa upozornila, že dreve-
né vyrezávané schodisko 
vo veľkej hale je vyrobe-
né z lipového dreva bez 
kovových materiálov , 
nad ktorým trónia tri ob-
razy predkov. Postupne 
sme prechádzali jednot-
livými miestnosťami – 
salónmi, modrý tanečný, 
červený (fajčiarsky) tyr-
kysový, kde stropy boli vyrezávané a zho-
tovené buď z kanadského orecha, alebo 
z iného dreva a salóny okrem tapiet boli 
obložené drevom. Videli sme aj honos-
né  lustre, ktoré vážili aj 700 kg. Knihovňa 
bola vyrobená viedenskou firmou, v kto-
rej bolo vretenovité schodisko z dubové-

ho dreva a práca na ňom trvala 8 rokov, 
na ktorom bol motív vták, jašterica a žaba. 
Na stene bol  oltár vyrobený z troch vzác-
nych materiáloch, najväčšiu časť zaberala 
slonová kosť.

V rytierskom salóne okrem brnenia 
bola zaujímavá aj novogotická klenba.

Všetky miestnosti boli doplnené hod-
notným mobiliárom a obrazmi, nakoľko 

prízemie slúžilo so svojimi reprezentač-
nými sálami  k  slávnostným stretnutiam 
európskej šľachty.

V r. 1996 bol tento umelecký klenot 
zapísaný do Zoznamu svetového  prírod-
ného a kultúrneho dedičstva UNESCO.

Po skončení prehliadky zámku bolo 
osobné voľno až do 17. hod. Niektorí zá-
hradkári išli do skleníka, iní prezerali park, 
alebo sa dali kočiarom odviesť po parku, a 

ďalší si prezreli výstavu „ Sochy z piesku“. 
Na tvorbe 16 sôch sa podieľalo 8 sochárov 
2 mesiace. Vyrobili ich iba z udusaného 
piesku a vody. Popíšem aspoň niektoré.  
Ján Werich -  český divadelný a filmový 
herec, scenárista, dramatik. Jeho výrok :   
„Kto chce hľadá spôsob. Kto nechce hľadá 
dôvod“.

Antonín Dvořák - najvýznamnejší hu-
dobný skladateľ. Jeho 
skladba „Novosvěcká 
synfonie“ zaznela ako 
prvá po pristáti americ-
kých kozmonautov na 
Mesiaci.

Božena Nemcová – 
zakladateľka novodobej 
českej prózy.

Alfonz Mucha – sve-
toznámy český maliar a 
dizajnér plagátov. 

 Ján Žižka z Trocnova 
( 1360-1424) český husit-
ský vojvodca.

Golem- údajne ho 
stvoril koncom 16. stor. 
židovský rabín. 

Rudolf II – podpo-
roval umenie, kultúru a 
vedu.

 Karol IV – bol 1. čes-
ký kráľ a cisár Svätej  ríše rímskej. Založil 
univerzitu v Prahe, Karlov most cez Vlta-
vu, hrad Karlštejn. Spolu s otcom začali so 

stavbou Svätovítkovské-
ho chrámu.

Sv. Václav - prvý svä-
torečený. Príslušník dy-
nastie Přemyslovcov. Pat-
rón Česka. 

Šperk z Veľkej Moravy 
z roku 833- 907.

Libuša- manželky Pře-
mysla  Oráče, zakladateľ-
ka dynastie Přemyslov-
cov.

Věstonická Venuše - 
keramická soška vyrobe-
ná z pálenej hliny, pochá-
dza z mladého paleolitu , 
objavená ( vykopaná) 29 
000- 25 000 pred n. l. Je 
najstaršia známa figúr-
ka na svete. Našla sa na 
Morave medzi Dolnými 
Věstonicemi a Pavlovom.

Obohatení históriou a súčasnými od-
rodami zelenín, za slnečného počasia sme 
sa vracali do svojich domovov, aby sme 
mohli získané poznatky uplatňovať v na-
šich podmienkach.    

  Ing. Katarína ŠEBOVÁ, CSc.
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Narodil som sa 28. novembra 1982 v 
Partizánskom ako tretí syn svojim rodičom 
Rudolfovi a Otílii. Áno, dobre počítate, mo-
mentálne mám ešte Kristove roky. Som 
rodákom z Hradišťa, dedinky neďaleko 
Partizánskeho. V deň môjho narodenia 
bola prvá adventná nedeľa a 
advent, ako dobre vieme, sa 
spája s radostným očakáva-
ním Kristovho príchodu, jed-
nak toho prvého, kedy sa Boh 
stáva jedným z nás v malom 
dieťati, čo si pripomíname 
na Vianoce, ako aj očakáva-
nie druhého príchodu, Ježiša 
zmŕtvychvstalého a nane-
bovstúpeného, keď príde v 
sláve a povolá nás k sebe. 
Túto radosť z očakávania, a 
ešte lepšie, radosť z Pána, vy-
jadruje aj svätý apoštol Pavol 
v liste Filipanom: „Ustavične 
sa radujte v Pánovi! Opaku-
jem: Radujte sa! ... Pán je blízko.“ Túto radosť 
som dostal od nášho milujúceho Boha ako 
dar, ktorý som si nijako nezaslúžil a nechcem 
si ju nechať len pre seba, preto ju chcem 
mnohorakým spôsobom ďa-
lej ponúkať ľuďom, ktorí ešte 
nepoznajú Boha alebo majú 
o Ňom nesprávne či pokrive-
né predstavy, ako aj tým, ktorí 
síce v Neho veria, ale ich vie-
ra sa stala niečím zvykovým 
či uspatým v ich životoch. 
Sám si pritom uvedomujem, 
že nebyť Božích zásahov v 
mojom živote a Jeho milostí, 
možno by som tiež žil vo zvy-
kovej viere (toto musíš, tamto 
nesmieš) a nedokázal by som 
povzbudzovať druhých.

Na strednú školu som cho-
dil na Gymnázium Jána Bosca 
v Šaštíne – Strážach, kde som postupne, aj 
vďaka pomoci saleziánov, spoznával moje 
skryté talenty a mal som zároveň príleži-
tosť ich rozvíjať. Hudobné nadanie som 
uplatňoval spevom, hrou na klarinet, na 
gitaru a na bicie, ale jasné, že nie naraz. Po-
čas tohto štúdia som si splnil aj sen hrať v 
muzikáli. Išlo o ochotnícke divadlo v Boša-
noch a divadelná hra sa volala „Sen o ruži“. 
Na základe tejto pozitívnej skúsenosti som 
sa po skončení gymnázia hlásil na herectvo 
do Bratislavy, kde ma však neprijali. V tom 
istom roku som sa hlásil aj na medicínu, tiež 
do Bratislavy, keďže som mal túžbu starať sa 
o zdravie ľudí, ale ani tieto prijímacie poho-

vory neboli pre mňa úspešné. Rok som pra-
coval v gumárňach v Dolných Vesteniciach 
a pri stretnutí s ľuďmi a v rozhovoroch s nimi 
som spoznal, že to, po čom som túžil, teda 
stať sa hercom alebo lekárom, sa dá, pre nie-
koho možno nepochopiteľne, spojiť práve v 

kňazstve. Obrazne sa dá povedať, že kňaz je 
akoby herec, ktorý sa nemá hrať na Krista, 
ale ktorý je v úlohe Krista, keď On počas svä-
tej spovede odpúšťa  a  vo svätom prijímaní 

sa dáva. Používa život, telo a úlohu kňaza 
na sebadarovanie tým, ktorí Mu neodpo-
rujú. Kňaz je aj lekár, nie však tela, ale duše, 
kedy opäť nie on, ale Kristus prostredníc-
tvom neho lieči a uzdravuje dušu zranenú 
hriechmi. Pri rozhodovaní stať sa kňazom, 
odpovedať na Božie volanie, som si okrem 
týchto skutočností uvedomil, že Boh mi od-
malička posielal takzvané puzzle v podobe 
okolností života, v ktorých mi dával poznať 
nielen to, že ma miluje, ale aj to, že chce dať 
poznať svoju lásku mnohým aj cezo mňa. 
Ja som sa najprv snažil poskladať z tých 
puzzlí svoju predstavu o živote, a to priro-
dzenou túžbou po manželstve a rodine, ale 

Boh trpezlivo vyčkával a vytrvalo posielal 
ďalšie čiastočky, aby som v sebe spoznal aj 
nadprirodzenú túžbu.            Po „úspešnom“ 
odmietaní Božej vôle pre môj život som 
napokon zistil, že Boh chce, aby som sa stal 
nástrojom radosti, odpustenia a posvätenia 

v Jeho rukách cestou kňaz-
stva, aby som sa stal hercom 
a lekárom v Jeho, a nie v tom 
svojom chápaní. Čím ďalej, 
tým viac som si uvedomoval, 
že Boh od nás nechce veci, na 
ktoré nemáme, ktoré by boli 
neuskutočniteľné. Niektorí 
vnímajú Boha ako toho, ktorý 
stále niečo požaduje, ale On 
najprv dáva, až potom vyža-
duje a k tomu, čo od nás chce, 
dáva aj potrebnú posilu, aby 
sme to mohli plniť. Ako sa 
ľudovo hovorí: „Komu dáva 
Pán Boh kravičku, tomu dá 
aj trávičku.“ Stále je viac toho, 

čo Boh robí pre nás, ako toho, čo my robíme 
pre Neho. Stále je viac toho, čo od Neho do-
stávame, ako toho, čo strácame.  

Po kňazskej vysviacke, 12. júna 2010, 
som ako kaplán rok pôso-
bil vo farnosti Topoľčianky, 
potom štyri roky vo farnosti 
Nitra – Chrenová, a nakoniec 
rok vo farnosti Bánovce nad 
Bebravou. Teraz som určený 
ako výpomocný duchovný 
pre farnosť Lužianky s pas-
toračnou výpomocou vo 
farnosti Nové Sady, pričom 
počas akademického roka 
budem študovať v rakúskom 
Heiligenkreuzi, blízko Viedne, 
odbor Spiritualita a Evanjeli-
zácia.

O tom, že cesty Pánove sú 
nevyspytateľné a že Boh má 

zmysel pre humor, svedčí aj fakt, že terajší 
pán farár Peter M. bol mojím predchodcom 
v kňazskom seminári, kde ja som bol prvák, 
keď on bol štvrták. Bol aj mojím nástupcom 
ako kaplán v Topoľčiankach po tom, čo som 
ja odtiaľ odišiel, a teraz sme v jednom čase 
na jednom mieste, tu, v Lužiankach. 

Boh vie, čo chceme a o čo Ho prosíme, 
ale túži nám dať predovšetkým to, čo po-
trebujeme. A nie vždy prosíme o to, čo aj 
potrebujeme. Preto je to pre nás celoživot-
ná výzva, učiť sa Mu stále viac dôverovať. 
Chcem sa tomu s radosťou učiť spolu s 
vami. Prosím vás o modlitbu a všetkým vám 
posielam Božie požehnanie.

Mgr. Ondrej Kellner, výpomocný duchovný farnosti 
Lužianky
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Polievka z červenej šošovice
Suroviny: 
300g červenej šošovice, 1 batat, 3 

mrkvy, 1 sójová smotana (250ml), za 
hrsť čerstvej petržlenovej vňate, úde-
né tofu, soľ, čierne korenie, 1 PL kur-
kumy

Postup: 
Dáme  spolu uvariť červenú šošo-

vicu, na malé kúsky nakrájaný batat a 
mrkvu. Trvá to  iba 10 minút, ak batat 
aj mrkvu nakrájate na menšie kúsky. 
Varíme v akurátnom množstve vody, 
aby jej nebolo ani príliš veľa, ani príliš 
málo. Podľa toho, akú hustú polievku 
máme radi. Pridáme sójovú smotanu, 
za veľkú hrsť čerstvej petržlenovej 
vňati, soľ, čierne korenie a kurkumu a 
máme navarené. Podávame s osmaže-
nými kockami údeného  tofu.

Husacie stehna plnené gaštanmi
Suroviny:
4 ks väčších husacích stehien, soľ, 

korenie čierne mleté čerstvé, 150g 
šunky, 200 g jedlých parených gašta-
nov, 70g mrkvy, 50g šalotky, 1-2 strú-
čiky cesnak, 100 g  stonkového  zeleru, 
50g kyslej smotany, 2 žĺtky, strúhanka,  
150g cibule,  1 vetvička, čerstvého 
rozmarínu, 500ml hydinového vývaru, 
200ml červeného vína

Postup:
Očistené a umyté stehno vykostíme 

(odstraňujeme len hornú kosť), mäso 
opatrne nakrojíme a naklepeme, oso-

líme a okoreníme. 
Plnka: 
gaštany so šalotkou, mrkvou a ze-

lerom rozmixujeme, pridáme kyslú 
smotanu, cesnak, soľ, korenie a žĺtky. 
Všetko spolu vymiešame. Plnka musí 
byť polotuhá – podľa potreby môže-
me pridať strúhanku. Plnkou naplníme 
vykostené stehno a zabalíme ho do  
šunky. Stehná opečieme na olivovom 
oleji z každej strany, preložíme do pe-
káča, pridáme rozštvrtenú cibuľu, po-
pučený cesnak, tymian a podlejeme 
vývarom a červeným vínom. Prikryje-
me a dáme piecť asi na 1,5 hodiny na 
teplotu 180oC .

Stehno po upečení vyberieme a 
odložíme do tepla, šťavu precedíme a 
necháme odpariť. Zahustíme ju stude-
ným maslom. Stehná rozkrojíme, ulo-
žíme na tanier a podávame s duseným 
ružičkovým kelom a prelejeme zredu-
kovanou omáčkou

Bravčové karé plnené gaštano-
vou plnkou 

Suroviny:
600g bravčového karé bez kosti, 

soľ, mleté čierne korenie.  
Plnka: 
200g gaštanov, 2 vajcia, 1 cibuľu, 

150 g žemle alebo iného bieleho pe-
čiva, 1 lyžicu masla, 2 lyžice koňaku, 
2dl mlieka, soľ, mleté čierne korenie, 
zázvor, 2,5dl piva, korenie čili, mletá 
červená paprika.

Postup:
Narezané gaštany varíme 30 až 45 

minút vo vode. Uvarené ich ošúpeme 
a necháme vychladnúť. Potom ich 
nadrobno pokrájame, alebo ich mô-
žeme zomlieť. Nakrájanú cibuľu krátko 
osmažíme. Gaštany zmiešame s osma-
ženou cibuľou, žemľou pokrájanou na 
kocky, s koňakom, vajciami, mliekom 
(podľa potreby, aby plnka nebola prí-
liš riedka), soľou, korením a zázvorom. 
Zmes necháme odstáť. Jedlo môže-
me pripraviť dvoma spôsobmi. Prvý 
spôsob: naplníme roládu, mäso roz-
krojíme na veľký plát, naklepeme, na-
plníme, zaviažeme motúzikom a upe-
čieme.  Druhý spôsob: ako minútku. 
Karé rozkrájame na 5 hrubších plátkov, 
v nich urobíme zárez, akési vrecko, 
ktoré naklepeme, solíme, okoreníme a 
naplníme. Okraje spojíme špáradlami. 
Z jednej strany ich obalíme v hladkej 
múke a opečieme na veľmi horúcom 
tuku z oboch strán. Na každé mäso 
kvapneme čili a podlejeme pivom. Pri-

kryté dusíme asi 15 minút. Podávame 
s ryžou, alebo pečenými zemiakmi.

Gaštanová torta
Suroviny: 
250g práškového cukru, 140g gaš-

tanov, 230g hrubej múky, 7 vajec
Krém: 
250g masla, 200g práškového cuk-

ru, 10g maizeny, 140g gaštanov, 1dl 
mlieka, 1 žĺtok

Ozdoba (malé gaštany): 
100g varených gaštanov, 50g práš-

kového cukru
Čokoládová poleva: 
50g práškového cukru, 50g marga-

rínu, 1 vajce, 1 lyžica kakaa
Postup:
Žĺtky miešame s práškovým cuk-

rom asi štvrť hodiny. Potom pridáme 
uvarené, olúpané a pretreté gaštany, 
múku a tuhý sneh, všetko zľahka pre-
miešame a nalejeme do vymastenej 
a múkou vysypanej tortovej formy 
alebo kastróla. Tortu pečieme v stred-
ne teplej rúre asi tri štvrte hodiny. Po 
upečení ju necháme vychladnúť, vo-
dorovne prekrojíme na tri diely, ktoré 
potrieme krémom a pokladieme na 
seba. Tortu po vrchu potrieme kré-
mom a zdobíme maličkými gaštanmi. 

Krém: 
Do vriaceho mlieka prilejeme za 

stáleho miešania studené mlieko s 
rozšľahanou maizenou a so žĺtkom a 
povaríme. Cukor vymiešame s maslom 
a po častiach primiešame vychladnutý 
krém a uvarené pretreté gaštany. 

Ozdoba: 
Uvarené pretreté gaštany rozmieša-

me s práškovým cukrom a formujeme 
na maličké gaštany, ktoré z dvoch tre-
tín namáčame do čokoládovej polevy. 

Čokoládová poleva: 
Celé vajce s cukrom a kakaom šľa-

háme nad parou do zhustnutia. Do 
zmesi, ale už nie nad parou, zamieša-
me margarín.

Okienko do kuchyne
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Základná organizácia Jednoty dôchodcov 
každoročne pripravuje pre seniorov rôzne 
voľno časové podujatia. Teší nás, že o 
podujatia, ktoré starostlivo a zodpovedne 
pripravujeme, aj v úzkej spolupráci so 
starostom obce p. Jozefom Bojdom a 
pracovníkmi OÚ, je veľký záujem. A práve 
táto skutočnosť nás posúva dopredu 
a zaväzuje k tomu, aby podujatia mali 
vysokú kultúrnu a spoločenskú úroveň, aby 
obohatili ich život  a seniori  neboli na okraji 
spoločnosti, ale práve naopak. 

Našim cieľom je a bude, aby seniori 
prežívali dôstojný a aktívny život v kruhu 
svojich rovesníkov. Sme generá-
cia, ktorá sa vie tešiť z každého 
prežitého dňa, pekného zážitku, 
pozerať sa na život s optimiz-
mom, prekonávať pohodlnosť 
a byť aktívni vo všetkých  sme-
roch života.

Oboznámili sme sa s Národ-
ným programom aktívneho 
starnutia na roky 2014-2020, z 
ktoré čerpáme aj pri plánovaní 
našich podujatí, ktoré boli bo-
haté na aktivity v oblasti kul-
túrnej, poznávacej, športovej, 
turistickej a rekreačnej.

 Naši členovia s obľubou sa 
zúčastňujú na fašiangových po-
sedeniach, kde si pripomínajú 
tradície našich predkov. Druhá 
májová nedeľa už tradične  patrí 
mamičkám. Pri tejto príležitosti Dňa ma-
tiek spolupracujeme s kultúrnou komi-
siou pri OZ a sme nápomocní pri organi-
zácii tejto krásnej spoločenskej udalosti.

Pri príležitosti Dňa ruží v Dolnej Krupej 
naše spevácke skupiny Lužiančanka a Lúč 
obohatili kultúrny program kyticou krás-
nych piesni, dôstojne reprezentovali našu 
obec. Za hodnotné vystúpenie dostali od 
kastelánky pozvanie aj na budúci rok.

 Mesiac október už tradične patrí senio-
rom. Našou snahou bolo pripraviť dôstoj-
ný program. Záštitu nad podujatím pre-
vzal starosta obce, ocenil občanov ktorí 
svojou angažovanosťou a dlhoročnou 
prácou v produktívnom veku sa pričinili o 
rozvoj a zviditeľnenie obce v rôznych ob-
lastiach  zápisom do pamätnej knihy obce 
a plaketou.

Za rozvoj a zveľaďovanie obce boli oce-
není: Ing. Dušan Spáč, Pavol Karas

Za výchovnú vzdelávaciu činnosť: Mgr. 
Mária Košťálová

Za kultúrno-osvetovú činnosť: Anna 
Horková, Karol Sabo

Za športovú činnosť :  Ernest Bojda, Ján 
Hotový

V kultúrnom programe vystúpili spe-
vácka skupina Zbežanka s nezabudnu-
teľnými piesňami Nabucco a Halleluja.  
Na  javisku sme privítali Otta Waitera a 
Andreu Fischer, ktorí   peknými piesňami 
rozospievali plnú sálu kultúrneho domu. 
Ťažko sme sa s nimi lúčili, boli by sme po-
kračovali a zotrvali vo vynikajúcej nálade, 
možno aj do neskorých hodín.

Mesiac úcty k starším sme ukončili kon-
certom v Poprade, na ktorom sa zúčastni-

lo 106  seniorov. Koncert 
zorganizovala agentúra In-
tegrácia pod názvom „Sln-
ko svieti aj pre seniorov“. 
Bol to krásny umelecký 
zážitok. Nevadil nám ani 
dážď, ktorý nás sprevádzal 
do Popradu a späť.

Našich členov sa snaží-
me  inšpirovať k aktívnemu 
prístupu k divadlu. Vieme, 
že každý nemá možnosť 
navštevovať divadelné 
predstavenia a preto sa 
snažíme o vhodné načaso-
vanie predstavení, aby boli 
pre našich členov dostup-
né a vyhovujúce. Navštívili 
sme predstavenia Panikári, 
Dámska šatňa, Flamengo a 

Povolanie pápež.
Zorganizovali sme jednodňový zájazd 

do čokoládovne v Kittese, kde sme si 
pozreli výrobu čokolády s odborným vý-
kladom a vianočnú Viedeň s historickými 
pamiatky. 

Navštívili sme kultúrno-spoločenské 
podujatie v Sebechleboch- Starej Hore, 
ktorá je známa svojim zachovalým archi-
tektonickým prostredím. Súčasťou pod-
ujatia bol bohatý kultúrny program, vrá-
tane s vystúpením folklórnych súborov a 
ľudovej hudby. Na jarmoku sa prezento-
vali rôzne remeslá, ktoré vytvorili rozsiahli 
remeselný jarmok.

Nezabudnuteľným zážitkom bol dvoj-
dňový  zájazd do Vysokých Tatier, kde sme 
si na Hrebienku pozreli ľadové sochy , kto-
ré vytvorila dvanástka majstrov ľadového 
remesla. I keď počasie na túto dobu bolo 
teplé a sochy húževnato odolávali, odme-
na pre nás bola atraktívna ľadová ohňová 
show.

Zorganizovali sme trojdňový zájazd na 
Moravu. Začali sme prehliadkou pamä-
tihodností mesta Olomouc so sprievod-

Lužianski seniori žijú aktívne
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com, ktorý nám zaujímavým spôsobom 
priblížil históriu mesta ,konkrétne stĺp 
Najsvätejšej Trojice, gotický kostol sv. 
Mořice, Horné námestie- radnica- orloj- 
kostol sv. Michala, námestie Republiky- 
katedrála sv. Václava- Dóm- Václavské 
námestie.

Na druhý deň sme si pozreli pamäti-
hodnosti Brna so sprievodcom. Cieľom 
prehliadky bolo historické centrum- Stará 
radnica a jej okolie- Zelený trh-Kapucín-
ske  námestie- Katedrála sv. Petra a Pavla- 
Denidovy sady- Dominikánske námestie, 
Nová radnica- Námestie Slobody- kostol 
sv. Jakuba- hrad Špilberk.

Program bol náročný, avšak my sme si 
odnášali nové a zaujímavé infomácie.

Tretí deň sme išli do priepasti Maco-
cha, ktorá je najväčšou priepasťou svojho 
druhu v ČR a v strednej Európe. Na dne 
priepasti sme nastúpili na malé lodičky, 
romantickou plavbou a vtipnými po-
známkami sprievodcov sme sa dostali na 
koniec jaskyne. Pokračovali sme na Led-
nický zámok ,ktorý je súčasťou svetového 
a kultúrneho dedičstva UNSCO. Učaril nás 
zámok, ktorý je obklopený 
rozsiahlymi záhonmi, ktoré 
pokrývajú kvetinové kober-
ce.

Na týždenný pobyt pri 
Jadranskom mori na ostrove 
Čiovo, ostanú krásne spo-
mienky, 

na pláže s priezračnou vo-
dou, na prírodné krásy a kul-
túrne pamiatky na návštevu 
mesta Trogír, plavbu trajek-
tom do Splitu, spoločne strá-
vené voľné chvíle pri speve, 
petangu a hrách.

Pre posilnenie a udržanie 
fyzickej kondície sme zorga-
nizovali vychádzky na Kalváriu, na výsta-
vu Gardénia, do vianočného mestečka v 
Nitre, zorganizovali sme kú-
panie v Poľnom Kesove.

Naši členovia nás úspešne 
reprezentovali na Okresnej 
športovej olympiáde v Ca-
baji-Čápore. Mária Varečková  
beh na 200m - 1. miesto

Mária Ábelová      hod  váľ-
kom -        3. Miesto

 Edita Vrabcová     streľba     -             
3. Miesto

Na Okresnej súťaži v stol-
nom tenise nás reprezen-
tovali Vojtech  Korpáš, Ing. 
Štefan Krajčír, Táňa Moravčí-
ková, ktorá sa umiestnila na 
1. mieste, Milica Čeryová- 3. miesto.

Na turnaji v petangu, ktorý sa konal pod 

záštitou starostu obce sa na treťom roční-
ku zúčastnilo  150 účastníkov z toho 106  
súťažiacich. V kategórii žien na 2. mieste 
sa umiestnila naša členka Elena Vargová, v 
kategórii mužov na 3. mieste  sa umiestnil 
Vojtech Korpáš. Teší nás, že turnaja sa zú-

častňujú členovia zo združenia obcí Vittis. 
Turnaj mal vysokú športovú úroveň, kto 

nesúťažil, mohol si posedieť v družnej de-
bate s priateľmi pri dobrom občerstvení a 

hudbe.
Naši členovia  využili možnosť rekondič-

no- rehabilitačných pobytov so štátnou 
dotáciou v kúpeľných mestách na Sloven-
sku, v Trenčianskych Tepliciach, Turčian-
skych Tepliciach, v  Lúčkach, v  Bardejove 

a v Dudinciach. 
V spolupráci s komisiou 

životného prostredia pri 
OZ sme sa zúčastňovali bri-
gád na úprave verejných 
priestranstiev, areálu školy,  
okolia fary a kostola. Spoloč-
ne s ostatnými organizáciami 
sme prispeli ku skrášľovaniu 
našej obce.

Každoročne sa zúčastňu-
jeme na Bajzových Zbehoch 
v prednese poézie a prózy. 
Naša členka p. Jarmila Košo-
vá sa umiestnila na 1. mieste. 
Na prehliadke v prednese 
poézie, prózy a vlastnej tvor-

by “Matky mojej reč“ postúpila do celoslo-
venského kola „Poetická Nitra“.

Zorganizovali sme besedu 
s bylinkárkou, ktorá sa tešila 
veľkému záujmu, v tvorivých 
dielňach sme zhotovovali 
vianočné ikebany, veľkonoč-
né ozdoby a naučili sme ser-
vítkovú techniku, ktorou sme 
si vyzdobili vázy a kvetináče.

Život je krásny dar v staro-
be, ako vidieť z našich pod-
ujatí a činností, dá žiť zmys-
luplne ,pekne, len ho treba 
vedieť žiť v kruhu svojich ro-
vesníkov.

Mgr. Anna Oťapková
predsedníčka ZO JDS Lužianky



12

Obecný štvrťročník. Vydavateľ: Obec Lužianky, Rastislavova 266, 951 41 Lužianky, t. č. 037/7783469, IČO 34003517.
Registračné číslo EV 3466/09, ISSN 1338-9017. Šéfredaktor Jozef Bojda, , redakčná rada, Milan Cabánek, Mgr. Alžbeta Rigová

Jubilanti I. polroku 2016
92 rokov oslávili: 
Mária Savová a Vilma Balková
91 rokov oslávil: 
Michal Králik
90 rokov oslávil: 
Aladár Majba
85 rokov oslávili: 
Jozef Havlík, Helena Ballayová, Jozefína 
Haringová, Mária Kandelová, Paulína 
Lauková a Paulína Peťovská
80 rokov oslávili: 
Anna Zelenáková, Jozef Jančík a Margita 
Havlíková, 
75 rokov oslávili: 
Dagmar Táborská, Ján Buch, Alena 
Karasová, Gabriel Szorád, Marta Berecová, 
Karol Blažovič, Alexander Ferenczy, 
Michal Minár, Mária Šaulíková, Margita 
Hotová, Ján Kiko
70 rokov oslávili: 
Emília Štefanková,  Elena Malinčíková, 
Mária Šantavá, Ján Minár, Emil Čentéš, 

Žofia Slováková, Jozef Hunka, Anna 
Králiková, Eva Benechová, Anna Krajčová, 
Milan Buch, Ing. Dušan Spáč, Vincent 
Brezovský, Ján Janál, Teodor Kapusta, Ing. 
Anton Halčin, Mária Zahnášová, Anna 
Orosová
65 rokov oslávili: Magdaléna 
Mináriková, Ing. Peter Oravský, Emília 
Veládiová, Zlatica Varečková, Jaroslav 
Šavrtka, Ľudmila Blíziková, Marián Balko, 
Milan Hlinka, Michal Peťovský, Silvestra 
Vargová, Jaroslav Balaj, Mária Varečková, 
Rudolf Lacika, Vlastislav Čečetka, Katarína 
Ďurčeková, Anna Lauková, Vojtech 
Korpáš,
60 rokov oslávili: Katarína Benkovičová, 
Ján Vrabec, Helena Lakatošová, Viera 
Piovarčiová, Ing. Jozef Lauko,  Miroslav 
Kolompár, Terézia Ružičková, Milan 
Piovarči, Peter Železník, Jaroslav Košš, 
Eleonóra Čurgaliová, Mária Kolompárová, 
Alena Karasová, Stanislav Šmitala, Alžbeta 

Varečková, Jaroslava Fúsková, Irena 
Lacúšková
55 rokov oslávili: Ivan Kvasňovský, 
Margita Kováčiková, Jozef Vágai, 
Darina Poláčiková, Jana Vargová, 
Blanka Mikulášiková, Ľubomír Ďuran, 
Gabriela Kudryová, Jozef Kocián, Mária 
Tomovičová, Alena Králiková, Božena 
Králiková, Elena Káčeríková, František 
Varga, Peter Sollár, Ladislav Lauko, Rozália 
Lakatošová, Zlatica Paulisová, Marián Rác, 
Ing. Jozef Slovák, Vladimír Sochor, Ing. 
Alena Remenárová
50 rokov oslávili: Zuzana Holešová, 
Ing. Ľubomír Rakovský, Doc. Ing. Dana 
Tančinová, Ing. Mária Csóková, Jaroslava 
Spišiaková, Juraj Macánek, Sivia 
Lakatošová, Juraj Kollár, Milan Jánošík, 
Róbert Vranka, Marek Upohlav, Ľubica 
Eckerová, Ing. Ľubica Učňová

Jubilanti 3. štvrťroku 2016
91 rokov oslávila:
Mária Krajčová
90 rokov oslávili:  
Mária  Pauerová
85 rokov oslávila 
Veronika Štefanková
80 rokov oslávili: 
Helena Balková a Mária Turanová
75 rokov oslávili: 
Mária Upohlavová, Mária Kucharíková
70 rokov oslávili: 
Vojtech Čerešňa, Eva Šantavá, Stanislav 

Lauko, Oliver Šantavý, Viktória Králiková, 
Eva Čentéšová, Vladimír Blízik
65 rokov oslávili: 
Ladislav Keszi, Júlia Révayová, MUDr. 
Ľuba Turianicová, RNDr. Peter Krčah, 
Mária Párajová, Viera Šaturová, Daniela 
Verešová
60 rokov oslávili: 
Ivan Štefanka, Ján Urbánek, Anna 
Lauková, Vladimír Vlček, Pavol Slovák, 
Mária Kollárová, Jolana Bojdová, Anna 
Hulalová

55 rokov oslávili: 
Gabriel Billa, Valéria Smutná, Viera 
Bernáthová, Anna Varečková, Magdaléna 
Kresťanová, Michal Králik, Ľubomír 
Dominka, Marián Belák, Augustín Ecker
50 rokov oslávili: J
UDr. Miroslav Hronský, Vladimír Balko, 
Ľudovít Csóka, Ing. Ivana Jančiová, Bc. 
Jozef Gregor, Renáta Palová 

Humor
Ide poľovník z hory a zbadá cigáňa 

so srnkou na pleci. Deži čo to máš na 
pleci?

?
?
Čo? Aha dik srnka aká prítulná.

Poľovník prichytil v lese chlapa s 
autom a v jeho kufri našiel jeleňa. 
Oboril sa na neho: 

- Čo to má znamenať?
- Nič. To je môj pes!
- A čo tie parohy?
- To je jeho problém!


