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píše sa rok 2013. Jubilejný rok. V kaž-
dodennom zhone si takéto výročia ani 
neuvedomujeme. Je to otázka, kto si 
a odkiaľ pochádzaš, kde žiješ? Keď sa za-
myslíme nad touto otázkou, vynoria sa 
nám poznatky o tomto kraji a tejto obci 
s terajším názvom Lužianky. Je každému 
známe, že tento rok s číslom 2013 je pre 
našu obec jubilejný, v prvom rade je to 
900 rokov od prvého záznamu písom-
nej zmienky o našej obci. Naša obec sa 

rozprestiera na južnom konci nitrianskej 
sprašovej pahorkatiny a oddávna posky-
tovala možnosti pre vznik a rozkvet ľudo-
vých sídiel pre priaznivú zemepisnú po-
lohu a klimatické podmienky. Najstaršie 
dôkazy o tom máme v archeologických 
nálezoch sídlisk s takzvanou mladou li-
neárnou keramikou a s  pamiatkami tzv. 
želiezovskej kultúry z mladšej a neskorej 
doby kamennej 6000 – 1900 rokov pred 
Kristom. 
Mladšie, ale pre našu obec o to vý-
znamnejšie je nálezisko pamiatok naj-

staršieho stupňa lengyelskej kultúry 
z neskorej doby kamennej 1900-1500 
rokov pred Kristom, ktorá sa vyskytu-
je na juhozápadnom Slovensku od Tr-
navy po Nitru, ba dokonca i v dolnom 
Rakúsku. Táto ojedinelá kultúra, ktorá 
nemá obdobu, je pomenovaná podľa 
našej obce: „Lužianska skupina lengyel-
skej kultúry“. To čo sa stalo pre lužian-
sku skupinu okrem jej keramického bo-
hatstva a tvorivej rôznorodosti zvlášť 

typickým je práve jej tvorivá výzdoba. 
V nej sa vzoprela tvorivá sila ľudu lu-
žianskej skupiny k svojmu vlastnému 
osobitému prejavu nezávislému v cel-
kovom poňatí od umeleckého postoja 
susedných oblastí. Vysvetlenie môžeme 
vidieť jedine v tom, že sa začína vyde-
ľovať ako samostatné remeslo. Venujú 
sa mu určité rodiny v ktorých sa z po-
kolenie na pokolenie traduje znalosť 
technického postupu a uplatňuje sa 
zdedená i získaná zručnosť. Čo je však 
najmä v hrnčiarstve lužianskej skupiny 

pozoruhodné, je technická dokonalosť 
prejavujúca sa v tenkostennom črepe. 
Zabehol som trošku viac do minulosti 
o niekoľko tisícročí ale sú to prvé začiat-
ky, ktoré sú zdokladované pred týmto ju-
bilejným výročím.
História Lužianok veľmi úzko súvisí s veľ-
kým rozmachom v stredoveku ale hlavne 
v novoveku. Zrušenie nevoľníctva v roku 
1848, ktorého si v tomto roku pripomí-
name ako 165 výročie je veľkým medz-

níkom. Zrušením nevoľníctva nastali aj 
u nás nové časy. Do málo známych Lu-
žianok prichádza železnica, ktorá sa spre-
vádzkovala v roku 1881, otvorila sa trať 
Nové Zámky – Topoľčany cez našu obec. 
Stanica bola umiestnená na 41.110km 
v nadmorskej výške 151m a 500m od 
dediny a niesla názov UZBEGH. Stanica 
Šarlužky –Kajsa bola v tých miestach kde 
je terajšia stanica Mlynárce, vzdialená od 
obce 2,5 km. 

(pokračovanie nabudúce) 
Milan Cabánek

Vážení spoluobčania, 

1113        2013
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Na tejto stránke našich noviniek píšeme 
vždy o osobnostiach žijúcich a pôsobia-
cich v našej obci, ktoré svojim snažením 
sa stávajú našim príkladom v konaní pre 
súčasný rozvoj našej obce. Žijeme v roku 
výročí, či už občianskych, cirkevných, his-
toricky úzko súvisiacich s našou obcou, 
v každom prípade veľmi dôležitých, ktoré 
znamenajú pre našu obec udalosť, kto-
rá by mala byť zapísaná do kroniky našej 
obce zlatým písmom, veď každý tento 
bod znamená pre našu obec veľký zlom. 
Do súkolia týchto novodobých dejín za-

padla aj naša občianka Eva Bírová. Svetlo 
sveta uzrela 1. marca 1946 v susednej obci 
Zbehy, ako šieste dieťa v rodine remeselní-
ka – stolára a matky, ktorá ako to bolo v tej 
dobe zaužívané, bola domáca a starala 
sa o deti. Základnú školu absolvovala vo 
svojej rodnej obci. Okrem učenia sa rada 
venovala športu. Hrávala hádzanú, ktorá 
v tom čase v Zbehoch bola známa. Okrem 
hádzanej dosahovala dobré výsledky na 
tejto škole aj v atletike. Zaujímala ju prá-
ca v obchode , preto po skončení základ-
nej školy nastúpila na Strednú obchodnú 
školu v Zlatých Moravciach, pre podnik 
„Drobný tovar Bratislava“. Táto škola mala 
viac odborov a absolventov z celého Slo-
venska. 
Po vyučení pracovala v tomto odbore 
v Nitre v predajni Papierníctvo. Neskôr ako 
vedúca v predajni Hračky a kočíky. V práci 
sa zoznámila aj so svojim manželom Ladi-
slavom Bírom, s ktorým sa po krátkom čase 
presťahovali do našej obce. Po najkrajšej 
povinnosti – byť matkou, a po odrastení 

svojich detí začala viac svojho voľného 
času venovať životu v obci. Nebolo jej ľa-
hostajné dianie v obci. Nežná revolúcia 
a demokratické voľby 23. – 24. novembra 
1990 vytvorili priestor pre sebarealizáciu 
v zastávaní obecných vecí a preto sa rada 
so svojimi skúsenosťami podelila s ostat-
nými, ktorí mali rovnaký názor. Tak to bolo 
aj v deň osláv vzniku Slovenskej republiky, 
3. januára 1993, kedy bol vznesený návrh 
odčlenenia sa našej obce od mesta Nitry. 
Sedemnásť rokov zlúčenia neprinieslo 
obci žiadne napredovanie, skôr stagnáciu 
vo vývoji. Petičný výbor, ktorý bol vytvo-
rený na týchto oslavách získal hneď na 
zhromaždení potrebných 20% voličských 
hlasov. Petícia bola odovzdaná primátoro-
vi mesta Nitra, ktorý v súlade so zákonom 
vyhlásil Referendum o odčlenení mestskej 
časti Lužianky od mesta Nitry. 
V druhých riadnych komunálnych voľbách 
samostatných Lužianok, konaných v no-
vembri 1994 sa stala poslankyňou Obec-
ného zastupiteľstva v Lužiankach aj Eva Bí-
rová, kde zotrvala tri volebné obdobia (čo 
je 12 rokov). Ako poslankyňa riadila komi-
siu životného prostredia a dve volebné ob-
dobia sociálnu komisiu. Komisie v ktorých 
pracovala jej boli veľmi blízke a jej cítenie 
jednak s deťmi ako i staršími občanmi ale 
aj so sociálne slabšími jej bolo vlastné. 
Stretávala sa so zdravotne postihnutými 
občanmi, ale hlavne si uctievala najstarších 
občanov na posedeniach, z čoho mali títo 
občania veľkú radosť. Nevládnych navšte-
vovala osobne. Pracovala s deťmi zo školy, 
organizovala prechádzky a výlety do príro-
dy, kreslenie na betóne. 
V komisii životného prostredia v súťažiach 
hodnotili najkrajšiu predzáhradku rodin-
ného domu, úpravu okolia rodinného 
domu a tiež aj rodinný dom a výhercov aj 
odmenili.
Láska k športu z mladosti ju inšpirovali 

k tomu, že dvakrát týždenne precvičovala 
ženám kondičné cvičenie a toto cvičenie 
trvalo celých dvanásť rokov. 
Za svoju aktívnu činnosť bola viackrát oce-
nená Obecným zastupiteľstvom v Lužian-
kach na návrh starostu obce.
Teraz je na zaslúžilom dôchodku, mohla 
by oddychovať, ale jej to nedá, zaujíma 
ju dianie v obci, rada sa stretáva so spolu-
občanmi. Ani teraz nezaháľa. Je členkou 
výboru ZO JDS v Lužiankach a aktívne sa 
zúčastňuje na športových hrách, na súťa-
žiach okresných aj krajských . 
Za všetko toto jej snaženie a vzorné repre-
zentovanie našej obce by som jej chcel po-
ďakovať, a hlavne za to, že stála pri zrode 
našich nových Lužianok pred dvadsiatimi 
rokmi, ktorého výročie si tento rok pripo-
míname. Prajem jej pevné zdravie a šťastie, 
aby v kruhu svojich najbližších, manžela, 
štyroch synov s nevestami, 5 vnukov a 7 
vnučiek prežila ešte veľa úspešných rokov. 
 Milan Cabánek

Pochopiť iných je krásne, ale byť pochopený u iných je veľké šťastie
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Skončil sa rok 2012 a plynule sme sa 
prehupli do roku 2013. Dovoľte mi, aby 
som vám poprial úspešný rok, v ktorom 
vám prajem veľa zdravia, šťastia a lá-
sky. Opäť nás čakajú dni plné všedných 
starostí a radosti, naplnené prácou ale 
aj oddychom. Za hasičov vám chcem 
popriať rok bez požiarov, živelných po-
hrôm a iných strastiplných udalostí.
Ale, aby sme nemali požiare, o to sa musí-
me aj sami pričiniť. Na svojich pracoviskách 
a aj v domácnostiach nesmieme vytvárať 
zdroje potencionálneho nebezpečia vzni-
ku požiarov a to najmä úmyselným alebo 
neúmyselným porušovaním protipožiar-
nych predpisov.
Zákon NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane 
pred požiarmi v znení neskorších pred-
pisov, ukladá obci podieľať sa v rozsahu 
svojej pôsobnosti na vytváraní podmienok 
na plnenie ochrany pred požiarmi u práv-
nických osôb, ktoré zriadila. Jedna z foriem 
tejto starostlivosti je aj povinnosť vykoná-
vať preventívne protipožiarne kontroly u 
právnických osôb v obci tam, kde miestne 
príslušné okresné riaditeľstvo Hasičského 
a záchranného zboru tieto kontroly nevy-
konáva. Ako ste si už viacerí všimli, Obec-
ný úrad v Lužiankach tieto kontroly vyko-

náva cestou kontrolnej skupiny , ktorá je 
postavená z radov členov Dobrovoľného 
hasičského zboru Lužianky. Táto skupina 
je riadne vyškolená preventivárom obce. 
Úlohou tejto kontrolnej skupiny nie len 
kontrolovať stav požiarnej ochrany na pra-
covisku ale najmä svojimi odbornými ra-
dami pomáhať riešiť odstránenie zistených 
nedostatkov na kontrolovanom pracovis-
ku a pomôcť tým právnickej osobe, aby sa 
zamedzilo vzniku prípadného požiaru.
Aký je postup pri kontrole. Obecný úrad 
zašle oznámenie o vykonaní požiarnej 
kontroly právnickej osobe – jej štatutá-
rovi, kde jej oznámi účel kontroly a aj dá-
tum vykonania tejto kontroly. Pokiaľ sa 
právnická osoba nedohodne na inom 
termíne, kontrolná skupina obce príde 
v stanovenú dobu na kontrolu a preuká-
že sa písomným poverením starostu obce 
na vykonanie kontroly. Právnická osoba je 
povinná umožniť kontrolnej skupine vstup 
do všetkých objektov, kde právnická oso-
ba vykonáva podnikateľskú činnosť (§ 4, 
písm. g) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane 
pred požiarmi). Po vykonaní kontroly spíše 
kontrolná skupina záznam o vykonanej 
kontrole, ktorý aj podpíše a taktiež tento 
zápis dá podpísať aj štatutárnemu zástup-

covi (majiteľovi) kontrolovanej organizácie, 
ktorý sa má možnosť písomne vyjadriť ku 
kontrole. Na základe spracovanej zápisnice 
vydá obecný úrad „Rozhodnutie na odstrá-
není zistených nedostatkov“, ktoré zašle 
kontrolovanému subjektu so stanovením 
termínov na ich odstránenie. Po uplynutí 
termínu určenom v rozhodnutí na odstrá-
nenie zistených nedostatkov vykoná kon-
trolná skupina obce následnú kontrolu, 
aby sa ubezpečila, že zistené nedostatky u 
právnickej osoby boli riadne odstránené. 
V prípade, že nedostatky nebudú v stano-
venom čase odstránené, postúpi obecný 
úrad kompletný materiál na Okresné ria-
diteľstvo Hasičského a záchranného zboru 
v Nitre na doriešenie.
Boli by sme radi, keby ste tieto kontroly ne-
brali ako nutné zlo, lebo to zákon nariaďuje 
ale ako pomoc obce pri zabezpečovaní po-
žiarnej ochrany u právnických ale aj u fyzic-
kých osôb. Vážení občania. Verím, že v tom-
to roku spoločným úsilím vás, Obecného 
úradu v Lužiankach, ako aj Dobrovoľného 
hasičského zboru v Lužiankach docielime, 
že požiare nebudú škodiť občanom obce, 
ich majetku a ani životnému prostrediu 
v katastri obce Lužianky.  Ing. Ivan Matúška 
 preventivár požiarnej ochrany obce.

Upozornenie
Je tu jar a ako každý rok si chceme po 
zime poupratovať okolo domu. Všet-
ko nepotrebné patrí do komunálneho 
odpadu alebo na zberný dvor! Suché 
lístie, konáre, prútiky treba kompos-
tovať. Papier, kartóny treba odovzdať 
do zberu. Nič sa nesmie spaľovať 
doma!

Teraz na jar je všetko okolo nás viac náchyl-
né na oheň, tráva a nízke porasty sú suché 
a kombinácia s vetrom je doslova vražedná. 
Oheň sa v zárodku dá uhasiť ale ak sa vám 
to nedarí neváhajte volať hasičov na t. č. 150 
alebo 112! Každá sekunda je rozhodujúca! 
Vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stro-
mov je podľa §8 písmena a) a § 14 odd. 2 
písmeno b), zákona NRSR č. 314/2001 Z. z. 
O ochrane pred požiarmi v znení neskorších 
predpisov zakázané! Za porušenie záka-

zu hrozí podľa tohto zákona fyzickej osobe 
pokuta až do výšky 331,-€, resp. v blokovom 
konaní do 33,-€. Právnickej osobe – podni-
kateľovi – môže byť uložená pokuta až do 
výšky 16596,-€! Aj tu platí, neznalosť zákona 
neospravedlňuje. Nedajte šancu zlému pá-
novi, aby vás alebo váš majetok ovládol. Že 
vám sa to nemôže stať? Z celého srdca vám 
to prajem! Martin Cocher 
 preventivár obce 

Súťaž mladých hasičov
Dňa 13.4.2013 sa v Kultúrnom dome 
Slepčany konal 5. ročník v halovej súťa-
ži mladých hasičov o Trojstarostovský 
pohár. Už druhýkrát sa mladí hasiči z Lu-
žianok zúčastnili na tomto podujatí. 
Dve družstvá v zložení: Alexandra Coche-
rová, Karolína Fábryová, Andrej Vranka, 
Tomáš Maťo za družstvo „A“ a Roman Ban-
dry, Nikolas Koller, Norbert Biháry, Samuel 
Maťo za družstvo „B“. Podporu a cenné 
rady im celú súťaž rozdávali Martin Cocher 
a predseda DHZ v Lužiankach Ignác Chu-
diak. Za prítomnosti silnej konkurencie 
až 10 chlapčenských a 11dievčenských 
družstiev z rôznych DHZ sa ihneď po 
skončení prvého kola ukázalo že sú dobre 

pripravení. Družstvu „A“ skúsenosti a cel-
kovo najlepší čas v prvom kole priniesol 
predbežné prvé miesto. Družstvu „B“, kto-
ré bolo na súťaži po prvýkrát a zbiera iba 
prvé skúsenosti, poradil a usmernil ich ve-
dúci družstva Martin Cocher, ktorý vedie aj 
krúžok mladého požiarnika v ZŠ Lužianky, 
napokon sa im podarilo získať predbežné 
tretie miesto. V druhom kole sme sa snaži-
li naše časy ešte vylepšiť. Ale, ako to býva, 
keď sa veľmi chce dopadne to ešte horšie 
a družstvo „A“ si svoj čas nezlepšili. Druž-
stvo „B“ ale prekvapilo a zlepšili si svoj čas 
o 5 sekúnd, čím potvrdili tretie miesto. Po 
absolvovaní druhého kola sme nedočkavo 
čakali ako si budú počínať ostatné druž-
stvá ktoré štartovali po nás. Konečne sme 
sa dočkali, neopakovateľná radosť z prvé-

ho a tretieho miesta. Ceny diplom a poháre 
odovzdali starostovia obcí ktorí túto súťaž 
organizovali. Kvalitná súťaž na vysokej 
úrovni a perfektná organizácia celého pre-
teku, to je záruka že prídeme aj nabudúce.  
 Martin Cocher

Požiarne kontroly
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Uznesenie č. 1/2013 Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
a/ Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach 
schvaľuje program rokovania. 
b/ Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach 
schvaľuje členov návrhovej komisie: Ing. 
Vladimír Macánek, Martin Tonhauser
c/ Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach 
schvaľuje overovateľov zápisnice :
Ing. Marián Vrabec, Ing. Stanislav Beňo
d/ Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach be-
rie na vedomie určenie zapisovateľa 
pani Renátu Bírovú.
e/ Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach 
konštatuje, že z celkového počtu 9 poslan-
cov, sa podľa prezenčnej listiny rokovania 
obecného zastupiteľstva zúčastnilo 6 po-
slancov, čím zastupiteľstvo je uznášania 
schopné. 
bod 3a / - V Z N 
Na základe vykonanej kontroly aktuálnos-
ti VZN v obci Lužianky, OZ konštatuje, že 
obec má k 1. 2. 2013 prijatých a platných 
celkom 22 všeobecne záväzných nariadení 
obce a prijíma uznesenie OZ číslo: 
Uznesenie č. 2/2013 Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
V súvislosti s legislatívnymi zmenami vo 
výkone verejnej správy a samosprávy je 
žiadúce do legislatívneho plánu obce zara-
diť novelu :
1/ VZN č. 1/2003 – o poskytovaní opatro-
vateľskej služby
2/ VZN č. 6/2005 – o zbere, preprave a zneš-
kodňovaní komunálneho a drobného sta-
vebného odpadu
3/ VZN č. 6/2008 – o podmienkach posky-
tovania dotácií z rozpočtu obce 
T : do 30. 9. 2013 
4/ VZN č. 1/2009 – o podmienkach držania 
psov na území obce Lužianky
5/ VZN č. 4/2009 – o určovaní výšky dotá-
cie na mzdy a prevádzku škôl a školských 
zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lužian-
ky 
T : 30. 4. 2013 
6/ VZN č. 3/2012 – o poplatku za komunál-
ne odpady a drobné stavebné odpady
Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach žia-
da starostu obce, návrhy na zmenu uve-
dených VZN predkladať na rokovania OZ 
priebežne, aktuálne za novelou zákona 
a podľa legislatívneho plánu. 
Bod 3b/ - uznesenia 
Kontrola trvale platných uznesení OZ 
od roku 2004 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo stav 
v plnení uznesení a k platným uzneseniam 
prijíma postup pod uznesením č. 3 : 
Uznesenie č. 3/2013 Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
Kontrolované uznesenie :
45/2004 - 1/ stavbu na parcele 266/4 – 
zaradenú v majetku obce v nadobúdacej 
cene 83,- €, vyhlasuje obec za nadbytočnú 
2/ Súhlasí s odpredajom tohto majetku 
v nadobúdacej cene 
3/ V prípade nereálnosti kúpy, stavbu od-
strániť. Materiál použiť ako alternatívnu 
náhradu nákladov na odstránenie stavby. 
T : 30. 9. 2013 
83/2004 -zadať spracovanie štúdie projek-
tu zmapovania a histórie vzniku pamätní-
kov a pomníkov v katastri obce s návrhom 
ich rekonštrukcie a obnovy.
Štúdiu financovať z programu Leader v ob-
čianskom združenia VITIS.
T : rok 2014
31/2005 – nahrádza novým uznesením 
31/2005/2013
1/ obecné zastupiteľstvo ruší zásady kon-
troly hydrantov v obci Lužianky
2/ ukladá pripraviť novú smernicu na vy-
konávanie preventívnych protipožiarnych 
prehliadok 
Z: spracuje preventivár obce
T: do 30.6.2013 
105/2005 a 113/2005
- uznesenia sú neaktuálne a OZ ich vyraďu-
je z evidencie a ďalšej kontroly
25/2006
- OZ uznesenie vyraďuje z evidencie a ďal-
šej kontroly a nahrádza ho novým uznese-
ním:
25/2006/2013 – Obecné zastupiteľstvo 
v Lužiankach ukladá riaditeľke ZŠ s MŠ 
Lužianky spracovať a na rokovanie OZ 
predložiť návrh na zmenu prevádzkového 
poriadku a podmienok prenájmu Fitnes 
centra v budove školy. T : do 1.9. 2013 
62/2006 
- uznesenie vyradiť zo sledovania a nahra-
diť ho novým uznesením :
62/2006/2013- Požiadavku na zriadenie 
obecného múzea zaradiť do plánu na nové 
programové obdobie rokov 2014 – 2020 
programu Leader , obč. združenia VITIS. Z 
: obecná rada 
98/2006 - uznesenie je platné
29/2007 
- vypustiť zo sledovania – neaktuálne 
a  95/2007 
- vypustiť zo sledovania - neaktuálne 

96/2007 
- vypustiť zo sledovania - zrealizované 
105/2007 
- v platnosti 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s realizá-
ciou v roku 2013 s nákladom maximálne 
4 980,- € 
133/2007
Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach pod 
uznesením č. 133/2007 2013 ruší Obecný 
hasičský zbor ako právnický subjekt s účin-
nosťou od 1.4.2013.
33/2008
Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach pod 
uznesením č. 33/2008/2013 žiada staros-
tu obce rokovať so ŽSR o možnosti odkú-
penia parcely 1420/1 o výmere 40 m2 spev-
nené nástupište zastávky MHD.
123/2008
Obecné zastupiteľstvo ruší uznese-
nie 123/2008 a prijíma uznesenie 
123/2008/2013. obecné zastupiteľstvo 
žiada starostu obce rokovať s COOP Jed-
nota o novej cene vo výške recipročne po-
núknutej sumy za pozemok pod nájomné 
byty pre obec.
125/2008
- vypustiť zo sledovania, nahradené no-
vým uznesením 
128/ 2008
- obecné zastupiteľstvo ruší uznesenie, 
pod číslom 128/2008/2013 z dôvodu 
jeho neaktuálnosti 
136/2008 
- obecné zastupiteľstvo ruší uznesenie pod 
číslom 136/2008/2013 .
Cenu upravujú zásady hospodárenia a na-
kladania s majetkom obce.
146 a 147/2008
- vypustiť zo sledovania, nahradené no-
vým uznesením 
75/2009
- vypustiť zo sledovania, nahradené no-
vým uznesením 
126/2009 
- uznesenie je platné naďalej .
134/2009 
- vypustiť zo sledovania, nahradené no-
vým uznesením.
42/2010
-vypustiť zo sledovania - neaktuálne.
62/2010
- vypustiť zo sledovania - splnené 
92/2010
- vypustiť zo sledovania – splnené
102/2010
- vypustiť zo sledovania 

Uznesenia, všeobecne záväzné nariadenia obce a ďalšie rozhodnutia z prvého 
riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lužiankach, konaného dňa 
15. marca 2013 o  17,00 hod. na Obecnom úrade v Lužiankach 
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54 a 76 /2011 
- uznesenia sú naďalej platné  
91 a 103 /2011 
- uznesenia sú naďalej platné. 
26/2012
obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie 
č. 26/2012/2013 
- na rokovanie obecného zastupiteľstva 
predložiť nový návrh projektového rieše-
nia akcie – verejné osvetlenie a chodník 
na ulici Vinárska.
Uvedenú akciu zaraďuje do plánu investí-
cií pre rok 2013.
29/2012
- vypustiť zo sledovania – splnené
31a/2012 
- vypustiť zo sledovania - bezpredmetné.
40/2012
- obecné zastupiteľstvo prijíma nové uzne-
senie 40/2012/2013 – v znení :
Projekt špecializovanej triedy ukončiť k 30. 
6. 2013. Obecné zastupiteľstvo znižuje do-
táciu pre rok 2013 na sumu 6 000 EUR.
41/2012
- vypustiť zo sledovania - splnené.
56/2012
- uznesenie je naďalej platné.
57/2012
- splnené, vypustiť zo sledovania.
58/2012
- obecné zastupiteľstvo prijíma nové uzne-
senie pod číslom 58/2012/2013 –
obecné zastupiteľstvo žiada čistopis publi-
kácie predložiť obci do konca mesiaca Máj 
2013. Na rokovanie obecného zastupiteľ-
stva v mesiaci Máj, predložiť návrh na za-
danie do tlače, návrh na počet výtlačkov, 
návrh predajnej ceny, systém distribúcie , 
počet výtlačkov pre reprezentačné účely.
Z : obecná rada 
67/2012 - v platnosti, kontrola v II. polro-
ku 
69/2012 - vypustiť zo sledovania - splne-
né.
70/2012 - vypustiť zo sledovania, 
- totožné s 40/2012.
73/2012 - v platnosti 
79/2012 - v platnosti. 
92/2012 - vypustiť zo sledovania – splne-
né
98/2012 - vypustiť zo sledovania
103/2012- vypustiť zo sledovania 
– splnené
104/2012 - v platnosti 9 
Uznesenie č. 4/2013 Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach 
Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach berie 
na vedomie správu o kontrolnej činnosti 
vykonanej hlavným kontrolórom obce za 
rok 2012.
Uznesenie č. 5/2013 Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach pre-

rokovalo protest prokurátora zo dňa 7.2. 
2013.
a/ Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach 
protestu prokurátora vyhovuje. 
b/ Obec  Lužianky v y d á v súlade s usta-
novením § 36 ods. 7 písm. c/ zákona č. 
442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch 
a verejných kanalizáciách a o zmene a do-
plnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii 
v sieťových odvetviach všeobecne záväzné 
nariadenie o spôsobe náhradného zásobo-
vania vodou a náhradného odvádzania od-
padových vôd a o zneškodňovaní obsahu 
žúmp v podmienkach obce Lužianky v ter-
míne do konca mesiaca mája 2013.

Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach pre-
rokovalo a uznieslo sa na prijatí všeobec-
ne záväzného nariadenie obce č. 2/2013 
- o spôsobe náhradného odvádzania 
odpadových vôd a náhradného zásobo-
vania vodou na území obce Lužianky
Hlasovanie : 
Počet poslancov :  5 poslancov 
„Za“ hlasovalo :  5 poslancov
„Proti“ hlasovalo:  0 poslancov
„Zdržal sa“ hlasovania : 0 poslancov 

Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach pre-
rokovalo a uznieslo sa na prijatí všeobec-
ne záväzné nariadenie obce č. 1/2013 
- O podrobnostiach financovania a ur-
čení dotácie na mzdy a prevádzku škôl 
a školských zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti obce Lužianky
Hlasovanie : 
Počet poslancov :  6 poslancov 
„Za“ hlasovalo :  6 poslancov
„Proti“ hlasovalo:  0 poslancov
„Zdržal sa“ hlasovania : 0 poslancov 

Uznesenie č. 6/2013 Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach berie 
na vedomie dôvodovú správu k návrhu 
VZN o určení výšky dotácie na mzdy a pre-
vádzku školských zariadení v zriaďovateľ-
skej pôsobnosti obce Lužianky. 
Uznesenie č. 7/2013 Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach 
schvaľuje predloženú zmluvu o poskyt-
nutí dotácie z rozpočtu obce podľa VZN č. 
1/2013.
Uznesenie č. 8/2013 Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach 
schvaľuje ročnú výšku dotácie pre CVČ
zriadené v inej obci na dieťa vo veku od 5 
do 15 rokov s trvalým pobytom v obci Lu-
žianky v sume 62,70 € pre rok 2013.
Uznesenie č. 9/2013 Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach

Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach 
schvaľuje ročnú výšku príspevku na záuj-
mové vzdelávanie detí v ZŠ s MŠ Lužian-
ky na člena záujmového krúžku - dieťa vo 
veku od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom 
v obci Lužianky v sume 62,70 € pre rok 
2013.
Uznesenie č. 10/2013 Obecného zastu-
piteľstva v Lužiankach
Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach 
schvaľuje dotáciu do rozpočtu ZŠ s MŠ Lu-
žianky na kapitálové výdavky pre rok 2013 
v sume 14 000,- € na doplnenie techniky 
v školskej jedálni. 
Uznesenie č. 11/2013 Obecného zastu-
piteľstva v Lužiankach
Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach 
schvaľuje rozpis normatívnych príspevkov 
ŠR na ZŠ s MŠ Lužianky na prenesený vý-
kon na rok 2013: 
- mzda a odvody    = 165 875 €
- prevádzkové náklady  = 27 040,- € 

Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach pre-
rokovalo a uznieslo sa na prijatí všeobecne 
záväzné nariadenie obce č. 3/2013 - O po-
platkoch za znečisťovanie ovzdušia 
Hlasovanie : 
Počet poslancov :  6 poslancov 
„Za“ hlasovalo :  6 poslancov
„Proti“ hlasovalo:  0 poslancov
„Zdržal sa“ hlasovania : 0 poslancov 
Uznesenie č. 12/2013 Obecného zastu-
piteľstva v Lužiankach
Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach pred-
ložený návrh v vykonaného verejného 
obstarávania na „Súvislá oprava miestnej 
komunikácie Ciolkovského ul. v obci Lu-
žianky schvaľuje vo výške 48 874,40 € bez 
DPH, s DPH vo výške 58 649,28 €, ktorú 
predložila firma Štefan Zaujec – stavebná 
firma CESTY Nitra. 
Uznesenie č. 13/2013 Obecného zastu-
piteľstva v Lužiankach
Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach pre-
rokovalo a schvaľuje cenník služieb s úpra-
vami, prenájmu priestorov Kultúrneho 
domu v Lužiankach.
Cenník nadobúda účinnosť 15. 3. 2013.
Uznesenie č. 14/2013 Obecného zastu-
piteľstva v Lužiankach
Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach zo-
bralo na vedomie a schvaľuje podanie 
projektu na OZ VITIS:
a/ závlahový systém Centrum I. 
b/ DHZ výroba prekážok a prekážkovej 
dráhy štafetového behu 
c/ prerokovalo a schválilo zámer dobudova-
nia infraštruktúry Centrum I. (prístrešok, WC) 
 Návrhová komisia : 
 Predseda: Ing. Vladimír Macánek, v.r. 
 Člen : Martin Tonhauser, v.r. 
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Základná škola s materskou školou 
žije neustále veselo a aktívne. Snaží-
me sa, aby naši žiaci nadobúdali nové 
vedomosti vo výchovno- vzdeláva-
com procese, ktorý odborne zabezpe-
čujú pani učiteľky pod vedením pani 
riaditeľky Kochanskej. No nezabúda-
me na celistvosť osobnosti človeka, a 
preto umožňujeme našim žiakom, aby 
rozvíjali svoje schopnosti, zručnosti a 
fyzické predispozície. 

Vianočný stolnotenisový turnaj
S heslom „Športom ku zdraviu“ sme 12. 
decembra zorganizovali už 8. ročník 
vianočného stolnotenisového turnaja o 
putovný pohár riaditeľky Základnej ško-
ly s materskou školou Lužianky. Privítali 
sme tri základné školy: Výčapy – Opatov-
ce, Nové Sady a Alekšince. Žiaci súťažili 
s veľkým fyzickým nasadením a férovým 
športovým správaním. Veľkým prekva-
pením bolo víťazstvo našich žiakov. Pu-
tovný pohár neputoval nikam, ale zostal 
v našej škole a mali sme radosť. Novinkou 
bola súťažná kategória o absolútneho ví-
ťaza v jednotlivcoch. Obrovský potlesk a 
uznanie všetkých súťažiacich získal náš 
žiak Slavomír Billa 6. roč.- absolútny víťaz 
turnaja v kategórii jednotlivcov.

Vianočná akadémia
Každoročné milé kultúrne podujatie 
„Vianočná akadémia“ , nemohla chýbať 
pri rozlúčke s rokom 2012. Naši žiaci sa 
vo voľnom čase intenzívne pripravovali. 
Mladší žiaci pod vedením pani učiteliek 
si nacvičili krásne vianočné pásmo, pies-
ne, koledy, básne a tance. Starší žiaci sa 
tiež nedali zahanbiť a ukázali svoje ume-
lecké nadanie a kreativitu vo vianočnej 
hre, v speve vianočných piesní i v nemec-
kom jazyku a v tanečných choreografi-
ách na moderné piesne. Privítali sme aj 
našich milých škôlkarov, ktorý obohatili 
program svojimi vystúpeniami. Čestným 
hosťom podujatia bol pán starosta Jozef 
Bojda, ktorý prijal naše pozvanie. Dúfa-

me, že sme mu urobili radosť. So srdieč-
kami naplnenými radosťou a láskou sme 
sa rozišli do svojich domovov prežívať 
najkrajšie sviatky roka- Vianoce.

Úspechy žiakov v súťažiach: 
Naši žiaci sa v decembri 2012 zúčastnili 
súťaže Vianočné aranžovanie v Nitre a 
získali 2. miesto v kategórii mladší žia-
ci- Eduard Piovarči- 3. trieda a 2. miesto 
v kategórii starší žiaci – Karolína Fábryo-
vá- 7. trieda. 
Žiačka našej školy- Sabina Bandryová - 3. 
trieda- získala v náročnej literárnej súťaži 
obvodné kolo v Nitre „Šaliansky Maťko“ 
3. miesto. 

Zápis žiakov do 1. ročníka
V dňoch 21. 1. – 25. 1. 2013 sa usku-
točnil zápis do 1. triedy spolu s dňom 
otvorených dverí pre budúcich prvá-
čikov. Pani učiteľky si pripravili pre 
záujemcov tvorivé hry, zaujímavé pra-
covné listy na rozvoj motoriky a logic-
kého myslenia. Budúci prváci (10 detí) 
sa zoznámili s našou školou. Najviac sa 

im páčilo v počítačovej učebni a v inte-
raktívnej miestnosti. Tešíme sa na Vás, 
v septembri, milí prváci!

Hviezdoslavov Kubín
Na našej škole máme aj úspešných re-
citátorov pôvodnej slovenskej tvorby. 
Každoročne sa zúčastňujeme súťaže 
v prednese poézie a prózy Hviezdo-
slavov Kubín. Víťazní žiaci školského 
kola postúpili do obvodového kola 
v Nitre. Medzi úspešnými žiakmi sú 
Marek Upohlav 3. ročník, Marek Karas  
8. ročník.

Život na našej škole
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Pre väčšinu detí, ktoré začnú navšte-
vovať MŠ je vstup do nej aj prvým 
kontaktom so skupinou rovesní-
kov. Postupne sa adaptujú na nové 
prostredie, učia sa hygienickým a se-
baobslužným návykom, získavajú 
nové poznatky a zručnosti, elemen-
tárne základy pracovných a výtvar-
ných činností a hlavne sa učia koope-
rovať v skupine detí.
Ráno po príchode do materskej školy 
sa zapájajú do hrových činností, kde 
prechádzajú viacerými hrovými centra-
mi podľa ich záujmu. Ku každodenným 
pravidelným činnostiam patria pohy-
bové a relaxačné cvičenia s náčiním 
alebo bez náčinia, za doprovodu hud-
by alebo riekaniek, u starších detí s vy-
užitím správnej terminológie cvikov. Po 
desiatej sa ďalej realizujú v edukačných 
aktivitách a edukačných hrách, ktoré 
sú zamerané na rozvíjanie kľúčových 
kompetencií detí, napr. na rozvoj ko-
munikatívnych kompetencií, matema-
tickej, predčitateľskej, prírodovednej 
gramotnosti, využívajú rôzne výtvarné 
a pracovné techniky a moderné IKT. MŠ 
je situovaná v peknom a upravenom 
prostredí. V areáli sa nachádza jazierko, 
park, amfiteáter, multifunkčné ihris-
ko, ktoré sú častým cieľom vychádzok 
a hier pri pobyte vonku.

Po spánku sa deti realizujú v odpolud-
ňajších činnostiach a staršie deti v bo-
hatej krúžkovej činnosti. Pracujeme 
podľa vlastného Školského vzdeláva-
cieho programu – Veselá školička, kto-
rý je vypracovaný v súlade so Štátnym 
vzdelávacím programom ISCED 0. Sú-
časťou plánu práce školy na tento škol-
ský rok je aj plán mimoškolských akti-
vít, ktoré sme aj v tomto roku zamerali 

na oslavy v materskej škole, besiedky 
pre rodičov, spoluprácu so ZŠ, okolitý-
mi MŠ, obecným úradom a komisiami 
v obci, obecnou políciou, KPZ Nitra, 
návštevy bábkového divadla, výchov-
né koncerty, exkurzie, tvorivé dielne, 
dni zdravej výživy, spolupráca s pani 
zubárkou a pod. Niektoré z akcií Vám 
priblížime na fotografiách.  
 Mária Čurgaliová

Výchova a vzdelávanie detí v materskej škole

Materská škola - akcie

Deti na exkurzii na Strednej odbornej škole 
veterinárnej

Veselé Vianoce – vystúpenie detí v KD

Bábkové divadlo O psíčkovi a mačičke 
v MŠ

Deň otvorených dverí v ZŠ

Bajzove Zbehy – úspešne nás reprezento-
vala Miška Veselá

Vianočné tvorivé dielne v MŠ
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Mikuláša sme očakávali, neobišiel ani 
nás v minulom roku. Posedenie bolo už 
v predvianočnej atmosfére. Okrem tep-
lého občerstvenia a pekného kultúrneho 
programu, v ktorom vystúpili žiaci súk-
romnej umeleckej školy ARS-STUDIO Nit-
ra a spevácky súbor Zbežanka. Mikuláš 
so svojim sprievodom(anjelmi a čertom) 
rozdal malé darčeky, s ktorých máme 
radosť aj my, skôr narodení. Potešil nás 
aj balíček od starostu obce, bol v ňom 
potrebný inventár do klubu dôchodcov, 
sme za to vďační.

Začiatkom roka na „Trikrále“ výbor ZO 
JDS hodnotil činnosť za uplynulý rok 
a dal si predsavzatia na nastávajúci. Po-
zvaní boli aj rodinní príslušníci členov 
výboru, ktorí pomáhajú pri príprave na-
šich akcií. Prítomní boli aj pozvaní hos-
tia, starosta obce Jozef Bojda, predseda 
Kultúrnej komisie pri OZ Lužianky Mar-
tin Tonhauser a Predseda Dozorného 
výboru Jednoty SD Jozef Čurgali. Skon-
štatovali sme, že ešte zvládneme pripra-
viť naše podujatia na úrovni aj keď je to 
náročné, snažíme sa.

Výročnú členskú schôdzu robíme 
vždy tak, aby bola ešte počas fašiango-
vej doby, aby bolo veselo. Hodnotíme 
a bilancujeme našu činnosť. Odmení-
me členov, jubilantov, aj športových 
reprezentantov za uplynulý rok malou 
pozornosťou. Prítomnosťou nás pote-
šil starosta obce Jozef Bojda, predseda 

kultúrnej komisie Martin Tonhauser 
a delegát OO JDS Nitra, čestný predseda 
ZO JDS Veľký Lapáš Ing. Tureček, ktorý 
nás slovami povzbudil do ďalšej čin-
nosti. V dobrej nálade po fašiangovom 
programe folklórneho súboru Matičiar 
z Čakajoviec sme sa rozišli, spokojní 
s tým, čo sme doteraz urobili a čo by 
sme ešte urobiť chceli.

Na posledné fašiangy v utorok sme zor-
ganizovali prechádzku do Zbehov na cha-
tu Dolubrehy. Bolo nás len pár(ako vždy), 
ale fašiangové masky nechýbali aj nálada 
bola taká, ako sa na fašiangy patrí, dobrá. 
Stále očakávame, že raz nás pôjde toľko, 
že nás bude aspoň do jedného vagóna, 

chodíme vlakom lebo nohy už neposlú-
chajú. Tešíme sa na ďalšie akcie, poduja-
tia a stretnutia. Neváhajte poďte s nami 
a príďte, čakáme vás!
 Predsedníčka ZO - JDS

Do roku 2012 naša obec vstúpila s poč-
tom obyvateľov 2844. Počas roku počet 
obyvateľov vzrástol o 30 občanov. Ku 
dňu 31. 12. 2012 mala obec 2878 oby-
vateľov, 1483 žien a 1395 mužov. Podľa 
vekových kategórii je rozdelenie nasle-
dovné od :
Od 0 do 1 r. – 33, od 1 do-4r. – 95, od 4 do 
6r. - 65, od 6 do 16r. – 305, od 16 do 19r. 
– 93, od 19 do 61r. – 1766 a na 61r. 521, 
(vek od je vrátane a do nie je vrátane).
Počas roku 2012 sa do obce prisťahovalo 
78 nových občanov a 51 občanov sa od-
sťahovalo. 
V minulom roku sa narodilo 35 detí: 
Hana Macková, Katarína Horková, Matúš 
Poláček, Marko Kráľovič, Simona Fačkov-
cová, Vanesa Kozmová, Michaela Mazur-
kovičová, Miroslava Vilhemová, Dominik 
Volešíni, Eliška Kullová, Natália Biharyo-
vá, Sára Vilhemová, Peter Vilhem, Tamara 

Chvojková, Tobias Chvojka, Tobias Kraj-
čo, Veronika Palová, Nina Vilhemová, 
Samuel Horeš, Liana Vilhemová, Róbert 
Vilhem, Miloš Billa, Bibiana Czompolyo-
vá, Marek Škorica, Alex Nemec, Domini-
ka Musterová, Andrej Moravčík, Kristína 
Beňová, Emma Larisa Van Horsen, Oliver 
Orosz, Lívia Reháková, Marko Dobiaš, 
Michaela Hrušková, Stanislav Augustín, 
Oliver Daniš.
Do stavu manželského vstúpilo 14 pá-
rov: Peter Bartoš a Zuzana Rácová, Matúš 
Vrábel a Dominika Minárová,Lukáš Bako 
a Martina Tárnoková, Vozár Peter a Anna 
Budayová, Vladimír Horeš a Lenka Gá-
lová, Lacina Tomáš a Zuzana Gubáňo-
vá, Marián Sochuliak a Andrea Tóthová, 
Viliam Moravec a Katarína Krištofová, 
Ethem Dikmen a Daniela Kudryová, Fran-
tišek Jiránek a Mária Porubcová, Marek 
Karas a Lucia Berecová, Vincent Gajdošík 

a Silvia Bezáková, Pavel Šimko a Lenka 
Zabáková, Andrej Bulla Helena Lauková.
Do večnosti nás predišlo 31 našich spolu-
občanov: Jindřich Muster (64.), Jozefína 
Štefáková (93), Pavel Volešíni (57), Anna 
Hazuchová (81), Tibor Ábel (65), Irena 
Králikova (81), Ján Kamenický (83), Mária 
Mikulášiková (67), Helena Sovičová (78), 
Rozália Miškovicová (69), Teodor Krajčo 
(81), Ján Kocián (61), Viliam Veládi (64), 
Júlia Šelmeciová (91), Vladimír Šimko 
(50), Ladislav Štefák (68), Darina Šeligo-
vá (59), Jozef Kiko (70), Mária Slováková 
(75), Nataša Adlofová (57), Ladislav Maťo, 
(63), Štefan Bernáth (66), Mária Fábryová 
(88), Štefan Janči (80), Emília Šupková 
(81), Štefánia Golhová (84), Jozef Lányi 
(89), Eva Minárová (66), Veronika Ábelo-
vá (64), Michal Kučera (68), Slávko Šte-
fanka (51).

Zo života ZO – jednoty dôchodcov

Spoločenská kronika za rok 2012
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Potraviny, ktoré nám pomáhajú
Sú chutné, vieme ich ľahko stráviť, ne-
potrebujú špeciálnu úpravu a čo je naj-
dôležitejšie, sú lacné a najvýživnejšie 
z celého radu potravín. Ktoré jedlá by 
ste mali v lete konzumovať kvôli opále-
niu, pleti, črevám a silnému žalúdku?

Sušené hrozienka
Plytváme nimi, lebo sú všade okolo 
nás, v každom sladkom pečive, u babky 
v špajze. Sušené ovocie je vhodnou sú-
časťou zdravého jedálnička. Obsahuje 
rôzne vitamíny a minerály a je výbor-
nou alternatívou sladkostí a rôznych 
slaných pochúťok.

Sladké zemiaky
Nie sú drahé, ale sú chutné. Pozor, 
sladké zemiaky nemajú nič spoločné 
s bežnými druhmi zemiakov. Ide o 
hľuzy rastliny batáty. Vedia byť ťažké 
až dva kilogramy. Obsahujú vitamín 
E, je ho najviac práve tu a v orechoch. 
Pôsobia pozitívne na srdce, kožu i 
plodnosť. Sladké zemiaky majú vyso-
ký obsah karoténov, sú úžasným an-
tioxidantom, znižujú riziko srdcových 
ochorení, mŕtvice, niektorých druhov 
rakoviny. 

Vajíčka
Dostupné a bez zbytočného zaťaženia 
peňaženky, ak si nevyberiete práve tie 
z najdrahšieho chovu sliepok. Jeho naj-
väčšia výhoda je absolútna hodnota 
bielkovín. Sú životabudičom, obsahujú 
nevyhnutné aminokyseliny. Bielkoviny 

z vajca dokáže náš organizmus ľahšie 
stráviť ako bielkoviny z niektorých dru-
hov mäsa. 

Ovos 
Je mimoriadne zdravý a lacný. Obsahu-
je viacero výživových a stavebných lá-
tok v hustejšej koncentrácii ako ostat-
né obilie. Obsahuje železo, vitamín C a 
balastné látky, ktoré podporujú tráve-
nie a vypudzovanie škodlivín z tela. Tak 
dobrú chuť a vedzte, že robíte pre telo 
to najlepšie v rámci zachovania si dob-
rého zdravia, línie a sporenia.

 

Fazuľa
Fazuľu má doma každý. Má vysoký ob-
sah kyseliny nukleínovej, ktorá výdatne 
pomáha bunkám pri regenerácii. Čo to 
znamená? Že fazuľa omladzuje. Fazuľa sa 
k nám dostala z Mexika. Jej pestovanie 
nie je vôbec náročné. Vie sa prispôsobiť 
akýmkoľvek pestovateľským podmien-
kam. Je odolná premenlivej klíme. Ide o 
zázračné bobuľky, čo sa týka zdravia. Fa-
zuľa obsahuje značné množstvo železa, 
vápniku, draslíku, vitamínu C a rôznych 
vitamínov skupiny B. Obsahuje obrovské 
množstvo vlákniny, povzbudzuje črevnú 
činnosť, upravuje trávenie a viaže jedo-

vaté látky a tuky. Obsiahnutý mangán 
je dôležitý pre zdravý rast vlasov. Kon-
zumácia fazule pomáha pri problémoch 
s obličkami a močovým mechúrom.
Možno patríte do kategórie ľudí s nedo-
statkom enzýmov na štiepenie tzv. alfa-

galaktozidov. Vtedy fazuľa u vás vyvoláva 
nadúvanie a hnačku. Fazuľa sa odporúča 
pri redukčných diétach, pôsobí odvodňu-
júco, posilňuje srdce a krvný obeh.

Zapekanky
Suroviny: chlieb (aj starší), maslo, horčicu, 
mäkkú salámu, papriku (červenú, zelenú), 
Paradajky, tvrdý syr na strúhanie, trochu 
oleja, prísady a korenie podľa chuti
Postup: Na olejom vymastený plech po-
ukladáme krajce chleba, ktoré jemne na-
trieme maslom, horčicou, poukladáme 
naň všetky prílohy a dáme zapiecť.

Polievka so sójových bôbov
Suroviny: 1/2 balenia sójových bôbov, 
1 cibuľa, 1 strúčik cesnaku, 2 mrkvy, 1 pe-
tržlen, 1/2 zeleru, 2 lyžice oleja, 2 lyžice 
hladkej múky, 2 lyžičky mletej papriky, 
vegeta, mleté biele korenie, 1/2 l vody, po-
lievkové rezance
Postup: Do hrnca dáme variť sójové bôby. 
Keď sú polomäkké, pridáme cibuľu, cesnak, 
očistenú koreňovú zeleninu nakrájanú na 
kolieska a varíme domäkka. Dochutíme ve-
getou a korením. Z oleja a múky urobíme 
zápražku, pridáme červenú mletú papriku 
a cez sitko vlejeme do polievky. Zahustenú 
polievku ešte raz dochutíme a servírujeme 
s rezancami.

Bravčové mäso na pekáči
Suroviny:400g bravčového mäsa (karé), 
soľ, mleté čierne korenie, horčica, zemiaky, 
šľahačková smotana
Postup: Bravčové rezne vyklepeme, osolí-
me, okoreníme a natenko potrieme horči-
cou. Poukladáme ich na vymastený pekáč, 
podlejeme vodou, zakryjeme alobalom a 
dáme do rúry piecť. Keď je mäso takmer 
mäkké, naložíme naň veľa na kolieska po-
krájaných zemiakov. Zalejeme šľahačko-
vou smotanou a dáme zapiecť. 

Hrnčeková bublanina
Suroviny:1 hrnček hladkej múky, 1 hrnček 
výberovej múky, 1 hrnček kryštálového 
cukru, 2 vajíčka, 1 hrnček mlieka, 1/2 hrn-
čeka oleja, 1/2 prášku do pečiva, 2-3 PL ka-
kaa, 2 postrúhané jablká.
Postup: Múky, cukor, mlieko, olej, prášok 
do pečiva a vajíčka zmiešame dokopy. 
Polovičku masy vylejeme na plech, a do 
druhej vmiešame kakao. Potom tú masu 
lejeme do plechu s prvou masou tak, aby 
sme vytvarovali mozaiku podľa vlastného 
vkusu. Slabo potrasieme s plechom, aby sa 
masa usadila, a pokladáme na celú masu 
postrúhané jablká (ovocie môžeme dať 
podľa sezóny). Dáme piecť až do zlatista.

Okienko do kuchyne
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Prvou predjarnou záhradkárskou aktivitou 
aj v tomto roku 2013 bola výročná člen-
ská schôdza. Táto sa konala v priestoroch 
Kultúrneho domu Lužianky v nedeľu 10. 
marca o 15,00 hod. Koordinátorom celého 
programu výročnej schôdze bol Ing. Dušan 
Spáč. Predseda ZO SZZ (Základná organi-
zácia Slovenského zväzu záhradkárov) Mi-
lan Cabánek úvodom privítal členov i hostí 
a zároveň vyzval deti z materskej školy na 
vystúpenie. Prítomní s potešením pozera-
li na recitujúcich i spievajúcich škôlkarov, 
ktorých pani učiteľky povzbudzovali k čo 
najlepšiemu výkonu.
Zúčastnení záhradkári boli oboznámení 
s bilanciou činnosti z predchádzajúceho 
roku 2012. Iba jedna úloha, koštovka des-
tilátov , nebola uskutočnená, z dôvodu vý-
skytu metylalkoholu v liehovinách Českej 
republike.
Všetci členovia výboru počas schôdze vyvíjali 
aktivity odovzdávaním členských preukazov, 
výberom peňazí za známky, rozdávaním le-
tákov na ktorých boli otázky ohľadne výberu 
zájazdov, prednesením správ o plnení úloh za 
vlaňajší rok v jednotlivých komisiách, tiež prí-
pravou občerstvenia, obsluhovania a utiera-
nia riadov, odovzdávaním darov jubilujúcim 
záhradkárom a poďakovaním oslávencom.
Po zhodnotení predchádzajúceho roku 
predseda záhradkárov oboznámil prí-
tomných s úlohami, ktoré sa budú konať 
v tomto roku.
Nadväzujeme na úkoly z minulého roku, 
preto sa otvoril aj 2. ročník ukážky pestova-
nia muškátov a balkónových kvetov. Túto 
prezentáciu opätovne vedie pani Dezidéria 
Horková, ktorá fundovane oboznamuje ako 
dosiahnuť záľahu rozkvitnutých muškátov 
v hrantíkoch. O tejto záležitosti sa nebu-
dem širšie rozpisovať, nakoľko problema-
tika pestovania balkónových kvetov je do-
ménou p. Horkovej.
V stredu 10. apríla 2013 sme navštívili veľtrh 
„ ZÁHRADKÁR“ v Trenčíne. Odchádzali sme 
o 8,00 hod. z Lužianok. Po príchode na vý-
stavisko nás čakal bohatý program. Na 19. 
ročníku veľtrhu potrieb pre zahradkárov 
sme na voľnej ploche videli veľké množ-
stvo priesad balkónových okrasných rast-
lín, napr. muškátov ťahavých, anglických, 
petúnie, jazmíny, begónie, fuksie, gazánie, 
netýkavky, surfínie, verbeny a iné. Taktiež 
bola možnosť si zakúpiť okrasné dreviny 
na živé ploty, tuje, orgovány, bresty, smre-
ky, tavolníky atď, ale aj popínavé rastliny, 
brečtany, divý vinič, zemolez, plamienky, 
a tiež i kríky, kalina , drieň, hortenzia, a 
nespočetné množstvo trvaliek, rudbekia, 
astra, rebríček, kokarda a veľa, veľa iných 
sadeníc. Ďalej boli v ponuke i skalničky, 

okrasné trávy, taktiež hľuzy georgín, ako 
aj ruže kríkové, záhonové, popínavé. Mohli 
sme obdivovať liečivé bylinky oregáno, sa-
dem druhov mäty, medovka, šalvia, mate-
rina dúška. Rastliny podporujúce imunitný 
systém, arónia, rakytník rešetliakovitý, hli-
vu ustricovú. Nepreberné množstvo ovoc-
ných stromčekov, čerešňa, marhuľa, bros-
kyňa, jabloň, hruška, slivka, nektarinka a 
tiež jahody, ríbezle, černice, maliny, čučo-
riedky, brusnice, kivi a ešte mnoho iných 
známych našich i zahraničných výpestkov.
V siedmych pavilónoch bolo čo obdivovať a 
ochutnávať. V prvom pavilóne zameranom 
na poľovníctvo okrem loveckých rovnošiat 
a obutia pre deti, adolescentov a dospelých 
boli aj rôzne doplnky, kabelky, tašky, brašne, 
náhrdelníky, spony, opasky, prstene náušni-
ce. Tiež sme sa mohli pokochať pohľadom na 
zbrane, strelivo, ďalekohľady, kamery, obojky 
na poľovníckych psov, nože atď. Na poschodí 
boli vypreparované poľovné zvieratá a cez 
počítač bolo možné nahliadnuť na jednotlivé 
revíre a tiež ponuku odborných škôl.
V ďalšom pavilóne vystavovali včelárske 
potreby, výrobu úľov a ponúkali i medovi-
nu , ale aj pivo a mäsové výrobky. Taktiež 
sme obdivovali aranžovanie kvetov, ukáž-
ku jarnej výzdoby pozostávajúcu z vyfúka-

ných vajíčok a rozkvitnutých kvetov, napr. 
kalanchoe, klince a iné.
Veľmi nás zaujala práca dvoch mladých 
študentov, ktorí vyrezávali ovocie i zeleni-
nu bez predlohy, ktoré sa v bežnom živote 
používa ako ozdoba na svadbách, osla-
vách, slávnostných recepciách a rôznych 
súťažiach.
Na móle výstaviska vystupovali poľovníci, 
ktorí spríjemňovali chvíle návštevníkom váž-
nou hudbou. Za nimi sa na pódiu prezento-
vali poľovníci so svojimi miláčikmi, poľovníc-
kymi psami, stavačmi, duričmi a sliedičmi.
Na trávnatom kruhu vo výstavnom areáli 
vykonával ukážku rezu ovocných stromov, 
vrúbľovania a očkovania Ing. Eduard Jaku-
bek. Bol to fascinujúci pohľad na odušev-
neného špecialistu, ktorý dokázal nadchnúť 
vždy okolostojací dav. Prevažne mužské 
pokolenie iba s niekoľkými ženami malo 
enormný záujem vysledovať a vypočuť 
všetko čo p. Ing. Jakubek urobí a vysloví. Je 
povzbudivé, že ľudia skôr narodení majú 
záujem o odborné poznatky rezu ovocných 
stromov a ich rozmnožovanie. 
V ďaľších dvoch pavilónoch bolo záhrad-
né náradie, kosačky, krovinorezy, vŕtacie a 
sekacie náradie, brúsky, frézy, píly, kladivá, 
hoblíky, čerpadlá, robotické kosačky, vý-

Jarné záhradkárske aktivity.

Ilustračné foto
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Koncom apríla 2013 sa členovia ZO SZZ 
(základná organizácia Slovenského zväzu 
záhradkárov) v Lužiankach zapojili do bri-
gádnickej činnosti, ktorú organizoval OÚ 
spolu s komisiou životného prostredia. 
Náplňou hore uvedených zložiek bola 
úprava vonkajšieho areálu kostola. Všetci 
zúčastnení brigádnici vyzbrojení motyka-
mi, hrabľami sa s elánom pustili do práce. 
Okopávali záhony ruží, zberali kamene, 
tehly a väčšie kusy štrku i burinu, ktoré 
následne poupravovali hrabaním. Iní bri-
gádnici zalievali a hnojili rašelinou ruže, 
vyhrabávali nečistoty z trávnika a potom 
ho prihnojovali. Ďalšia skupina prítom-
ných odburiňovala porasty trvaliek.
Keďže prácu s motykou, hrabľami, či ple-
tie buriny každý záhradkár dobre pozná, 
preto sa o nej netreba rozpisovať, iba ju 
treba svedomite vykonávať, 
aby sa dosiahol žiadaný konečný efekt, 
preto sa radšej zmiením o niektorých 
trvalkách, ktoré krášlia vonkajší areál 
kostola. V čase brigády 27.4.2013 sme 
zhliadli ešte aj niekoľko rozkvitnutých 
snežienok, čo len potvrdilo, že zima bola 
dlhá s premenlivým počasím. Videli sme 
aj skupinu pekne rozkvitnutých nenároč-
ných bergénií, ktoré majú počas celého 
roka vždyzelené veľké listy. I keď funkie 
(hosta) kvitnú až v auguste mohli sme sa 
potešiť ich panašovanými zeleno-biely-
mi listami, ale aj s tmavozelenými. Potešil 
nás aj na žlto kvitnúci kamzičník a puky 

kvetov konvaliniek. Z ďalších nekvitnú-
cich trvaliek spomeniem aspoň niektoré 
: heuchera, alchemilka, mahónia a kalina 
siripútka. Po obvode záhonov prevažo-
vali kríky. Neďaleko jaskynky Panny Má-
rie sa kontrastne vypínajú dve lipy.
Slniečko vysielalo svoje blahodarné lúče, 
tak sme mohli pracovať v krátkych ruká-
voch. Nielen v okolí kostola sa brigádničilo, 
ale aj na fare vdp. farár kosil trávnik. Bolo 
to veľmi povzbudzujúce, keď sme si občas 
vymenili pohľady s Mgr. PaedDr. Stanisla-
vom Šípošom, ktorý s veľkým záujmom a 
ľahkosťou skosil najskôr plochu za farou a 

potom pokračoval vo dvore. Zúčastnení na 
brigáde dostali poďakovanie od vdp. farára 
nasledujúci deň, počas nedeľnej liturgie.
Nasledujúcu sobotu 4. mája si záhradkári 
naplánovali návštevu „ Flóra Bratislava“. 
O ôsmej hodine sme nasadli v Lužiankach 
do autobusu
a rýchlostnou cestou R1 a diaľnicou D1 
sme sa dopravili do Bratislavy na 34. me-
dzinárodnú výstavu kvetov do výstavné-
ho areálu INCHEBA EXPO, ktorej organi-
zátorom bola fi rma KULLA.
Po vstupe do areálu sme prechádzali 
okolo stánkov s nespočetným množ-

Záhradkári spájajú užitočné s príjemným.

konné ridery, záhradné traktory a iné.
Pavilón č. 4 niesol názov „Zdravý životný 
štýl“. Nachádzali sa tam prírodné doplnky 
výživy, ktoré možno využiť ako zdroj energie 
pre človeka. Vystavovatelia ponúkali oleje 
vyrobené za studena, napr. šípkový, lanový, 
z pšeničných klíčkov, z tekvičných semien, 
alebo bylinné sirupy z čiernej reďkovky, 
zo sladkého drievka, jedlového ihličia, ale-
bo kremy, balzamy z ginka, rôzne pomleté 
bylinky a vitamínové výťažky zlisované do 
tabletkovej formy. Ponúkali tu produkty 
z včelieho medu, vosku i materskej kašičky, 
ale aj extrakty z hríbov, „horského vosku“, 
čo je univerzálne liečivo pre posilnenie ce-
lého organizmu. Horeuvedené biologické 
aktívne potraviny sa využívajú ako pod-
porná liečba pri civilizačných ochoreniach. 
Pozoruhodná bola aj voda získaná zo seve-
rotalianského ľadovca s vysokým obsahom 
kyslíka, ktorá posilňuje imunitný systém, 
podporuje liečenie kožných, pohybových, 
dýchacích ťažkostí a tiež aj rakovinu. Gély 
s vysokým obsahom kyslíka sa používajú 

na kozmetické a liečebné účely.
Orgonit je priestorový harmonizér, ktorý 
neutralizuje negatívne energie a elektro-
magnetický smog z nášho okolia. Je zlo-
žený z organickej živice, kovových častí a 
kryštálu, čo oboznamuje prospekt.
Kanadská fi rma sa prezentovala prírodným 
potravinovým doplnkom skladajúcim sa 
z 23 bylín, rastlinných koreňov a kôr. Je to 
podporná látka , ktorú možno kombinovať 
so syntetickou liečbou pri rôznych ochore-
niach.
Videli sme tam i ekologické výrobky na čis-
tenie žúmp, septikov , čističiek odpadových 
vôd, rozklad hnoja, hnojovice a rozkladu 
obsahu latríny. Ponúkali aj eko výrobky na 
čistenie okien, upratovanie, pranie , osobnú 
hygienu a kompostovanie.
Bolo možné zakúpiť si roztok získaný z aloe 
vera na očisťovaciu kúru ale aj na liečenie.
V kongresovej sále pavilónu 3 mal pred-
nášku Prof. Ing. Ivan Hričovský, DrSc., na 
tému: „Aktuálne práce v ovocnej záhrade 
na jar“. Prítomných oboznámil s odroda-

mi, pestovaním, vrúbľovaním, očkovaním, 
rezom, liečivými účinkami plodov na orga-
nizmus z jednotlivých ovocných stromov, 
čerešní, višní, marhúl, broskýň, orechov, 
sliviek, mišpúl, hrušiek, oskorúš a tiež aj 
drobného ovocia z malín, jost, egrešov, 
hrozna , jahôd a šípok.
Keďže prednáška profesora Hričovského 
bola veľmi poučne, pútavo a precízne po-
daná , ale značne koncentrovaná, nemô-
žem ju podrobne opísať pre jej rozsiahly 
obsah s množstvom rád a odporúčaní.
Po takto naplnenom dni sme sa autobu-
som vracali z trenčianskeho veľtrhu do 
Lužianok.
Možno sa domnievať, že náš každodenný 
turbulentný život bol na jeden deň preru-
šený výstavou, ktorá nás obohatila o nové 
poznatky, zaujímavé podnety zo záhrad-
kárskej problematiky, ktoré urobili náš život 
pestrejším, duchaplnejším, šťastnejším a 
radostnejším.  Katarína ŠEBOVÁ 

Ilustračné foto
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Čo počujem, to zabudnem. Čo vidím, •	
to si pamätám. Čo si vyskúšam, tomu 
rozumiem.

Zbabelosť je, keď vieme, čo máme ro-•	
biť, a nerobíme to.

Skutočnou chybou je chybu nenapraviť.•	

Premôcť zlé návyky je možné len dnes, •	
nie zajtra.

Keď šíp minie cieľ, viní z toho strelec •	
samého seba, a nie druhého človeka. 
Tak si počína i múdry človek.

Každý človek, nech už je to cisár ale-•	
bo žobrák, sa má predovšetkým starať 
o svoje zdokonalenie, lebo iba seba 
zdokonalenie prináša blaho bez roz-
dielu všetkým.

94 rokov oslávila Paulína Šmitalová
93 rokov oslávila Helena Krajčová
85 rokov oslávila Rozália Paukovičová
80 rokov oslávili: Jozef Greguš, Vincent 
Kečkeš, Jaroslav Lauko, Anton Lužbeťák (†), 
75 rokov oslávil: Jozef Kucharik
70 rokov oslávili: Antónia Balontayová, 
Marta Karasová, Anastázia Lauková, Ka-
rol Szabo, Milan Tesař, Mária Trizňová,
65 rokov oslávili: Pavol Belák, Jozef 

Buch, Jozefa Čurgaliová, Anna Horková, 
Vincent Hunka, Jolana Kollárova Margita 
Lörincová, Mária Minárová, Milan Műll-
ner, Jozef Nemček, Ing. Ján Piszczalka, 
Helena Slováková, Sidónia Žákovičová, 
60 rokov oslávili: Jozef Baráth, Peter 
Koller, Veronika Korchová, Václav Ko-
ubek, Dušan Krajčo, Helena Lauková, 
Ing. Emília Mikulová, Ing. František Po-
ništ, Danka Repáňová, Michal Slovák, 

Ing. Jozef Šabo, Juraj Vrábel,
55 rokov oslávili: Anna Dobrovodská, 
Veronika Dudášová, Anna Sedláková, 
Oľga Slamková
50 rokov oslávili: Mgr. Soňa Beitelová, 
Jozef Billa, Ivan Dávid, Iveta Klačmano-
vá, Ľuboš Palo, Anton Šrank, Peter Turan, 
Helena Vilhemová

Výroky slávnych - Konfucius

Jubilanti I. štvrťroku 2013

stvom izbových, záhradných i balkó-
nových kvetov a vošli sme do haly B 0, 
kde sa nachádzalo záhradné náradie, 
náčinie, nábytok a rôzny spotrebný to-
var do domácnosti. Ponúk na kúpu bolo 
neúrekom. Za všetky spomeniem as-
poň niektoré. Za akciové ceny ponúkali 
malotraktory, kosačky, rídere, vyžínače, 
robotické kosačky, krovinorezy, všetko 
na kvalitnú starostlivosť o trávnik. Pre 
získanie palivového dreva si bolo možné 
zakúpiť pílky, sekery, reťazové píly. Na 
zavlažovanie boli v ponuke rozdelovače, 
zavlažovače, postrekovače. Ku všetkým 
výrobkom ponúkali príslušenstvo, ruka-
vice, chrániče sluchu, kanistre, ochranné 
prilby, vozíky na hadicu, záhradné nožni-
ce a mnoho iných doplnkov.
Na výstave sa prezentovali slovenskí pre-
dajci, v ktorých majú zastúpenie zahra-
ničné firmy pre značky SABO, SNAPPER, 
DEWIT, FIRESTONE, GARDENA, ELIET a 
JENSEN, FISKARS, STIHL a iné.
Poľské firmy ponúkali fóliové tunely i flo-
ral produkty.
Stabilizované ruže a iné kvety, ktoré majú 
životnosť 3 až 5 rokov, bez straty farby 
listov i kvetov si bolo možné zakúpiť od 
českých firiem.
Slovenské firmy a výrobcovia sa prezen-
tovali záhradnými krbmi, betónovým 
a bariérovým oplotením, bazénovými 
obrubami, balustrádami, betónovými 
nášlapnicami, kvetináčmi a obrubníkmi. 
Taktiež ponúkali realizáciu , údržbu, re-
konštrukciu a návrhy záhrad a parkov, 
vertikálne ozelenenie budov, domov i 
mostov. V ponuke boli aj kvetináče 

s viacúrovňovým dnom na prevzdušne-
nie substrátu, črepníky a kontajnery s re-
klamnou potlačou, prenosky na pestova-
nie a prepravu črepníkov.
V hale B1 prezentovali výrobky z Pakis-
tanu, dosky, dlažby, mozaiky, krby, stoly, 
vázy, vane, umyvadlá, dekoračné pred-
mety, všetko z prírodného materiálu. 
Česká firma za akciové ceny predávala iz-
bové rastliny, bylinky, záhradnícke potre-
by, floristické doplnky, okrasné a ovocné 
dreviny, osivá kvetín i tráv, cibulky kve-
tov a novinky v zelenine.
Predajca v obchodnom zastúpení ponú-
kal zahraničný tovar , sieťky proti hmy-
zu. Najširší celoročný sortiment drevín, 
exkluzívne dreviny, solitéry, záhradné 
bonzaje a stromy si bolo možné zakúpiť 
od slovenskej firmy. Prezentovala sa i 
spoločnosť, ktorá zastrešuje legislatívnu 
ochranu a tvorbu zdravého životného 
prostredia sídlisk a dedín v celom Sloven-
sku, usporadúva odborné podujatia i zá-
jazdy a výsledky publikuje v časopisoch. 
Rozsiahlu ponuku ovocných stromov, 
okrasných drevín na jar 2013 s finančnou 
podporou Európskej únie zabezpečuje 
slovenské ovocinárske družstvo.
Značnú plochu v hale B1 zaberali ukážky 
prác stredných, vysokých škôl a univer-
zít. Ponúkali letáky, ktoré oboznamovali 
verejnosť o svojich študijných odboroch 
a zameraniach. Na pultoch predávali 
odbornú floristickú literatúru a časopi-
sy s touto problematikou. Bolo možné 
sledovať originálne aranžovanie kvetov 
s rôznymi materálmi od floristov na rôz-
ne životné príležitosti.

Najfascinujúcejšia bola koja s množ-
stvom naaranžovaných ruží, málo zná-
mych kvetov a kvetom FLÓRY „Lysiantus“, 
kde návštevníci najčastejšie fotografova-
li a filmovali v blízkosti tejto nevídanej 
krásy svojich príbuzných.
Na voľnom priestranstve sme okrem ne-
spočetného množstva muškátov, hrantí-
kových a závesných kvetov mohli obdi-
vovať i zakúpiť si jednak stolársky tovar, 
bižutériu , záhradné doplnky a iný spot-
rebný tovar.
O 15.00 hod sme nasadali do autobusu 
a cestou domov sme obdivovali lány ozi-
mín, jarín i rozkvitnutej repky ale tiež aj 
protihlukové steny a kríky, ktoré lemovali 
ubiehajúcu cestu.
Spájanie fyzickej práce s relaxom potešu-
je telo i dušu aj v tomto mesiaci , mesiaci 
máji, ktorý je príznačný pre lásku a kvety. 
 Katarína ŠEBOVÁ
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Mená OFK – žiaci: Horný rad zľava: Stanislav Szorád, Samuel Szorád, Filip Tajnai, Andrej Vranka, Marek Karas, Branislav Vöröš, Róbert Vranka
Dolný rad zľava: David Minár, Norbert Bihary, Roman Bandry, Gustav Rác, Nikolas Koller,
Lažia: Stanislav Billa a Samuel Maťo

OFK Lužianky, horný rad z ľava: J. Bojda, J. Barta, D. Koszorú, M. Buch, M. Kolha, P. Krumpál, M. Kovan, M. Pacher, M. Vrábel, D. Svorad, M. Štefanka;
dolný rad z ľava: I. Behúl, R. Vranka, A. Nagy, S. Šantavý, Š. Szegény, M. Kelemen, N. Biháry, A. Pagačovič, L. Jedlovský, V. Horeš, J. Gregor.
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Podľa štatistík je manželstvo jedno- -
značne hlavnou príčinou rozvodu. 

Nehovoril som so svojou ženou dva me- -
siace. Nechcel som ju prerušovať.

Hodnota peňazí je relatívna. Tisícka,  -
o ktorej nevie manželka má podstat-
ne vyššiu hodnotu ako tá, o ktorej 
vie.

Vskutku nie je nad šťastné manželstvo:  -
Moja žena a ja chodíme dvakrát týžden-
ne na večeru do nejakej dobrej reštau-
rácie. Najprv si dáme nejaký aperitív a 
potom obvykle miestnu špecialitu. Pri-
tom si užívame príjemnej spoločnosti. 
Ona chodí v utorok, ja v piatok. 

Máme oddelené spálne. Tá jej je  -
v Bratislave, moja v Košiciach.

S mojou ženou sa vždy držíme za ruky.  -
Keby som ju pustil, išla by nakupovať.

Nechala si urobiť v salóne krásy ple- -
ťovú masku z piešťanského bah-
na. Dva dni vyzerala skvele. potom 
bahno opadlo. 

Nič tak neskrášli ženu ako zopár koňa- -
kov v žalúdku muža

Hovorí šéf zamestnancovi: „Zdá sa  -
mi, že dnes nemáte žiadnu chuť do 
práce!“ Odpoveď : „Mám, ale človek 
sa musí vedieť ovládať.“ 

Aforizmy 


