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LUŽIANSKE NOVINKY
Vážení spoluobčania

pokračovanie na strane 4

Čas neúprosne beží a niekedy sa nám 
zdá byť až neuveriteľné a priam nemožné, 
že máme za sebou už jeden štvrťrok tohto  
roku. Je to rok pred okrúhlym, historickým 
výročím prvej písomnej zmienky o obci. 
Okrúhle výročie nás nabáda k tomu, aby 
sme sa zamysleli nad históriou, z ktorej 
čerpáme poznatky. Teraz mám na mysli 
históriu blízku, úzko naviazanú na rok 
2013. Bude to rok v ktorom si pripome-
nieme výročie našej štátnosti, znovuzrode-
nie našej obce, kedy sme sa na základe 
referenda odčlenili od mesta Nitra a stali 
sa samostatnou obcou s názvom Lužianky. 
V tom čase mala obec 2389 občanov, 
z toho 1202 žien a 1187 mužov. Z tohto 
počtu bolo 1916 občanov dospelých a 473 
detí. Obec mala 663 domov v ktorých žilo 
805 rodín. V počte obyvateľov sme na 4. 
mieste v okrese Nitra. V budúcom roku si 
pripomenieme aj novšie výročia, napr, zme-

na názvu železničnej stanice, výročie vybu-
dovania železničnej trate Lužianky – Leo-
poldov a tiež aj železničnej trate Lužianky 
– Zlaté Moravce. Súčasťou jubilejného roka 
sú aj výročie postavenia nášho farského 
kostola, ustanovenie farnosti, postavenie 
farskej budovy, konsekrácia kostola, vys-
viacka zvona ale aj výročie úmrtia nášho 
dlhoročného správcu farnosti. Ďalej sú 
to výročia založenia spolku sv. ruženca, 
červeného kríža ale aj gazdovského spolu 
– dnešnej Jednoty spotrebného družstva. 
K tomuto výročiu sa viaže aj založenie ŠK 
Šarlužky – Kajsa dnešného, OFK. K význam- 
ným udalostiam viažucim sa na súčasnú 
našu históriu sú aj lipa v objekte KD ale aj 
tri duby, ktoré tam rastú spolu s javorom a 
dve lipy pred obecným úradom. Možno sú 
to maličkosti, ale viažu sa k veľkým udalos-
tiam, ktoré naša obec citlivo vníma a tak by 
to mali vnímať aj naše ďalšie pokolenia. 

Stretnutie deviatakov po 50 rokoch 

Vážení a milí spoluobčania – toto všetko 
pripomínam nám strednej generácii a star- 
šej generácii, ktorá je pamätníkom týchto 
udalostí. Čo to o nich vieme a máme na 
ne spomienky, či už vo svojej pamäti alebo 
v podobe písomnej či fotografickej. Záleží 
nám na týchto udalostiach a preto, vás 
prosíme o zapožičanie vašich fotografií, 
písomných dokumentov a  poznatkov aby 
sme ich mohli publikovať. Viem, že pre 
niekoho sú to vzácne rodinné cennosti, 
my vám ich čestne vrátime a budú použité 
výlučne len na spracovanie tejto novodobej 
histórie. Verím, že vaše poznatky a skúse- 
nosti sú bohaté. Publikácia pomôže našim 
potomkom lepšie spoznať históriu našej 
obce, ako sa rozvíjala, budovala rástla do 
dnešnej podoby. Aby boli na obec, z ktorej 
pochádzajú alebo v nej žijú, hrdí. Za to 
vám všetkým, ktorí nám pomôžete vopred 
ďakujem.      Jozef Bojda

sme boli trieda dievčenská a chlapčenská, 
ktorá bola umiestnená na prízemí vedľa 
zborovne. Keď sme sa občerstvili  gulášom, 
top manažér stretávky Milan Cabánek 
(určený z organizačného výboru) oznámil 
program, ktorý nás čakal. Po ňom sme sa 
odobrali do ZŠ, kde v priestoroch školy na 
chodbe zaznievala hudba. Po úvodných 
skladbách nás pani riaditeľka privítala a 
oboznámila so súčasným stavom školy,  
na čo kladú dôraz vo výchove i výučbe, 

V sobotu 26. mája 2012 sa uskutočnila 
výročná - polstoročná - stretávka žiakov 
Základnej deväťročnej školy Lužianky, 
ktorí končili v roku 1962. Začiatok stret-
nutia bol o 13,00 hod. v Kultúrnom dome 
Lužianky. Po srdečnom zvítaní sme zasadli 
za vkusne vyzdobené stoly, kde bolo pri-
pravené občerstvenie. Organizačný výbor 
nedal menovky, ženy si aj po  50. rokoch  
sadli  spolu  za  stôl a muži za ďalší.  Toto 
nám zostalo ešte zo školských čias, kedy 

aké je vybavenie školy a jej obsadenie 
pedagógmi. Vypočuli sme si súčasných  
žiakov za prítomnosti vyučujúcich, ktorí 
pesničkami, básňami a rôznymi hip-hop 
kreáciami nás pobavili, poučili a potešili. 
Pani riaditeľka nás pozvala do triedy, 
kde sa nachádza interaktívna tabuľa. Na 
nej nám pani zástupkyňa premietla ak-
tivity žiakov, ich umiestnenie v rôznych 
športových, kultúrnych a spoločenských 
súťažiach. Tiež absolvovanie výletov po 
Slovensku i v zahraničí. So vzrušením  sme 
sa pozerali na fotografie, ktoré sa zjavili na 
interaktívnej tabuli z čias, keď sme ešte my 
navštevovali školu. Fotografie poskytol  náš 
spolužiak Štefan Poláčik na CD. Dôstojné  
privítanie a hodnotné vystúpenia od vede-
nia školy, pedagógov a žiakov stretávkové 
spoločenstvo odmenilo poďakovaním, 
potleskom, kyticami kvetov a sladkosťami 
pre žiakov. Vnútorné vybavenie  školy a  
vonkajšia úprava dvora na nás zapôsobila  
spolu so  spomienkami spred polstoročia. 
V tomto prostredí bolo vykonané aktuálne 
fotografovanie. Potom sme sa v skupinkách 
pobrali prezrieť školský areál, ku ktorému 
patrí aj materská škola, ihriská, jazierko s 
rybičkami a oddychové zóny.  

Predchádzajúce stretávky, ale aj táto 
bola obohatená o duchovný rozmer. Tak 
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Autá sa stali jeho koníčkom, 
ale aj celoživotným povolaním

Na tejto stránke Lužianskych noviniek sa 
stretáme s osobnosťami, ktoré žijú medzi 
nami a svojim postavením, záľubami sa 
zviditeľnili nielen v našej obci ale aj za 
hranicami nášho katastra. Jedným z nich 
je aj rodák z Lužianok a náš spoluobčan 
Ján Hotový.

Svetlo sveta uzrel 17. decembra 1939 
v Lužiankach, ako posledné dieťa zo 
štyroch detí. Otec pracoval ako úradník na 
krajskom súde, matka bola domáca, ako 
to bolo na túto dobu nepísaným pravidlom 
a starala sa o deti a domácnosť. 

Základnú školu absolvoval v rodnej obci, 
bola na 5 rokov, meštianku absolvoval 
v susedných Zbehoch. Do tejto meštianky 
chodili žiaci aj z okolitých obcí. Bolo to 
centrum dosiahnutia vyššieho vzdela-
nia. Po absolvovaní troch rokov ukončil 
osemročnú strednú školu. Po absolvovaní 
osemročnej strednej školy šiel do Novák 
na Odborné strojárske učilište. Vyučil sa 
za opravára strojov a po troch rokoch šiel 
na šesť mesiacov na prax do Stalinových 
závodov v Litvínove. 

V tej dobe sa na remeslo kládol veľký 
dôraz a absolventi týchto škôl boli veľmi 
zruční a vo svojom odbore aj vyhľadávaní. 
Po absolvovaní praxe sa vrátil domov 
a začal pracovať v Nitre v podniku Pod-
nikové sklady a opravovne pre nitriansky 
kraj. V tomto podniku, ktorý zastrešovalo 
ČSAD pracoval ako automechanik. Opra-
voval rôzne nákladné automobily. Základ-
nú vojenskú službu nastúpil na Šumavu,  
do Týmu nad Vltavou. Tu slúžil celé dva 
roky. Po dvoch rokoch sa vrátil domov 
a nastúpil do nového podniku s novým náz-
vom ČSAD Nitra. Opravoval a generálkoval 
nákladné vozidlá pre celú republiku. Z do-
brého a zručného opravára  - automecha- 
nika sa stal po štyroch rokoch skúšobný 
jazdec. Jeho poslaním bolo vyskúšať 

v ťažkom teréne autá, ktoré opravili.
Organizácia, pri stále väčších zákazkách 

potrebovala stále väčší počet zamestnan-
cov a tak sa snažila sama si ich vychovať. 
Z vysokokvalifikovaných a skúsených 
odborníkov sa stali učitelia a majstri od-
borných výcvikov. Jedným z nich bol aj Ján 
Hotový. Svoje odborné vedomosti si musel 
rozšíriť o pedagogické vzdelanie. A tak mu-
sel absolvovať Pedagogické minimum na 
Pedagogickej fakulte v Nitre. Novým praco-
viskom sa mu stalo učilište, kde v tom čase 
bolo dvesto učňov ročne.   Prvé dva roky boli 
na učilišti a tretí na prevádzke závodu.

Stále rastúci počet automobilov a naj- 

mä výkonnejších (určených na prepravu 
nákladov), si vynútil otvorenie nového závo-
du v r. 1987 na Čermáni. Sem odišiel aj Ján 
Hotový na nové autá T148 a T895, kde opäť 
robil skúšobného vodiča.

Bohaté skúsenosti a zručnosti Jána Hoto-
vého ocenili aj v Službyte, kde robil mecha- 
nika až do odchodu do dôchodku v marci 
2000.

Okrem veľkého vzťahu k automobilom 
mal v mladosti aj veľké zapálenie k športu, 
hlavne k futbalu ale aj volejbalu a hokeju. 

S futbalom začal od malička a z jeho spo-
mienok sme sa dozvedeli, že v Lužiankach 
boli viaceré futbalové mužstvá, ktoré hrali 
svoju dedinskú súťaž. Mužstvá mali aj svo-
je tréningové ihriská. V „Šantavom dvore“ 
v mieste terajšieho KD, kde vedúcim bol On-
drej Blunár, na rampe, kde vedúci boli Jozef 
Slovák a Vladimír Slávik. Za koľajami pri 
starej tehelni boli vedúci Jaro Miko a Emil 
Barabáš. Na Kajsi za vodou, za Korytovským 
mostom bol vedúci Jozef Minár, na ihrisku 
Ján Hotový a Jozef Oravský,  v Cigánskej 
jame Šaňo Billa. 

Reprezentačne začal hrať futbal na 
meštianke a potom na učilišti a tiež aj na 
vojne. Ako dorastenec hrával za Lužianky 
a po návrate z vojenskej základnej služby 
hrával za mužov. Lokomotíva Lužianky vtedy 
hrala I.A triedu, čo predstavovalo majstro-
vstvá kraja. Hralo sa v Štúrove, v Leviciach, 
v Zlatých Moravcich, vo Vrábľoch Bánov-
ciach, Topoľčanoch, v Prievidzi ...

Aktívne hrával za Lužianky až do roku 
1970. Vtedy bol prvý impulz na vytvorenie 
mužstva „starých pánov“, kde hrával spolu 
s Ernestom Bojdom, Ondrejom Blunárom, 
Dodom Burákom, Jozefom Slovákom, 
Jozefom Žákovičom zo Zbehov, Gustom Ur-
baníkom a Františkom Gregušom.

Volejbal začali v Lužiankach hrávať 
rekreačne s prázdninovými návštevníkmi, 
ako nazývali tých, ktorí chodievali do 
Lužianok k rodičom a starým rodičom počas 
prázdnin a voľna. Organizátorom bol Valter 
Cimprich.

Hokej začal hrávať pri železničnej stanici 
vonku. V prípade, že nebol ľad chodilo sa 
na zimný štadión. Spolu s Jánom Hotovým 
hrávali hokej Ernest Bojda, Jozef Bojda, 
Mimino Sovič, Laco Balko Jaro a  Milo Bíroví 
a Domino Ševčík.  

Dnes je Ján Hotový na zaslúženom 
odpočinku. Za všetko jeho snaženie 
a zviditeľnenie našej obce by som mu chcel 
pri tejto príležitosti poďakovať a popriať mu 
všetko najlepšie, veľa zdravia do ďalších ro-
kov života v kruhu svojich najbližších. Spolu 
s manželkou trávi voľné chvíle v dome, ktorý 
si spolu postavili. Tešia sa zo svojich detí 
syna a dcéry a ich veľkou radosťou sú ich 
tri  vnúčatá.                          Milan Cabánek
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Zo života ZO – jednoty dôchodcov

Ešte december – minulý rok
Bajzove  Zbehy – súťaž v prednese pró-

zy a poézie. Bol to už III. ročník v štyroch 
kategóriách. Našu organizáciu reprezento-
vala Mária Sittová. Ohodnotená bola diplo-
mom. Boli sme ju povzbudiť a potešiť sa pri 
peknom programe. 

Mikuláš – prišiel medzi nás aj v minulom 
roku v sprievode anjelov ale i čerta. Anjeli 
rozdali malé darčeky. Pri peknom  predvia-
nočnom programe sme si družne posede-
li. Mali sme radosť z tejto akcie, ako malé 
deti.

Prechádzka – Vianoce a vianočné trhy 
v meste. Bolo nás len pár, ale pri dobrom, 
vianočnom punči a programe sme sa po-
bavili a vychutnali si vianočnú atmosféru 
a prípravu na očakávané sviatky: Vianoce 
a Nový rok.

Novoročný výbor – slávnostný, už pár ro-
kov máme práve na Troch kráľov. Zhodnotí-
me uplynulý rok a dáme si predsavzatia na 
ďalší. Občerstvením a malou pozornosťou 
odmeníme za celoročnú prácu členov výbo-
ru. Pozvaní sú aj rodinný príslušníci členov 
výboru a hostia z OZ Lužianky a Predseda 
Jednoty SD – s ktorými máme dobrú spo-
luprácu.

Výročná členská schôdza  s fašiango-

vým programom bola mimoriadna. Návšte-
vou nás poctili starosta obce Jozef Bojda 

a delegátky  KO JDS Oľga Csákayová a Eva 
Kmeťová. V tomto roku boli aj voľby výboru 
základnej organizácie. Odstúpili traja čle-
novia, jeden z osobných dôvodov a dvaja 
zo zdravotných dôvodov, nahradení boli 

novými a ďalší ostali z predchádzajúce-
ho výboru. Výbor má 15 členov v zložení: 
Mária Ábelová, Eva Bírová, Ladislav Bíro, 
Stanislava Bírová, Valéria Bojdová, Emília 
Hrušková, Anastázia Lauková, Mária Len-
delová, Anna Poláčiková, Janka Sedláková, 
Mária Sittová, Eva Szoradová, Anna Šanta-
vá, Mária Štefanková a Mária Varečková, 
boli zvolení jednohlasne. Zhodnotili sme 
činnosť a finančné hospodárenie za rok 
2011, naplánovali sme si činnosť na rok 
2012. Tento sa bude môcť uskutočniť pod-
ľa finančných možností a záujmu členov 
o jednotlivé akcie. Výbor sa snaží pripraviť 
podujatia na úrovni, ale záujem členov or-
ganizácie nie je vždy taký, aký sa očakáva. 
Dúfame, že sa to v budúcnosti zmení, veď 
by sme mali a musíme využiť v našom veku 
to, čo nám život ponúka.

Prechádzka – Fašiangy a zabíjačka v mes-
te. Boli sme ochutnať zabíjačkové špeciality 
a pozrieť fašiangový sprievod a program. 
Bolo veselo, ako sa na fašiangy patrí.

MDŽ – Medzinárodný deň žien – sa už 
nenosí, ale my staršia generácia si tento 
sviatok ešte pripomíname (keď aj v užšom 
kruhu) a spomíname na mladšie roky.

Snem okresnej organizácie dôchodcov 
v Nitre – hodnotenie činnosti a finančného 
hospodárenia za rok 2011 v rámci okresu. 

V programe snemu boli aj voľby nového 
predsedníctva OO JDS.  Na ďalšie volebné 
obdobie bol za predsedu zvolený Ing. Ivan 
Liday. Jednotliví predsedovia  základných 
organizácií JD mali pripomienky na činnosť 
OO JDS a hovorili o práci vo svojich organi-
záciách.

Brigáda, ktorú organizovala Komisia ži-
votného prostredia pri OZ v Lužiankach. 
Boli rozdelené úseky, kde sa brigáda kona-
la. Mladších, ale ani nás dôchodcov nebolo 
veľa. Boli sme na viacerých miestach, lebo 
naši členovia sú aj členmi iných organizácií 
v Lužiankach a tiež sú aj členmi spevác- 
kych skupín, a tak sme neboli spolu, ale 
účel bol splnený – dedina bola aspoň ten 
deň čistá. Keby to tak vydržalo.

Máj lásky čas -  májové posedenie s pri-
pomenutím  Dňa matiek sme pripravili 
pre našich členov aj tento rok. Kultúrny 
program bol pekný, naša domáca Lužian-
čanka a Járočan s ich muzikou spravili 
dobrú náladu. Malé občerstvenie s malým 
darčekom ženám – matkám to spríjemnili. 
Účasť nesplnila očakávanie a zabudli nás 
pozdraviť aj pozvané osobnosti obce, ale 
čo už, vždy to nie je ako očakávame. Verí-
me, že časom sa to zlepší. Času je tak málo 
– a život je krátky.     

    Predsedníčka ZO JDS

•	 Ak chceš spať sladko, večeraj krátko. 
•	 Ak je ti súdená, bude ti i daná. 
•	 Ak máme konať dobro, musíme  

v dobro veriť. 

•	 Ak je máj záhradníkom, býva i 
roľníkom.

•	 Chladný máj s mokrým júnom plnia 
stodolu zbožím a stohy senom.

 Že dieťa začína dospievať, poznáme 
najlepšie z toho, že už nechce vedieť, ako 
prišlo na svet a nechce povedať kam ide.     

Mackenzie Ch.

Kto nepozná prístav, do ktorého sa chce 
plaviť, tomu nie je žiadny vietor priaznivý.

 Nie je málo času, ktorý máme, ale je veľa 
času, ktorý nevyužívame. 

 Seneca

Príslovia Výroky

Pranostiky
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sme o 16,00 h sedeli v laviciach kostola, 
na ktorých boli pripravené červené klinčeky. 
Každý z nás tento kvet  odovzdal ako obet-
ný dar za seba. Za zomrelých spolužiakov 
ho odovzdal rodinný príslušník. V úvode 
liturgických obradov vdp. Stanislav Šípoš 
prečítal menoslov prítomných a zomrelých 
žiakov, za ktorých bola obetovaná svätá 
omša. V príhovore vyzdvihol, že tento dátum 
je príznačný pre stretávku po 50 rokoch, 
ale je zároveň aj slávnosťou Turíc, čiže 50. 
deň po Veľkej noci, kedy je zoslanie Ducha 
Svätého – Ducha pravdy. Kladne ohodnotil  
kolektív, ktorý si zachoval vieru, čím dáva 
príklad ďalším generáciám. Povzbudil nás, 
aby sme naďalej rástli v duchovnej oblasti a 
vychovávali v nej aj svojich vnukov a vnučky.

Nezabudli sme ani na pána dekana Vin-
centa Malého, ktorý pôsobil v Lužiankach 
takmer 40 rokov a má reliéf pri vchode 
do chrámu. Uctili sme si ho zapáleným ka- 
hancom a modlitbou za zomrelého.

Z kostola sme odišli na cintorín, kde pri 
kríži sme si zaspomínali v príhovore na 
spolužiakov, ktorí už opustili naše rady a 
okrem minúty ticha sme sa za nich pomod-
lili, aby ich duše odpočívali v pokoji.

Po týchto vonkajších aktivitách sme za-
mierili do KD, kde sme za prítomnosti 
pozvaných hostí, vdp. Stanislava Šípoša 
a pani učiteľky Stanislavy Bírovej zasa-
dli za stoly. Pani učiteľka Emília Berecová 

pokračovanie zo strany 1 nebola prítomná zo zdravotných dôvodov.
Príhovorom hlavného organizátora, modlit-

bou pred jedlom a tiež prípitkom sa otvorila 
posledná časť stretávky. Slávnostná večera 
bola pestrá, chutná a výdatná, za čo patrí 
vďaka celému personálu kuchyne.

Do spoločenstva spolužiakov patria aj 
manželia Broďánioví, ktorí vystupujú v spe-
váckej skupine Lúč. Jarko hrá na harmonike 
a po občerstvení  sa ujal  nástroja.  Všetci 
sme sa pripojili a spievali ľudové piesne. 
Bolo veselo, úsmevy z tvárí neschádzali a 
ľudovky sa len tak sypali,  kým sme sa neu-
navili.

Cez prestávku sa s nami rozlúčil 
veľadôstojný pán farár a tiež pani učiteľ- 
ka, ktorá nás obdarovala spoločným da-
rom a každému osobitne venovala milú 
pozornosť. Touto cestou ďakujeme pani 
učiteľke Bírovej a tiež pani Berecovej, ktoré 
nám dali hodnotný základ vedomostí a 
výchovných poučení do života. Obom pra-
jeme veľa zdravia a pokoja v živote. Vdp. 
farárovi ďakujeme za jeho podnetný príhov-
or, povzbudivé slová a želáme mu  veľa 
Božích milostí a vyprosujeme do ďalších ro-
kov života potrebné dary od Ducha Svätého.

Potom sme v hlúčkoch debatovali. Bolo 
o čom. Stretlo sa 34 spolužiakov. Spolu nás 
skončilo  základnú deväťročnú školu 64 
žiakov, ale počas polstoročia z nás zomrelo 
11 mužov a 2 ženy.

Dnes máme 65 rokov a väčšina z nás 

je na dôchodku, len niektorí sú ešte 
zamestnaní. V úlohe babičiek a dedkov 
sa tešíme zo svojich vnukov a pravnu-
kov. Voľné chvíle venujeme domácim 
prácam, záhradkám, alebo sme aktívni 
v rôznych spoločenských organizáciách. 
V našich radoch sú manželky, ktoré 
sa starajú o chorých manželov, alebo 
rodinných príslušníkov. Aj keď pozitívne 
stránky v našom veku prevyšujú, sme už 
viac unavení, pobolievajú nás najmä po-
hybové orgány, z času na čas pokrivká-
vame a častejšie navštevujeme lekárov 
špecialistov. No toto nás nezarmucuje, uve-
domujeme si, že je potrebné dávať priestor 
mladším, vitálnejším a priebojnejším.

Organizačný výbor ďakuje všetkým, 
ktorí sa  pričinili o vydarený priebeh stre-
távky. Prajeme im veľa zdravia, radosť a 
spokojnosť na ich životných cestách.

Táto stretávka po 50. rokoch určite 
potešila všetkých zúčastnených spolu- 
žiakov. Chvíľu  sme spoločne zdieľali  rodin-
né, osobné a pracovné radosti i starosti. 
Zasmiali sme sa, zaspievali, posťažovali 
sme si na svoje choroby. Občerstvení a s 
úsmevom na tvári sme sa po polnoci rozišli 
do svojich domovov.

 Organizačný výbor: Eva Szoradová, 
Magdaléna Štefanková,  

Katarína Šebová, Milan Cabánek.

Hneď na začiatku nového kalendárne-
ho roka sme začali usilovne pracovať. 
Našu dlhoročnú veľmi dobrú spoluprácu 
s učiteľkami ZŠ v Lužiankach sme podľa 
plánu spoločných aktivít realizovali aj 
v tomto období. Deti z MŠ sa zúčastnili 
na ,,Dni otvorených dverí“ v ZŠ pred zá-
pisom prvákov. Na hodine slovenského 
jazyka sme pozorne počúvali, ale aj ak-
tívne  spolupracovali. S prvákmi sme si 
zmerali sily na spoločnom podujatí pod 
názvom ,,Maľovaná abeceda“. Koľko básní 
a riekaniek sa zmestí do hlavičky malého 
predškoláka si neviete ani predstaviť. Deti 
si zopakovali celú abecedu a poznajú už 
všetky jej písmenká. Na turistickej vychádz-
ke so žiakmi deti objavovali aj vzdialenejšie 
dominanty našej obce a krásy prírody v jej 
okolí.

Medzi obľúbené mimoškolské aktivity 
detí patria aj návštevy Bábkového divadla 
v Nitre. V tomto roku sme navštívili pred-
stavenie ,,Ako šlo vajce na vandrovku“. Div-
adelný súbor Slniečko z Nitry deti rozveselil 
veselým príbehom ,,Krokodíl Kroko“.

Pretože sme materská škola so zame- 
raním na rozvíjanie environmentálnej 
kultúry detí, v zime sme sa pravidelne sta-
rali o vtáčiky a dopĺňali sme im kŕmidlá po-
travou, pozorovali sme zimnú krajinu, rieku, 
počasie, stromy, zvieratká na potulkách v 
prírode.

Pre deti pani učiteľky vo februári u- 

Zo života materskej školy

sporiadali ,,fašiangovú hostinu“ ako sa 
patrí, so všetkým, čo v minulosti naši 
predkovia konzumovali v tomto období. 
O týždeň neskôr sa už deti zabávali na 
,,fašiangovom karnevale“ .Pre rodičov a 
hostí si pripravili krátky program, a potom 
sa už veselo tancovalo a súťažilo. 

Návyky správneho stravovania, zdravé- 
ho životného štýlu a konzumácie zdra- 
vých potravín vštepujeme deťom na 
edukačných aktivitách i pri rôznych iných  
netradičných činnostiach. Viackrát počas 
roka realizujeme ,,Dni zdravej výživy“. 
Vo februári sme uskutočnili deň zdravej 
výživy v spolupráci s rodičmi detí. A tí pri- 
niesli rôzne zdravé ,,pochúťky“. Pripravova-
li a ochutnávali sme rôzne pomazánky, 
jednohubky z ovocia a zeleniny, celozrnné 
pečivo, šaláty.

V marci sme pre materské školy z okolia 

zrealizovali tvorivé dielne pod názvom ,,Z 
rozprávky do rozprávky“. Deti zhotovovali 
prstové a rukavicové bábky, rozprávkové 
postavičky, maľované čítanie, knihy a 
leporelá... Aj touto formou chceme u detí 
pestovať kladný vzťah ku knihám, k lite- 
ratúre, k písmenkám a dramatickému 
umeniu.

Jar sme v MŠ privítali vkusne vyzdobeným 
interiérom. ,,Vynesením Moreny“ k rieke 
za spevu piesní sme oživili ľudové tradície 
z dávnej minulosti. V prírodovednom ,,envi-
rocentre“ detí experimentovali, pozorovali 
pod lupami a nahliadačmi, rýchlili semienka 
žeruchy, papriky medovky, hrachu fazule, 
šošovice vetvičiek zo stromov ...

Život v materskej škole neustále ,,pulzuje“, 
je pestrý a inak tomu nebude ani v nasledu-
júcom období

 Mária Čurgaliová
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Ako dopestovať pekné muškáty

Presadené hneď po zakúpení.

Vo väčšom kvetináči sú presadené na ho-
tovo, v menšom je 11 kusov naštepených 
v jeseni.

Muškáty naštepené v jeseni možno uložiť 
nahusto jeden hrantík vedľa druhého. 
Na žltej fľaši z umelej hmoty je nanesený 
lep na myši, aby sa na ňu nalepili molice, 
vošky a čierne mušky.

týždňoch po zakúpení na parapete v byte.
3. Lacnejší, stredne prácny spôsob je 

naštepiť muškáty v jeseni najlepšie v au-
guste, septembri. Aby nám nebolo ľúto 
„kaziť“ muškáty v oknách je dobré mať 
bokom na to určený hrantík, z ktorého 
budeme brať odrezky. Výhodou je, že do 
jari sa muškáty dobre zakorenia a po-
tom rýchlo rastú a bohato kvitnú. Stačí 
ich naštepiť do malého hrantíka, čím 
zaberú menej miesta a na jar presadiť 
do väčšieho. Nevýhodami, že potrebu-
jeme im nájsť na celú zimu svetlé miesto, 
s teplotou nad 5°C, môžeme ich umiestniť 
aj do okna v byte, na parapet alebo na 
zem pri balkónových presklených dverách 
a pod. Je potrebné ich kontrolovať celú 
zimu a opatrne polievať. 

Zdravý a vitálny muškát napádajú choro-

by a škodcovia menej, preto musíme 
dodržiavať isté zásady:

Pred sadením musíme mať hrantík 
vyumývaný zo všetkých strán. Je absolútne 
nemysliteľné použiť nádobu, ktorá stála 
celú zimu naplnená zeminou z vlaňajšieho 
pestovania a je hodená niekde pod plotom 
tak, že ju len vysypeme a hurá ideme 
sadiť. Je dobré hneď v jeseni nádobu 
vyprázdniť vystriekať vodou a uložiť na 
vhodné miesto. Pred sadením natrieme 
hrantík väčším štetcom zo všetkých strán 
octom alebo vanishom (aj zospodu de-
tailne každý kútik), necháme pôsobiť a 
potom opláchneme vodou. Usadený vodný 
kameň oškriabte nožom.

Hrantík by mal byť zásadne umiest-
nený tak, aby sme pri polievaní do neho 
videli. Muškáty by sme mali každý deň 
skontrolovať, či ich treba poliať alebo nie. 
Nemá rád premokrenie, preto polievame 
až keď je povrch zasušený. Zasušený 
znamená, že keď prstom potiahneme po 
povrchu má byť pod povrchom ešte trochu 
vlhký a nie zase vysušený na kosť. Každý  
extrém mu škodí. Polievať len tak od oka 
hrantík zavesený vysoko nad hlavou ne-
musí dobre dopadnúť. Dokiaľ sú muškáty 
malé polievame ich veľmi opatrne malým 
množstvom vody. Veľké muškáty počas 
horúcich letných a veterných dní spotrebu-
jú do litra vody. V studených daždivých 
dňoch je spotreba vody podstatne nižšia.

Hnojenie podľa mojich skúsenosti 
znášajú muškáty veľmi dobre a keď sú 
väčšie je možné ich hnojiť častejšie ako 
uvádza výrobca hnojiva. Keď ich nep-
lánujete na zimu schovávať, možno hnojiť 
aj v každej zálievke. Ale vy si to radšej 
vyskúšajte na jednom hrantíku.

Na zakoreňovanie odrezkov používam 
výsevný substrát TS 1 KLASMANN (predá-
va ho firma PASIČ, Pražská 11, Nitra, 
037/6578891, 0908/628414 - pri ná- 
kupe na živnostenský list je o 20 % 
lacnejší). Pri zakoreňovaní používam zo 
začiatku na polievanie

PREVICUR, ktorý je dobrý proti hni-
lobe v pôde a vytvára sa oveľa silnejšia 
koreňová sústava. Na presádzanie  
miešam tento jemný substrát so zeminou 
z našej záhrady. Do jedného menšieho 
hratíka dávam 9 až 13 kusov odrezkov 
vo dvoch radoch, výsevný substrát dám 
len do polovičnej výšky. 9 až 13 preto, 
lebo v byte sa muškáty tak nerozvetvia 
ako v skleníku. Na ja to celé presadím 
do väčšieho hrantíka, ktorý už naplním 
doplna a mám dobre husté muškáty.

Muškát vydrží hádam na každom  
mieste, ale na vzdušnom zábradlí prospe-
ruje najlepšie a býva najkrajší.

Nezabudnite nádoby pevne priviazať, 
pretože dnešné silné vetry muškát pod-
fúknu a zhodia a je po paráde! Nespolieha-
jte sa na to, že však to hádam nespadne.

D. Horková

Miestna organizácia záhradkárov zorgani-
zovala v stredu 14. marca 2012 o 17. h v 
kultúrnom dome stretnutie na tému „Ako 
dopestovať pekné muškáty“ pre  všetkých 
záujemcov o pestovanie balkónových kve-
tov. Predseda záhradkárov Milan Cabánek  
ma oslovil, či by som prišla aj ja a podelila 
sa zo svojimi skúsenosťami z pestovania 
muškátov. Nakoľko pestujem muškáty už 
dlhé roky samozrejme som rada súhlasila. 
Pripravila som dvojstranový letáčik, kde 
som zhrnula svoje poznatky, ktoré sme 
si podrobne vysvetlili a niektoré veci sme 
ukázali aj prakticky. Pre tých, ktorí sa 
nemohli zúčastniť uvádzame spomínané 
rady v tomto článku. V prípade záujmu stret-
nutie môžeme zopakovať.

1. Schovávanie celých hrantíkov na 
prezimovanie. Výhodou je, že nie sú potreb-
né nové sadenice a nová zemina, nevýho-
dami, že potrebujeme ideálne podmienky, 
svetlo a teplo nad 5 °C, potrebujeme  veľa 
miesta. V jeseni treba muškát skrátiť 
a 2-3-krát počas zimy očistiť od suchých 
listov, ktoré stále opadávajú a znečisťujú 
priestor, čo zaberie dosť času. Ak chceme, 
aby nekvitol menej ako mladý muškát mu-
síme viac hnojiť. Výsledok prezimovania je 
neistý, môžu sa vyskytnúť choroby alebo 
škodcovia.

2. Pohodlnejší spôsob získania pekných 
muškátov je nákup muškátov v Baumaxe, 
v 10-kusovom balení. Sú najlacnejšie 
a v čase dovozu do predajne majú dobrý 
zdravotný stav, sú husté a malé, lebo sú 
ošetrené spomaľovačom rastu. Dôležité 
je kúpiť muškáty hneď, ako ich začnú 
dovážať koncom februára, začiatkom mar-
ca. Nesmú dlho stáť v obchode, pretože 
tam ich buď prelejú a prehnívajú im kore-
ne, alebo sú dlho nepoliate a usychajú. Pri 
nákupe musia byť pekné zelené a zdravé, 
treba ich hneď presadiť do hrantíka, 
nakoľko v pôvodných obaloch sa ťažko 
dodrží optimálne polievanie, môžeme ich 
presadiť všetkých 10 do jedného hrantíka, 
a neskoršie rozsadiť na každých 10 cm 
jeden kus. Ušetríme tak miesto v čase, kým 
je vonku ešte zima. Do hrantíka dáme pás 
igelitu, aby sa muškáty dali pri presádzaní 
šetrnejšie vybrať. Je potrebné dať veľký 
pozor! aby sme ich prvýkrát poliali len málo 
pri koreni (ak sú mokré už z obchodu pole-
jeme až po vyschnutí) a ďalšíkrát až, keď 
budú preschnuté. Teda na začiatku veľmi 
opatrne polievať malým množstvom vody 
ku koreňom. Nemusí byť mokrý celý ob-
sah zeminy v hrantíku. Dajú sa umiestniť 
do okna na parapet, alebo na zem pri 
balkónových presklenných dverách, pokým 
sa vonku neoteplí.

Pri vyložení von  ich nedajte hneď na 
prudké slnko a nemali by byť  pod holým 
nebom, aby do nich nenapršalo veľa vody 
pokiaľ sú ešte menšieho vzrastu.

Vo väčšom kvetináči sú rozsadené na 
hotovo, v menšom je 10 kusov po troch 
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Aktivity žiakov našej 
školy v školskom 
roku 2011/2012

Vyčistime si Lužianky - tradičné jarné aktivity

Komisia životného prostredia pri Obec-
nom zastupiteľstve v Lužiankach  bude aj  v 
roku 2012 „Pokračovať v nerovnom boji s 
odpadom...“

Prvou akciou bol odvoz orezaných konárov 

spred domov, ktorú v minulom roku inicio- 
vala naša komisia a starosta s pracovníkmi 
obce k spokojnosti občanov uskutočnil. 
Chceme ju organizovať každú jar. Samozrej- 
me je potrebná vaša spolupráca v tom, že 
konáre zviažete do balíkov, aby sa dali rých-
lo a čo najjednoduchšie naložiť na vlečku, 
pretože ide o veľké množstvo materiálu. 
Prevažná väčšina občanov túto pomoc obce  
oceňuje a konáre pekne zviazané vyloží 
pred svoj dom. V minulom roku  ale aj v tom-
to roku sa našli však aj takí, čo vypílili celé 
stromy a bez ladu a skladu nahádzali na uli-
cu. No, a toho občana, čo celú zimu donášal 
vykopané ríbezľové kríky, viničové korene 
a opílené konáre za sklad ŽSR, neďaleko 
MHD zástavky pred železničnou stanicou 
naozaj nechápem. Stačilo počkať a od-
pad si dať odviesť teraz rovno spred nosa, 
pretože takto sa stala kopa konárov zákla-
dom smetiska, kde okoloidúci poslušne 
hádžu ďalší odpad. Keď sme už pri železnici 
tak musím spomenúť aj šoférov, ktorí majú 
na kamiónoch veľký nápis ĽUBOŠ BUCH a 
parkujú na betónovej ploche pri stanici. Tak 
mnohí z týchto chlapíkov otvoria kabínu a 
všetok odpad z dlhých ciest šupnú vedľa 
betónového plota.

Druhou akciou, ktorú organizujeme 
každú jar je tradičná jarná brigáda. 
Naše zastupiteľstvo podporuje činnosť 
spoločenských a záujmových organizácií, 
ktoré sa ochotne zúčastňujú na brigádach 
organizovaných našou komisiou a pri čistení 
Lužianok dvakrát do roka výdatne pomáha-
jú. Chceme vás milí naši spoluobčania 
poprosiť, aby ste nám pomohli aj vy. Ne-

musíte ráno vstávať, obliekať sa a utekať 
na brigádu. Stačí, keď vyjdete pred svoj 
dom a pozbierate pred ním všetky papiere 
alebo iné odpadky, ktoré buď dofúkal vietor, 
alebo okoloidúci pred vás len tak pohodili. 
Verte veľmi nám to pomôže. Keď bola vlani 
jesenná brigáda zbierali sme odpad na 
Rastislavovej ulici, od železničného mosta 
po Zbehy štyria. Trvalo nám to vyše štyri 
hodiny, naplnili sme 10 vriec a boli sme veru 
poriadne ustatí. A to sa nám na začiatku 
ani nezdalo, že by bolo tých smetí až toľko. 
Máme veľa miest v obci so zanedbanými 
neudržiavanými pozemkami, ktoré sú 
miestom, kde je najviac smetí, takže máme 
čo upratovať a naozaj by veľmi pomohlo, 
keby ste si zabrigádovali pred svojim do-
mom. Všímame si, že mnohí bežne pozbie- 
rate odpadky na ulici a pravidelne pokosíte 
trávu, čo si vysoko vážime.

V tomto roku chceme spolu s miestnou 
organizáciou záhradkárov vyhlásiť aj súťaž 
o najkrajšie muškáty v obci a zorganizovať 
besedu so žiakmi MŠ a ZŠ Lužianky na 
tému: „Zlepšenie čistoty v našej obci“ s vyh-
lásením súťaže o 10 najkrajších výkresov na 
tému „Moja obec - Lužianky“ pre všetky deti 
z Lužianok. 

8. marca sme sa s fotoaparátom prešli 
našou obcou a boli sme zhrození, aký nepo-
riadok bol na cintorínoch, okolo predajne 
COOP Jednota na Rastislavovej ulici, hlavne 
na parkovisku, okolo budovy pošty, okolo 
predajne textilu, pred kaviarňou na majeri 
atď.

Obecné zastupiteľstvo so starostom a 
obecnou políciou pripravujú opatrenia, aby 
bolo možné monitorovať priestory, ktoré sú 
opakovane veľmi znečisťované. Dúfajme, že 
sa to podarí čo najskôr zrealizovať a prine-
sie to žiadaný efekt. 

Naopak sme boli milo prekvapení okolím 
základnej a materskej školy, kde bolo len 
pár papierov, čo sa teda rozhodne nedá 
povedať o všetkých našich uliciach. Toľko 
neporiadku sme v obci ešte ani nemali.  
Hádam „najkrajšie“ je to na uliciach, kde 
bývajú Rómovia. Čo je vzhľadom na to, 
že nežijú v nejakej osade v chatrčiach, 
ale blízko mesta, sú pekne oblečení, ve-
dia narábať s mobilmi, vlastnia autá veru 
nepochopiteľné. Veď vy ste Rómovia z 
Lužianok! Tak sa nedajte zahanbiť a pohnite 
rozumom, ako odpad triediť, využiť zberný 
dvor a udržiavať čistotu.

Ktovie, akým zázrakom je pred Potravi- 
nami Mix a pohostinstvom na Kajsi, pred 
predajňou potravín na Korytovskej ulici a 
pred predajňou sudového vína, vždy pekne 
čisto? Že by nebodaj každý deň upratovali? 
To by tí, čo tak ani náhodou nerobia, veru 
ani neuverili. 

Preto vás ešte raz prosíme pomôžte nám 
aj vy pozbieraním prípadných odpadkov 
na ulici pred vašim domom  „Pokračovať v 
nerovnom boji s odpadom...“

Za komisiu ŽP D. Horková

Z množstva akcií a širokej palety aktivít, 
ktoré žiaci Základnej školy v Lužiankach 
absolvovali v školskom roku 2011/2012 vy-
beráme nasledovné:

 Pre našich žiakov každý rok pripravujeme 
v rámci environmentálnej výchovy tematický 
deň s názvom „Žijeme a rastieme zdravo“. 
Žiaci pod vedením svojej triednej učiteľky 
pripravovali chutné a zdravé jedlá. Naším 
cieľom je spestriť žiakom vyučovací proces, 
upevňovať vzťahy v triede, vzťah ku škole a 
vypestovať u žiakov zdravý životný štýl.

 Medzinárodný  deň knižníc sme si pripome- 
nuli „Podujatím v školskej knižnici“, ktorý 
bol zameraný na rozvíjanie lásky ku knihám. 
Žiaci sa prezentáciou na interaktívnej tabuli 
dozvedeli o najstaršej i o najväčšej knižnici 
a o funkcii knižníc. Projektovou prácou v 
skupinách tvorili knižnú obálku, knihu o zná-
mych slovenských spisovateľoch, záložky do 
kníh, ilustrácie a nacvičili krátke divadelné 
predstavenie. Zapojili sme sa do súťaže 
o najzaujímavejšie podujatie v školskej 
knižnici, kde sme sa umiestnili na 34. mi-
este zo 190 škôl Slovenska, čo nás veľmi 
potešilo.

Posledný deň pred vianočnými prázdnina-
mi sme ukončili vianočnou akadémiou „Po-
sedenie pod jedličkou“. Žiaci si pod vedením 



LUŽIANSKE NOVINKY

7

učiteliek pripravili krásny a bohatý kultúrny 
program. Recitovali, tancovali, oslavovali 
narodenie Ježiška a všetci sme spievali tie 
najkrajšie vianočné koledy. Náš program si 
nenechali ujsť ani  pozvaní hostia, starosta  
obce Jozef Bojda a deti z materskej školy, 
ktoré nám na záver tiež zaspievali. Bolo to 
veľmi pekné ukončenie kalendárneho roka 
2011, plné emócií a zážitkov, ktoré si každý 
z nás odniesol domov vo svojom srdci. 
Ďakujeme...

Začiatkom marca žiaci 5.,6. a 7. ročníka 
navštívili výstavu „ Miniatúry Slovenska“, aby 
si tak aj názorne a prakticky obohatili svoje 
vedomosti z geografie a dejepisu. Najväčšia 
výstava viac ako 100 modelov hradov, zám-
kov, kaštieľov a prvkov ľudovej architektúry 
sa konala v priestoroch Galérie Mlyny. Na-
jskôr ale žiaci navštívili Nitriansky hrad, kde 
sa dozvedeli množstvo zaujímavostí z histó-
rie. Pod vedením  učiteľky Šebökovej hľadali 
odpovede na otázky týkajúce sa  hradu a 
podhradia, ktoré dopĺňali do tajničky. Po 
úspešnom absolvovaní exkurzie sa žiaci 
presunuli na výstavu modelov. Krásne min-
iatúry zo všetkých kútov Slovenska uchvátili 
nielen žiakov ale aj  učiteľky. Tu bolo úlohou 
žiakov vyhľadať rôzne znaky a prvky ľudovej 
architektúry a taktiež odpovedať  na otáz-
ky, čím si učiteľky overili pozornosť žiakov. 
Najlepší žiaci si za svoje správne odpovede 
vyslúžili jednotky. 

Dňa 15. marca 2012 sa začalo vyučovanie 
na našej základnej škole ako akýkoľvek iný 
školský deň, avšak po škole bolo cítiť atmos-
féru radosti, očakávania a zážitkov. Žiaci 
chodili po chodbách a šepkali si, čo si na 
dnes pripravili. A je to tu, dlho očakávaný 
deň alebo noc.....? 

Ako odmenu pre dobrých a úspešných 
žiakov naša základná škola každoročne us-
poriada školskú akciu „Noc s rozprávkou“, 
kedy žiaci neopúšťajú školské lavice ani v 
noci a prespávajú na pôde školy. Je to večer 
plný aktivít, súťaží a zaujímavých činností, 
na ktoré sa žiaci tešia po celý školský rok.

Našich žiakov o 17.00 h privítala pani 
riaditeľka Soňa Kochanská vo vestibule 
školy, odkiaľ zároveň odštartovala našu 

prvú súťaž  „Rozprávkové komôrky“. Žiaci 
boli rozdelení do skupín  a ich úlohou 
bolo vyzbierať čo najväčší počet bodov v 7 
komôrkach – triedach, kde na nich čakali 
zaujímavé hlavolamy, kondičné a vedomost-
né súťaže a súťaže na rýchlosť a obratnosť. 
Výsledky súťaže oznámila pani riaditeľka za 
prítomnosti starostu obce Jozefa Bojdu a 
poslancov obecného zastupiteľstva.

Po výdatnej večeri, ktorú priniesol starosta, 
deti trávili zvyšok voľného času v telocvični, 
kde hrali vybíjanú a futbal s učiteľkami. Na 
záver si deti zatancovali na diskotéke, ktorú 
pre nich pripravil Dominik Ševčík. Po desia- 
tej hodine nastala večierka a deti sa uložili 
na spánok. Plní zážitkov, pozitívnych emócií 
a tešili sa na ďalší deň v škole.

Dňa 30.3.2012 sa konalo školské kolo 
súťaže „Talent regiónu“. Naši žiaci opäť 
prejavili svoj talent v speve ľudovej a mod-
ernej piesni i v hre na hudobný nástroj. Kde 
sa umiestnili a ďalej do regionálneho kola 
postúpili:
I. kategória: Spev ľudovej hudby

1. miesto: Marek Upohlav ( 2. ročník)
2. miesto: Nina a Eduard Piovarčiovi 
(1. a 2. ročník)
3.miesto: Boris Biháry (1.ročník)

II. kategória: Spev modernej piesne
1. miesto: Michal Urbaník ( 6. ročník)
2. miesto: Tereza Ivanová ( 7. ročník)
3. miesto: Denis Chvojka (6. ročník)

III. kategória: Spev a doprovod na hudob-
nom nástroji

1.miesto: Dominik Kolompár ( 4.ročník)
2.miesto: Peter Biháry ( 8.ročník)
3.miesto: Andrej Vranka a Miroslava
Račeková (7.ročník)

V kultúrnom dome v Lužiankach sa dňa 
18. 4. 2012 uskutočnil 2. ročník spe-
váckej súťaže „Talent regiónu“.  Súťaže sa 
zúčastnili:  ZŠ Zbehy, ZŠ s MŠ Nové Sady, ZŠ 
Čakajovce, ZŠ Výčapy Opatovce, ZŠ Opato-
vce, ZŠ s MŠ Lužianky, ZŠ Podhorany

Počet súťažiacich žiakov 35. Žiaci súťažili 
v piatich kategóriách a v speve ľudových 
piesní, moderných piesní a v hre na hudob-
ný nástroj. 
I. kategória – Spev ľudových piesní 1.-4. 
ročník

1. Katarína Krajčírová – ZŠ Zbehy
2. Adam Mego – ZŠ Zbehy, Petra Billíková
ZŠ Výčapy Opatovce
3. Nina Piovarčiová – ZŠ s MŠ Lužianky
Terézia Filová – ZŠ Zbehy 

II. kategória – Spev ľudových piesní 5. - 9. 
ročník

1. Simona Pavlovičová – ZŠ Podhorany
2. Juliana Habláková – ZŠ Zbehy

3. Erika Kolárová – ZŠ Podhorany
III. kategória – Spev moderných piesní 1. 
– 4. ročník

1. Bibiána Majeská – ZŠ Zbehy
IV. kategória – Spev moderných piesní 5.-
9. ročník

1. Júlia Kečkéšová – ZŠ Zbehy
2. Jana Golská – ZŠ Výčapy Opatovce
3. Adriána Kušnírová – ZŠ Zbehy

V. kategória – Hudobný voľný žáner
1. Peter Biháry a Kevin Koller – ZŠ s MŠ
Lužianky
2. Dominik Kolompár - ZŠ s MŠ Lužianky
3. Andrej Vranka - ZŠ s MŠ Lužianky

 Pri príležitosti sv. Floriána, patróna 
hasičov, sa uskutočnil na našej škole 
branno-športový deň. Žiaci od 1. až 9. 
ročníka vytvorili družstvá, ktoré súťažili na 
jednotlivých stanovištiach. Získavali body 
a bojovali o najlepší čas. Jednotlivcov i 
družstvá vyhodnotil a ocenil vecnými ce-
nami Martin Cocher, Ignác Chudiak, ktorí 
boli hlavnými organizátormi akcie.

Pred vyhodnotením si žiaci mohli pozrieť 
a oboznámiť sa s modernou hasičskou 
technikou i hasiacimi strojmi z minulého 
storočia, ktoré  priniesli hasiči z hasičského 
zboru v Nitre. Bol to mimoriadne zaujímavý 
zážitok a všetkým organizátorom ďakujeme.

Jún je jedným z najkrajších mesiacov v 
školskom roku nielen pre žiakov ale aj pre 
učiteľov. Začína oslavou Medzinárodného 
dňa detí plný zábavy, športu, fantastickej 
nálady a nezabudnuteľných zážitkov. Pred-
stavitelia Obecného úradu Lužianky Milan 
Cabánek a Dezideria Horková vyhodnotili 
a ocenili žiakov, ktorí sa zapojili do výtvar-
nej súťaže „Obec očami detí“. Členovia 
poľovníckeho združenia porozprávali zau-
jímavosti o svojej práci a priniesli deťom 
sladké prekvapenie. Zaujímavosťou dňa 
a veľkým prekvapením pre žiakov bolo 
vystúpenie sokoliarov.  Záver dňa vyplnili 
členovia obecnej polície ukážkami sebao-
brany a pod vedením členov dobrovoľného 
hasičského zboru si žiaci mohli vyskúšať 
streľbu zo vzduchovky a pod vedením Igora 
Billu si žiaci zahrali futbal o „Pohár školy“.  
Medzinárodný deň detí žiaci našej školy os-
lávili tak ako sa patrí a dobre sa zabavili.
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Prebúdzajúca sa jarná príroda má na  
človeka magické čaro . Medzi človekom a 
prírodou je puto, ktoré je silné od vekov, 
nedá sa rozviazať. Vzájomne sa ovplyvňu-
jú, pomáhajú prežiť. Človek do prírody patrí, 
ovplyvňuje ju najviac, spôsobuje jej najväč-
šie krivdy , ale dokáže jej aj najviac pomôcť. 
Táto spätosť nabáda človeka k skrášľova-
niu nielen svojej záhradky, ale aj verejných 
priestranstiev. Prejavom úsilia o túto čin-
nosť sú aktivity ZO SZZ (Základná organi-
zácia Slovenského zväzu záhradkárov) pod 
vedením Obecného úradu v Lužiankach. 
Jednou činnosťou bolo aj vykonanie brigády 
14. apríla 2012 na cintoríne Kajsa . 

Na mieste posledného odpočinku sa zú-
častnilo 26 záhradkárov, ktorí sa dobrovoľ-
ne rozdelili na jednotlivé práce. Predseda 
záhradkárov vymeriaval vzdialenosti pre 
jednotlivé tuje, pre ktoré  muži vykopali 
jamy. Iní prítomní kládli tuje privezené sta-
rostom obce vedľa vyhĺbených jám. Jedna 

časť žien nalievala privezenú vodu pod 
tuje, ostatné záhradkárky sadili, zahŕňa-
li zeminou a  ušliapavali pôdu okolo tují. 
Po botanickej stránke tuja patrí k ihlična-
tým krom, s názvom konifery. Na rozdiel 
od ihličia má tuja šupinaté listy. Pochá-
dza so Severnej Ameriky, ale odroda tuje 
západnej bola vyšľachtená na Sloven- 
sku. Roztreté listy príjemne voňajú ako ty-
mián .

Brigádnici sadili po obvode cintorína tuje 
západné smaragdové (smaragd – draho-
kam zelenej farby, ktorý tejto odrode dal jej 
názov). Sadenice boli pevné, zdravé, vysoké 
v priemere 100 cm. Ich koreňová sústava 
bola obalená značným množstvom zeminy 
v sieťovitom obale, z materiálu, ktorý sa roz-
kladá v pôde.

Zopár konifer bolo vysadených aj pri det-
skom ihrisku na Kajsi, kde prítomných zau-
jal vysokánsky, rozložitý strom platan, ktoré-
ho vek nikto nepoznal.

Z rozhovorov a usmiatych tvárí zúčast- 
nených bolo vidieť, že z vykonanej práce 
mali všetci radosť. 

Záhradkári striedajú prácu s oddychom, 
kedy poznávajú iné miesta v zahraničí, ako 
aj krásu kvetov, okrasných a záhradných 
drevín i pomôcok a potrieb pre záhrad-
károv. Dňa 21. apríla 2012 zorganizovali 
zájazd na 33. medzinárodnú záhradnícku 
výstavu a veľtrh FLORA Olomouc.

Už o 5.00 h ešte za tmy sme sadali do 
autobusa, ktorý nás viezol do Olomouca. 
Keďže sme do cieľa dorazili o 9.00 h, mohli 
sme si ísť pozrieť zaujímavosti mesta. V 
turistických novinách na tento rok, podľa 
najrešpektovanejšej svetovej sprievodcov- 
skej agentúry som sa dočítala, že Olomo-
uc je najkrajšie mesto Českej republiky 
zaradené medzi pamiatky UNESCO. Má 
architektonické kúzlo ako Praha, ale bez 
dopravného zmätku a chaosu. O tomto 
sme sa presvedčili, keď sa vybrala celá 

V záhradkárskych otázkach čiastočne po-
radí a poslúži stretnutie záhradkárov. Na 
tento podnet reaguje aj výbor Základnej or-
ganizácie zväzu záhradkárov v Lužiankach. 
Z tohto dôvodu boli pozvaní všetci 
členovia záhradkárov na výročnú schôd-
zu, ktorá sa uskutočnila 4. marca 2012 
o 1500 h. v priestoroch Kultúrneho domu 
v Lužiankach. Jednotlivé časti programu 
uvádzal Ing. Dušan Spáč. Najskôr boli prí-
tomní oboznámení s plnením záhradkárskej 
činnosti za rok 2011. Úlohy, ktoré boli kla- 
dené na členov, základnej organizácie 
v predchádzajúcom roku boli splnené. O ak-
ciách a úlohách, ktoré stanovili členovia 
výboru na podnet radových členov infor-
moval predseda ZO SZZ v Lužiankach Milan 
Cabánek.

V priebehu výročnej schôdze vystúpili aj 
spevácke skupiny Lúč a Lužiančanka. Prí-
tomných obveselili nielen piesňami o ovocí 
a zelenine ale aj žartovnými a korheľskými 
piesňami. 

V diskusii vystúpil hosť, predseda 
Okresnej organizácie Slovenského zväzu 
záhradkárov v Nitre, ktorý ozrejmil situáciu 
ohľadne rušenia pracoviska v Nitre a jeho 
nového riešenia.

Po vyčerpaní bodov programu sa podáva-
lo občerstvenie, pričom si účastníci odovz-
dávali skúsenosti nielen z pestovania ras-
tlín ale aj novinky zo života obce.

Z minuloročných činností uvediem aspoň 
niektoré. Jarný a letný rez broskýň, marhúľ 
i jabloní uskotočnených po teoretickej aj 
praktickej stránke. Brigády v mesiacoch 
apríl, júl a november podľa požiadavky 
obecného úradu. Burza výpestkov rajčín, 
kalerábu, kukurice pukancovej. Kvetov 
amaryliek, mahónií, papradí, chryzantém, 
kamzičníka, čemerice, hosty a mnohých 
iných liečivých rastlín oregana, pľúcnika, 

cesnaku medvedieho. Donesené rastliny 
členovia výboru darovali okoloidúcim. Niek-
torí občania sa vrátili a doniesli kvety so 
svojich zásob.

Členovia výboru sa snažia obohatiť život 
záhradkárom, tak že navrhnú a uskutočnia 
zájazd cez prázdniny. Koncom júla zor-
ganizovali dvojdňový zájazd do Demä- 
novskej doliny s prehliadkou jaskýň Ľadovej 
a jaskyne Slobody. Tiež sme navštívili Starú 
Bystricu, Výchylovku a Čičmany. Pokochali 
sme sa krásou pohybujúcich vyrezávaných 
postavičiek, vykonávajúcich rôzne remeslá, 
zobrazujúcich prácu a námahu dedinského 
ľudu i hry detí. Tento skvost Jozefa Pekára 
obdivovali v Rajeckej Lesnej na prehliadke 
Slovenského Betlehemu.

Záhradkári vyvíjajú činnosť aj v utužovaní 
medziľudských vzťahov. Rozlúčili sa vdp. 
farárom Michalom Strižencom, ktorý odišiel 
na inú faru a privítali a blahoželali novému 
vdp. farárovi Stanislavovi Šípošovi. Tiež 
odmeňujú narodeninových jubilantov, ktorí 
sa dožívajú okrúhleho výročia. 

Zrealizovali výstavu ovocia, zeleniny a kve-
tov začiatkom septembra a ochutnávku 
jabĺk, hrušiek a destilátov v novembri.

V súčasnom období začínajú záhradkári 
plniť tohtoročné úlohy. Dňa 14. marca 
2012 Dezideria Horková vykonala prezen-
táciu pestovania muškátov. Jej prezentácia 
bola veľkým poučením pre prítomných.

O dva dni neskôr na základe pozvania sa 
malá skupinka z členov výboru zúčastnila 
na Výstave vo Veľkom Záluží, ktorá sa v tej-
to uskutočnila už po 28-krát.

Dňa 17. marca 2012 o 9.00 h záujem-
covia o predjarný rez stromov sa sústredili 
vo farskej záhrade. Ignác Chudiak najskôr 
odstránil suché a choré konáre z jablone, 
pričom upozorňoval, čo všetko je potrebné 
urobiť s jadrovinami a kôstkovinami po 

Záhradkári odovzdávajú svoje skúsenosti

Záhradkári s chuťou na brigády i na veľtrh

zime. Ďalej odstránil vlky a skrátil rezom 
kostrové konáre na potrebnú dĺžku, čím 
presvetlil strom a tým podnietil rodivosť, 
kvalitu i veľkosť plodov ako aj formu stro-
mu. Dotazov od prítomných bolo neúrekom. 
Poradil, aké postreky sa na jar používajú, 
ako sa očkuje, vrúbľuje, aké podpníky 
sa používajú, ako sa ošetrujú čerešne, 
broskyne, marhule a jablone. Po zime je 
potrebné urobiť postrek proti kučeravosti 
listov u broskýň i marhúľ 30%roztokom 
Kuprikolu s kvapkou čistiaceho prípravku 
Jar tak, aby roztok zachytil celý strom od 
hora až nadol. Chemický prostriedok Jar je 
potrebné kvapnúť do postrekovača napo-
sledy, aby roztok nepenil. Toto má negatívny 
vplyv na škodlivý hmyz, ktorému sa polepia 
nožičky a uhynie. Nakoľko sa vo farskej 
záhrade nachádza aj viac rokov pestovaný 
vinič, tak padlo niekoľko otázok aj na túto 
tému. Ing. Karol Slivkanič odborne vysvetlil 
a predviedol rez viniča podľa Gujartovho 
návodu. Na predjarný rez je najlepší mesiac 
marec. Najrodivejšie drevo je jednoročné, 
na ktorom pri reze ponecháme približne 7 
púčkov, čo závisí od odrody hrozna. Tento 
jednoročný letorast sa vyväzuje mierne do 
oblúka. Oproti jednoročnému rodivému 
drevu sa na jeho báze ponecháva čapík iba 
s dvomi púčkami (čo tvorí základ letorastu 
pre nasledujúci rok). Rez má byť mierne 
šikmý nad púčikom a vzdialený od púčika 
1cm tak, aby vytekajúca miazga neza-
plavovala púčik. 

Záhradkári s prebudením jari majú plné 
ruky práce. Po práci si treba aj oddýchnuť 
nakúpiť sadbový materiál. Na toto pamätali 
aj členovia výboru ZO SZZ a touto ces-
tou pozývajú všetkých členov i rodinných 
príslušníkov na jarný veľtrh kvetov do Olo-
mouca 21. apríla 2012. Tešíme sa na stret-
nutie!              Katarína Šebová
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skupina výletníkov do historického centra. 
Na Dolnom námestí, kde prebiehali archeo-
logické vykopávky, sme uvideli Mariánsky 
morový stĺp, Jupiterovu a Neptúnovu fon-
tánu. Pokračovali sme do Horného námes-
tia, kde boli umiestnené Ariónova a Herku-
lova fontána. Celú skupinu záhradkárov 
najviac zaujal orloj, ktorý je postavený v 
duchu socialistického realizmu. I keď býva 
v prevádzke iba na pravé poludnie, predsa 
sme uvideli figúrky robotníkov, chemikov, 
športovcov a krojovaných Hanákov. V blíz-
kosti starobylej radnice, na ktorej je umiest-
nený orloj, sa nachádza veľkolepá krása, 
32 m vysoký Stĺp Najsvätejšej Trojice – tiež 
pamiatka UNESCO. Z Horného námestia 
pokračovala malá skupina ku kostolu sv. 
Mořica, kde sa nachádzajú druhé najväčšie 

varhany v strednej Európe. Ďalšou zástav- 
kou bola katedrála sv. Václava s troma 
novogotickými vežami. Je najstaršou a 
najvýznamnejšou pamiatkou zachova-
nou po rode Přemyslovcov. Posledného 
panovníka Václava III. zavraždili v r. 1306. 
Bol českým a poľským kráľom.

Za tisíc rokov prešla katedrála mnohými 
stavebnými slohmi. Od 19. stor. sa nazýva dó-
mom. Arcibiskupským sídlom je od r. 1777. 
Sprievodkyňa nám podala výklad a upo-
zornila nás na niektoré zaujímavosti. V pres-
bytériu sa nachádza novogotický oltár, kde 
nad svätostánkom sa vypína ukrižovaný 
Kristus a po boku oltára sú dve sochy, po-
chádzajúce z Ríma - baziliky Santa Maria 
Maggiore. V tejto časti slúži svätú omšu 
i súčasný arcibiskup Ján Gaubner. Sú tu 
uložené pozostatky i Jána Pavla II. Obdivova-
li sme aj tri náhrobky arcibiskupov, ako aj  
viaceré oltáre svätcov, no najpozoruhodnejší 
je oltár zasvätený sv. Jánovi Sarkandrovi s 
relikviami.

Kostol Panny Márie Snežnej stojí na mieste 
konventu z 12.storočia. Je to jednoloďová 
baroková stavba s veľmi bohato malebne 
vyzdobenou klenbou s motívmi Panny Má-
rie Kráľovnej nebies. V súčasnosti patrí je-
zuitom. V kaplnke sv. Jána Sarkandra na 
Mahlerovej ulici je v suteréne zachovaný 
škripec, ktorým bol Ján mučený za to, že 
nevyzradil spovedné tajomstvo. V r. 1995 
bol Ján Sarkander svätorečený Jánom 
Pavlom II. Posledným kostolom, ktorý sme 
navštívili, bol barokový chrám sv. Michala 
archanjela. Pamiatkami mesta nás spre-

vádzal  Jozef  Vér, za čo mu patrí veľká vďaka. 
Okrem nádherných chrámov ponúka Olo-
mouc mnoho kultúrnych, prírodovedných, 
ekologických i športových podujatí. Nachád-
za sa tu Univerzita Palackého, druhá 
najstaršia univerzita v Čechách, založená 
v r. 1573. Starobylé centrum si zachovalo 
kamennú dlažbu.

Po tomto duchovnom pookriatí sme pred 
obedom vstúpili do priestorov výstaviska 
na jarnú kvetinovú a záhradnícku výstavu 
Flora, ktorá sa nachádza v blízkosti mest-
skej tržnice. Areál výstaviska  zaberá tri plo-
chy. Jedna časť zahŕňala pavilón A, E, G, H 
a Smetanové sady. Druhá plocha s názvom 
Bezručové sady a posledná Čechové sady.

V pavilóne A na prízemí i v galérii vys-
tavovali české i zahraničné firmy. Expozícia 
niesla názov „Záhrada v pohybe“. V strede 
pavilónu boli vytvorené valy, porastené 
trávou a v jej strednej časti sa nachádzali 
rozkvitnuté ľalie, narcisy, hyacinty, muškáty, 
rezané kvety, tulipány, amarylsy a iné. 
V jednotlivých kójach boli impozantne 
naaranžované rododendrony, azalky, orchi-
dey, bonsaj, skalničky, kaktusy, sukulenty, 
mäsožravé rastliny.

V pavilóne E vystavoval Český záhrad-
kársky zväz pri príležitosti 55. výročia jeho 
vzniku. Exponáty boli tvorené z jarných 
cibuľovín a doplnené záhradným náradím. 
Veľmi príjemné bolo sledovať spievajúceho 
cimbalistu, ku ktorému sa pridávali  oko-
loidúci .

Jarné záhradnícke a spotrebné trhy sme 
videli nielen v pavilóne G a H, ale tiež pre-
biehali po celom výstavisku pod holým ne-
bom.

O 15.00 h sme odchádzali na Svätý 
Kopeček, vzdialený od mesta zhruba 8 km, 
na ktorom stojí kostol. Je to monumentálna 
stavba, zasvätená „Navštíveniu Panny Má-
rie“. Svätý otec Ján Pavol II. pri návšteve 
Čiech v r. 1995 povýšil tento kostol na ba-
ziliku minor.

Bolo príjemné sedieť v autobuse, nakoľko  
spevácka skupina Lúč nás obveselovala  
ľudovými piesňami. 

Unavení, obohatení o nové poznatky a s 
nákupom kvetov i pozorností pre svojich 
najbližších sme šťastlivo docestovali do 
rodnej obce.

Komisia životného prostredia pri Obec-
nom zastupiteľstve v Lužiankach pozývala 
rozhlasom občanov na jarné upratovanie 
ulíc a verejných priestranstiev. K výzve na 
brigádu, ktorá sa uskutočnila 28. apríla sa 
pripojila aj záhradkárska organizácia.

Stretnutie účastníkov bolo pred KD 
Lužianky o 9.00 h. Komisia životného 
prostredia si uctila brigádnikov tým, že 
im pripravila chutné posúchy a nápoje. 
Hlavný organizátor Ing. Marián Vrabec 
rozdelil prítomných do jednotlivých častí 
obce. Po prevzatí umelohmotných vriec sa 
jednotliví zúčastnení rozišli do určených 
rajónov. Naplnené vrecia s odpadkami 
papierov, plastových fliaš, cigaretových 
krabičiek, sklených fliaš, obalov z cukríkov, 
piva, kusy skla a iné nečistoty vkladali do 

veľkoobjemových kontajnerov. Záhrad-
károm práca išla od ruky k čomu prisp-
elo pekné počasie i radosť, že obec dýcha 
čistotou.

Touto cestou pozývame všetkých občanov 
na jarnú záhradkársku burzu, ktorá sa 
uskutoční pred KD Lužianky, dňa 12. mája 
2012 od 9.00 h.

             Katarína Šebová

Obecná polícia v Lužiankach upozorňuje 
všetkých majiteľov psov v obci na povinnosť 
dodržiavať Všeobecne záväzné nariadenie 
obce č. 1/2009 o podmienkach držania 
psov na území obce. Obyvatelia obce 
Lužianky by si mali v prvom rade uvedomiť, 
že mať psa znamená mať aj zodpovednosť 
za svojho psa Obecná polícia obce Lužianky 
upozorňuje všetkých majiteľov psov, že 
v zmysle VZN č. 1/2009 o podmienkach 
držania psov na území obce je chov psov 
povolený len pri dodržiavaní všetkých 
predpisov a nariadení vzťahujúcich na 
chov psov. Každý chovateľ psa je povinný 
splniť si pri psoch starších ako 3 mesiace 
ohlasovaciu povinnosť na Obecnom úrade 
v Lužiankach, opatriť psov evidenčnou 
známkou, po dovŕšení 6 mesiacov života 
uhradiť ročný poplatok vo výške 4,- € za psa 
v pokladni obecného úradu v zmysle VZN 
č. 3/2009 § 8 odst.6. Predmetom dane 
za psa nie je pes chovaný na vedecké a 
výskumné účely, pes umiestnený v útulku 
zvierat a pes so špeciálnym výcvikom, 
ktorého vlastní občan alebo používa občan 
s ťažkým zdravotným postihnutím. Majiteľ 
je ďalej povinný zabezpečiť pravidelné 
očkovanie psa proti besnote, vodiť psa len 
na vôdzke bezpečne pripevnenej na obo-
jku. Je zakázané opustiť psa na verejnom 
priestranstve. Na území obce je zakázané 
znečisťovať verejné priestranstvá psími 
exkrementami. Ak pes znečistí spoločné 
priestory – verejné priestranstvo v obci, je 
ten kto psa vedie, povinný výkaly bezpros-
tredne odstrániť. Za psa vždy zodpovedá 
jeho držiteľ alebo osoba, ktorá psa vedie 
alebo nad psom vykonáva dohľad. Obec-
ná polícia v Lužiankach vyzýva všetkých 
majiteľov psov, aby zamedzili ich voľnému 
pohybu v obci, aby zabránili znečisťovaniu 
verejných priestranstiev psími exkrementa-
mi. Za porušenie podmienok uvedených 
vo Všeobecne záväznom nariadení obce 
č. 1/2009 a Zákone č. 282/2002 v znení 
neskorších predpisov a noviel § 7 ods. 
1 písm. a, b, c, d, e, f, ods. 2 písm. a, b, 
c, d, e, f  Z. z. v znení neskorších predpi-
sov môže byť  príslušníkmi OP Lužianky 
uložená za priestupky podľa ods. 1 a ods. 
2 písm. a až c pokuta až  do výšky 165 eur 
a za priestupok podľa odseku 2 písm. d až 
f možno uložiť pokutu do 65 eur. 

Náčelník OP Zbislav Oťapka

Mať psa znamená 
mať zaňho 
aj zodpovednosť 
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V tomto roku záhradkári uskutočnili už 
druhý ročník burzy priesad úžitkovej zelen-
iny, kvetov a črepníkových rastlín. Dňa 12. 
mája o 8.00 h pred KD Lužianky členovia 
výboru Základnej organizácie Slovenského 
zväzu záhradkárov na pripravených stoloch 
ponúkali prinesené rastliny. Popíšme si 
niektoré trvalky, ktoré nevyžadujú veľa sta-
rostlivosti a možno ich sadiť aj do tieňa.  

Bergénia tučnolistá je nenáročná rast-
lina s bordovo kvitnúcimi kvetmi v skorej 
jari, občas zakvitne i cez leto. Má tma-
vozelené kožovité listy, nezamŕzajúce ani 
v tuhých mrazoch, cez zimu sa sfarbujú do 
červenohneda. Možno ju sadiť ako solitér i 
do záhonov. Jej príbuzné sú lomikamene, z 
ktorých v prírode rastú niektoré druhy v ark-
tickej oblasti, iné vo vysokohorskom prost-
redí. Mnoho druhov je drobného vzrastu,  
pre ktorý sú obľúbenými skalničkami. Taxo-
nomicky patrí bergénia do spoločného radu 
s ríbezľami, rozchodníkmi,  skalnicami a iz-
bovou bonsajovou rastlinou tučnolistom.

Čemerica čierna kvitne bielo, zelenkasto, 
ružovkasto až tmavobordovo, kvitne od de-
cembra až do februára. Býva symbolom 
vianočných aj novoročných sviatkov, pretože 
v tomto období, ak nastane priaznivé 
oteplenie, dokáže zakvitnúť ako jediná naša 
rastlina vo vonkajšom prostredí. Príbuzný 
druh čemerica purpurová kvitne purpu-
rovými kvetmi. V priaznivých zimách listy 
čemericiam zostávajú zelené, ale silné  
mrazy ich spália spolu s prípadnými kvetný-
mi pukmi. Koreňovú sústavu nepoškodzujú 
ani najsilnejšie mrazy a na jar z nej vyrastú 
najskôr kvetné stvoly a po nich svieže listy. 
Minuloročné listy zosychajú v čase doz-
rievania semien, kedy usychajú aj dovtedy 
čerstvo pôsobiace kvetné výhonky. Plody 
sú mechúriky v strede kvetného kalicha, 
ktorý až po dozretí semien obvykle v máji 
vädne, potom uschnuté časti sa ostrihajú a 
ponechajú sa len novovyrastené dekoratívne 
listy . Prvý rok po presadení sa čemericiam 
vytvára nový koreňový systém, rastliny sú 
slabšie, ale v ďalších rokoch stále zosilnieva-
jú. Pred vysadením je vhodné do vyhĺbenej 
jamky vhodiť rozmiešaný kompost s vá-
pencom (alebo potlčené vaječné škrupiny). 
  Kana indická dorastá do výšky dvoch me-
trov, je to dekoratívna rastlina s veľkými lis-
tami obvykle v počte desať na stvole, na kon-
ci stvolu vytvára kvety ohnivočervenej farby.  
Rozmnožuje sa hľuzami, ktoré je potrebné 
na jeseň vyberať z pôdy a uskladniť v prost-
redí s teplotou nad 15 stupňov. Hľuzy sa sa-
dia po pominutí nebezpečenstva májových 
mrazov. Vyšľachtené kultivary majú kvety 
okrem červenej žlté a strakaté žltočervené.  
Často sa vysádza vedľa chodníkov do 
vstupných priestorov rodinných domov. 
Príbuzné rastliny sú zázvor a banánovník.

Kokorík je vhodný pod pergolu alebo aj 
pod stromy. Pôda by nemala obsahovať vá-
pnik. Dosahuje v priemere 70 cm. Má bielo 
sfarbené kvety, kvitnúce v máji. 

Papraď premení aj veľmi tienisté miesta 
záhrady na romantické zákutia. Jej bledo- 
zelené delené listy pripomínajúce vejár 
potrebujú dostatočný priestor, aby sa mohli 
rozvinúť v celej svojej kráse.

Záhradkári doniesli aj niektoré svetlomilné 
rastliny. Jednou z nich je jesenná trvalka astra. 
 Mrazuvzdorná trvalka, tarika modrá, je 
vhodná do skalky aj do medzier zámkovej 
dlažby, ako aj do štrbín prírodných múrikov 
z otesaného kameňa. Vyžaduje slnečné 
stanovište. Je vankúšovitou trvalkou, ktorá 
kvitne v apríli a v máji.

Okoloidúci si mohli na burze zobrať nar-
cisy, aj nechtík lekársky. Keďže tieto 
rastliny sú každému známe, spomeniem 
iba niektoré špecifiká nechtíka. Kvet ob-
sahuje éterický olej, saponín, karotenoidy, 
xantofyly, horčinu, slizovité látky enzýmy 
a iné. Pozitívny účinok má pri hojení rán, 
pri dvanástnikových a žalúdočných vre-
doch, gastritíde, popáleninách i kŕčových 
žilách. Utišujúco pôsobí na centrálnu ner-
vovú sústavu, znižuje krvný tlak, zosilňuje  
činnosť srdca. Ľudovo drogu odporúčajú pri 
nespavosti, bolení hlavy, pri kožnej rakovine, 
na zlepšenie chuti do jedla, pri žĺtačke a iných 
ochoreniach.

Nielen záhradné okrasné kvitnúce ras-
tliny priniesli záhradkári na burzu, ale aj v 
črepníkoch, tzv. rodinné šťastie. Je to vždy 
zelená rastlina, ktorá sa pestuje v interiéri. 
  Keďže pestovanie úžitkovej zeleniny dnes 
už každý pozná, zmienim sa radšej o niek-
torých ich vlastnostiach. Cesnak kuchynský 
pochádza pravdepodobne z južnej Ázie. Ob-
sahuje eterický olej alicín, enzými, jód, vita-
mín A, B1, a iné látky, ktoré majú baktériocíd-
ny (zabíja baktérie v organizme), fungicídny 
(ničí plesne), protizápalový a protihlistový 
účinok. Odporúča sa požívať pri chrípke, 
dyzentérii, týfuse, zápaloch dýchacích ci-
est, pri ateroskleróze, paradentóze, na 
zlepšenie trávenia a zníženia krvného tlaku 
i podporu funkcie žlčníka. Odstrániť výraznú 
vôňu po konzumácii možno zjedením jablka 
alebo medu pred požitím cesnaku. Dnes sa 
presadzuje vysádzať cesnak do zmiešaných 
kultúr, teda medzi mrkvu, ktorú chráni pred 
vŕtavkou, alebo medzi jahody a ovocné kry, 
kde zabraňuje množeniu hubových chorôb.

Cesnak ľudovo nazývaný „Janko“, ne- 
tvorí strúčiky, ale rastie bez nároku na 
ošetrovanie. Sám sa rozmnožuje. Má 
podobné liečivé účinky, ako cesnak kuchyn-

ský. Cesnak medvedí patrí spolu s pred-
chádzajúcim druhom i cibuľou kuchynskou, 
pórom, pažítkou a inými divo rastúcimi a 
okrasnými cesnakmi do čeľade ľaliovitých, 
podčeľade cesnakovitých. Je to aj v našej 
prírode voľne rastúci druh, obľubujúci 
dubohrabiny, lužné a bukové lesy. Dobre sa 
mu darí aj v záhradách, ale musia sa mu 
vytvoriť podobné podmienky ako v prírode. 
Z cibuliek pripomínajúcich medvedie 
pazúry začínajú vyháňať v apríli najskôr 
listové výhonky, po nich kvetné a koncom 
tohto mesiaca kvitne bielym dekoratívnym 
okolíkom. Hoci väčšine druhov cesnakov 
sa darí skôr na plnom slnku, tento druh 
sa vyskytuje aj v prírode pod stromovým 
porastom, ktorý miesta jeho rastu zatieni. 
V záhradách v čase jeho vegetácie, ktorá  
spadá do apríla a mája, je vďačný za dosta-
tok vlahy. Na slnečných a suchých miestach 
sa mu nedarí. Koncom mája jeho listy - 
netypicky pre cesnaky sú stopkaté, majú 
rozšírené čepele – zvädnú.  Plody sú čierne 
guľaté semená v praskajúcich tobolkách, 
kedy rastlina prestáva vegetovať a pretrvá-
va vo vytrvalom podzemku. Neodporúča 
sa jeho cibuľky skladovať tak ako kuchyn-
ský cesnak, lebo veľmi rýchle vysychajú 
a hynú. Po vybratí a rozdelení je lepšie ich 
hneď sadiť na trvalé stanovište. Cibuľky sa 
vyberajú až keď sú rastliny husté. Na vhod-
nom stanovišti sa veľmi dobre rozmnožuje 
samovýsevom, ale pôdu v okolí rastlín treba 
nechať v pôvodnom stave. Jedlé kvety, listy 
a cibuľky sú len mierne cesnakovo aro-
matické. Rastlina sa používa do polievok, 
šalátov i do mliečnych výrobkov. Literatúra 
uvádza, že má liečivé účinky.

Rajčiny a feferónky je potrebné pestovať 
na slnečných miestach s dostatkom 
zálievky a živín. Praktické je zavlažovanie 
podmokom do brázd medzi rastliny. Rajčiny 
potrebujeme prihnojovať buď organickými, 
alebo viaczložkovými priemyselnými hno-
jivami vtedy, keď nasadzujú prvé plody. 
Nezabudnúť pri rajčinách vyštikovať bočné 
výhonky v pazuchách listov, zhruba jeden 
krát za týždeň.

Kaleráb vyžaduje humóznu pôdu s obsa-
hom vápnika.

Pór záhradný je vhodné prikopávať 
(kopcovať), aby vytvoril čo najdlhšiu bielu byľ. 
 Zeler buľvový a vňaťový vyžaduje pôdu 
stále vlhkú s vysokým obsahom dusíka a 
sodíka. Koncom júla sa od zeleru buľvového 
odstraňuje horná časť okolitej pôdy, aby sa 
vytvorila veľká buľva.

Burza chcela poukázať na to, že i dnes 
sú záhradkári, ktorí sa chcú podeliť nielen 
s priesadami úžitkovej zeleniny, kvetov 
i črepníkových kvetín, ale aj so svojimi 
skúsenosťami s pestovaním rastlín. Zároveň 
mala snahu obohatiť jednak návštevníkov 
burzy ale aj prispieť k skrášleniu ich záhrad 
a priniesť radosť aj iným, ktorí dokážu 
obdivovať krásu,  rôznorodosť a úžitok 
vysadených rastlín.            Katarína Šebová

Jarná burza záhradkárov



LUŽIANSKE NOVINKY

11

Spevácka skupina Lúč účinkuje od roku 
1995. Veľa jej členov sa vystriedalo. Niek-
torým nedovoľovala práca, iným malé deti 

nemal kto povarovať. Prvé naše sadenie 
májov a májová veselica mali veľkolepý 
priebeh. Stretli sme sa na železničnej stanici 
a v sprievode sme išli ku kultúrnemu domu, 
odtiaľ ku Kocianovi a k Buzášovi, kde sa 
pri harmonike spievalo a tancovalo. Mali 
sme oblečené naše prvé kroje. Od spon-
zora Tekos Nitra sme dostali látku na vesty 
a zástere, blúzky a sukne sponzoroval 
Obecný úrad v Lužiankach. Kroje nám ušila 
vtedajšia poslankyňa Dezideria Horková.

Naše prvé vystúpenie mimo obce sa kona-
lo 5. 7. 1996 v Čermanoch na Cyrilome-
todejskej slávnosti, ktoré usporiadalo Re-
gionálne kultúrne stredisko v Topoľčanoch. 
Nakoľko sa im naše vystúpenie páčilo 
dostali sme pozvanie na vystúpenie dňa  
18. 8. 1996, do Domu osvety 
v Topoľčanoch, a tým sa začali pozvania – 
vystúpenia, ba i súťaže. 

Doma sme mávali vystúpenie na ihrisku, 
v kultúrnom dome a kde bolo treba. 
Účinkovali sme a aj účinkujeme pri akciách 
usporiadaných obcou, spoločenskými 
organizáciami v obci ale i v domovoch 
opatrovateľskej služby, pri výstavách 
Agrokomplexu Nitra alebo na Agrofilme 
v terajšom CVŽV Nitra v Lužiankach. 
Na fašiangoch či vianočných trhoch 
v meste, vystupujeme pri „Vatre zvrcho-
vanosti“. Vystupovali sme a vystupujeme  
aj v okolitých dedinách, zúčastňujeme 
sa súťaží a reprezentovali sme obec aj 
v zahraničí.

Popri vystúpeniach sme si vždy našli čas 
na posedenie s rodinami, opekali sme 
a pritom spievali, ako by to bola skúška. 
Chodievali sme na brigády, zamerané na 
skrášlenie našej obce, čo robíme aj doteraz.  
  Dňa 3. 5. 1997 skupina, dostala pozvanie 
do Rumunska potešiť piesňami našich 
rodákov žijúcich v dedinke Vuková. Do-
padlo to dobre, len lúčenie bolo smutné. 
Zaspievali sme si spoločne mnohé piesne, 
nakoľko sú verní svojej materinskej reči. 
Z Rumunska sme priniesli pozdrav do 
Domu zahraničných Slovákov v Bratislave. 
V tom čase bol riaditeľom Dr. Rastislav Šalig 

a zástupkyňou Mgr Mária Hrkľová, ktorí 
nás dňa 21. 5. 1997 na Obecnom úrade 
v Lužiankach aj navštívili. Dňa 19. 6. 1997 

sme dostali pozvanie do vtedajšieho VÚŽV 
Nitra, pri príležitosti 50. výročia zriadenia 
VÚŽV Nitra. Od 14. ročníka sme sa 
každoročne zúčastňovali na Agrofilme 
a spevom sme vítali zahraničných 
účastníkov, predstaviteľov vlády SR, ba do-
konca i samotného prezidenta republiky. 

Dňa 17. 8. 1997 prichádzajú do súbo-
ru noví členovia a súbor sa už začína 
ustaľovať. Neskôr, 4. mája 1998 natáčame 
v Slovenskej televízii v Bratislave v relácii 
„Spievajte s nami“. Za pomoci a podpory 
VÚŽV Nitra v Lužiankach, 19. 1. 2003 sa 
nám podarilo v štúdiu v nitrianskej galérie 
nahrať a vydať kazetu piesní pod názvom 
„Chodili chlapci k nám“. Bola to veľká 
radosť, keď bol o kazety záujem, takže 
niečo po nás zostane pre ďalšie generácie. 

Spevácka skupina sa vypracovávala 
z roka na rok, až dospela k spolupráci 
s cimbalovou kapelou Ponitran. Spoluprá-
ca viedla k vydaniu CD, na ktorom sú okrem 
piesní Ponitranu, Lúču (5 piesní) aj piesne 
mužskej speváckej skupiny z Kozároviec.

Krst CD sa konal v Kultúrnom dome  
v Lužiankach. Celé podujatie konferovala 
Norika Turancová z rádia Regina. Ľudovú 
hudbu viedol primáš Marian Járek. 
Pred zaplneným hľadiskom vystupovali 
postupne všetci, ktorých sa nové CD týka-
lo. CD „Vaďila sa síkorka s mlinárom“ krsti-
li prof. JUDr. Katarína Tóthová, DrSc., za 
HZDS –ĽD a Doc. Ing.  PhDr. Milan Belica, 
predseda Nitrianskeho samosprávneho 
kraja. Krstilo sa šampanským. 

Veľká vďaka patrí starostovi Obce 
Lužianky a Obecnému zastupiteľstvu 
v Lužiankach, poskytli finančné prostried-
ky, aby sa mohlo CD vydať. 

Ako bývalá vedúca a zakladateľka súbo-
ru, som vďačná, že som mohla byť prítom-
ná a že som sa mohla podieľať na týchto 
výsledkoch skupiny Lúč, som hrdá a pra-
jem skupine veľa úspechov, pevné zdravie 
všetkým členom a veľa tvorivých síl a elánu 
do ďalšej činnosti. Nech zostane po nás 
aspoň pieseň.    

Eva Jančíková

Okienko do kuchyne
Bravčové karé zapekané so syrom 
Suroviny: 4 bravčové rezne s kosťou (karé), 

1 téglik kyslej smotany, 100g tvrdého syra 
(na strúhanie),1 vajce, olej, zemiaky, mleté 
čierne korenie, soľ.

Postup: Bravčové rezne naklepte, osoľte, 
okoreňte a na oleji prudko opečte z oboch 
strán, odložte. Očistené zemiaky pokrájajte 
na kolieska (asi 1/2 cm), v smotane rozšľa-
hajte vajce, strúhaný syr a podľa chuti kore-
nie. Na dno pekáča dajte výpek, zemiaky a 
premiešajte s polovicou smotanovej záliev-
ky. Na zemiaky poukladajte opečené rezne 
a polejte druhou polovicou smotany. Dajte 
dočervena zapiecť. Ako príloha je vhodný 
zeleninový šalát.

Nedeľný kurací vývar
Suroviny: 1-2 kuracie trupy, zelenina (3-4 

mrkvy, 3-4 petržleny, 1 menší zeler, 1-2 
menšie zemiaky, 1 menšia cibuľa alebo pór, 
príp. iná sezónna zelenina), vegeta, celé 
čierne korenie, celé nové korenie, soľ

Postup: Kuracie trupy umyte a vložte do 
väčšieho hrnca. Zeleninu očistite a v celku 
pridajte ku kuracím trupom. Všetko zalejte 
studenou vodou, tak aby bola zelenina aj 
mäso ponorené, pridajte korenie, soľ a ve-
getu podľa chuti a dajte variť. Varte asi 30 
– 40 min., kým nebude mäso mäkké. Po 
uvarení zeleninu a kuracie trupy vyberte, 
vývar preceďte a môžete pridať ľubovoľnú 
závarku (napríklad pečeňové knedličky). Do 
vývaru nakoniec vložte uvarenú nakrájanú 
zeleninu a kúsky mäsa z kuracích trupov.

Jahodovo – smotanový koláč
Suroviny: 4 vajcia, 100g hladkej múky 

(alebo polohrubej), 100g práškového cukru, 
kôra z 1/2 citróna, šťava z 1 citróna

Plnka: 1/2 kg čerstvých jahôd, 250 ml šľa-
hačky, 25g práškového cukru

Postup: Vajcia, cukor a nastrúhanú cit-
rónovú kôru vymiešajte do peny. Za stále-
ho šľahania postupne primiešajte múku 
a citrónovú šťavu. Z takto vypracovaného 
cesta si pripravte 3 tenšie tortové korpusy, 
ktoré upečte v mierne vyhriatej rúre. Po vy-
chladnutí na prvý korpus rozotrite ušľahanú 
osladenú šľahačku, povtláčajte do nej od-
stopkované jahody (veľké jahody prekroj-
te), zakryte druhým korpusom a znova po-
trieme šľahačkou, ktorú doplňte jahodami. 
Nakoniec priložte posledný korpus a povrch 
ozdobte šľahačkou a celými jahodami.

Lúč krstil CD
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Uznesenia, všeobecne záväzné nariade-
nia obce a ďalšie rozhodnutia z prvého  riad-
neho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 
v Lužiankach, konaného dňa 16. februára  
2012 o 17,00 h na Obecnom úrade v 
Lužiankach 

Uznesenie č. 1/2012 
Obecného zastupiteľstva v Lužiankach
a/ Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach 

schvaľuje program rokovania: 
so zmenou.
b/ Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach 

schvaľuje členov návrhovej komisie: Ing. 
Marián Vrabec, Marian Rác, Jozef Pagačovič 

c/ Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach  
schvaľuje overovateľov zápisnice: Martin 
Tonhauser, Marek Buch

d/ Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach be-
rie na vedomie určenie zapisovateľa  Rená-
tu Bírovú.

e/ Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach 
konštatuje, že z celkového počtu 9 poslan-
cov, sa podľa prezenčnej listiny rokovania 
obecného zastupiteľstva zúčastnilo 8 po-
slancov, čím zastupiteľstvo je uznášania 
schopné. 

Kontrola plnenia uznesení 
Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach  

vykonalo kontrolu plnenia uznesení z roku 
2011 a prijíma uznesenie: 

Uznesenie č. 2/2012
Obecného zastupiteľstva v Lužiankach
Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach berie 

na vedomie informáciu hlavného kontrolóra 
obce ku kontrole plnenia uznesení s pripo-
mienkami.

Aktuálne uznesenia z roku 2011 
vyžadujúce si kontrolu v roku  2012 sú: 

- uznesenie číslo: 24, 54, 73, 74, 91, 92, 
96, 101  

- uznesenie č. 24 – zaradiť cestu Vinárska 
II do UPD doplnky č. 2

- uznesenie č. 74 – je nutné doriešiť PD na 
vnútornú rekonštrukciu elektriny, sprchy, od-
vedenie dažďovej vody.

- uznesenie č. 86 – predložiť poslancom 
rozpočet ZŠ s MŠ na originálne kompeten-
cie na rok 2012.

Dátum prijatia 20. 4. 2011 č. 24
Text uznesenia: Zaradiť  cestu Vinárska II  

do investičného plánu obce a uzatvoriť zm-
luvy o budúcej zmluve o prevode majetku 

Návrh  postupu:  zapracovať do UPD obce 
v dodatku č. 2 Zmluvy sú uzatvorené, možno  
realizovanásledne po kladnom stanovisku  
ŽSR, prísľub je na  jednanie  do  polovice 
februára 2012

Dátum prijatia 27. 6. 2011 č. 54
Text uznesenia: Kúpa nehnuteľnosti - 

pozemok pod cestu  Vinárska II - p.  Kovačik. 
Cena odsúhlasená nadväzuje na kladné vy-
jadrenie železníc predchádzajúce uznese-
nie

Dátum prijatia 13. 10. 2011 č. 73
Text uznesenia: Schválená žiadosť na do-

táciu  územný  plán  dodatok č.2 Žiadosť  
zamietnutá   

Návrh postupu: doporučujem uplatniť  
opätovne na obdobie roku 2012 ako  
umožňuje zákon 

Dátum prijatia 13. 10. 2011 č. 74 
Text uznesenia: Žiadosť na dotáciu- 

rekonštrukcia  obecných  budov
Návrh postupu: je nutné doriešiť v PD 

rekonštrukciu elektriny, sprchy, odvedenie 
dažďovej vody. Podané, doteraz nevyhod-
notené komisiou, sledovať- projekt však  
nerieši  vnútornú rekonštrukciu - elektrina, 
sprchy, odvedenie  dažďovej  vody  uznese-
nie   62/2011. Tieto akcie sú navrhnuté  na  
zaradenie do  plánu  investícií  pre  rok 2012 

Dátum prijatia 1. 12. 2011 č. 86
Text uznesenia: Predložiť rozpočet školy  

na org. Kompetencie pre rok 2012. V pro-
grame rokovania, zobrať na vedomie, uzne-
senie  splnené

č. 89 Schválený  prevádzkový  poriadok  
multifunkčného  ihriska

č. 90 pripraviť  súvisiace  dokumenty. V 
programe  rokovania, zobrať  na  vedomie, 
uznesenie  splnené

č. 91 Zmluva o spolupráci elektrina  
Závodníkova  ulica - Sledovať na každom 
zastupiteľstve, v súčasnosti sa zmluva  
plní, podklady, inžinierska činnosť sa   
zabezpečujú v súlade  so  zmluvou

č. 92 5ks  lístkov  na  odpad  pre  dôchod-
cov  nad  70  rokov  a  ZŤP. Platí  trvale, v me-
siaci  január si  prevzalo  lístok 127dôchod-
cov a 31 ľudí  ZŤP. Spolu to predstavuje 
790 ks  lístkov v hodnote 1042,80 eur. Do  
konca  roku  podľa  prepočtu  má  možnosť 
prevziať  lístky ešte 79 dôchodcov  a 10  ZŤP 
spolu  445 lístkov v sume 587,40 eur. Spolu  
za  rok počet dôchodcov 206 a  41  ZŤP, cel-
ková  suma  1630,20 eur - 1235 ks  lístkov.

č. 96 Kontrola dotácií - zúčtovanie 
Prekontrolované, správa sa pripravuje 
na najbližšie rokovanie OZK 31.1.2012 
nepredložilo  ku  kontrole  doklady OFK a 
záhradkári 

Dátum prijatia: 1. 12. 2011 č. 99
Text uznesenia: Vypílenie stromu p. 

Tomovičová
Na  základe  podanej  žiadosti  bolo  začaté   

správne konanie. Riešenie v kompetencii  
starostu obce - mimo zastupiteľstva – uzne-
senie splnené

Dátum prijatia: 16. 12. 2011 č. 101 
 Text uznesenia: Predložiť na rokovanie  
zastupiteľstva aktualizáciu trvale platných  
uznesení.

Návrh postupu: Uznesenia sú presne  
určené, doporučujem, aby návrh bol  
predložený na najbližšie rokovanie  
zastupiteľstva  a na dnešnom rokovaní toto  
uznesenie  nekontrolovať

č. 105 Prezentácia Web stránky, predložiť  

Obecné zastupiteľstvo rozhodovalo

Uznesenia, všeobecne záväzné nariade-
nia obce a ďalšie rozhodnutia z prvého  riad-
neho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 
v Lužiankach, konaného dňa 16. februára  
2012 o 17,00 h na Obecnom úrade v 
Lužiankach 

Uznesenie č. 1/2012 
Obecného zastupiteľstva v Lužiankach
a/ Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach 

schvaľuje program rokovania: 
so zmenou.
b/ Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach 

schvaľuje členov návrhovej komisie: Ing. 
Marián Vrabec, Marian Rác, Jozef Pagačovič 

c/ Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach  
schvaľuje overovateľov zápisnice: Martin 
Tonhauser, Marek Buch

d/ Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach be-
rie na vedomie určenie zapisovateľa  Rená-
tu Bírovú.

e/ Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach 
konštatuje, že z celkového počtu 9 poslan-
cov, sa podľa prezenčnej listiny rokovania 
obecného zastupiteľstva zúčastnilo 8 po-
slancov, čím zastupiteľstvo je uznášania 
schopné. 

Kontrola plnenia uznesení 
Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach  

vykonalo kontrolu plnenia uznesení z roku 
2011 a prijíma uznesenie: 

Uznesenie č. 2/2012
Obecného zastupiteľstva v Lužiankach
Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach berie 

na vedomie informáciu hlavného kontrolóra 
obce ku kontrole plnenia uznesení s pripo-
mienkami.

Aktuálne uznesenia z roku 2011 
vyžadujúce si kontrolu v roku  2012 sú: 

- uznesenie číslo: 24, 54, 73, 74, 91, 92, 
96, 101  

- uznesenie č. 24 – zaradiť cestu Vinárska 
II do UPD doplnky č. 2

- uznesenie č. 74 – je nutné doriešiť PD na 
vnútornú rekonštrukciu elektriny, sprchy, od-
vedenie dažďovej vody.

- uznesenie č. 86 – predložiť poslancom 
rozpočet ZŠ s MŠ na originálne kompeten-
cie na rok 2012.

Dátum prijatia 20. 4. 2011 č. 24
Text uznesenia: Zaradiť  cestu Vinárska II  

do investičného plánu obce a uzatvoriť zm-
luvy o budúcej zmluve o prevode majetku 

Návrh  postupu:  zapracovať do UPD obce 
v dodatku č. 2 Zmluvy sú uzatvorené, možno  
realizovanásledne po kladnom stanovisku  
ŽSR, prísľub je na  jednanie  do  polovice 
februára 2012

Dátum prijatia 27. 6. 2011 č. 54
Text uznesenia: Kúpa nehnuteľnosti - 

pozemok pod cestu  Vinárska II - p.  Kovačik. 
Cena odsúhlasená nadväzuje na kladné vy-
jadrenie železníc predchádzajúce uznese-
nie
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návrh  zmluvy  do  zastupiteľstva v programe  
rokovania.

Uznesenie č. 3/2012
Obecného zastupiteľstva v Lužiankach
Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach berie 

na vedomie informatívnu správu starostu 
obce.  

Uznesenie č. 4/2012
Obecného zastupiteľstva v Lužiankach
Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach berie 

na vedomie informácie náčelníka obecnej 
polície.   

Uznesenie č. 5/2012 
Obecného zastupiteľstva v Lužiankach
Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach pre-

rokovalo a schvaľuje predložený návrh 
investičných akcií na rok 2012. 

Návrh plánu investičných akcií pre rok 
2012
1 Projekty:  Závodníkova ulica
 - voda
 - plyn
 - elektrina – hlavný rozvod PD   

 realizovať po odsúhlasení zo ZEZ 
 - elektrina  verejné osvetlenie
 - kanalizácia  
 - cestné teleso  
 Ostatné projekty sa môžu realizovať
2 Projekt: Vinárska ulica- Realizácia PD 

pre stavebné povolenie  
 - elektrina  verejné  osvetlenie
 - chodník jednostranne Vinárska
 - chodník Hlohovecká od kruhového ob-

jazdu po Retail park - Nákupné  centrum 
Promenáde  Luži

3 Projekt: Kanalizácia  III etapa
 Ak cenová ponuka pokrýva zostávajúcu 

časť obce, projekt po prešetrení zmluvy 
na I. a II. et., realizovať v cenovej po-
nuke   

4 Projekt prístavba KD - archív 
 Štúdiu predložiť na spripomienkovanie 

po prerokovaní v komisiách OZ
5 Projekt Oplotenie  areálu  Ocú a KD 
 - realizovať Stav. povolenie + predložiť 

PD s výber. konaním na OZ k odsúhlase-
niu cenovej ponuky 

6 Projekt: hospodárska budova, sklad  
techniky, požiarna  zbrojnica 
- predložiť štúdiu riešenia s predpokla-
daným investičným nákladom na real-
izáciu stavby a PD pre stav. povolenie 

7 Zámer výstavby nájomných bytov na 
obecnom  pozemku /Buday/ 
Predložiť návrh alternatívnych riešení na 
OZ  

8 Parkovisko Nejedlého ulica, pri zdravot-
nom stredisku

 V zmysle Kúpno - predaj. zmluvy zdr. 
strediska riešiť možnosť parkovania pri 
zdrav. stredisku 

9 Rekonštrukcia elektriny, kúpeľne, bu-
dovy OFK. Riešiť PD s rozpočt. nákladmi 
a predložiť na OZ 

10 Rekonštrukcia sobášky, zasadačky. 
Riešiť lepšie osvetlenie miestnosti.

11 Vysporiadanie pozemkov inžinierske 
siete - obytná  zóna Diely. Vysporiadanie 
pozemkov

Realizácia akcií:
1 Priechody pre chodcov Rastislavova  uli-

ca  6+2
 Realizovať. Predložiť cenovú ponuku s 

výberovým konaním na 6 priechodov a 
2 priechody riešiť projekčne  

2 Zateplenie KD  a zateplenie budovy  OFK 
+ okná KD. Projekt v rámci  výzvy PD + 
rozpočet. Spolufinancovanie 5% v prí-
pade úspešnosti projektu  

3 Protipovodňové opatrenia v rámci výzvy. 
Projekt v rámci výzvy. PD + rozpočet. Spo-
lufinancovanie 5% v prípade  úspešnosti  
projektu

4 Športoviská  škola revitalizácia časť III.
 Upresniť, o ktoré sa jedná 
 Žiadosť 8000 eur.  
 PD + rozpočet Z podpory premiérky 

vlády, dofinancovanie  z rozpočtu  nad  
rámec  dotácie

 
Drobné  stavby  
1 Prístrešok na ihrisku  OFK
 Stav. pov. + PD + realiz. náklady vysúťažiť
2 Prístrešok pri jazierku –škola
 Stav .pov. +PD +r ealiz. náklady vysúťažiť
3 Šatne  multifunkčné  ihrisko
 Stav. pov.+ PD + realiz. náklady
 vysúťažiť  - priestor kotolne, hasiči 
4 Šatňový priestor na javisku KD
 PD + real. náklady 
 Vysúťažiť
 Opravy  a údržba
  
1 Oprava výtlkov na miestnych komu-

nikáciách
 PD + vysúť. realiz. náklady
 + stav. povolenie 
2 Oprava MK Venušina
 PD + vysúť. realiz. náklady
 + stav. povolenie 
3 Oprava  MK Ciolkovského v celom profile
 PD + vysúť.realiz.náklady + stav. povole-

nie 
4 Oprava MK Na Ihrisko v celom profile 

PD + vysúť. realiz.náklady + stav. povole-
nie 

5 Rekonštrukcia el. rozvodov Ocú 
6  Výmena počítačov Ocú / matrika kom-

plet, Hk – monitor
 Realizovať – vysúťažné náklady predložiť 

OZ 
7 Výmena sporáka šk. jedáleň – nátery 

maľovka 
 Zabezpečiť – vysúťažiť a dať odsúhlasiť 

OZ 50% náklady - kapitálové výdavky  
obec, 50% vlastné príjmy - krátenie  
transferu

8 Predĺženie  ulice  Radošinská, Dunajská 
- realizovať Stavebné povolenie a výber 
dodávateľa dať  odsúhlasiť na OZ 

Uznesenie č. 6/2012 
Obecného zastupiteľstva v Lužiankach
Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach  

prerokovalo a schvaľuje predložený plán 
kultúrnych akcií na rok 2012, jedná sa o 
tieto akcie: 

- Pochovávanie basy, Fašiangové slávnos-
ti     5 0 0 
eur

- Fašiangová zabíjačka 300 eur
- Rok na dedine  250 eur
- Sadenie mája, májová veselica   

   430 eur
- Deň matiek   500 eur
- Súťaž vo varení guláša II. ročník  

   500 eur
- Deň detí - chata   200 eur
- Deň detí  škôlka    50 eur
- Folklórne slávnosti 235 eur
- Fazuľové hody  400 eur
- Prázdninová  diskotéka 400 eur
- Úcta k starším (35 + 235) 270 eur
- Vtipnejší vyhráva 165 eur
- Mikuláš na  škole 100 eur
- Mikuláš - rozsvietenie stromčeka   

     70 eur
- Vianočné pastorále 250 eur
- Vianočné prijatie osamelých občanov
  starostom obce  300 eur 
 Spolu :                4 920 eur

Uznesenie č. 7/2012
Obecného zastupiteľstva v Lužiankach
Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach prero-

kovalo a schvaľuje predložený návrh „Zmlu-
vy na dielo na vytvorenie webstránky“ so 
zhotoviteľom  p. Marošom Kieselom .

Uznesenie č. 9/2012
Obecného zastupiteľstva v Lužiankach
Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach pre-

rokovalo žiadosť o dotáciu a schvaľuje po-
skytnutie dotácie vo výške 16 092,97 eur 
na ukončenie rekonštrukčných prác. 

Uznesenie č. 10/2012 
Obecného zastupiteľstva v Lužiankach
Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach berie  

na vedomie predloženú cenovú ponuku na 
projektovú dokumentáciu na zhotovenie zo-
stávajúcej časti kanalizácie obce Lužianky.   

Uznesenie č. 11/2012
Obecného zastupiteľstva v Lužiankach
Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach 

schvaľuje predloženú  Mandátnu zmluvu na  
„Prevencia pred povodňami v obci Lužian-
ky,“ po zapracovaní navrhnutých pripomie-
nok poslancami.  

 
Uznesenie č. 12/2012 
Obecného zastupiteľstva v Lužiankach
Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach 

schválilo pre spevácku skupinu LÚČ pri prí-
ležitosti vydania CD dotáciu vo výške 100 
eur. 

Návrhová komisia
Predseda: Ing. Marián Vrabec, v.r. 
Člen:        Marian Rác, v.r. 
Člen :       Jozef Pagačovič, v.r. 
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Naša obec mala k 1. januáru 2011 2793 
obyvateľov. Z toho bolo 1446 žien a 1350 
mužov. Detí do veku jedného roku bolo 33, 
od 1 do 3 r. 88, od 4 do 5r. 59, od 6 do 15r. 
295, od 16 do 18r. 96, od 19 do 60r. 1723 
a od 61 rokov vyššie 499.

V roku 2011 sa do obce Lužianky 
prisťahovalo 102 nových občanov, z obce 
sa odhlásilo 54 občanov.

Do stavu manželského v roku 2011 vstú-
pili: Juraj Mičunda a Alena Hellebrand-
tová, 5.3.2011 v Nitre, Ivana Štefanková 
a Ladislav Slávik, 5. 3. 2011,v  Nitre,   Lucia 
Beláková a Martin Kulla, 30. 4. 2011 v Ni-
tre, Martin Čurgali a Bc. Renáta Benčíková, 
28. 5. 2011 v Dolnom Kubíne, Veronika 
Dávidová a Igor Kottula, 4. 6. 2011 v Nitre, 
Dominika Hlaváčová a Róbert Adamča, 2. 
7. 2011 v Bratislave, Martina Pagačovičová 
a Karel Žák, 3. 7. 2011, v Blansku, ČR,  Eva 
Frančiaková a Martin Pintér, 3. 7. 2011, v 
Ivanke pri Nitre, Renáta Tesařová a Róbert 
Jančovič, 27. 7. 2011 v Lužiankach, Paed-
Dr. Mgr. Dagmar Halamová a Silvester 
Jančura, 2. 8. 2011 v Nálepkove, František 
Varga a Kamila Kelemenová, 6. 8. 2011 
v Lužiankach, Lenka Šimková a Mohamed 
Gewily, 7. 8. 2011,v Káhire, Egypt, Ing.  
Petronela Senešová a Matej Haulík, 13. 
8. 2011 v Nitre, Katarína Jašíková a Mar-
tin Varga, 20. 8. 2011, v Lužiankach, Mgr. 
Monika Moderová a Andrej Ukrop, 20. 8. 
2011, v Liptovskom  Mikuláši,  Slavomír 
Žákovič a Bc.  Zuzana Šlosárová, 3. 9. 
2011, v Nitre, Michal Hruška a Bc. Daniela 
Hazuchová, 10. 9. 2011 v Nitre,  Zuzana 
Boriková a Tomáš Čurgali, 17. 9. 2011, 
v Nitre, Mgr. Matej Rehák a Mgr. Monika 
Pintérová, 24. 9. 2011,v  Ivanke pri Nitre, 
Lucia Cigáňová a Pavol Arpáš, 27. 9. 2011, 
v Cabaji Čápore, Zuzana Malinčíková  a Ro-
man Kajaba, 1. 10. 2011, v Nitre, Naďa 
Varečková a Marián Lio, 30. 9. 2011, v 
Pezinku, Mgr. Zuzana Boháčiková a Viliam 
Hlava, 1. 10. 2011, v Kozárovciach, Veroni-
ka Čentéšová a Juraj Mego, 1. 10. 2011vo  
Veľkom Záluží, Zuzana Gálová a Marek 
Fačkovec, 8. 10. 2011, v Nitre, Marek Vaha 
a Mgr. Zuzana Vošická, 22. 10. 2011, v Ni-
tre, Denisa Vahová a Miroslav Růžička, 11. 
11. 2011, v Prahe ČR.

V minulom roku sa narodilo 32 detí: Filip 
Štefanka, Tomáš Bednár, Vindiš Dušan, 
Tamara Vargová, Eliška Latečková, Melisa 
Biharyová, Lea Lauková, Viktória Hubinová, 
Magdaléna Jančovičová, Hana Štefanková, 
Jozef Vilhem, Alex Bihary, Diana Vargová, 
Emma Drobňáková, Rahma Gewilyová, 
Timon Ferenci, Roland Dominka, Mária 
Lurdes Lakatošová, Liliana Lakatošová, 
Alex Škrabálek, Simona Mičundová, Karin 
Smutná, Sofia Billová, Michaela Škoricová, 
Nela Markovičová, Liliana Špirková, Martin 
Vašek, Pavol Kostolník, Vanesa Vlčeková, 
Kristián Hunčík, Nina Beňová a Juraj Mego.

V roku 2011 zomrelo 31 spoluobčanov: 
Otília Tomašiková (72 rokov), Margita Ko-

Spoločenská kronika za rok 2011 Nový dodávateľ plynu?
ÁNO či NIE

rchová (81 rokov), Helena Maťová (86), 
Katarína Cabáneková (89 rokov), Gabriela 
Štefanková (82 rokov), Františka Michali-
cová (88 rokov), Ľubomír Sochor (49 rokov), 
Jozefína Baráthová (91 rokov), Cyril Ferenci 
(78 rokov), Václav Gregor (67 rokov), Peter 
Mikuška (35), Mária Tomovičová (87), Jozef  
Maťašovský (66), Milan Ďurček (63), Anna 
Minarčíková (67), Valéria Košťálová (83), 
Margita Štefanková (82), Anna Slováková 
(84), Katarína Šindolárová (78), Hedviga 
Sopková (81), Jozef Šimko (53), Ing. Miloš 
Benkovič (55), Ján Barta (86), Helena 
Štefanková (86), Cyril Haringa (81), Štefan 
Senecký (84),  Mária Bojdová (81), Zuzana 
Kalapová (75), Apolónia Kováčová (96), 
Jolana Dominková (84), Ing.  Štefan Lauko 
(58).

K  1. januáru 2012 mala obec Lužianky 
2844 obyvateľov z toho 1380 mužov 
a 1464 žien. Vekové kategórie. Od 0 do 1. 
roku je 26, od 1r. do 4r. je 96, od 4r. do 
6r. je 57, od 6r. do 16r. je 300, od 16r. do 
19r. je 94, od 19r. do 61r. je 1758 a nad 
61rokov je 513 obyvateľov. Priemerný vek 
občanov je 38 rokov, najstarším občanom 
je 93 ročná Jolana Lauková.

Jubilanti 
I. štvrťroku 2012

95 rokov oslávili: Štefan Lauko, Pavlína 
Šmitalová.

92 rokov oslávila Helena Krajčová.
85 rokov oslávili: Mária Slováková, Jola-

na Humenská, Adela Mikulášiková. 
80rokov oslávila Dorota Sochorová.
75 rokov oslávili: Dominik Lauko, Vlad-

imír Slávik, Ľubomír Oťapka.
70 rokov oslávili: Hermína Hrušková, 

Melichar Fábry, Jozefína Révayová, Zita 
Ábelová, Jozefína Sollárová, Anna Horková, 
Marta Palková.

65 rokov oslávili: Mária Žákovičová, Peter 
Varga, Milan Cabánek, Terézia Kováčová, 
Štefan Bernáth. 

60 rokov oslávili: Gabriel Kudry, Mária 
Péterová, Valéria Lukáčová, Ľudmila Ko-
cianová, Eva Kollerová, Anna Kesziová, 
Štefan Škorica, Ing. Alena Štefanková, Ig-
nác Chudiak, Pavel Štefanovič, Helena Bu-
chová, Štefan Bača, Božena Vargová, Jozef 
Bernáth

55 rokov oslávili: Ing. Vlastimil Synak, 
Zdenka Čačíková, Oľga Bratová, Július 
Ševčík, Michal Štefanka, Vlasta Boháčiková, 
Mária Šupková, Marta Kinčiová, Alena 
Vlčeková, Darina Lauková, Fridrich Buzáš, 

50 rokov oslávili: Ing. Jozef Seneš, Ivan 
Ševčík, Ján Kristek, Lýdia Jašíková, Gizela 
Ševčíková, Július Kolompár, Ing. Iveta Szo-
biová, Jozef Vrabec, RNDr. Mária Gregušová, 
Ing. Zuzana Cyprichová, Daniela Škoricová, 
Iveta Rácová, Stanislav Fábry, Jana Holková, 
Mgr. Jozef Vozár, Boris Kudry, Doc. Ing. Vlad-
imír Tančin, Ing. Eduard Tomašik

Jubilanti 
II. štvrťroku 2012

85 rokov oslávili: Monika Čurgaliová, 
Cecília Žáčiková, Emília Broďániová, Ján 
Smatana

80 rokov oslávili: Štefan Janči, Žofia 
Paulíková, Jozef Arpáš

75 rokov oslávili: Veronika Kiková, Jaro-
slav Štefanka

70 rokov oslávili: Františka Cibulová, Jo-
zefína Lauková, Mária Ševčíková

65 rokov oslávili: Zita Babulicová, Sta-
nislav Šantavý, Elena Sokolová, František 
Žákovič,

60 rokov oslávili: Jaroslav Bojda, Ing. Ju-
raj Štefanka, Emil Javor, Mária Bartošová, 
Slavomír Šatura, Anna  

Šípošová, Mgr. Zita Ševčíková, Marián 
Podhradský, Jozef Čentéš, Anna Ryban-
ská, Anna Králiková, Katarína Sokolová, 
Ivan Balko, Anton Školník, Margita Ba-
ráthová, Ľudmila Kubincová,

55 rokov oslávili: Irena Chudiaková, Vie-
ra Verešová, Juraj Ábel, Jozef Almáši, He-
lena Lakatošová, Dušan Lacuška, Magda-
léna Vavrincová, Marta Mikulová, Dušan 
Vindiš, Mária Vőrőšová, Božena Miklová, 
Jozef Varečka, Peter Mezey, Ing. Brigita 
Tarinová

50 rokov oslávili: Milan Rigo, Eva  
Buchová, Ľubica Kišová, Vladimír Šimko  
(† 7. júla 2012), Alena Solčanová, Ivan 
Bíro, Gabriela Remenárová, Roman Vil-
hem, František Klačman, Ing. Ivan Fúska

V marci uplynul rok, čo domácnosti na 
Slovensku dostali možnosť vybrať si z po-
nuky alternatívnych dodávateľov zemného 
plynu a ušetriť tak finančné prostriedky 
vo svojich rodinných rozpočtoch. Počas 
tohto obdobia sa väčšina z nás stretla  s 
ponukou niektorého z alternatívnych do-
dávateľov zemného plynu alebo elektric-
kej energie. No vzhľadom na nedostatok 
informácií medzi verejnosťou sa mnohí z 
nás stavali k tejto ponuke s opatrnosťou 
až nedôverou. Bolo to dobré rozhodnutie 
alebo sme sa naším váhavým postojom 
pripravili o úsporu, ktorú nám títo dodá-



LUŽIANSKE NOVINKY

15

vatelia sľubovali? Je to celé podvod alebo 
možnosť ušetriť na kúrení nejaké to euro?  
Ako to vlastne funguje? Aj toto sú otázky, 
ktoré si mnohí z nás kládli pri prezeraní 
si ponuky na lacnejší plyn. Cieľom tohto 
článku je priniesť odpovede aj na tieto 
otázky a tiež zhodnotiť ročné fungovanie 
najväčších alternatívnych dodávateľov 
plynu na Slovenskom trhu. A sprostredko-
vať všetkým skúsenosti tých z nás, ktorí 
využili ponuku niektorého z alternatívnych 
dodávateľov plynu.

Ako to teda celé vzniklo a prečo je dob-
ré si môcť vybrať?

Prijatím smernice Európskeho Parlamen-
tu (EP) a Rady č. 2009/73/ES z 13. júla 
2009 o spoločných pravidlách pre vnútor-
ný trh so zemným plynom, došlo k výraz-
ným zmenám vo fungovaní jednotného 
energetického trhu s plynom v celej EU. 
Cieľom Európskej Komisie bolo prijatím 
tejto legislatívnej úpravy odstrániť mono-
polné postavenie dominantných spoloč-
ností  s plynom v jednotlivých členských 
štátoch. Vytvoriť nový systém fungovania 
trhu na princípe voľnej hospodárskej sú-
ťaže v plne konkurenčnom prostredí, kto-
ré odstráni neoprávnené zvyšovanie cien 
a zabezpečiť spravodlivú cenu plynu pre 
všetkých odberateľov. 

V nadväznosti na implementáciu tých-
to legislatívnych úprav vládou Slovenskej 
republiky došlo k najvýraznejšej zmene 
vo fungovaní trhu s plynom na Slovensku 
za posledných 40 rokov. Výsledkom tohto 
procesu bol vstup nových (alternatívnych) 
dodávateľov plynu nielen pre segment fi-
remnej klientely ale aj domácností.

Kto sú alternatívni dodávatelia?
Vo väčšine prípadov sú to veľké medziná-

rodné spoločnosti pôsobiace v energetic-
kom sektore v niektorej z členských štátov 
EU alebo vo viacerých členských štátov 
EU ako napríklad spoločnosť RWE. Takéto 
spoločnosti majú mnohoročné skúsenosti 
v dodávke plynu zo svojich domácich trhov, 
takže prestup k nim je plynule zabezpeče-
ný bez výrazných problémov. Sú schopní 
zabezpečiť dodávky pre celý segment trhu 
od najväčších odberateľov (veľké firmy) 
až po domácnosti. Tieto spoločnosti sú 
schopné garantovať svoje zmluvné záväz-
ky uvedené v zmluve o dodávke zemného 
plynu bez akýchkoľvek ťažkostí.

Druhú skupinou alternatívnych dodávate-
ľov predstavujú malé miestne spoločnosti, 
pôsobiace len na lokálnom trhu. Väčšinou 
ide o firmy bez predošlých skúseností v 
segmente dodávok plynu alebo len  s ma-
lými skúsenosťami.  

Aké sú skúsenosti zákazníkov s alter-
natívnymi dodávateľmi?

Počas prvého roku pôsobenia alterna-
tívnych dodávateľov plynu na Slovenskom 
trhu boli zaznamenané pozitívne aj nega-
tívne reakcie obyvateľov, ktorí využili mož-
nosť dodávok lacnejšieho plynu. Veľmi 
negatívnu skúsenosť zažili klienti, ktorí 
prestúpili k spoločnosti Energetické cen-
trum. Mnohí z nich boli i napriek svojej 
vôli podvodne zahlásení ako noví zákaz-
níci tejto spoločnosti alebo boli úmyselne 
zavedení do omylu, takže úspory, ktoré 
im boli prezentované nikdy nedostali. Na 
opačnom konci rebríčka sa nachádzajú  
spoločnosti ako RWE Gas  Slovensko. Je 

to dcérska spoločnosť nemeckého ener-
getického koncernu RWE, patriaca medzi 
5 najväčších energeticko-plynárenských 
spoločností v Európe.  Od vstupu na Slo-
venský trh ponúka domácnostiam najniž-
šiu cenu za zemný plyn. Podľa uskutoč-
neného prieskumu patria zákazníci tejto 
spoločnosti práve vďaka cene plynu a za-
bezpečenému bezproblémovému precho-
du domácností k tejto spoločnosti medzi 
najspokojnejších zákazníkov. 

Koľko peňazí ušetrím prestupom k al-
ternatívnemu dodávateľovi?

Tak ako v jednotlivých obchodných re-
ťazcoch nájdeme rozličné ceny pre ten 
istý tovar, aj alternatívni dodávatelia plynu 
ponúkajú zemný plyn (pozn. ten istý aký 
dostávame dnes) za rozličné ceny. Cena 
je ovplyvnená najmä typom zmluvy aký si 
zákazník vyberie a je uvádzaná ako per-
centuálna zľava z ceny dominantného do-
dávateľa plynu na Slovenskom trhu, ktorou 
naďalej zostáva spoločnosť SPP. Aktuálne 
sa tieto zľavy pohybujú v rozmedzí od 1% 
až po 12%. Výška úspor finančných pros-
triedkov závisí aj od celkovej ročnej spot-
reby plynu v domácnosti. Vo všeobecnosti 
sa dá povedať, že ročná úspora peňažných 
prostriedkov pri prechode k alternatívne-
mu dodávateľovi plynu predstavuje sumu 
od desiatok eur až po niekoľko sto eur. No 
po nedávno avizovanej žiadosti SPP o zvý-
šenie ceny plynu pre domácnosti o 17% s 
predpokladaným dátumom od septembra 
2012, uvedená úspora výdavkov domác-
ností za plyn od alternatívnych dodávate-
ľov významne narastie.  

 Ing. B. Kiss

 
Obecný úrad Lužianky pripravuje pre svojich spoluobčanov publikáciu

 

HISTÓRIA OBCE LUŽIANKY,
 

ktorá mapuje dejiny obce od najstarších čias až po súčasnosť. 
Jej obrazová časť by mala čo najvernejšie odzrkadlovať život v obci.

Obecný úrad sa preto obracia na svojich spoluobčanov, ktorí vlastnia 
fotografie, alebo iný obrazový materiál vzťahujúci sa k životu predošlých generácií,  

k dianiu v obci – k významným kultúrnym, spoločenským,  
náboženským, spolkovým, športovým a iným udalostiam 

s prosbou, zapožičať tento materiál obecnému úradu.

Prinesené fotografie, alebo iný obrazový materiál, budú na obecnom úrade riadne zaevidované  
a po grafickom spracovaní nepoškodené vrátené majiteľovi. Svoje fotografie, alebo iné obrazové predlohy 

opatrite krátkym popisom udalostí, ktoré zobrazujú, prípadne aj menom autora snímku, ak je autor známy.  
V prípade, že prinesiete fotografie rôznych stavaní alebo domov, ktoré dnes už nestoja, tak 

aj s popisom pôvodného miesta, ale nie je to podmienkou. 
Prosíme ctených občanov, ak vlastnia požadované materiály a sú ochotní ich zapožičať obecnému úradu, 

aby tak učinili čím skôr, 
nakoľko kniha by mala byť vydaná v druhej polovici roku 2013.

Na spoluprácu s vami sa tešia starosta obce 
a pracovníci obecného úradu.
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I. kolo  5. 8. 2012 o 17.00 Lužianky - Rišňovce

II. kolo 12. 8. 2012 o 17.00 Rumanová - Lužianky

III. kolo 19. 8. 2012 o 17.00 Lužianky - Trnovec nad Váhom

IV. kolo 26. 8. 2012 o 17.00 Svätoplukovo - Lužianky

V. kolo 2. 9. 2012 o 16.00 Lužianky - Diakovce

VI. kolo 9. 9. 2012 o 16.00 Lužianky - Selice

VII. kolo 16. 9. 2012 o 15.30 Hájske - Lužianky

VIII. kolo 23. 9. 2012 o 15.30 Lužianky - Cabaj Čápor

IX. kolo 30. 9. 2012 o 15.30 Čakajovce - Lužianky

X. kolo 7. 10. 2012 o 14.30 Lužianky - Nové Sady

XI. kolo 14. 10. 2012 o 14.30 Jarok - Lužianky

XII. kolo 21. 10. 2012 o 14.00 Lužianky - Výčapy Opatovce

XIII. kolo 28. 10. 2012 o 14.00 Mojmírovce - Lužianky

Rozpis zápasov v sezóne 2012

Maľovaná osemsmerovka
Pýta sa pani v mäsiarstve:
- Je tá tlačenka domáca?
- Pravdaže, máme ju už tak...
(dokončenie na 23 písmen). 


