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LUŽIANSKE NOVINKY
Vážení spoluobčania,

určite i Vás znepokojuje súčasný stav ži-
votného prostredia a prístup niektorých 
nás, ktorí sa ho nesnažia eliminovať, ale 
ešte ho zhoršujú a tak vlastne pripravu-
jeme pre našu ďalšiu generáciu nezdra-
vú a neželateľnú budúcnosť tým, ktorých 
máme najradšej. 

Verím, že väčšina z nás má nepríjemný po-
cit z rozsiahleho hromadenia odpadu a pa-
sívneho obchádzania divokých skládok. 
   Sme na hranici ekologickej únosnosti zne-
čistenia životného prostredia. Je prípustné 
tieto skutočnosti ďalej ignorovať ?

Každému racionálne uvažujúcemu obča-
novi záleží na prostredí, v ktorom žije,  a v kto-
rom budú žiť naše deti a ich potomkovia. 
  Obraz prostredia, v ktorom žijeme, je ob-
razom ako žijeme.Čo nás nectí, je čistota 
a poriadok  v obci, ale aj v jej okrajových 
častiach. 

Komisia životného prostredia pri obec-
nom zastupiteľstve v Lužiankach organi-
zuje a spoločne sa podieľa s ostatnými 
spoločenskými organizáciami v našej obci 
brigád na vyčistení našej obce a jej okrajo-
vých častí najmenej dvakrát do roka, na jar 
a jeseň, kedy sa odpadom naplnia veľkoob-
jemové kontajnery vrchovate.

Ja verím, a som si toho vedomý, že jedna 
či dve brigády to nespravia, ale Vaša pomoc 
vo výchove a príkladnom správaní urobia 
veľa. V našej obci máme všetky možnosti, 

obec členom, spolu s ostatnými 64 obca-
mi bude ešte v tomto roku zberať použité 
a Vám nepotrebné šatstvo ktoré budete 
môcť odovzdať podľa pokynov - o mieste 
a čase sa dozviete  miestnym rozhlasom. 
Šatstvo bude zberané v predvianočnom 
čase a bude použité pre sociálne odkáza-
ných a domovy. 

Naša obec vynakladá nemalé finančné 
prostriedky na čistotu obce a zlepšenie ži-
votného prostredia v nej. 

Máme zberný dvor, do ktorého môžeme 
vyviesť a v ňom uskladniť vyseparovaný 
odpad, ako aj drevnú hmotu s biologic-
kým odpadom.  Zberáme PET fľaše, sklo, 
papier, za ktorý občania neplatia. Zostáva 
iba komunálny – domový odpad, ktorý ob-
čania  svojou separáciou môžu minimalizo-
vať a tak platiť čo najmenej. Do budúcnosti 
sa uvažuje, že každá domácnosť, okrem 
jestvujúcej nádoby na komunálny – do-
mový  odpad už vyseparovaný,  bude mať 
nádobu na sklo, nádobu na papier  a ná-
dobu na biologický odpad. Každá táto ná-
doba bude čipovaná, čím sa zistí, kto a ako 
separuje a tak vlastne určitým spôsobom 
prispieva ku tvorbe a skrášleniu a zvýšeniu 
úrovne životného prostredia.

Vážení spoluobčania, 
robíme všetko preto, aby sa zlepšilo ži-

votné prostredie, v ktorom žijeme i v na-
šej obci.  Sme si ale vedomí, že bez Vašej 
pomoci a Vášho prístupu k výchove je toto 
naše snaženie nemožné. 

Obraciam sa na Vás so žiadosťou a pros-
bou o Vašu pomoc, pri spoločnom riešení 
otázky  životného prostredia.              

Jozef Bojda

aby sme sa legálne zbavili odpadu, ktorý 
nám vzniká v našej domácnosti. Docielili 
sme, aby sa v našej obci zberal aj textilný 
odpad, ktorý nám nebol doteraz samostat-
ne odoberaný. 

Teraz už je, máme možnosť, nepotrebný 
textil a staré detské hračky odložiť do špe-
ciálnych kontajnerov, ktorý nám budú vyvá-
žať samostatne, čím sa nám ako každému 
občanovi zníži náklad na domový odpad. 
Je len na našom svedomí, aký odpad tam 
nahádžeme, pretože tento odpad ide na 
ďalšie triedenie. Čo sa týka textilu, združe-
nie pre separovaný zber, ktorého je aj naša 
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Šport má v krvi
Na tejto stránke Lužianskych noviniek, 

sa stalo už tradíciou, že uverejňujeme os-
obnosti z našej obce, ktoré stretávame na 
ulici, sú nenápadné, hoci pre našu obec 
urobili a robia podľa svojich možností 
veľa. Niekedy to boli veci a udalosti čo 
preslávili a dali do povedomia našu obec 
v širokom  okolí. 

Jednou z týchto osobností je aj Miroslav 
Pavlovič, ktorý bytostne splynul s našou 
obcou, v ktorej prežil celý svoj život, i keď 
svetlo sveta uzrel v susednom Česku vo 
Vanzdorfe 23. 2. 1946, ako tretie zo sied-
mich detí. Otec Štefan v tej dobe pracoval 
ako vodič a žil so svojou manželkou v tom-
to mestečku. Matka bola domáca. Po pol 
roku od jeho narodenia sa celá rodinka 
presťahovala do Lužianok. Základnú školu 
absolvoval v Lužiankach. Po jej absol-
vovaní nastúpil do učilišťa pre podnik Ko-
voplast v Nitre. Po vyučení išiel na základ-

nú vojenskú službu dobrovoľne o rok skôr 
do malého mestečka na Morave.

Po ZVS sa vrátil do Lužianok a začal 
pracovať vo VÚŽV Nitra, ako údržbár ele-
ktrikár, dva roky.Za čas pracoval v Hydro-
geologickom prieskume so sídlom v Nitre. 
Táto práca si vyžadovala veľa cestovania 
a tak sa usídlil v Tekose Nitra, kde pôso-
bil nepretržite 20 rokov. Odtiaľ prešiel do 
Výrobného družstva invalidov kde mal pre-
vádzku šijacích strojov. 

Jeho celoživotnou láskou bol šport. 
Hlavne hokej a futbal. Vynikal v oboch, 
v zime v hokeji a ostatnú časť roka vo fut-
bale.  S futbalom začal v Lužiankach, kde 
ho trénovali také osobnosti lužianskeho 
futbalu ako Jozef Lauko,  Michal Šantavý  
a Juraj Komora.

Za jeho futbalovej kariéry postúpilo 
mužstvo Lužianok až do krajskej súťaže. 
Krajská futbalová súťaž bola vtedy I.A 
trieda a I.B trieda. Lužianky hrali I.A 
triedu s takými mužstvami ako Holíč, 
Brezová pod Bradlom, Stará Turá, Myjava, 
Nemšová. Lužianky vtedy hrali najvyššiu 
súťaž akú kedy hrali za celú svoju éru.

Miroslav Pavlovič bol jedným z vynika-
júcich hráčov. Hrával spolu so Štefanom 
Šantavým, Jánom Hotovým, Palušom 
Karasom, Ivanom Karasom, Milanom 
Šandorom, Jozefom Kulikom, Emilom 
Čentéšom, Jozefom Bojdom atď.

Futbalom sa zaoberal nie len 

turnaj sa ešte stále hráva a tento rok to bol 
už 38. ročník. Koná sa vždy v inom meste, 
tie ho venujú pamiatke svojej významnej 
osobnosti vo futbale. U nás je to venované 
Jozefovi Bojdovi, otcovi súčasného sta-
rostu obce. Tieto súťaže zanechali hlboké 
korene nie len v športe ako takom, ale aj 
v priateľstvách, ktoré trvajú dodnes.

Hokej v Lužiankach sa hrával iba krát-
ko. Hokejové ihriská boli pri železnici a 
v škole. Miroslav Pavlovič hrával hokej 
s takými spoluhráčmi ako boli: Jozef Bo-
jda, Jozef Slovák (Pesnička), Ivan Lauko 
(Cukrík), Miro Seneš, Pipo Šantavý ... Jeho 
vzorom boli osobnosti lužianskeho hoke-
ja: Domino Ševčík, Jožino Sovič, Jóži Javor, 
Laco Balko. 

I keď sa hokej u nás hrával len veľmi 
krátko, našu obec poznali také mestá ako 
Kúty, Topľčany...

Teraz je už Miroslav Pavlovič na dôchod-
ku, ale o lužiansky šport sa živo zaujíma. 
Môžeme ho stretnúť na futbalových turna-
joch každú nedeľu, hlavne na zápasoch 
doma.

Okrem celoživotnej lásky – futbalu dnes 
sa venuje záhradkárčeniu a chalupe, ale 
stále si nájde čas, aby bol aj dnes  našej 
obci nápomocný.

 Za doterajšie snaženie a aktívnu 
činnosť pri zviditeľňovaní našej obce mu 
srdečne ďakujem a želám mu pevné zdra-
vie a radosť v kruhu najbližších.

Milan Cabánek

v Lužiankach ale hrával aj ako vojak, tiež 
krajskú súťaž v meste Veřovice na Morave.

Aktívny futbal hrával do svojich 35 rokov 
a potom za „starých pánov“ do  60 rokov.  

Po skončení aktívnej činnosti sa ve-
noval ako tréner po boku Jozefa Slováka 
výchove ďalších futbalových talentov. 

Zúčastňoval sa ako „starý pán“, turnaja, 
v histórii  nášho futbalu najvyššej súťaže, 
štyroch mužstiev: Lužianky, Lednické 
Rovne, Nižná na Orave a Kremnica. Tento 
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30. výročie výstavy ovocia, zeleniny a kvetov 

Jubilejná výstava ovocia, zeleniny a kve-
tov v priestoroch KD Lužianky, 2.septembra 
2012 niesla motto rovnakého znenia , ako 
je názov článku. Z tohto sa dá ľahko odvo-
diť, že záhradkári začali s vystavovaním 
dopestovaných plodov už v roku 1982. Aj 
upútavka na bráne Obecného úradu pozý-
vala záujemcov na výstavu už o 8.00 hod., 
kde im ponúkala, že po zakúpení tomboly 
je možnosť výberu plodov z vystavených ex-
ponátov.

Už dva týždne pred vlastnou výstavou 
ovocia, zeleniny a kvetov sa stretli členovia 
výboru miestnej organizácie Slovenského 
zväzu záhradkárov, aby si rozdelili úlohy 
týkajúce sa výstavy. V sobotu 1.9.2012 od 
14.00 hod. prebiehal zber, zapisovanie, 
číslovanie a označovanie exponátov. Bolo 
potešujúce, že tento rok hneď po otvorení 
priestorov KD prichádzali pestovatelia zo 
svojimi produktmi. V priebehu zberu bolo za-
písaných 40 vystavovateľov s počtom expo-
nátov až 321. Najviac záhradkárov prinieslo 
zeleninu, potom ovocie, ďalej nasledovali 
kvety a posledné iné produkty(zaváranina, 
bylinky, víno).

Hodnotiaca komisia, tvorená z členov vý-
boru i člena miestnej organizácie a prizva-
ných hostí, hodnotila bodovým systémom 
jednotlivé exponáty. Celý proces hodnotenia 
sa začal po skončení zberu plodov hneď 
po 18.00 hod. Predseda komisie vyhlásil 
výsledky sčítania bodov, ktoré boli prirade-
né anonymným pestovateľom. Potom sa ku 
kultivarom jednotlivých vystavovateľov (boli 
označené číslom) priradilo meno pestovate-
ľa a vyhlásilo sa, kto obsadil prvé až tretie 
miesto v jednotlivých kategóriách.

V nedeľu 2. septembra 2012 o 8.00 hod. 
sa záhradkári zúčastnili na slávení svätej 
omše. V úvodných obradoch vdp. farár Sta-
nislav Šípoš oznámil, že sv. omša je obeto-
vaná za školákov, študentov a záhradkárov. 
Členovia výboru sa snažili činne zapájať do 
posvätných úkonov liturgie.

Veľa veriacich po skončení sv. omše na-
vštívilo KD, kde si prezreli výstavu. Bolo 
obdivuhodné, že nielen občania skôr naro-
dení, ale aj s pohybovými problémami, mali 
záujem si prezrieť tohtoročnú úrodu.

Tak, ako v predchádzajúcich rokoch aj v 
tomto roku sa oficiálny program začal o 15.00 
hod., kedy predseda základnej organizácie 
záhradkárov Milan Cabánek privítal správcu 
farnosti, spevácke skupiny a ostatných prí-
tomných. Potom kňaz poďakoval za úrodu 
a požehnal vystavované plody, ktoré máme 
užívať na chválu a slávu Pánovho mena. 
  Ďalším bodom programu bolo vystúpenie 
speváckej  skupiny Lúč a Lužiančanka.

V jubilejnom ročníku výstavy ovocia, zele-
niny a kvetov, predseda ZO SZZ vyzval tých 
vystavovateľov, ktorí v poslednom desaťročí 
najčastejšie vystavovali úrodu. Medzi nich 
patrili: Emília Hrušková, Milina Lányiová, 
Mária Sittová, Jozef Gajdošík, Ignác Chu-
diak Ing. Dušan Spáč a Pavol Slovák, ktorým 

boli odovzdané aj vecné ceny. Z písomných 
záznamov  za posledné desaťročné obdobie 
vyplýva, že celkove vystavovalo 110 obča-
nov, prevažne záhradkárov. Za spomínané 
obdobie bol najvyšší počet vystavovateľov 
40, práve v tomto roku.

V súčasnosti medzi najúspešnejších vy-
stavovateľov boli zaradení v kategórii ovo-
cia: Jozef Gajdošík, Jozef Poláčik a Pavel 
Remenár. Za zeleninu si odniesli ceny: Jozef 
Poláčik, Milina Lányiová a Štefan Krajčo. V 

oblasti kvetov: Mária Lendelová, Pavol Slo-
vák a Jozef Pagačovič. Za vkusne naaranžo-
vaný exponát získal ocenenie Ing. Stanislav 
Karas. Taktiež ostatní vystavovatelia a tiež 
tí, ktorí si zakúpili tombolové lístky, mohli si 
vybrať z vystavovaných exponátov. Aj keď 
tento rok sa prejavil deficitom vlahy, predsa 
nielen záhradkári,  ale aj sympatizanti do-
niesli  veľké plody a ich  značné množstvo . 
Pochvala patrí aj tým, ktorí poznali prípadne 
presne označili kultivary. 

Podľa pomologického rozdelenia boli za-
stúpené neskoré letné, jesenné, skoré a 
neskoré zimné odrody jabĺk. Za všetky spo-
meniem aspoň Golden Delicious, Gloster, 
Idared, Jonathan, Prima, Rubín, Rubinola, 
Hana, Selena, Ontario, Starkrimson Delicio-
us, Mac Intosh Red. Z hrušiek, Williamsova 
čáslavka, Boskova fľaša, Lukasova, Kon-
ferencia a iné kultivary. Ovocinári doniesli  
slivky Bystrická, Stanley, Althanova  ringlota  
a Jojo (odolná voči šárke a je samoopelivá). 
Z hrozna Bulharské  kráľovské, Časla, Izabe-
la, Otelo, Veltelín zelený, Frankovka modrá, 
Burgunské biele. Z ovocia boli vystavené 
ešte broskyne (vinohradnícke), figy, dule, 
černice, orechy vlašské a lieskové oriešky.

Zelenina bola zastúpená vo väčšom množ-
stve a viac kultivarov než ovocie. Na stoloch 
sme videli  uhorky nakladačky a šalátové; 
petržlen „Hanácky“; mrkva „Karotka, Nan-
tes“; rajčiaky veľkoplodé „Tornádo, Devín, 
Orfea, Zamčan“, kokteilky „Hruška žltá“, 
strednej veľkosti, „Bejbíno, Conchita, Idyl“; 
paprika „PCR, Cetyna, Amy, Anthea, Granoa, 
Alma  a iné; feferónky, „Baraní a Kozí roh“, 
„Chilli zvončeková“.

Cibuľa zo semiačka – „Hagyma“; zemiaky 
ružáky a žlté - „Impala“;  cvikla podlhovastá 
i oválna; semená fazule bielej i žltej a rôzno 
farebne strakatej; zeler vňaťový i koreňový; 
pór „Elefant“; kukurica klasová biela, žltá i 
červená; baklažány; tekvice, patizóny, cuke-
ty, ozdobné tekvičky i Hokaido.

Menej známa zelenina: Tomatilo plody, ale 

aj zavárané v sladkokyslom náleve spolu s 
návodom na prípravu a zaváranie. Vigna 
čínska (fazuľkové struky, ktoré dorastajú až 
do 90 cm);  zaváraná zelenina, džem a víno. 
Mladý pestovateľ doniesol aj liečivé rastliny, 
bazalku a fenikel v črepníku.

Z kvetov sa vyskytovali, rezané (ruže, sl-
nečnice, georgíne) i v črepníkoch (oleander, 
muškáty).Raritov bol aj Žen-šen a drobné na 
bielo kvitnúce kvety, ktorých názov nik z opý-
taných nepoznal. Pohľad na všetky vystave-
né exponáty ovocia, zeleniny, kvetov i iných 
rastlín a produktov pohládzal dušu človeka a 
prekročil očakávania členov výboru. Pestova-
teľov mohli hriať pochvaly, ktoré okoloidúci 
návštevníci vyjadrovali. Zúčastnení mohli byť 
inšpirovaní plodmi, ktoré dopestovali iní a v 
budúcnosti si ich môžu pestovať vo svojich 
záhradkách.

Veľmi si ceníme aj prvovystavovateľov, 
ktorí sú aj vekom starší, ale svojim kona-
ním dokázali, že majú bohaté skúsenosti v 
pestovaní užitkových rastlín a svoje krásne 
plody poskytli aj na výstavu. Taktiež poďa-
kovanie patrí i tým, ktorí v súčasnosti sú aj 
zamestnaní a predsa si nájdu čas na záhra-
du a dokážu ovocie či zeleninu odovzdať na 
výstavu. Teší nás i to, že i začínajúci mladí 
pestovatelia chcú rozšíriť paletu výstavy o 
liečivé bylinky.

Touto cestou terajší členovia výboru zá-
hradkárskej organizácie si spomínajú s úc-
tou na tých záhradkárov, ktorí zahájili nielen 
výstavu ovocia, zeleniny a kvetov pred 30 
rokmi, ale na všetkých organizátorov, ktorí 
realizovali myšlienku vzniku miestnej zá-
hradkárskej organizácie v Lužiankach.  Oni 
vytvorili pevný základ pre nasledujúce gene-
rácie, ktoré chcú niesť štafetu pestovania a 
výstav zodpovedne ďalej tak, aby ju mohli 
odovzdať nastupujúcemu záhradkárskemu 
spoločenstvu.

Záverom členovia výboru chcú poďakovať 
všetkým, ktorí akoukoľvek formou prispeli k 
uskutočneniu výstavy. Prajú si, aby nasledu-
júce ročníky výstavy boli ešte dokonalejšie a 
hodnotnejšie tak, aby sa mohli návštevníci 
pokochať, potešiť i poučiť a odovzdať postre-
hy z výstavy ovocia, zeleniny a kvetov svojim 
príbuzným, priateľom i známym. 

           Katarína Šebová



LUŽIANSKE NOVINKY   Október 2012

4

V sobotu 29. septembra 2012 v ranných 
hodinách záhradkári nastúpili na cestu, kto-
rej cieľom bola Banská Štiavnica a okolie. 
Najskôr sme navštívili múzeum vo Svätom 
Antone, ktoré mnohí poznajú aj pod názvom 
Antol. Po privítaní sme boli oboznámení s 
jeho históriou. Pôvodne mal kaštieľ 4 brány, 
7 arkád, 12 komínov, 52 izieb a 365 okien, 
čo sa prirovnáva k počtu ročných období, týž-
dňov, mesiacov a dní v roku. Na jeho mieste 
v 15. a 16. stor. stála dvojkrídlová budova. 
Až generál cisárskych vojsk a hontiansky žu-
pan Andrej Koháry do roku 1750 prestaval a 
dobudoval pôvodný hrad na honosný štvor-
krídlový barokový kaštieľ so štvorcovým ná-
dvorím, v strede ktorého sa nachádzala fon-
tána. Táto podoba kaštieľa sa zachovala až 

Do kraja baníckej minulosti

podnes. Rod Koháryovcov pôsobil na javisku 
dejín od 16.stor. do 19.stor. Základ rodu po-
ložil jednoduchý zeman Imrich Koháry, ktorý 
sa postupne vypracoval až na veliteľa hradu 
Čabraď. Jeho syn Peter dostal za hrdinské 
činy v proti tureckých bojoch do vlastníctva 
v roku 1629 čabradsko - sitnianske panstvo. 
Medzi významné osobnosti ich rodu patrili 
Štefan I., ktorý zahynul v bitke proti Turkom a 
Štefan II. Koháry, ktorý zomrel na hrade Čab-
rať pri Krupine vo veku 82 rokov a má hrobku 
v kláštore v Hronskom Beňadiku. Posledným 
potomkom rodu bol František, ktorý mal iba 
jedinú dcéru Máriu Antóniu Gabrielu, a tá 
sa v roku 1816 vydala za Ferdinanda Juraja 
Coburga, nemecké knieža.Týmto sobášom 
Ferdinand Juraj vyženil obrovské majetky 

tiahnuce sa od Slovenska cez Maďarsko až 
do Rakúska. Ich mladší syn Augustín sa ože-
nil s francúzskou princeznou Klementínou 
Orleánskou , s ktorou mal 5 detí. Keď otec 
zomrel, najstarší syn Filip získal správcov-
stvo nad rodinnými majetkami. V roku 1879 
spolu so svojimi dvoma bratmi podnikol ces-
tu do Brazílie a neskôr okolo sveta. Štyri roky 
pred vycestovaním sa oženil s belgickou prin-
ceznou Lujzou. Ich manželstvo nebolo vyda-
rené a v roku 1906 boli rozvedení. Filipov 
najmladší brat Ferdinand ovládal 18 jazykov 
a ako 26 ročný sa ujal vlády v Bulharsku. V 
roku 1908 bol korunovaný za bulharského 
cára. Oženil sa s Máriou Lujzou Parmskou . 
Mali 4 deti, jeho manželka po pôrode posled-
ného dieťaťa umrela. Druhý raz sa oženil ako 
47 ročný, ale po desiatich rokoch zákerná 
choroba zapríčinila smrť aj tejto manželky. V 
dôsledku napätej politickej situácii po I.sve-
tovej vojne Ferdinand abdikoval a odišiel do 
exilu, kde sa venoval botanike, entomológii, 
ornitológii, cestovaniu a poľovníctvu. Veľmi 
rád navštevoval Slovensko, často sa ubyto-
val vo Svätom Antone, kde je vystavený aj 
jeho botanický stolík s nákresmi a popismi 
rastlín. Interier kaštiela je impozantný. Steny 
izieb zdobia tapety z 19.storočia. Najväčšiu 
miestnosť tvorí Hlavný salón, kde visia por-
tréty dôstojníkov jazdeckého pluku. Je to 
najrozsiahlejšia a najstaršia zbierka v Euró-
pe. Dlhé chodby sú vyzdobené obrazmi, po-

Obecné zastupiteľstvo rozhodovalo

Uznesenia, všeobecne záväzné nariade-
nia obce a ďalšie rozhodnutia zo štvrtého 
riadneho zasadnutia OZ v Lužiankach, 
konaného dňa  21. septembra 2012 
o  17,00 hod. na Obecnom úrade 
v Lužiankach

Uznesenie č. 59/2012 
Obecného zastupiteľstva v Lužiankach
a/ Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach 

schvaľuje program rokovania.  
b/ Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach 

schvaľuje členov návrhovej komisie:
Milan Cabánek, Ivan Behúl, Martin Ton-

hauser
c/ Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach  

schvaľuje overovateľov zápisnice :
Ing. Vladimír Macánek, Ing. Marián Vra-

bec
d/ Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach 

berie na vedomie určenie zapisovateľa 
pani Renátu Bírovú.
e/ Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach 

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

Uznesenie č. 60/2012
Obecného zastupiteľstva v Lužiankach
Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach be-

rie na vedomie informatívnu správu sta-

rostu obce.
Uznesenie č. 61/2012
Obecného zastupiteľstva v Lužiankach
Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach 

berie na vedomie informatívnu správu 
riaditeľky ZŠ s MŠ k otvoreniu školského 
roku 2012/2013.  

Uznesenie č. 62/2012
Obecného zastupiteľstva v Lužiankach
Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach berie 

na vedomie informáciu hlavného kontrolóra 
obce ku kontrole plnenia uznesení. 

Kontrolná  správa bude predme-
tom rokovania najbližšieho obecného 
zastupiteľstva.

Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach pre-
rokovalo informáciu o plnení rozpočtu obce 
na I. polrok 2012 a prijíma uznesenia:

Uznesenie č. 63/2012
Obecného zastupiteľstva v Lužiankach
1/ berie na vedomie   
a/ informáciu o plnení rozpočtu obce na 

I. polrok 2012
b/ stanovisko hlavného kontrolóra obce 

k plneniu rozpočtu
c/ správy z kontrol k plneniu rozpočtu 

vykonaných hlavným kontrolórom obce
2/ žiada starostu obce 
a/ po účtovnom uzatvorení III. štvrťroku 

2012 predložiť na rokovanie obecného 
zastupiteľstva návrh rozpočtových opatrení 

pre úpravu rozpočtu obce na rok 2012.
T:  október - november 2012 

Uznesenie č. 64/2012 
Obecného zastupiteľstva v Lužiankach
Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach prero-

kovalo žiadosť o rozšírenie obecnej polície 
a schvaľuje rozšíriť obecnú políciu o jedno  
pracovné miesto pre obecného policajta. 

Uznesenie č. 65/2012
Obecného zastupiteľstva v Lužiankach
Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach be-

rie na vedomie informácie o občianskom 
združení VITIS, vytvorené z okolitých obcí .

Uznesenie č. 66/2012
Obecného zastupiteľstva v Lužiankach
Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach  

súhlasí s poskytnutím sály kultúrneho domu 
pre poľovnícke združenie na spoločenskú 
akciu bezodplatne na 19. 1. 2013. 

Uznesenie č. 67/2012
Obecného zastupiteľstva v Lužiankach
Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach pod-

poruje zámer OZ Poľovníckeho združenia 
„Berbecíny“ na vypracovanie „Štúdie  
riešenia lokality Korytov – oddychová zóna“

Návrhová komisia :
Predseda:  Milan  Cabánek, v.r.  
Člen:          Ivan  Behúl, v.r.  
Člen:          Martin Tonhauser, v.r. 
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ľovníckymi trofejami z rôznych častí sveta. V 
Rímskom salóne sú busty rímskych cisárov. 
Čínský salón okrem čínského bôžika obsa-
huje aj porcelánové ohrievače, ktoré slúžili 
dvorným dámam počas zimných mesiacov. 
V Reprezentačnej jedálni sú okrem 24 stoli-
čiek aj miniatúrne obrazy rodiny Márie Teré-
zie, ktorá bola v príbudzenstve s rodinou Co-
burgových. Jedlo sa pripravovalo v ťažkých 
medenných nádobách, ktoré boli z vnútornej 
strany pocínované. V kuchyni sa nachádza aj 
leštička príborov. Unikátny je Zlatý salón so 
sedacou súpravou zdobenou 24 karátovým 
zlatom. V spálňach okrem manželských po-
stelí a baldachýmov sa nachádza izbová toa-
leta so splachovacím mechanizmom. Kaštieľ 
má rozsiahlu poľovnícku expozíciu so zbier-
kami poľovníckych trofejí, zbraní, obrazov, 
umeleckých predmetov. Sú tu prezentované 
tematické okruhy kynológie, sokoliarstva, 
strelectva a rybárstva. Kaplnka je zasvätená 
Nanebovzatiu Panny Márie. V sklenej truhle 
je voskovo – drevená figurína sv. Jána Ne-
pomuckého, ktorý bol patrónom Koháryov-
skej vetvy. Coburgovci boli pravoslávneho 
vierovyznania. Po prehliadke kaštieľa sme 
sa presunuli do Slovenského banského mú-
zea v Banskej Štiavnici, ktoré je najväčšie 
na Slovensku. Expozícia je rozčlenená na 
povrchovú a podzemnú časť. K povrchovej 
patrí cajchovňa (banícka izba), v ktorej nám 
bol premietnutý dokument o ťažbe striebra, 
zlata a farebných kovov. V miestnosti sme sa 
obliekli do nepremokavých plášťov, nasadili 
helmu a zobrali lampu. Takto vystrojení sme 
kráčali až k podzemnej štôlni Bartolomej, 
do hĺbky 33,5 m. V banskom prostredí boli 
znázornené jednotlivé spôsoby razenia cho-
dieb a ťaženia rúd . Od želiezka s kladivom, 
spôsob, ktorý používali aj Kelti. Vyhľadali 
žilu kovu, ktorú vybrali a hlušina padala pod 
nohy baníkov. Neskôr baníci zohrievali horni-
nu ohňom a následne ju schladili vodou, kto-
rá ju rozpukala a potom ju postupne vyvážali 
na povrch, kde z nej vytriedili striebro, či zla-
to a hlušinu odpratali do okolitého prostre-
dia, čo malo za následok, že sa ničila flóra aj 
fauna. Používali aj ťažný gápeľ na konský po-
hon. Neskôr sa začali používať pneumatické 
vŕtačky chladené vodou. Prvý krát v Banskej 
Štiavnici bolo na rozrušenie horniny použitá 
metóda odstrelu. Na banských chodbách sú 
zachované výstuže drevom, betónom alebo 
železobetónom, vetracie šachty, dopravné 
vozíky na odvoz nerastu i baníkov, čerpadlá 
na odvodňovanie a iné technické zariadenia 
a nástroje. V Štiavnických baniach sa fáralo 
do roku 1927. Bolo v nich vyťažené 4000 
t striebra a 195 t zlata. V podzemnej bani 
sme si uvedomili ťažké podmienky baníkov. 
Práca bola náročná, nakoľko vo väčších 
hĺbkach pracovali až v 35° C horúčavách, v 
prašnom prostredí, čo im spôsobovalo ocho-
renie silikózu. Ďalším ozvláštnením zájazdu 
bola individuálna prehliadka banskoštiavnic-
kého mestského centra. Niektorí účastníci 
navštívili kostol sv. Kataríny Alexandrijskej 
v ktorom prebiehajú v zadnej časti chrámu 
rekonštrukčné práce, preto sa nevyužíva 
na bohoslužobné účely. Bol postavený v 

15. storočí v goticko- renesančnom slohu. 
Kostol je jednoloďový s piatimi kaplnkami a 
vitrážnymi oknami. Nachádza sa tam freska 
z 15. stor., ktorá zobrazuje Posledný súd a 
je svojim druhom a rozmermi najväčšia na 
Slovensku.

Obdivovali sme aj „Štiavnický betlehem“od  
Ing. arch. Petra Chovana a spoluautorov. 
Pozostáva z 800 postáv, z ktorých je 300 
pohyblivých. Betlehem zobrazuje Kalváriu, 
anjelský zbor, zachytáva prácu rôznych re-
meselníkov, roľníkov a baníkov.

V Banskom Studenci sme mali zabezpeče-
ný nocľah. Po príchode na chatu DINAS sme 
si urobili opekačku a pri sálajúcom ohni sme 
si zaspievali za doprovodu harmoniky.

Na druhý deň po raňajkách sme odchádza-
li do Vyhní, kde sme sa zúčastnili sv. omše. 
Vzhľadom k tomu, že kostol je zasvätený sv. 
Michalovi archanjelovi, tak práve v nedeľu 
30. septembra slávili hody, kedy zároveň 
mali odhalenie hlavného oltára po jeho 
reštaurovaní, čo bolo spojené aj s roľníckou 
výstavou ovocia a zeleniny. Obdivovali sme 
okrem exponátov najmä sypané obrazy s ná-
boženskými motívmi. Po sv. omši sme navští-
vili „Vodný raj Vyhne“ s teplotou vody 36°C 
.Okúpali sme sa v železito-vápennato-horeč-
natej minerálnej vode, ktorá má blahodarné 
účinky na nervy, kožné, ženské i srdcové 

choroby, reumatické poruchy, stavy po ope-
ráciách a lieči duševnú vyčerpanosť. Pred 
relaxačno-športovým centrom sa nachádza 
busta MUDr. Štefana Bolemanna, kde číta-
me, že bol lekár, balneológ 19. stor. Pôsobil 
v kúpeľoch Vyhne od r. 1868-1894. Cestou 
domov sme sa zastavili a prezreli perlu Po-
hronia, ktorá zahŕňa benediktínsky kláštor 
a baziliku v Hronskom Beňadiku. Vstupom 
do týchto objektov je „Čierna brána“ s plas-
tikou Madony so zdvihnutou pravou rukou. 
Do roku 1075 bol vybudovaný kláštor s be-
nediktínskym opátstvom, za pomoci vtedaj-
šieho uhorského kráľa Gejzu I. Benediktín-
sky rád sa zaoberal poľnohospodárstvom, 
spieval latinské chorály a napísal Nitriansky 
evanjeliár, čo je najstaršia latinská rukopis-
ná pamiatka na Slovensku. Zásluhou bene-
diktínov bola postavená v románskom slohu 
tiež bazilika v druhej polovici 11. storočia, 
ktorú v 14. až 15.stor. prestavili na gotickú 
a o štyri storočia bola regotizovaná. Chrám 
patrí k najvýznamnejším gotickým stavbám 
na Slovensku.

Reformácie, majetkové spory i turecké ná-
jazdy i tri razy vypálenie Hronského Beňadi-
ka vyčerpalo opátstvo až tak, že v roku 1565 
zaniklo a majetok prevzala Ostrihomska 
kapitula. Od roku 1929 až do roku 1999 tu 
pôsobili s prestávkami saleziáni a po nich ho 
má v správe „ Spoločnosť katolíckeho apoš-
tolátu – kňazi a bratia Pallotíni“. Po r. 1945 
bol kláštor vyhlásený za národnú kultúrnu 
pamiatku. Je druhým najstarším kláštorom 
na Slovensku.

Zvonku oslní návštevníka baziliky najmä 
skvostný goticky portál z neznámej kame-
nárskej dielni. V interiéri sme si prezreli 
hlavný krídlový oltár Krista Kráľa z 19. stor., 
Boží hrob, vstup do krypty rodiny Koháryov-
cov, mauzóleum baróna Štefana Koháryho, 

fresku sv. Juraja ako aj kríž z pôvodného ro-
mánskeho kostola z 11. stor. Taktiež sa tam 
nachádza i oltár patrónov kostola sv. Bene-
dikta, Panny Márie s Ježiškom i sv. Scholas-
tiky, a tiež krídlový oltár všetkých svätých. 
V kaplnke Božej krvi je vzácna relikvia Kris-
tovej krvi, ktorá je uložená v svätostánku a 
sprístupnená veriacim počas bohoslužby. 
Sú tam aj dva obrazy s námetom Narodenia 
Panny Márie a Zvestovania. Po novej auto-
stráde nám cesta rýchle ubehla, v nedeľu 
podvečer sme už sedeli v našich príbytkoch 
a zážitky zo zájazdu sme odovzdávali nášmu 
príbuzenstvu.                       Katarína Šebová
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Návšteva Mozartovho mesta

Nesvitalo, keď záhradkári v sobotu 13. 
októbra 2012 nastupovali do zájazdového 
autobusu, aby mohli prestúpiť slovenskora-
kúske hranice a navštíviť susednú západnú 
krajinu. Cestovali sme pod hlavičkou nitrian-

skej cestovnej kancelárie, ktorá mala zabez-
pečených účastníkov zájazdu aj z Leopoldo-
va a Bratislavy. Autobus mal trasu cez tieto 
mestá, tam k nám pasažieri pristúpili.

Prvou zástavkou o 7,30 hod. bolo odpočí-
vadlo v Dolnom Rakúsku „Rosenberg“. Po 
pol hodinovej prestávke sme pokračovali 
autostrádou A1 smerom na Linz. Za Sankt 
Pőlten nás upútala nevšedná stavba, na 
ktorú nám dala odpoveď sprievodkyňa. Je 
to benediktínsky kláštor a kostol v Melku, 
kde sa nachádza obrovská knižnica obsa-
hujúca 100 000 exemplárov.

Informácie o Rakúsku, poskytnuté sprie-
vodkyňou aj videom v autobuse boli roz-
siahlejšie, než môže obsiahnúť tento člá-
nok, preto v krátkosti spomeniem aspoň 
významnejšie. Krajina má vyše 8 miliónov 
obyvateľov, z toho 1,5 mil. žije v hlavnom 
meste Viedeň. Rozprestiera sa na ploche 
83 858 km2. Je rozdelená do spolkových 
krajín Dolné Rakúsko a Burgenland, Horné 
Rakúsko, Štajersko, Korutánsko s Východ-
ným Tirolskom, Salzbursko, a Tirolsko s 
Vorarlberskom. Stredom Rakúska sa tiah-
nu Alpy, vysoké európske pohorie. Až 70 % 
krajiny pokrývajú hory s najvyšším vrchom  
Glossglockner dosahujúceho výšku 3797m.  
Rakúsko nemá more, jej územie je posiate  
580 jazerami, voda je v niektorých pitná. 
Najvyššie položený cestný most v Európe je 
v oblasti Voralberska s dĺžkou 815 m.

V Rakúsku vládla dynastia Habsburgov-
cov až 640 rokov, počnúc Rudolfom I, kto-
rý panoval od r. 1278. Predposledným pa-
novníkom rodu bol cisár František Jozef I., 
vládnuci 68 rokov. Po jeho smrti, počas 

prvej svetovej vojny sa stal jeho nástupcom 
r. 1916 Karol IV. Po rozpade monarchie v 
roku 1918 musel abdikovať z trónu. Ríša 
pod rôznymi názvami trvala do r. 1918, do 
konca I. svetovej vojny. Po vojne sa habsbur-
ská monarchia rozpadla na viacero men-
ších štátnych útvarov. Jedným z nich bola 
Rakúska republika. Udalosti sa priamo 
dotýkali aj Slovenska. Stalo sa súčasťou 
Československej republiky, samostatného 
štátneho útvaru, ktorý vznikol rozpadom Ra-
kúsko-Uhorska.

Dnešné Rakúsko má temer polovicu príj-
mov z turistiky. Je možné využívať hory i kop-
ce na letné i zimné športy, jazerá na pláva-
nie, jachting i windsurfing, ale aj na oddych 
a rekreáciu. Krajina má značné množstvo 
kultúrnych i náboženských stánkov a ko-
najú sa tu aj mnohé hudobné, divadelné i 
náboženské festivaly a umelecké výstavy. 
Až 80% obyvateľov je rímskokatolíckeho ná-
boženstva.

Z významných osobností odmenených v r. 
1973 Nobelovou cenou je najznámejší Kon-
rád Lorenz, ktorý sa venoval etológii (chova-
niu, spôsobu života) ľudí i zvierat. Práce Sig-
munda Freuda, psychológa majú špecifický 
prínos pre psychoanalýzu a psychoterapiu 
aj mimo spolkovej krajiny. 

Rakúsko bolo a stále je svetovou kolískou 
hudby. O toto sa pričinili najmä Joseph 
Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Franz 
Schubert, Johann Straus starší i mladší, 
Anton Bruckner a dirigent Herbert von Ka-
rajan.

V Salzburskej spolkovej krajine, dedine 
Oberndorf v r.1818 prvýkrát zahral koledu 
„Tichá noc, svätá noc...“ učiteľ Franz Xaver 
Gruber a text napísal kňaz Joseph Mohr.

Prvú prehliadku sme absolvovali na zám-
ku Hellbrunn, ktorý je od Salzburgu vzdia-
lený asi 4 km smerom na juh. Zámok i pri-
ľahlá záhrada boli postavené v r. 1613-15 
na podnet arcibiskupa Marka Sittika. Jeho 
matka bola Talianka a babička pochádzala 
zo slávneho rodu Medici. Markus Sittikus 
bol veľkým vtipkárom, čo uplatňoval aj po-
čas návštev. V záhrade Wasserspiele  dal 
osadiť striekajúce fontány a trisky, ktoré boli 
zabudované v stoličkách, stoloch,  scho-
doch, v častiach sôch ľudí a zvierat, dokon-
ca v parohoch jeleňov, takže nič netušiaci 
návštevníci často zažili vodné sprchy. Zaria-
denie je stále fungujúce, sami sme si užili 
tejto zábavy. Zaujímavý bol pohľad na imagi-
nárny svet, kde postavičky vykonávali rôzne 
činnosti. Toto všetko bolo poháňané vodou. 
Preto aj časť zámockého areálu sa nazýva 
„Vodné hry“. V objekte zámku visí  portrét 
arcibiskupa Marca Sittika držiaceho obraz 
katedrály a zámku Hellbrunn. Sú to stavby, 
ktoré dal vyhotoviť Markus Sitikus. Nachá-
dza sa tu i čínska izba s typickými tapeta-
mi vtákov a kvetov. V rybárskej miestnosti 
bola namaľovaná veľká hlavátka vážiaca 
133 kg, odlovená v Salzachu a prevezená 
do Hellbrunnu. Iluzórne plastiky rímskych 

cisárov sú znázornené v spoločenskej sále. 
Často sa tam vyskytovali aj obrazy s kozorož-
cami, ktorých kolónie bolo možné stretnúť 
nielen v Hellbrunnských horách, ale aj vo  
Voralbersku, kde sa narodil Markus. Keďže 
kozorožec bol erbovým zvieraťom jeho rodi-
čov, rozhodol sa aj arcibiskup Sittikus osadiť 
kozorožca do svojho erbu. Sob nad schoda-
mi bol obraz darovaný od švédskeho krála 
- arcibiskupa.

Skôr, ako sme sa presunuli do Salzburgu, 
bola nám daná mapka a podané informá-
cie o histórii aj súčasnosti mesta. Salzburg 
(Soľnohrad) je po Viedni druhým najnavšte-
vovanejším mestom Rakúska . Má 150 000 
obyvateľov. Preteká ním rieka Salzach, kto-
rej dĺžka je 227 km. Metropola Salzburg je 
mestom Mozarta, Salzburského festivalu, 
najkrajších kostolov, arcibiskupského palá-
ca, hradu a zámku. Historické jadro mesta 
je zapísané do Svetového kultúrneho a prí-
rodného dedičstva UNESCO.  V Salzburgu 
sa narodil Wolfgang Amadeus Mozart. Už 
ako dieťa bol mimoriadne hudobne nadaný.  
V piatich rokoch vystupoval na koncertoch 
a ako šesťročný už komponoval hudobné 
diela. Jeho otec Johann Georg Leopold štu-
doval filozofiu, ale bol aj dvorným hudobní-
kom. Oženil sa s Annou Mariou Pertlovou, 
s ktorou mal 7 detí, ale iba dve deti zostali 
nažive. Otec bol výnimočnou, duchaplnou 
osobnosťou. Zomrel 68-ročný. Matka zomre-
la v Paríži 57-ročná. Wolfgangova sestra 
Maria Anna, nazývaná aj Nanerl bola tiež 
veľmi hudobne nadaná. Mozart sa narodil 
27.1.1756, žil iba 35 rokov, ale zložil 600 
hudobných diel a 22 opier. Zhruba 11 rokov 
zo svojho života precestoval po rôznych hu-
dobných vystúpeniach. Jeho rodný dom je 
na pešej zóne Gettraidegasse č. 9, kde od 
narodenia žil 17 rokov. Zvyšok života prežil 
v dome č. 8 na námestí Makartplatz, z kto-
rého mal aj výhľad na kostol Najsvätejšej 
Trojice, ktorý bol na protiľahlej strane ná-
mestia. Na pešej zóne sa nachádzajú domy, 
kde bývali remeselníci, a na priečeliach sú 
ešte i teraz ich typické znaky, napr. obuvník 
– topánka. Je tu i predajňa rod. Fürstovej, 
ktorá predáva originálne čokoládové guľky s 
potlačou Mozarta „Mozartkugeln“, zložené 
z marcipánu, pistácií, pralinkového krému a 
povrch je poliaty horkou čokoládou.

V sobotu sme navštívili ešte Mirabellské  
záhrady, kde sú osadené fontány, sochy bo-
hov a karikatúry mešťanov, čo je doplnené 
listnatými i ihličnatými stromami a starost-
livo strihaným trávnikom, v ktorom sú na-
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sadené sirôtky, begónie, šípové ruže a iné 
kvitnúce rastliny upravené do korektných 
tvarov. Najskôr bol vybudovaný barokový 
zámok Mirabell, ktorý bol sídlom arcibisku-
pov a teraz slúži mestskému magistrátu, je 
v ňom knižnica a svadobná sieň. Záhrada  
susedí s Mozartovou univerzitou.

Z Mirabellských záhrad je krásny výhľad 
na pevnosť (hrad) Hohensalzburg, ktorú 
sme aj my navštívili. Hrad bol postavený v 
11. storočí. Bol útočiskom arcibiskupov. 
Terajšia podoba je zo 16. stor., postavená 
na návrh arcibiskupa Leonarda Keutscha-
cha. V čase vojen slúžil kasárňam. Dnes je 
pevnosť rozdelená na jednotlivé trakty, kde 
sú  uložené vojenské uniformy, záznamy z 
vojen, vyznamenania oficierov, fotografie a 
obrazy z bojov, v stavbe sú prepychovo vy-
zdobené miestnosti slúžiace na koncerty. 
V Zlatej izbe „Goldene Stube“ sú honostné 
kachle, najkrajší kus nábytku na hrade. Me-
dzi baštami sa nachádzajú historické kanó-
ny. Na nádvorí je studňa zo 16. storočia.

Vo voľnom čase si niektorí účastníci zá-
jazdu prezreli cintorín, kde je pochovaná 
sestra Mozarta a tiež katedrálu sv. Ruperta 
zo 17. stor. Priečelie dómu ozdobujú sochy 
svätých; Ruperta, Petra, Pavla a Virgila. 
Každoročne počas júla sa na dómskom ná-
mestí odohráva Salzburský festival, ktorého  
začiatok siaha až do r. 1920. Odfotografo-
vali sme sa pri Mozartovej soche na Mozar-
tovom námestí a o 18. hod sme si vypočuli 
zvonkohru z Nového paláca. V nedeľu sme 
navštívili Sankt Gilgen, St. Wolfgang a Ha-
llstatt.

St. Gilgen je zasadený do oblasti „Soľné 
komory“. Nachádza sa na západnom brehu 
jazera Wolfgang. Tu bývala mozartova mat-
ka s rodičmi. Jej otec bol richtár. Neskoršie 
v starorodičovskom dome bývala aj vydatá 
skladateľova sestra Nanerl. Pri tamojšom 
kostole je cintorín so skromnými, ale sta-
rostlivo upravenými hrobmi. Keď sme sa 
presunuli na severný breh jazera Wolfgang, 
boli sme uchvátený nádherným kostolom, 
ktorý je zasvätený pustovníkovi biskupovi 
sv. Wolfgangovi. Gotický oltár má výšku 12 
m a je krídlový. Počas týždňa je zatvorený a 
znázorňuje udalosti zo života sv. Wolfganga. 
V nedeľu sú krídla oltára otvorené a predsta-
vujú výjavy zo života Ježiša Krista, jeho naro-
denie, prinášanie do chrámu a iné vyobra-
zenia. V strede je Korunácia Panny Márie.  
Tento oltár zhotovil slávny umelec z južného 
Tirolska Michael Pacher.

Poslednou zástavkou v Soľnej komore 
bolo mestečko Hallstatt, kde sú domy ved-
ľa seba natesno postavené a prístup do 
príbytkov je iba od Halštatského jazera. V 
tomto malebnom meste vynikajú dva kos-
toly. Jeden je evanjelický a druhý katolícky, 
ktorého hlavný oltár je krídlový a vyrezávaný 
z dreva. Hlavným motívom je Panna Mária 
so sv. Barborou a sv. Katarínou. Okolo kos-
tola je cintorín a stavba kostnice z 12. stor., 
kde je umiestnených 1 200 pomaľovaných 
ľudských lebieka nespočetné množstvo kos-
tí. Nakoľko cintorín bol rozlohou veľmi malý, 

tak po 10-20 rokoch po pohrebe hrobári 
otvorili hrob, vybrali a očistili kosti, pomaľo-
vali lebku mužov buď listami dubovými, vav-
rínovými i brečtanovými a lebky žien kvetmi 
(ružami) – symbolom lásky a označili ich na-
cionáliami. V súčasnosti sa tieto presuny do 
kostnice neuskutočňujú, pretože sa zomrelí 
spaľujú. Halštatská kostnica je celosvetový 
unikát.

V r. 1846 našli archeológovia veľké pohre-
bište z doby železnej i bronzovej s bohatými 
hrobovými výbavami. Boli to nálezy z 8.- 4. 
stor. pred Kr., veľmi vzácne, ktoré nesú ná-
zov halštatská kultúra. Halštatská oblasť je 
zapísaná do Svetového kultúrneho dedič-
stva UNESCO.

Ešte veľmi veľa zaujímavostí by sa dalo  
napísať o Rakúsku. Ale za všetko aspoň 
tento postreh. Spolková republika Rakúsko 
oplýva systémom, čistotou a poriadkom. Jej 
stavby sú zladené architektonicky, farebne 

a harmonicky zapadajú do prírodného pro-
stredia. Nebotyčné Alpy, úhľadne vykosené 
lúky a stráne i žltozelená farba jesenných 
listov stromov poskytla najúchvatnejší po-
hľad pre návštevníka - záhradkára o obraze 
Rakúska. Oprávnene možno nazvať Ra-
kúsko vzácnou perlou skvejúcou sa v srdci 
Európy.

Obohatený toľkou krásou sme s radosťou 
putovali na Slovensko s prianím, aby sme aj 
my mohli podobne citlivo pristupovať k ľu-
ďom i prírode, aby život v prostredí, v ktorom 
sa nachádzame bol nielen dynamický, ale aj 
plnohodnotný.

Zároveň ďakujem cestovnej kancelárii za 
ponuku zájazdu, pani sprievodkyni za vzoro-
vý prístup i fundovaný výklad, pánom šofé-
rom za dochvíľnosť, ústretovosť a bezpečnú 
jazdu, ako aj nášmu predsedovi záhradká-
rov za informovanie a vybavenie formalít 
ohľadne zájazdu.                Katarína Šebová
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Nový školský rok 2012/2013 sme začali 
„posilnení“ o ďalšiu triedu. Do roku 2008 
bola MŠ dvojtriedna, od roku 2008 dva a 
pol triedna a v súčasnosti je tri a pol tried-
na, to znamená, že dopoludnia pracuje-
me v štyroch triedach a popoludní v troch 
triedach. Zvýšil sa aj počet pedagogických 
pracovníkov na sedem. Rozšírenie kapaci-
ty materskej školy bolo už nevyhnutné. V 
predošlých rokoch sa značne zvýšil záujem 
rodičov o umiestnenie detí do našej MŠ, čo 
pochopiteľne súvisí aj s vyšším počtom na-
rodených detí. Z dôvodu naplnenia kapacity 
nebolo možné vyhovieť všetkým žiadostiam 
o prijatie. Počas zápisu do MŠ k septembru 
2012 prinieslo žiadosti o prijatie do MŠ 34 
rodičov. Vzdelávanie v uplynulom školskom 
roku však ukončilo iba 14 detí. Túto situáciu 

sme začali okamžite riešiť spolu s riaditeľ-
kou ZŠ, s pánom starostom  a s poslancami 
obecného zastupiteľstva. Navrhnuté boli 
viaceré varianty, ale posledné slovo predsa 
len patrilo odborníčke, pracovníčke RÚVZ 
v Nitre, pani Macekovej, ktorá dohliadala 
nato, aby boli dodržané všetky bezpečnost-
né a hygienické požiadavky. Na verejnej 

schôdzi obecného zastupiteľstva bolo na-
vrhnuté rozšírenie kapacity MŠ kontajne-
rom, ktoré bolo poslancami jednohlasne 
odsúhlasené. Bolo to najrýchlejšie a po zvá-
žení všetkých okolností aj najprijateľnejšie 
riešenie. Koncom augusta sa všetky práce 
zrealizovali. Od prvého septembra sa už te-
šíme z tohto veľkého, nového priestoru, kto-
rý slúži deťom ako spálňa. Touto cestou sa 
chcem poďakovať pánovi starostovi Jozefo-
vi Bojdovi a poslancom obecného zastupi-
teľstva aj za rodičov detí, ktorí v dnešnej, 

zložitej ekonomickej situácii nemuseli hľa-
dať iné riešenia a možnosti pri nástupne do 
zamestnania. Ďakujeme.

Mária Čurgaliová, zástupkyňa  pre MŠ

Na Základnej škole s materskou školou 
v Lužiankach sme otvorili nový školský rok 
2012/2013 a odštartovali mnoho nových 
zmien, ktoré pozitívne ovplyvnia život detí 
a žiakov. V tomto školskom roku máme 11 
tried: na 1. stupni je 6 tried a na 2. stupni 
je 5 tried. Do 1. ročníka nastúpilo 15 prváči-
kov, ktorí sa učia v dvoch triedach.  

Koncom školského roka a aj počas let-
ných prázdnin sa na škole robili mnohé 
úpravy, aby boli pre nový školský rok pripra-
vené a obnovené priestory. Vedenie školy 
zabezpečilo nový školský nábytok do tried 
a aj učební, čím opäť ešte výraznejšie mo-
dernizujeme vyučovací proces. Pedagógo-
via školy pracovali na doplnení Školského 
vzdelávacieho programu ISCED 2 pre 9. 
ročník, ako aj na reedícii pre 5. až 8. ročník. 
Taktiež sme revidovali aj Školský vzdeláva-
cí program ISCED 1 pre 1. až 4. ročník. V 
materiálno-technickom zabezpečení máme 
ešte v pláne modernizovať interiér školy, 
konkrétne potrebujeme nutne zrekonštruo-
vať šatňu a v telocvični - vymeniť palubov-
ku. Žiakov pravidelne zapájame do zberu 
papiera. Súťaž v separovanom zbere má 
deti zábavnou formou naučiť triediť odpad 

Oznam
Vážení občania, 
nálepky a lístky na vývoz komunálneho 

odpadu na rok 2013 si môžete zakúpiť 
v predstihu od 19.novembra 2012 do 21. 
decembra 2012. Nálepky si môžete zakúpiť 
ročné, alebo polročné za nezmenenú cenu 
(ročná 34,32 €, polročná 17,16 €). Cena 
jednorazového lístka na vývoz komunál-
neho odpadu je 1,32 €. Upozorňujeme 
občanov, že na prvý januárový vývoz, je po-
trebné mať zakúpenú nálepku alebo lístok 
na vývoz komunálneho odpadu, nakoľko 
prvý vývoz nebude vykonaný zdarma. 
                 Renáta Bírová

Rozšírenie kapacity materskej školy 

Čo je nové v našej škole

Na štadióne v Lužiankach sa 11. augusta 
uskutočnil futbalový turnaj starších žiakov 
pod názvom Turnaj rytierov. Organizátorom 
bol Obecný úrad Lužianky. V konkurencii 
5 tímov napokon zvíťazili chlapci z Ivanky, 
naše družstvo skončilo zásluhou horšieho 
skóre posledné. 

Výsledky: 
Ivanka - Lužianky 4:0 
KŠK Levice - Báb 7:1 
Ivanka - KŠK Levice 2:1 
Želiezovce - Báb 4:0 
KŠK Levice - Lužianky 5:0
Ivanka - Želiezovce 0:0
Báb - Lužianky 1:1
KŠK Levice - Želiezovce 2:0 
Ivanka - Báb 3:0 
Želiezovce - Lužianky 5:0

Poradie: 
1. Ivanka 10 b 
2. KŠK Levice 9 
3. Želiezovce 7 
4. Báb 1 b (2:15),
5. Lužianky 1 b (1:15)
Najlepší strelec Matúš Rusnák (KŠK 

Levice), hráč Slavomír Billa (Lužianky), 
brankár Martin Kilian (Ivanka).

Lužianky reprezentovali: Norbert Bihary, 
Andrej Vranka, Peter Žarnovičan, Marek 

Karas, Branislav Vőrőš, Stanislav Billa, 
Slavomír Billa, Gustav Rác, Samuel Maťo, 
Roman Bandry, Nikolas Koller,  Milan Billa, 
Mário Billa, Nikolas Rafael, David Minár, 
Kevin Koller, Marek Lakatoš, Adam Maťo, 
Marek Kudry. 

Strelcom jediného gólu bol Jozef Billa.
Tréner Norbert Bihary, asistent trénera Ro-

man Jašík, vedúci mužstva Miroslav Jančík.

Turnaj rytierov pre Ivanku

Zo života Základnej školy s materskou školou v Lužiankach
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a uvedomiť si dôležitosť ochrany životného 
prostredia.

Uchádzať sa budeme i naďalej o získa-
vanie mimorozpočtových zdrojov v rôznych 
výzvach, projektoch a aj v grantoch, tak ako 
doposiaľ, aby sme i naďalej boli modernou 
a humánnou školou, do ktorej budú s ra-
dosťou chodiť žiaci ako aj ich rodičia.

Čo nové pribudlo v ZŠ v porovnaní s uply-
nulým školským rokom?

• zriadenie novej triedy pre 1. ročník – 
špecializovaná trieda

• V 5. ročníku v rámci Školského vzdelá-
vacieho programu sme pridali do predmetu 
matematika nový tematický celok Finančná 
gramotnosť 

• Školský vzdelávací program „Chcem 
byť múdry a dobrý“ sme zaviedli už aj v 9. 
ročníku nižšieho sekundárneho vzdeláva-
nia

• V 6. ročníku majú žiaci cudzí jazyk v 
rozvrhu každý deň

• Pokračujeme v projekte „Ovocie do 
škôl“. Žiaci budú dostávať 100% ovocné 
šťavy 2 razy do týždňa, 1x čerstvé ovocie

• Nová ponuka voľno časových aktivít 
formou vzdelávacích poukazov v krúžkoch 

Akútne problémy 
Škola poskytuje vzdelávanie všetkým 

žiakom, ktorých rodičia majú trvalý alebo 
prechodný pobyt v Lužiankach. Sú to i deti 
zo sociálne znevýhodneného prostredia. 
Nedostatok peňazí, chudoba, zlé životné 
podmienky ovplyvňuje sociálne postavenie 
mnohých rodín. Môžu za to deti ????? 

Napriek všetkým problémom a neprajnos-
ti doby dokážu naši pedagogickí pracovní-
ci vynikajúco pripravovať žiakov na ďalšie 
štúdium. Žiakov 9. ročníka pripravujeme na 
Monitor 9 a výsledky celoslovenského tes-
tovania sú na dobrej úrovni. 

26. september je od roku 2001 venovaný 
oslave európskych jazykov. Jeho cieľom je 
oslavovať jazykovú rozmanitosť Európy a 
povzbudzovať ľudí k štúdiu jazykov, zlepšiť 
informovanosť o viacjazyčnosti v Európe, 
rozvíjať jazykovú a kultúrnu rôznorodosť a 
podporovať štúdium jazykov v školách a vo 
voľnom čase. Tento cieľ podporujeme aj v 
našej ZŠ, a tak sme si Európsky deň jazykov 
pripomenuli zaujímavými aktivitami.

V našej škole sa vyučuje anglický jazyk už 
od prvého ročníka a na druhom stupni sa 

žiaci okrem anglického jazyka učia aj ne-
mecký jazyk. Preto sme sa v tento deň u žia-
kov I. stupňa zamerali na krajiny, v ktorých 
je anglický jazyk úradným jazykom

S určitosťou môžeme konštatovať, že je 
obrovskou výhodou učiť sa cudzie jazyky, 
najmä pre mladých ľudí. Generácia mla-
dých ľudí nájde pravdepodobne lepšie 
pracovné príležitosti alebo priateľstvá, ak 
bude schopná komunikovať v niekoľkých 
jazykoch. 

Biela pastelka je verejná zbierka, do ktorej 
sa po prvý krát v šk. r.2012/2013 zapojila 
i naša škola. Biela pastelka prebiehala na 
našej škole dňa 26. 09. 2012. 

Táto verejná zbierka aj vďaka vašej pomo-
ci zlepšuje životy tých, ktorí musia zrak na-
hradiť inými zmyslami. Cieľom zbierky je zís-
kanie finančných prostriedkov na podporu 
ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej 
pastelky bude použitý na financovanie akti-
vít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom 
pomáhajú začleniť sa do bežného života.

Zbierku povolilo Ministerstvo vnútra SR, 
sekcia verejnej správy, odbor všeobecnej 
vnútornej správy, oddelenie vnútorných 
vecí po dohode s Ministerstvom financií SR 
pod číslom SVS-OVVS3-2012/013689. Vý-
nos zbierky bude použitý na poskytovanie 
sociálneho poradenstva a sociálnej rehabi-
litácie.

Únia nevidiacich a slabozrakých Sloven-
ska je občianske združenie, ktorého členmi 
sú ľudia so zrakovým postihnutím, ich pria-
telia a príbuzní i rodičia nevidiacich a sla-
bozrakých detí. Má viac ako 4 700 členov 
združených v 68 základných organizáciách 
na celom Slovensku. Svoje služby, poraden-
stvo a aktivity poskytuje klientom bezplat-
ne. Únia nevidiacich a slabozrakých Sloven-
ska bola založená 7. apríla 1990.

Všetkým, ktorí prispeli: „ĎAKUJEME!“

Kinderiáda sú atletické preteky pre deti 
druhých až piatych tried slovenských zák-
ladných škôl. Deťom ponúka možnosť zo-
známiť sa s atletikou, ochutnať atmosféru 
skutočných pretekov a férového súťaženia.

Zábavnou formou tak deťom približuje 
atletické disciplíny, ktoré vychádzajú z pri-
rodzených pohybov človeka a stali sa zákla-
dom všetkých ostatných športov.

Kinderiádu organizujeme v ôsmich mes-
tách Slovenska, vždy na jeseň a na jar. V 

júni sa koná finále v Bratislave. Školy, ktoré 
sa z regionálneho prebojujú do finálového 
kola, súťažia spolu o 4 980 € určených na 
opravu školských športovísk a nákup špor-
tových potrieb. Všetky deti, ktoré sa zúčast-
nia Kinderiády, dostanú množstvo zaují-
mavých darčekov, ktoré využijú pri ďalšom 
športovaní alebo učení. Odbornú garanciu 
nad projektom prevzal  Slovenský atletický 
zväz. Jednotlivé disciplíny Kinderiády reš-
pektujú osnovy telesnej výchovy pre zák-
ladné školy a sú schválené ministerstvom 
školstva.

Dňa 2. 10. 2012 (utorok) sa na Atletickom 
štadióne TJ Stavbár konal 7. ročník súťaže 
Kinderiáda, do ktoré ho sa zapojila i naša 
škola ZŠ s MŠ Lužianky. Súťaže sa zúčast-
nilo 30 škôl. Na deti čakali atletické disciplí-
ny: beh na 60 m, skok do diaľky, skok z 
miesta, hod plnou a kriketovou loptou, šta-
fetový beh na 4X60m.

Nad 7. ročníkom v školskom roku 
2012/2013 drží patronát dvojnásobná 
olympijská víťazka Elena Kaliská.

Rovnako ako v minulých rokoch sa deti 
mohli aj tento rok zabaviť mimosúťažnými 
disciplínami Kids´Athletics a hrami Kinder, 
ktorými si skrátia čas medzi jednotlivými 
súťažnými disciplínami.

Našu školu reprezentovali títo žiaci:

Všetci žiaci absolvovali beh na 60m a na 
štyroch z nich čakala na záver tohto podu-
jatia štafeta.

Štafetový beh na 4x60 m
Boris Bihary
Mária Šípošová
Samuel Varga
Roman Bandry
Všetci sme sa super  zabavili a odniesli si 

sladké odmeny!

 Kinderiáda 2012

O Bielej pastelke

Európsky deň jazykov v základnej 
škole

Dievčatá
súťažiaci 

roč.
Meno a 

priezvisko Disciplína

2. Nina Piovarčiová skok z miesta
3. Sabína Bandryová hod plnou loptou

4. Alexandra Palová
hod kriketovou 

loptou
5. Mária Šípošová skok do diaľky

Chlapci
súťažiaci 

roč.
Meno a 

priezvisko Disciplína

2. Boris Bihary skok z miesta
3. Eduard Piovarči hod plnou loptou

4. Roman Bandry
hod kriketovou 

loptou
5. Samuel Varga skok do diaľky
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Prvá jarná prechádzka – po našej obci. 
Pozreli sme novovybudované detské ihris-
ko na ulici Počašie a „starou dedinou“ sme 
prešli k novému areálu okolo základnej 
školy. Je to tam pekne upravené (aj jazier-
ko), ale ešte sa na novom akože prírodnom 
amfiteátri nič nekonalo. My sme si tam 
urobili malý piknik a boli sme spokojní. Ale 
dalo by sa a mohlo by sa to využívať aj inak.

Snem KO jednoty dôchodcov sa konal 
v Nitre. Okrem pozvaných predsedov ZO 
a MO JDS a vzácnych hostí bol prítomný 
a predstavil sa aj nový predseda JDS Ing. 
Ján Lipnianský, ktorý nahradil doterajšieho 
predsedu RNDr. Kamila Vajnorského, tento 
je naďalej čestným predsedom.

Na sv. Urbana- už tradične prechádzka 

do dražovských viníc. Prišli aj naši družob-
ní susedia z Čakajoviec v hojnom počte 
a bolo veselo.

Športové hry seniorov – krajské sa kona-
li v obci Rybník. Našu organizáciu reprezen-
tovalo 5 členov, ktorí v pekných dresoch 
(požičaných od futbalistov) dosiahli pekné 
výsledky. Na tieto hry sa pripravovali a tré-
novali na „našom detskom ihrisku na Poča-
ší“ a oplatilo sa. 

Olympiád seniorov -  na štadióne Stavbár 
v Nitre a medzinárodných športových hier 
v Kroměříži sa zúčastnili a dobre nás re-
prezentovali naši „roztrénovaní“ športovci 
a umiestnili sa na popredných miestach. 
Zlato 5x  získala Marika Varečková a me-
daile a diplomy získali aj súťažiaci: Mária 
Ábelová,  Eva Bírová, Ladislav Bíro, Margi-
ta Vilinová a Ing. Emil Kisý. Nech sa im aj 
naďalej  darí. Očakávame aj ďalších nad-
šencov pre tieto nie až také náročné športy 
a disciplíny. 

Relaxačné pobyty – v kúpeľoch a rela-

xačných zariadeniach Nimnica, Dudince, 
Trenčianske Teplice, Bardejov, Tatranské 
Zruby a Tatranská Lomnica sa od mája do 
októbra zrekreovalo 25 členov organizácie. 
Treba využiť tieto ponuky, oddych je potreb-
ný aj v našom veku.

Zájazd do dedinky Rybník. Na kultúrnom 
podujatí „Na ľudovú nôtu“ vystúpilo desať 
súborov z ich regiónu. Obzreli sme si pek-
nú dedinku, kostol a zvlášť sme obdivovali 
ich ľudový domček, po akom aj my, už roky 
túžime. Po programe bol dobrý guláš a živá 
muzika. 

Zastavili sme sa aj v Hronskom Beňadiku 

kde sme si pozreli kláštor a katedrálu. Sú 
to krásne historické pamiatky. Pozreli sme 
si novovybudovaný hrad zanieteného obča-
na a bývalého poslanca NR SR, ktorý chce 
týmto spôsobom zachovať tradície a doká-
zať, že sa dá splniť si sen. Je to obdivuhod-
né a zaujímavé dielo.

Zájazd Hrušov - „Hontianska paráda“.  
Cestou tam sme sa zastavili v Brhlov-
ciach obdivovať kamenné obydlia. Potom 
na paráde  bola ozaj „paráda“. Suvenírov, 
remeselníckych predmetov a bohatého ob-
čerstvenia – bolo neúrekom. Program na 
amfiteátri bol pestrý,  vystupovali aj zahra-
ničné súbory, pekné kroje, spevy a tance 
nás upútali. Trošku uťahaní, ale spokojní 
sme v dobrej nálade cestovali domov.

Okresné športové hry seniorov – Poľný 
Kesov. Tento rok sa so športovými hrami 

roztrhlo vrece, ešte že reprezentanti boli 
v kondícii a ochotní pretekať. „Zlatá“ Ma-
rika Varečková utrpela úraz a týchto hier 
sa nezúčastnila. Nahradila ju Mária Len-
delová, aj tá získala zlato. Priebeh hier bol 
zorganizovaný dobre, ba až výborne. Bolo 
možné využiť miestne termálne kúpalisko 
– počasie ešte prialo, aj občerstvenie bolo 
na úrovni.

Prechádzka Dražovce – kostolík sv. 
Michala, sv. omša v tomto zaujímavom 
kostolíku je výnimočná – dôstojná. Pohľad 

zhora na široké okolie je očarujúci a pár 
šarkanov, ktoré lietali vo vzduchu ešte túto 
čarovnú, jesennú atmosféru upevnilo. Ces-
ta cez lúky tam bola v pohode, ale domov 
to už bolo horšie – pršalo a po premáča-
nej oráčine sa šmýkalo, ale zvládli sme to. 
Bolo nás len 7.

„Spievajte si s nami“ – toto podujatie 
zorganizovali a nás pozvali susedia z Ča-
kajoviec. Súborov, ktoré vystupovali bolo 
7, aj pozvaných hostí väčší počet, ale ob-
čanov, ktorí tam tiež nemali chýbať bolo 
málo – ten nezáujem je nie len u nás, ale 
aj u susedov. Občerstvenie bolo výborné- aj 
pohárik na náladu. Dostali sme aj pamätný 
list za účasť na tejto akcii a za dlhoročnú 
spoluprácu s ich ZO JDS.

Porada predsedov ZO a MO – JDS v Nim-
nici. Už tretíkrát sme sa stretli na tomto 
mieste – je to príjemné s užitočným. Orga-
nizuje ju OO  JDS Nitra, aby si predsedovia 
organizácií vymenili skúsenosti a spoznali  
sa navzájom.

Mesiac úcty k starším – sme aj tento rok 
zorganizovali spolu s Kultúrnou komisiou 
pri OZ v Lužiankach. Program bol trošku 
iný, vystúpili deti z našej materskej školy 
a z iného regiónu súbor „Kriváň“ z Rybní-
ka a súbor „Po-ku-s“ z Tlmáč. Občerstvenie 
bolo dobré, aj účasť uspokojivá a nechý-
bala ani dobrá nálada. Veď október je náš 
a to si musíme čím ďalej – tým viac uvedo-
movať, že je tu už naša „jeseň“.

Prechádzka – výlet – Podhorany. Do 
tejto dedinky sme išli obdivovať zaujímavú 
výstavu „sypaných obrazov z plodov zeme“, 
ktoré boli umiestnené v miestnom kostole. 
Bolo to veľmi pekné a zaujímavé. Pozreli 
sme si aj malú, útulnú podhorskú dedinku 
a družne posedeli v peknom klube dôchod-
cov.

Jesenná prechádzka -  ďalšia do Nových 
Sadov. Opravený renesančný kaštieľ je veľ-
mi pekný – takáto historická pamiatka sa 
len tak nevidí. Malá pekne upravená dedin-
ka je tým „veľká“ je tam čo obdivovať. Aj tu 
nás očakávali v klube dôchodcov, posedeli 
sme pri kávičke a pesničke. Takéto družob-
né stretnutia nás trošku povzbudia a v ok-
tóbri je na to čas.

Čaká nás smutný november
a tešíme sa na Mikuláša a krásne Via-

noce.
- len aby sme zdraví boli. 

Predsedníčka ZO JDS v Lužiankach

Zo života Základnej organizácie jednoty dôchodcov
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Už po tretíkrát spevácka skupina Lužian-
čanka, v spolupráci s Kultúrnou komisiou 
pri OZ v Lužiankach, zorganizovala „Lužian-
ske fazuľové hody“. V sobotu 18. 9. 2012 
mali členky skupiny plné ruky práce. Nie-
ktoré chystali lokše, iné slíže a tiež i koláče. 
V nedeľu  19. 9. 2012 vedúca skupiny Ale-
na Kiková sa už od rána aj s pomocníkmi 
točila okolo kotlov, z ktorých rozvoniavala 
údenina a fazuľa. 

Všetko to vypuklo v nedeľu o 1500 h., 

Okienko do kuchyne

Syrová roláda
Suroviny: 1 balenie plátkového syra (min. 

6 kusov), 20 dkg mäkkej salámy, 1/2 kocky 
masla, 3 tavené syry, 2 vajcia, 1PL horči-
ce, 1PL majonézy, štipka mletého korenia 
, štipka mletej papriky, štipka byliniek podľa 
chuti, 1/2 červenej papriky alebo kapie.

Postup: Rozohrejte rúru na 150 stupňov. 
Plátkový syr rozprestrite na plech (nemusí 
byť vymazaný) tak, aby sa okraje plátkové-
ho syra prekrývali cca 1 cm. Takto pripra-
vený plech vložte do rúry. Keď nám okraje 
začnú ľahko bublať a preklady sa spoja (cca 
5 minút), plech vyberte a nechajte vychlad-
núť. Medzitým z masla, tavených syrov, 
natvrdo uvarených nakrájaných vajec, hor-
čice, majonézy a korenia pripravte nátierku. 
Na syrový plát rozprestrite mäkkú salámu, 
natrite vrstvu nátierky a na dlhšiu stranu 
uložte na prúžky nakrájanú papriku tak, aby 
paprika po zavinutí zostala uprostred. Rolá-
du zviňte, dajte do alobalu a minimálne na 
2 hodiny uložte do chladničky, aby stuhla. 
Po vybratí roládu nakrájajte na kolieska.

Pečená hus s lokšami
Lokše
Suroviny:1kg zemiakov, polohrubá múka, 

soľ, masť (kačacia, husacia). 
Postup: Zemiaky uvaríme v šupe a ošú-

peme. Zemiaky nastrúhame na jemno na 
struháku. Postrúhané zemiaky posolíme 
a pridáme polohrubú múku a vymiesime 
cesto. Múku k zemiakom pridávame tak, 
aby sa z cesta vytvárala pevná zmes. Cesto 
vymiešame do šulčeku. Odkrojíme kúsok a 
na múke si vytvoríme placku. Placku dáme 
na platničku a pečieme z oboch strán, kým 
sa nám akoby nevyschne. Potom placku 
omastíme husacou (kačacou) masťou. 

Hus
Suroviny: hus, soľ , mlieko, rasca a 2 jablká 
Postup: Hus umyjeme. Potom ju primera-

ne osolíme z vonku aj z vnútra. Necháme 
odležať 12 hodín. Po 12 hodinách umyjeme 
hus mliekom a dáme do pekáča. Do husi 
vložíme 2 jablká. Napicháme ju nožom, aby 
pustila masť. Posypeme rascou a podleje-
me do jednej tretiny pekáča. Dáme piecť 
na 3 – 4 hodiny do vyhriatej  trúby na 200 
stupňov. Pravidelne vylievame masť. Hus 
podávame s lokšami a dusenou kapustou. 

kedy sa v sále zišlo veľa občanov a účinku-
júce spevácke skupiny: Hajčanka, Úsmev- 
Cabaj Čápor, Bábčanka, Čabanka a naše 
domáce spevácke skupiny Lúč a Lužian-
čanka. Z tvárí hostí i prítomných občanov 
bolo vidieť spokojnosť. S vydarenej akcie 
odchádzali v dobrej nálade.  Z reakcie ob-
čanov je vidieť, že táto akcia sa im páči 
a radi sa jej zúčastňujú. Toto je pre nás vý-
zva, aby sme ju s chuťou pripravili aj na bu-
dúci rok.              Eva Čentéšová

Husacia pečienka: 
Suroviny: 2 cibule, 2 hrušky, husacia pe-

čienka – 400g, miešané korenie, soľ. 
Postup: Nakrájame si cibuľku, hrušku a 

pečienku na plátky. Cibuľku urestujeme. 
Pridáme pečienku a narýchlo osmažíme. 
Následne pridáme hrušky všetko ďalej res-
tujeme. Po osmažení okoreníme a osolíme. 

Jablkový koláč s tvarohom
Suroviny:1 tvaroh, 2 šálky polohrubej 

múky, 1 šálka kryštálového cukru, 1 šálka 
oleja, 1 šálka mlieka, 1 prášok do pečiva, 2 
vajcia, asi 3/4 kg jabĺk, 1 vanilkový cukor, 2 
PL práškového cukru.

Postup: Zmiešame múku, cukor, olej, vaj-
ce, prášok do pečiva, mlieko a vylejeme na 
vymastený a múkou vysypaný plech. Na po-
vrch cesta nastrúhame jablká. Vymiešam 
tvaroh s vajcom, vanilkovým a práškovým 
cukrom a natrieme na povrch jabĺk a dáme 
piecť.

Zemiakové posúšiky od babičky
Suroviny: 1kg uvarených zemiakov,1 vaj-

ce, soľ, celá rasca, hrubá múka, olej
Postup: Uvarené zemiaky popučíme a 

pridáme do nich soľ a celú rascu, podľa 
chuti. Prisypeme hrubú múku a vajce, aby 
nám vzniklo zemiakové cesto. Na pomúče-
nej doske vytvarujeme z cesta valec, ktorý 
pokrájame na asi centimetrové krúžky, tie 
obalíme z obidvoch strán jemne v múke a 
vypražíme na oleji. Skvelá a sýta pochúťka, 
ku ktorej sa hodí napríklad opečená slanin-
ka.

Obľúbený a celoročne dostupný zdroj vi-
tamínov, rastie v našich záhradách už pár 
storočí. Vraj ju k nám priviezli Kelti. Dnes 
už existuje viac ako 400 odrôd líšiacich 
sa navzájom tvarom listov, pevnosťou a 
farbou hlávky. Nájsť kapustu v kytici ako 
okrasný kvet, nie je nič výnimočné. Každý, 
kto podľahne tejto chutnej zelenine má o 
zdravie postarané. Kapusta je zásobáreň 
vitamínov. Okrem vitamínu C potrebného 
pre posilnenie imunity organizmu, obsahu-
je tiež beta karotén a vitamíny A, E a K. Ďa-
lej vitamín B9, čiže kyselinu listovú, B1, B2, 
vápnik, a tiež vlákninu, ktorá zabezpečuje 
správne fungovanie trávenia. A nesklame 
ani v zime, aj v chladných dňoch si môžeme 
dopriať chýbajúci vápnik, horčík, draslík, či 
železo.

Mliečnym kvasením kapusty získame zim-
nú variáciu vitamínového koktailu. Šťava z 
tejto pochúťky sa už od pradávna používa 
na vyčistenie čriev a podporu ich správnej 
činnosti. Pozitívne vplýva aj na črevnú mik-
roflóru. Kyslú kapustu by mali konzumovať 
aj diabetici pri udržiavaní hladiny cukru, 
takisto pomáha znížiť cholesterol v krvi. 
Prispieva tiež k správnej činnosti mozgu a 
nervov, funkcii svalov vrátane srdcového. 
Briti dokonca zistili, že jedno vrecko kva-
senej kapusty denne pôsobí priaznivo na 
mužskú potenciu. No a nemenej dôležitá je 
jej cena. Tento lacný liek by mal na vlastnej 
koži vyskúšať každý. Šťava z kapustných lis-
tov zmierňuje zápaly, pôsobí dezinfekčne a 
odvádza škodlivé látky cez kožu. Prekvapivo 
dobre pôsobí na podliatiny, opuchy a rany. 
Čerstvé listy z bielej kapusty treba rozvaľ-
kať, kým nezačnú púšťať šťavu. Potom listy 
priložte na postihnuté miesto a zafixujte lát-
kou. Nechajte pôsobiť minimálne hodinu, 
ale najviac dvanásť hodín. Treba opakovať 
do vyliečenia, alebo aspoň týždeň. Kapust-
né zábaly prinesú úľavu i dojčiacim matkám 
pri zápale prsníkov. V tomto prípade sa však 
zábaly robia niekoľkokrát za deň a pone-
chávajú sa 20 minút. Po pár dňoch príde 
zlepšenie stavu.

Osud v číslach
Tak, ako má každý človek svoje znamenie 

zverokruhu, v ktorom sa narodil, má aj svo-
je číslo, ktoré sa každý rok mení. V systéme 
čísel život plynie v deväťročných cykloch a 
každý rok prináša svoje vlastné impulzy. Ak 
chcete napríklad vedieť, čo vás čaká v roku 
2012, alebo v roku nasledujúcom, stačí 
jednoduchá operácia:  1. Ku dňu a mesia-
cu vášho narodenia pridajte rok 2012, prí-
padne iný aktuálny rok. Dajme tomu, že váš 
dátum narodenia je 22.6. Pridajte k nemu 
rok 2012, teda 2+2+6+2+0+1+2=15. Ak 
dostanete dvojciferný výsledok ako v tomto 
prípade, opäť ho spočítajte (1+5=6). V na-
šom prípade je pre danú osobu rok 2012 pokračovanie na strane 12

rokom číslo 6. Takto môžete postupovať pre 
akýkoľvek aktuálny rok. 

ROK 1 
Celková atmosféra: Je to pre vás veľmi 

dôležitý rok, pretože pre vás začína nový de-
väťročný cyklus. Nepozastavujte sa nad minu-
losťou, pozerajte sa do budúcnosti. Realizujte 
nové projekty. Je to rok obnovy. Ak sa rozhod-
nete konať, vybudujete všetko, čo pretrvá celý 
ďalší cyklus; možno i dlhšie. 

Práca, kariéra: Nebude vám chýbať odva-
ha, ani pevná vôľa. Zmobilizujte energiu a do-
siahnete novú, pre vás výhodnú situáciu. Ale 
v tomto roku sa môžete spoliehať iba sami na 
seba; nerátajte s pomocou okolia. Len vaše 
vlastné konanie vám zaistí úspech, nové zá-
ujmy, postup, zmena doterajších pomerov, či 

Lužianske fazuľové hody Kapusta – zdroj 
vitamínov
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už v pozitívnom, alebo v negatívnom zmysle. 
Musíte len pevne držať kormidlo v rukách. 

Citový život: Všetko, čo začína v tomto roku, 
je dôležité. Môžete upevniť doterajší vzťah, či 
stretnúť niekoho, kto sa vám zapáči. V manžel-
stve budete pravdepodobne vy  iniciovať kona-
nie a možno i dominovať. Možné je sťahova-
nie, finančné investície, veľká láska, postup, 
cesty... S nadšením hľaďte do budúcnosti. 
  ROK 2 

Celková atmosféra: Dvojka poukazuje na 
rozdvojenie, na boj medzi harmóniou a kon-
fliktom. Vedie k plnšiemu zjednoteniu, spo-
lupatričnosti, priateľstvu, ale aj k diskusiám 
a sporom. Budete potrebovať veľa diploma-
cie na zachovanie rovnováhy v situáciách, v 
akých sa ocitnete. Vyhýbajte sa nepremysle-
nému konaniu, agresii a vyhlasovaniu koneč-
ných súdov. Je to rok medziľudských vzťahov. 

Práca, kariéra: Nesnažte sa vnucovať svoju 
mienku iným za každú cenu. Snažte sa zlep-
šiť vzťahy, spoluprácu. Len harmónia umožní 
tvorivú prácu, realizáciu spoločného projektu 
alebo nájdenie dobrej práce. Zaistením úspe-
chu však bude priateľstvo a spolupatričnosť. 

Citový život: Táto sféra je pre dvojku privi-
legovaná. Rok osciluje medzi harmóniou a 
konfliktom, čo sa môže prejaviť v trvalom sú-
lade rozhnevaných partnerov. Znamená aj za-
čiatok spolužitia, manželstvo, alebo naopak 
- rozvod, rozchod. Aby ste to v poriadku prežili, 
musíte prejaviť viac pochopenia voči druhým, 
citlivosť, intuíciu a obrazotvornosť. 

Musíte sa vyzbrojiť trpezlivosťou, záležitosti 
sa totiž budú vyvíjať pomaly, postupne. Ne-
strácajte však hlavu, keď spoločné podujatie 
s partnerom či priateľmi nebude úspešné. 
Nepoddávajte sa depresiám. Musíte myslieť 
predovšetkým na druhých a nielen sústrediť 
sa sami na seba. 

ROK 3
Celková atmosféra Rytmus tretieho roka 

bude rýchly, ľahký, plný odhalení a kontaktov. 
Praje porozumeniu a vynikajúcim vzťahom s 
okolím. Rok plný stretnutí a realizácií predsa-
vzatí. Úspechy v mnohých oblastiach. 

Práca, kariéra: Každé konanie, ktoré zdô-
razňuje vaše schopnosti dorozumieť sa s 
okolím, sa podarí. Dominantnou je práca v 
kolektíve, psychológia, obchod,  jazyky, ob-
lasť literatúry, písanie, komunikácia, sociálna 
oblasť. Vyhýbajte sa samote, trápeniu sa a 
snahám na vlastnú päsť. Tvorivý rok; darí sa 
písaniu, divadlu, filmu, umeniu. 

Citový život: Veľa priestoru pre city. Ľudské 
kontakty. Môžete nájsť priateľstvo na celý ži-
vot, no v oblasti lásky pôjde skôr o flirty. Ra-
dosť zo života, priateľské stretnutia, zábavy. 

Dynamický rok, návrat sebadôvery, môžete 
plne preukázať svoje možnosti. Vo veciach 
finančných nepredvídané výdavky, ale aj prí-
liv hotovosti. Cesty, sťahovania, nové záujmy; 
budete dušou každej spoločnosti. 

ROK 4 
Celková atmosféra: Námaha vložená do pr-

vých troch rokov cyklu zažína prinášať plody. 
Ale pozor, nezačnite odpočívať na vavrínoch, 
musíte pokračovať a udržať to, čo vlastníte. 
Nezastavujte sa, vytrvalo pokračujte a trpez-
livo smerujte k cieľu. Od neho bude totiž závi-
sieť terajšia i budúca stabilizácia. 

Práca, kariéra: Dôležitý rok hlavne pre túto 
oblasť. Svedomitosť a trpezlivosť je to, čo teraz 
potrebujete. Rytmus bude dosť pomalý, ale 
nepodliehajte pochybnostiam. Treba vynaložiť 
veľa námahy a práce, ale jej plody budú trvalé. 

Citový život: Práca vás výlučne pohltí a city 
tým môžu trpieť. Je to rok vážny, bez flirtov a 
zábavy. Ak vsadíte na čestnosť a vernosť, vsa-
dili ste správne. 

Upevňovanie základov, stabilizácia. Ste na 
dobrej ceste. Plňte svoje dávne plány a pred-
savzatia. 

 ROK 5 
Celková atmosféra: Zmena, pocit slobody. 

Môžete si overiť svoje koncepcie. Plný rozkvet, 
premeny, pohyb, veľké urýchlenie a potreba 
istej dávky bezočivosti. Využite príležitosti. Je 
to obdobie veľkých šancí, plné prekvapení, 
zlepšenie situácie vo všetkých oblastiach. 

Práca, kariéra: Buďte pripravení na zmeny. 
Rok postupu, rozvoja. Vhodný na služobné 
cesty, rozšírenie pôsobnosti, investície. Môže-
te rýchlo nadviazať kontakty a prispôsobiť sa 
situácii. 

Citový život: Čas dobrodružstiev, v súlade s 
vaším pocitom nezávislosti. Ak ste viazaní, dá-
vajte pozor, aby ste neublížili svojmu partnerovi. 

Rok nezávislosti a expanzie, ktorý môže pri-
niesť cesty, stretnutia, zlepšenie materiálnej 
situácie, zmenu v spôsobe života, sťahovanie. 
Nebojte sa rizika.

ROK 6 
Celková atmosféra: Práca a domácnosť sú 

dva protipóly toto roka. V oboch sa budete 
musieť rozhodovať. Stabilizácia, zlepšenie ži-
votnej úrovne, ale aj rok vážnej voľby. 

Práca, kariéra: Šiesty rok zodpovedá evolú-
cii v práci, ale i zmene povahy práce, postup, 
alebo reorganizáciu, zmeny v hierarchii, nové 
podnikanie. Môžete byť postavený pred ťažkú 
voľbu. Finančné záležitosti sa budú vyvíjať 
dobre (snažte sa získať peniaze od svojich dlž-
níkov), úspech v investíciách do domácnosti. 

Citový život: Šiesty rok znamená predo-
všetkým rodinný život, domov. Môže to byť 
zlepšenie bytových podmienok, prípadne zís-
kanie chaty či pozemku, narodenie dieťaťa, 
zásnuby, svadba; ale i sťahovanie, odluka - to 
všetko záleží na vás. Ak sa nevzdáte, rok bude 
harmonický, i keď domáce problémy narasta-
jú. Rok zmierenia. Rozhodujte sa uvážene a 
rozvážne. Neváhajte. Istotu znamená rodina a 
domov, za ktorú ste zodpovedný.

ROK 7 
Celková atmosféra: Dokázali ste vec 

urýchliť, ale zabudli ste na brzdy. Tento rok 
je rokom pomalých obrátok, sústredenosti 
a pokoja. Čas sa zastaví, umožniac privile-
govanie duchovných záležitostí. Všetko du-
chovné bude mať prednosť; intelektuálna 

pokračovanie zo strany 11 práca, veľké cesty, seba objavovanie. 
Práca, kariéra: Situácia v práci sa nezme-

ní okamžite. Je to rok prechodu, v ktorom sa 
všetko môže (ale nemusí) podariť. Musíte sa 
obrniť trpezlivosťou. Porozmýšľajte, čo je naj-
dôležitejšie, zostavte správny rebríček všet-
kým záležitostiam. Hľadajte vnútorný pokoj. 

Citový život: Pozitívny rok, pokojný, urče-
ný na bilancovanie predchádzajúcich rokov. 
Šťastie v citovej sfére je možné, ale ešte raz 
- trpezlivosť! 

Samota nie je nevyhnutná, aby ste sústre-
dene porozmýšľali o svojich záležitostiach. 
Nestrácajte čas. Odtrhnite sa od každoden-
nosti a povrchných spoločenských stretnutí. 
Pokúste sa nájsť správnu váhu vecí. Získate 
takto nové sily. 

 ROK 8 
Celková atmosféra: Konkrétny rok v kaž-

dom smere. Úspechy vo financiách. Musíte 
však vyvinúť veľa energie na ceste, ktorú ste 
si zvolili a bojovať za realizáciu vašich plánov. 
Rýchle rozhodnutia, účinné pôsobenie, plod-
ná práca. 

Práca, kariéra: Pokrok, postup v práci, 
zmena. Budete zarábať viac peňazí, budete 
oceňovaný. Zrealizujete ambiciózne projekty. 
Možnosť výhodných investícií. 

Citový život: Kríza v manželstve? Dajte si 
pozor, pretože tento rok je plný impulzívnosti. 
Vyhýbajte sa agresivite, arogancii, žiarlivos-
ti, prehnanej emocionalite. Mohlo by dôjsť k 
rozchodu.  Ak je situácia stabilizovaná, môže 
dôjsť k svadbe, či novému vzťahu. 

Veľmi dôležitý rok cyklu. Favorizuje pracovné 
záležitosti a financie, alebo môže ísť aj o stabi-
lizáciu existujúceho vzťahu. Pozor na zdravie 
a financie. Ak ste v predchádzajúcich rokoch 
nedokázali žiť šetrne. Možnosť problémov s 
rozsudkom. 

 ROK 9 
Celková atmosféra: Koniec deväťročného 

cyklu. Rok bilancovania a prípravy na nový 
cyklus. Všetko, čo sa podarilo za uplynulých 
osem rokov získať, musíte preanalyzovať, ale 
ani to nestačí. Treba pretrhnúť, uťať všetko, čo 
neobstálo v skúške času, čo sa nepodarilo, 
alebo to, čo už nemôžete vydržať. Je to rok, 
v ktorom budete musieť usporiadať veľa vecí. 

Práca, kariéra: Nič nové nezačínajte; ak to 
urobíte, riskujete, že to nebude mať dlhé tr-
vanie. Ak sa vám na pracovnom poli nedari-
lo, je možné, že rok 9 bude rokom zmeny k 
lepšiemu, rezignácie z nezaujímavej práce. 
Ak sa vám darilo, teraz budete zbierať plody 
svojej práce. Rok vhodný pre prácu, súvisiacu 
so zahraničím. 

Citový život: Trocha napätia v citových zále-
žitostiach. Môže to znamenať koniec vážnej 
záležitosti (manželstva, priateľstva). Bude to 
rok upevnenia toho, čo je dobré, ale i prechod-
ných hádok. Dajte si pozor, aby sa nezmenili 
na niečo vážnejšie. 

Rok naplnenia. Umocníte pozitíva a zbavíte 
sa toho, čo cítite ako príťaž, prípadne niečoho, 
čoho ste sa predtým zbaviť nemohli. 


