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Okrem už spomínaných významných 
výročí, ktoré sa viažu k tomuto roku sú 
tu udalosti, ktoré sú s ňou úzko späté 
a súvisia so životom našej obce.  Je to 
napríklad lipa , ktorá bola vysadená 
pred kultúrnym domom, v roku 1968. 
Dnes nenápadná, ale v minulosti veľmi 
uznávaná. Keď sme pri lipe, nedá mi 
nespomenúť, dve lipy zasadené pred 
obecným úradom v roku v roku 1993, na 
počesť znovu vytvorenia samostatnej 
obce, ktorej dvadsiate výročie si pripo-
míname. Je to výročie, kedy sme  sa na 
základe referenda - vôle občanov, odčle-
nili po sedemnástich rokoch od mesta 
Nitry. Boli to roky, kedy sa zastavil vývoj 
v našej obci, i keď poslanecký zbor na 
čele so svojimi predsedami občianskych 
výborov (jeden pre časť Lužianky, druhý 
pre časť Kajsa), boli zapálené pre roz-
voj a napredovanie, ale právomoci mali 
veľmi malé, boli odkázaní na 
rozhodovanie svojich nadria-
dených. Naše obecné výročie 
úzko súvisí aj  s našou štátnos-
ťou, ktorej výročie si tiež pripo-
míname. 
Medzi významné jubileá viažu-
ce sa  k tomuto roku je aj ob-
lasť športu. Táto oblasť si počas 
svojich osemdesiatich piatich 
rokov  svojej existencie  našla 
veľa priaznivcov a nadšencov. 
Športom žili celé generácie. Za-
čiatky športu a to hlavne futba-
lu  sa viažu na roky 1926 – 1927, 

ale vyvrcholenie 
nastalo v roku 
1928.
Jednou z maso-
vých organizácii 
bol aj Gazdovský 
spolok v Šarluž-
kách – Kajsa, kto-
rý síce v tomto 
roku neoslavuje, 
ale obmenou ná-
zvu funguje už 
102 rokov. 
Ďalšou a veľmi 
humánnou orga-

nizáciou je Slovenský červený kríž. MO 
SZČK prešla taktiež rôznymi zmenami, 
ale stále plní svoje poslanie už 65 rokov.
Okrem týchto obecných, či svetských 
výročí sú tu aj cirkevné.  Jedno z najstar-
ších je Spolok sv. ruženca ktorý vznikol  
u nás, vtedy ešte filiálke farského úradu 
Zbehy, 10. 3.  1923. Odvtedy je stále čin-
ný. 
Ďalšou významnou udalosťou je výstav-
ba kostola, ktorej si pripomíname 75. 
výročie. Kostol bol postavený a požeh-
naný v roku 1938. Významnou udalos-
ťou v cirkevnom živote bolo založenie 
farnosti a sprevádzkovanie novej farskej 
budovy v roku 1968. Odvtedy uplynulo 
45 rokov. 
Prvou udalosťou, už po vzniku novej 
obce, bola konsekrácia  nášho farské-
ho kostola, ktorú previedol otec biskup 
Vladimír Filo v roku 1993.Túto udalosť 

pripomína aj pamätná tabuľa na pra-
vej strane pri vstupe do kostola. Súčas-
ťou každého kostola sú zvony, v našom 
sme mali dva. Jeden s váhou cca 25kg 
a druhý s váhou cca 55kg. Boli na ručné 
zvonenie pomocou lana. V roku 1998 pri 
piatom výročí vzniku obce dala obec za 
účasti občanov odliať nový zvon o váhe 
230kg, ktorý je zasvätený Panne Márii 
Bohorodičke a je  spolu s druhým zvo-
nom plne elektricky poháňaný.

Na počesť Panny Márii Lurdskej a jej vý-
ročia sa pred farskou budovou v deň vý-
ročia v roku 1998 posvätila socha Panny 
Márie Lurdskej.
Okrem týchto krásnych jubileí je tu aj 

jedno smutné, 5. výročie úmr-
tia nášho dekana, Duchovné-
ho otca, zakladateľa a správ-
cu farnosti. Už naši predkovia 
vedeli, že len tá obec dobre 
funguje, kde je dobrá spolu-
práca medzi riaditeľom ško-
ly, kňazom a starostom. Ja si 
myslím , že u nás to funguje 
a bude fungovať aj naďalej 
o čom svedčí aj sadenie du-
bov pred obecným úradom 
v roku milénia. (Pokračovanie 
nabudúce)  

Milan Cabánek

Vážení spoluobčania,
(Jubilejný rok 2013 3. pokračovanie.)
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Na tejto 
stránke Lu-
ž i a n s k y c h 
n o v i n i e k , 
sa stalo už 
t r a d í c i o u , 
že uverej-
ň u j e m e 
o s o b n o s t i 
z našej obce, 
s ktorými sa 

stretávame na ulici, kultúrnych poduja-
tiach, spoločenských akciách a ani si ne-
uvedomujeme, čo pre našu obec urobili 
a robia. Sú nenápadní, skromní a pritom 
meno našej obce spojené s ich menom 
pozná široké okolie, blízke i vzdialené, 
ba poznajú ho i v zahraničí. 
Takouto osobnosťou je aj Stanislav Beňo, 
rodák z Lužianok sa narodil 30.7.1952 ako 
najmladší zo štyroch detí v rodine maloroľ-
níka v Lužiankach. Základnú deväťročnú 
školu absolvoval vo svojej rodnej obci. Po-
tom nastúpil na Strednú priemyselnú školu 
stavebnú v Nitre. Po ukončení vysokoškol-
ského štúdia nastúpil do zamestnania v Po-
zemných stavbách v Nitre. Zastával rôzne 
funkcie ako stavbyvedúci, následne hlavný 
stavbyvedúci, od roku 1976 riadil práce na 
technickej výstavbe sídliska Klokočina I, II, 
III, Diely I a II v Nitre a sídliská Zlatňanka a 
Žitava v Zlatých Moravciach. Realizoval 
všetky inžinierske siete, terénne úpravy až 
po realizáciu komunikácií. Po absolvovaní 
dvojročného kurzu anglického jazyka bol 
v roku 1983 vyslaný zamestnávateľom cez 
Strojexport Praha ako hlavný stavbyvedúci 
do ďalekej Afriky do Líbie, kde sa podieľal 
na výstavbe Oceliarne v meste Misurata.
Po návrate v roku 1984 z Líbie bol zaradený 
do funkcie vedúci hospodárskeho stredis-
ka, kde riadil výstavbu technickej vybave-
nosti na sídliskách v nasledovných mestách: 
Partizánske, Topoľčany, Zlaté Moravce, Nit-
ra, Vráble a Levice. Tu aktívne uplatnil svoje 
skúsenosti z výstavby zo zahraničia. 

Od roku 1987 bol vymenovaný do funkcie 
zástupcu riaditeľa pre technickú činnosť. 
Túto funkciu zastával až do roku 1994. Po-
čas tejto doby sa stal najlepším zlepšova-
teľom v roku 1988 a 1989 v deväťtisícovom 
podniku Pozemných stavieb Nitra. 
Od roku 1994 do roku 1999 zastával funk-
ciu výrobného námestníka. Počas tohto 
obdobia riadil práce už aj mimo Sloven-
ska, najmä v Ruskej republike a Ingušskej 
republike pri Čečensku. Boli roky, keď na 
služobných cestách v zahraničí strávil až 50 
% dní z roka. Tu už vo svojej funkcii riadil 
práce na výstavbe v meste Orenburg, Na-
zraň, Tašla, Makad a Axaj. Tieto mestá sú od 
jeho rodnej obce vzdialené až 3000km. 
V roku 1999 bol vymenovaný generálnym 
riaditeľom do funkcie technického námest-
níka. Túto funkciu v Pozemnom staviteľstve 
Nitra a.s. zastával až do roku 2004, kedy sa 
akciová spoločnosť pretransformovala do 
spoločnosti DDM Group pod názvom Met-
rostav SK Bratislava. Tu vo funkcii vedúce-
ho projektového tímu zrealizoval niekoľko 
stavieb v Bratislave, Hornom Smokovci, 
Podbrezovej, Sládkovičove, ako i štyri by-
tové domy v Nitre. 
Je držiteľom piatich osvedčení o vykonaní 
skúšky odbornej spôsobilosti vydaných 
Slovenskou komorou stavebných inžinie-
rov. V roku 2012 sa rozhodol intenzívnejšie 
uplatniť tieto osvedčenia v prospech firiem 
svojich synov a tak po 36 rokoch odchádza 
od pôvodného zamestnávateľa a začína 
vo funkcii výrobného riaditeľa realizovať 
stavby v Turčianskych Tepliciach, Stupave, 
Pezinku a najmä v Bratislave.
V novembri roku 1976 sa oženil so svojou 
terajšou manželkou Martou. Po narodení 
syna Stanislava v roku 1977 odišiel bývať 
do Nitry, kde bol až do roku 1997. Sústavne 
sa zaujímal o dianie v našej obci. Jeho túž-
bou bolo postaviť si rodinný dom a vrátiť sa 
do Lužianok. Po návrate z Líbie v roku 1985 
zahájil výstavbu svojho rodinného domu a 
po plynofikácii obce sa natrvalo presťaho-
val do Lužianok aj so svojou rodinou. 
Už v roku 1998 vstupoval do komunálnej 
politiky a stal sa poslancom obce, kto-
rým je dodnes a stále má ten istý cieľ, a 
to obhajovať verejný záujem. Aktívne sa 
zúčastňuje na zasadnutiach obecného za-
stupiteľstva. O tom, že občania obce ho po 
návrate do Lužianok prijali svedčí aj to, že 
už štvrté volebné obdobie je poslancom 
obecného zastupiteľstva, kde sústavne 
presadzuje zdravý rozum a logiku. Dve vo-
lebné obdobia bol predsedom stavebnej 
komisie a jedno volebné obdobie zástup-
com starostu. Ako poslanec presvedčil svo-
jich kolegov poslancov, že aj časť Lužianok, 

Kajsa si zaslúži mať dom smútku s oplote-
ním cintorína, ako i vydláždené chodníky. 
Iniciatívne zasiahol počas verejného zhro-
maždenia občanov Lužianok, aby v našej 
obci nebola budovaná bioplynová kotolňa 
v areáli Envi-Geos. Presvedčil občanov, 
že to pre našu obec nie je žiaduce, hoci 
tento zámer bol kolegami poslancami už 
odsúhlasený prijatím uznesenia. Životné 
prostredie v súlade zo stavbami, či už to 
v antike alebo v súčasnosti má súvislosť 
aj s históriou, v ktorej našiel Ing. Stanislav 
Beňo záľubu, ho priviedla aj k životnému 
poslaniu – stavebníctvu. 

Toto odvetvie sa mu stalo koníčkom ale 
i povolaním, ktorému sa zo zápalom jemu 
vlastným stále venoval, ale aj venuje a pri-
tom svoje skúsenosti odovzdáva ďalšej 
generácii.
Druhou jeho veľkou záľubou bolo a stále 
je, pokiaľ mu to jeho pracovné vyťaženie 
dovolí, záhradkárčenie. V tejto oblasti sa 
ukázal aj ako dobrý organizátor.
V roku 2002 bol výborom Základnej orga-
nizácie Slovenského zväzu záhradkárov v 
Lužiankach zvolený za predsedu. Od tohto 
obdobia sa každoročne počas výstavy 
ovocia zeleniny a kvetov koná ďakovná 
svätá omša v rímskokatolíckom kostole v 
Lužiankach. Z dôvodu časovej tiesni sa v 
roku 2011 vzdal funkcie predsedu ZO SZZ 
v Lužiankach.
Spolu s manželkou vychoval dvoch vyso-
koškolsky vzdelaných synov, ktorí sú už 
ženatí. Starší syn Stanislav je technickým 
riaditeľom Bratislavskej vodárenskej spo-
ločnosti a členom predstavenstva a mladší 
syn Martin je už viac rokov úspešným ma-
nažérom stavebnej firmy. Teší sa zo svojich 
troch vnučiek a jedného vnuka. Každú 
voľnú chvíľu, ktorej zatiaľ nie je veľa sa im 
s radosťou venuje. 
Za všetku jeho snahu , zviditeľnenie 
a reprezentáciu našej obce chcem mu 
prostredníctvom našich noviniek pekne 
poďakovať a popriať mu veľa šťastia a pev-
né zdravie do ďalších rokov života v kruhu 
svojej rodiny.

Milan Cabánek

Stavbár telom i dušou
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Výbor ZO SZZ (základná organizácie Slo-
venského zväzu záhradkárov) v Lužian-
kach dostal pozvánku na výstavu gladiol 
a georgín do Holešova. Na základe pozva-
nia vybraní členovia výboru zorganizovali 
jednodňový zájazd na Moravu do Zlínske-
ho kraja. 
V sobotu 10. augusta 2013 o 6,00 hod. 
sme odchádzali z Lužianok a o 8,30 hod 
sme vystupovali na parkovisku vo Veleh-
rade. Je to významné duchovné, pútnické 
centrum s cyrilo – metodskou tradíciou 
a oslavami. Veľkolepé stavby tvoria kom-
plex cisterciánskeho kláštora s bazilikou 
Nanebovzatia Panny Márie a sv. Cyrila a 
Metoda. Historicky najstaršie pramene 
poukazujú na príchod cisterciánov v r. 
1205 na Moravu, kde založili prvý cister-
ciánsky kláštor. Katolícka mníšska rehoľa 
cisterciánov je odnožou benediktínov, 
pochádza z Francúzska a jej hlavný zakla-
dateľ je sv. Bernard. Rozsiahly komplex 
kláštora v neskoro-románskom slohu bol 
dobudovaný v 40. rokoch 13.stor. V 17. a 
18. storočí zaznamenali prestavbu do ba-
rokového slohu niektorých budov z kom-
plexu.
Na návrh Dr. Antona Cyrila Stojana (1851-
1923), arcibiskupa a poslanca Národného 
zhromaždenia bol obnovený pútnický a 
exercičný dom.
Zásluhu na obnove duchovného i hmot-
ného pútnického Velehradu má iste i náv-
števa pápeža Jána Pavla II. v apríli 1990, 
ktorý oficiálne označil Velehrad za most 
medzi Východom a Západom a na počesť 
jeho návštevy je na nádvorí postavený 
kríž s erbom sv. Otca.
Za zmienku stojí aj tabuľa slovenských 
pútnikov zo dňa 28.októbra 1913 pri prí-
ležitosti 1050 . výročia príchodu Cyrila a 
Metoda na Veľkú Moravu, ktorá je osade-
ná na „ Stojanové gymnázium Velehrad“.
Do komplexu stavebných objektov patrí 
obdĺžniková tehlová stavba s ôsmimi svät-
cami, v strede so sv. Cyrilom a Metodom a 
samostatne stojaca kaplnka Cyrila  a Me-
toda, v ktorej sú vystavené fotografie a pí-
somnosti z väznenia moravských cirkev-
ných otcov a občanov, ktorí boli odsúdení 
vo vykonštruovaných súdnych procesoch 
ako nepriatelia komunizmu. Nachádzajú 
sa tam ešte ďalšie budovy a zariadenia 
ponúkajúce služby na duchovný rozvoj, 
ubytovanie a spoločenské vyžitie.
Mesto Velehrad leží vo výške 219 m nad 
morom s 1310 obyvateľmi a patrí do mik-
roregionu Buchlov.
Z prospektového materiálu a reklamných 
oznámení čerpáme, že „projekt Velehrad - 
centrum kultúrneho dialógu západnej a 

východnej Európy“ je spolufinancovaný z 
prostriedkov Európskej únie, Európskeho 
fondu pre regionálny rozvoj a zo štátneho 
rozpočtu ČR. Projekt je spracovaný v 10. 
etapách.
V rámci našich časových možností sme 
boli prítomní na svätej omši o 9,00 hod. 
a potom sme si prezreli a vypočuli infor-
mácie o bazilike, nabrali posvätenej vody 
v kaplnke sv. Ignáca.
Baroková bazilika má patrocínium Nane-
bovzatia Panny Márie a sv. Cyrila a Metoda. 
Dve najväčšie kaplnky po stranách hlav-
ného oltára sú zasvätené sv. Benediktovi 
z Nursie, ktorý založil prvý benediktínsky 
kláštor v Monaku (529), čiže prvú mníšsku 
rehoľu na Západe Európy. Na pravej stra-
ne je kaplnka sv. Bernarda, ktorý na prelo-
me 11. a 12. stor., sa podieľal na reformácii 
benediktínskeho rádu na cisterciánsky.
Kópia súsošia solúnskych bratov je 
umiestnená na podstavci vpravo pred 
presbytériom a vľavo je súsošie Petra a 
Pavla. Impozantne pôsobili vyvýšené 
chórové lavice, nad ktorými boli bohato 
vyrezávané obrazy s mariánskou a cister-
ciánskou tématikou. V ľavej a pravej lodi 
kostola sa nachádzali kaplnky 14 svätých.
Z dôvodu časovej tiesni nebolo možné 
všetky dôkladnejšie prezrieť, tak aspoň 
kaplnka sv. Cyrila a Metoda, sv. Floriána, 
sv. Petra a Pavla, sv. Hedvigy a sv. Katarí-
ny.
Na klenbe hlavnej lode je zobrazený krst 
kráľa Svätopluka. Na klenbách kaplniek 
sú aj iné nástenné maľby, ktoré zobrazujú 
buď cirkevné obrady Cyrila a Metoda ale-
bo panovníkov Veľkej Moravy. Pôsobivé 
sú vitráže na oknách, kde sú okrem solún-
skych bratov znázornení i ďalší svätci.
Po tomto duchovnom obohatení a ume-
leckom zážitku sme nastúpili do autobu-
su, ktorý nás odviezol do Holešova.

V barokovom zámku bola usporiadaná 
výstava gladiol a georgín. V historickej 
miestnosti sme si urobili prehliadku vkus-
ne naaranžovaných rezaných mečíkov 
(gladiol) a georgín. Každý exponát bol 
označený odrodou a menom pestovate-
ľa a štítok bol zasunutý v podlhovastom 
hnedom podstavčeku. Gladioly boli rôzne 
vyfarbené, od bielej, červenej, fialovej, 
tehlovej, žltej, ružovej, tmavofialovej, tiež 
panašované – bledohnedočervené kvety 
odrody Narog Exotic. Najčastejším vysta-
vovateľom bol Peter Zagora s kultivarmi 
mečíkov„ Šokoladnica, Twist, Paradox, 
Dandy“. Pavel Ševčík vystavoval georgíny 
s kultivarmi „Clarence, Rip Holian, Vario-
ce“.
Cez obedňajšiu prestávku niektorí záu-
jemcovia navštívili farský kostol
Nanebovzatia Panny Márie, nachádzajúci 
sa na námestí Dr. Eduarda Beneša. Na ná-
mestí je umiestnený mariánsky stĺp, ako 
poďakovanie za odvrátenie morovej ná-
kazy, so sochami sv. Rocha, sv. Jana Nepo-
muckého a sv. Jána Sarkandra. Kostol je 
baroková obdĺžniková trojloďová stavba s 
charakteristickou Čiernou kaplnkou, ktorá 
je z čierno-šedého imitovaného mramo-
ru. Kaplnku nechal vystaviť František An-
ton Rottal na pamiatku svojho rodu. Kos-
tol má 10 bočných oltárov. Spomeniem 
najvýznamnejší oltár Jána Sarkandra, 
ktorý zomrel mučeníckou smrťou, preto-

Zájazd záhradkárov do Zlínskeho kraja
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Podvečerných hodinách v stredu 24. júla 
2013 bola skupina záhradkárov na návšte-
ve u Deziderie Horkovej. V tomto roku p. 
Horková opäť oboznamovala teoreticky i 
prakticky s pestovaním muškátov a iných 
kvetov v KD Lužianky. Nakoľko jej pred-
náška bola v období, keď ešte len mala za-
kúpené a vypestované priesady ťahavých 
muškátov, preto sa rozhodla pozvať záu-
jemcov z radov záhradkárov do vlastnej 
záhrady v čase kvitnutia muškátov. Už pri 
vstupe sme boli očarení záplavou bohato 
rozkvitnutých previsnutých červených 
muškátov, ktoré dosahovali až do dvoch 
metrov dĺžky .Pretože p. Horková je dlho-
ročná pestovateľka, tak nám prezradila 
ako túto dĺžku dosiahla a zároveň nám 
dovolila, aby sme nazreli pod previsnuté 
rastliny a odhalili pestovateľský trik. Mali 

sme možnosť pozrieť aj ďalšie rozkvitnuté 
letničky, ktoré boli vzorne ošetrené, na-
koľko v záhone nebolo vidieť ani jednej 
buriny. Pani domáca nám ukázala celú 
záhradu a poinformovala o jednotlivých 
i trendových rastlinách a liečivých byli-
nách. Jej usilovnosť sa prejavila nielen v 
pestovaní kvetov, ale aj v pohostení. Bolo 
radosť ju sledovať pri obsluhe, ako zručne, 
svižne, vrtko a neformálne sa pohybovala 
okolo stola. No, keď si sadla nezabudla 
nám ešte detailnejšie a hlbšie odovzdať 
skúsenosti s pestovaním kvetov, taktiež 
aké čaje sú vhodné na rôzne ochorenia, 
aký blahodarný vplyv má odstála pitná 
voda na organizmus, aké ľahké zelenino-
vé jedlá pripravuje cez horúce letné dni, 
ale aj aká diéta sa jej osvedčila. Hovorila, 
ako zbiera semená rastlín, kedy ich vysá-

dza, aké podmienky vyžadujú a ako skla-
duje cez zimu niektoré kvety i cibule rast-
lín. Pri stolovaní prítomní záhradkári jej 
dávali špecifické otázky, ale tiež hovorili o 
svojich skúsenostiach s pestovaním muš-
kátov, ich problémami, ale sa pochválili aj 
dobrými výsledkami najmä so vzpriame-
nými klasickými muškátmi.
Veľmi príjemne sme sa cítili v krásnom 
prostredí záhrady, že sa nám nechcelo ísť 
ani domov. Bolo a je vidieť, že pani Hor-
ková pretavila svoje vnútorné túžby do 
reality a jej výsledky v pestovaní kvetov 
poučujú, potešujú a povzbudzujú do pes-
tovania nielen ju samotnú, ale aj nás zá-
hradkárov. Touto cestou jej prajeme veľa 
zdravia, sily, odvahy, kvalitné priesady a 
bohato kvitnúce kvety od skorej jari až do 
neskorej jesene.  Katarína Šebová

Návšteva záhradkárov

že bol poľský katolícky kňaz pôsobiaci v 
Holešove v období keď vtrhlo na Moravu 
poľské kozácke vojsko, ktoré dobývalo 
a vypaľovalo moravské mestá a dediny 
mimo Holešova. Túto skutočnosť pripísa-
li na vrub Jánovi Sarkandrovi, ktorý bol 
spovedníkom šľachtica Lobkovica. Jána 
Sarkandra uvrhli v Olomouci do väzenia 
a mučili ho, aby vynútili od neho neprav-
divé priznanie, že sa podieľal na pozvaní 
poľských kozákov na Moravu. Taktiež 
chceli vynútiť spovedné tajomstvo, ktoré 
mu zveril šľachtic Lobkovic. V dôsledku 
krutého mučenia zomrel vo väzení o štyri 
týždne po ňom (február 1620). Na oltári 
spomínaného svätca sa nachádza skrinka 
s jeho relikviami. Bol svätorečený v r.1995. 
Je ochrancom holešovského dekanátu.
Niektorí záujemcovia navštívili renesanč-
nú židovskú synagógu z r.1560 s názvom 
Šachova synagóga, poľského typu. Je 
to svetový unikát. Názov nesie po vý-
znamnom rabínovi, ktorý je pochovaný 
na neďalekom židovskom cintoríne. Po-
čas 2.svetovej vojny slúžila ako stolárska 
dielňa a v r.1964 bola zrekonštruovaná a 
otvorená verejnosti. Je to poschodová bu-
dova s 3. podlažiami. V prvom tehlovom 
podlaží sa počas bohoslužby zhromažďo-
vali muži, ktorým rabín vo vyhradenom 
priestore predčítaval z posvätnej Tóry. 
Druhé podlažie bolo vyhradené pre ženy. 
Na treťom podlaží sa vyučovali chlapci do 
12 rokov z knihy „Talmud“. V tejto časti boli 
vo vitrínach uložené predmety používané 
pri židovských sviatkoch, oslavách, boho-
službách ( posvätná Tóra, Talmud, svietni-
ky, klobúky, modlitebné šále a remienky, 
prikrývky hlavy, tzv. jarmulky atď.). 
V jednej sklenej skrinke bola fotografia 

významného rabína Šacha (1621-1663), 
ktorý napísal knihu „Tokfo Kohen“. Boli tu 
fotografie židovských predstaviteľov z ob-
lasti literatúry, umenia, psychológie, pod-
nikateľskej sféry a z iných oblasti.
Krátko po 14,00 hod. sme postupovali 
autobusom juhozápadne do Kroměří-
ža. I keď sme mali zhruba 3,5 hod voľna, 
museli sme sa rozhodnúť či navštívime 
arcibiskupský zámok a záhrady v meste, 
alebo pôjdeme na výstavu kvetov Floria, 
ktorá bola v druhej časti mesta.
Niektorí záhradkári navštívili arcibiskup-
ský palác s 90 min. prehliadkou a zámoc-
ké záhrady. Rozsiahlu zámockú záhradu z 
východnej strany obmýva rieka Morava, z 
ktorej časť preteká úzkymi korytami vlast-
ný areál. Nachádzajú sa tam tri rybníky, 
charakteristické stavby, chrámik priateľ-
stva, rybársky pavilón, fontány, obelisk, 
tri busty arcibiskupov: M. Chotku, Rudolfa 
Jána, Maximiliána Sommerau-Buckha. V 
zámockej záhrade rastú mohutné pôvod-
né aj cudzokrajné listnaté aj ihličnaté stro-
my (buk, dub, borovice, platany a i.) . Oko-
lo sôch je kvetinová výsadba. Nachádzajú 
sa tam voliéry pre chov hrabavej a vodnej 
hydiny, vysokej zveri, morčiat a okrasných 
vtákov.

V arcibiskupskom paláci sme si prezreli 
obrazáreň. Sú v nej olejomaľby zo 16. - 18. 
stor. na plátne a dreve. Značné množstvo 
obrazov bolo od neznámych a známych 
holandských autorov. Sú tu diela van Dyc-
ka (Karol I. s manželkou), Rembrandta, Ru-
bensa, Vermeera a ďalších. Boli tam nama-
ľované obrazy s mytologickými výjavmi, 
biblickými témami(ostrihanie Samsona, 
príprava archy, Dávid a Goliáš, klaňanie sa 
Jezuliatku, pieta, sv. Hieroním, 11. apošto-
li, sv. Katarína a iné). Diela zobrazovali rôz-
ne zátišia, poľovačky, dedinské ruvačky, 
samovraždy mužov, muža  s rukavičkami, 
modliaceho sa chlapec a dievča.
V oddelení japonských umelcov sú vy-
stavené oblečenie samuraja, oblek gejši, 
kimono - svadobné šaty nevesty, kres-
by na drevo a papier tlačené z kovovej a 
drevenej platni. Po tomto sugestívnom 
umení sme ešte navštívili barokový kostol 
sv. Jána Krstiteľa, ktorý má 42m dĺžku a 
15 m šírku s výškou kopule 35 m. Obraz 
na hlavnom oltári poukazuje na kázanie 
Jána Krstiteľa a po stranách sú sochy Iza-
iáša (zástupca Starého zákona ) a Zacha-
riáša (otca Jána Krstiteľa- Nový zákon), 
čo sa ideovo vysvetľuje, že Ján Krstiteľ je 
spojovateľom Starého a Nového zákona a 
predchodca Pána Ježiša.
Po takto naplnenom dni staronovými po-
znatkami sme s radosťou nastupovali o 
18,00 hod. do autobusu pred sochou T. G. 
Masaryka v Kroměříži a za 3,5 hodiny sme 
opäť uvideli svoje domovy.
Touto cestou ďakujem všetkým, ktorí sa 
podieľali nielen na príprave jednodňové-
ho zájazdu do Zlínskeho kraja, ale sa na 
ňom i aktívne zúčastnili. 

Katarína Šebová
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Spojená výstava ovocia, zeleniny a kve-
tín sa konala 22.septembra 2013 v KD 
Lužianky. Z názvu „spojená...“ vyplýva, že 
bola zastrešená Okresným výborom Slo-
venského zväzu záhradkárov (OV SZZ) 
Nitra a obohatená o úrodu od záhradká-
rov zo Základnej organizácie Slovenské-
ho zväzu záhradkárov ( ZO SZZ) Vráble a 

ZO SZZ Klasov. Celú akciu zorganizovali 
predseda OV SZZ Mgr. Milan Valach a ta-
jomník OV SZZ Juraj Bako. Bol to vlastne 
1.ročník výstavy OV SZZ Nitra uskutoč-
nenej v Lužiankach. Okrem rôznych od-
rôd jabĺk, hrušiek, paprík dodali aj dva 
naaranžované koše. Ich exponáty sa ne-
hodnotili bodovou stupnicou, treba však 
pochváliť pestovateľov za vynaložené 
úsilie na dopestovanie vzhľadného, zdra-
vého a pekne sfarbeného ovocia a zele-
niny. Nedá sa poprieť ani um a šikovné 
ruky Emílie Púčikovej zo ZO SZZ Vráble, 
ktorá sa prezentovala s bohato a vkusne 
aranžovanými košmi ovocia a zeleniny. 
Hodnotenie a hlbšia analýza výstavy OV 
SZZ Nitra spadá do kompetencie pána 
predsedu Mgr. Valacha a členov výboru.
V tomto roku sa zber plodov konal v 
sobotu 21.09. 2013 od 14,00 hod. Hod-
notenie exponátov prebiehalo pod ve-
dením Ing. Dušana Spáča. K hodnotiacej 
komisie boli prizvaní hostia z okolitých 
záhradkárskych organizácií, člen záhrad-
károv z Lužianok a členka výboru. Z vý-
sledkov zberu vyplýva, že tento rok boli 
záhradkári najaktívnejší a zúčastnili sa 
ho v počte 42 vystavovateľov a priniesli 
až 360 exponátov . Vystavovaných bolo 
131 exponátov ovocia, 174 vzoriek ze-
leniny, 24 exponátov kvetín a 31vzoriek 

iné produkty.
V nedeľu 22.09.2013 o 8,00 hod. sa ko-
nala ďakovná svätá omša za úrodu. Čle-
novia výboru sa aktívne zapájali do jej 
priebehu. Po sv. omši časť veriacich nav-
štívila výstavu. Na vchodovej bráne náv-
števníkov vítal nový veľkoplošný plagát 
z baneru.
Slávnostné vyhlásenie výsledkov s po-
žehnaním a kultúrnym programom sa 
začalo o 15,00 hod., kedy predseda ZO 
SZZ Milan Cabánek privítal predsedu 
a tajomníka OV SZZ Nitra, správcu fary, 
spevácku skupinu Lužiančanka a ostat-
ných prítomných. Hneď v úvode spestri-
la program spevácka skupina.
Predseda OV SZZ Nitra Mgr. Milan Va-
lach vo svojom prejave pozitívne hod-
notil všetkých vystavovateľov a zároveň 
odovzdal diplom „ Mimoriadna cena ZO 
SZZ Lužianky“ predsedovi ZO SZZ. Z rúk 
predsedu OV SZZ si prevzala ocenenie 
vo forme odbornej publikácie aj Ing. 
Katarína Šebová, Csc., a zároveň jej bol 
odovzdaný diplom za sypané obrazy, od 
predsedu ZO SZZ. Za sypané obrazy si 
prevzala diplom aj Anna Verešová. Od-
menený diplomom „Mimoriadna cena za 
maketu originálneho futbalového štadi-
ónu“ bol Pino Borello.
Potom vdp. farár Mgr. PaedDr. Stanislav 
Šipoš poďakoval nebeskému Otcovi za 
bohatú úrodu a požehnal vystavované 
ovocie, zeleninu, kvety a iné produkty.
Predseda ZO SZZ krátko oboznámil prí-
tomných s významnými výročiami, ktoré 
spadajú do tohto roku a vyhlásil výsled-
ky hodnotenia.
V kategórii ovocia s najvyšším počtom 
bodov získala 1. miesto Mária Ábelová. 
Druhé miesto obsadila Anna Verešová a 
tretie pripadlo Jozefovi Poláčikovi.
V oblasti zeleniny si 1.miesto odniesol 
Pavol Slovák, 2. miesto. Jozef Pagačovič a 
o 3.miesto sa uchádzali .Irena Chudiako-
vá a . Jozef Poláčik.
V kolekcii kvetín získala 1. miesto. Mária 
Sitová, 2. miesto .Renáta Tajnaiová a 3. 
miesto. Mária Ábelová.
V tomto 31. ročníku výstavy sa hodnotil 
aj najkrajší exponát ovocia, zeleniny
a kvetov . Z ovocia najviac bodov získalo 
jablko Jona Gold od pestovateľa . Igora 
Oravského. Za zeleninu paprika, odrody 
Samuraj si odniesol cenu . Štefan Krajčo 
a z kvetín získala ocenenie . Mária Sitová 
za interiérovú črepníkovú kvetinu s čer-
venými kvetmi, názvom Sunda Villa.
Nielen tí pestovatelia, ktorí boli ocenení, 
boli potešení, ale aj ostatní návštevníci 

sa mohli nadchnúť množstvom, rôznoro-
dosťou, tvarom a farbou vystavovaného 
ovocia, zeleniny a kvetín. Všetci prítom-
ní po zakúpení tombolových lístkov si 
mohli vybrať z vystavených exponátov, 
odniesť si ich domov a ochutnať plody 
zeme.
Do programu vstúpila aj . Anna Poláči-
ková, ktorá výstižnou básňou so záhrad-
kárskou tematikou vzdala hold všetkým 
pestovateľom i úrode a symbolicky dar-
ček odovzdala predsedovi ZO SZZ.
Zo všetkych kategórií ovocia, zeleniny a 
kvetov spomeniem aspoň niektoré od-
rody. Z jabĺk : Brandenburg, Golden De-
lícius, Gloster, Rubín, Rubinola, Rosana, 
Idaret, Ontário, Topas, Starkrimson, Mac 
Intosh, Príma, Šampion, James Griewe, 
Fudži a rôzne semenáče.
Z hrušiek : Boskova flaša, Wiliamsova čá-
slavka, Lukasova maslovka, Konferencia, 
ázijská hruška- Nashi a iné staré odrody.
Zo sliviek boli iba odroda: Jojo a duran-
dzia.
Z plodov orechov boli vlašské a lieskové. 

Spojená výstava ovocia, zeleniny a kvetín
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Hrozno bolo značne zastúpené odro-
dami Guzal-Kara, Opál, Veltelín zelený, 
Časla, Izabel, Frankovka modrá, Egerské 
hviezdy.
Z broskýň sa vystavila odroda Syphony a 
vinohradnícke. Z ojedinele pestovaného 
ovocia dule, arónia čiernoplodá, hurmi-
kaki (ebenovník rajčiakový), granátové 
jablko a rakytník rešetliakovitý.
Z veľkého množstva vystavovanej zele-
niny prevažovala najmä paprika s odro-
dami Amy,Alma, Anthea, Nesvadska PCR, 
Slovakia, Kapia, Granova,veľmi štipľavá 
(Mexická a Habáno), feferónky, Baranie 
rohy, Chilli podlhovastá a zvončeková. 
Ďalej boli zastúpene tekvice, odroda 
Goliáš s obrovskými plodmi, Kveta podl-
hovastá, žlto sfarbená, tiež cukety žlté a 
zelené, patizóny aj žlté bezjadrové, Ho-
kaido, ozdobné tekvičky(tvar dubák- klo-
búk červený, hlúbik tehlovo sfarbený).
Taktiež sa prezentovali rajčiaky Tornádo, 
San Marzáno, Stupická, Cherry, Snehová 
guľa, rajčiaky zo Španielska a Austrálie. 
Na výstavných 
stoloch sme 
mohli obdivovať 
cesnak, pór „Ele-
fant“, cviklu podl-
hovastú i okrúhlu, 
zeler „Maxim“, 
baklažany, cibuľu 
„Stutgart“, bielu, 
červenú i žltú; 
mrkvu Tip -Top, 
Olympiu; petrž-
len Wurzel a Ha-
nácky, paštrnák, 
reďkovky, uhorky 
nakladačky, biele i indické, reďkev čiernu, 
kukuricu klasovú lahôdkovú, zubačku i 
červenú; kaleráb „Gigant“; zemiaky ružá-
ky, žlté- Impala a fialové dovoz sadiva z 

Čiech. Mladý pestovateľ potešil aj málo v 
záhradách pestovanou zelenina sójou.
Pódium zdobili kvetiny: kaktusy, fuk-
sia, palma, papraď,begónia veľkokvetá, 

ozdobný pohár naplnený rezanými roz-
kvitnutými kvetmi, slnečnica a iné . K ním 
boli pridružené bylinky tymian, šalvia, 
bazalka, estragón, oregáno a rozmarín 

pestované v kvetináčoch:.
Záhradkári obohatili výstavu o zavárani-
ny, lekvár, feferónky v sladkokyslom 
a v medovom náleve i o víno, mušt a sy-

pané obrazy.
Pohľad na množ-
stvo vystavených 
exponátov iste 
potešil návštev-
níkov, čo sa preja-
vilo ich úsmevom 
na tvári, družnou 
debatou a klade-
ním otázok nielen 
členom výboru 
ale navzájom me-
dzi sebou.
Členovia výboru 
ďakujú všetkým 

pestovateľom, ktorí bez ohľadu na vek, 
náročné zamestnanie, často s obme-
dzeným fyzickými silami sa zapojili do 
výstavnej akcie . Nech je to podnetom aj 
pre mladých občanov obce, aby pokra-
čovali v začatých činnostiach rodičov a 
starších spoluobčanov.  Aktívny pohyb v 
záhradkách napomáha zvyšovať telesnú 
zdatnosť, odbúranie stresu nahromade-
ného v náročných zamestnaniach pre 
spoločnosť . Výsledky svojej záhradkár-
skej činnosti im umožní porovnať výsta-
va našej ZO SZZ, na ktorej budú očaká-
vaní .
Dúfam, že všetci občania obce si prajú, 
aby sme v budúcnosti nepoľavovali vo 
výstavnej činnosti a záhradkári priná-
šali stále pestrejšie zastúpenie ovocia, 
zeleniny, kvetín a iných produktov. K 
tomu Vám členovia výboru ZO SZZ v 
Lužiankach prajú veľa zdravia, síl a srd-
ce otvorené pre spoločné záhradkárske 
aktivity. 
 Katarína ŠEBOVÁ
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Pestovateľ ovocných stromov okrem 
správneho výberu stanovišťa, vhodnej 
výživy, dostatku vlahy, ochrany voči 
škodcom a chorobám by mal upravovať 
ich architektúru . Veľkosť a tvar stromu 
sa vykonáva rezom. Odborníci v tejto 
oblasti tvrdia, že tva-
rovaním koruny rezom 
sa vytvorí pevná kostra 
koruny, podmieni sa 
skorý nástup rodivos-
ti, zabezpečí sa pre-
svetlenie a prevzduš-
nenie koruny, udržia 
sa správne rozmery 
koruny pre optimálne 
využitie priestoru, za-
bezpečí sa rovnováha 
medzi rastom a rodi-
vosťou počas života 
stromu, dosiahne sa 
požadovaná výška 
úrody a pozitívne sa 
ovplyvní zdravotný 
stav ovocných drevín. 
Problematika tvarova-
nia stromov rezom je 
široká . 
Základná organizácia Slovenského zvä-
zu záhradkárov v Lužiankach vykonala 
pre svojich členov a záujemcov ukážku 
letného rezu ovocných drevín a priblížila 
jednu formu vrúbľovania.
Tvarovanie rezom prakticky ukázal Ignác 
Chudiak v areáli KD Lužianky, 4.septem-
bra 2013. Predviedol rez broskýň, mar-
húľ, čerešní a višní po zbere úrody, tzv. 
letný rez . Priblížil poznatky z vlastnej 
praxe . 
Pri broskyniach je vhodná výška kmeňa 
zhruba jeden meter, aby rez a oberanie 
plodov bolo dostupné . Stredník je treba 
odstrániť, aby koruna bola presvetlená. 
Je vhodné nechať 3 až 4 kostrové konáre 
po obvode koruny, čím sa vytvorí kotlo-
vitá koruna. Rezom po zbere plodov 
takto tvarovaného stromu sa odstránia 
vyrodené výhonky, mumifikované plo-
dy, vlky, suché konáre i vzpriamené a do 
vnútra koruny rastúce letorasty. Letný 
rez je najvhodnejší vtedy, keď hrúbka le-
torastu dosiahne hrúbku ceruzky. Takéto 
letorasty treba skrátiť o tretinu až polo-
vicu dĺžky. Tenšie letorasty sa neskracu-
jú. Treba mať na pamäti, že broskyne ro-
dia na jednoročných výhonkoch, preto 
treba robiť rez po zbere úrody, aby sa 
kvetné puky vytvárali v dolných častiach 
letorastov, čo najbližšie ku kostrovému 
konáru, čo sa prejaví bohatou úrodou.

Marhuľa patrí tiež ku kôskovinám a je 
náročná na svetlo . Odporúča sa u nej 
robiť tiež letný rez, ktorý zlepšuje nielen 
lepšie osvetlenie listovej plochy, ale aj 
vyzretie dreva . To blahodarne vplýva na 
vývoj, rast a vyfarbenie plodov. Týmto 

rezom sa zabraňuje príliš rýchlemu rastu 
stromu. Prednosť letného rezu spočíva 
aj v tom, že po zbere úrody a zaštipnutí 
výhonov kvetné púčiky na jar pučia ne-
skôr a preto tak ľahko nezamrznú. Bujne 
rastúce letorasty (výhony) sa skracujú 
koncom augusta a v septembri o treti-
nu až polovicu na kostrových konároch 
a stredník sa skráti tak, aby prevyšoval 
rovinu kostrových konárov o 20-30 cm. 
Je známe, že stromom marhúľ vyhovuje 
sformovanie koruny aj do tvaru kotla, aj 
taký tvar, kde je ponechaný stredník.
U čerešní s riedkou korunou vykonáva-
me letný rez len na poškodených, vyro-
dených, vedľa seba rastúcich a chorých 
konároch. Čerešne a višne s hustou ko-
runou režeme po zbere úrody tak, že 
najskôr skrátime letorast, ( ktorý dosa-
huje dĺžku nad 25cm) o polovicu a asi 
po dvoch týždňoch letorast zrežeme až 
zhruba na 1 cm (stĺpovité druhy). V tom-
to období tiež nadbytočné letorasty, vy-
rodené a sklonené konáre buď vyštipu-
jeme, vylamujeme alebo režeme.
Ignác Chudiak nám predviedol tiež jed-
nu ukážku vrúbľovania. Jemu sa v praxi 
najviac osvedčila forma vrúbľovania tzv. 
anglická kopulácia. Literatúra uvádza, že 
jej názov je odvodený od Anglicka, kde 
sa prvý raz použila v r. 1699. Ovocinári 
ho poznajú aj pod názvom jazýčkové 
spojkovanie.

Opíšeme postup. Podpník naproti púči-
ku zrežeme spojkovacím šikmým rezom. 
V jednej tretine spojkovacej reznej plo-
chy nasadíme ostrie noža a vedieme rez 
až po druhú tretinu tak, že vytvoríme v 
prostrednej tretine tenký jazýčok, ktorý 

má tvar mierne za-
hnutého S. Vrúbeľ tiež 
zrežeme spojkovacím 
rezom oproti púčika 
a narežeme jazýčok 
(je to zrkadlový obraz 
podpníka). 
Takto pripravený vrú-
beľ spojíme s podpní-
kom, pričom jazýčky sa 
do seba vklinia a vrú-
beľ na podpníku pev-
ne drží. Navzájom ich 
obviažeme obväzom 
(rafia, igelitová páska). 
Potom navoskujeme 
(nepokryté igelitom) 
okraje rezných plôch a 
koncovú reznú plochu 
na vrúbli.
Aj odborná literatúra 

potvrdzuje, že anglická kopulácia je jedna 
znajspoľahlivejších foriem vrúbľovania, 
preto jej ovocinári dávajú prednosť pred 
ostatnými metódami. Zdôvodňujú to tak, 
že kambiálne pletivá sú spojené vo väčšej 
dĺžke a protiľahlé jazýčky vo väzbe tlačia 
na seba navzájom. Pletivá sú pod tlakom 
navzájom tak vhodne spojené, že aj pri 
povolení obväzu sa nepohnú. Aj viazanie 
je ľahšie, lebo správne priložený vrúbeľ sa 
pri manipulácii nepošmykne.
Po otvorení diskusie prítomní kládli veľa 
otázok zo všetkých oblastí ovocinárstva. 
Mnoho otázok bolo zodpovedaných, 
niektoré zostali otvorené. Na základe bo-
hatej diskusie sa potvrdilo, že zúčastnení 
záujemcovia – bolo nás šestnásť - majú 
veľký záujem o pestovanie, tvarovanie, 
rôzne formy rezov, vrúbľovanie, ošet-
rovanie, nákup a iné činnosti pri pesto-
vaní ovocných drevín . Členovia výboru 
ZO SZZ a následne všetci jej členovia sa 
takto podnecujú k štúdiu ovocinárskej 
literatúry a overovaniu teoretických 
poznatkov v praxi. Odovzdávanie skú-
seností obohacuje všetkých, ktorí chcú 
mať správne tvarované ovocné stromy, 
bohatú úrodu so zdravými a pekne vy-
farbenými plodmi.
Pozývame všetkých členov ZO SZZ a zá-
ujemcov na všetky podujatia, ktoré or-
ganizujú miestni záhradkári . 

Katarína ŠEBOVÁ

Letný rez a vrúbľovanie ovocných drevín
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Kelová polievka s párkom.
Suroviny: 200g kelu, 1 1/2 l vody, soľ, 
100g zemiakov, strúčik cesnaku, 30g ci-
bule, 30g masti, 30g hladkej múky, 1 ly-
žička mletej červenej papriky, 2 párky
Postup: Kel očistíme, pokrájame na re-
zance a dáme do vriacej osolenej vody. 
Potom pridáme očistené, umyté a na 
kocky pokrájané zemiaky a rozotrený 
cesnak. Z masti, cibule, múky a papriky si 
pripravíme zápražku, zriedime vlažným 
vývarom z kelu a povaríme. Prevarenú 
zápražku prelisujeme, pridáme ku kelu, 
pridáme na kilečká pokrájané ošúpané 
párky a ešte povaríme. 

Pečená kačica
Suroviny: 2000g kačka, soľ, 1,5 dl červe-
né víno, voda
Postup: Kačicu poriadne umyjeme, očis-
tíme a kvalitne nasolíme. Takto nasolenú 
dáme aspoň na 6 hodín odležať, najlepšie 
na celú noc. Potom kačku naporciujeme, 
podlejeme červeným vínom, zriedeným 
vodou a pečieme cca 2,5 hodiny prikryté 
na 170°C. Keď kačica zmäkne, zapečieme 
ju odokrytú do chrumkava. Podávame s 
lokšami z pečenými jablkami s cibuľkou.

Pečená hus
Hus očistíme, nasolíme poriadne zvnút-
ra i zvonku a necháme 12 hodín ležať v 
chlade.
Pred pečením ju umyjeme mliekom a 
umiestnime do keramického pekáča pr-
siami smerom dole. Popicháme vidlič-
kou, podlejeme vodou a dovnútra husi 
umiestnime pár rozkrojených jabĺk pre 
lepšiu chuť.
Ak chceme mať mäso šťavnaté a mäkké, 
hus treba piecť pri teplote 150°C, takže 
potrebujeme asi 3 hodiny.
V priebehu pečenia ju polievame šťavou 
a niekoľkokrát ju môžeme potrieť smo-
tanou. Občas zlejme aj časť masti, ktorá 
sa z husi vytopí, keď stuhne, zíde sa na 

chlebík. Alebo ju použijeme na prípravu 
husacej pečene.
Spočiatku necháme pekáč zakrytý vrch-
nákom, po hodine ho odstránime. A 
po ďalšej hodine hus obrátime, aby sa 
opiekla aj vrchná časť hrudníka.
Posledných 10 minút zvýšime teplotu na 
200°C, takto bude koža správne chrum-
kavá. 

Husacia pečeň
K skutočnej pochúťke potrebujeme dve 
ingrediencie – husaciu pečeň a husaciu 
masť. Masť si v panvici dobre zohrejeme 
a potom tam vložíme celú pečeň, ktorú 
opečieme krátko po všetkých stranách. 
Hotová je vtedy, keď po vpichnutí do 
stredu nevyteká žiadna krv. Pečeň vybe-
rieme, potom ju osolíme a okoreníme a 
podávame v troche masti s chlebom ale-
bo s lokšami.

Čierny jablkový koláč
Suroviny: 400g polohrubej múky, 300g 
práškového cukru, 600g strúhaných ja-
bĺk, 2 ČL sódy bikarbóny, 3 celé vajcia, 1 
hrnček oleja, kakao
Postup: Celé vajcia s práškovým cuk-
rom vyšľaháme, pridáme olej, vymieša-
nú múku so sódou bikarbónou, potom 
pridáme postrúhané jablká a nakoniec 
kakao. Cesto vylejeme do vymastenej a 
múkou vysypanej formy.
Po upečení potrieť rozpustenou čokolá-
dou na varenie.

Slané tyčinky
Suroviny: 50 dkg hladkej múky, 25 dkg 
údeného syra, 15 dkg masla, 5 dkg Hery, 
5 dkg masti, 1 šľahačka, cesnak, 1 - 2 ly-
žičky soli, grilovacie korenie, 1 prášok do 
pečiva, 1 žĺtok, 1 vajíčko na potretie, se-
zam, drvená rasca
Postup: Do robota, pekárne alebo misky 
nalejte šľahačku, do nej dajte 5 strúčikov 
prelisovaného cesnaku, soľ a korenie, žĺ-

tok, premiešajte a pridajte tuk, jemne na-
strúhaný syr, múku s práškom do pečiva. 
Vypracujte vláčne cesto. Z neho vyvaľ-
kajte plát o hrúbke cca 3mm, nemusí sa 
vôbec podsypávať. Nakrájajte na tyčinky, 
dajte na papier na pečenie a potrite roz-
šľahaným vajíčkom . Ešte trochu osoľte a 
posypte rascou a sezamom. Pečieme vo 
vyhriatej rúre dozlatista. 

Kel
Kel so žlto zelenými zvlnenými listami 
dorastajúci do hmotnosti 1-1,5kg, po-
chádza z Apeninského poloostrova a po-
znali ho už v antickom Ríme. Patrí medzi 
hlúbovú zeleninu. Podobne ako kapusta 
je kel rozšírený po celom svete. Je vý-
znamnou a obľúbenou zeleninou najmä 
v západných krajinách Európy.
Všetky jeho druhy sú bohaté na vlákni-
nu, udržujú tak v priaznivom stave nás 
tráviaci systém. Kel obsahuje vitamín C, 
vitamíny skupiny B, vitamín E a K. Je v 
ňom aj draslík, vápnik, horčík, síra, žele-
zo, fosfor, selén a kyselina listová. Najmä 
kučeravý kel obsahuje mnoho karoté-
nov.
Kto má problémy so žalúdkom, pečeňou 
alebo ho trápia črevné problémy, mal 
by jesť práve kel; ten navyše i priaznivo 
pôsobí pri znižovania cholesterolu. A ak 
vezmeme do úvahy i zvyšovanie celko-
vej imunity a hojenie ekzémov a iných 
kožných problémov, čo sa tiež kelu pri-
číta, je určite mnoho dôvodov, prečo sa 
tejto zelenine nevyhýbať.
Zvláštnosťou je, že sa nedá kvasiť, neho-
dí sa do surových šalátov a nepoužíva sa 
na konzervovanie. Ťažisko kuchynského 
využívania spočíva v príprave varených, 
dusených, zapekaných a vyprážaných 
jedál.
V listoch kelu kučeravého môžu byť na-
hromadené ťažké kovy alebo olovo, je 
preto nanajvýš dôležité ho dôkladne 
umyť. 

Okienko do kuchyne

Komisia životného prostredia pri Obec-
nom zastupiteľstve v Lužiankach na-
plánovala tohoročnú jesennú brigádu 
na sobotu 26. októbra. Ako sa ukázalo 
termín bol zvolený veľmi dobre. Na 
sviatok všetkých svätých vyzerali naše 
cintoríny, vďaka tejto akcii naozaj svia-
točne. V sobotu o deviatej za krásneho 
počasia sa členovia komisie spolu s ho-
lubármi, záhradkármi, členkami jednoty 

dôchodcov, pracovníkmi obce s „akti-
vačnými“, tromi školákmi z našej ZŠ a 
ostatnými aktívnymi občanmi pustili do 
hrabania listov a zametania. Vyhraba-
li sme pred cintorínom, na cintoríne a 
tiež za cintorínom. Vyčistili sme obidve 
strany cesty medzi starým a novým cin-
torínom. Vyzametali sme pred domom 
smútku, vedľa neho a pred vchodmi na 
oba cintoríny. Všetky listy a nečistoty 

sme naložili do pripraveného kontajne-
ra. Podobne sa zametalo a vyhrabovalo 
aj na cintoríne na Kajsi, v parku pri že-
lezničnej stanici a pri kostole. Pomohlo 
nám aj počasie tým, že listy na stromoch 
neopadali a tak krása vyzdobených hro-
bov bola umocnená čistotou a poriad-
kom. Vďaka všetkým brigádnikom boli 
cintoríny pekné a dôstojné. 

KŽP D. Horková

Dobre načasovaná brigáda
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Humor
- Cigáň, kde robíš? 
- V elektrárni. 
- A čo tam robíš? 
- Kladiem odpor!“

„Prečo kohút kikiríka tak zavčasu ráno? 
Lebo keď sa zobudia sliepky, už musí 
držať zobák!“

„Veverička sa pýta veveričky:
- Hádaj čo mám?
- Hmmmmm oriešok?
- Nie, besnotu.“

Lietadlo padá k zemi. Pilot nadviaže 
spojenie s kontrolnou vežou: 
- Mayday, mayday, veža. Padáme k 
zemi. Stroj sa nedá ovládať! 
A veža na to: 
- V poriadku, v poriadku, už vás škrtám 
zo zoznamu.“

Výroky slávnych
Nebyť milovaný, to je smola, ale nemi-
lovať, to je nešťastie. TOJSTOJ

Človek, ktorý chce slúžiť pravde a spra-
vodlivosti, sa musí pripraviť na to, že 
bude osamelý. BERCLER

Kto vie málo, veľa hovorí, kto vie veľa, 
mlčí. ROUSSEAU

Jednoduchosť je vždy pôvabná. V tom 
tkvie pôvab detí a zvierat. PRÍSLOVIE

Ak sa budeš chváliť, ľudia ti neuveria, 
ak sa budeš hanobiť, budú ťa hodno-
tiť ešte horšie. Preto je najlepšie o sebe 
nehovoriť. HONZL

Odmietnutie chvály je vyjadrením túž-
by byť pochválený dvakrát. 
ROCHEFOUCAULD 

Pranostiky
Keď je prvý december mokrý, veští 
miernu zimu.
Svätá Barbora ťahá sane do dvora.
Svätá Barbora vyháňa drevo zo dvora.
Svätá Barbora vetry rozháňa
Aké je počasie na Barboru, také býva až 
do Vianoc.
Po svätej Baruši daj pozor na uši.
Keď je na svätého Mikuláša počasie 
peknô, v januári pole je bielo.
Na svätého Mikuláša už je všetka zima 
naša.
Keď na deň Mikuláša sneží, bude po-
žehnaný rok.
Keď na Mikuláša prší, zima ľudí hodne 
skruší.
Keď príde sv. Lucia, nájde tu už zimu.
Keď prší na Luciu, bude celú zimu.
Lucia noci upíja, ale dňa nepridá.
Od Lucie do Vianoc každá noc má svo-
ju moc.
Keď si Lucia na mena háby zablatí, v ja-
nuári si ich prať bude.
Aké sú od Lucie do Vianoc dni, také 
budú aj mesiace.

Oznam
Vážení občania, nálepky a lístky na 
vývoz komunálneho odpadu na rok 
2014 si môžete zakúpiť v predstihu do 
20. decembra 2013. Nálepky si môžete 
zakúpiť ročné, alebo polročné za ne-
zmenenú cenu (ročná 34,32 €, polroč-
ná 17,16 €). Cena jednorázového lístka 
na vývoz komunálneho odpadu je 1,32 
€. Upozorňujeme občanov, že na prvý 
januárový vývoz je potrebné mať za-
kúpenú nálepku, alebo lístok na vývoz 
komunálneho odpadu, nakoľko prvý 
vývoz nebude vykonaný zdarma. 

Renáta Bírová

Predaj knihy

Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach 
uznesením č.57/2013 schválilo predaj 
knihy „Dejiny Obce Lužianky“ a stanovi-
lo predajnú cenu za jednu publikáciu vo 
výške 10,- € . Knihu o obci si môžete za-
kúpiť na Obecnom úrade v Lužiankach 
počas úradných hodín.

50 rokov oslávili: Eva Bačová, Mária Ďu-
ranová, Ing. Vladimír Horeš, Štefan Janči, 
Ing. Mária Macánková, Vladimír Novák, 
Ivan Važecký, Libuša Vrabcová, Vojtech 
Billa, Michal Buch, Mária Humenská, Ing. 
Lýdia Martišková, Marián Moder, Daniel 
Molnár, Jana Tomašiková, 

55 rokov oslávili: František Bene, Mgr. 
Ladislav Dudáš, Dagmar Kolompárová, 
Ivan Lakatoš, PaedDr. Ľubica Predanócy-
ová, Eva Uherová, Vladimír Čačík , Katarí-
na Čentéšová, Jozef Ligač, Ing. Peter Mar-
tiška, Štefan Peťovský, Marián Wilhem.

60 rokov oslávili: Jarmila Balková, Mar-
ta Beňová, Anna Buchová, MUDr. Alena 

Ďurišová, Daniela Hlinková,, Eva Hubáč-
ková, Ján Kudry, Eva Štefáková, Anna 
Buchová, katarína Kapustová, Štefan Ku-
rilla, Eduard Lauko, Jozef Odrážka, Mária 
Peťovská, MUDr. Regína Poništová, Vladi-
mír Šupka.

65 rokov oslávili: Anna Bégerová, Jozef 
Buch, Marián Maslena, Jozef Varečka, Zu-
zana Konečná, Elena Kotry, Ing. Vladimír 
Macko, Marta Minárová, Jozef Pagačovič, 
Štefan Savov, Miroslav Bajzík, Milan Du-
riš, Ján Hrnčár, Marta Janálová, 

70 rokov oslávili: Vincent Belan, Ing. 
František Jakab, Eva Kicová, Anton Ko-
váč, Oľga Krajancová, Mária Sapárová, 

Ladislav Štefanka, Juraj Zelman, Pavel 
Horka, Veronika Hrušková, Jozef Hudec, 
Mária Kiková, Alžbeta Krajčová, František 
Májový, Mariana Spišáková

75 rokov oslávili: Ladislav Cibula, Voj-
tech Ďuriš, Vincencia Gregušová, Alžbe-
ta Rigová, Emília Szombathová, Helena 
Vargová, Ladislav Fuska, Júlia Králiková, 
František Sabo, Antónia Staňová

80 rokov oslávili: Valent Benc, Ing. Emil 
Kisý, Ernest Bojda, Milan Minár, 
85 rokov oslávili: Mária Moravčíková, Va-
léria Semanová, Jolana Buchová, 

90 rokov oslávil Ľudovít Broďáni.

Jubilanti II. a III. Štvrťroku 2013

TITULKA
Dejiny Obce Lužianky
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Uznesenie č. 47/2013 Obecného zastupiteľstva v Lužiankach
a/ Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach schvaľuje program rokovania. 
b/ Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach schvaľuje členov návrhovej komisie :

Ing. Stanislav Beňo, Milan Cabánek, Ing. Marián Vrabec
c/ Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach schvaľuje overovateľov zápisnice :

Ing. Vladimír Macánek, Ivan Behúl 
d/ Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach berie na vedomie určenie zapisovateľa 

pani Renátu Bírovú.
e/ Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach konštatuje, že z celkového počtu 9 poslancov, sa podľa prezenčnej listiny rokovania 
obecného zastupiteľstva zúčastnilo 8 poslancov, čím zastupiteľstvo je uznášania schopné. 
Uznesenie č. 48/2013 Obecného zastupiteľstva v Lužiankach
Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach berie na vedomie informáciu hlavného kontrolóra obce ku kontrole plnenia uznesení. 
Uznesenie č. 49/2013 Obecného zastupiteľstva v Lužiankach
Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach s návrhom ministerstva školstva na racionalizačné opatrenie - ukončenie vzdelávania na 
druhom stupni základnej školy od školského roku 2014/2015, ak bude počet žiakov v piatom ročníku nižší ako 15, - nesúhlasí.
V prípade nedostatku finančných prostriedkov, najnutnejšie potreby na prevádzku školy dofinancuje obec.
Uznesenie č. 50/2013 Obecného zastupiteľstva v Lužiankach
Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach prerokovalo opätovnú žiadosť Mesta Nitra o odpredaj parcely reg. „C“ KN, p.č. 2883 – 
zastavané plochy a nádvoria, - (Priemyselný park Nitra – Sever). 
Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach žiada dopracovanie podkladov pre predaj, resp. zámenu predmetnej nehnuteľnosti. 
Uznesenie č. 51/2013 Obecného zastupiteľstva v Lužiankach
1/ berie na vedomie 
a/ informáciu o plnení rozpočtu obce na I. polrok 2013
b/ stanovisko hlavného kontrolóra obce k plneniu rozpočtu
c/ správy z kontrol k plneniu rozpočtu vykonaných hlavným kontrolórom obce
2/ schvaľuje 
Uznesenie č. 52/2013 Obecného zastupiteľstva v Lužiankach
Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach schvaľuje : Rozpočtové opatrenie č. 1/2013
Druh rozpočtového opatrenia :
* Presun a úprava rozpočtových prostriedkov
* Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov
Príjmy :  sch.rozp. uprav.rozp. návrh na úpravu :  
133 003 – stávkové kancel.  0  35 / +  35
133 013 – z recykl.fondu  500 2 379 / +  1 879
223 001 – správ.matrika 1 800 2 400 / +  600
223 001 – správ. –st.povolenia 1 100 1 600 / +  500
243 – z účt.fin.hosp.  300  520 / +  220
292 008 – prísp. z lotérií a pod.hier  3 000 3 050 / +  50
292 027 – prevod na SF 1 500 1 710 / +  210
312 001 – BÚ – NSK na šport  0   300 / +  300
312 001 – VÚ ŠR MDV aRR – výtlky  0 3 215 / +  3 215
212 002 – z prenajatých pozem. 1000  274 / -  726
212 004 – z prenaj.stroj.,prístr. 1000  500 / -  500
223 001 – za vodov.prípojky 1 000  500 / -  500
celkový súčet: 1 083 717 1 089 000 / +  5 283 

Výdavky : 
01116 633 006 12 posyp na zimnú údrž. 1450 1664 /+  214
01116 633 006 13 ost. mat. areál zš  0  300 / +  300
01116 634 001 15 phm kosačky zš  0  250 / + 250
01116 635 006 13 údrž. verej.osvet. 1500 1 617 / + 117
01116 635 006 14 údržba MK a chod.   0 2 166 / +  2 166
01116 635 006 23 údržba budovy OFK 3200 3 900 / +  700
01116 635 006 25 súvisl.oprava Ciolk.  0  59 801 / +  59 801
01116 635 006 30 opravy výtlkov  0 4 662 / +  4 662
01116 636 001  nájomné za pozemky  350 379 / +  29
01116 637 027  dohody o vyk.práce 5 560 8 009 / +  2 449
0310 631 001  cestovné OP 200 312 / + 112

Uznesenia, všeobecne záväzné nariadenia obce a ďalšie rozhodnutia z tre-
tieho riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lužiankach, konaného 
dňa 26. septembra 2013 o  17,00 hod. na Obecnom úrade v Lužiankach 
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0310 634 002  Dácia –servis.práce 100  204 / +  104
0620 717 001 13 Závodníkova ul.- predĺž. 0 1 120 / + 1 120
0620 717 002 9 Oplotenie KD 70 101 / + 31
01116 635 006 10 údrž. budov  4300 3600 / -  700
01116 637 005 11 špec.služby-rôzne 21 010 15 732 / - 5 278
0310 637 004  všeobec.služby 1 200  984 / - 216
celkový súčet :     552 331 618 192 / + 65 861,-

Celkový rozpočet po úprave rozpočtu : 

Rozpočet Rozpočet 
po zmenách 

Príjmy celkom 1 083 717 1 098 297,65
z toho :
Bežné príjmy 1 083 717 1 089 000,00
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivit. 9 297,65

Výdavky celkom 914 647 1 006 796,76
z toho :
Bežné výdavky 551 541 616251,18
Kapitálové výdavky  790  1941,10
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjekt. 362316 388 604,48
Rozpočet obce + 169 070 + 91 500,89

Uznesenie č. 53/2013 Obecného zastupiteľstva v Lužiankach 
Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach berie na vedomie záznam z následnej finančnej kontroly – Kontrola nákladov obce 
Lužianky na elektrickú energiu a verejné osvetlenie za rok 2012 v porovnaní s rokom 2011 a súhlasí s navrhovanými 
opatreniami na základe kontrolných zistení. 
Uznesenie č. 54/2013 Obecného zastupiteľstva v Lužiankach
Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach prerokovalo a schvaľuje plán kontrolnej činnosti na druhý polrok 2013.
Uznesenie č. 55/2013 Obecného zastupiteľstva v Lužiankach
Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach berie na vedomie informáciu o výške vynaložených nákladov na prípravu a priebeh osláv 
900. výročia Prvej písomnej zmienky o obci.
Uznesenie č. 56/2013 Obecného zastupiteľstva v Lužiankach
Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach prerokovalo a schválilo Zmluvu č.1/2013 o vydaní knihy o obci.
Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach schválilo náklady na tlač knihy zapracovať do rozpočtových opatrení k 30.9.2013.
Uznesenie č. 57/2013 Obecného zastupiteľstva v Lužiankach
Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach prerokovalo výšku vynaložených finančných prostriedkov na vydanie knihy o obci 
a stanovilo predajnú cenu vo výške 10,-€/ za 1 knihu.
Predaj kníh pre verejnosť bude od 1. 10. 2013.
Uznesenie č. 58/2013 Obecného zastupiteľstva v Lužiankach
Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach prerokovalo a berie na vedomie „Smernicu o zabezpečení postupov vo verejnom 
obstarávaní v obci Lužianky“ a schvaľuje postup obce v prechodnom období. 

Uznesenie č. 59/2013 Obecného zastupiteľstva v Lužiankach
Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach prerokovalo upozornenie prokurátora 
zo dňa 16. 7. 2013. 
a/ Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach upozorneniu prokurátora vyhovuje.
b/ Obec Lužianky v súlade so zákonnou úpravou § 5 odsek 2 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších 
predpisov, prijíma do VZN č. 2/2009 v článku III. nové znenie bodu č. 1/. 
Obec Lužianky pôvodné znenie v čl. III. bod 1) zrušila. 
Hlasovanie :
Počet poslancov :  9 poslancov
Prítomných :  8 poslancov
„ZA“ hlasovalo :  8 poslancov
„PROTI“ hlasovalo:  0 poslancov
„Zdržal sa“  0 poslancov 
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Uznesenie č. 60/2013 Obecného zastupiteľstva v Lužiankach
Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach odsúhlasilo Zmluvu o dielo č. 2013003 na realizáciu IBV –NN rozvody, verejné osvetlenie 
a elektrické prípojky na Závodníkovu ul. – predĺženie v obci Lužianky. 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s poskytnutím zálohovej platby vo výške 14 200,- € pred zahájením prác. 
Návrhová komisia : 
Predseda:  Ing. Stanislav Beňo, v.r. 
Člen :  Milan Cabánek, v.r. 
Člen:  Ing. Marián Vrabec, v.r. 

Uznesenia, všeobecne záväzné nariadenia obce a ďalšie rozhodnutia zo štvrtého riadneho zasadnutia Obecného 
zastupiteľstva v Lužiankach, konaného dňa 8. novembra 2013 o  17,00 hod. na Obecnom úrade v Lužiankach 

Uznesenie č. 72/2013 Obecného zastupiteľstva v Lužiankach
a/ Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach schvaľuje program rokovania. 
b/ Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach schvaľuje členov návrhovej komisie :

Ing. Vladimír Macánek, Marian Rác, Milan Cabánek
c/ Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach schvaľuje overovateľov zápisnice :

Ing. Marián Vrabec, Ivan Behúl
d/ Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach berie na vedomie určenie zapisovateľa 

pani Renátu Bírovú. 
e/ Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach konštatuje, že z celkového počtu 9 poslancov, sa podľa prezenčnej listiny rokovania 
obecného zastupiteľstva zúčastnilo 6 poslancov, čím zastupiteľstvo je uznášania schopné. 
Uznesenie č. 73/2013 Obecného zastupiteľstva v Lužiankach
Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach prerokovalo opätovnú žiadosť Mesta Nitra o odpredaj parcely reg. „C“ KN, p. č. 2883 – 
zastavané plochy a nádvoria, -(Priemyselný park Nitra – Sever), a odporúča starostovi obce iniciovať stretnutie na MsÚ Nitra za 
prítomnosti vlastníkov dotknutých pozemkov za účelom vyjasnenia si vlastníckych vzťahov dotknutého územia. 
Uznesenie č. 74/2013 Obecného zastupiteľstva v Lužiankach
1/ berie na vedomie 
a/ informáciu o plnení rozpočtu obce za III. štvrťrok 2013
b/ stanovisko hlavného kontrolóra obce k plneniu rozpočtu
2/ schvaľuje 
Uznesenie č. 75/2013 Obecného zastupiteľstva v Lužiankach
Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach schvaľuje : Rozpočtové opatrenie č. 2/2013
Druh rozpočtového opatrenia :
* Presun a úprava rozpočtových prostriedkov
* Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov za 7. /2013
Príjmy :   sch.rozp. uprav.rozp. návrh na úpravu :  
- neboli upravované
Výdavky : 
0620 717002 2 2 Rekonšt. Ciolkovs. ulice 0 60 000 /+ 60 000

za 8. /2013
Príjmy :   sch.rozp. uprav.rozp. návrh na úpravu :  
- neboli upravované
Výdavky : 
0840 642006  16 VITIS –cyklotrasa 0  1 300 /+ 1 300 

za 9. /2013
Príjmy :   sch.rozp. uprav.rozp. návrh na úpravu : 
111003 – z príjmov poukáz.samospr. 450 000 521 000 +  71 000
133006 – za ubytovanie 300 500 + 200 
133013 – recykl.,ENVI PAK,ENVI GEOS 500 3 400 + 1 021
212003 – z prenájmu KD 1 890 2 400 + 510
223001 – správ.popl. matrika 1 800 4 000 + 1 600
223001 – správ.popl.-staveb. 1 100 2 500 + 900
223001 – za súťaž.podklady 4 110 7 730 +  3 620
223001 – za Multifunkč.ihrisko 100 200 + 100
223001 – kniha o obci 0 1 500 +  1 500
243 – úroky z účt. fin. hospod. 300 1 000 + 480
292008 – z výťaž. lotérií 3 000 7 000 + 3 950
292027 – prevod na SF 1 500 2 100 + 390
312001 1 32 – Dot. Šk. potreby 1 600 1 643 + 43
312001 1 65 – Nadácia ALLIANZ 0 5 000 + 5 000
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Výdavky : 
01116 632001 10 el.energia 7 000 11 500 + 4 500
01116 633004  prevádz.stroje, príst.,zar. 4 000 1 000 - 3 000
01116 633006 10 vš.mat. hospod.dvor 500 543 + 43 
01116 633006 13 vš.mat. –ost. pre zš 0 808 + 508
01116 633016 11 reprez. –obecná 3 000 2 000 -  1 000
01116 633016 12 reprez.-oslavy 900 r. 29000 17 046 - 11 954
01116 633016 13 reprez. – akcie 0 1 317 + 1 317
01116 633016 14 reprez.- kniha 0 18 430 + 18 430 
01116 635002  údržba APV programov 3 000 3 100 + 100
01116 635004 10 údržba MR 900 500 - 400
01116 635004 12 oprava náradia 2 000 4 000 +  2 000
01116 635006 10 údržba budov 4 300 1 000 +  2 600
01116 635006 23 údržba budovy OFK 3 200 5 550 +  1 650
01116 635006 25 oprava Ciolk. Ulice 0 0 -  59 801 
01116 637001  školenia, porady, semínáre 1 000 1 200 + 200
01116 637004 11 vš.služby – fekál 800 1 200 + 400
01116 637004 30 vš. služby – rôzne 14 250 5 000 -  9 250
01116 637012  poplatky banke 1 200 1 500 + 300
01116 637014  stravovanie 2 900 4 000 +  1 100
01116 637027  práce na dohody 5 560 18 000 +  9 991 
0310 611  tarif.plat 19 000 23 600 +  4 600
0310 612001  osob.príplatok 4 275 4 750 + 475
0310 612002  ostat.príplatky 2 850 3 800 + 950
0310 621  odvody do VšZP 1 700 3 450 +  1 750
0310 633002  výpoč.technika –zálož.zdroj 0 34 + 34
0451 642002  úhrada MHD 52 000 60 227 + 8 227
0620 713003 2 2 kamery 0 7 844 + 7 844
0620 717001 2 10 kanalizácia 0 1 346 +  1 346
0620 717001 2 13 Závod.ul.- predĺženie 0 15 480 +   14 360
0620 717001 2 14 chodník Vinárska ul. 0 7 000 + 7 000
0620 717002 2 9 oplotenie KD 70 25 181 +  25 080
0830 633009  vydávanie Lužianskych nov. 1 000 2 000 +  1 000
0830 637012  SOZA-za vysiel- repr.hudby 400 600 + 200 
0840 642002 11 dotiacie OFK 11 500 15 150 +  3 650
celkový súčet :   552 331 708 542 +  156 211
Pozn.: Rozdiel medzi schv. rozpočtom a upraveným rozpočtom je v rozpočtovom opatrení 1/2013 a 2/2013. 

Celkový rozpočet po úprave rozpočtu : 

Rozpočet Rozpočet 
po zmenách Skutočnosť

Príjmy celkom 1 083 717 1 190 135,65 899 873,65
z toho :
Bežné príjmy 1 083 717 1 177 814,40 887 472,40
Kapitálové príjmy 1 580 1 580
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivit. 10 821,25 10 821,25

Výdavky celkom 914 647 1 107 276,32 717 670,27
z toho :
Bežné výdavky 551 541 590 971,39 358 226,26
Kapitálové výdavky  790  117 571,10 94 060,49 
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjekt. 362316 398 733,83 265 383,52
Rozpočet obce + 169 070 + 82 859,33 + 182 203,38

Uznesenie č. 76/2013 Obecného zastupiteľstva v Lužiankach 
Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach berie na vedomie očakávanú skutočnosť plnenia rozpočtu obce za rok 2013 s prebytkom 
rozpočtového hospodárenia vo výške 31 847,- €.
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Uznesenie č. 77/2013 Obecného zastupiteľstva v Lužiankach 
Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach splnomocňuje starostu obce v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách vykonať úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením 
č. 3/2013 v rámci jednotlivých rozpočtových položiek tak, aby výdavky rozpočtu nepresiahli schválený objem rozpočtových 
výdavkov programového rozpočtu k 31.12.2013 v sume 748 737,- €. 
Uznesenie č. 78/2013 Obecného zastupiteľstva v Lužiankach 
Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach prerokovalo upravený návrh Kúpnej zmluvy KZ 1/2013 COOP Jednota Nitra, spotrebné 
družstvo a  predložený návrh kúpnej zmluvy obecné zastupiteľstvo schvaľuje dodatkom k bou 3.1. – úhrada kúpnej ceny bude 
prevedená do 3 dní po zápise predmetnej nehnuteľnosti do katastra, resp. vinkulovaným vkladom kúpnej ceny. 
Uznesenie č. 79/2013 Obecného zastupiteľstva v Lužiankach 
Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach prerokovalo predloženú projektovú dokumentáciu a poveruje starostu obce uskutočniť 
výberové konanie na dodávateľa, a s vybratým uchádzačom podpísať Zmluvu o dielo. 
Uznesenie č. 80/2013 Obecného zastupiteľstva v Lužiankach 
Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach schvaľuje kúpnu zmluvu na časť parcely č . 1358/160 – záhrada o výmere 25m2, zapísanej 
na LV 1236 k.ú. Lužianky, na Závodníkovej ulici , 
kupujúcemu Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, 
IČO : 36677281, pre potreby umiestnenia trafostanice za cenu evidenčnej hodnoty. 
Uznesenie č. 81/2013 Obecného zastupiteľstva v Lužiankach 
Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach zvoláva verejné zhromaždenie občanov 
dňa 20. 11. 2013 o 18,00 hod. pre občanov z ulíc Horákova, Obežná, Mesačná, Švantnerova. 
Návrhová komisia : 
Predseda:  Ing. Vladimír Macánek, v. r. 
Člen :  Marian Rác, v. r. 
Člen:  Milan Cabánek, v. r. 

Uznesenia, všeobecne záväzné nariadenia obce a ďalšie rozhodnutia z pokračovania tretieho riadneho zasadnutia Obecného 
zastupiteľstva v Lužiankach, konaného dňa 4. októbra 2013 o  18,00 hod. na Obecnom úrade v Lužiankach 
Uznesenie č. 61/2013 Obecného zastupiteľstva v Lužiankach
a/ Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach schvaľuje program rokovania. 
b/ Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach schvaľuje členov návrhovej komisie :
Ing. Stanislav Beňo, Milan Cabánek, Ing. Marián Vrabec
c/ Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach schvaľuje overovateľov zápisnice :
Ing. Vladimír Macánek, Ivan Behúl 
d/ Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach berie na vedomie určenie zapisovateľa 
pani Ing. Máriu Koscelanskú. 
e/ Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach konštatuje, že z celkového počtu 9 poslancov, sa podľa prezenčnej listiny rokovania 
obecného zastupiteľstva zúčastnilo 8 poslancov, čím zastupiteľstvo je uznášania schopné. 
Uznesenie č. 62/2013 Obecného zastupiteľstva v Lužiankach 
Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach prerokovalo návrh Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, s firmou BFK spol. s r.o., 951 02 Pohranice 
343, ktorú žiada dopracovať, nakoľko s predloženým návrhom nesúhlasí. 
Uznesenie č. 63/2013 Obecného zastupiteľstva v Lužiankach
Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach prerokovalo Kúpnu zmluvu KZ 1/2013 COOP Jednota a s predloženým návrhom nesúhlasí. 
Obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce rokovať s predávajúcim o ustanoveniach čl. VI. zmluvy a zmluvu opätovne predložiť 
na rokovanie zastupiteľstva. 
Uznesenie č. 64/2013 Obecného zastupiteľstva v Lužiankach 
Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach prerokovalo zmluvu a s predloženým návrhom zmluvy súhlasí.
Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach žiada starostu obce o zabezpečenie vybudovania predĺženia Venušinej ulice od križovatky 
Počašie po Radošinskú ulicu s jednotkovými vysúťaženými cenami. 
Uznesenie č. 65/2013 Obecného zastupiteľstva v Lužiankach
Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach prerokovalo návrh dodatku č. 1 k ZoD a súhlasí s uzatvorením dodatku na bod č. 1/ - Likvidácia 
povrchových vôd odvodňovacou galériou vo výške 2 959,21 € s DPH.
Uznesenie č. 66/2013 Obecného zastupiteľstva v Lužiankach
Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach prerokovalo a schvaľuje zakúpenie PC – servera s predpokladaným nákladom 9 980,- €.
Uznesenie č. 67/2013 Obecného zastupiteľstva v Lužiankach
Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach prerokovalo žiadosť o poskytnutie navýšenia účelových finančných prostriedkov pre OFK 
Lužianky pre rok 2013 o 150,- € a žiadosť schvaľuje. 
Uznesenie č. 68/ 2013 Obecného zastupiteľstva v Lužiankach
Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach schvaľuje zlúčenie obecnej a školskej knižnice.
Novozriadená knižnica bude v priestoroch ZŠ s MŠ v Lužiankach pod názvom „Školská knižnica“
Uznesenie č. 69/2013 Obecného zastupiteľstva v Lužiankach
Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach prerokovalo a schvaľuje pre zlúčenie obecnej a školskej knižnice inventarizačnú komisiu 
v tomto zložení : 
1/ Mgr. Soňa Kochanská
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2/ Mgr. Alžbeta Rigová
3/ Ing. Mária Koscelanská
Uznesenie č. 70/2013 Obecného zastupiteľstva v Lužiankach
Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach prerokovalo žiadosť SPZ – Poľovníckeho združenia Berbecíny Lužianky o prerokovaní návrhu 
vypracovania grantovej žiadosti na Revitalizáciu miestneho biocentra Korytník.
Obec žiada doloženie stanovísk všetkých zainteresovaných organizácií a štátnych orgánov k návrhu realizovateľnosti štúdie. 
Uznesenie č. 71/2013 Obecného zastupiteľstva v Lužiankach
Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach prerokovalo spôsob zabezpečovania zimnej údržby a 
poveruje starostu obce, aby výber zmluvného partnera zimnej údržby bol zabezpečený cestou výberového konania. 
Uznesenie č. 70/2013 Obecného zastupiteľstva v Lužiankach 
Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach súhlasí s poskytnutím sály kultúrneho domu pre poľovnícke združenie na spoločenskú akciu 
bezodplatne na 18. 1. 2014. 
Uznesenie č. 71/2013 Obecného zastupiteľstva v Lužiankach
Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach prerokovalo žiadosť Patrika Biháryho o poskytnutie sociálnej výpomoci na operáciu dieťaťa 
a obecné zastupiteľstvo schvaľuje poskytnutie 150,- € nenávratnej, a 100,- € návratnej sociálnej výpomoci menovanému. 

Návrhová komisia : 
Predseda:  Ing. Stanislav Beňo, v.r. 
Člen :  Milan Cabánek, v.r. 
Člen:  Ing. Marián Vrabec, v.r. 

V sobotu 31. 9. 2013 sa už po devia-
tykrát stretli hasiči v Lužiankach na 
tradičnej hasičskej súťaži. Konala sa 
pri príležitosti 900. výročia prvej pí-
somnej zmienky o obci, 10. výročia od 
znovu založenia DHZ v Lužiankach. 

V príjemnom slnečnom počasí a pri 
účasti DHZ z Ivanky pri Nitre, Rišňoviec, 
Nitry, Jelšoviec a domáceho hasičské-
ho zboru sa v areály základnej školy 
súťažilo v dvoch kolách. Po nástupe 
a príhovore predsedu DHZ v Lužian-
kach Ignáca Chudiaka, sa začalo súťažiť. 
V prvom kole to bola klasická ukážka 
požiarneho útoku zo základne na ter-
če a každé družstvo malo dva pokusy. 
V tomto kole sa podarilo domácemu 
družstvu dosiahnuť najlepší čas 26,84s! 

Niektoré pokusy boli veľmi zaujímavé 
a veľa súťažiacich okúsilo chlad vody 
na vlastnom tele. Pred druhým kolom, 
sa všetci občerstvili kvalitným gulášom 
od predsedu DHZ Lužianky, ktorý ho aj 
pripravil. Netradičné druhé kolo, sa sú-
ťažilo na 120 ročnej, ručnej striekačke, 
ktorú zapožičali hasiči z DHZ Jelšoviec. 
Po odštartovaní druhého kola museli 
všetci členovia v družstve, ktorí sedeli 
za stolom, vypiť pripravený nápoj bez 
toho, aby zostala v poháre čo i len kvap-
ka. Po tomto úkone sa presunuli na trať 
kde pripojili sacie vedenie na historickú 
striekačku. Začali pumpovať vodu do 
pripraveného vedenia a snažili sa zo-
streknúť pripravené terče. V tomto kole 
sa podarilo dosiahnuť najlepší čas 45,75s 
súťažiacim z Rišňoviec. Celá súťaž sa 
niesla v priateľskom duchu. Bola netra-
dičná nielen historickou striekačkou ale 

i  vyhlasovaním výsledkov. Organizátor 
a veliteľ súťaže sa dohodli, že odmenia 
súťažné družstvá v opačnom poradí, to 
znamená, že víťazom sa stalo družstvo 
s najhorším časom. Domáce družstvo 
skončilo na treťom mieste, za čo im 
gratulujeme. Všetky zúčastnené druž-
stvá dostali ako poďakovanie pamätný 
tanier. DHZ Lužianky, ďakuje všetkým, 
ktorí sa pričinili o perfektný chod súťa-
že. Mrzí možno jedna maličkosť, nezáu-
jem obyvateľov Lužianok o túto krásnu 
netradičnú kultúrnu akciu. 
Tabuľka podľa odovzdávania cien:
1. miesto DHZ Ivanka pri Nitre, čas 89,74s 
(5.)
2. miesto DHZ Rišňovce, čas 87,30s (4.)
3. miesto DHZ Lužianky, čas 85,53s (3.)
4. miesto DHZ Nitra, čas 85,00s (2.)
5. miesto DHZ Jelšovce, čas 83,25s (1.) 

Martin Cocher

Súťaž hasičov v Lužiankach
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Urobte si tento test a zistíte, čo ste 
zač.
Chcete vedieť, aká ste osobnosť? Pozri-
te sa na nasledujúci obrázok, na ktorom 
je deväť stromov, bez dlhšieho premýš-
ľania vyberte ten, ktorý sa vám zdá naj-
zaujímavejší. Podľa zodpovedajúceho 
čísla potom zistíte, aký ste človek. 
Najprv sa pozrite na všetky stromy a vy-
berte si ten, ktorý sa vám najviac páči. Na 
základe čísla si potom prečítajte charakte-
ristiku a v ankete pod nimi nám dajte ve-
dieť, či na vás sedí.

1. Ste veľkorysý so 
správnou morál-
kou a zásadami. 
Ustavične pracu-
jete na sebazdo-
konaľovaní. Vaše 
štandardy sú po-
merne vysoké a 
ľudia, preto majú 
ľudia niekedy po-
cit, že vyhovieť 
vašim požiadav-
kám je náročné. 
Nie ste žiadny 
sebec a ide vám 
predovšetkým o 
to prispieť k tomu, 
aby bol lepší svet. 
Máte schopnosť 
odpúšťať aj tým, 
ktorí vám veľ-
mi ublížia. Len 
veľmi málo ľudí 
dokáže oceniť 
všetko, čo robíte. 

2. Ste zábavný a 
čestný človek. Na-
rodili ste sa s veľ-
kou dávkou zodpovednosti a starost-
livosti o iných. Veríte v poctivú dennú 
prácu. Ľahko si získate dôveru iných. 
Ste vtipný a rýchlo vám to páli. Vždy 
máte poruke nejaký zaujímavý príbeh, 
ktorým si získate pozornosť okolia.  

3. Ste inteligentný a premýšľavý člo-
vek a zároveň introvert. Rád o svo-
jich myšlienkach a nápadoch pre-

mýšľate osamote. Najčastejšie asi 
o morálke, pretože sám sa snažíte 
vždy robiť to, čo je správne, hoci 
častokrát s vami spoločnosť nesúhlasí. 

4. Ste vnímavá a filozoficky založená 
osoba. Ste jedinečný, nikto vám podob-
ný nie je. Taktiež ste veľmi emotívny, in-
tuitívny a trochu nepredvídateľný. Kvôli 
všetkým týmto veciam zostávate nie 
raz nepochopený, a to vás zraňuje. Po-
trebujete osobný priestor, aby sa mohla 

rozvíjať vaša kreativita. Ste človek, ktorý 
jasne vidí svetlé aj tmavé stránky života. 

5. Ste sebavedomý a nezávislý. Vaším 
krédom je „Urobím to po svojom“. Ste 
veľmi sebestační a presne viete, čo 
chcete. Nebojíte sa ísť za svojimi sna-
mi. Jediné, čo požadujete od druhých, 
je poctivosť. Ste dostatočne silní na 
to, aby ste prijali akúkoľvek pravdu. 

6. Ste láskavý a citlivý, vďaka čomu si 
viete ľahko a rýchlo nakloniť ľudí na svo-
ju stranu. Máte veľa priateľov a radi im 
pomáhate. Obklopuje vás teplá a svetlá 
aura, takže ľudia sa vo Vašej spoločnosti 
cítia vždy dobre. Každý deň premýšľate 
nad tým, ako by ste mohli stať lepším. 
Najviac zo všetkého cítite potrebu milo-
vať. A to aj tých, ktorí vám to neopätujú. 

7. Ste šťastný, vyrovnaný, citlivý a máte 
veľa porozumenia pre druhých. Ste skve-

lý poslucháč, ktorý 
nesúdi tých dru-
hých. Domnievate 
sa, že každý má v 
živote svoju vlast-
nú cestu. Ste otvo-
rený novým ve-
ciam a odolný voči 
stresu. Za normál-
nych okolností ste 
veľmi uvoľnený. 

8. Ste očarujúci a 
energický, zábav-
ný, jednoducho 
človek, ktorý vie, 
ako donútiť ľudí 
sa smiať. Žijete v 
harmónii s vesmí-
rom. Ste spon-
tánny a nadšený, 
d o b r o d r u ž s t v u 
nikdy nepovie-
te nie. Máte veľa 
záujmov a ak vás 
niečo zaujme, ne-
budete mať pokoj 
dovtedy, kým o to 
nezískate hlboké 
znalosti. 

9. Ste optimistický a šťastný. Život je pod-
ľa vás dar a vy sa ho pokúšate čo najlep-
šie využiť a čo najviac v ňom dosiahnuť. 
Ste pripravený podržať ľudí, na ktorých 
vám záleží, v dobrom i zlom. Máte veľmi 
zdravý prístup k životu. Pohár je pre vás 
prinajmenšom poloplný. Odpúšťate, učí-
te sa novým veciam a osobnostne rastie-
te, pretože veríte, že život je príliš krátky 
na to, aby ste tak nerobili. 

Aký ste človek?


