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je tu čas, kedy by som Vás rád oboznámil 
so situáciou a dianím v našej obci. Po rokoch 
očakávania začala sa výstavba  I. a II. etapy 
kanalizácie i s domovými prípojkami. 

Chvíľku trvalo, kým sa všetko vybavilo, 
aby sa zrealizovalo stavebné povolenie, 
nakoľko kanalizačná  sieť viedla po súk-
romných a neusporiadaných pozemkoch 
a v niektorých prípadoch sa musela pre-
rábať projektová dokumentácia. Musíme 
dva krát pretláčať popod rieku Nitra, aby 
sme sa dostali do zberača odpadu, ktorý 
nám určila Západoslovenská vodárenská 
spoločnosť, a. s.,  Nitra, budúci prevádz-
kovateľ kanalizačnej siete pre dopravu 
splaškov, ktoré končia v čističke odpado-
vých vôd v Krškanoch. 

Bolo i jednoduchšie riešenie, ale pre 
nezáujem vlastníkov sa projektová doku-
mentácia musela meniť. 

Dnes je to doriešené, i keď to bude 

drahšie, ale už aj Lužianky budú mať ka-
nalizáciu. 

Výstavba kanalizácie sa buduje vo väč-
šej časti obce, ale ešte nás  čaká aj III. eta-
pa kanalizácie, ktorá je vyprojektovaná 
a ukončuje sa vybavovanie stavebného 
povolenia.  Niekto si povie, prečo sa nerie-
šila hneď projekčne celá obec. Nebolo to 
možné, niečo podobné tu už bolo keď sa 
budoval vodovod. Dala sa spraviť projek-
tová dokumentácia a keď došlo k realizá-
cii, museli sa prepracovávať výkresy, lebo 
sa zmenili normy a vyhlášky a prišiel do 
realizácie plast, oceľ sa nesmela používať 
na novovybudované vodovodné rozvody. 
Celé sa to takto preťahovalo časovo a fi-
nančne predražilo. 

V súčasnosti máme poskytnutú dotáciu 
na výstavbu I. a II. etapy kanalizácie vo 
výške 6 254 612 EUR, ktoré sa  podarilo 
zabezpečiť z Eurofondov. K tejto čiastke 
musíme  ešte dofinancovať 5 %  z vlast-
ných  - obecných zdrojov.

Na dofinancovanie kanalizácie obec 
si bude musieť zobrať úver vo výške  
300 000 EUR.

V súčasnej  dobe sa realizujú práce vo 
veľkom rozsahu. 

Prvý výkop na našej kanalizácii bol zača-
tý deň po Veľkej noci, v utorok 7. 4. 2015. 
Od tejto doby sa intenzívne na našej ka-
nalizácii pracuje.

Viem, že ste veľmi dobre informovaní 
o pokračovaní, intenzívne sa zaujímate 
ako práce pokračujú, z čoho mám radosť, 
veď nám všetkým ide o dobre vykonané 
dielo, ktoré bude slúžiť všetkým. Práce na 
výstavbe I. a II. etapy kanalizácie musia 
byť ukončené a skolaudované do konca 
tohto roku. 

Realizáciu prác na výstavbe kanalizácie 
komplikujú inžinierske siete, ktoré sa kri-
žujú. 

Podľa projektovej dokumentácie hlav-
né rozvody majú aj odbočenie po naše 
pozemky ( po oplotenie), to znamená, že 
keď sa ukončí kanalizácia v obci aj s úpra-
vami po výkopoch, ulice sa už  nebudú 
rozkopávať tam, kde sú teraz postavené 
domy s možnosťou napojenia.

V súčasnosti pracujú na stavbe našej 
kanalizácie tri skupiny, ktoré sa striedajú 

pod jedným hlavným dodávateľom.
Kanalizačné prípojky od hraníc Vášho 

pozemku si budete napájať vy, jednotliví 
účastníci začiatkom roku 2016. 

Občania, ktorí sa pripoja na kanalizačnú 
sieť  po skolaudovaní diela, bude im po-
skytnutá pomoc zo strany obce.  

Ten, kto si bude robiť prípojku neskôr, 
ohlásenie drobnej stavby si bude  vyba-
vovať sám. 

Po skončení I. a II. etapy kanalizácie, bu-
deme pokračovať vo výstavbe  III. etapy 
po schválení nenávratných finančných 
prostriedkov, ale sme tu na to, aby sa 
kanalizácia úspešne dobudovala a spre-
vádzkovala pre celú obec.  Naši občania si 
to právom zaslúžia.    

                         Jozef Bojda



Záhradkári každoročne otvárajú záhrad-
kársky rok výročnou členskou schôdzou. Tá 
sa tento rok konala 1. marca 2015 a mala 
slávnostnejší ráz než v minulosti. Príčinou 
osláv bolo, že zakladajúci členský výbor 
položil presne pred 50-timi rokmi (v roku 
1965) prvotný kameň pre spoločné delenie 
sa o poznatky z teórie a praxe pri pestovaní 
úžitkových a okrasných rastlín i stromov.

Ďalší dôvod na radosť tkvel v tom, že 
spomienka na 50. výročie založenia ZO 
SZZ (Základná organizácia Slovenského 
zväzu záhradkárov) v Lužiankach sa ko-
nala práve na záver farských misií, ktoré 
boli v našej obci po 71 rokoch.

Členovia výboru záhradkárov sa aktív-
ne podieľali na slávení rannej svätej omše 
o 8.00 hod. s misijnou kázňou „Zmysel 
života“ tým, že sa zapojili do čítania, 
nesenia obetných darov a drobných 
záhradkárskych pozorností. Slávnostnú 
atmosféru ozvláštnili oblečením sa do 
krojov na pamiatku a úctu voči svojim 
predkom.

O 14.00 hod. sa uskutočnila pobož-
nosť pri misijnom kríži, kde predseda 
záhradkárov Milan Cabánek poďakoval 
misijným bratom lazaristom za snahu 
zasiať do našich sŕdc Božie slovo ako zrno 
v rámci osemdňových misií (duchov-
ných cvičení) s očakávaným výsledkom 
bohatej úrody. Misijní bratia vincentíni 
(lazaristi) vdp. Pavol Noga a vdp. Pavol 
Kavec aj s naším kňazom vdp. Petrom 
Mihálikom nás navštívili aj na začiatku 
výročnej schôdze, ktorá sa začala o 15.00 
hod. v priestoroch kultúrneho domu. Prí-
hovor troch duchovných otcov mal silný 
náboj, radosť a zahŕňal i želanie – veľa síl 
na odstraňovanie buriny nielen v našich 
záhradkách, ale hlavne v našich srdciach.

Predseda záhradkárov zahájil schôdzu 
a odovzdal slovo tajomníkovi Dušanovi 
Spáčovi, ktorý privítal hostí i domácich 
a prečítal body programu. Potom vyzval 
spevácke skupiny Lúč a Lužiančanku na 
prezentáciu ľudových piesní. Program 
pokračoval volením mandátovej, voleb-
nej a návrhovej komisie, ktoré pozostá-
vali z predsedu a dvoch členov. Správu o 
činnosti ZO SZZ za r. 2014 predniesol Mi-
lan Cabánek. Konštatoval, že v minulom 
roku bolo prihlásených 102 členov, ktorí 
mali možnosť zúčastňovať sa brigád, 
prednášok, burzy, poznávaco-relaxač-
ných zájazdov, miestnej výstavy ovocia, 
zeleniny, kvetín, sypaných obrazov ako aj 
ochutnávky jabĺk a destilátov i pletenia 
darčekových predmetov z pedigu. Správa 
bola kvalitne pripravená, o čom svedčil 

záujem publika. Ignác Chudiak ozná-
mil počet zúčastnených záhradkárov, 
schôdza mala 60,78 % účasť, čím bola 
uznášaniaschopná. Správu kontrolno-
revíznej komisie prečítal Karol Slivkanič a 
hospodárenie s finančnými prostriedka-
mi Pavol Slovák.

Plán práce na rok 2015 je nasledovný: 
brigády na skrášľovanie obce v areáli 

ZŠ, MŠ, fary, kostola, cintorína a verej-
ných priestranstiev, burza výpestkov 
rastlín, prednášky o pestovaní ovocia, 
zeleniny, kvetín a ošetrovanie i rez stro-
mov, usporiadať výstavu ovocia, zeleniny 
a kvetín, zorganizovať poznávaco-rela-
xačný zájazd, zabezpečiť ovocie na celo-
slovenskú súťažnú výstavu do Trenčína, 
usporiadať predvianočné stretnutie s 
degustáciu ovocia a destilátov, zdobenie 
vianočného pečiva a pletenie darčeko-
vých predmetov z ratanu.

25. októbra minulého roka sa v Tren-
číne konala celoštátna súťaž o najkrajšie 
jablko a hrušku . Súťaže sa zúčastnili aj 
naši šiesti úspešní záhradkári.

Zo Slovenska bolo do súťaže zaslaných 
1396 vzoriek jabĺk s 15 odrodami, z tohto 
počtu 20 vzoriek nespĺňalo kritériá, čiže 
sa hodnotilo len 1376 vzoriek. Komisia 
pozostávala zo siedmich odborníkov. 

Naši záhradkári sa umiestnili na po-
predných miestach.
Odroda 
Idaret celkový počet vzoriek 148 
 11 Jozef Poláčik

 12 Ing. Stanislav Karas 
Rubín  77

 7 Jozef Gajdošík
 8 Alexander Ferenczy 

Šampion 49
 5 Jozef Poláčik
 6 Pavol Remenár
 8 Michal Murárik 

Golden delicious 95
 6 Jozef Gajdošík
 7 Jozef Poláčik
 8 Pavol Remenár 

Starkrimson 93
 9 Ing. Stanislav Karas 

Ontario  104
 23 Jozef Poláčik
 24 Ing. Stanislav Karas

Víťazi prevzali ocenenia z rúk predsedu 
záhradkárov so želaním, aby úspechy, 
ktoré dosiahli na celoslovenskej súťaži o 
najkrajšie jablko, boli stimulom k činnos-
tiam uplatňovaným pri pestovaní ďalších 
plodov vo svojich záhradkách.

Pri príležitosti 50. výročia ZO SZZ sa 
udelilo aj čestné uznanie týmto zaslú-
žilým členom miestnej organizácie: 
najstaršia členka Vilma Balková 91 rokov 
služobne najstaršia členka
Mária Čáporová 48 rokov 

zaslúžilí členovia:
 Štefan Krajčo 38 rokov
 Michal Murárik 36 rokov

 Milan Cabánek 36 rokov
 Jozef Balko 34 rokov
 Ing. Dušan Spáč 34 rokov
 Ing. Dagmar Jančiová 33 rokov
 Ing. Stanislav Beňo 33 rokov
 Michal Štefanka 32 rokov
 Jaroslav Bojda 32 rokov

Ocenení boli aj jubilujúci členovia 
záhradkárov.

Členská základňa SZZ v Lužiankach 
zvolila na ďalšie 5-ročné obdobie 11-
členný výbor:

 Eva Ferencyiová
 Mária Lendelová
 Janka Sedláková
 Anna Verešová
 Ing. Katarína Šebová, CSc.
 Milan Cabánek
 Jozef Gajdošík
 Ignác Chudiak
 Pavol Slovák
 Ing Dušan Spáč
 Jozef Vér

Taktiež zvolila 3-člennú kontrolno-re-
víznú komisiu :  

 Renáta Tajnaiová
 Margita Vilinová
 Ing. Karol Slivkanič
  

Členská základňa tiež jednohlasne 
schválila Milana Cabáneka za delegáta na 
Okresnú konferenciu do Nitry.

Na záver predseda záhradkárov Milan 
Cabánek poďakoval členom, ktorí aktívne 
pracovali nielen v priebehu minulého 
roka, ale aj počas päťročného obdobia. 
Vyjadril vďak u všetkým, ktorí pripravova-
li a intenzívne pracovali počas výročnej 
schôdze. Rozlúčil sa so želaním zdravia 
a úspechov v osobnom živote i záhrad-
kárskej činnosti a prianím dobrej chuti k 
občerstveniu.

Ing. Katarína ŠEBOVÁ, CSc.

Slávnostný ráz výročnej schôdze záhradkárov.

2



Skôr než nám počasie umožní vstúpiť do našich 
záhrad, dobre nám padne oboznámiť sa s novinka-
mi vedecko-výskumných pracovníkov a špecialis-
tov. Túto možnosť sme mali aj v sobotu 28. februára 
2015, keď v sále Kultúrneho domu Lužianky odzneli 
prednášky na tému pestovania zemiakov a batátov 
(sladkých zemiakov) a tiež príspevky o ovocinár-
stve i vinohradníctve. V predsále KD bola možnosť 
zakúpiť si odbornú literatúru, sadbový materiál 
zemiakov, cibuľu sadzačku, hľuzy kvetín, pôdnych 
a listových hnojív na výživu a ochranu rastlín a se-
mienka zelenín a kvetín. Odbornú akciu zabezpečo-
vala firma Organix s.r.o., ktorá sídli v Lužiankach na 
Rastislavovej ul. 323 pri Kajsianskom cintoríne.

Po dohode s predsedom základnej organizácie 
záhradkárov firma Organix zahájila prednáškovú 
činnosť o 9.00 hod. S uvítacím programom vystú-
pil Milan Cabánek, ktorý vyzval šéfa Organixu Ing. 
Róberta Kyslera, aby uviedol prednášajúcich a ich 
témy.

Pestovanie zdravých a chutných zemiakov pri-
blížili traja prednášajúci. Už v minulom roku nás 
vedeckí pracovníci podrobne oboznámili so zá-
sadami pestovania zemiakov, získané vedomosti 
sme publikovali v Lužianskych novinkách (ročník 
XVII., č.1, máj 2014). Preto teraz iba heslovite do-
plníme postup pestovania biozemiakov.

Prednášajúci odporúčajú zapracovať maštaľný 
hnoj na jeseň v množstve 300 – 400 kg na 100 m², 
použiť certifikované sadivo, predklíčené na svet-
le 21 dní pred výsadbou tak, aby klíčky dosiahli 
0,5 – 1,5 cm a boli fialovo sfarbené. Nevhodnými 
predplodinami sú repa, mrkva, kapusta, ktoré 
spôsobujú koreňomor zemiakov. Po jahodách sa 
vyskytuje verticiliové vädnutie (parazitárne ocho-
renie cievneho systému rastlín). Nevhodnými sú 
i rajčiaky a baklažán, ktoré podmieňujú výskyt 
pásavky zemiakovej a plesňové ochorenie vyvo-
lané hubou alternaria, čiže alternariózu. Mrkva a 
zeler môžu zvýšiť výskyt háďatka koreňového a 
obilniny zase chrastavosť a výskyt drôtovcov. Do 
kompostu sa neodporúčajú pridávať odpadky zo 
zemiakov neznámeho pôvodu, keďže zemiaky 
hnojené takýmto kompostom môže postihnúť 
rakovina.

Na jar v čase výsadby možno dodať do pôdy, 
priamo do jamiek, základné hnojivo Condit, čo je 
biokondicionér, ktorý nepoškodí hľuzu. Do pôdy 
tiež možno aplikovať Trifender, prípravok proti 
hubovým ochoreniam.

Čo sa týka hľúz, odborníci ich odporúčajú vy-
sádzať v spone 70 – 90 cm krát 27 – 30 cm s hĺb-
kou výsadby 8cm. Počas rastu porast plečkujeme, 
okopávame a ohŕňame.

V priebehu rastu je vhodné aplikovať Agriful 
na podporu rastu koreňovej sústavy, Tecnokel s 
obsahom horčíka (Mg) podporujúci fotosyntézu, 
tiež Tecnokel s obsahom vápnika (Ca) ovplyvňu-
júci pevnosť hľúz. Z ďalších bioprípravkov odpo-
rúčajú Tecamín Max, ktorý zvyšuje intenzitu ras-
tu stoniek a listov, tiež Controlphyt Cu spevňuje 
steblo a zabraňuje tvorbe plesní. Na podporu 
imunitného systému možno použiť Alginure, 
ktorý zvyšuje bielkoviny v organizme. 

Počas kvitnutia je vhodné použiť Tecamin Brix 
či Tecamin Flower, čo podporuje bohaté kvitnu-
tie, zväčšenie a vyfarbenie plodov. 

Na boj proti škodcom odporúčajú zakúpiť 
Agriphyt na vošky a molice, ktorý škodcovi zlepí 
dýchacie cesty a spôsobí uhynutie. Ďalším bio-
prostriedkom je PREV- B2, pomarančový olej na 
plesne, molice a méry, a Neem Azal T/S – bioin-
fekticidit proti voškám a pásavke zemiakovej, kto-
rý bol dodaný na trh pred mesiacom.

Po tom, čo odumrie vňať, biozemiaky treba vy-
brať až po 14 – 21 dňoch. Dovtedy vyzreje šupka, 
potom je nutné skladovať ich pri teplote 3 – 5 °C 
v tmavých a vetrateľných skladoch.

Náklady na pestovanie biozemiakov s biooch-
ranou na ploche 100m2 s 30 kg sadiva sú 64,50 
eur. Pri dosiahnutí nižšieho výnosu, 300 – 400 kg 
zo 100m2, sú náklady na 1kg biozemiakov 0,21 – 
0,16 eur. Pri dosiahnutí výnosu 500 kg zo 100 m2 
boli vypočítané náklady 0,13 eur na 1 kg.

Menej známu zeleninu pochádzajúcu zo Stred-
nej Ameriky s názvom batáty (sladké americké 
zemiaky) nám priblížil Ing. Darko Ďurian, PhD.

Batáty patria do čeľade pupencovité s botanic-
kým menom povojnica batátova (Impomoea ba-
tátas). Názov je prevzatý z indiančiny a pestujú sa 
v španielsky hovoriacej lokalite. Koreňové hľuzy 
sú podobné našim zemiakom, len majú podlho-
vastejší nepravidelný tvar a sú sfarbené dohne-
da, dožlta alebo dooranžova s vyšším obsahom 
cukrov, karotenoidov, bielkovín, vitamínov A, B6 
i C, ako aj minerálnych látok, vápnika, draslíka, 
železa a nerozpustnej vlákniny. Patrí medzi najvý-
živnejšiu zeleninu s vysokým obsahom škrobu a 
vlákniny. 

Batáty sú vhodné ako prevencia civilizačných 
ochorení, ako je astma, artritída, srdcovocievne 
ochorenia, cukrovka, vysoký aj nízky krvný tlak, 
podporujú črevnú peristaltiku a imunitu, pomá-
hajú prekonaniu stresových situácií, redukujú 
telesnú hmotnosť a je ich vhodné podávať aj 
pacientom s Alzheimerovou a Parkinsonovou 
chorobou.

Batáty sú teplomilnou rastlinou, preto je naj-
vhodnejšie vysádzať ich sadenice do voľnej pôdy 
až máji (tak ako rajčiny a papriku), keď vonkajšia 
teplota je vyššia než 10 °C. Vysádzajú sa do sponu 
70 – 120 cm krát 30 – 40 cm. Na záhon je najvhod-
nejšie použiť čiernu fóliu, do ktorej sa urobí otvor 
prestrihnutím v tvare kríža a posadí sa rastlina, 
ktorá sa intenzívne zalieva iba 3 – 4 dni, potom 
iba raz za týždeň tak, aby sadenica nebola prevlh-
čená, lebo inak trpí plesňami a drôtovcami. Počas 
pestovania treba pôdu mechanicky odburiňovať 
a vhodné je i prihnojovať ju organickými hnojiva-
mi s humínovými kyselinami (prípravok Agriful a 
Tecamin Max). Priemerná úroda je 1,5 až 2 kg z 
jednej sadenice. Hľuzy sa vykopávajú pred mraz-
mi opatrne, buď vidlami, alebo rýľom, umyjú sa a 

nechajú sa presušiť zhruba 3 dni. Uskladňujú sa 
pri teplote 13 – 16 °C a 75 – 80 % relatívnej vlh-
kosti. Skladovať ich v chladničke nie je vhodné, 
pretože môžu dostať nepríjemnú chuť. 

Po prednáškach nám firma rozdala sadenice a 
hľuzy batátov, čo sme prijali s veľkým nadšením 
a vďakou.

Krátka prestávka na občerstvenie prerušila 
prednáškovú činnosť, po ktorej sa ujal slova prof. 
Ing. Ivan Hričovský, DrSc. Ten na začiatku oboz-
námil prítomných s publikáciami, ktoré sú v sú-
časnosti v predaji a zaoberajú sa ovocinárstvom 
a vinohradníctvom. Poskytol informácie o tom, 
kedy odpovedá na otázky poslucháčov v masmé-
diách, a konštatoval, že obyvateľstvo sa orientuje 
na okrasné záhrady, nie na úžitkovo okrasné. 

Profesor nás zahrnul aktuálnou štatistikou, na 
Slovensku je 7820 ha sadov a 42 000 ton sklado-
vých priestorov. Naša krajina má evidovaných 70 
000 záhradkárov a 76 000 ha pôdy pripadá na zá-
hradky. Za znepokojujúcu označil spotrebu ovo-
cia, ide iba o 71,8 kg na osobu ročne, pričom sa 
odporúča konzumovať až 95 kg. Priemerný Slo-
vák skonzumuje za rok 21 kg jabĺk, 4,8 kg hrozna, 
3,7 kg hrušiek, 3,6 kg broskýň, 2,8 kg sliviek, 2,3 kg 
marhúľ, 30 dkg orechov, 13,7 litra vína (Francúzi 
až 50 l), 10,8 l tvrdého alkoholu. Konzumenti rad-
šej navštevujú obchodné reťazce, kde si zakúpia 
banány, pomaranče, kivi a iné ovocie i zeleninu 
zo zahraničia.

Predchádzať civilizačným chorobám môžeme 
aj zdravým štýlom života a vyššou konzumáciou 
ovocia a zeleniny. Z tohto dôvodu prednášajúci 
uviedol obsah vitamínu C v jednotlivých druhoch 
ovocia pestovaných na Slovensku. Prof. Hričovský 
doviezol z bývalého Sovietskeho zväzu rakytník 
rešetliakový, ktorý obsahuje od 200 – 900 mg vi-
tamínu C a je vhodný na priamy konzum, šťavy, 
marmelády a kompóty. Urýchľuje hojenie popá-
lenín. Rakytník je cudzoopelivý, preto jedna sam-
čia rastlina opelí až štyri samičie. Ďalšie zdroje vit. 
C sú: šípky 300 mg v 100 g plodov; čierne ríbezle 
220 mg; jarabina 150 mg; drienka 87 mg; egreš 
41 mg; jablká: Ontário 32 mg, odrody: Golden de-
licious, Idaret, Jonathan 10 – 18 mg, Skrimka 42,5 
mg; arónia 18,2 mg; marhuľa 10,50 mg; hruška 
3,7 mg.

Záhradkár sa teší aj zo včasne kvitnúcich stro-
mov. Takýmto je aj drieň, ktorý vytvára kvetné 
puky už v jeseni predchádzajúceho roku a na 
jar, koncom marca, keď je teplé počasie, zakvitne 
drobnými žltými kvetmi a v auguste vydá červe-
né podlhovasté chutné plody.

Keďže sála KD bola obsadená poslucháčmi skôr 
narodenými, pán profesor vyzdvihol pestovanie 
a konzumáciu sliviek, ktoré blahodarne vplýva-
jú na zrak i pamäť, taktiež človeku pripútanému 
na lôžko by sa mali podávať sušené slivky, lebo 
obsahujú prospešný alkaloid. V záhradách od-
porúčal odrody Jojo, Čačanská lepotika, Kalinka, 
Prezident, Prezenta, teda odrody nepodliehajúce 
vírusovej šárke. So smútkom v hlase spomenul, 
že pozná iba jedného pestovateľa, ktorý má muš-
kátovú slivku.

Najvhodnejší podpník pre slivkoviny je St. Ju-
lien. Prvý meďnatý postrek proti kučeravosti sa 
používa pri vonkajšej teplote 7 °C a ďalší sírnatý 
pri 13 °C.

Najväčšiu radosť prinesie záhradkárovi prvé 
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zrelé ovocie po zimnom období. Toto potešenie 
môže zakúsiť po šťavnatej, pekne vyfarbenej 
čerešničke, ktorá je aj prírodnou lekárňou proti 
nervovým poruchám. Pre nízkokmenné čerešne 
je najhodnejší podpník GiSeLA 5 a odroda Lapi-
nus, ktorá je samoopelivá, zo skorých srdcoviek 
Karešová a Kaštanka, ktoré nie sú červivé. Odroda 
Burlat je stredne skoro dozrievajúca. Z višní odro-
da Morela a Favorit.

Zo známych starších odrôd marhúľ maďarská 
a veľkopavlovická, v ponuke sú aj slovenské od-
rody, ktoré majú dlhší čas kvitnutia 10 až 14 dní, 
takže kvety úplne nezničí jarný mráz. Sú to Vel-
bora, Veselka a Vesna. Pre marhule a broskyne je 
vhodný vegetatívny podpník St. Julien. V auguste 

dozrievajú odrody broskýň Redhaven, Fairhaven, 
Sunhaven. Pestovateľ si pochutí aj na semená-
čoch.

Jablone sú najčastejšie sa vyskytujúce stromy 
v záhradách. V súčasnosti je možné zabezpečiť si 
odrody rezistentné (odolné) voči chrastavitosti a 
múčnatke. Jednou z mnohých je aj letná odroda 
Júlia, neskorá letná odroda Retina a zo zimných 
odrôd Florina, Rubinola, Topas a iné. Treba si vší-
mať aj staršie miestne odrody – Ontario a Parke-
rovo (kožovka), ktoré sú odolné voči chorobám.

Pre hrušku sa najčastejšie používa podpník 
plánka. Z letných odrôd Wiliamsova, Clappova, 
ktoré sú zrelé v auguste. Jesenné odrody – Konfe-
rencia a Nitra, odolná proti chrastavosti, aj zimné 

odrody Dicolor, Lucasova so zberovou zrelosťou 
v októbri.

Štepené orechy rodia už v treťom/štvrtom 
roku, majú menší vzrast, režú sa v apríli a máji. 
Samoopelivé odrody: Apolo, Mars, Jupiter, Lake, 
Seifersdorfský, Sychrov s červeným jadrom.

Z bobulovín prednášajúci spomenul raz rodia-
ce jahody Senga Sengana (poploskorá), Elvíra, 
Elsanta a iné, remontujúce Lidka, Calypso, Evita 
atď.

Odrody červených ríbezlí: Detvan, Tatran, Hron 
a z čiernych, Tiben, Tisel, Titania.

Z egrešov Invicta, Rolanda, Rokula, Rixanda.
Maliny treba rezať hneď po zbere za prvým 

púčikom. Odrody Rubín, Granát sú raz rodiace a 
odrody Ada, Bliss a Medea sú remontujúce.

Černice (ostružina černicová) sa režú na jeseň 
po zbere a v auguste bočné výhony za 3 – 5 púči-
kom (4 – 5 listom).

Okolie ovocných stromov je vhodné pohnojiť 
dreveným popolom, ktorý obsahuje rôzne mine-
rálne látky.

Profesor na koniec prednášky dal do pozor-
nosti akcie, ktoré sa budú konať v Trenčíne i Pieš-
ťanoch, a poeticky sa rozlúčil. Po ukončení pred-
nášky bola možnosť zakúpiť si jeho publikácie aj 
s venovaním.

Sobotňajšie prednášky nás poučili, povzbu-
dili a naštartovali do čakajúcich záhradkárskych 
prác.

Ing. Katarína ŠEBOVÁ, CSc.

Výbor Základnej organizácie Slovenského zväzu 
záhradkárov (ZO SZZ) v Lužiankach zorganizoval 
dňa 11. 4. 2015 praktické ukážky rezu ovocných 
stromov vo farskej záhrade. Ignác Chudiak najskôr 
teoreticky vysvetlil, prečo je potrebné vykonávať 
tvarovanie a rez ovocných drevín.

Táto problematika je veľmi široká, rez sa usku-
točňuje počas celého roka, o čom oboznámim 
v tomto článku len čiastočne. Rez sa musí robiť 
individuálne so zohľadnením na druh a odro-
du stromu. Pestovateľ môže robiť rez vlastným 
spôsobom, a tým aj konečný efekt je u každého 
stromu iný. Ovocinár by mal poznať zákonitosti 
vzťahov medzi rastom a rodivosťou ovocných 
drevín.

Cieľom tvarovania a rezu je vypestovať pevnú, 
silnú, svetlú korunu a podporiť skorú a pravidel-
nú rodivosť. U starších ovocných stromov je tre-
ba udržať vhodný vzťah medzi rastom a rodivos-
ťou počas celého života stromu. V neposlednej 
miere rez ovplyvňuje počet, veľkosť, vyfarbenie, 
kvalitu plodov a pozitívne vplýva na zdravotný 
stav celého stromu.

Ovocinár sa riadi všeobecnými zásadami rezu. 
U ovocných stromov sadených na jar skracuje 
korunku hneď po zasadení, pretože stromček má 
iba časť koreňov, ktoré by nestačili kvalitne záso-
biť živinami bohato rozvetvenú korunu. Strom-
čeky vysadené na jeseň skracuje na jar, pretože 
cez jeseň a zimu je vegetačný pokoj. 

Prvý rez na jar je u všetkých ovocných stro-
mov rovnaký. Necháva sa stredník a 3 – 5 boč-
ných výhonkov. Výnimku tvorí kotlovitá koruna 
(marhuľa a broskyňa), kde sa stredník skracuje a 
bočné konáriky prerastajú. Takto sa režú normál-
ne vyvinuté korunky, kde sa vonkajšie konáriky 
skracujú na polovicu, stredné na 2/3 a stredník sa 

zreže o 10 – 20 cm vyššie než vonkajšie konáriky 
po reze. Pri slabo vyvinutej korunke sa rez robí 
na bočných konárikoch (výhonoch) aj na stred-
níku za tretím očkom. U nepravidelne vyvinutej 
korunky s dvomi výhonmi sa zreže jeden výhon, 
a keď je vyrastený stredník a dva nepravidene 
nasadené konáriky na stredníku, tak sa skracujú 
bočné výhony o 2/3 a stredník sa zreže o 10 – 20 
cm vyššie od úrovne rezu bočných výhonov.

V prvom roku pestovania len korunku presvet-
ľujeme tým, že odstraňujeme prebytočné koná-
re, ktoré rastú dovnútra koruny, križujú sa alebo 
rastú príliš blízko vedľa seba rovnakým smerom. 
Samozrejme, že odstraňujeme suché, nalomené 
a choré konáre.

V 3 – 5 roku od vysadenia robíme výchovný rez. 
Ovocné stromy s odrodami bujnejšie rastúcimi a 
rodiace na dlhších rodivých letorastoch skracuje-
me rezom menej než odrody rastúce slabšie, ale 
rodiace na krátkych letorastoch a všetky stromy 
s pomalým rastom sa skracujú viac. Tieto metódy 
rezu uplatňujeme pri jadrovinách 4 – 5 rokov a 
pri kôskovinách 2 – 3 roky, teda dovtedy, až hlav-
né konáre vytvoria dostatočný rodivý obrast. 
Pojem „rodivý obrast“ označuje súbor rôznych 
typov konárov, na ktorých sa utvárajú kvetné 
puky prinášajúce úrodu.

Neskôr, keď sú stromy staršie, čo sa prejavuje 
tým, že sa začnú striedať úrodné roky s neúrod-
nými, treba korunu zmladzovať. Zmladzovanie 
sa vykonáva v predjarí, hlbším rezom do starého 
dreva. Postup musí byť individuálny, podľa odro-
dy, životaschopnosti stromu a so zohľadnením 
pestovateľskej oblasti. Prvý krok pri zmladzovaní 
je presvetľovanie, čiže odstránenie suchých, na-
lomených a chorých konárov a tiež odstránenie 
moníliózou mumifikovaných plodov. Druhý krok 

je rez hlavných (kostrových) konárov smerom od 
horných k dolným. V horných častiach konáre 
skracujeme o 1/4 až 1/2 a ponechávame rodivý 
obrast smerujúci vodorovne. Konáre v dolnej 
časti stromu skracujeme menej než v hornej 
a rodivý obrast by mal smerovať šikmo hore. 
Podľa rovnakých zásad zmladzujeme aj slabšie, 
polokostrové konáre. Rok pred zmladzovaním sa 
odporúča ovocné stromy pohnojiť, aby mali do-
statočné zásoby živín, lebo zmladzovanie stro-
my značne vyčerpáva. Nehnojíme dusíkatymi 
hnojivami, ktoré podporujú bujný rast výhonov 
a vlkov.

Boli sme upozornení, že je potrebné všímať si 
celý strom a výmladky buď koreňového charak-
teru, alebo vyrastajúce z kmeňa je treba zrezať.

Každý ovocný druh aj odroda si vyžadujú sa-
mostatný spôsob rezu. Rez jednotlivých ovoc-
ných stromov má svoje špecifiká, priblížime si 
rez u konkrétnych druhov.

Tvarovanie a rez ovocných drevín má úzky sú-
vis s koreňovou sústavou a s termínom výsadby 
stromov.

Najvhodnejší termín výsadby u jabloní je v 
jeseni od 15. októbra do 20. novembra. Prvý rez 
sa vykoná v predjarí najvhodnejšie do 15. mar-
ca, čím sa vyformuje korunka. Rodivý obrast sa 
vytvára najčastejšie na dvojročnom a staršom 
dreve. Pri odrodách s krátkym rodivým obrastom 
skracujeme konáre viac. Pri odrodách s dlhým ro-
divým obrastom vykonávame iba presvetľovanie 
koruny. Pri stredne dlhom rodivom obraste kom-
binujeme skracovanie s presvetľovaním. Letný 
rez robíme začiatkom júla.

Aj hrušky sadíme v jeseni. Zásady rezu sú po-
dobné ako u jabloní – letný rez vykonávame v 
auguste, najmä u starších stromov. Hrušky majú 
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kratší rodivý obrast a nie taký hustý ako jablone.
Čerešne možno sadiť na jeseň, ale aj na jar. V 

mladosti rastú veľmi rýchlo, možno použiť vý-
chovný a presvetľovací rez a neskôr rezať čo naj-
menej. Najvhodnejší čas na rez je pri zbere alebo 
krátko po ňom. Kvetné púčiky vytvárajú prevaž-
ne na dvojročnom a staršom dreve.

Višne s ovisnutými konármi rodia na dlhých le-
torastoch a majú sklon k vyholovaniu, vyžadujú 
silný rez rodivého dreva po zbere úrody a každé 
3 – 4 roky zmladzovanie. U odrôd so vzpriame-
nejším rastom treba robiť rez v auguste.

Slivkoviny – slivka, sliva, ringlota, mirabelka – 
sa sadia na jeseň po 15. októbri. Základný rez ro-
bíme po zbere úrody. U starších stromov sa robí 
zmladzovací rez. Možno vykonávať aj jarný rez 
počas kvitnutia. Slivkoviny majú tendenciu vyhá-

ňať výmladky, ktoré pravidelne odstraňujeme.
Marhule je možné sadiť na jeseň alebo na jar. 

Korunka sa upravuje na jar, so stredníkom alebo 
bez neho, ide o tzv. kotlovitú korunu. Koncom 
mája až v júni sa odporúča robiť Šittov rez a po 
ňom sa letorasty vylamujú alebo režú, lebo mar-
huľa sa veľmi zahusťuje.

Broskyne je najvhodnejšie sadiť na jar. Tvarujú 
sa do kotlovitej koruny. Rodia na jednoročných 
výhonoch. Skoré a stredne skoré odrody sa po 
zbere presvetľujú a v apríli na začiatku kvitnutia 
stačí skrátiť výhony. Odrodené drevo sa prerezá-
va na jar.

Lieska obyčajná rastie vo forme kra. Sadenice 
sa sadia na jeseň. Na jar sa skracujú výhony na 
4 – 6 púčikov. Presvetľovanie sa robí od 4 roku, 
ponecháva sa 4 – 5 hlavných konárov. V júni až 

júli sa skracuje na 4 – 6 púčikov. Zmladzovanie sa 
vykonáva po pätnástich rokoch.

Orech kráľovský štepený je najvhodnejšie sa-
diť skoro na jeseň. Vysádza sa jednoročný špičiak 
(hrotiak), ktorý nemá založenú korunku. Korun-
ku tvarujeme až v druhom roku. Najvhodnejší 
termín rezu je koncom apríla a začiatkom mája, 
keď letorasty dosahujú 5 – 7 cm.

Ignác Chudiak taktiež upozornil, že väčšie rany 
treba zatierať voskom. 

Táto akcia rozprúdila živú diskusiu, prítomní 
kládli ešte veľa konkrétnych otázok, ktoré si po-
trebovali objasniť pri pestovaní svojich ovocných 
stromov.

Ing. Katarína ŠEBOVÁ, CSc.

Komisia životného prostredia pri obecnom 
zastupiteľstve 25. 4. 2015 zorganizovala brigá-
du. Niekoľko dní pred ňou pozývala prostred-
níctvom miestneho rozhlasu tunajšie organi-
zácie a občanov, aby sa zapojili do brigádnickej 
činnosti. O 9.00 hod. sa dobrovoľná pracovná 
skupina zhromaždila pred obecným úradom, 
kde sme boli poslancom Pavlom Kostolníkom, 
ktorý má na starosti oblasť životného prostre-
dia, rozdelení na jednotlivé úseky v rámci celej 
obce.

Záhradkárom bola pridelená farská záhra-
da. S úsmevom a so svojím náradím odchá-
dzali do tohto areálu. Vdp. Peter Mihálik a 
predseda záhradkárov Milan Cabánek rozde-
lili prítomných do troch skupín. Jedna muž-
ská partia pracovala pri oplotení vinohradu. 
Druhá chlapská skupina pílila a sekala nále-
tové dreviny a tiež odstraňovala zhrdzavené 
pletivo a stĺpy, ktoré oddeľovali farskú záhra-
du od pozemku železnice. Posledná skupina, 
ženy, lámala drobné dreviny na požadovanú 
dĺžku a ukladala na kopy, ktoré boli v nasle-
dujúcom týždni vyvezené nákladnými auta-
mi na určené miesto, aby boli podrvené na 
kompost.

Do práce sa zapojili aj novoprijatí záhrad-
kári, manželia Edko a Janka Tomašíkovci. 
Keďže sa o ťažkej fyzickej práci zle píše tým, 
čo ju nevykonávali, požiadali sme o to pria-
mo zúčastnených. Manželia Tomašíkovci 
ochotne napísali nasledovné:

Jedna časť mužskej partie pracovala na 

oplotení vinohradu, pretože je plánované 
ekologické kosenie ovečkami, a tie by vinič 
pri spásaní zelene mohli poškodiť. Táto práca 
spočívala v osadení stĺpov na vedenie špo-
novacieho drôtu a pletiva. Práca zdanlivo 
jednoduchá zabrala veľa času, keďže pod 
malou vrstvou zeminy sa nachádzalo veľa 
betónu, kameňov a stavebnej sute, ktoré 
boli pozostatkami predchádzajúcich stavieb 
v areáli. Napokon prácu záhradkárom uľahčil 
hlavne motorový vrták, ktorý využili na vyvŕ-
tanie dier na osadenie stĺpov. Práca bola veľ-
mi dobre zorganizovaná, každý vedel, čoho 
sa má chytiť. Jeden vŕtal diery do zeme pre 
osadenie stĺpov, ďalší osádzali a zvárali ro-
hové stĺpy. Na zaliatie nebol použitý betón, 
takže ďalší z brigádnikov ich ubíjal makada-
mom. Následne sa vŕtali diery na šponova-
cie drôty. Finálnou prácou bolo natiahnutie 
ohradového pletiva. Celú túto činnosť spre-
vádzali humor a dobrá nálada.

Počas horlivého brigádničenia boli nutné 
prestávky, keď nás vdp. Peter Mihálik ponú-
kal chutnými, kvalitnými a estetickými do-
mácimi koláčmi, ktoré boli plnené sladkými 
i slanými plnkami a rôznymi nápojmi.

Na pomoc prišli ešte aj iní chlapi, ktorí 
dovtedy pracovali v inej časti obce. A takto 
svorne sme brigádničili až do poludnia. Po 
podaní obeda ženská skupina odišla a muž-
ská partia pracovala až do ukončenia oplote-
nia vinohradu.

Dobrovoľníkom sa dostalo pochvaly od 
pána farára za kus vykonanej práce, no tiež 
bola z jeho úst vyslovená požiadavka na ďal-
šiu brigádu, pretože sa pod náletovými dre-
vinami nachádzala divoká skládka v časti po-
zemku patriacemu železnici. Tak sme dňa 2. 
5. 2015 od 9.00 hod. vyhrabávali, vytrhávali, 
nakladali na táčky a do vriec všetku nečistotu 
a odvážali sme do kontajnera pred budovou 
fary. Počasie nám z rána neprialo, mrholilo. 
Tu padla aj výstižná poznámka od Milana 
Cabáneka, ktorú získal od svojich predkov. 
Ranné mrholenie, ako ženské slzy, z toho si 

nič netreba robiť. V tú sobotu sa to potvrdilo, 
lebo neskôr bolo príjemne a tešili sme sa, že 
sme sa nedali odradiť. Ale či je to vždy v ži-
vote tak? Na to by sme asi potrebovali dlhšie 
štatistické sledovanie. No skládka bola veľmi 
rozsiahla a všetko sme nezvládli vyčistiť ani 
v tento deň.

Brigáda vo farskej záhrade a v susedstve 
opäť pokračovala aj v deň pracovného po-
koja 8. 5. 2015. V ten piatok sa zhromaždilo 
okolo 40 nadšencov, medzi ktorých patrili 
aj záhradkári. Veľmi sme sa snažili, aby sme 
úplne zneškodnili divokú skládku, ale predsa 
niečo z nej zostalo. Niektorí chlapi nahadzo-
vali a iní odvážali smeti do kontajnera. Ženy 
vyhrabávali spočiatku ešte farskú záhradu a 
neskôr zbierali, zhrabovali nečistoty na želez-
ničnom pozemku a nahadzovali ich na fúrik. 
Iní muži ohradzovali otvorenú časť farskej 
záhrady.

Cez prestávky sme si pochutnávali na mäk-
kých koláčikoch od prajných gazdiniek a pili 
nápoje, veď slnko pripekalo. Opäť nás čakal 
výborný obed, tentoraz to bola vynikajúca 
kapustnica a rôzne koláče a pagáče.

Počas fyzickej práce brigádnik môže roz-
mýšľať a hovoriť. Kládli sme si otázky, koľko 
rokov sa tu nosil odpad. Niečo sme si vede-
li zdôvodniť, že pokiaľ nebol v obci zberný 
dvor v časti Korytov, tak susedný závod mo-
hol vyvážať svoje nepodarky tam. Ako to 
bolo? Žeby to občania zbadali a pričlenili sa, 
alebo to bolo naopak? No počuli sme, že to 
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neboli iba Lužiančania, ale aj občania z okoli-
tých dedín. V smetiach sa našli detské cumlí-
ky, výbava a oblečenie pre deti aj dospelých. 
Lieky v tabletkách, práškoch, fľaštičkách. Veľ-
ké množstvo plastových vriec rôznej veľkosti, 
fľaše od alkoholických a nealkoholických ná-
pojov, poháre sedemdecové a štvorlitrové, 
poháre na pivo a vodu, obaly umelohmotné, 
koberce. Rôzne časti stavebného materiálu, 
stavebná suť, polámaný azbest, drôty, roxor 
a mnoho, mnoho iného odpadu z domác-
ností.

Pýtali sme sa navzájom, čo človeka vedie k 
tomu, že si doma uprace a nečistotu zavezie 
a vysype na verejné priestranstvo.

Dňa 16. 5. 2015 záhradkári uskutočnili 
burzu výpestkov zeleniny, byliniek, črepní-
kových i vonku pestovaných kvetín, suchých 
hľúz a rastlín do skalničiek. Pred OÚ Lužianky 
so začiatkom o 8.45 hod. záhradkári zadarmo 
ponúkali a vymieňali vypestované rastliny. 

Tento článok nabáda použiť výrok Leva 
Nikolajeviča Tolstoja: „Všetko, čo vnáša jed-
notu medzi ľudí, je krása a blaho. Všetko, čo 
ich rozdeľuje, je zlo a škaredosť. Všetci ľudia 
poznajú túto pravdu. Je zapísaná v našom 
srdci.“

Jana Tomašíková, Ing. Eduard Tomášik, Ing. 
Katarína Šebová, CSc.

Zo života spoločenskej organizácie Poľov-

ného združenia Berbecíny Lužianky
Rok 2015 sa pre nás poľovníkov a priate-

ľov prírody začal celkom pekne, a to preto, 
že sme v našej obci Lužianky otvorili už 12. 
plesovú sezónu tradične lesničiarmi a tón-
mi lesných rohov, typických pre otváranie 
poľovnej sezóny spoločných poľovačiek. 
Tohto roku v Lužiankach dňa 31. januára 
2015 opäť zazneli poľovnícke „halali“. Tento 
ples je vyhľadávaná a obľúbená akcia pre 

jeho jedinečnú a neopakovateľnú atmosfé-
ru. Patrí k neodmysliteľným povianočným 
udalostiam našej obce. PZ Berbecíny ako 
jediná dobrovoľná spoločenská organizácia 
usporadúva pre občanov obce a hostí takúto 
veľkolepú akciu a je o ňu z roka na rok väčší 
záujem. Tradične dobrá nálada vrcholila ťa-
hom tomboly. Vďaka patrí sponzorom, ktorí 
nám ceny do tomboly dodali. PZ Berbecíny 
so sídlom v Lužiankach plánuje v začatej 
tradícii pokračovať. Aj v budúcom roku po 
vianočných sviatkoch plánujeme zrealizovať 
13. ročník poľovníckeho plesu, konkrétne 23. 
januára 2016. Tešíme sa na spoločnú zábavu 
pri dobrom vínku, perfektnej večeri, obdare-
ní tombolou, naladení živou hudbou a omá-
mení úžasnou atmosférou. V mesiaci február 
došlo k tomu najhoršiemu, čo môže každé 
poľovné združenie stretnúť. Vlastníci pôdy 
neobnovili s nami zmluvy na Výkon práva 
poľovníctva a PZ Berbecíny prišlo o revír, 
v ktorom poľovalo bezmála 50 rokov, z toho 
niektorí z nás v ňom poľovali viac ako 40 ro-
kov. Bohužiaľ, taká je realita. Táto nová situá-
cia zapríčinila, že viacerí členovia PZ Berbecí-
ny nás opustili a zostali len tí najskalnejší.

Bol volený nový výbor v zložení: predseda 
Mgr. Jozef Vozár, tajomníkom Pavol Vereš, fi-
nančný hospodár Mgr. Pavol Kostolník, kon-
trolór Ladislav Lauko a v PZ zostali členovia 
Ing. Jozef Lauko, Ing. Daniel Lauko, Ladislav 
Tóth, Juraj Tóth a Ladislav Látečka.

Povedali sme si, že i nepriazni osudu sa dá 
čeliť a nastavili sme si novú formu pôsobenia. 
Spoločenská organizácia Poľovné združenie 
Berbecíny bude fungovať i naďalej s tým, že 
budeme prospešní obci i jej občanom. Bude-
me sa aktívne podieľať na skrášľovaní obce a 
zúčastňovať sa spoločenského života tak, že 
nám zostane čas aj na aktívne poľovné vyži-
tie. Preto plán činnosti na tento rok je nasle-
dovný: zorganizovať tradičný strelecký pre-
tek o putovný pohár starostu obce Lužianky, 
brigádnicky pomôcť pri skrášľovaní obce, zú-
častniť sa spoločnej poľovačky na hosťovaní 
a, samozrejme, zorganizovať v januári 2016 
poľovnícky ples. 

11. apríla sme sa zúčastnili brigády na od-
straňovaní nepovolených skládok na Kory-
tovskej ul. 

Dňa 12. 6. 2015 pri príležitosti MDD sa Jozef 
Vozár a Pavol Kostolník zúčastnili kynologic-
kej akcie v areály školy, kde spolu so svojimi 
štvornohými kamarátmi predviedli deťom 
z materskej školy (veľkáčom aj malkáčom) 
ukážky práce poľovne upotrebiteľných psov. 
Stojí za zmienku, že v Lužiankach máme psí-
ka menom Sorbon, ktorý si na školské ihrisko 
priniesol aj svoje ocenenia zo súťaží a výstav 
psov a hrdí sa titulom Šampión krásy SR za 
rok 2014. V tom istom roku bol zapísaný do 
knihy chovných psov plemennej knihy SPZ 
SR. 

Ukážka výcviku psíkov bola pre deti ne-
smierne zaujímavá, o čom svedčí i to, že 
psíkov spontánne povzbudzovali v ich vý-
konoch. Samozrejme, taktiež si mohli psíkov 
pohladkať, pretože o to zaujalo veľkáčov aj 
malkáčov najviac. Ak bude záujem, určite sa 
na podobnej akcii s deťmi na školskom dvo-
re ešte uvidíme. 

Dňa 21. 6. 2015 sa konal už 13. ročník stre-
leckého preteku už o 3. putovný pohár sta-
rostu obce Lužianky. Bohužiaľ, veľká účasť 
strelcov nebola, pretože sa v okolí konali 
viaceré strelecké preteky. Akcia však bola 
napínavá, pretože v rozstrele o druhé miesto 
sa stretli až traja strelci. Absolútnym víťazom 
sa stal strelec Matúš Pista z Trebatíc. Druhé 
miesto patrí Jozefovi Buchovi z Nitry a tretie 
miesto si vystrieľal Milan Hladký z Bábu. Naj-
viac nás mrzelo, že na strelnicu neprišli naši 
občania (okrem výnimiek, čo boli len 3 rodi-
ny), nepovzbudili strelcov, nevideli perfekt-
nú streľbu na asfaltové holuby a nepochutili 
si na mimoriadne chutnom poľovníckom 
guláši, ktorý sme tentoraz pripravili z diviaka 
a srnca. Veríme však, že na budúci rok prídu 
medzi nás aj naši občania s rodinami, preto-
že 14. ročník streleckých pretekov o putov-
ný pohár starostu obce sa bude konať v so-
botu 30. 4. 2016. Týmto vás všetkých srdečne 
pozývame a určite pripravíme zaujímavý 
program aj pre našich najmenších fanúšikov, 
pre naše deti. 

Určite všetci veľmi dobre poznáte pore-
kadlo: „Nejde hora k Mohamedovi, ide Mo-
hamed k hore.“ V stredu 17. 6. 2015 v popo-
ludňajších hodinách sme sedeli v záhrade 
s Pavlom Verešom, keď tu zrazu sa v našej 
záhrade objavilo malé srnčiatko. V poľovnej 
terminológii to môžeme povedať, že „prišiel 
sa nám ukázať prírastok.“ Malé srnčiatko si 
pochutnalo na hlávkovom šaláte, na listoch 
z červenej repy a iných bylinkách a zelinkách, 
ktoré sú v záhrade. Urobilo nám krásne po-
poludnie, fantastický neopísateľný zážitok, 
ktorý sme natočili na kameru a urobili nie-
koľko foto záberov, pretože by nám nik neu-
veril, že voľne žijúce zvieratko môže prísť aj k 
príbytku. Nuž darmo, tam, kde žijú dobrí ľu-
dia, žije sa v symbióze prírody a obyvateľov. 
Nedalo nám to a o tento úžasný a neobyčaj-
ný zážitok sa chceme podeliť aj s vami. /foto 
srnčiatka na záhrade/      

Mgr. Jozef Vozár
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My z kultúrnej komisie si veľmi ceníme 
zvyky, ktoré naša krásna dedina dodržuje od 
nepamäti.  Kultúrne vyžitie je v nej bohaté 
a chceme, aby bolo ešte bohatšie. 

29. 3. 2015 Vynášanie  Moreny
Ale čo je to vlastne Morena? Morena 

bola staroslovanská bohyňa zimy a smrti, 
veľmi známa i v dnešnom folklóre. Je to 
zosobnená zima, na jar sa končí jej vláda. 
Nie je však možné považovať ju len za 
bohyňu smrti alebo za akúsi ohyzdnú sta-
renu. Je vraj veľmi krásna. Podľa povestí 
mala sestru nazývanú Živa, ktorá bola bo-
hyňou jari a života. Prebúdzala sa na jar a 
jej vláda sa končila jeseňou.

Tradičným rituálom praktikovaným 
aj dnes je vynášanie Moreny a jej upá-
lenie alebo utopenie. Najčastejšie sa 
hádže z mosta alebo zo skaly. Je veľ-
mi zaujímavé, že napriek tisícročné-
mu potláčaniu pohanských rituálov 
sa dodnes zachoval jeden z nich vo 
veľmi živom zvyku vynášania Moreny. 

30. 4. 2015 – Stavanie Mája
Máj je pôvodne mladý stromček, naj-

častejšie smrekový, jedľový alebo brezo-
vý, ktorý mal symbolický význam a bol 
výrazom prírodného mýtu o boji zimy s 
jarou, smrti so životom; symbol na jar sa 
obnovujúcej prírody. Takmer u všetkých 
národov bolo zvykom nosiť máje na za-
čiatku jari alebo leta v slávnostnom sprie-
vode po dedine za spevu starodávnych 
obradných piesní ospevujúcich tvorivú 
silu prírody a pri tanci prejavujúcom ra-
dosť z víťazstva jari na zimou. Často sa 
máje rozlične ozdobovali, najmä pestrými 
stužkami, farebnými papiermi a podobne; 
miestami sa tiež obliekali do ženských šiat 
alebo na ne vešali malé bábky.

Neskôr pôvodný význam májov upa-
dol do zabudnutia, ale zvyk stavať máje 
existuje v mnohých krajinách dodnes. 
Na Slovensku napríklad máje stavajú ako 
okresané a ovenčené stromy mládenci 
pred 1. májom pred tie domy, kde je na 
vydaj súca dievka/ich milenka, inokedy sa 
stavia len jeden ústredný máj pre obec a 

podobne. Väčšinou ide o celý strom, ktorý 
je zbavený vetiev a kôry; iba horná časť sa 
ponecháva s vetvami.

Naša stavanie bolo sprevádzané spieva-
ním našich speváckych zborov.

10. 5. 2015 – Deň  matiek
Dňa 10. mája 2015, pri príležitosti dňa 

matiek, sa v sále kultúrneho domu v Lu-
žiankach  uskutočnila kultúrna akcia 

„Deň matiek“. Kultúrna komisia pri OZ v 
spolupráci so starostom zorganizovali 
toto podujatie, aby si aj týmto spôsobom 
uctila naše mamičky a babičky. Na bo-
hatom kultúrnom programe sa podieľali 
členovia kultúrnej komisie, spevácke sú-
bory Slnečnica, Lúč a Lužiančanka, ktoré 
svojimi piesňami spríjemnili voľné chvíle. 
Riaditeľka materskej školy pripravila spo-
lu s deťmi materskej a základnej školy pár 
krásnych vystúpení, vystúpili takisto ma-
žoretky a moderný tanec Madhouse.

4. 7. 2015 – Lužiansky kotlík  5. ročník
V sobotu 4. júla sa v areáli ško-

ly uskutočnilo piate pokračovanie 
Lužianskeho kotlíka. Súťažilo 17 
družstiev, na prvých miestach boli 
odovzdané ceny a takisto aj medai-
ly. Oficiálne otvorenie a zahájenie 

súťaže bolo o 13.00, výsledky boli 
vyhlásené o 17.15 . Na treťom mies-
te sa umiestnilo družstvo X-Gastro, 
na druhom mieste družstvo BU-KI , 
na prvom mieste skončilo družstvo 
Bistro u Tóna. Po skončení varenia po-
kračovala voľná zábava s DJ-om, pre 
deti bol k dispozícii hrad na skákanie, 
bazén z guľou, trampolína, maľovanie 

na tvár a rôzne hry, po ktorých dostali 
deti zaslúženú odmenu.

Ing. Juraj Dominka

Obec  Lužianky  privítala  športovcov 
VI. Okresnej športovej   olympiády   
seniorov.

Dňa 2. júla 2015 OO JDS a ZO JDS v Lu-
žiankach pod záštitou starostu obce Jozefa 
Bojdu zorganizovala športovú olympiádu 
seniorov. Na podujatí sa zúčastnilo 25 zá-
kladných a mestských organizácií JDS z okre-
su Nitra. Stopäťdesiat seniorov v dvoch ve-
kových kategóriách súťažilo v behu na 60 
m, 50 m, v hode granátom na cieľ, streľbe 
zo vzduchovej pušky, kope na malú bránku 
cez prekážku a v obľúbenej disciplíne žien 
– hode váľkom do diaľky.

Po slávnostnom nástupe a po zaznení tó-
nov olympijskej hymny, sľube športovcov 
a rozhodcov, sa prítomným prihovorili pred-
seda OO JDS v Nitre Ivan Liday. Olympiádu 
oficiálne otvoril starosta obce Jozef Bojda a 
súťažiacim poprial pekné športové zážitky. 
Športovci sa rozišli na kvalitne pripravené 
športoviská, ktoré pripravili zanietení hlavní 
rozhodcovia so svojimi pracovnými tímami. 
Chuť súťažiť a bojovnosť súťažiacich bola 
obdivuhodná. Športové zápolenie prebie-
halo v duchu fair play. Úspešných športov-
cov na prvých troch miestach dekorovali 
medailami predsedníčka KO JDS Oľga Csá-
kayová, predseda OO JDS Ivan Liday a zá-
stupca starostu obce Marian Vrabec. Špor-
tovci, ktorí dosiahli najlepšie výkony, budú 
náš okres reprezentovať na Celoštátnej 
olympiáde seniorov v Nitre. Predsedníčka 
ZO JDS v Lužiankach Anna Oťapková odo-
vzdala zúčastneným organizáciám ďakovné 
listy za účasť na športovej akcii. Vyjadrila po-
ďakovanie celému výboru ZO JDS Lužianky, 
starostovi obce, organizačnému tímu olym-
piády, pracovníkom OÚ a všetkým, ktorí 
pomohli pri organizovaní tejto nádhernej 
akcii. Pri chutnom obede, ktorý nám navarili 
kuchárky zo školskej jedálne, a pri čaši vína 
v dobrej priateľskej nálade celú sálu rozo-
spievala spevácka skupina Lužiančanka.

Už teraz sa tešíme na ďalší ročník Okres-
nej športovej olympiády seniorov.

Mgr. Anna Oťapková
predsedníčka ZO JDS Lužianky

Z činnosti kultúrnej komisie
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V dňoch 21. 2. – 1. 3. 2015 sa konali Far-
ské ľudové misie v mojej Farnosti Lužianky. 
Konali sa po dlhých 71 rokoch. Prvé misie sa 
konali v tejto farnosti v ťažkých časoch, cez 
druhú svetovú vojnu v roku 1944. Vykonali 
ich vtedy verbisti. Keď som pozval na Misij-
nú nedeľu 19. 10. 2014 do Lužianok ako sláv-
nostného kazateľa a celebranta pátra Pavla 
Nogu CM, už vtedy som vedel, že by som 
veľmi rád obnovil svoju farnosť prostred-
níctvom misií. Na okrúhle jubileum, na roky 
1944 a 2014, ma včas láskavo upozornil náš 
farník Milan Cabánek, bývalý starosta Lužia-
nok. Môj sen bol, aby boli misie už v roku 
2014, kvôli okrúhlemu výročiu, čo sa však 
hneď nepodarilo. Nemôžem mať všetko na-
raz a hneď, no nie? Už vtedy na jeseň som 
zatúžil priviesť misionárov do Lužianok. 
Ako prvých som oslovil vincentínov, či by 
sa toho zhostili. Veď mám spomedzi nich 
viacerých kamarátov a rodákov. Páter Pavol 
Noga CM, môj rodák z Tepličky nad Váhom, 
priateľ a spolubrat v službe mladým, vtedy 
povedal niečo ako: „Sorry, Peter, ale sme 
veľmi vyťažení. Mohli by sme prísť k tebe 
do Lužianok najskôr asi tak o dva roky. Ale 
že si to ty a že si kamarát, tak sa posnažíme 
a bude to možno o rok“. No a ja som veľmi 
rád, že to nebol ani rok čakania, ale len pár 
mesiacov. Som nesmierne šťastný, že sa to 
podarilo. 

Som mladý kňaz. Doteraz som bol vše-
likde kaplánom – Nitra-Klokočina 3 roky, Šu-
rany 2 roky, Topoľčianky 1 rok, Trenčín-Juh 
2 roky. Lužianky sú prvým miestom pôso-
benia ako správca farnosti a zároveň aj ako 

povereného pastoráciou mládeže v Nitrian-
skej diecéze. Veľmi som túžil mať hneď od 
začiatku pôsobenia obnovenú farnosť, čo sa 
aj podarilo. Vďačím za to na prvom mieste 
najprv Pánu Bohu a po ňom hneď misioná-
rom vincentínom. 

V príprave na misie sme nič nepodcenili. 
Dlhodobo pred misiami sme sa s veriacimi 
pred každou sv. omšou modlili „Modlitbu za 
sväté misie“. Keď som vyšiel zo spovednice 
a šiel som sa už pripraviť na sv. omšu, modlil 
som sa túto modlitbu spolu s farníkmi. Ne-
nechal som ich, „nech sa len modlia, veď to 
potrebujú“, ale modlil som sa vpredu pred 
lavicami spolu s nimi. Videli, že ich pastierovi 
na misiách záleží. Verím tomu, že modlitba 
je veľmi silná a účinná zbraň a modlitbou sa 
veľa dosiahne. Nič sa nepohne a nedokáže 
bez modlitby. 

Mal som stálu a výraznú podporu 
obecného úradu, za čo som im tiež veľmi 
vďačný. Tak napr.: 
a) Pán starosta mi dovolil na železničný 
most ponad našu dedinu umiestniť nie 
jeden, ale hneď dva provizórne „reklamné 
pútače“. Dokonca jeden mi sám podaroval, 
že on ho už nepotrebuje a na druhej strane 
toho 3-metrového bannera bola voľná bie-
la plocha. Jeden bol umiestnený z jednej 
strany mosta, druhý z druhej; 
b) Požičal mi reproduktor od hasičov na 
krížovú cestu po dedine; 
c) Vybavil, aby nás obecná polícia sprevá-
dzala na krížovej ceste a aby riadila dopra-
vu na hlavnej ceste; 
d) V obecnom rozhlase zaznel 3x oznam 
o misiách.  
Plagáty s programom sme zaniesli aj do 
dvoch okolitých dedín a veruže aj odtiaľ 
chodili veriaci obohatiť sa a zúčastniť sa na 
misiách. 

Príprava na misie spočívala aj v tom, že 
do každej domácnosti moji mladí z far-
nosti a spolupracovníci misionárov – Mi-
sevi – roznášali obálky s farskou pečiatkou 
a vo vnútri obálky sa nachádzal program 
misií. Dali sme vytlačiť 900 ks plagátov A4 
s programom. Do každej domácnosti je-
den plagát. Títo moji pomocníci chodili 
týždeň pred misiami po dedine, oslovovali 
domácich a pozývali ich osobne na misie. 
Len ten, kto nebol doma, dostal program 
do poštovej schránky, ostatní boli pozvaní 
osobne. Našlo sa však aj pár negatívnych a 
odmietavých reakcií. Ale nikto nemohol po-
vedať, že o misiách nevedel. Marketing robí 
svoje a v dnešnej dobe má dobrá reklama 
silný vplyv. V tomto smere môžem spokojne 
povedať, že pre spropagovanie a reklamu 
misiám sme urobili maximum. Viac sa asi 
ani nedalo. A napriek tomu neprišli mnohí. 

Nie som z toho sklamaný, ale aspoň viem, 
s kým môžem do budúcnosti počítať. My 
sme urobili najlepšie, čo sme mohli. Všetko, 
čo sa dalo. A to ostatné je na Pánu Bohu a na 
ľuďoch. 

Pátri Pavol Noga CM a Pavol Kavec CM 
vykonávali neúnavne Božiu službu, vyslu-
hovali sviatosti, kázali, spovedali, raz im bol 
vypomáhať na celý deň páter direktor Jozef 
Mrocek CM, slávili sv. omše, aj detské sv. 
omše, navštívili základnú školu, viedli krížo-
vú cestu, stavovské náuky pre mužov a pre 
ženy, stretli sa s mládežou, program si pre 
mládež pripravili aj kandidáti a bohoslovci 
atď. Program bol pestrý a mal svoju dynami-
ku. Kostol bol na sv. omšiach permanentne 
plný. Nebol síce tak preplnený, že by praskal 
vo švíkoch, ale fakt bol plný. Počúvam spät-
né reakcie farníkov a v globále môžem po-
vedať, že celkovo sa im páčilo. Skutočne to 
bola sila, keď si mnohí obnovili svoje man-
želské sľuby alebo keď si vykonali generálnu 
sv. spoveď. 

Ťažko vybrať z celkového programu len 
niečo. Takže v kocke: Bol to veľmi požehna-
ný čas milosti, kedy sa Boh rozlieval na našu 
lužiansku farnosť. Bol to vzácny čas. Tí, ktorí 
prišli, neoľutovali. Teraz po misiách je vhod-
ný čas na naštartovanie farského života, ak-
tivít s mládežou, s deťmi, s rodinami, s cho-
rými. Mimochodom, stabilný počet chorých 
na prvý piatok sa mi od misií zdvojnásobil. 
Železo sa kuje za horúca. Chcel by som to 
využiť a rozhýbať to tu, rozpumpovať. Tak 
nám Pán Boh pomáhaj. Nechcem konať 
len dielo pre Pána Boha, apoštolát. Ale ch-
cem, aby si sám Pán Boh konal svoje dielo, 
trebárs aj cezo mňa. Ja mu v tom nebudem 
zavadzať a robiť mu prekážky. Budem sa 
snažiť priložiť ruku k dielu. 

Mgr. Peter Mihálik
Administrátor Farnosti Lužianky

Pohľad po misiách o misiách
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Dňa 29. apríla tohto roku bola nedeľa. Pre 
niekoho obyčajná, akých je v roku toľko, koľ-
ko je týždňov. Pre veriacich kvetná nedeľa. 
Pre tých, čo sa narodili v roku 1945, to bol 
sviatok, na ktorý budeme ešte dlho spomí-
nať. Zostane nám v mysli preto, lebo túto 
nedeľu bola odslúžená svätá omša za tých, 
ktorí v tomto roku dovŕšili alebo dovŕšia 70 
rokov. Ráno o 8.00 hod. sa v lužianskom 
kostole zišlo okrem iných veriacich aj 13 
sedemdesiatnikov. Miestny vdp. farár Peter 
Mihálik hneď v úvode svätej omše prečítal 
mená oslávencov, ktorí boli v kostole. Svätá 
omša bola slúžená aj za tých, ktorí už medzi 
nami nie sú, ale aj za tých, ktorí sa nezúčast-
nili liturgie.

V tento deň sme sa opäť vrátili do svojich 
detských a školských rokov. V mysli sme sa 
stali malými školákmi. ZŠ sme začali navšte-
vovať 1. 9. 1951 ešte v starej škole, kde sme 
aj v roku 1959 ukončili základnú školskú do-
chádzku. Potom sme sa rozpŕchli do stred-

ných škôl, väčšina do Nitry, ale aj do iných 
miest na Slovensku.

Mnohí z nás bývajú v Lužiankach. Tí, ktorí 
v obci nebývajú, sa sem radi vracajú. Jednak 
k svojim rodinám, priateľom, ale tiež na cin-
torín k svojim najbližším.

My, sedemdesiatnici, sa stretávame zried-
ka, ale táto svätá omša nás opäť spojila.

V slávnostnej atmosfére sme zabudli 

poďakovať vdp. farárovi za to, že počas 
svätej omše všetkých jubilantov zveril Ne-
beskému Otcovi a tiež poďakoval za dar 
života. Teraz nám dovoľte, aby sme to v 
mene všetkých spolužiakov urobili.

Pán farár Peter Mihálik, veľmi pekne 
ďakujeme, prajeme Vám veľa zdravia, Bo-
žieho požehnania, darov Ducha Svätého a 
ochranu Panny Márie.

Poďakovanie patrí aj Janke Sedlákovej, 
ktorá nás oslovila a stretnutie zorganizo-
vala.

Milí spolužiaci, blahoželajme si k jubi-
leu a ďakujme Pánovi, že nám dal dožiť sa 
tohto dňa. Do budúcich dní života vypro-
sujeme od Najvyššieho, aby nám doprial 
veľa zdravia, pokoja a pohody v kruhu 
najbližších.

Mgr. Emília Pilátová, rod. Štefanková

Nedeľa 31. mája 2015 bola pre nás sláv-
nostná. Desať detí z našej farnosti -  Dávid 
Adlof, Timea Billová, Marek Kolompár, Klau-
dia Kudryová, Karin Laurincová, Samanta 
Lazarová, Šimon Maťo, Marek Šípoš, Simo-
na Toráčová a Veronika Žarnovičanová, 
-   prvýkrát pristúpilo k oltáru aby prijalo 
Sviatosť oltárnu. 

V podstate celý víkend sa niesol v sláv-
nostnom duchu – posledné nácviky detí, 
výzdoba kostola, sviatosť zmierenia ...

Všetko naše úsilie vyvrcholilo v nedeľu  
slávnostnou svätou omšou o 1000 h. Sa-
mozrejme deti, plné očakávania, v bielych 

rovnošatách sa aktívne zúčastnili tejto 
slávnosti spoločnými spevmi, čítaniami, 
či prinesením obetných darov. Dôstojný 
pán vo svojom príhovore poukázal, aké 
dôležité je, aby nás v živote viedol Pán 
Ježiš. 

Prvoprijímajúce deti potom vyznali vie-
ru a zriekli sa zlého ducha. Spoločne sa 
pomodlili modlitbu pred sv. prijímaním. 
Takto pripravené mohli pristúpiť k oltáru 
a prijať prvýkrát Eucharistiu.  Nasledovala 
opäť modlitba a spevy. Na záver dôstojný 
pán Mgr. Peter Mihálik poďakoval rodi-
čom, že im záleží na tom, aby svoje deti 

vychovávali vo viere i v dnešnom uponá-
hľanom svete. Deťom zablahoželal a odo-
vzdal pamiatku na prvé sväté prijímanie 
zo želaním aby vo viere vytrvali. 

Chcem poďakovať nášmu duchovnému 
otcovi Mgr. Petrovi Mihálikovi za trpezli-
vosť a prístup k našim deťom pri ich prí-
prave na prvé sväté prijímanie a za krásnu 
slávnosť, ktorá sa hlboko zapísala do sr-
diečok našich detí ale aj všetkých prítom-
ných. Ďakujeme Pánu Bohu za všetky jeho 
dobrodenia.      

Jana Kikušová

Kvetná nedeľa – sviatok pre oslávencov

Slávnosť Prvého svätého prijímania
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Výstava mincí a bankoviek
Žiaci a verejnosť sa mohli v dňoch 9. 

– 10. októbra 2014 zúčastniť na výstave 
mincí a bankoviek z 25 krajín sveta. Kon-
krétne: USA, Izrael, Nový Zéland, Turec-
ko, Holandsko, Nórsko, Švédsko, Srbsko, 
Španielsko, Grécko, Veľká Británia, Bul-
harsko, Švajčiarsko, Rusko, Rumunsko, 
Taliansko, Poľsko, Francúzsko, Rakúsko, 
Chorvátsko, Nemecko, Maďarsko, Česká 
republika, Slovenská republika a bývalá 
Juhoslávia. Keďže územie Slovenska bolo 
v minulosti súčasťou mnohých štátnych 
útvarov, zbierka bola rozdelená aj pod-
ľa nich: Habsburská monarchia, Rakúsko 
– Uhorsko (1867 – 1918), Republika Čes-
koslovenská (1918 – 1938), Slovenská 
republika (1939 – 1945), Československá 
republika (1945 – 1960), Českosloven-
ská socialistická republika (1960 – 1989), 
Česká a Slovenská federatívna republika 
(1990 – 1992). Okrem toho zbierka obsa-
hovala mince zo ZSSR (1922 – 1991), Ru-
munskej ľudovej republiky (1947 – 1965), 
Rumunskej socialistickej republiky (1965 
– 1989), Poľskej ľudovej republiky (1952 
– 1989), Nemeckej demokratickej repub-
liky (1949 – 1990), Nemeckej spolkovej 
republiky a Maďarského kráľovstva (1920 
– 1946). 

Výstava pozostávala z 240 mincí a 23 
bankoviek. Najstaršou mincou bol 1 graj-
ciar z roku 1800, ktorým sa kedysi platilo 
v Habsburskej monarchii. Najcennejšími 
mincami boli strieborná koruna z roku 
1915 (Rakúsko – Uhorsko) a strieborné 2 
pengá z roku 1938 (Maďarské kráľovstvo). 
Najstaršia bankovka pochádzala z Maďar-
ského kráľovstva. Bola vytlačená 1. júla 
1930 s nominálnou hodnotou 100 pengö. 

Mgr. Daniel Hamran

Majstrovstvá okresu v stolnom tenise
Naši žiaci, Slavomír Billa, Norbert Bihary, 

Stanislav Billa a Nikolas Koller, sa 25. no-
vembra 2014 zúčastnili na Majstrovstvách 
okresu ZŠ v stolnom tenise. Turnaj sa ko-
nal na Športovom gymnáziu v Nitre. Žiaci 
skončili v základnej skupine na 2. mieste. 
Napriek tomu, že sa do štvrťfinále nepre-
bojovali, boli so svojím výkonom spokojní 
a tešia sa už na ďalší ročník súťaže. 

Výstava známok
V dňoch 23. – 27. februára 2015 sa 

mohli žiaci, ale i verejnosť zúčastniť na vý-
stave poštových známok z 82 krajín sveta. 
Zbierka obsahovala viac ako 500 kusov 
známok, ktoré boli rozdelené do siedmich 
častí. 

Prvú časť tvorili známky zo Severnej 
Ameriky (Kanada, USA a Mexiko). Dru-
há časť obsahovala známky zo Strednej 

Ameriky (Kajmanie ostrovy, Dominika, 
Belize, Nikaragua, Kuba, Antigua a Barbu-
da, Grenada). Tretiu časť reprezentovali 
známky z Južnej Ameriky, konkrétne kra-
jiny Venezuela, Brazília, Argentína a Čile. 
Štvrtá časť s názvom Austrália a Oceánia 
bola v porovnaní s ostatnými najmenšia. 
Obsahovala známky len z Austrálie a No-
vého Zélandu. Piatu časť tvorili poštové 
známky z Afriky (Rovníková Guinea, Gui-
nea-Bissau, Togo, Kongo, Libéria, Alžírsko, 
Líbya, Egypt, Niger, Somálsko, Senegal, 
Madagaskar, Pobrežie Slonoviny, Svätý 
Tomáš a Princov ostrov, Tanzánia, Rwan-
da, Kamerun, Benin, Guinea). Šiesta časť 
obsahovala známky z Ázie (Indonézia, 
Mongolsko, Vietnam, Kambodža, Laos, 
Bahrajn, Zjednotená arabská republika 
1958 – 1961, Jemen, Spojené arabské 
emiráty, ZSSR 1922 – 1991, Azerbajdžan, 
Kazachstan, Gruzínsko – Abcházsko, In-
dia, Afganistan, Pakistan, Čína, Japonsko, 
Taiwan, Thajsko, Severná Kórea, Maldivy, 
Izrael a Palestína). Najrozsiahlejšia časť 
pozostávala zo známok európskych kra-
jín (San Marino, Albánsko, Holandsko, 
Nórsko, Švédsko, Španielsko, Veľká Bri-
tánia, Bulharsko, Švajčiarsko, Rumunsko, 
Taliansko, Poľsko, Francúzsko, Rakúsko, 
Nemecko, Maďarsko, ČSSR 1960 – 1989, 
Slovenská republika 1939 – 1945, Česká 
republika, Slovenská republika a bývalá 
Juhoslávia). 

Súčasťou výstavy bola aj prezentácia, 
z ktorej sa žiaci dozvedeli o prenose infor-
mácií v minulosti, ako vzniklo slovo pošta, 
o vzniku prvej poštovej známky a o naj-
drahších poštových známkach na svete. 

Mgr. Daniel Hamran

„Ukáž, čo vieš“ 
Naši žiaci sa 28. 5. 2015 zúčastnili po-

kračovania súťaže „Ukáž, čo vieš“, ktorá sa 
konala na ZŠ Krčméryho v Nitre. Súťaže sa 
zúčastnil 4 školy: ZŠ s MŠ Lužianky, ZŠ Krč-
méryho, ZŠ Ščasného, ZŠ Novozámocká.

Našu školu reprezentovali: Adriana Bil-
lová, Melánia Kumanová, Dávid Vilhem, 
Samuel Bihary, Adam Rác, Timea Billová, 
Marek Šípoš, Adriana Marenčáková, Boris 
Bihary, Kristián Billa, Mária Šípošová, Sa-
bína Bandryová, Roman Bandry, Nikolas 
Koller, Stanislav Billa, Norbert Bihary a Sa-
mantha Kuruczová.

Ocenenia žiakov:
David Vilhem (2. roč.) a Mária Šípošová 

(5. roč.) získali ocenenie za vzornú do-
chádzku a správanie.

David Vilhem (2. roč.) – 3. miesto v I. ka-
tegórii v súťaži jednotlivcov zameranej na 
zručnosti a telesnú zdatnosť.

Marek Šípoš (3. roč.) – 3. miesto v II. ka-
tegórii v súťaži jednotlivcov zameranej na 

zručnosti a telesnú zdatnosť.
Boris Bihary (4. roč.) – 2. miesto v II. ka-

tegórii v súťaži jednotlivcov zameranej na 
zručnosti a telesnú zdatnosť.

Mária Šípošová (5. roč.) – 3. miesto v III. 
kategórii v súťaži jednotlivcov zameranej 
na zručnosti a telesnú zdatnosť.

Nikolas Koller (7. roč.) – 1. miesto v III. 
kategórii v súťaži jednotlivcov zameranej 
na zručnosti a telesnú zdatnosť.

Celkové umiestnenie ZŠ s MŠ Lužianky:
1. miesto v súťaži zameranej na vedo-

mosti, zručnosti, telesnú zdatnosť a spev 
slovenských a rómskych piesní.

1. miesto v súťaži družstiev zameranej 
na zručnosti a telesnú zdatnosť.

Všetkým žiakom gratulujeme a ďakuje-
me za úspešnú reprezentáciu našej školy!

Ako sa návšteva soľnej jaskyne zmenila 
na neobyčajný deň

Rozhodli sme sa zobrať deti do soľnej 
jaskyne. Viedla nás k tomu myšlienka uro-
biť pre ne niečo výnimočné, niečo, čo im 
prinesie nielen pekný zážitok, ale aj po-
môže ich zdraviu.

Šťastné deti, deň plný zážitkov a ešte k 
tomu skvelý pocit, že urobíme niečo pre 
naše zdravie je spojenie veľa príjemných 
vecí, ktoré nás čakali. A tak nikto nepo-
chyboval o tom, že zažijeme krásny deň. 
Dokonca nám prialo aj počasie. Bol slneč-
ný deň s nádychom štekliaceho zimného 
vzduchu na našich tváričkách.

Na výlet do jaskyne išlo 21 detí a 2 pani 
učiteľky. Maximálny povolený počet detí v 
jaskyni je 12, preto sme sa rozdelili na dve 
skupiny. Vstup do jaskyne trval 45 minút. 
Jaskyňa bola krásna, keď sme do nej vošli, 
ako prvé sme pocítili silný slaný vzduch a 
cítili sme sa ako pri mori. Pohľad na soľné 
kvaple, ktoré sa nachádzali na strope a po 
bokoch, nám všetkým otvorili ústa. Vnútri 
nás čakali pohodlné kreslá a veľa hračiek, 
s ktorými sa hrali deti, ktoré nemali chuť 
sedieť a oddychovať pri relaxačnej hudbe. 
Ani sme nevedeli ako a 45 minút ubehlo 
ako voda.  

Kým bola prvá skupina vnútri, druhá 
si užívala krásny deň na prechádzke. Ani 
sme sa však nestihli poprechádzať, po pár 
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metroch nás očarilo jazierko v parku. Bolo 
plné divých kačíc, ktoré viedli intenzívny 
boj o každý kúsok rožka alebo chlebíka z 
našej desiaty. Ale rodičom psssssst!!! Keby 
niečo, desiatu sme zjedli J. Po pár minú-
tach bolo pri nás asi 30 divých kačíc a 
dokonca si nás prišli „omrknúť“ aj dve la-
bute. Ale to nebolo všetko, čo nás v parku 
očarilo. Kúsok od nás práve rybár začal ťa-
hať svoj úlovok z vody. O pár sekúnd sme 
všetci plný napätia stáli pri ňom a čakali, 
čo z vody vyloví. Ťahal, ťahal, ale repa to 
nebola. Zrazu sa pred nami zjavila krásna 
rybka. Tí odvážnejší neváhali a opýtali sa, 
aká je to ryba. Kto uhádne? Bol to PLE _ K 
_ Č J. Potešilo nás, že ryba sa vrátila naspäť 
do jazera a neskončila na tanieri. Bola prí-
liš malá, tak ju rybár pustil. Každá ryba by 
si priala rovnaký osud J.

Ani sme nevedeli ako a bol čas vrátiť sa 
do školy. Keď som sa pozrela na deti v au-
tobuse, nenašla som jednu tvár, ktorá by 
sa neusmievala. Bol to neobyčajný deň, 
ktorý si zaslúži nejednu reprízu.

pani učiteľka Mgr. Petra Bujnová

1. máj v Topoľčiankach
Už tradične 1. máj v Topoľčiankach patrí 

Dňu otvorených dverí, ktorý je nesmierne 
populárny medzi širokou verejnosťou. Na 
pätnástom ročníku otvorenia novej sezó-
ny sme sa zúčastnili aj my seniori. Oslovil 
nás zaujímavý program, tešili sme sa na 
prehliadku topoľčianskeho zámku, pre-
hliadku historickej jazdiarne, zaujímavá 

bola aj hipologická expozícia. Po pre-
hliadke sme sa občerstvili, pozreli si To-
poľčianky, ktoré rastú do krásy. Najväčším 
lákadlom bol GALAPROGRAM, v ktorom 
jazdci a ošetrovatelia prezentovali športo-
vú a chovateľskú prácu so svojimi štvor-
nohými miláčikmi. Zaujímavé boli aj ukáž-
ky výcviku psov, ktorými sa prezentovali 
žiaci strednej školy. Svoje umenie s koňmi 
ukázali aj príslušníci polície z Bratislavy 
a Košíc.

Bol to krásny a veľmi hodnotný program, 
kto išiel na výlet, neľutoval. A bolo nás 
päťdesiat.

Deň sme ukončili v pohostinstve Lauko, 
pripravili nám chutné grilované kuren-
ce a pizzu, nechýbala kvalitná obsluha 
a ochota prispieť k dobrej pohode. Ďaku-
jeme.

Mgr. Anna Oťapková
Predsedníčka ZO JDS 

Z ďalšej činnosti ZO JDS
Dôležitou oblasťou pre seniorov je zdra-

votná starostlivosť. V rámci osvety sme zor-
ganizovali besedu na tému „Význam pre-
ventívnych prehliadok v seniorskom veku“. 
Pozvanie na besedu prijala doktorka Eva Hor-
váthová a zdravotná sestra Iveta Štefanková. 
Pani doktorka informovala o dôležitosti pre-
ventívnych prehliadok, aby sa predišlo ocho-
reniu, prípadne bola včas nasadená správna 
liečba. Seniorov téma zaujala a na množstvo 
otázok doktorka ochotne odpovedala.

Veľmi si vážime, že prišli medzi nás a obo-

hatili nás o nové dôležité informácie. Ďaku-
jeme.

Kultúrna oblasť
Zorganizovali sme návštevu divadelného 

predstavenia v DAB Nitra Druh: Žena.
Naše spevácke skupiny Lužiančanka a Lúč 

nás reprezentovali na Krajskom sneme JDS, 
ktorý sa konal v Kultúrnom zariadení vo Veľ-
kých Janíkovciach. Svojimi piesňami prispeli 
k slávnostnej atmosfére snemu.

Seniori sa pravidelne zúčastňujú akcií, kto-
ré organizujú komisie pri OZ. Vo veľkom poč-
te sa zúčastnili na vynášaní morény a vítaní 
jari, stavaní mája a na Dni matiek.

Verejno-prospešné práce
Pravidelne vo veľkom počte sa zúčastňuje-

me brigádnickej činnosti. Záleží nám na tom, 
aby bola naša obec čistá a upravená a aby sa 
zachovávali a zveľaďovali hodnoty, ktoré tu 
vybudovali predošlé generácie.

Z krátkeho prehľadu činnosti vidieť, že 
naše aktivity sú pestré a rozmanité. Bude nás 
tešiť, ak nimi oslovíme ďalších seniorov v obci 
a budeme ich môcť medzi nami privítať.

Mgr. Anna Oťapková
ZO JDS Lužianky

sia byť poslušné a dobré, čoho dôkazom 
bolo, že niektoré deti psov prekračovali, 
ale aj podliezali. Zábava sa začala, keď sa 
deti mohli spustiť po pripravenej lanovej 
dráhe. Každé dieťa dostalo bezpečnú vý-
stroj a mohlo sa zviesť. Záujem bol veľký, 
a tak si niektorí krátili čas pri simulovanom 
zafixovaní a prenášaní zraneného za od-
borného dohľadu skúseného záchranára.

 Okrem toho si mohli žiaci vyskúšať, aké 
to je dávať niekomu prvú pomoc alebo 
masáž srdca, ktorú si skúsili na priprave-
nej figuríne. Zdravotník im vysvetlil celý 
postup pri oživovaní a ošetrení niektorých 
zranení. Pre najmenších bola pripravená 

súťaž o sladké ceny. Za krásneho počasia 
deti prežili príjemné dopoludnie, kde sa 
zabavili, ale aj niečo naučili, a odnášajú si 
milé zážitky. 

Za organizátorov sa chcem poďakovať 
OÚ Lužianky, riaditeľke ZŠ s MŠ Lužianky 
p. Kochanskej, učiteľskému zboru, ako aj 
členom DHZ p. Chudiakovi, p. Cocherovi, 
p. Fuskovi a sl. Cocherovej.

Martin Cocher.

Areál ZŠ v Lužiankach bol 6. 5. 2015 de-
jiskom hasičského dňa pri príležitosti sviat-
ku svätého Floriána. Organizátorom tohto 
podujatia boli DHZ Lužianky, OÚ Lužianky 
a ZŠ s MŠ Lužianky. Deťom z miestnej školy 
a škôlky prišli predstaviť svoju prácu záchra-
nári z Alfa rescue Nitra ako aj zdravotníci 
Slovak Red Cross Nitra.

 Na úvod predstavili záchranári svojich 
štvornohých miláčikov. Ukázali základy 
poslušnosti, ale aj vyhľadávanie osôb v te-
réne. Potom si deti mohli vyskúšať, aké to 
je byť psovodom. Vysvetlili im, že psy mu-

Sviatok sv. Floriána
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V článku by som chcela v krátkosti opísať zo-
pár školských a mimoškolských aktivít v ma-
terskej škole počas školského roka 2014/2015.

V septembri sme zrealizovali tvorivé dielne 
s rodičmi detí. Zamerané boli na využitie rôz-
neho prírodného a odpadového materiálu. 
Deti spolu s rodičmi pracovali tvorivo a s vy-
užitím vlastnej fantázie vytvorili prekrásne 
diela. 

Každý rok si dobrotu, trpezlivosť a múd-
rosť našich starkých pripomíname v októbri. 
Krátkym programom pri príležitosti „Mesiaca 
úcty k starším“ prispeli aj predškoláci z ma-
terskej školy. 

Týždeň zdravia je zaradený pravidelne 
na november. Projektovou metódou si na-
plánujeme rôzne aktivity v rámci celého 
týždňa. Deti vytvárajú misy zdravia z ovocia 
a zeleniny, pyramídu zdravia a získavajú nové 
poznatky o zdravej výživy. 

Začiatkom decembra sa už tradične zúčast-
ňujeme na veľmi peknej literárnej súťaži „Baj-
zove Zbehy“. Veľmi úspešne nás reprezen-
tovala Natália Latečková, ktorá svoj prednes 
poňala veľmi profesionálne, za čo si vyslúžila 
obrovský potlesk všetkých prítomných. 

V rámci edukačného procesu sa snažíme 
deťom priblížiť aj tradície a zvyky našich 
predkov. V januári sme pre deti pripravili pás-
mo „Fašiangová hostina“. Deti sa dozvedeli, 
čo sa v minulosti jedlo v tomto období, ako 
ľudia žili a zabávali sa, ako sa obliekali. Ochut-
návali rôzne druhy jedál – šišky, fánky. 

Veľkej obľube sa každý rok vo februári teší 
fašiangový karneval. Aj tento rok rodičia pre 
svoje deti pripravili rôzne masky a naozaj 
popustili uzdu svojej fantázii pri vymýšľaní 
a zhotovovaní kostýmov.

V spolupráci s materskými školami v zdru-
žení Kamarát sme v marci uskutočnili súťaž 
v prednese poézie a prózy „Mám básničku 
na jazýčku“. Akcie sa zúčastnili predškoláci 
z ôsmich materských škôl. Musíme uznať, že 
v oblasti prednesu literárnych textov nám vy-
rastajú mladé talenty. 

V apríli nás navštívili sokoliari, ktorí deťom 
svojím vystúpením a odborným výkladom 
priblížili rôzne druhy vtákov. Veľkým zážit-
kom bolo naživo sledovať výcvik dravcov, 
ktorých sme mohli pohladiť a tí smelší aj dr-
žať na rukavici. 

Pri rozvíjaní environmentálnych postojov 
detí veľmi často využívame zážitkové uče-
nie. Veľkým zážitkom pre deti bola návšte-
va farmy Ivana Behúla. Deti mali možnosť 
sledovať a kŕmiť zvieratká, dokonca dojiť 
kozičku. Viaceré deti tento deň označili za 
najkrajší v živote. 

Medzinárodný deň detí sme s deťmi oslá-
vili súťažami, opekačkou a diskotékou. Deti 
s nasadením súťažili v rôznych disciplínach 
a navzájom sa povzbudzovali. Za odmenu 
boli všetci odmenení sladkosťami a diplo-
mami. Touto cestou chcem vyjadriť poďa-
kovanie pánovi Alexandrovi Jankovičovi 
zo spoločnosti Mäso – údeniny Koniarovce, 
že pre deti zadarmo priniesol suroviny na 
opekačku.

Včielky z predškolskej triedy navštevovali 

v júni plavecký výcvik v plaveckej škole Del-
fín v Nitre. V júni sme zorganizovali jedenás-
ty ročník športovej olympiády pre materské 
školy v Metodickom združení Kamarát. 

Počas školského roka pre deti v materskej 
škole vystúpilo osem divadelných súborov 
a zúčastnili sme sa tiež divadelného predsta-
venia v BD v Nitre.

Včielky z predškolskej triedy spestrili svo-
jím kultúrnym programom akcie pre ko-
misie v obci – Mesiac úcty k starším, Veselé 
Vianoce, Deň matiek a posedenie členov 
Červeného kríža. 

V tomto roku sme v spolupráci s pánom 
starostom Jozefom Bojdom vydali prvé číslo 
školského časopisu Slimáčik, ktoré finančne 
podporil a postaral sa o jeho vydanie. 

Za veľmi dobrú spoluprácu sa chcem 
poďakovať rodičom našich detí, ktorí sa ak-
tívne zapojili do diania v materskej škole. 
Zúčastňovali sa slávností a besiedok, spon-
zorovali materskú školu rôznym materiá-
lom, pripravovali balíčky, priniesli sladkosti, 
ovocie,... PhDr. M. Latečková pripravila pre 
deti prednášku o liečivých bylinkách, ktoré 
sme neskôr využili pri príprave jej chutných 
a zdravých nápojov. Pavol Kostolník pripravil 
pre deti kynologický výcvik poľovných psov 
a spolu s pánom starostom zabezpečili pre 
predškolákov návštevu Poľovníckej výsta-
vy zvieratiek vo Výčapoch-Opatovciach. Na 
rôzne akcie v materskej škole priniesol slad-
kosti pre deti Marián Humenský, predseda 
Jednoty SD, a tiež členovia Červeného kríža 
v obci zastúpení pani Evou Čentéšovou.

Opísali sme aspoň zopár aktivít, ktoré naše 
deti v MŠ absolvovali počas roka. Život v MŠ 
stále pulzuje, je pestrý a bohatý na zážitky.

Mária Čurgaliová
zástupkyňa materskej školy

Zo života materskej školy
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V Deň boja proti obezite sme sa aj na 
našej škole rozhodli zapojiť do aktivít sú-
visiacich s predchádzaním obezity u detí 
školského veku. 

Žiaci si so záujmom pozreli prezentá-
ciu o nástrahách obezity, o správnom 
stravovaní a o spôsoboch, ako pred-
chádzať nadváhe a obezite. Vypočuli si 
pár slov o tom, ako môžu svoje zdravie 
udržiavať správnou výživou, pričom dô-
ležitý je aj pravidelný spánok a pohyb. 
Pohybové aktivity sa rozbehli po 2. vy-
učovacej hodine. V priestoroch školskej 
telocvične žiaci súťažili v rôznych špor-
tových disciplínach. Bol to zaujímavý, 
zdravý a zábavný spôsob, ako do pohy-
bu zapojiť všetkých. Urobili sme prvý 
krok k obmedzeniu faktorov, ktoré sú 
príčinou chronických ochorení.

Ing. Mária Pinterová
Výstava – Svet dinosaurov
V učebných osnovách biológie na zá-

kladnej škole máme aj tému o všetkých 
geologických obdobiach vzniku našej 
Zeme. Všetci veľmi dobre vieme, že 
v druhohorách obývali našu Zem ob-
rovské tvory – dinosaury. A keďže je 
lepšie raz vidieť, ako trikrát počuť, vy-
brali sme sa v stredu 25. februára po-
zrieť sa na dinosaury. V tom čase sa na 
všetkých troch poschodiach Galérie 
Mlyny uskutočnila výstava Svet dino-
saurov s 3D exponátmi. Dnes vládne-
me na našej planéte my ľudia, ale nie 
vždy to tak bolo. Tak sme sa nechali 
unášať našou predstavivosťou. Niekto-
ré dinosaury boli dokonca v skutoč-
ných veľkostiach, hýbali sa a vydávali 
zvuky a naša fantázia pracovala na plné 
obrátky. Pradávna história sa prostred-
níctvom 15 exponátov stala súčasťou 
našej modernej doby. Zoznámili sme 
sa s Esaphosaurom, Plateosaurom, 
Spinosaurom, Allosaurom, Ankylosau-

rom a mnohými ďalšími druhmi. Našej 
pozornosti neunikol ani „Fotosaurus“, 
ktorým sme sa mohli stať aj my a na pa-
miatku sa odfotiť.

Svet dinosaurov nás všetkých oslovil 
a z výstavy sme odchádzali plní doj-
mov a myšlienok, čo keby náhodou, 
niekde... 

Ing. Mária Pinterová

Tak ako už býva zvykom a zo zvykov sa 
časom stane tradícia, nebolo to inak ani 
pri tejto výnimočnej akcii. Kedysi dávno, 
bolo to asi šesť rokov dozadu, „navštívil“ 
nás skvelý nápad odmeniť poslušné deti 
niečím originálnym. Deti sú odmeňované 
bežne, a preto bolo naplniť túto myšlienku 
náročné. Ale dobrá zostava správnych ľudí 
priniesla svoje ovocie (Červená Čiapočka si 
mohla zobrať dovolenku).

Ani tento rok sme tradíciu neporuši-
li a dôkladne sme pripravili deťom deň, 
vlastne noc plnú zážitkov. Čakalo na nich 
sedem komnát. V každej jednej zažili iné 
dobrodružstvo. Po splnení úlohy dostáva-
li kľúče a ten, kto ich mal najviac, stal sa 
víťazom. Nie každá komnata bola „pre-
chádzkou ružovou záhradou“. Boli také, 
kde sa poriadne zapotili. Napríklad kom-
nata, v ktorej museli ochutnať... radšej to 
nebudem ani písať... (aj my máme svoje 
tajomstvá J). Prezradím vám len toľko, že 
niektoré deti boli zelenšie ako Shrek. V 
ďalšej sa menili na spevákov, výtvarníkov, 
básnikov a, samozrejme, overili sme si aj 

ich vedomosti, šikovnosť, fyzickú zdatnosť 
a tímovú spoluprácu. Vyvrcholením veče-
ra bolo hľadanie pokladu. Keby ste videli 
tú rýchlosť, keď sme ich odštartovali... Aj 
Spiderman by bol zaskočený . 

Po náročných komnatách a hľadaní po-
kladu nasledovala večera. Deti si pochut-
nali na vynikajúcom guláši, po ktorom ani 
jedna miska nezostala plná. Bolo nevy-
hnutné, aby nám večera vytrávila, a preto 
najvhodnejší spôsob bola diskotéka. Ak 
sme náhodou 31. 3. niekomu narušili ich 
pokojný večer, dodatočne sa ospravedl-
ňujeme, ale nám bolo supeeer. Kým sme 
sa pobrali počítať ovečky , stihli sme si dať 
ping-pongový turnaj, športové hry v telo-
cvični a rozprávku na dobrú noc.

Keď sa deti rozchádzali do svojich tried, 
kde spali, nebolo jediné, ktoré by neod-
chádzalo s úsmevom na tvári. A toto je 
najväčšia hnacia sila, ktorá nás ženie robiť 
pre deti všetko, čo sa len dá. 

Noc bola pokojná a ráno sme videli, kto 
sa ako vyspal. Na raňajky nám prišlo pár 
Šípkových Ruženiek, na ktoré princ zabu-

dol, a objavilo sa aj niekoľko Popolušiek 
tesne po polnoci. A to je na tom to najkraj-
šie, lebo kto si chce užiť noc s rozprávkou, 
musí spať čo najmenej... Deviataci o tom 
vedia svoje, ale oni to majú dovolené J.

A kto je zvedavý na to, ako sme doká-
zali, že nám deti v noci nebehali po chod-
bách? Navštívte našu web stránku www.
zsmsluzianky.edupage.org a vo fotogalé-
rii v albume „Noc s rozprávkou“ si určite 
nájdete odpoveď J. 

Pre inšpiráciu recept na kvalitnú noc 
s rozprávkou (tento je overený): 
– veľa dobrých detí, 
– celá zborovňa ako tím 

na čele s riaditeľkou, 
– vrece dobrých nápadov, 
– 10 kg humoru, 
– štipka odvahy, 
– hora dobrej nálady. 
Čo dodať na záver? 
Iba toľko, že aj Šmolkovia nám ticho závideli.
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Noc s rozprávkou

Deň boja proti obezite 
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Variť guláš súťažne je už zabehnutá tradícia  
v okolí pri rôznych príležitostiach .Zúčastňujú 
sa na  tejto súťaži početné družstvá pre dobrú 
zábavu a spríjemnenie víkendových dní 

Obec Báb v spolupráci  s miestnym spol-
kom Slovenského červeného kríža ,pod zá-
štitou občianskeho združenia VITIS , do kto-
rého patríme aj my ,naša obec zorganizovala 
netradičnú  súťaž  v pečení palaciniek , ktorá 
sa uskutočnila 7.3.2015.

Toto jedlo ,dá sa pripraviť na veľa spôso-
bov - na sladko ,na slano ako aj s rôznymi 
plnkami,chutí každému nie len deťom

Jednotlivé obce mikroregionu  do tejto no-
vej súťaže vyslalo svoje dvojčlenné družstvá. 
.Prišli aj zástupcovia z pristupujúcich a okoli-
tých obcí .Celkovo súťažilo osem  družstiev z 
obcí: Močenok Lehota, Rumanová, Rišňovce, 
Pusté sady, Horná Kráľova , Báb a Lužianky.
Na tomto netradičnom podujatí , v poradí už 
tretí ročník súťažili bok po boku tínedžeri aj 
dôchodcovia. .Pretekali sa o to , kto vie piecť 
najlepšie  ,a kto dovedie chuť palaciniek až do 
dokonaľosťi  Vlastne to ani nie je súťaž, hoci 
zdravú rivalitu tu bolo cítiť, ale skôr stretnutie 
výborných gazdiniek, a  nádejných  kuchá-
rov. Každý si odnášal okrem dobrého pocitu 
aj niečo nové: skúsenosť, nápad, možno aj 
dobré recepty  našich  starých materí.

Hodnotiace poroty boli vlastne dve. Jed-

nu tú odbornú tvorili osobnosti znalé v od-
bore ako medzinárodný poradca   a hotelier 
spolu zo šefkuchárom  svetovej organizácii 
Ambassádo ForSlovákia a druhá porota bola 
laická , ktorá hodnotila podľa chuti svojho 
maškrtného jazýčka.    Za  našu  obec v tejto 
súťaži “BABSKÁ PALACINKA“ sa s úspechom 
zúčastnili dve sestry  Anka  Sabová a Alenka 
Kiková , ktorým to okrem pečenia dobre ide 
aj v spievaní o čom nás veľa krát presvedčili 
veď sú členkami nášho speváckeho  súboru 
Lužiančanka 

Za vzornú reprezentáciu obce v pečení 
palaciniek v Bábe ako úspešné účinkovanie 
aj v speváckej skupine Lužiančanka by som 
im touto cestou chcel úprimne poďakovať a 
popriať im pevné zdravie s  prianím veľa tvo-
rivých síl , pre vytváranie radosti naším vďač-
ným spoluobčanom.  

Milan Ca bánek

Okienko do kuchyne
 
Šalát s ananásom a kuracím mäsom

Suroviny: 500 g kuracích pŕs, 1 plechovka krájaného 
ananásu, 200 g zmesi šalátov, 1 PL olivového oleja, 1 PL 
citrónovej šťavy alebo octu, 1 ČL horčice a trocha soli, 
korenia a oleja 

Postup: Kuracie prsia nakrájame na rezance, osolí-
me, okoreníme a opečieme/grilujeme na troche oleja z 
oboch strán. Mäso dáme dolu z panvice a na malú chvíľu 
opečieme scedené kúsky ananásu. Necháme trochu vy-
chladnúť. Šalát umyjeme, osušíme, natrháme na menšie 
kúsky. V pohári vymiešame olej, citrón alebo ocot, hor-
čicu, okoreníme podľa chuti. Premiešame a zalejeme 
šalát. Vmiešame kuracie mäso a ananás.

Syrová polievka v bochníku
Suroviny: 4 PL hladkej múky, 150 ml oleja, 250 g syru 

(Eidam, Gouda), 100 g Nivy, 500 ml mlieka, 500 ml sle-
pačieho alebo zeleninového bujónu, 200 ml šľahačkovej 
smotany, podľa potreby soľ, korenie, podľa chuti slanina, 
štipka muškátového oriešku, starý chlieb nakrájaný na 
kocky

Postup: Syry postrúhame na strúhadle (trochu odsy-
peme a necháme na ozdobu). Z múky a oleja si pripra-
víme zásmažku, keď je hotová, stiahneme z ohňa a za 
stáleho miešania pridávame mlieko. Takto nám vznikne 
bešamel.

K zmesi pridáme postrúhaný syr a miešame, kým sa 
neroztopí. Hrniec vrátime na mierny oheň a postupne za 

stáleho miešania prilievame vývar, kým sa všetko pekne 
nespojí. Keď začne vrieť, stiahneme z ohňa a prilejeme 
smotanu. Slaninku opražíme na troche oleja a chlieb na-
krájaný na kocky vysušíme v rúre alebo na panvici.

Nakoniec polievku ochutíme štipkou muškátového 
orieška, podľa potreby osolíme a okoreníme. Nalejeme 
do menších bochníkov, ozdobíme strúhaným syrom, 
opraženou slaninkou a kockami chlebíka.

Pečená pražma
Suroviny na 2 

porcie: 2 ks pražmy, 
4 strúčiky cesnaku, 2 
vetvičky rozmarínu, 
trochu soli, podľa 
chuti korenie na 
ryby a olivový olej, 
500 g zemiakov, 1/2 

KL soli, 1/2 KL drvenej rasce, 1 KL olivového oleja
Postup: 
Pražmu umyjeme a usušíme. Nasolíme z vnútornej aj 

z vonkajšej strany. Dovnútra každej pražmy dáme dva 
na plátky nakrájané strúčiky cesnaku a malú vetvičku 
rozmarínu.

Z trošky olivového oleja a korenia na ryby si spravíme 
zmes, ktorou potrieme ryby z vonkajšej strany. Takto pri-
pravené pražmy uložíme na veľký pekáč..

Pripravíme si zemiaky. Očistíme, umyjeme a nakrája-
me na kúsky, polejeme trochou olivového oleja, posolí-
me a posypeme drvenou rascou, premiešame a naukla-

dáme na pekáč. Všetko spolu pečieme v rozohriatej rúre 
50 – 60 min.

Tvarohová kocka s jahodovou želatínou
Suroviny: Cesto: 

4 žĺtka, 4 PL práš-
kového cukru, 4 PL 
polohrubej múky, 2 
PL vody, 1 kypriaci 
prášok do pečiva 
Krém: 250 g mäk-
kého tvarohu, 100 

ml kyslej pochúťkovej smotany, 125 g tuku na pečenie, 
100 g práškového cukru, 1 PL citrónovej kôry, 1 balíček 
želatíny a 200 g jahôd

Postup: Žĺtky vyšľaháme s práškovým cukrom na 
hladkú hmotu, jemne prisypeme múku zmiešanú s 
práškom do pečiva a premiešame. Pridáme vodu.

Cesto nalejeme do vymastenej a múkou vysypanej 
formy. Pečieme 15 min pri teplote 150 stupňov. Vznikne 
nám tenký plát, ktorý necháme vychladnúť.

Na krém vymiešame roztlačený tvaroh, kyslú smota-
nu, zmäknutý tuk a práškový cukor. Do krému vmieša-
me aj citrónovú kôru a trochu rozmixovaných jahôd a 
rovnomerne ho natrieme na vychladnuté cesto.

Podľa návodu si pripravíme želatínu, do ktorej primie-
šame rozpolené jahody. Jahodovú želatínu nalejeme 
na tvarohový krém a uložíme do chladničky stuhnúť 
najmenej na 2 hodiny. Po stuhnutí opatrne nakrájame 
na kocky.

Nie len pekne spievajú, ale aj dobre pečú
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19. 3. 2015 sa seniori z Lužianok vydali na dlho oča-
kávaný trojdňový zájazd do Prahy. Pre niektorých to 
bola prvá cesta do Prahy, ktorú poznali iba z obrázkov 
alebo sprostredkovane z médií a iných informačných 
materiálov. Vítalo nás slnečné ráno, čo umocnilo pozitív-
nu náladu. Cesta ubiehala pomerne rýchlo a ani sme sa 
nenazdali a pred nami bola stovežatá Praha, ktorá patrí 
medzi najkrajšie mestá nielen v Európe, ale aj na svete.

Vítalo nás tu krásne počasie, mesto bolo zaliata sl-
nečnými lúčmi, čo len podčiarkovalo jej krásu a výni-
močnosť. Po ubytovaní a krátkom oddychu nás naša 
šikovná sprievodkyňa Veronika začala sprevádzať 
po historických miestach Prahy. Bolo čo obdivovať. 
Program zájazdu bol zostavený tak, aby účastníci vi-
deli vzácne historické pamiatky, život vo veľkomeste 
a aby každý našiel to, čo je jeho srdcu blízke. Začali 
sme prehliadkou historického centra, ktoré bolo zara-
dené do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

Pozreli sme si Staromestské námestie so Staro-
mestskou radnicou, Pražský orloj, ktorého súčasťou 
je dvanásť apoštolov, ukazujúcich sa každú hodinu. 
V tom čase námestie zaplnilo toľko ľudí z každého 
kúta sveta, že by medzi nimi neprepadlo ani jablko. 
So záujmom sme si prezreli Václavské námestie. Je to 
obchodné a kultúrne centrum pomenované po sv. 
Václavovi, ktoré vedie od Národného múzea k Múst-
ku, k hranici Starého mesta a Prašnej brány. Odtiaľ 
sme sa dostali na Námestie republiky a do Národné-
ho divadla. Nezabudnuteľným zážitkom bola dvojho-
dinová prehliadka Národného divadla s odborným 
výkladom, kde sme sa dozvedeli, že bolo otvorené v r. 
1881 na počesť návštevy princa Rudolfa. Do požiaru 
sa v ňom odohralo ešte 11 predstavení. Zničená bola 
medená kopula, hľadisko a javisko. Požiar bol vní-
maný ako celonárodná katastrofa, vyvolal obrovské 
odhodlanie pre nové zbierky. Budova ND bola znovu 
otvorená v r. 1883 predstavením Smetanovej Libuše. 
Divadlo je vysoké 26 m, má výbornú počuteľnosť aj 

na najvrchnejších poschodiach. Na opone je nápis 
„Národ sobě“. Zaujal nás aj luster v hľadisku, ktorý váži 
2 tony, jeho šírka je 3 m, dĺžka 5,5 m, na ktorom je 260 
lampičiek. Vo foyeri aj v iných priestoroch divadla sú 
umiestnené vzácne obrazy a busty popredných osob-
ností ND. Národné divadlo združuje operu, činohru 
a balet. Prvý deň sme zakončili večerou a odpočin-
kom, pretože na druhý deň nás čakal tiež zaujímavý 
program. Vtedy naša cesta smerovala na Hradčany. 
Cestou na hrad sme urobili exkurziu po Prahe a sprie-
vodkyňa nám poskytla zaujímavosti a históriu o nav-
štívených častiach mesta. Neobišli sme ani Strahov, na 
ktorom niektorí účastníci zájazdu cvičili spartakiádne 
skladby.

Prehliadku Pražského hradu, ktorý je podľa Guin-
nesovej knihy rekordov najväčší hradný komplex na 
svete, sme začali na nádvorí. Hrad bol od 9. storočia 
sídlom českých panovníkov, dnes tu sídli prezident 
Českej republiky. Katedrála sv. Víta, ktorá je najväč-
šou a najvýznamnejšou sakrálnou stavbou Prahy, je 
považovaná za múzeum českých kráľov, schránku 
českej koruny a korunovačných klenotov, z ktorých 
najcennejšia je svätováclavovská koruna z r. 1346. So 
záujmom sme si pozreli celý interiér katedrály. Neza-
budnuteľným zážitkom zostane aj striedanie hradnej 
stráže.

Z Hradčian naša cesta viedla na Malú stranu, až 
ku kostolu sv. Mikuláša, do kostola sv. Panny Víteznej 
a Jezulátka. Zaujal nás aj Múr Johna Lenona, ktorý 
je venovaný pamiatke tohto speváka a ľudia mu na 
ňom nechávajú odkazy. Dostali sme sa na pražský 
ostrov Kampa, jednu z najvýznamnejších pamiatok 
Prahy. Čertovka a Kampa patria medzi tajomné mies-
ta Starej Prahy s malebnými zákutiami a historickými 
pamiatkami. Sú rajom pre turistov a filmárov.

Bol najvyšší čas na obed. V príjemnej reštaurácii 
nám chutil dobrý obed, pri kávičke sme si dopriali 
krátky odpočinok a pomaly sme sa vybrali spoznávať 

ďalšie časti Prahy, napríklad aj Karlov most, najstarší 
stojací most cez rieku Vltavu. Je tiež zapísaný ako uni-
kátna pamiatka do Zoznamu kultúrneho dedičstva 
UNESCA. Most je ozdobený 30 sochami a súsošiami 
v dvoch radoch. Výstavba sa začala pod záštitou kráľa 
Karola IV. Na Karlovom moste sme sa predierali cez 
turistov z celého sveta, umelci nám ponúkali rôzne 
umelecké predmety a suveníry. Naša prehliadka 
skončila pri Pražskom orloji. Deň, hoci bol náročný, 
sa pre nás ešte neskončil. Večer sme boli na úžasnom 
predstavení Krížiková fontána, osvetlenej a ozvuče-
nej fontáne na pražskom výstavisku v Holešoviciach. 
Fontána je dielom českého vynálezcu Františka Kříži-
ka. Videli sme svetoznámu vodnú a svetelnú show za 
zvuku krásnych hudobných melódií sprevádzajúcich 
neuveriteľnými svetelnými efektmi. Vystúpenie zane-
chalo hlboké umelecké zážitky a cestou z neho nás 
očarila nočná Praha.

Tretí deň sme si na Halvových trhoch kúpili malé 
darčeky a suveníry pre najbližších a priateľov. Posled-
ný program zájazdu smeroval na Pražský Vyšehrad, 
ktorý patrí k najpamätnejším a najkrajším miestam 
Prahy. So záujmom sme si pozreli Vyšehradský cinto-
rín, ktorý je považovaný za miesto národnej hrdosti. 
Je tu pochovaných takmer 600 najznámejších čes-
kých osobností. Cintorín obklopuje bazilika sv. Petra 
a Pavla. 

Po malom občerstvení sme plní dojmov a zážitkov 
zaujali miesta v autobuse a náš zodpovedný a ochot-
ný šofér Štefan Bednárik nás bezpečne doviezol do-
mov.

Za tri dni strávené v Prahe sme zažili úžasnú atmo-
sféru, obohatili sme sa o krásne zážitky, ale aj o nové 
poznatky. Cesta domov nám ubiehala veľmi rýchlo, 
dobrá nálada nás sprevádzala až do Lužianok.

Mgr. Anna Oťapková
Predsedníčka ZO JDS Lužianky

Navštívili sme stovežatú zlatú Prahu

Dňa 19. marca 2015 sme sa na lužianskom cinto-
ríne rozlúčili s našou členkou miestnych organizácií 
Ing. Dagmar Jančiovou.

Táto strata bola snáď pre nás 
všetkých prekvapením. Náhly, 
nečakaný odchod do večnos-
ti nás nabáda zamyslieť sa, 
akou životnou púťou nebohá 
prešla. Dadka väčšinu života 

prežila v Lužiankach, rodnej obci. Jej detské a diev-
čenské roky strávila štúdiom základnej, strednej a 
vysokej školy. Popri školských povinnostiach neza-
búdala ani na aktivity obce, v ktorých pokračovala 
aj po skončení štúdia. Bola zamestnaná na Minis-
terstve životného prostredia SR v Bratislave, ne-
skôr pracovala v Porcelánke Čab a na Výskumnom 
ústave živočíšnej výroby v Lužiankach.

Dadka sa zapájala do činností mnohých miest-
nych organizácií. Za všetky spomeniem aspoň 

niektoré. V mladosti navštevovala ľudovú školu 
umenia a nadobudnuté umelecké vedomosti 
uplatňovala v speváckej skupine Lúč v Lužiankach. 
V obci bola známa a obľúbená najmä vďaka svo-
jej aktivite, preto ju občania v minulosti zvolili za 
poslankyňu obecného zastupiteľstva, kde bola za-
stupiteľstvom obecného úradu schválená na post 
zástupcu starostu.

Od roku 1976 bola predsedníčkou Základnej 
organizácie Slovenského zväzu žien, kde organi-
zovala kurzy šitia, vyšívania, varenia i kurz studenej 
kuchyne a mnoho iných akcií. Dadka sa veľa reali-
zovala v poľnohospodárstve, študovala na Vysokej 
škole poľnohospodárskej v Nitre. Bola si vedomá 
toho, že Nitra s jej okolím je kolískou poľnohospo-
dárstva, ktoré chcela podporiť vstupom do miest-
nej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov. 
Aj v domácom prostredí sa s veľkou láskou starala 
o verného štvornohého priateľa – psíka. Dadke 
nebola ľahostajná spravodlivosť, vykonávala príse-
diacu na súde. Tiež sa až do konca života uvádzalo 
jej meno v Lužianskych novinkách ako Ing. Dag-
mar Jančiová, členka redakčnej rady.

Dadka bola spoločenská, priamočiara a priateľ-
ská. Tak ako každý človek, aj ona prešla mnohými 
skúškami života, ktoré ju zocelili. V spoločenských 
prejavoch bola otvorená, s vlastným názorom a 
svoje myšlienky presadzovala s taktom. Pri týchto 
činnostiach nezabúdala na duchovný rozvoj, často 
pristupovala k svätému prijímaniu. 

To je len krátky výber z obrovského množstva jej 
činností. Životnú púť dych smrti pretrhol v sedem-
desiatom roku. Oči sa zatvorili, ústa už nemôžu 
prehovoriť a iba v spomienkach pocítime stisk jej 
rúk.

 Dadka, Tvoja láska zostáva s nami. V srdciach 
nás hrejú pekné spomienky na Teba. Na sviatok 
svätého Jozefa, ženícha Panny Márie, jej duša odiš-
la do vesmírnych diaľok. Prosíme Pannu Máriu, aby 
našu zosnulú predstavila svojmu synovi, Ježišovi 
Kristovi, ktorý je svetlom na ceste do večnosti. V 
modlitbách vyprosujeme, aby jej Pán otvoril jeden 
z jeho príbytkov v nebeskom kráľovstve.

Odpočinutie večné daj Dadke Pane a svetlo več-
né nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji!

Ing. Katarína ŠEBOVÁ, CSc.

Skončila sa  
pozemská cesta
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V nedeľu 3. 5. 2015 záhradkári navštívili 
Bratislavu. Ráno o 7.30 hod. sme nastúpili v 
Lužiankach do autobusu, ktorý nás o 8.45 
hod. doviezol pred Inchebu, kde prebie-
hal posledný deň výstavy s názvom Flóra 
Bratislava. Hlavným organizátorom výsta-
vy bolo záhradné centrum Kulla s piatimi 
sponzorskými firmami. 

V hale B1 sme mohli obdivovať nielen 
naaranžované rastliny, ale aj aranžmá na 
rôzne spoločenské akcie predvádzaných 
strednými záhradníckymi školami Piešťa-
ny a Malinovo. V strede haly B vystavovala 
Nitrianska bonsajová škola a Čajovňa dob-
rých ľudí. Nitrianske bonsajové centrum 
má 25-ročnú tradíciu a jeho majiteľmi sú 
manželia.

Za popularizáciu bonsajového umenia 
boli majitelia odmenení zlatými medaila-
mi na 6. svetovom kongrese v Portoriku 
(ostrov, kolónia USA; Veľké Antily; Stredná 

Amerika). Bonsajové centrum ponúkalo 
okrem predaja aj ukážky tvarovania a drô-
tovania bonsajov, techniky používania pro-
fesionálneho bonsajového náradia KIRA-
KUNI a poradenstvo pestovania bonsajov. 
Čajovňa dobrých ľudí okrem predaja čajo-
vých súprav, čajov a rôznych ozdobných 
nádob ponúkala čaj z Japonska, Taiwanu, 
Číny, Himalájí, ako aj ukážku kvetinových 
čajov s ich prípravou.

V hale B1 na prvom poschodí sa nachá-
dzal oddychový kútik, ktorý získal čestnú 
cenu predsedu Bratislavského samospráv-
neho kraja. Pozostával z troch etáží, naj-
vyššiu tvorili listnaté stromy, nižšiu kríky a 
najnižšiu rozkvitnuté nízke rododendróny 
a zelené pokryvné rastlinky. Veľmi pôsobi-
vé boli bohaté kytice ruží v troch vysokých 
vázach. Oči sme si popásali aj na interiéro-
vej výzdobe, ktorá prezentovala svadobné 
a gratulačné kytice. Taktiež sme videli ume-

lecky pripravené smútočné kytice a vence.
Taliansko prispelo na výstavu škraboška-

mi, látkami, kvetinovými výzdobami, ktoré 
sa používajú počas benátskeho maškarné-
ho plesu. Maďarskí vystavovatelia ponúkali 
okrasné stromy a kry, vždyzelené rastliny, 
ovocné stromy, trvalky a letničky. Česká 
republika prezentovala „Škôlku okrasných 
drevín“ s ihličnatými a listnatými stromami 
i krami, vresovité i popínavé rastliny, alejo-
vé stromy a iné.

Rôzne slovenské záhradnícke firmy 
vkusne, umelecky a esteticky propagovali 
svoj tovar a ponúkali formou letákov svoje 
služby – realizáciu záhrad na kľúč, ponuku 
ihličnanov, kôry stromov, hnojív, vertikál-
nych záhrad, vodopádov, jazier, potôčikov, 
strešných záhrad, okrasných drevín, reza-
ných kvetín a črepníkových rastlín. V po-
nuke mali dodávku kontajnerových rastlín, 
rozvoz čerstvých kvetín atď.

Upútali exponáty stredných odborných 
škôl s figurínami žien zaodetých do kveti-
nových slávnostných odevov, umiestne-
ných v prostredí rozkvitnutých rastlín. Po-
núkali aj prospekty na štúdium konkrétnej 
školy. Aj vysoká škola v Českej republike 
priblížila záhradnícke štúdium v propagač-
nom materiáli na jednotlivých fakultách. 

Veľký priestor zaberala firma, ktorá pre-
dávala originálne obaly na kvety v pestrých 
farbách, vývojové taniere, misky, šálky, lu-
xusné umelé kvety a ďalší spotrebný tovar. 
Veľký záujem bol ďalej o kúpu kaktusov a 
sukulentov, ktoré upútali svojím tvarom a 
rôznofarebnými kvetmi. Pôsobivé boli tak-
tiež gerbery vo vysokých kvetináčoch s po-
nukou keramických črepníkov. V ponuke 
boli ekologické hnojivá na báze morských 
rias s biostimulačným a protistresovým 
účinkom.

Prekvapil nás kvet Flóry 2015 – kalan-
choe – so známymi drobnými kvetmi rôz-
nych farieb, ale najmä so zvláštnymi ze-
lenokvitnúcimi lampášikovitými kvetmi. 
Veľmi lákavo pôsobil vždyzelený listnatý 
ker „Photinia“, dovoz z Talianska, vhodný 
ako solitér pri vstupe do miestnosti.

Z technických výrobkov boli zastúpené 
výrobky zo žulového terazza (technického 
kameňa) vhodného na obklady schodov, 
dlažbu a schodiskové stupne. Ďalej rôzne 
fóliovníky, polykarbonátové skleníky, vý-
robky záhradnej techniky, elektrické táčky 
pre odborníkov, pre ženy aj s prídavným 
zariadením. Firmy vystavovali a predávali 
výrobky z prírodného dreva, krovy, pergo-
ly, altánky, madlá, ploty, záhradný nábytok, 
palivové a krbové drevo. Na dekoráciu 
ponúkali umelé, zelené exterierové steny, 
umelé kamene vhodné na zakrytie studní, 

Návšteva hlavného mesta Slovenska
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šácht a káblov. Výstava bola pôsobivá, ale 
rozsah nás prekvapil, lebo v ostatných ha-
lách sa nevystavovalo. Čiastočne to vyvá-
žili predajcovia pred halami, kde bolo veľa 
stánkov s množstvom kvetín, priesad, ruč-
ne vyrobeným tovarom a občerstvením. 

Bolo chladné počasie, stále mrholilo, 
fúkal studený vietor, preto návštevníci 
striedali vonkajšie prostredie s halovým. 
Za priaznivejšieho počasia by viacerí mali 
záujem aj o prehliadku historického centra 
hlavného mesta Slovenska.

O 13.30 hod. sme sa previezli autobusom 
k Bratislavskému hradu. Každému je zná-
me, že hlavné mesto má dlhú históriu, kto-
rá je úzko spätá s hradom. Bratislava bola 
križovatkou dvoch prastarých európskych 
obchodných trás – Podunajskej, ktorá spá-
jala východnú Európu so západnou, a tzv. 
Jantárovej cesty spájajúcej sever s juhom.

Bratislavský hrad bol osídlený už v ne-
olite, teda mladšej dobe kamennej (5000 
– 2800 rokov pred Kr.), čo potvrdili zvyšky 
charakteristických nádob ľudu vtedajšej 
kultúry, získané z archeologických vyko-
pávok. V mladšej dobe kamennej v 1. stor. 
pred n. l. bol obývaný Keltmi. Tieto kmene 
neodolali v bojoch Rimanom, ktorých lé-
gie sa museli neskôr brániť proti nájazdom 
Kvádov a iných germánskych kmeňov. Slo-
vania osídlili Bratislavu s hradom v 5 – 6 
stor. n. l. V 9. stor. v čase Veľkomoravskej 
ríše bolo okolo vystavené mohutné hradis-
ko, v podhradí sa vybudovali osady. Vlád-
com ríše bol Svätopluk, žijúci v rokoch 846 
– 894, ktorého socha ako víťazného bo-
jovníka na koni je umiestnená pred hrad-
ným palácom a zhotovil ju umelec Kulich 
(2008). Prvá písomná zmienka sa datuje 
do r. 907. Hrad musel mať silné opevnenie 
ešte aj v r. 1241, lebo sa ubránil tatárskym 
nájazdom. Z tohto obdobia sa zachovala 
juhozápadná veža, ktorú neskôr nazvali 
Korunovačnou. V nej boli v r. 1608 uložené 

uhorské korunovačné klenoty. V 15. stor. 
hrad vlastnil Žigmund Luxemburský, ktorý 
ho prestaval v gotickom slohu. Po staveb-
nom útlme zhruba na 150 rokov sa dostá-
va striedavo do rúk ďalším uhorským, ne-
meckým a českým panovníkom. Za vlády 
Márie Terézie (1740 – 1780) sa mení hrad 
na honosnú barokovú rezidenciu. Z histo-
rických dokumentov sa dozvedáme, že ko-
runovačný sprievod s kráľovnou vychádzal 
z hradu 25. júna 1741 ráno o ôsmej hodi-
ne a smeroval do dómu sv. Martina, kde 
bola Mária Terézia korunovaná za uhorskú 
kráľovnú a uhorská šľachta po slávnosti 
hodovala na hrade. Syn Márie Terézie Jo-
zef II. zriadil na hrade generálny seminár 
katolíckej cirkvi, kde študovali významní 
slovenskí dejatelia, medzi nimi aj Anton 
Bernolák, Juraj Fándly a iní. V r. 1802 bol 
seminár presunutý do Trnavy a hrad slúžil 
ako kasárne pre napoleonských vojakov. V 
tom období hrad chátral. V r. 1811 požiar 
zachvátil východnú a západnú časť. Až v r. 
1953 sa začali hlavné rekonštrukčné práce 
v podobe tereziánskej prestavby, ktoré tr-
vali 17 rokov. 

V priebehu dvoch hodín sme si mali 
možnosť prezrieť interiér hradu. V úvode 
nás platený sprievodca stručne a stroho 
oboznámil s dejinami a určil smer prehliad-
ky. Mali sme možnosť individuálne si pre-
zrieť dokumenty o obnove Bratislavského 
hradu, jeho archeologický, architektonický 
a historický výskum, dobové fotografie o 
hrade. Na vyššom poschodí sme sa poko-
chali zbierkou umelecky cenných obrazov 
zo Slovenského národného múzea.

Na najvyššom, treťom poschodí je zdo-
kumentovaná 1. svetová vojna. Zahynulo v 
nej 10 miliónov vojakov a 20 mil. ich bolo 
zranených. K stratám na životoch prišlo aj 
u civilného obyvateľstva. Na hlad a choro-
bu zomrelo približne 5 mil. obyvateľov, ná-
morné a letecké útoky zabili najmenej sto-

tisíc ľudí z Belgicka, Rumunska, Rakúska, 
Srbska a Ruska. Vyvražďovanie Arménov, 
Židov, Sírčanov a Grékov spôsobilo 4 mil. 
obetí. Španielska chrípka zahubila min. 6 
mil. obyvateľstva.

Taktiež sme si mohli prezrieť aj písomné 
doklady o založení Matice slovenskej ako 
aj známu fotografiu s jej predsedníctvom 
a členmi. Upútala i olejomaľba 1. predsedu 
Štefana Moysesa a litografie podpredsedov 
Karola Kuzmányho a Viliama Paulíny Tótha, 
ktorý bol tiež poslanec uhorského snemu 
a hlavným redaktorom časopisu Sokol. 
Najpodrobnejšie bol dokumentovaný re-
formátor slovenskej spoločnosti Ľudovít 
Štúr (1815 – 1856), ktorého výstava potrvá 
až do 17. 1. 2016, keďže je venovaná 200. 
výročiu jeho narodenia. Je známe, že sa na-
rodil v Uhrovci, v rodnom dome, kde o 106 
rokov neskôr uvidel svetlo sveta aj reform-
ný politik Alexander Dubček. Štúr študoval 
v Hale (Nemecko) v rokoch 1838 – 1840. Po 
skončení štúdia bol námestníkom na ka-
tedre reči a literatúry česko-slovenskej na 
Evanjelickom lýceu v Bratislave.

V roku 1843 navštívil Ľudovít Štúr (spo-
lu s Jozefom Miloslavom Hurbanom a 
Michalom Miloslavom Hodžom) básnika 
Jána Hollého v Dobrej Vode. Ján Hollý bol 
katolícky kňaz, napísal okrem iného histo-
rické eposy Svatopluk a Cyrillo-Methodia-
da v bernolákovskej slovenčine, ktorý pri 
veľkom požiari fary v Maduniciach utrpel 
ťažké popáleniny a zvyšok života prežil u 
priateľa Martina Lackoviča na fare v Dob-
rej Vode (región Dolné Považie). Na dob-
rovodskej fare sa skončili porady o prijatí 
nového spisovného jazyka pre Slovákov 
na báze stredoslovenčiny. Toto bolo zdo-
kumentované známou krásnou fotogra-
fiou. Za všetky archívne exponáty zo života 
Ľudovíta Štúra spomeniem aspoň „Nárečie 
slovenské“, „Nauka reči slovenskej“, Národ-
ňje novini“, olejomaľba Štúr na uhorskom 
sneme. Najimpozantnejšou olejomaľbou 
je iste Ľudovít Štúr na koni a v pozadí Brati-
slavský hrad s dómom sv. Martina.

Po vyšliapaní množstva schodov vo veži 
sme si z každej svetovej strany mohli pre-
zrieť hlavné mesto s jej dominantami.

O 16.00 hod. sme odchádzali z Bratislavy, 
plní zážitkov, tešiac sa na teplý domov, kto-
rý sme zakúsili krátko po 17.00 hod.

Ing. Katarína ŠEBOVÁ, CSc.
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V polovici júna 2015 záhradkári usku-
točnili zájazd do severnej časti Maďarska.  

Ráno o 7.00 hod. účastníci zájazdu nastupo-
vali v Lužiankach do autobusu a o 9.00 hod. 
sme vystupovali u našich južných susedov 
v meste Ostrihom. Už v blízkosti hraníc sme 
mohli obdivovať mohutné stavby reprezen-
tujúce maďarskú architektúru nachádzajúce 
sa na Hradnom vrchu čnejúcom sa nad veľ-
tokom Dunaj. Najskôr sme si prezreli impo-
zantnú baziliku a kráľovský palác z vonkajšej 
strany, pričom sme počúvali výklad Jozefa 
Véra, člena výboru záhradkárov, o miestnej 
histórii, ktorú tvorili aj naši významní Slováci. 
Už od doby kamennej v 4 stor. pred n. l. sa 
začalo osídľovanie Hradného vrchu Keltmi a 
neskôr Rimanmi, ktorí pod vedením Marka 
Aurélia založili tábor so stavbou. Táto stavba 
sa nazývala Solva a slúžila k strážnym úče-
lom, keďže okolo stavby prechádzali vojen-
ské cesty smerujúce až do Ríma. V období 
sťahovania národov osídlili Avari a Slovania 
miesto, kde ľavý prítok Hronu vteká do dru-
hej najdlhšej európskej rieky Dunaj. V 9.stor. 
knieža Arpád priviedol kočovné kmene z 
Ázie zo stepí dnešného Kazachstanu do 
Podunajskej nížiny a porazil tamojších Slo-
vanov. Knieža Gejza z rodu Arpádovcov vy-
budoval na Hradnom vrchu v rokoch 970 – 
997 svoje sídlo. Jeho syn Vajk pri krste dostal 
meno István (Štefan). Roku 1000 Štefan pre-
berá od pápeža Silvestra II. kráľovskú koru-
nu, ktorá ho posúva na miesto prvého uhor-
ského kráľa. Štefan I. vládol 38 rokov a viedol 
uhorskú krajinu k veľkej prosperite. Za jeho 
panovania bol postavený aj prvý kráľovský 
palác a prvá kresťanská bazilika 

v Uhorsku. Cirkev ho v 11. stor. vyhlásila 
za svätého spolu s jeho synom Imrichom. 

Z historických prameňov sa dozvedá-
me, že maďarský názov mesta Esztergom 
sa objavuje prvýkrát r. 1146 vo forme Esztri-
gum.

Na Hradnom vrchu v 11. a 12. stor. bol 
vybudovaný svetský a cirkevný komplex, 
pozostávajúci z kniežacieho paláca, kráľov-
ského hradu, kostola sv. Štefana mučeníka, 
arcibiskupského paláca, chrámu sv. Vojtecha 
a kláštora. Nielen Štefan I., ale aj Gejza II. po-

zývali na návštevy a jednania do Ostrihomu 
vtedajších vládcov Poľska, Nemecka a Fran-
cúzska. 

Ostrihom bol úplne zničený vpádom 
Tatárov r. 1241 – ‘42. Béla IV., panovník mes-
ta, svoje sídlo premiestnil do Budína, hrad 
a kráľovský palác daroval ostrihomskému 
arcibiskupovi. Po vymretí rodu Arpádovcov 
sa k moci dostáva rod Anjouovcov a kráľ 
Karol Robert I. bol prvýkrát korunovaný v 
januári 1301 arcibiskupom Gergely Bisckei. 
Počas pôsobenia arcibiskupov Denes Szé-
chy, János Vitéz a Tomás Bakócz sa vystavilo 
na Hradnom vrchu astronomické obser-
vatórium, hvezdáreň, vytvoril sa priestor 
pre prvú univerzitu v Uhorsku, Academiu 
Istropolitanu, ktorú presunuli do Prešporku 
(Bratislava). János Vitéz zo Sredny vzdelával 
aj Mateja Korvína (Matej I.), ktorý ovládal 
niekoľko jazykov a bol uhorským kráľom v 
r.1458 – 1490. Ostrihom bol 80 rokov pod 
tureckou nadvládou, keď sa ostrihomské 
arcibiskupstvo presťahovalo do Bratislavy a 
Trnavy. Mesto nadobúda štatút slobodného 
kráľovského mesta až v r. 1708. Od r. 1819 
sa úradujúcim arcibiskupom stal Sandor 
Rudnay (Alexander Rudnai), ktorý sa naro-
dil v Považanoch pri Novom Meste nad Vá-
hom, sídlil v Trnave a neskôr prestúpil už do 
Ostrihomu, kde inicioval výstavbu katedrály. 
Dňa 23. apríla 1822 bol položený základný 
kameň pre stavbu terajšej baziliky, ktorú vy-
svätil 31. augusta 1856 prímas János Scitov-
szky za prítomnosti cisára Františka Jozefa I. 
János Scitovszky (Ján Scitovský) sa narodil v 
Košickej Belej 1. novembra 1785, bol kato-
líckym kňazom a v r. 1849 sa stal ostrihom-
ským arcibiskupom a prímasom Uhorska a 
v r. 1853 kardinálom. Zomrel 19. 10. 1866 v 
Ostrihome. V priebehu slávnostného aktu 
pri položení základného kameňa zaznela 
Ostrihomská omša od Franza Liszta. Prá-
ce na katedrále sa ukončili až 1. novembra 
1869. Arcibiskupský úrad v súčasnosti, od 8. 
decembra 2002, zastáva dr. Péter Erdö.

V Ostrihome sa narodil okolo r. 1200 aj 
zakladateľ rímskokatolíckej rehole pavlínov 
Eusebius Blažený (Boldok Özséb). Rehoľu 
založil v r. 1225. Zomrel 20. januára 1270. 
Okrem Nemecka, Poľska, Švédska bola re-
hoľa pavlínov rozšírená aj v Lefancovciach 
pri Nitre, Marianke, Šaštíne a v ďalších slo-
venských mestách. V r. 1785 Jozef II. rehoľu 
zrušil.

Bazilika je najväčším chrámom postavená 
v klasicistickom slohu v Maďarsku. Jej dĺžka 
je 117 m, šírka 47 m a výška 100 m. Pred hlav-
ným vchodom je umiestnená na vysokom 
podstavci socha Panny Márie s dieťaťom 
Ježišom. Tympanón, čiže trojuholníkový štít 
nad vchodom do katedrály, podopiera 8 

korintských stĺpov, 22 m vysokých, nad kto-
rými je nápis CAPUT MATER ET MAGISTRA 
ECCELESIA RUM HUNGARIAE (Hlava, matka 
a učiteľka maďarskej kresťanskej cirkvi).

V interiéri chrámu po ľavej strane nás 
nadchla Bakóczyho kaplnka, ktorá je pozo-
statkom z trojloďového kostola z r. 1010 na-
zývaným „Pekný kostol“ a Turkom slúžil ako 
muničný sklad. Kaplnku najskôr rozobrali na 
1600 kusov a potom ju znovu poskladali a 
uložili do baziliky. Po stranách oltára sú so-
chy sv. Štefana a sv. Ladislava. Tomaš Bakoc-
zy (Tomáš Bakóc, pôvodne Bakač) nar. 1442 
pochádzal z chorvátskej poddanskej rodiny, 
bol ostrihomským arcibiskupom, Matej Kor-
vín ho prijal do svojich služieb.

Každého návštevníka očarí vyzdobená 
veľkolepá kupola s nápisom: ASSUMPTA EST 
MARIA IN COELUM GAUDENT ANGELI (Má-
ria bola vzatá na nebesá, anjeli sa radujú). 
Obraz hlavného oltára má rozmery 13x 6,5 
m a je vyhotovený z jedného kusu, je kópiou 
obrazu znázorňujúceho nanebovzatie Pan-
ny Márie od slávneho talianskeho maliara 
Tiziana. Hlavný oltár zdobia sochy sv. Marti-
na, sv. Gerharda, sv. Imricha, sv. Vojtecha a sv. 
Mórica.

Z bohatých pozoruhodností nachádza-
júcich sa v pravej chrámovej lodi je oltár sv. 
Vojtecha s obrazom zobrazujúcim krst Vajka 
(sv. Štefana). Ďalej sochy košických mučení-
kov Marka Križina (Körösy), ktorý bol ostri-
homským kanonikom, Štefana Pongráca 
a Melichara Grodzieckeho, troch mníchov 
jezuitského rádu, ktorých počas obsadenia 
Košíc 5. septembra 1619 zavraždili protes-
tantskí vojaci Gabriela Betlena. So záujmom 
sme si prezreli oltárny obraz zobrazujúci sv. 
Štefana, ktorý venuje uhorskú kráľovskú ko-
runu Panne Márii s prosbou o patronát nad 
celým národom. Ďalším známym obrazom 
bol výjav sv. Martina, ktorý sa delí so svojím 
plášťom so žobrákom počas krutej zimy. Veľ-
mi pôsobivý bol obdĺžnikový reliéf zobrazu-
júci Pána Ježiša medzi deťmi vstupujúceho 
do Jeruzalema. Našu pozornosť upútala aj 
perokresba zobrazujúca Juraja Selepčéniho-
Pohronca, nar. asi r. 1595 v Slepčanoch, po-
chádzajúceho z chudobnej zemianskej rodi-
ny, ktorého uhorský kráľ Leopold I. v r. 1666 
vymenoval za ostrihomského arcibiskupa. 
Zomrel 14. januára 1685 a je pochovaný v 
Mariazelli (Rakúsko).

Veľkú zásluhu na pozdvihnutí kultúr-
neho i duchovného života Slovákov mal 
ostrihomský arcibiskup, uhorský primás a 
kardinál Péter Pázman nar. 4.10.1570 v Ora-
dei (Rumunsko), pochádzajúci z kalvínskej 
rodiny (neskôr konvertoval na katolíka). 
Navštevoval teologické štúdiá jezuitov. V r. 
1623 založil kolégium na výchovu kňazov 
(Pazmánum) vo Viedni, kde študovalo počas 
nasledujúcich troch storočí mnoho kňazov 

Zájazd do Maďarska
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zo Slovenska. Zakladal školy a kláštory, v r. 
1635 založil Trnavskú univerzitu, vydal zakla-
dajúcu listinu pre bratislavské jezuitské ko-
légium. Pokračoval v stopách Františka For-
gáča, nitrianskeho biskupa, bol jeho žiakom. 
Mal podporu Mateja II. Habsburského, ktorý 
ho vymenoval v r. 1637 za ostrihomského ar-
cibiskupa z funkcie turčianského prepošta.

František Jozef vymenoval skalického ro-
dáka Jánosa Czernocha (Ján Černoch ) v r. 
1913 za ostrihomského arcibiskupa, ktorý je 
pochovaný v krypte baziliky.

Zaujala nás aj mramorová socha arcibisku-
pa Jánosa Simoru, ktorý sa zaslúžil o ukonče-
nie stavebných prác baziliky, založil kresťan-
ské múzeum a klenotnicu.

V r. 1869 bol založený Spolok sv. Vojtecha 
pre Slovákov a po dlhých prieťahoch nako-
niec ostrihomský arcibiskup János Simor 
jeho stanovy potvrdil.

V bazilike počas II. svet. vojny bol poško-
dený organ, ktorý aj v súčasnosti je v štádiu 
opráv a po rekonštrukcii má obsahovať 13 
000 píšťal.

V severnej veži je umiestnená socha sv. 
Štefana zhotovená z lipového dreva.

Niektorí záhradkári si prezreli krypty, iní 
klenotnicu, v ktorej sa nachádzajú zbierky 
sakrálnych predmetov neoceniteľnej hod-
noty. Pred prehliadkou sme si zakúpili lístky, 
ktoré sme mohli zaplatiť aj v eurách. Tiež 
sme vystúpili až do kupoly a z jej obvodu na 
vonkajšej strane sa nám naskytol pohľad na 
krásnu maďarskú a slovenskú krajinu. Vidi-
teľnosť bola výborná, takže sme mohli obdi-
vovať monumentálne stavby v objatí zelene 
a plavidlá na Dunaji aj most Márie Valérie, 
ktorý nesie meno po dcére cisára Františka 
Jozefa. Most spája Ostrihom so Štúrovom.

Z vtáčej perspektívy sa nám zrak zastavil 
na výraznom bielom milenejskom pomníku, 

ktorý znázorňuje moment kladenia koruny 
arcibiskupom Dominikom na hlavu Uhor-
ského kráľa Štefana I. Sochu odhalili 15. au-
gusta 2001, čiže o 1000 rokov po jeho koru-
novácii.

Ešte mnoho iných veľmi zaujímavých 
umeleckých diel sme letmo videli v interiéri 
a v okolí katedrály, ale v limitovanom čase 
sme všetko nestihli. Tisícročné jestvovanie 

Uhorska, úzko spojené s Ostrihomom a za-
hrňujúce Slovensko, sa dôkladne nedá pre-
zrieť za 2,5 hod.

Okolo poludnia sme odchádzali do Vyše-
hradu (Visegrád), ktorý je 25 km vzdialený 
smerom na východ od Ostrihomu. Nachá-
dza sa pri veľkom dunajskom ohybe, na pra-
vom brehu veľtoku. Mesto na juhozápade je 
obklopené Vyšehradskými vrchmi (Visegrá-
di hegység) a na severe pohorím Boržoň 
(Börzöny).

V novembri v r. 1335 mali politické jedna-
nia vo Vyšehrade títo králi: český Ján Luxem-
burský, maďarský Karol I. Róbert a poľský 
Kazimír III.

V minulom storočí 15. februára 1991 pod-
písali najvyšší predstavitelia ČSFR Václav Ha-
vel, Maďarska Jozef Antal a Poľska Lech Vale-
sa Deklaráciu o spolupráci a po roku 1993 sa 
pripojilo aj Slovensko.

Dnešný názov mesta sa v historických 
análoch spomína v r. 1002. Výstavba hrad-
ného komplexu sa začala okolo r. 1250 po 
tatárskom vpáde. Na začiatku 14. stor. vo Vi-
segrade sídlil aj Matúš Čák a neskôr sa stáva 
kráľovským sídlom Karola I. Róberta. Na hra-
de sa v tom období chránili aj uhorské ko-
runovačné klenoty. Najväčší rozkvet zažilo 
mesto za vlády Mateja Korvína. Po jeho smr-
ti mesto začalo strácať svoje postavenie, k 
čomu neskôr prispelo aj obsadenie Turkami.

K definitívnemu zničeniu zvyšných zrú-
caním prišlo v r. 1702, keď ho cisár Leopold 
I. nariadil vyhodiť do vzduchu, čím chcel 
zničiť úkryt revolucionárov. V súčasnosti je 
reštaurovaná iba časť hradu s vežou, ktorá 
slúži ako vchod do nádvoria. Nad riekou sa 
vypína šesťboká veža, v ktorej je lapidárium 
(originály sochárskej výzdoby paláca). Z roz-
hľadne sa nám naskytol fascinujúci pohľad 
na okolitú krajinu.

Južne od Vyšehradu sa rozprestiera ma-
lebné mestečko Szentendre, ktoré je od 
Budapešti vzdialené 21 km severne. Z histo-
rických prameňov sa dozvedáme, že názov 
Szentendre pravdepodobne pochádza od 
patróna visegrádskeho kláštora sv. Andreja 
(Sent Endre). Do mesta sa prisťahovalo v 15. 
až 17. stor. veľké množstvo srbského obyva-
teľstva od Jadranského mora, ktoré sa chrá-
nilo pred tureckým nebezpečenstvom. Je 
pamiatkovou rezerváciou, ktorá nesie v sebe 
ráz 18. stor., s charakteristickými úzkymi ulič-
kami s dlažbou z mačacích hláv a budovami 
v barokovom štýle. Na námestí je osadený 
morový grécky kríž z r. 1763, ktorý bol po-
ďakovaním za to, že sa do mesta nedostala 
morová epidémia. Mali sme možnosť iba 
nahliadnuť do pravoslávneho kostola, kde 
sme videli vzácny ikonostas. Pokračovali 
sme smerom k Dunaju, v reštaurácii na jeho 
pobreží sme sa občerstvili, odtiaľ bol pekný 
výhľad na veľtok. Cestou späť sme si všímali 
aj novopostavené budovy, ale najmä malé 
obchodíky.

Po slnečnom horúcom dni nám dobre pa-
dlo zastaviť a okúpať sa na spiatočnej ceste 
v Štúrove na termálnom kúpalisku Vagaš s 
rozlohou 25 ha, ktoré má kapacitu až 10 000 
turistov. Kúpalisko má viac bazénov s teplo-
tou vody 30 °C, súčasťou je tobogan, hotel, 
jazero a stánky ponúkajúce občerstvenie.

Zájazd v sobotu 13. júna 2015 nám dopl-
nil vedomosti z histórie a dal nám možnosť 
spoznať časť krajiny južných susedov, ich fló-
ru a veľkolepé stavby. Poskytol nám pohľad 
na našu krajinu z maďarskej strany, precítili 
sme atmosféru chránených oblastí a tiež 
sme mohli zrelaxovať našu telesnú schránku 
v termálnej liečivej vode v našej krajine.

Ing. Katarína Šebová, CSc 
Lužianky 9. 7. 2015
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Tieto stránky Lužianskych noviniek už 
spravidla patria tým,  ktorí sa zapísali do 
dejín našej obce, do jej rozsiahlej histórie, 
urobili a stále robia niečo pre našu obec 
a jej občanov. V tomto článku uznania 
a úcty by som vám chcel priblížiť človeka 
všeobecné známeho. Ženu, ktorá dôverne 
pozná život každej rodiny v obci a na kto-
rú sa každá rodina sa s dôverou obracala. 
Týmto človekom je MUDr. Eva Horvátho-
vá. Nie je našou rodáčkou, ale ako by ňou 
bola. Svetlo sveta uzrela v Nitre 15. 3. 1950 
ako prvorodená z dvoch dcér otca úradní-
ka a matky predavačky. Zhodou okolností 
sa z oboch sestier stali lekárky. Svoju mla-
dosť prežila v Nitre, kde aj absolvovala zá-
kladnú školu a SVŠ.

Či už jej v mladosti viac imponoval bie-
ly plášť, alebo výborný prospech v škole, 
nastúpila na lekársku fakultu do Martina. 
Po úspešnom absolvovaní medicíny za-
čala pracovať v nitrianskej nemocnici na 
internom oddelení. Po atestáciách z in-
ternej medicíny a všeobecného lekárstva 
išla pracovať ako obvodná lekárka do Go-
lianova. Od roku 1980 nastúpila k nám do 
Lužianok, kde pôsobila plných 35 rokov. 
Dobre pozná nás, našich rodičov, ale aj 
starých rodičov. Je nám dobre známa, veď 
tie roky prežité u nás tvoria takmer dve 
generácie. Dá sa povedať, že vzájomnosť 
sa prejavovala veľkou dôverou k nej. 

Nebola to práca len v ambulancii, ale aj 
osobný kontakt s pacientom v jeho do-

mácnosti. Ústretovo vychádzala s našimi 
občanmi, zapájala sa do nášho spolo-
čenského života, organizovala prednášky 
a školenia. Stala sa súčasťou nášho života, 
pracovala v zväze žien, kde sa zúčastňo-
vala kurzov šitia, varenia, pečenia. Bola 
členkou našej ZO SZZ. Nič jej nebolo cu-
dzie, všetko robila zanietene a s rados-
ťou, k čomu ju priviedol milovaný šport, 
základ jej života. Nebol to len bedminton, 
ale aj plávanie, ktorému sa venovala už na 
základnej škole. Radosť s pohybu preja-
vila ako účastníčka okresnej spartakiády, 
ale aj účinkovanie spevokolu na strednej 
škole. I keď má dnes dôchodkový vek, stá-
le rada pomôže a poradí. Štafetu v ambu-
lancii odovzdala svojej dcére a tá úspešne 
pokračuje v matkiných stopách v liečení 
pacientov, ktorých po nej prevzala. 

Hoci by mohla doktorka Eva Horvátho-
vá oddychovať, jej dobrácka povaha jej 
nedovolí utiahnuť sa, keď je vyhľadávaná. 
Rada pomôže a poradí a živo sa zaujíma 
o dianie v obci. Nie je jej ľahostajný tunajší 
život, život miesta, v ktorom medzi nami 
prežila 35 rokov svojho plodného života. 
Pred piatimi rokmi – pri okrúhlom život-
nom jubileu – jej bolo udelené najväčšie 
vyznamenanie obce – CENA OBCE za dl-
horočnú, príkladnú a obetavú starostli-
vosť o zdravie občanov obce.

Za všetko jej snaženie, ochotu kedykoľ-
vek pomôcť a ústretovosť by som jej chcel 
touto cestou úprimne poďakovať a po-
priať jej pri príležitosti krásneho životné-
ho jubilea, ktoré nedávno oslávila, všetko 
najlepšie, veľa zdravia a šťastia do ďalších 
rokov života v kruhu svojich najbližších – 
manžela, dvoch dcér a troch vnúčat – jed-
ného vnúčika a dvoch vnučiek.

Milan Cabánek

Jubilanti 2. štvťroku 
50. rokov: Ing. Ľuboš Daniš, Eva Jančiová, René Kica, Ing. Július Arpáš, Peter Petržel, Oľga Ivančíko-
vá, Alena Segečová, Vladimír Šantavý, Renáta Paulovičová, Daniel Jašík.  
55. rokov: Pavel Rác, Drahomíra Sekerková, Jarolín Gubáň, Monika Slováková, Mgr. Janka Letková, 
Ľudmila Veselovská, Ing. Igor Homola, Pavel Orgler.  
60. rokov: Mária Pagačovičová, Štefan Labdík, Anna Peťková, Ľudmila Gašparovičová, Mária Porub-
cová, Darina Hrehová, Mária Andrašiková, Ján Ružička, Jozef Mikula, Alica Štefanková. 
65. rokov: Mária Lauková, Marián Minár, Rudolf Kinči, Jozef Králik, Gabriela Ballayová, Ing. Ivan 
Galko, Helena Maslenová, Viliam Varga. 
70. rokov: Ivan Červenka, MUDr. Emília Štefáková, Peter Šelmeci. 
75. rokov: Oľga Laluchová, Julianna Vilinová, Mária Šupková, Vladimír Svorad, Jozefína Šturdíková. 
80. rokov: Veronika Teplanská, Terézia Gajdošíková, Mária Kisá, PaedDr. Viera Bakšová, Mária Lužbe-
ťaková. 
85. rokov: Valéria Štefanková, Terézia Vrabcová, Mária Almášiová.

Verná lekárka nám vychovala 
i pokračovateľku

Humor
Ako spoznáš, že sa muž chystá povedať 

niečo múdre?  Keď začína rozprávanie 
vetou: „Raz mi žena povedala...“

Aká je mužská predstava romantiky?  
Futbalový štadión osvetlený sviečkami. 
 
Hovorí profesor študentom na prednáške: 
– Keby ste sa vy tam vzadu nerozprávali 
tak nahlas, tí v strede by mohli pokojne 
lúštiť krížovky a tí vpredu zase spať. 
 
Na hodine chémie. Ak sa nám tento pokus 
nevydarí, všetci vyletíme do vzduchu. A 
teraz pristúpte bližšie.  
 
Visia tri netopiere na strome. Zrazu sa 
jeden z nich postaví a druhý sa pýta 
tretieho:  Čo sa mu stalo?  A on mu na to 
odpovedá:  Neviem, asi odpadol.

Výroky slávnych 
• Ak piješ vodu, mysli na prameň.  
(Čínske príslovie) 
• Ako sa zlato a striebro vážia v prie-
zračnej vode, duše sa vážia v mlčaní. 
Vyslovené slová zavážia iba vďaka 
tichu, v ktorom sú ponorené.  
(Maurice Maeterlinck) 
• Boh stvoril vodu, človek víno.  
(Victor Hugo) 
• Buď ako voda, z ktorej všetko rastie, 
len ona sa vyparuje!  
(Egid z Assisi) 
• Človek bez slobody je ako ryba bez vody.  
(Nezistené príslovie) 
• Dobrá studňa v suchu vodu dáva; 
dobrý priateľ v núdzi sa poznáva.  
(Slovenské príslovie) 

Pranostiky 
Na skoré teplo nasleduje ešte chladno.
Dobrý deň pozná sa už od rána. 
Aký bude deň do večera, ukáže počasie 
o deviatej predpoludním. 
Aký začiatok, taký koniec (týždňa). 
Keď v pondelok dážď padá, celý týždeň 
bude blata hromada. 
Keď sa v utorok veľmo blýska, vo štvr-
tok, keď aj v noci, ale pršať mosí. 
Keď sa v piatok leje, v sobotu sa slnko 
smeje. 
Keď cez týždeň prší a prší, Panenka 
Mária v sobotu plienky suší.
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