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      Jednou z ustanovizní kultúrneho 
diania v našej obci pre spoločenské udalosti 
je kultúrny dom. Táto stavba je aj súčasťou 
obecného úradu od odčlenenia sa od mesta 
Nitry pred 22 rokmi.

Kultúrny dom bol postavený pred 
50-timi rokmi. Počas tejto doby sa 
okrem prístavby vchodu do sály veľmi 
neinvestovalo, pretože boli pre občanov 
prioritné iné potreby. Zub času však 
spravil na tejto budove svoje. Treba 
zhodnotiť energetické náklady, ale taktiež 
opraviť strechu.

    Hľadali sme spôsoby na získanie 
financií na rekonštrukciu. Zameral som sa 
na environmentálny fond na poskytnutie 
podpory formou dotácie. Prioritou bolo 
zníženie energetických nákladov budovy 
(KD). Vypracovaný bol podrobný popis 
činnosti a prác v čiastke 195 045,32 
eur, pričom obec uhradí s tejto čiastky 
nákladov 5 % (10 265,55 eur). Ostatné 
dostaneme z environmentálneho fondu 
formou dotácie.

    Podmienkou poskytnutia dotácie je 
okrem iného výber dodávateľov realizácie 
projektov v súlade so zákonom o 

verejnom obstarávaní zo strany príjemcu 
dotácie. Dotácia a finančné prostriedky 
budú použité na výmenu strešnej krytiny, 
odvodnenie strechy a výmenu výplne 
otvorov. Súčasná strešná krytina sa 
prekryje novou a zateplí sa. Na strechu 
sa namontuje spevňujúca vrstva bauder 
term TS 1, nová tepelná izolácia hrúbky 

160 mm aj s potrebnými ukončujúcimi 
prvkami. Na ne bude aplikovaná tesniaca 

fólia vrátane uceleného systému. Atiky 
budú nanovo oplechované a nainštalujú 
sa nové zvody a žľaby. Na strechu 
sa nainštaluje zrepasovaný systém 
bleskozvodu.

     Vonkajšie výplne otvorov (okná, dvere) 
budú vymenené z pôvodných drevených 
a oceľových za plastové rovnakého 
rozmeru a budú spĺňať potrebné tepelno-
technické ukazovatele. Uvedené práce 
a činnosti budú realizované v súlade s 
rozpočtom projektu. Opis špecifikovaných 
prác a činností bude realizovaný v zmysle 
projektovej dokumentácie overenej 
príslušným orgánom, povoľujúcim 
realizáciu projektu.

Je našou snahou, aby sme financie 
využili hospodárne, efektívne, účinne a 
účelovo. 

Vynaložíme s poskytnutou dotáciou 
v súlade so zákonom o rozpočtových 
pravidlách. Zhodnotený majetok si 
budeme chrániť pred poškodeným, 
stratou, odcudzením alebo zneužitím, a 
tak si ho uchováme pre ďalšie generácie 
ako pamiatku, ktorú sme zdedili po 
našich otcoch a starých otcoch. Veď v 
čase výstavby to bola jedna z najkrajších 
kultúrnych ustanovizní v kraji.

                         Jozef Bojda



Na tejto stránke Lužianskych noviniek 
píšeme o tých osobnostiach našej obce, 
ktoré ju nejako zviditeľnili, dostali do 
povedomia iných a stále ju podľa možnosti 
zviditeľňujú svojím konaním.

Jednou takouto osobnosťou je aj náš 
rodák – spoluobčan Pavol Šuník. Svetlo 
sveta uzrel 28. 10. 1931 ako tretie dieťa 
zo šiestych v priestoroch bývalého majera 
„vedľa kostola“.

Základné vzdelanie nadobudol v rodnej 
obci vtedy v rímsko-katolíckej škole 
v Šarluškách – Kajsi (terajšie Lužiaky), kde 
absolvoval 8 ročníkov povinnej školskej 
dochádzky. Po základnej škole nastúpil za 
učňa v Nitre ako pánsky a dámsky krajčír 
u súkromníka. 

Tento odbor – remeslo bolo doménou 
chlapov, ženy boli vtedy dámske krajíčky. 
Keď skončil tretí ročník učňovskej 
školy, prebiehalo u nás znárodňovanie. 
Doučil sa a nastúpil do novozriadeného 
podniku s názvom Zbor – šatstvo, neskôr 
premenovaného na Odevné závody 
Viliama Širokého v Hlohovci, kde pracoval 
až do odchodu na vtedy povinnú základnú 
vojenskú službu (ZVS). Celé dva roky ZVS 
(1952 – 1954) si odslúžil 

v Mariánskych Lázniach (západné Čechy). 
Bolo nepísaným zvykom, že slovenskí 
chlapci chodili na ZVS do Čiech a českí 
chlapci na Slovensko. 

Po ZVS sa vrátil do Odevných závodov, 
kde pracoval až do odchodu do dôchodku. 
Prešiel pracovne všetkými pracoviskami 
v odbore krajčír. Krajčírske remeslo 
ovláda – dá sa povedať – perfektne, veď 
prešiel za tie roky rôznymi odbornosťami. 
Šil pánske a dámske obleky, kabáty 
a šaty. Ako odborník a spoločensko-
činný zamestnanec prešiel aj rôznymi 
funkciami, ako sú zástupca zamestnancov 
v odboroch, odborár a člen závodného 
výrobu ROH. Taktiež organizoval zájazdy, 

rekreácie, pionierske tábory. 
Bol nielen dobrým organizátorom, ale aj 

aktívnym účastníkom. Už počas učňovskej 
doby v roku 1949 bol brigádnikom na 
trati mládeže Hronská Dúbrava – Banská 
Štiavnica, konkrétne pracoval na stanovišti 
Kozelník. Keď pracoval v Odevných 
závodoch, robil sa nábor na brigádu 
do bani, a tak v rokoch 1964 – 1965 bol 
uvoľnený zo závodu na obdobie jedného 
roka do bane J.Fučíka v Karvinej na 
Ostravsko-karvinský revír. No krajčírstvu 
ostal verný po celý aktívny život. V práci si 
našiel i manželku, s ktorou u nás býval. Na 
súčasné pomery je až neuveriteľné, že celý 
život pracoval u jedného zamestnávateľa. 
Za svoje pracovné aktivity bol viackrát 
ocenený ako vzorný pracovník závodu, 
ale aj vzorný pracovník podniku Odevné 

závody Trenčín, pod ktoré Odevné závody 
patrili. 

Keďže pracoval celý život v Odevných 
závodoch v Hlohovci, na záľuby veľa času 
nemal. Každý deň dochádzal do Hlohovca 
vlakom, pracoval na dve zmeny. Spojenie 
nebolo také ako dnes, no napriek tomu 
si našiel čas na záhradkárčenie, ktoré si 
obľúbil. Počas víkendov si tiež našiel čas 
na obľúbený šport – futbal. Bol veľkým 
fanúšikom našich futbalistov. Navštevoval 
každý zápas, či už vonku, alebo doma. 

Dnes je na zaslúžilom odpočinku, 
mohol by sedieť doma, no jemu to nedá. 
Zaujíma sa o dianie v obci, rád chodí na 
spoločenské podujatie v obci, nielen 
chodí, ale tiež reprezentuje našu obec 
v širokom okolí. 

Je členom folklórnej speváckej skupiny 
Lužiančanka. Veselá nálada a spev ho 
sprevádzajú celým životom. Veď už ako 
vojak ZVS spieval vo vojenskom súbore 
Vojačik. Naklonený nie je len spevu, 
ale aj udržovaniu našich tradícií, ako 
je pochovávanie basy, stavanie mája, 
Lužianske fazuľové hody, ktorými sme 
boli svedkami 20. 9. 2015.

Sme radi, že máme v našej obci takýchto 
spoluobčanov, ktorí nám mnohým svojím 
cítením a činnosťou môžu byť vzorom.

V tomto období Pavol Šuník oslávi 
krásnych 84 rokov a ja by som samu chcel 
touto cestou poďakovať a zaželať mu 
všetko najlepšie, veľa zdravia a mnoho 
šťastných chvíľ v kruhu svojich najbližších 
– 4 detí a 9 vnúčat.

Milan Cabánek

V mladosti mu učarila krajčírska „šivačka“ 
a pesnička – dnes už len pesnička a dobrá nálada
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Koncom roka sa v našej obci ukončí 
realizácia budovania kanalizácie I. a II. etapy. 
Všetci pevne veríme, že zhotoviteľ ukončí všetky 
zmluvné práce, čo je jedna z podmienok, aby 
boli našej obci pridelené financie z Európskeho 
kohézneho fondu vo výške až 95 % z ceny diela 
(obec zaplatí zvyšných 5 %). 

Po ukončení prác zhotoviteľ 
odovzdá zrealizované dielo, ktoré obec 
prevezme spolu s dokladovou časťou 
a požiada odbor životného prostredia 
o kolaudačné konanie. Po úspešnom 

...dostal som povolenie na odchod , dajte 
mi zbohom, priatelia moji.
Klaniam sa vám všetkým a dávam sa na 
cestu. Tu vraciam kľúče od svojich dverí 
a vzdávam sa všetkých nárokov na svoj 
príbytok. 

Prosím vás iba o posledné vľúdne slová. 
Lampa, ktorá osvetľovala môj stôl, 
dohorela.

Dňa 15. 10. 2015 prišla smutná 
zraňujúca správa, že dotĺklo srdce 
nášmu spoluobčanovi pánovi Ľudovítovi 
Broďánimu. vo veku 92 rokov. Spomeňme 
si na jeho život.

Narodil sa v Štefanovičovej 10. 8. 1923 
ako jedno zo siedmich detí. Vo štvrtom 
roku svojho života sa spolu s rodičmi 
presťahoval k nám do Korytova. Po 
ukončení štúdií nastúpil do zamestnania, 
ktoré mu bolo blízke už od útleho veku 
– do poľnohospodárstva. Po vytvorení 

uskutočnení kolaudačného konania a 
následného vypísania kolaudačného 
rozhodnutia bude musieť obec počkať na 
potvrdenie právoplatnosti kolaudačného 
rozhodnutia. Toto môže trvať aj dva-tri 
mesiace.

Potom nastane termín vybavovania 
a následného dopojenia vlastníkov 
nehnuteľností na novovybudovanú 
kanalizáciu cez kanalizačné prípojky.

Doteraz schválené individuálne systémy 
(žumpa, domová čistička odpadových 

Krajského národného výboru v Nitre 
bol prijatý na poľnohospodársky odbor 
na plánovacie oddelenie, ktoré tvorilo 
pilier poľnohospodárstva v bývalom 
Nitrianskom kraji.

Písal sa rok 1960, keď Ľudovít Broďáni 
nastúpil do funkcie tajomníka, a od 
roku 1964 až do roku 1971 za predsedu 
Národného výboru v Lužiankach. 
Vrámci histórie našej obce, bol u nás 
zaznamenaný veľký rozvoj. Pod jeho 
vedením boli vybudované objekty, 
ktoré nám slúžia dodnes. Spomeniem 
len niektoré: Kultúrny dom, 17-triedna 
základná škola, materská škola, školská 
bytovka, obchody na Holotke a na Kajsi, 
dom smútku, ohrada okolo cintorína, 
farský úrad - stavebný pozemok a ďalšie. 
19. 10. 2014 mu bolo udelené obecné 
vyznamenanie „Za celoživotnú záslužnú 
činnosť o rozvoj obce“.

S jeho menom a prácou sa vždy spájala 
láska k životu, k najbližším, k domovine i 

vôd) majú zákonom presne obmedzenú 
platnosť. Všade tam, kde sa vybuduje a 
uvedie do prevádzky verejná kanalizácia, 
sa po skončení platnosti povolenia 
schválených individuálnych systémov 
platnosť povolenia predlžovať nebude.

Vážení spoluobčania, neohrozujte 
vodné zdroje a zdravie v našej obci. 
Chráňme si naše životné prostredie pre 
ďalšie generácie. P R I P O J M E  S A!   

Ing. Stanislav Beňo

k svojej obci, ktorú dlhé roky spravoval. 
Jeho ľudský prístup zostáva naďalej živý, 
bude sa v nás znásobovať a žiť v našich 
spomienkach.

Lúčime sa s vami a vieme, že ste rozdali 
sám seba. Dlho budete žiť v našich 
spomienkach. Veď kto by nespomínal 
na človeka, v ktorom bolo vždy dosť 
síl a životného elánu na prekonávanie 
prekážok v neľahkom živote? Bolí nás, že 
už nikdy viac nestisnete ruku a nepoviete 
slová optimizmu, ktorých ste mali vždy 
dosť a dosť.

Ďakujeme za všetko. Česť vašej 
pamiatke!

Rád by som sa poďakoval všetkým, ktorí 
svojou účasťou pomohli prekonať tie 
najťažšie chvíle pri odprevádzaní blízkeho 
človeka, ale aj tým, ktorí sa nemohli 
zúčastniť, ale spomenuli si na neho aspoň 
v myšlienkach.

Rodine vyslovujeme úprimnú sústrasť.
Milan Cabánek

S účinnosťou novely Vodného zákona č. 409/2014 
je od 15. januára 2015 vlastník nehnuteľnosti 
povinný pripojiť sa na vybudovanú kanalizáciu

Za pánom Ľudovitom Broďanim. 

Tak sa to spieva jednej ľudovej 
pesničke. 

Náš spoluobčan Michal Minár 
nezasadil síce čerešničku, ale 
slnečnicu. Táto rastlina vyrástla do 
krásnej výšky 3,5 m. Vyrástla mu v 
záhradke pri dome a bola najväčšia v 
dedine, dostala sa až na celoobecnú 
záhradkársku Výstavu ovocia, zeleniny 
a kvetín, kde získala mimoriadnu cenu 
„Ako obrovská slnečnica“.

Ďakujem Michalovi Minárovi, že 

dopestoval takú obrovskú slnečnicu, 
ale hlavne za to, že sa s ňou zúčastnil 
na záhradkárskej výstave a tým sa 
podelil s touto radosťou aj s ostatnými, 
hlavne deťmi, ktoré ju obdivovali 
spolu s ostatnými účastníkmi výstavy. 
Bola taká veľká, že ju museli do 
kultúrneho domu, kde sa konala naša 
celoobecná záhradkárska výstava, 
previesť traktorom.

Milan Cabánek

Zasadil som čerešničku v humne...
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Naši záhradkári každoročne organizujú vý-
stavu ovocia, zeleniny, kvetín a dekoračných 
predmetov. V tomto roku sa konala v nedeľu 
13. septembra v budove KD Lužianky. Keďže 
sme chceli výstavu obohatiť, oslovili sme pani 
riaditeľku ZŠ Lužianky Soňu Kochanskú, ktorá 
ponuku zviditeľnenia školy s radosťou prijala. 
Ústretovosť zo strany školy sa prejavila tým, že 
už štyri dni pred výstavou priniesli exponáty a 
v piatok zodpovedná pani učiteľka so žiakmi 
naaranžovali na pripravené tabule a stoly do 
vestibulu KD svoje výtvarné práce.

V sobotu 12. 9. 2015 od 14. hod. do 18. 
hod. prebiehal zber plodín. Po  evidencii 
exponátov a ukončení zberu hodnotiaca 
komisia na čele s Dušanom Spáčom 
vyhodnotila bodovým spôsobom 
jednotlivé vzorky. Taktiež sa zrátal počet 
vystavovateľov za jednotlivé druhy plodín, 
ako aj celkový počet exponátov.

 V nedeľu 13. 9. 2015 o 8. hod. 
boli záhradkári na svätej omši, počas 
ktorej pán farár Peter Mihálik ďakoval 
za úrodu v záhradách a zároveň prosil 
nebeského Otca o zdravie a silu pre 
záhradkárov. Prítomní členovia výboru 
miestnej organizácie sa aktívne zapájali 
do priebehu bohoslužby čítaním prvého 
a druhého čítania, prosieb, prinášaním 

obetných darov a darov z úrody do rúk 
kňaza.

 Po ukončení svätej omši mnoho 
veriacich navštívilo KD a prezrelo si 
výstavu. Pán farár požehnal výstavu ovocia, 
zeleniny, kvetín a dekoračných predmetov 
po druhej svätej omši. Poďakoval Pánu 
Bohu za dobrodenia, ktorými obdaril 
pestovateľov, a Božie slovo upriamilo 
prítomných na Ábela, ktorý odovzdával 
prvotiny z úrody Pánovi na znak vďaky. 
V modlitbe bolo odporúčanie, aby sa 
pestovatelia dokázali podeliť s úrodou aj 
s chudobnými. 

 Slávnostný program sa začal o 
15. hod., keď predseda záhradkárov Milan 
Cabánek privítal Karola Farkaša, predsedu 
OV SZZ (Okresný výbor Slovenského 
zväzu záhradkárov), hostí z Veľkého 
Zálužia, spevácku skupinu Lúč a ostatných 
prítomných. Následne pozval spevácku 
skupinu Lúč na pódium, ktorá piesňami 
s tematikou zameranou na záhradky a 
plodiny získané z úrody rozveselila srdcia 
prítomných.

 V ďalšom bode predseda 
záhradkárov oboznámil poslucháčov 
s celkovým vyhodnotením výstavy 
vzoriek 44 vystavovateľov, medzi ktorú 
sa započítala aj výstavka žiakov ZŠ, a to 
špeciálna trieda 3. a 4. ročník a školský 
klub, výtvarné práce žiakov z vyšších 
tried. Vystavovatelia prezentovali ovocie 
v počte 25, vzoriek zeleniny bolo 27, 
kvetov 5 a dekoračných predmetov a 
iných produktov 11. Počet exponátov v 
kategórii ovocia bolo 124, zeleniny 260, 
kvetín 17 a dekoračných predmetov a 
iných produktov 93. Celkove výstava 

obsahovala 494 exponátov. 
Vyhodnotenie exponátov a ocenenie 

pestovateľov v kategórii ovocia bolo 
nasledovné: 

1. miesto: Pavol Remenár
2. miesto: Jozef Poláčik
3. miesto: Jozef Gajdošík

v kategórii zelenina:
1. miesto: Viera Šaturová
2. miesto: Štefan Krajčo
3. miesto: Pavol Slovák

v kategórii kvety:
1. miesto: Renáta Tajnaiová
2. miesto: Elena Vargová
3. miesto: Mária Sittová
Oceneným pestovateľom bol odovzdaný 

diplom a vecný dar.

Mimoriadne ceny získali: súrodenci Nina 
a Eduard Piovarčioví za Pojazdnú predajňu 
ovocia, zeleniny, kvetín a príslušenstva k 
predaju; žiaci ZŠ Lužianky (špeciálna trieda 
a školský klub) za výtvarný príspevok 
záhradkárom; Dagmar Hlaváčová za 
ozdobný kôš; Helena Lauková za dva 
dekoratívne koše s ovocím a zeleninou; 
Michal Minár za obrovskú slnečnicu; 
Eva Ferencziová za maskotov výstavy a 
Katarína Šebová za sypano-lepené obrazy. 
Z rúk predsedu OV SZZ Karola Farkaša 
prevzala vecnú cenu za sypano-lepené 
obrazy Katarína Šebová.

 Oceneným zaspievala spevácka 
skupina Lúč, ktorá vo svojom repertoári 
vyzdvihla bylinky (rozmarín) a ďatelinu, 
čo sa zhoduje aj so skutočnosťou, veď 
v posledných rokoch sa na výstave 

33. ročník výstavy ovocia, zeleniny a kvetín
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prezentuje vo väčšom množstve zelenina 
ako ovocie. Táto tendencia je ovplyvnená 
tým, že výmera záhrad sa zmenšuje a 
zastavuje rodinnými domami. Záhradkári 
starnú, ľahšie sa im okopáva, ako oberá 
ovocie. Záhrady sa využívajú viac na 
oddych, zatrávňujú sa, pestujú sa v nich 
ozdobné kry a vytvárajú skôr oddychové 
kúty, než sa pestuje ovocie.

 Nasledujúci program uvádzal 
Dušan Spáč. Vyzval záhradkárov, ktorí 
priniesli exponáty, aby si svoje vzali 
späť, pokiaľ o ne majú záujem. Potom 
nasledovala tombola, ktorá umožnila 
návštevníkom výber z vystavených 
exponátov.

 Nasledujúca časť článku umožní 
priblížiť krátky prierez výstavy, teda to, 
čo záhradkári dopestovali v tomto roku, 
alebo šikovné ruky vytvorili v tvorivej 
činnosti.

 Vo vestibule boli nainštalované 
práce žiakov špeciálnej triedy a školského 
klubu základnej školy. Výtvarné práce 
boli zamerané na ovocie a zeleninu na 
rôznych druhoch papiera a výkresoch. 
Okoloidúcim iste neunikla vysoká váza 
s naaranžovými papierovými ružami a 
makety záhradných domčekov 
s predzáhradkami. Uprostred stolov bol 
košík s ovocím z plastelíny a pri ňom 
modré hrozno. Zaujímavé boli aj obrazy 
maľované na skle a ovocie zhotovené z 
drôtu. Iste návštevníkov potešilo, že aj 
žiaci v ZŠ Lužiankach majú vzťah k prírode 
a tvorivou prácou prispeli k obohateniu 
výstavy. Touto cestou a vecným darom 
vyjadrujeme poďakovanie nielen žiakom, 
ale najmä pani učiteľke, ktorá svoje 
výtvarné schopnosti odovzdáva mladšej 
generácii, čím vytvára dobrú živnú pôdu 
pre tvorbu vzájomných pevnejších 

ľudských vzťahov.
 Keď sme vstúpili do miestnosti, 

na výstavných stoloch bola najpočetnejšie 
zastúpená paprika odrody Alma, Amy, 
Anthea, Chilli podlhovastá rôznej farby, 
kozie i baranie rohy, zvončeková Bishop 
crown a veľmi štipľavé papričky Habanero 
rosso a Trinidad moruga skorpion.

 Z rajčín najviac zastúpená bola 
odroda San Marzáno, žltá a červená 
hruška, koktailové, Tornádo a veľkoplodé 
rajčiny.

 Ďalej sa vystavovali baklažány, 
mrkva, cibuľa okrúhla kuchynská a 
zo semena podlhovastá, tiež cvikla 
podlhovastá – odroda Renova – a 
okrúhla, tekvice, cukety, patizóny, uhorky 
nakladačky a šalátové, zemiaky žlté, 
veľkoplodé hľuzy a aj odroda Impala.

 Zo strukovín sa vystavoval 
bôb a biela fazuľa. Nízky počet vzoriek 
predstavoval mak, petržlen, pór, kaleráb, 
ozdobné tekvičky a zeler bulvový.

 Pozornosť upútali v kvetináčoch 
pestované rastliny, hlavne stévia, godži 
a granátové jablko, zaváraniny zeleniny 
a lesných plodov – čučoriedok, fialové 
zemiaky, figy a jablkohruška.

 Z ovocia prevažovali jablká 
Golden Delícius, Gloster, Rubín, Rubinola, 
Šampion a semenáče; z hrušiek Wiliamsova 
čáslavka, Lukasova maslovka a Boskova 
flaša.

 Z hrozna, Delavar, Časla, Izabel a 
Veltelín zelený.

 Po jednom exponáte sme mohli 
vidieť slivky bystrické, durandzie a Jojo, 
drienky a lieskové orechy.

Členovia výboru ZO SZZ v Lužiankach 
ďakujú všetkým záhradkárom a 
sympatizantom za prinesené vzorky zo 
svojej úrody, ako aj návštevníkom za ich 
účasť na výstave. Poďakovanie patrí aj 
všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom 
pričinili o vydarený priebeh výstavy ovocia, 
zeleniny, kvetín a dekoračných predmetov.

 Prajeme vám do ďalších rokov 
veľa zdravia, bohatú úrodu a ochotu 
podeliť sa s úrodou na výstavnej akcii, čím 
potešíte srdcia všetkých návštevníkov.

Katarína ŠEBOVÁ
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Narodil sa v nitrianskej nemocnici v 
roku 1986 ako druhé dieťa – druhý syn 
našich spoluobčanov Ivana Ševčíka a 
Gizely rodenej Jančíkovej. Keďže rodičia, 
ale i starí rodičia z oboch strán sú našimi 
spoluobčanmi, máme Richarda Ševčíka za 
svojho a sme na neho právom pyšní.

Základnú školu do štvrtej triedy 
absolvoval v rodnom meste. 
Od štyroch rokov korčuľoval 
a hrával hokej. Už vtedy sa u 
neho prejavovali mimoriadne 
pohybové zdatnosti. Práve vďaka 
nim pokračoval na osemročnom 
tanečnom konzervatóriu Evy 
Jaczovej. Richardove schopnosti 
zaujali aj učiteľa Miklosza Vojteka, 
ktorý ho doviedol až k maturite. 

Jeho šikovnosť sa prejavila 
v angažmánoch v divadlách a na 
niekoľkých konkurzoch po celom 
svete. Sú to najmä Zürich, Innsbruck, 
Mníchov a iné. Zúčastnil sa na rôznych 
medzinárodných súťažiach v Brne, 
Prahe, Bratislave, Hannoveri, v Plzni 
a ďalších. Hosťoval v Slovenskom 
národnom divadle, v Tanečnom 
divadle Margot, v Ballete Prague. 
Taktiež počas svojej umeleckej 
kariéry úspešne hosťoval v rôznych 
divadlách. Tancuje v muzikáloch, 
v operách, ale aj v modernom 
balete. 
Po úspešných obdobiach v rôznych 
divadlách nakoniec zakotvil u našich 
západných susedov v Česku 

v angažmáne divadla Josefa Kajetana 
Tyla Plzeň, a to od roku 2005. Tu sa cíti 
kolektívom prijatý a – jeho slovami – 
nešiel by do žiadneho iného divadla. 
A čo viac, v tomto kolektíve si našiel 
aj manželku Katarínu. 

Richard Ševčík v divadle J. K. T. 
doteraz úspešne stvárnil nemalé 
množstvo postáv – toto číslo sa 
približuje k počtu sto. Spomeniem 
len niektoré:

– Čachtická pani (zbojník)
– Faust (Mefistofeles)
– Kráska a zviera ( Hyena )
– Labutie jazero (Gašparko, 

neapolský tanec)
– Macbeth (Malcolm)
– Otello (Gašparko)
– Peer Gynt (ženích)
– Prometheus (anjel smrti)
– Radúz a Mahulena (Vratko)
– Záhrada (trpaslík)
– Raymonda (Abderachman, 

Trubadúr, Saracénsky tanec – sólo)
Stvárnil kľúčovú postavu 

Quasimoda v hre Zvonár od 
Matky Božej či postavu Freddieho 
Merkuryho (tanečník) v muzikáli 
Freddie – The King Of Queen. Za 
stvárnenie týchto postav získal rôzne 
ocenenia ako cenu mesta Plzne 
za vynikajúci umelecky prínos pre 
mesto Plzeň, cenu riaditeľa divadla 
za najväčší úspech v predstavení 
Zvonár od Matky Božej za úlohu 
Quasimoda. Fyzicky najnáročnejší 

Učaril mu tanec, alebo ho dostal už do vienka?
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je pre neho doteraz posledný balet 
Spartakus, ktorý približuje povstanie 
otrokov v roku 71 pred naším 
letopočtom. 

V tomto balete tancuje hlavnú 
úlohu. Pre titulnú rolu v dynamickom 
balete Spartakus má Richard Ševčík 
mnoho predpokladov – ovláda 

V dnešnej  uponá-
hľanej dobe sa stávajú 
veci a udalosti, ktoré nám 
vedia znepríjemniť nielen 
deň ale aj život celej 
rodiny. Niečo podobné 
sa prihodilo aj u nás v 
obci veľmi známemu, 

váženému  človeku. Jedného letného dňa, 
keď sa ponáhľal z nákupu v obchodnom reťazi 
Kauflant si pri vykladaní nákupu z vozíka do 
auta odložil kabelku, v ktorej mal finančnú 
hotovosť, všetky doklady a mobil. Ako zákon 
schválnosti nákup uložil a na kabelku s 

dokladmi a finančnou čiastkou zabudol  a 
odišiel. Keď zistil stratu, bolo už neskoro. Vrátil 
sa, ale kabelky s obsahom nebolo. Vieme si 
predstaviť tú zúfalosť z pomyslenia, koľko 
času a námahy a o finančných nákladoch 
nehovoriac, vybaviť všetky doklady, ktoré 
máme v dnešnej dobe pri sebe vybavovať 
nanovo, nehovoriac o telefóne a finančnej 
čiastke. Keď sa zúfalý občan večer rozhodoval, 
kde začať, čo skôr vybaviť ozval sa telefón 
jeho manželke. Volal poctivý nálezca, ktorý  
indentifikoval majiteľa, podľa zoznamu 
jeho telefónu a zavolal mu domov.  Majiteľ 
stratených dokladov nechcel veriť vlastným 

ušiam, keď počul túto príjemnú správu. 
Všetky nájdené doklady, telefón, aj finančná 
čiastka, ktorá sa nachádzala stratenej kabelke 
sa majiteľovi dostala späť. Je to krásne gesto a 
potešiteľne, mám z toho veľkú radosť, že žijú 
medzi nami aj takýto čestní ľudia. Moja radosť 
je o  to väčšia, že nálezca je náš spoluobčan 
pán Štefan Sedlák mladší z Radošínskej ulice. 
Chcel by som mu touto cestou za tento 
šľachetný čin veľmi pekne poďakovať v mene 
svojom, ale hlavne v mene toho človeka, ktorý 
utrpel stratu a ktorému sa stratený obsah 
kabelky vrátil.                    

     Milan Cabánek

energické skoky a obdivuhodnú 
rotačnú techniku. Jeho výkon 
„na maximum je hlavnou devízou 
plzenskej inscenácie,“ uviedla porota 
k jeho nominácii. Za poslednú 
spomenutú rolu je Richard Ševčík 
držiteľom ceny THALIE, čo je to 
najväčšie ocenenie, aké môže umelec 
dostať. Slávnostné odovzdávanie 
ceny THALIE sa konalo v Národnom 
divadle v Prahe.

Okrem priameho účinkovania 
na javisku má aj záľubu vo 
vytváraní choreografie a režírovaní 
divadelných predstavení. I v tejto 
oblasti choreografie dosahuje pán 
Ševčík vynikajúce výsledky, čo ocenil 
aj primátor mesta Plzne. Udelil mu 

Cenu mesta Plzne pre mladého 
choreografa do 30 rokov.

Tanečník a choreograf Divadla J. 
K. Tyla Richard Ševčík má za sebou 
veľmi plodné obdobie. Pripravoval 
choreografiu k muzikálom Sugar a 
Kočky a najnovšie k baletu Zápisník 
strateného. Nedávno malo premiéru 
predstavenie Obraz Doriana Graya, 
ktoré sám režíroval.

Je len pre nás potešením a pýchou, 
že spomedzi nás vyšiel takýto 
tanečník a choreograf, uznávaný v 
umeleckom svete. 

Želáme mu v živote veľa zdravia, 
úspechov a ocenení v jeho neľahkej 
profesii.

Milan Cabánek

Žijú medzi nami čestní a spravodliví
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Predposledné júlové víkendové dni 
venovali lužianski záhradkári zájazdu. 
V piatok 24. 7. 2015 o 5.30 hod. sme 
v Lužiankach nastúpili do autobusu, 
ktorý smeroval na východné Slovensko. 
Nevyhnutnú prestávku sme mali na 
benzínovej stanici, odkiaľ sme pokračovali 
do Národného parku Slovenský raj, kde 
sme navštívili ľadovú jaskyňu.

 Dobšinská ľadová jaskyňa je 
národnou prírodnou pamiatkou ležiacou 
v katastrálnom území Dobšiná, okres 
Rožňava, v Národnej prírodnej rezervácii 
Stratená. K jaskyni sme sa dostali od 
parkoviska motorových vozidiel lesným 
stúpajúcim chodníkom pešo zhruba za 30 
minút. Vchod do jaskyne sa nachádza na 
severnom svahu vrchu Duča v nadmorskej 
výške 969 m a 130 m nad dnom doliny 
Hnilca. Už vo vstupnej budove sme si 
mohli prečítať parametre jaskyne. Jej dĺžka 
je 1491 m a vertikálne rozpätie 112 m, ale 
pre verejnosť je sprístupnených iba 475 m.

 Pani sprievodkyňa nás oboznámila 
s históriou a súčasným stavom jaskyne. 
Pastieri a poľovníci poznali malý otvor 
– dieru vo svahu Duča –, odkiaľ prúdil 
studený vzduch. Až v r. 1870 Eugen Ruffiny, 
Gustav Lang a Ondrej Mega začali 
s prieskumom jaskyne. Práve pred 134 rokmi, 

24. júla 1881, prvýkrát osvetlili jej priestory, 
čím získala prvenstvo v rámci Európy. 
Začiatky zaľadnenia jaskyne siahajú až do 
doby ľadovej riss (asi pred 300 až 140 tis. 
rokmi). Rozloha zaľadnenej plochy je 9772 
m2 a objem ľadu 110 100 m3. Priemerná 
teplota vzduchu v zaľadnených častiach je 
-0,4 °C až -1,0°C a jej relatívna vlhkosť 75 % 
– 90 %. V nezaľadnených priestoroch +0,8 
°C až +3,5 °C s relatívnou vlhkosťou 85 % 
– 98 %. Prehliadková trasa začínala Malou 
sieňou, ktorá bola temer celá vyplnená 
ľadom, na ktorom sa nachádzal srieň. Veľká 
sieň s rozlohou 72 x 42 m sa vyznačuje 
najväčšou hrúbkou ľadovej podlahy (až 
26,5 m) a veľkým ľadovým mohutným 
stĺpom Studňa. Pôsobivý bol zľadovatený 
šikmo stojaci útvar v Ruffinyho koridore. 
Nezľadovatené časti jaskyne a čiastočne 
zľadovatené oddelenia boli vyzdobené 
stalagmitmi a stalaktitmi (Peklo, Kvapľová 
a Biela sieň). 

 V jaskyni sa nachádza viac druhov 
netopierov. Najpočetnejší je netopier 
fúzatý a netopier Brandtov.

 V r. 1883 zavítali do jaskyne 
slovenskí spisovatelia P. O. Hviezdoslav a S. 
H. Vajanský. Vo Veľkej sieni sa konal koncert 
na počesť Karla Ľudovíta Habsburského v 
r. 1890, čo bolo prvé verejné hudobné 
vystúpenie v histórii ľadových jaskýň. 
Perličkou bolo aj prvé letné korčuľovanie 
v r. 1893, ktoré s prestávkami pretrvávalo 
15 rokov.

 Dobšinská ľadová jaskyňa je od r. 
2000 zaradená do svetového prírodného 
dedičstva UNESCO.

Prehliadka jaskyne trvala 30 minút a bola 
bezpečná, keďže stupne schodov sú 
z hrubého zdrsneného a dierovaného 
plechu a schodištia sú opatrené 
zábradlím.

 V horúcom letnom počasí nám 
dobre padlo ochladiť sa v jaskyni a cestou 
späť cez les sme sa vracali k autobusu, 
ktorý nás odviezol cez Spišskú Belú a 
Spišskú Starú Ves na územie Pienin. 
Pieniny sa nachádzajú severovýchodne od 
Vysokých Tatier a zaberajú územie medzi 
obcami Červený Kláštor, Veľký Lipník, 
Stráňany až po štátnu hranicu s Poľskom. 
V roku 1967 boli vyhlásené za národný 
park. V roku 1932 bola prielomová 
dolina okolo rieky Dunajec vyhlásená za 
Slovenskú prírodnú rezerváciu a spolu s 
Poľským Pieninským národným parkom 
(Pieninski Park Narodowy) je súčasťou 
prvého medzinárodného parku v Európe 
s názvom PIENAP, ktorý má výmeru 3749 
ha. Jeho ochranné pásmo je 22 444 ha a na 
poľskej strane siaha park zhruba po dolinu 
Krośnica a Szczawnica. Teda rieka Dunajec 
rozdeľuje Pieniny na dve časti, západnú – 
poľskú a východnú – slovenskú. Na dravom 
Dunajci sa stretávajú slovenské a poľské 
plte s goralskými pltníkmi a 
s medzinárodnou posádkou.

 Trochu s obavou sme sadali do pltí, 
pretože začalo mierne popŕchať a nielen 
záhradkári , ale aj pltníci mali pohrebné 
poznámky a hovorili, že čečina, ktorá je 
uviazaná na prednej časti plte, je určená 
pre utopených. Splav na pltiach v dĺžke 
10 km, ktorý trval približne 2 hodiny, bol 
v nádhernej prírodnej scenérii PIENAP-u 
uchvacujúci. Priebežne nás mladý pltník 
upozorňoval na významné miesta a krásy 
prírody. Najznámejším vrcholom sú bralá 
Tri koruny s výškou 982 m n. morom, 
na území Poľska s názvom Kaška, Baška 
a Mariška. Pri plavbe okolo Červeného 
Kláštora nás oboznámil s históriou kláštora, 
ktorý bol založený v 14. storočí kartuziánmi 
a v r. 1431 ho vyplienili husiti. Počas troch 
storočí bol obývaný rôznymi cirkevnými 
inštitúciami a až v 18. stor. ho prevzal rád 
kamaldulov, v ktorom žil aj mních Cyprián, 
tzv. Lietajúci Cyprián. Nedávno bol príbeh 
o ňom sfilmovaný, v ktorom sa spomína aj 
jeho prelet z vrchu Tri koruny až do Tatier 
na vlastnoručne zostrojenom lietajúcom 
stroji v r. 1768. Okrem techniky sa zaoberal 
aj zbieraním liečivých rastlín a zanechal po 
sebe cenný herbár. Tamojší mnísi pestovali 
a používali bylinky na liečbu ľudí zo 
širokého okolia. Aj mních Štefan Romuald 
Hadbavný svojimi dielami – zostavením 
slovníka, mluvnice slovenského jazyka a 
prvého prekladu Biblie do slovenského 
jazyka – chcel pozdvihnúť kultúrnu a 
duchovnú úroveň slovenského ľudu. 
Taktiež v Nitre na Zobore bol vybudovaní 
kláštor rehole kamaldulov okolo r. 1692 

Zájazd záhradkárov až k severným susedom
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– ΄97. Historici sa domnievajú, že knieža 
Svätopluk zomrel v tomto kláštore, no 
hrob sa doteraz nenašiel.

Vedľa rieky Dunajec vedie cesta pre 
cyklistov, sú tam vyznačené turistické trasy 
a je možnosť odviezť sa kočom.

 Po vnútorne obohacujúcom a 
vyčerpávajúcom dni nám dobre padla 
sprcha a oddych. Boli sme ubytovaní v 
neďalekej obci Haligovce na Goralskom 
dvore. Čerstvý zdravý vzduch, dobrá večera, 
spoločný spev ľudoviek za sprievodu 
harmoniky a tamburíny nás okolo 23. hod. 
voviedol do chatiek na spanie.

 Druhý deň zájazdu sa začínal 
raňajkami a odchodom do Zakopaného 
o 9. hod. k našim severným susedom. 
Zakopané je mesto, ktoré sa nachádza 
v južnej časti Poľska v blízkosti slovenskej 
štátnej hranice, patrí do Malopoľského 
vojvodstva, ležiaceho na úpätí poľských 
Tatier. Je rozlohou menšie než Nitra, má 
84 km2, a počet jeho obyvateľov je 28 tisíc. 
Keďže sme nemali veľa času na prehliadku 
mesta, prezreli sme si iba nákupné korzo 
na ulici Krupówki. Je to ulica asi 1 km dlhá a 
po oboch stranách má poväčšine zrubové 
predajne, ktoré ponúkajú mix tovarov od 
luxusných značkových výrobkov po tovar 
vyrábaný súkromníkmi. Návštevník môže 
využiť reštaurácie, bufety, občerstvenie, 
zakúpiť si točenú zmrzlinu, nanuk atď. 
Je tu veľká ponuka syrov, ktoré možno 
ochutnať, a veľa tovaru z vlny, kože a dreva. 
Tovar je možné zakúpiť aj za eurá. Na ulici 
sú k dispozícii koče ťahané koňmi. Keďže 
sme boli v Zakopanom v sobotu, stretli 
sme na cestách veľa vozidiel a parkovanie 
nebolo ľahké. Na Krupówke bolo mnoho 
návštevníkov, a vzhľadom na to určený 
čas vyhovoval na občerstvenie a drobné 
nákupy suvenírov.

 O 13.00 hod. sme odchádzali 
zo Zakopaného. Pri presune do Oravskej 

Polhory sme obdivovali krásu prírody, no 
mohli sme si aj zaspomínať na príbehy 
obyvateľov 12-tich obcí, ktorí museli 
uvoľniť miesto vodnej nádrži Orava. V 
chotári Oravská Polhora sa nachádza 
najsevernejší bod Slovenska. My sme 
navštívili hájovňu, kde je umiestnená 
expozícia Hviezdoslavovej Hájnikovej ženy 
a spisovateľa Mila Urbana. 

 Pavol Országh Hviezdoslav (* 2. 
2. 1849 vo Vyšnom Kubíne, + 8. 11. 1921 
v Dolnom Kubíne). Pochádzal z roľnícko-
zemianskej rodiny a vyštudoval právnickú 
akadémiu v Prešove. V priebehu štúdií, ale aj 
počas advokátskej praxe sa venoval písaniu 
poézie. Sám spomína na najplodnejšie 20-
ročné obdobie, keď pôsobil v Námestove 
(1879 – 1899), kde nielen pracoval, ale 
začalo sa tu i jeho vrcholné tvorivé obdobie, 
keď napísal epickú báseň na biblický motív 
Agar (1883) a v r. 1886 už knižne vyšla aj 
lyricko-epická skladba Hájnikova žena. 
Básnik sa niekoľkokrát liečil v polhorských 
jódobrómových kúpeľoch a pri potulkách 
po okolí vystúpil až na Babiu Horu (1772 m). 
Počas spiatočnej cesty bol očarený krásou 
prírody, čo ho inšpirovalo k napísaniu 
prológu Hájnikovej ženy:

Pozdravujem vás lesy, hory,
z tej duše pozdravujem vás.
Čo mrcha svet v nás skvári, zmorí,
zrak jeho urknul, zmámila
lož, ohlušila presila :
vy k žitiu privediete zas,
vy skriesite, vy zotavíte
z jatrivých vyliečite rán,...
Inokedy navštevoval hájovňu na 

Rovniach, kde žil hájnik Lach so svojou 
manželkou Máriou, ktorí mu boli impulzom 
k napísaniu eposu. Na diele pracoval 3 
roky a opisoval ťažký život oravského ľudu, 
ktorý bol v područí šľachty. Poetizovaná 
tragédia hájničky je fikciou, no napriek 
tomu básnikovo dielo osloví mnohých. 

Z prospektu sa dozvedáme, že Hájnikova 
žena vyšla samostatne 30-krát. Expozícia 
nás veľmi poučila, lebo báseň sme videli 
i v rukopise. Zhudobnil ju Viliamom Figuš 
Bystrý a Mikuláš Schneider Trnavský. 
Výtvarníčka Eva Trizuliaková si ju zobrala 
za námet na textilnú techniku art-protis. 
Martin Benka dostal ocenenie „najkrajšia 
kniha na Slovensku“ až v r. 1996 za ilustrácie 
k eposu. Dielo bolo zdramatizované a 
sfilmované. Vo filmovej ukážke horára 
Michala Čajku stvárnil Jozef Adamovič, jeho 
manželku Hanku Božidara Turzonovová a 
šlachtica Artuša Vilányiho už nebohý herec 
Michal Dočolomanský. Do pozornosti sa 
nám dostala aj drevená plastika od Milána 
Struhárika.

 V interiéri hájovne bola 
nainštalovaná aj ďalšia expozícia 
spisovateľa Mila Urbana (nar. 24. 8. 1904 
v Rovniach, zomr. 15. 3. 1982 v Bratislave, 
kde je aj pochovaný). 

Stredoškolské štúdia nedokončil 
kvôli tragickej nehode otca, ktorý bol 
lesníkom. Otec sa náhodne utopil v 
rozvodnenom potoku po jarnom topení 
snehov a v dôsledku toho mala rodina 
nedostatok peňazí. Bol pomocný redaktor 
časopisu Slovák a v r. 1940 – ΄45 bol 
šéfredaktorom časopisu Gardista. Z obavy 
z prenasledovania pre svoje kresťansko-
humanistické princípy emigroval v r. 1945 
do Rakúska, kde ho uväznila americká 
tajná služba. Neskôr ho väznili v ČSR, 
no nakoniec dostal iba pokarhanie od 
ľudového súdu, zákaz publikovať a musel 
sa vysťahovať z Bratislavy do Chorvátskeho 
Grobu. Milo Urban dedinu považoval za 
morálne zázemie pre človeka. Tak aj jeho 
prvotina Jašek Kutiak spod Bučiny (1922) 
čerpá námet z oravského prostredia. Ďalšia 
novela Za vyšným mlynom nadväzuje na 
predchádzajúci debut a je podkladom 
pre operu Krútňava, ktorú spracoval 
Eugen Suchoň. Román Živý bič (1927) 
z obdobia 1. svetovej vojny zachytáva 
osudy Hornooravčanov počas bojov. Dielo 
bolo taktiež sfilmované a tiež rozhlasovo 
spracované. Románom Živý bič sa stal 
Urban najprekladanejším slovenským 
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autorom. Aj v ďalších dielach analyzuje 
život dedinčanov na Slovensku s jeho 
premenami v období od prvej po druhú 
svetovú vojnu (Výkriky bez ozveny, 
V osídliach, Zhasnuté svetlá, Kto seje vietor, 
Železom po železe). Po jeho smrti vyšli 
knihy Zelená krv, Kade-tade po Halinde, 
Na brehu krvavej rieky, Sloboda nie je špás 
a Spomienky hájnikovho syna, v ktorých 
podáva sebareflexiu.

 Keďže sa deň chýlil k večeru, 
autobus nás odviezol ubytovať sa v chate 
Slaná voda do obce Oravská Polhora. 
V sobotu bola tiež grilovačka, harmonika, 
tamburína, spev, tanec a debaty.

 V nedeľu záujemcov o svätú omšu 
autobus odviezol do kostola v Rabči. Je to 
obec ležiaca južne od Oravskej Polhory 
vzdialená zhruba 8 km a od Oravskej 
vodnej nádrže asi 10 km. Rabča patrí do 
Žilinského kraja a okresným mestom je 
Námestovo. Nachádza sa vo výške 620 – 
670 m n. m. a má 4857 obyvateľov.

 Keď sme vstúpili do chrámu, už sa 
jedna pani modlila ruženec, ktorý sme ešte 
nikdy nepočuli. Vyslovovala duchaplné 
prosby pre reálne potreby človeka 
k Duchu Svätému a Panne Márii. Kostol bol 
trojloďový, svetlý, priestranný, zasvätený 
Navštíveniu Panny Márie s množstvom 
nástenných fresiek. Na rannej prvej omše 
bol veľký počet veriacich, i keď doobeda 
nasledovali ešte dve sv. omše. Rabčania 
mali do r. 1768 drevený kostolík, potom 
postavili v priebehu 3 rokov murovaný, a 
keď sa v 20. stor. zvýšil počet obyvateľov, 
v obci rozšírili a zrekonštruovali pôvodný.

 Po raňajkách sme odchádzali do 
obce Klin, kde na vrchole Grapu vo výške 
686 m n. m. je postavená socha Pána Ježiša. 
Je to tretia kópia slávnej brazílskej sochy. 

Druhá socha sa nachádza v hlavnom meste 
Portugalska, Lisabone, ale Kristus Spasiteľ 
má výšku až 23 m. Naša socha má výšku 
9,5 m a rozpätie rúk je 7,00 m. Zhotovil ju 
miestny ľudový rezbár Peter Ganobjak tak, 
že v hale vytvorenú železnú konštrukciu 
zaliali do betónu a 1. mája 2008 vyviezli 
na kopec, kde dve časti spojili a obložili 
yporom. Potom majster Ganobjak vytesal 
sekerou a motykou podobu Pána Ježiša. 
Pozemok pod sochu prenajali rodičia 
budúceho kňaza Floriána Volfa. Výstavbu 
financoval podnikateľ Jozef Sroka. Aj 
Kardinál Jozef Tomko navštívil Klin 13. 7. 
2014. Na kopci Grap v blízkosti sochy Pána 
Ježiša je postavená menšia socha svätého 
Jána Pavla II., prvého slovanského pápeža. 
V interiéri kaplnky je aj obraz blahoslavenej 
sestry Zdenky Schelingovej.

 Poobede sme sa viezli Oravskou 
lesnou železnicou z nástupnej stanice 
Tanečník, ktorá sa nachádza v Oravských 
Beskydách, smerom na západ do 
vzdialenosti 11 km. Na konci cesty po 

železničke sme vystúpili k vyhliadkovej 
veže, z ktorej sa nám naskytol pohľad na 
rôzne okolité pohoria. Cestou späť sme si 
prezreli goralsky zrubový dom so sedlovou 
strechou pokrytou dvojitým šindľom. 
Vnútorné miestnosti slúžili jednak na 
varenie a stolovanie – kuchyňa, jedna 
izba na spanie, ďalšia izba na odkladanie 
a úschovu domáceho náradia a pitvor. 
Zrubový objekt s vnútorným zariadením má 
slúžiť na poučenie pre budúce generácie. 
Úzkorozchodná železnica s rozchodom 
760 mm najskôr slúžila na zvážanie dreva 
z lesných správ. Najcennejšia časť trate 
v dĺžke 3,5 km od Tanečníka po sedlo 
Beskýd bola vyhlásená v r. 1972 za kultúrnu 
pamiatku. Oravské múzeum prevzalo v r. 
1986 pod správu lesnú železnicu a až po 
17 rokoch, keď dostalo z fondu na obnovu 
pamiatok finančné prostriedky, začalo s jej 
opravou.

 Z Oravskej Lesnej sme už 
smerovali na juhozápad Slovenska, 
s jednou prestávkou na salaši Hron, kde 
nás veľmi rýchle obslúžili vďaka tomu, že 
sme si objednali typické slovenské jedlo, 
prevažne bryndzové halušky .

 Poďakovanie patrí predovšetkým 
Ignácovi Chudiakovi, ktorý bol sprievodcom 
zájazdu a zvolil trasu prekrásnym krajom 
Oravy, v ktorom sa kedysi narodil, pracoval 
a našiel si aj životnú partnerku. Oboznámil 
nás nielen s jeho dominantami, ale snažil 
sa nám priblížiť aj život našich severných 
susedov. Taktiež vďaka patrí všetkým, 
ktorí sa podieľali na príprave zájazdu, a 
aj tým, ktorí počas večerných posedení 
pripravovali všetko na grilovanie i 
občerstvenie, a tiež spríjemnili chvíle 
oddychu hrou na harmonike, tamburíne 
a spevom slovenských ľudových piesni 
pohladili dušu všetkým zúčastneným 
na zájazde. Nech zdravie a príjemné 
zážitky sprevádzajú aj naďalej lužianskych 
záhradkárov na ich životnej ceste!

Ing. Katarína ŠEBOVÁ, CSc.
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Prehľad požiarov od vykurovacích systémov v nitrianskom kraji

Hasiči informujú a upozorňujú

Príčina vzniku Počet požiarov Priama škoda € Usmrtení Zranení

umiestnenie (inštalácia) vykur. telesa; dymovodu 2 20 0 0

obsluha vykurovacieho  telesa 1 3000 0 1

opotrebenie (porušenie celistvosti) dymovodu 1 0 0 0

špára v komíne 1 3000 0 0

zamurovaná hrada v komíne 1 50 0 0

SPOLU 7 6070 0 1

Príčina vzniku Počet požiarov Priama škoda € Usmrtení Zranení

iná porucha vykurov. telies, dymovodov a komínov 10 1050 0 0

opotrebenie (porušenie celistvosti) dymovodu 5 5500 0 0

špára v komíne 5 4500 0 0

umiestnenie (inštalácia) vykur. telesa; dymovodu 5 213020 0 0

obsluha vykurovacieho  telesa 4 8400 0 2

zamurovaná hrada v komíne 4 10550 0 0

opotrebenie vykurovacieho telesa 2 0 0 0

úlet iskier z komína 2 0 0 0

netesný (neuzatvorený) sopúch 1 25000 0 0

SPOLU 38 268020 0 2

Zdroj: OR HaZZ Nitra

čo je hlavnou príčinou obavy hasičov v 
tomto období:

obdobie a ako ho mi hasiči voláme, tak je 
to „zimné vykurovacie obdobie“. 

Štatistika za zimné vykurovacie 
obdobie v roku 2014 nám jasne ukazuje, 

Vážení spoluobčania.
Pomaly ale isto sa blíži ďalšie ročné 

obdobie, ktoré po horúcom lete nám 
prinesie aj nové starosti. A to je zimné 

Áno, je to požiarovosť v zimnom 
vykurovacom období. Každoročne sa táto 
situácia opakuje, hoci hasiči ju neustále 
zdôrazňujú. 

Ministerstvo vnútra SR pripravilo novelu 
zákona č. 3014/2001 Z.z. o ochrane pred 
požiarmi s účinnosťou od 1. 9. 2015 v ktorej 
chce okrem iného  opätovným zavedením 
povinnosti kontroly komínov odborníkom 
aspoň raz za 12 mesiacov účinnejšie 
predchádzať požiarom. Povinnosť sa 
bude týkať fyzických, právnických osôb a 
podnikateľov. Dôvodom je dvojnásobný 
nárast počtu požiarov za posledných 
desať rokov, ktoré súviseli s nedostatkami 
pri prevádzke palivových spotrebičov a 

používaní komínov a dymovodov. Kým 
v roku 2005 bolo v SR takýchto požiarov 
383, v roku 2012 až 709 a vlani 563. Od 
roku 2007 do konca roka 2014 zomrelo pri 
nich 14 osôb a 92 osôb utrpelo zranenie.

Zákon v súčasnosti síce vyžaduje 
kontrolu a čistenie komínov, pričom  však 
tieto činnosti nemusí vykonávať osoba s 
odbornou spôsobilosťou. Do roku  2006 
bola táto činnosť výlučne v kompetencii 
kominárov. 

Za nesplnenie novej povinnosti bude 
hroziť fyzickým osobám pokuta do 99 eur, 
právnickým osobám a podnikateľom do 
16.596 eur. 

Kontrolu komínov osobou s odbornou 

spôsobilosťou sú právnická osoba a fyzická 
osoba povinné prvýkrát zabezpečiť do 31. 
decembra 2016.

Preto žiadame obyvateľov a aj 
podnikateľov v obci, aby si prekontrolovali 
vykurovacie telesá, sopúchy a aj komíny 
a to najmä ich bezpečné umiestnenie 
(pece, kachle sporáky a pod.) od horľavých 
materiálov, celistvosť  vymetacích dvierok 
na komíne, celistvosť sopúchov  a celého 
komína. Nezabúdajte na vyčistenie 
komína pred začiatkom vykurovania. 
Takáto starostlivosť sa vám určite oplatí.

Ing. Ivan Matúška
Preventivár PO obce

Zdroj: KR HaZZ Nitra
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 Koniec septembra a začiatok októbra je čas, 
keď dozrieva hrozno a jeho mokom sa plnia 
sudy. Je to čas vinobrania. Aj naši záhradká-
ri sa vybrali za poznaním takýchto slávností 
vína. 

V slnečnú sobotu 3. 10. 2015 sme sa 
vydali na cestu autobusom do malej 
rázovitej obce Sebechleby, patriacej do 
regiónu Hont s počtom obyvateľov 1 200 
a rozlohou chotára 3742 ha. Leží na hranici 
štiavnických vrchov a krupinskej planiny 
neďaleko nemenej známeho vrchu 
Sitno (1009 m n. m.). Obec je preslávená 
bohatou históriou, živým folklórom a 
zvykmi.

Pamiatková rezervácia ľudovej 
architektúry, vinohradnícka osada 
Stará hora predstavuje zriedkavo čistý 

charakter sústredených vinohradníckych 
pivníc mimo obydlia vinohradníkov. 
Vinohradnícka osada Stará hora sa 
nachádza 3 km od obce Sebechleby, 
ktorej je súčasťou. V tejto osade miestne 
organizácie viackrát do roka organizujú 
rôzne udalosti a festivaly.

K hlavným pozoruhodnostiam Starej 
hory patria nepochybne vínne pivnice, 
kopané ručne do tufového podlažia 
(sopečného pôvodu), domácimi nazývané 
„chyžky“, postavené nad nimi. Sú to jedno- 
alebo dvojpriestorové vinohradníckej 
domčeky so stĺpovým podstením, ktoré 
sú predstavené pred pivnice vytesané 
do tufu. Nachádza sa tu viac ako 100 
vinohradníckych domčekov z 18. a 19. 
storočia. Počas návštevy tejto lokality si 

môžete pozrieť pôvodné pivnice 
v počte 56, ktoré sú spolu s kostolíkom 
súčasťou pamiatkovej rezervácie ľudovej 
architektúry.

Kultúrno-spoločenské podujatie 
Oberačky po sebechlebsky 2015 je v poradí 
už 8. ročník, v ktorom sa usporiadatelia 
snažia návštevníkom ukázať a  priblížiť 
zvyky a tradície okolia Sebechlieb. 

Súčasťou podujatia je aj bohatý 
kultúrno-spoločensky sprievodný 
program vrátane vystúpenia folklórnych 
súborov ľudovej hudby a remeselného 
jarmoku. Nechýbala ani široká ponuka 
jedál a dobrôt pripravených podľa 
najstarších domácich receptov. K tomu, 
samozrejme, výborný domáci burčiak a aj 
miestna odroda vína Concordia so svojou 
osobitnou vôňou a chuťou. História starej 
hory ako miesta je stará viac ako 500 
rokov.

Prežili sme jeden úžasný deň v 
prekrásnom prostredí s folklórnym 
programom, ktorého sme sa 
zúčastnili od samého začiatku a podľa 
organizátorov mal trvať do 3.00 hod. 

Oberačky po sebechlebsky 
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rannej s predpokladanou účasťou 12 000 
domácich a zahraničných účastníkov.

Šťastní, plní nových poznaní a dojmov 
sme sa s týmto zaujímavým krajom 
rozlúčili o 18. hod. Spomínanú cestu po 
asfalte na hlavnú cestu sme absolvovali 
bezmála za polhodinu, pretože nebolo 
možné rýchlejšie prekonať dav ľudí a 
kolóny áut, ktoré mali namierené na Starú 

    Hody boli a aj sú v tom pravom 
slova zmysle veľká slávnosť, kedy 
sa stretávajú rodiny, aby oslávili 
patróna svojho kostola. Vracajú  sa 
do rodinných obci odsťahovali rodáci 
k svojím rodinám. Pred hodami sa  
kŕmili husi plných 6 týždňov a kačice 
aspoň 2 týždne. Vypekali sa koláče, 
hodovalo sa, popíjalo sa. Dedinou 
sa ozývala hudba od kolotočov. 
Odpoludnia sa hral hodový futbalový 
zápas. Večer  bola zábava, na druhý deň 
v pondelok boli hodence. Dojedalo 
sa a popíjalo sa čo po zostávalo a 
nebolo to málo. Tak to bolo kedysi. 
Dnes okrem toho slávenia a uctenia si 
patróna svojho kostola to historické 
pominulo. Hodovú hostinu si dnes 
môže pripraviť každý kedy chce. 

     Ale Lužianske fazuľové hody to 
je niečo iné. Je to zábavný program 
s historickým jedlom, ktorý tento 
rok 20.9.2015 sa konal už 7 krát, čiže 
7.ročník. „Fazuľové hody“ – Lužianske 
sú naše a prináležia len nám a nemá 
ich nik široko, ďaleko. I keď je viac 
miestnych častí s týmto názvom ale 
zlúčiť sa to nedá Lužianske fazuľové 

hody prináležia len nám. Organizačne 
ho zabezpečuje naša folklórna 
spevácka skupina Lužiančanka na 
čele s vedúcou a súčasne i režisérkou 
podujatia pani Alenou Kikovou. 

Tento 7.ročník sa konal pod 
záštitou nášho pána starostu Jozefa 

Bojdu¸ ktorý si pozval aj svojich 
hostí. Pozvanie prijali predsedu VUC 
pán Milan Belica, jeho zástupca pán 
Ladislav Marenčák, prednosta úradu 
pán Marek Illeš, predseda združenia 
obcí VITIS, starosta obce Rumanová 
pán Jozef Jankovič, predsedkyňa 
krajskej Jednoty dôchodcov 
v Nitre pani Oľga Csakayová, prvá 
zástupkyňa predsedkyňe krajskej 
Jednoty v Nitre pani Anna Oťapková 
a starosta Zemianskych Sadov pán 
Roman Súkeník, a zástupca starostu 
našej obce pán Marián Vrabec a 
niektorí poslanci OZ v Lužiankach.

     V úvodne slove moderátorka pani 
Stanislava Kiková  privítala prítomných 
hostí aj kolektívy prizvaných 

horu, na toto celodenné podujatie. 
Verím, že tí, ktorí sa zúčastnili zájazdu, 

neľutovali vynaloženú námahu a prežili 

jeden prekrásny deň s dobrým kolektívom 
zájazdu.

 Milan Cabánek

Lužianske fazuľové hody
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speváckych skupín : Krojovanka 
zo Zemianskych Sadov , Zbežanka 
zo Zbehov, Hájčanka z Hájskeho, 
Čabanka z Čabu, Lúč z Lužianok 
a organizátorka tejto slávnosti 
spevácka skupina Lužiančanka ako 
aj všetkých prítomných. Úvod do 
zábavného programu mala spevácka 
skupina Lužiančanka, ktorá zaspievala 
niekoľko veselých ľudových piesni 
a následne sa vystriedali ďalšie dve 
skupiny. Potom bola  krátka prestávka 
kde speváci zo skupiny Lužiančanka 
prezentovali „svojou fazuľovicou“, 
v ktorej nechýbalo čerstvé a údené 
mäso k tomu gazdovské slíže, dobré 
vínko a samozrejme koláče a zákusky. 

Výborné chrumkavé pagáče nesmeli 
chýbať.

     Hostí nás bolo neúrekom, 
preplnená sála a všetkých pohostiť 
a pripraviť nebola maličkosť, síce 
skupina Lužiančanka spolu s vedúcou  
pani Alenou Kikovou, v tento deň si 
museli privstať ráno trochu skorej, aby 
pripravili pre predpokladaných 200 
účastníkov pohostenie. Fazuľovica 
sa varila v dvoch kotloch po 50 litrov, 
slížov bolo za plné vedro, lokší viac 
ako 600 kusov a o koláčoch, zákuskov  
a slaných pagáčov ani nehovorím. Pri 
obsluhe pomáli aj členovia  kultúrnej  
komisie vytvorenej pri obecnom 
zastupiteľstve. 

Po vynikajúcom občerstvení sa 
spievalo ďalej. Veď každý prítomný 
súbor sa chcel prezentovať na 
vynikajúcich lužianskych fazuľových 
hodoch. 

     Záverom sa všetky súbory spojili 
do jednej skupiny a pod reflérom 
krajskej JDS pani Oľgy Csakayovej  
spoločne zaspievali „ Kdeže sa podeli 
moje mladé časy“. 

Bol  krásny perfektne  pripravený 
a zorganizovaný program pre nás 
divákov, ale namáhavý a vyčerpávajúci 
pre spevácku  skupinu Lužiančanka, 
ktorí museli najprv variť, piecť, 
chystať a ešte s úsmevom spievať. 

     Keď som sa na záver spýtal 
vedúcej súboru  Lužiančanka 
pani Aleny Kikovej ako to mohla 
so skupinou zvládnuť pripraviť, 
zrežírovať nachystať, navariť, 
napiecť odpovedala mi s úsmevom 
„ Čo by sme nespravili pre povestné 
Lužianské fazuľové hody“ 

Srdečná vďaka vám všetkým, boli 
ste úžasní. 

            Milan Cabánek   
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Okienko do kuchyne

Gaštanové guľôčky

Suroviny na 15 porcií:  
 gaštanové pyré,  cukor práškový,  rum 

,250 ml  smotany,  1 balíček  čokolády 
na varenie 

Postup:
1.Najprv si pripravíme čokoládu aby 

nám vychladla kým budeme guľky 
obaľovať. Vo vodnom kúpeli si roztopíme 
čokoládu a pridáme smotanu a miešame 
až kým nie je čokoláda krásne roztopená 
a vláčna. Necháme vychladnúť.

2. Pyré a cukor poriadne spolu 
zmiešame, pridáme rum a ešte raz 
pomiešame. Tvarujeme guľky. Polejeme 
čokoládou. A dáme  na hodinu do 
chladničky a potom môžeme podávať.

Kuracie taštičky so šampiňónmi

Suroviny na 4 porcie: 
380 g  lístkové cesto, 200 g  šampiňóny, 

4 PL  olivový olej, 4 ks  kuracie rezne,1 ks  
vajce,  1 strúčik  cesnak,   korenie, soľ

Postup: 
1. Očistíme šampiňóny a nakrájame ich 

na plátky. Olúpeme cesnak a nakrájame 
na tenké plátky. V panvici rozpálime 2 
lyžice oleja a na ňom 3 minúty smažíme 
nakrájané huby. Pridáme cesnak, 
okoreníme a osolíme, odstavíme a 
necháme mierne vychladnúť.

2. Lístkové cesto rozkrájame na 
štvorčeky. Do stredu položíme 
uhlopriečne kuracie prsia, na ne 

navrstvíme šampiňóny a nakvapkáme 
zvyšným olejom. Protiľahlé rohy cesta 
preložíme cez mäso a huby, aby sa kraje 
prekrývali a poriadne ich stlačíme.

3. Balíčky prenesieme na plech s 
papierom na pečenie a potrieme 
vyšľahaným vajíčkom. Pečieme pri 
teplote 200°C približne 25 minút, až 
kým taštičky nenaberú zlatú farbu

Pečená kačica s hubovo pečeň
vou plnkou

Suroviny: 
1 ks  kačica,   soľ 
Marináda: 2 PL  medu, 1 vetvička  

rozmarínu,  1 PL  rasce, 1 KL  soli,  1/2 KL  
mleté čierne korenie,  1 dl  mlieko, 

Plnka: 2 ks  bagetky, 1  cibuľa, 1 hrsť  
petržlenová vňate,  200 g  kuracej  
pečeni,    2 PL  oleja,  3   vajcia,  150 g  
šampiňónov, 3 strúčiky  cesnaku 

Postup:
1. Kačicu nasolíme večer pred pečením 

a odložíme do chladničky.
2 .Pripravíme si plnku:
3. Na oleji speníme cibuľku a pridáme 

huby nakrájané na malé kúsky. 
Restujeme 5 minút.

4. Pridáme pečienku nakrájanú na 
drobno a ďalej restujeme 5 minút.

5. Orestované huby s pečienkou 
preložíme do misy a pridáme nasekanú 
petržlenovú vňať, bagetku nakrájanú 
na malé kúsky a vajcia. Premiešame a 
dosolíme/ dokoreníme podľa chuti.

6.Takto nachystanou plnkou plníme 

kačicu. Ak nám plnka zvýši, dáme ju 
vedľa kačice do pekáča.

7. Po naplnení otvor kačice zošijeme 
alebo spojíme špáradlami.

8.Pripravíme si marinádu zmiešaním 

všetkých ingrediencií a premiešame. 
Potrieme poriadne kačicu a dáme piecť 
ZAKRYTÚ do rúry vyhriatej na 160 
stupňov na 2 hodiny.

9.Po 2 hodinách pekáč odokryjeme a 
opäť potrieme marinádou. Vložíme do 
rúry (teplotu nemeníme) na 15 minút a 
toto opakujeme spolu 4x. (teda pečieme 
odkrytú kačicu ďalšiu hodinu). Ak 
chcete, môžete kačicu piecť aj dlhšie... 
záleží od veľkosti a čerstvosti.

Gaštanové rezy

Suroviny: 
4 ks  vajce, 200 g  cukor,  200 g  hladká 

múka, 1 balíček  kypriaci prášok, 100 ml  
olej, 10 PL  horúca voda 

Plnka: 1 balíček  vanilkový puding, 
300 ml  mlieko,250 g  maslo, 1 PL  cukor,  
250 g  gaštanové pyré, 250 ml  smotana 
na šľahanie 

Postup: 
1. Celé vajíčka vyšľaháme s cukrom. 

Postupne prilievame olej, pridávame 
múku zmiešanú s kypriacim práškom 
a po lyžičkách horúcu vodu. Cesto 
vylejeme do vymasteného, vysypaného 
plechu alebo vystlaný papierom. Ja som 
použila kruhový s priemerom 26cm. 
Pečieme cca 15min na 180 stupňov.

2. Z vanilkového pudingu (môžeme 
použiť aj zlatý klas), mlieka a cukru 
uvaríme hustý puding, necháme 
vychladnúť. Pridáme zmäknuté maslo a 
gaštanové pyré. Vymixujeme.

3. Natrieme na vychladnutý korpus.
4. Vyšľaháme šľahačku a nanesieme 

na gaštanový krém. Dáme stuhnúť do 
chladničky.

Prajeme Vám dobrú chuť!

15



Humor

Výroky slávnych

Omaľovánka pre deti

Jubilanti III. Štvrťroku:

Chodí  jeden po cintoríne a číta 
stuhy na vencoch: Od manželky, Od 
pracovného kolektívu, Od svokry, Od 
vedenia podniku...

Takto pochodí všetky hroby a nakoniec 
si vydýchne:

- To je dobre. Od vodky neumrel 
nikto!

Vodka s ľadom poškodzuje ľadviny,
rum s ľadom poškodzuje pečeň,
gin s ľadom poškodzuješ srdce,
whisky s ľadom poškodzšuje mozog.
Je to vôbec možné, že je ľad tak 

škodlivý?

- Aby bol obraz dobrý, je potrebné 
svetlo i tieň.

- Ak mi niečo povieš, zabudnem, ak mi 
to ukážeš, zapamätám si, ale ak to urobím, 
pochopím.

- Čím viac kopancov od života dostávate 
, tým rýchlejšie sa posúvate dopredu. 

- Človek dokáže aj plakať a to je ten 
najväčší dar, akého sa mu vôbec niekedy 
dostalo.

- Ešte nikdy neprišla taká noc a taký 
problém, ktoré by zvíťazili nad svitaním a 
nádejou.

Žena chce zistiť aký je muž opitý. Dá 
pred neho stoličku a povie mu nech jej 
povie koľko vidí stoličiek a muž na to:

- V ktorom rade.

Syn sa vráti po divokej noci z baru 
domov.

Synova verzia:
- Prídem domov, letím na záchod, 

rozsvietim, vyvraciam sa, zhasnem a idem 
spať.

Otcova verzia:
- Sedím v noci na záchode, zrazu 

niekto otvorí dvere, zhasne, povracia ma, 
rozsvieti a odíde...
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