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 Separovanie, čiže triedenie odpadu nie je u nás v obci pre 
mnohých novinkou. Odpad triedime už niekoľko rokov. I keď 
začiatky boli ako všetko nové ťažké. Čo nám dalo námahy, než 
sme našich občanov presvedčili, aby sme z odpadu zvlášť vy-
triedili plast, papier, sklo. Ako dlho trvalo než sa objavili pred 
domami prvé lastovičky v podobe vytriedeného odpadu.

 Dnes je to pre mnohých samozrejmé. Veď skúsenosti iných 
krajín ako napr. Nemecko, kde odpad triedia už 20 rokov, hovoria 
aké sú prínosy z triedenia odpadu, ako to prispieva k čistejšie-
mu a krajšiemu životnému prostrediu. Pri efektívnom nastave-
ní je triedenie zásobárňou druhotných surovín a šetrí prírodné 
zdroje. Triedenie odpadu spomaľuje rast komunálneho odpadu, 
ktorý by inak skončil na skládke. Taktiež pomáha zlacniť odpa-
dové hospodárstvo miest a obcí, a ušetrené prostriedky môžu 
mestá a obce vynaložiť na ďalšie služby pre občanov. 

 Dnes vieme, že každý z nás vyhodí ročne asi 330 kg odpa-
du. Keby bol odpad triedený už v domácnosti, recykláciou by 
sa uvedené množstvo zredukovalo o tri štvrtiny. Triedený zber 
a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov je novým 
spôsobom triedenia, ktorý je spustený od 1. 9. 2014. Projekt je 
zameraný na rozšírenie triedeného zberu o biologicky rozloži-
teľný odpad, ktorý sa zbiera priamo spred domu občanov (hne-
dé nádoby).

 Projekt realizuje „Ponitrianske združenie obcí pre separova-
ný zber a nakladanie s odpadmi.“ v tomto združení je 63 obcí z 3 
okresov. Sídlo tohto združenia je vo Výčapoch – Opatovciach. 
Súčasťou finančného projektu je vybavenie 25 tisíc domácnos-
tí tromi nádobami na plast, papier a bioodpad. Okrem toho sú 
v obci rozmiestnené nádoby na sklo. 
Okrem týchto nádob sú k dispozícii aj veľkoobjemové kontajne-
ry (VOK) na bioodpad (konáre, burinu).

 Súčasťou projektu je dotrieďovacia linka odpadu v našej 
obci a kompostáreň bioodpadu vo Výčapoch Opatovciach. 

 Ministerstvo životného prostredia SR vybralo tento projekt 
ako vzorový v rámci Slovenska, a je len na nás občanoch ako ho 
využijeme.
 Jozef Bojda

Vážení spoluobčania,
chráňte životné prostredie,

 trieďte odpady!

Separovaný zber  
a zhodnocovanie biologicky  

rozložiteľných odpadov

Environmentálne výhody triedenia odpadu

Triedený zber vracia druhotné suroviny späť do vý-
robného procesu, a preto je možné, ťažiť a získavať menej 
prvotných surovín. Znížime tým devastáciu nových území 
ťažbou. Zmenšíme objem skládkovania a spaľovania 
odpadov (z toho vyplýva menšie znečistenie prostredia). 
Spotrebuje sa menej energie. Kompostovaním biologicky 
rozložiteľných odpadov môžeme získať kvalitné ekologické  
hnojivá. 

Ekonomické výhody triedenia odpadu

Združenie si môže triedením odpadu finančne prilepšiť príj-
mami za odpredaj druhotných surovín a postupne zvyšovať 
kvalitu služieb pre Vás, občanov. Spracovateľom  surovín sa 
vďaka druhotným surovinám z triedeného zberu znižujú ná-
klady na výrobu. Separovaním zmenšíme množstvo komunál-
neho odpadu a znížime tak náklady spojené s jeho uložením 
na skládke.

Sociálne výhody triedenia odpadu

Triedený zber zvyšuje zamestnanosť. Zber surovín, ich 
dotrieďovanie, preprava na spracovanie a recyklácia a kom-
postovanie vytvorí viac pracovných miest ako skládkovanie 
alebo spaľovanie odpadov. Realizácia triedeného zberu pomá-
ha vychovávať ľudí a formovať ich vzťah k ochrane životného 
prostredia a v medziľudských vzťahoch. Triedený zber po-
skytuje príležitosť pre sebarealizáciu aj sociálne od-
kázaným vrstvám. Napríklad mnohí telesne alebo mentálne 
postihnutí občania majú možnosť sebarealizácie v triedení, re-
cyklácii a úprave nepotrebných vecí, z ktorých sa ich činnosťou 
stávajú predmety, ktoré majú využitie.

Ponitrianske združenie obcí pre separovaný 
zber a nakladanie s odpadmi

Ponitrianske združenie obcí pre separovaný 
zber a nakladanie s odpadmi

 Pozostáva zo 63 obcí 3 okresov:
 Nitriansky okres: 47 obcí
 Topoľčiansky okres: 14 obcí
 Šaliansky okres: 2 obce

 

 
 Činnosť združenia je zameraná na:

 
 v obciach 

 
 nevytriedeného komunálneho odpad

 
 vozového a technologického parku

Investícia do Vašej budúcnosti

Tento projekt je spolu�nancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie
Informačné zdroje: www.separujodpad.sk  

 

Spoločným záujmom o ochranu nášho životného  
prostredia zabezpečíme lepší život pre všetkých
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Úvodom by som chcela čitateľov v krát-
kosti oboznámiť s aktivitou lužianskych zá-
hradkárov, ktorú vykonali v rámci OV SZZ 
(Okresný výbor Slovenského zväzu záhrad-
károv). Na Agrokomplexe v Nitre OV SZZ 
vytvoril samostatnú miestnosť a priestor 
pre výstavu ovocia i zeleniny jednotlivým 
základným záhradkárskym organizáciám 
v rámci okresu. Na výzvu odpovedala aj 
naša organizácia, ktorá poskytla exponáty 
na výstavu. 
 Dni otvorenia AX boli 21. 08. - 24. 08. 
2014, počas ktorých mohli návštevníci ob-
divovať unikátne fialové plody paprík, tiež 
rajčiaky, papriky i tekvice rôznych odrôd, 
veľkostí, tvarov a farieb, ako aj zemiaky 
ružové, žlté; cibuľu so semena; mak siaty; 
fazuľu bielu i vrabčiarku; cviklu okrúhlu i 
podlhovastú; jablká, hrušky, broskyne rôz-
nych odrôd; drienky; oskoruše a iné ovocie 
a zeleninu, ktoré dali k dispozícii záhrad-
kári z Lužianok. Taktiež prispeli odrodami 
sliviek, nakoľko bol najvhodnejší termín, 
kedy boli plody v plnej zrelosti.
 Poďakovanie patrí nielen tým, ktorí 
prispeli exponátmi, ale aj Jozefovi Gajdoší-
kovi a predsedovi ZO SZZ Milanovi Cabá-
nekovi, ktorí plody ovocia a zeleniny zbera-
li od záhradkárov a odviezli ich na AX.
 V tomto roku sa uskutočnil v KD Lu-
žianky 32. ročník výstavy ovocia, zeleniny 
a kvetín. Pred výstavou sa členovia výbo-
ru pripravovali organizačne, nakúpením 
predmetov pre ocenených, prípravou 
miestnosti, zberom, zápisom, usporiada-
ním, hodnotením i označením vzoriek od 
pestovateľov a zhotovením i fóliovaním 
čestných uznaní.
 Tak, ako aj po iné roky zber vzoriek bol 
v sobotu. Hneď pri vstupe do miestnosti 
KD nás upútala dômyselná výzdoba pódi-
ového priestoru so symetricky usporiada-
nými písmenami a výzdobou kvetov, za čo 
vďačíme Emílii Hruškovej. Teda 30.08.2014 
sa vykonal zber exponátov so začiatkom 
o 14,00 hod. so zapisovaním a usporiada-
ním plodov na pripravené stoly. Po 18,00 
hod. predseda hodnotiacej komisie Ing. 
Dušan Spáč spolu so štyrmi členmi zo zá-
kladnej organizácie z Veľkého Zálužia i Ru-
manovej a s tromi našimi členmi výboru 
bodovali vystavené exponáty. Určený zá-
hradkár spočítal body a zoradil vystavova-
teľov od prvého miesta až po posledné.

Táto stránka na-
šich Lužianskych 
novinkách je už 
tradične určená 
pre zviditeľnenie 
osobností, ktoré 
medzi nami žijú, 
a svojim posta-
vením a záľubami 

sa zviditeľnili nielen v našej obci, ale 
aj za hranicami jej katastra. Stretáva-
me sa s nimi na ulici, v obci, na kultúr-
nych podujatiach, spoločenských ak-
ciách a pritom sú to ľudia nenápadní, 
skromní, a keď ich spoznáme bližšie 
sú obdivuhodní. Jedným z nich je aj 
rodák z Lužianok a náš spoluobčan: 
Michal Štefanka.
 Svetlo sveta uzrel 29. marca 1930 
v Lužiankach, ako prvé z piatich detí. 
Pochádza z robotníckej rodiny. Otec bol 
zamestnancom na železnici. Základnú 
školu, päť tried absolvoval v Lužiankach 
v budove bývalej starej školy. Učiteľom 

získal Jozef Gajdošík. Na 2. mieste sa 
umiestnil Ing. Karol Slivkanič a 3. miesto 
získala Mária Ábelová.
 V skupine zelenina: 1. miesto obsadil 
Pavol Slovák, 2. miesto dosiahla Viera Šatu-
rová a 3.miesto pripadlo Ing. Karolovi Sliv-
kaničovi.
 V kolekcii kvety: na 1. mieste sa umiest-
nila Mária Vérová, 2. miesto zaujal Pavol Slo-
vák a 3. miesto získala Renáta Tajnaiová.
 Mimoriadne ocenenie udelila ZO SZZ 
v Lužiankach trom záhradkárkam: Márii 
Vérovej za výstavku „Rôznorodosť našej 
záhrady“, Renáte Tajnaiová za aranžmán „ 
Dekorácia zátišia“ a  Ing. Kataríne Šebovej, 
CSc., za sypané - lepené obrazy zhotovené 
zo zŕn.
 Po vyhlásení výsledkov i prevzatí diplomov 
a cien znovu boli vyzvané spevácke skupi-
ny „Lužiančanka“ a „Lúč“, ktorých piesne 
mali lúčnu, poľnú a vinohradnícku temati-
ku. Potom nasledovala tombola, kde na zá-
klade zakúpených lístkov si mohli návštev-
níci vybrať z vystavených exponátov a tieto 
v domácom prostredí aj ochutnať.
 Touto cestou sa členovia výboru ospra-
vedlňujú vystavovateľom za prípadné ne-
dostatky, ktoré sa vyskytli počas výstavy. 
Opodstatnené pripomienky nám budú slúžiť 
v budúcnosti pre ešte lepšiu prípravu na-
sledujúcich výstav. Napriek tomu, že počas 
zberu plodov bolo daždivo a vlhko, občanov 
to neodradilo a účasť vystavovateľov bola za 
posledné roky najvyššia.
 Záverom členovia výboru ZO SZZ ďaku-
jú všetkým vystavovateľom či už z radov zá-
hradkárov alebo sympatizantov za prinesené 
ovocie, zeleninu, kvety a iné produkty, ako aj 
všetkým návštevníkom za ich účasť na výsta-
ve. Prajeme im do ďalších rokov veľa zdravia, 
ochoty i bohatú úrodu v záhradách a pestré i 
voňavé kvety nielen v predzáhradkách ale aj 
v interiéroch.

 Katarína ŠEBOVÁ

rád chová pre potreby svojej rodiny. Pro-
dukty jeho chovu – vynikajúce klobásy, 
ktoré robí podľa rodinného receptu sú 
obľúbené a známe nie len v jeho rodine. 
Okrem toho je aj dobrým záhradkárom, 
pestuje priemyselnú papriku, má zvlášt-
ny mak, na jednom koreni vyrastajú štyri 
až šesť makovíc.
 I keď je to rodinne založený človek, 
okrem práce a svojich záľub, čo je chvály 
hodné, našiel si čas aj pre potreby obce. 
Bol jedným z kolektívu občanov, ktorí sa 
pričinili o vybudovanie miestneho rozhla-
su v našej obci. Aj jeho zásluhou sa v roku 
1951 mohlo uskutočniť prvé hlásenie.
 Michal Štefanka je človek s veľkým 
optimizmom, a úžasnou vitalitou a je 
nadovšetko skromný. Je len pre dobro 
obce, že takýchto občanov má. Môžeme 
byť na nich právom hrdí. Mnohým z nás 
môžu byť príkladom, svojim vystupova-
ním a chovaním.
 Michal Štefanka je na zaslúženom 
dôchodku, mohol by právom oddycho-
vať, no on nezaháľa. Okrem svojich záľub, 
ktorým sa venuje, zaujíma sa aj o dianie 
v obci. Zúčastňuje sa akcii organizova-
ných či už obcou alebo spoločenskými 
organizáciami. Rád poradí, usmerní. Za 
všetko jeho snaženie by som mu chcel 
touto cestou poďakovať a zaželať mu 
pevné zdravie do ďalších rokov života 
v kruhu svojich najbližších, manželky, 
piatich detí, trinásť vnukov a šestnásť 
pravnúčeniec.
 Milan Cabánek

 V nedeľu 31. 08. 2014 o 8:00 h. bola 
svätá omša za prosbu o zdravie a silu pre 
záhradkárov, ktorú celebroval vdp. farár 
Mgr. Peter Mihálik. Aj prítomní záhradkári 
svojou aktivitou chceli poďakovať za Bo-
žiu ochranu a prosiť o ďalšie milosti na ich 
životnej ceste. Po skončení liturgie bola 
sprístupnená výstava od 900 h. do 1200 h. 
a po hodinovej prestávke pokračovala pre 
verejnosť. 
 Slávnostné otvorenie výstavy zahájil 
predseda ZO SZZ v Lužiankach Milan Cabá-
nek o 15:00 h., ktorý prítomných oboznámil 
s priebehom programu. Úvodom privítal 
vdp. farára, spevácke skupiny a ostatných 
prítomných. Na pódium vyzval spevácke 
skupiny „Lúč“ a „Lužiančanku“.

 Vdp. farár Mgr. Peter Mihálik vzdával 
vďaky Bohu za úrodu, a tým velebil Pána. 
Zároveň bola vyjadrená prosba, aby z prvo-
tín zeme sme sa dokázali podeliť s bratmi. 
Nakoniec kňaz požehnal a pokropil sväte-
nou vodou vystavené plody pestovateľov.
 Predseda záhradkárov vyhlásil počet 
vystavovateľov, ktorých bolo 45, ovocie 
prinieslo 34, zeleninu 37, kvety 11 a iné 
produkty 9 pestovateľov. Celkový počet 
exponátov bol 483 kusov, z čoho patrilo 
ovociu 156, zelenine 279, kvetom 31 a iným 
produktom 17 kusov.
  Potom nasledovalo vyhlásenie výsled-
kov vzhľadom na prevzatie čestných uzna-
ní. V kategórii ovocia: 1. miesto s najvyšším 
počtom bodov »

mu bol p. Kolarovič. Po ukončení základ-
nej školy nastúpil na meštianku, ktorá 
trvala tri roky. Po absolvovaní meštianky 
musel zostať doma, opatrovať – starať sa 
o štyroch mladších súrodencov, nakoľko 
im zomrela matka. Pracoval na gazdov-
stve u bohatších roľníkov. V roku 1948 
pracoval v súkromnej firme „Palivá a sta-
vebný materiál“ v Lužiankach až do roku 
1950, kedy organizáciu prevzali „Uhoľné 
sklady československých baní“ a v roku 
1951 Západoslovenské uhoľné sklady“. 
 V roku 1951 nastúpil na základnú vo-
jenskú službu, ktorá trvala dva roky, do 
Štenbergu, na Morave pri Olomouci, kde 
absolvoval poddôstojnícku školu ako vo-
dič tanku. Neskôr pôsobil ako inštruktor 
tankistov. Odtiaľ bol prevelený do Praslavíc, 
pri Olomouci, a potom do Olomouca. Na 
roky prežité na ZVS má najkrajšie spomien-
ky na kamarátov, z Lužianok to sú: Ľudovít 
Štang, Michal Šantavý, Jozef Lauko, s kto-
rými spolu slúžili. Po základnej vojenskej 
službe sa vrátil späť do uholných skladov 
ako robotník. Od roku 1956 pracoval ako 
vodič nákladného auta Tatra 805. V roku 
1958 ochorel a po vyliečení začal pracovať 
v odštepnom závode v Lužiankach, ako 
vedúci, až do roku 1961, kedy prestúpil do 
Nitry, kde pracoval ako vedúci sladov na 
Vodnej ulici, odtiaľ v roku 1964 prestúpil 
do Jelenca a v roku 1975 do Zlatých Mo-
raviec kde pôsobil do roku 1977. Následne 
prestúpil do Nitry - Mlynáriec, kde pracoval 
ako strojník na nakladači T 174 a hone 50 
do roku 1985. Odvtedy pracoval ako šofér 
na Avii, zaoberal sa rozvozom uhlia pre do-
mácnosti a podniky v celom okrese Nitra 
až do roku 1990, kedy odišiel na zaslúžený 
dôchodok. 
 V mladosti bol jeho veľkou záľubou 
futbal, ktorý aktívne nehrával, ale bol ná-
pomocný ako dobrý organizátor v čase 
najväčšej slávy v histórii nášho lužianské-
ho futbalu. Jeho celoživotnou záľubou je 
chov domácich zvierat a hydiny, ktorú 

Všetko čo v živote robil, robil zo zápalom 32. ročník výstavy ovocia, zeleniny a kvetín

S rodičmi ako 1,5 ročný

Ako  vojak
Ako druhý v obci vlastnil auto
Tatra 57B, rok 1961

Z meštianky rok 1941
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PETANG v Lužiankach
 Táto jednoduchá hra, ktorá má 
v sebe romantiku a príťažlivosť poblázni-
la mladých, ale aj tých, skôr narodených. 
Na jednej strane je to príjemná spolo-
čenská hra, na druhej šport so všetkým, 
čo k nemu patrí. A práve preto si  petang 
našiel priaznivcov aj v Lužiankach.

 Dňa 2. júna 2014 ZO JDS v Lužian-
kach usporiadala amatérsky petangový 
turnaj seniorov, pod záštitou starostu 
obce Jozefa  Bojdu. Jediným cieľom bolo 
zapojiť  čo najviac seniorov do staro-
dávnej a nenáročnej hry  a prežiť pekný 
deň medzi  svojimi priateľmi a známymi. 
Organizačný výbor pozval na turnaj 10 
trojčlenných družstiev s dvomi náhrad-
níkmi. Na turnaj boli pozvané obce zo 
združenia VITIS - pozvanie prijali ZO JDS 
z  Rišňoviec,  Rumanovej, Veľkého Zálužia 
a priateľské organizácie zo ZO JDS Zbe-
hov, MO JDS z Nitry, klub č.1 klub Nitra-
Zobor, klub Nitra-pedagóg, zmiešané 
družstvo priateľstva a samozrejme dve 
domáce družstvá. Priestory futbalového 
štadióna  boli pripravené na športové 
zápolenie, ale aj na príjemné posedenie 
s priateľmi pri ľudových melódiách spe-
váckeho súboru „Lužiančanka“. 
 Predsedníčka ZO JDS v Lužiankach 
Mgr. Anna Oťapková otvorila turnaj, 
privítala zúčastnené družstvá, vzácnych 
hostí  Oľgu Csakayovú, predsedníčku 
KO JDS v Nitre, Evu Kmeťovú, podpred-
sedníčku JDS v Nitre, Agátu Fišerovú,  
podpredsedníčku OO JDS v Nitre, Jozefa 
Turčeka z OO JDS v Nitre,  starostu Ing. 
Ivana Habiňáka zo Zbehov, Jozefa Jan-
koviča z Rumanovej,  Jozefa Bojdu, z Lu-

žianok   Mariána Humenského predsedu 
Dozorného výboru Jednoty spotrebné 
družstvo v Lužiankach a prítomných 
predsedov ZO a MO JDS. Odovzdala 
slovo starostovi obce Jozefovi Bojdovi, 
ktorý oficiálne otvoril športový deň. Pán 
Zámocký a Dr. Rojka rozhodovali zápasy 
a dbali o spravodlivé dodržiavanie pravi-
diel v duchu FAIR-PLAY.A že zápasy boli 
vyrovnané svedčia aj dosiahnuté výsled-
ky vo finálovej skupine:
1. miesto ZO JDS Zbehy             11:9 4b
2. miesto ZO JDS Lužianky 2     11:9 4b
3. mlesto MO JDS Nitra 1           11:7 2b
4. miesto MO JDS Lužianky 1    7:11 2b

 O víťazovi rozhodol vzájomný zápas, 
v ktorom Zbehy vyhrali nad Lužiankami 
s výsledkom 5:2. Po skončení turnaja boli 
družstvám odovzdané ceny. Na prvých 
troch miestach družstvá boli dekorova-
né medailami, víťaz získal  pohár starostu 
obce. Všetkým zúčastneným družstvám 
boli udelené ďakovné listy.  
 Usporiadatelia sa zhostili svojej úlohy 
na výbornú. Organizácia bola dokonalá. 
K tomu prispelo aj občerstvenie, chutný 
guláš, ktorý pripravil Z. Oťapka,  náčelník 
obecnej polície, výborné moravské koláče 
a pagáče, ktoré napiekli A.  Kiková, J. Sed-
láková a A.  Oťapková. Veľké poďakovanie 
patrí sponzorom podujatia Stravovanie 
Líška a Emilovi Kikovi. Ďakujeme Jozefovi 
Bojdovi starostovi obce, ktorý nám zakú-
pil petangové gule, poskytol pomoc pri 
organizovaní a zabezpečovaní turnaja a 
pracovníčkam  OcÚ v Lužiankach Eve Ba-
čovej a Ing. Márii Koscelanskej pri zabez-
pečovaní písomnej agendy a vyhotovení 
ďakovných listov.
Poďakovanie patrí členkám výboru ZO 
JDS v Lužiankach a všetkým, ktorí sa pri-
činili o zdarný priebeh turnaja, vytvorili 
príjemnú atmosféru pre 140 prítomných 
občanov na podujatí. Ťažko sme sa roz-
chádzali, avšak sme si sľúbili, že o rok sa 
opäť stretneme.   Mgr. Anna Oťapková

Hasičská súťaž v Lužiankach
 Dňa 14. 6. 2014 od 09,00 hod. sa 
stretli mladí hasiči z DHZ Lužianky, DHZ 
Jelšovce, DHZ Ivanka pri Nitre a DHZ 
Sľažany v areály ZŠ Lužianky aby za krás-
neho počasia spolu zápolili v II. ročníku 
o pohár starostu obce Lužianky. Súťaž 
pozostávala aj z týchto disciplín: použitie 
džberových striekačiek na cieľ, spájanie 
savice s košom a s karabínkou, spájanie 
hadíc navzájom a na rozdeľovač a prúd-
nicu, viazanie uzlov, rozpoznávanie dôle-
žitých tel. čísel a priradenie k obrázkom, 
fyzické zdolávanie prekážok a pod. Druž-
stva absolvovali celú trať dva krát. Zapo-
čítaval sa lepší pokus.
 V kategórii chlapci na 4. mieste sa 
umiestnili Sľažany B, na 3. mieste skon-
čila Ivanka pri Nitre, na 2. mieste skončili 
Lužianky a víťazom kategórii chlapci sa 
stali chlapci z DHZ Sľažany A.
 V kategórii dievčat na 4. mieste skon-
čilo DHZ Jelšovce B, na treťom mieste 
skončili Jelšovce A. Druhé miesto obsa-
dili Sľažany A a na prvom mieste skončili 
Sľažany B.
 Celkovým víťazom časom 3 min. 59 
sekúnd a držiteľom putovného pohára 
sa stali dievčatá z DHZ Sľažany B.
 Družstvá predviedli veľmi dobre 
výkony za čo si zaslúžia pochvalu. Po-
ďakovanie za peknú súťaž patrí aj uspo-
riadajúcej DHZ Lužianky a menovite 
predsedovi DHZ Ignácovi Chudiakovi a 
veliteľovi Martzinovi Cocherovi ako aj 
všetkým rozhodcom, a všetkým, ktorí sa 
o túto krásnu akciu pričinili.

 Ing. Ivan Matúška, prevetivár obce

Víťazné družsatvo

Spájanie náradia

Disciplína džberovky
Organizačný štáb v pravo p. Coher,
v ľavo p. Chudiak

Zúčastnené družstva

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
pre voľby starostu obce 

v Lužiankach
1. Jozef Bojda, 49 r., technik, Lužianky, Kaplanova 1, 
nezávislý kandidát
2. Jozef Gregor, Bc., 48 r., štátny zamestnanec-železni-
čiar, Lužianky, Nejedlého 8, nezávislý kandidát
3. Pavol Kostolník, Mgr., 42 r., SZČO, Lužianky, Rasti-
slavova 320, nezávislý kandidát
4. Jozef Slovák, Ing., 53 r., THP, Lužianky, Vodárenská 
1, nezávislý kandidát

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
pre voľby poslancov Obecného 

zastupiteľstva v Lužiankach 
Počet volených poslancov vo volebnom obvode: 9

1. Mária Ábelová, Ing., 52 r., referent, Lužianky, Rasti-
slavova 141, nezávislý kandidát
2. Stanislav Beňo, Ing., 62 r., stavebný technik, Lužian-
ky, Vinárska 5,  Kresťanskodemokratické hnutie
3. Jozef Bojda, 49 r., technik, Lužianky, Kaplanova 1, 
nezávislý kandidát
4. Marek Buch, 37 r., manažér, Lužianky, Rastislavova 
124, Slovenská národná strana
5. Fridrich Buzáš, 33 r., SZČO, Lužianky, Rastislavova 
80, nezávislý kandidát
6. Milan Cabánek, 67 r., technik, Lužianky, Kaplanova 
11, Kresťanskodemokratické hnutie
7. Martin Cocher, 42 r., operátor CNC strojov, Lužianky, 
Nejedlého 13, SMER - sociálna demokracia
8. Juraj Dominka, Ing., 32 r., MBA produktový inžinier, 
Lužianky, Kaplanova 16, Kresťanskodemokratické hnutie
9. Eva Ferenczyová, 58 r., THP, Lužianky, Rastislavova 5, 
Slovenská národná strana
10. Jozef Gregor, Bc., 48 r., štátny zamestnanec-želez-
ničiar, Lužianky, Nejedlého 8, nezávislý kandidát
11. Marián Humenský, 59 r., technik, Lužianky, Dunaj-
ského 13, Slovenská národná strana
12. Mariana Ivanová, 43 r., zdravotná sestra, Lužianky, 
Rastislavova 189, Kresťanskodemokratické hnutie
13. Patrik Kelemen, 39 r., ved.logistiky, Lužianky, 
Vinárska 12, Slovenská národná strana
14. Jana Kiková, 43 r., priehradkový zamestnanec na 
pošte, Lužianky, Počašie 66, nezávislý kandidát
15. Ján Korch, MUDr., 63 r., lekár, Lužianky, Rastislavo-
va 226, nezávislý kandidát
16. Pavol Kostolník, Mgr., 42 r., SZČO, Lužianky, Rasti-
slavova 320, nezávislý kandidát
17. Martin Lauko, Bc., 29 r., obch.zástupca, Lužianky, 
Kajsa I. 1, Slovenská národná strana
18. Vladimír Macánek, Ing., 50 r., podnikateľ, Lužianky, 
Ciolkovského 21, SMER - sociálna demokracia
19. Miroslav Manduch, 39 r., finančný poradca, Lužian-
ky, Rastislavova 426, SMER - sociálna demokracia
20. Miroslav Mikloš, 40 r., prevádzkar, Lužianky, Rasti-
slavova 88, Slovenská národná strana
21. Jozef Oravský, 46 r., strojár, Lužianky, Pod Hliníkom 
8, Kresťanskodemokratické hnutie
22. Marian Rác, 53 r., podnikateľ, Lužianky, Rastislavo-
va 402, SMER - sociálna demokracia
23. Alena Remenárová, Ing., 53 r., ekonómka, Lužian-
ky, Rastislavova 162, Kresťanskodemokratické hnutie
24. Jozef Slovák, Ing., 53 r., THP, Lužianky, Vodárenská 
1, nezávislý kandidát
25. Ľubomíra Spáčová, 44 r., administr. zamestnanec, 
Lužianky, Počašie 74, SMER - sociálna demokracia
26. Peter Šelmeci, 69 r., stavebný technik, Lužianky, 
Edisonova 5, Kresťanskodemokratické hnutie
27. Martin Tonhauser, 38 r., SZČO, Lužianky, Rastisla-
vova 114, Slovenská národná strana
28. Jozef Vozár, Mgr., 52 r., oblastný riaditeľ UNIQA, 
Lužianky, Urbanova 8, SMER - sociálna demokracia
29. Marián Vrabec, Ing., 60 r., vedúci odborný referent, 
Lužianky, Kaplanova 37, Kresťanskodemokratické hnutie
30. Andrea Vrankova, PhDr., 41 r., zdr.pracovník, 
Lužianky, Kaplanova 8, Slovenská národná strana
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Záhradkári navštívili regióny
Východného Slovenska.

 Záhradkári v piatok 1. augusta 2014 na-
stúpili v Lužiankach do autobusu o 6,00 hod., 
na trojdňový zájazd na východ Slovenska. 
Prvou 20 min. zástavkou na občerstvenie bol 
motorest Euro, bývalý Halier v obci Tomášov-
ce. Ďalej sme postupovali do regiónu Gemer, 
kde sme navštívili Ochtinskú aragonitovú jas-
kyňu, ktorá sa nachádza na území obce Ochti-
na v Rožňavskom okrese. Podľa výkladu sprie-
vodcu jaskyňa dosahuje teplotu + 7° C a 92 
- 97% vlhkosti. Aragonit je minerál, chemicky 
uhličitan vápenatý, bielej až žltej farby. V jas-
kyni sa nachádzajú tri generácie aragonitov. 
Najstaršia generácia spred 130 000 rokmi je 
tvorená mliečne sfarbeným minerálom, ktorý 
má celistvý okrúhly alebo oválny tvar. Druhá 
generácia vytvára kríčky s dlhými ihlicami s 
vekom 14 tisíc rokov a najmladšia má krátke 
ihličky v priemere 4,00 mm vejárovite rozostú-
pené. Útvary minerálov sú pomenované pod-
ľa tvarov, aké predstavujú. Je tu mliečna cesta, 
srdce, ježko, baletka, kľuč a ďalšie. Prehliadka 
trvala 45 min.
 Nasledujúcou zástavkou bola metropola 
východného Slovenska Košice, druhé najväč-
šie mesto SR s počtom obyvateľstva 240 688. 
Prezreli sme si historické jadro s vretenovitým 
námestím a pešou zónou. Tu je Dóm sv. Alžbe-
ty, goticko - renesančná katedrála s dvoma 
vežami, postavená v rokoch 1345 - 1508. Je 
najväčším chrámom na Slovensku s dĺžkou 60 
m a šírkou 40 m. Interiér pozostáva z piatich 
lodí s hlavným krídlovým oltárom. Oltár za-
hŕňa 48 tabuľových malieb, čím si zabezpečil 
prvenstvo v rámci európskych gotických oltá-
rov. V čase našej návštevy sme videli otvorený 
krídlový oltár s 12 obrazmi predstavujúci život 
sv. Alžbety. V pôstnom období pred Veľkou 
nocou možno vidieť 24 obrazov s pašiovou té-
matikou . V advente sa prestavujú krídla oltá-
ra na 12 obrazov, znázorňujúcich život Panny 

com letnom dni dobre padlo posedenie vonku 
pri grilovanom jedle a občerstvení s ľudovými 
piesňami za sprievodu harmoniky.
 V sobotu 2. augusta 2014 sme navštívili 
drevený gréckokatolícky kostolík sv. Michala 
archanjela v Ladomírovej, neďaleko Svidníka . 
Bol postavený v prvej polovici 18. stor. s tromi 
vežami s krížmi a vnútornými časťami babinec, 
loď a svätyňa. Bohato zdobené kráľovské dve-
re, cez ktoré prechádzajú len duchovní, odde-
ľujú loď od svätyne, nad ktorými sa nachádza 
viacradový ikonostas. Pri kostolíku je veža, 
starý cintorín a trojramenný kríž. V r. 2007 bol 
chrám zapísaný do Zoznamu svetového de-
dičstva UNESCO.
 Pred obedom sme navštívili Dukliansky 
priesmyk. Počas bojov, ktoré trvali 80 dní, tu 
zahynulo 6500 československých a vyše 80 000 
sovietskych vojakov. Z vyhliadkovej veži 50 m 
vysokej, na ktorú sme sa dostali výťahom, je 
výhľad na územie vtedajšieho bojiska. Na pa-
miatku padlých hrdinov vybudovali pamätník 
a cintorín, po obvode ktorého sú umiestnené 
busty významných bojovníkov.
 V sobotu popoludní sme sa doviezli do 
Bardejova , mesta so vzácne zachovalým his-
torickým Radničným námestím. Dominantou 
Radničného námestia je stará radnica a ba-
zilika minor sv. Egídia. V bazilike sa nachádza 
11 krídlových oltárov. Je to trojloďový gotický 
chrám z 15. stor. V presbytériu je plastika Pie-
ty z oltára Bolestnej Panny Márie umiestnená 
nad logom „ Rok Sedembolestnej Panny Márie 
2014“. Z literárnych prameňov sa dozvedáme, 
že najcennejší a umelecky najhodnotnejší je 
oltár Narodenia Pána a súsošie Golgoty pod 
Víťazným oblúkom. Kostol je vybavený bohato 
rezbársky zdobenými lavicami.
 Na Radničnom námestí je tiež múzeum 
pre región Šariš. Nachádzajú sa v ňom ikony na 
dreve i plátne, ikonostasy a makety drevených 
kostolíkov. Zvláštnosťou sú dva mandylióny ( 
nie rukou vytvorené obrazy), ktoré znázorňujú 
hlavu Krista s tŕňovou korunou a bez nej.

Márie. Z ďalších sakrálnych skvostov spome-
niem aspoň oltár navštívenia Panny Márie, 
schodisko do kráľovského oratória a násten-
nú maľbu zobrazujúcu Františka II. Rákociho 
(1676 - 1735). Pod kostolom má kryptu a na 
kostole pamätnú tabuľu. František II. Rákoci 
bol synom najbohatšieho uhorského magnáta 
Františka I. Rákociho a chorvátskej šľachtičnej 
Heleny Zrínskej, ktorá po smrti manžela uzav-
rela manželstvo s Imrichom Tökölim. 
 Pri Dóme sv. Alžbety je gotická kaplnka 
sv. Michala archanjela, pôvodný zvon „Urban“ 
a Urbanova veža zo 14 stor., ktorá susedí s par-
kom, v ktorom je spievajúca fontána. Oproti 
parku je kostol Najsvätejšej Trojice (premon-
štrátov), ktorý patril jezuitom a v roku 1919 
v ňom brutálne zavraždili jezuitov Štefana 
Pongráca, Melichera Grodeckého a Marka Kri-
žina hajdúsi Juraja I. Rákociho. V r. 1995 pápež 
Ján Pavol II. ich vyhlásil za košických svätých 
mučeníkov.
 Súčasťou pešej zóny je „Súsošie Immacu-
laty“, ktoré bolo postavené na pamiatku moro-
vej epidémie v r. 1720 - 1723.
 Košické štátne divadlo aktuálne uvádzalo 
predstavenia Móric Beňovský, Anna Karenino-
vá a operu Nabucco od Verdiho.
 Františkánsky kostol barokového preve-
denia, zasvätený Antonovi Paduánskemu, bol 
zatvorený. 
 Pamätné udalosti pripomínajú tabule, 
na ktorých sa uvádza Návšteva sv. Otca Jána 
Pavla II. dňa 2. 7. 1995, spomienka na Jonáša 
Záborského, historika, básnika, spisovateľa 
aj ako profesora pôsobiaceho v r. 1849-50 na 
vysokej škole a stretnutie na košickej fare ve-
dúcich predstaviteľov národa Ľudovíta Štúra 
a Jonáša Záborského, ktorí rokovali o národ-
nom programe Slovákov.
 O 17,00 hod. sme odchádzali do Dargova 
ubytovať sa v hoteli Biele studničky. Po horú-

 Z Bardejova sme pokračovali cestou na 
západ do Starej Ľubovne, nad ktorou sa vy-
pína sedemstoročný hrad Ľubovňa. Hrad bol 
vybudovaný v 13. stor. za podpory uhorského 
kráľa Ondreja III., na severnej strane Spiša ako 
pohraničný strážny hrad. V14. stor. sa dostáva 
do rúk palatína Omodeja, ktorý bol v Košiciach 
zavraždený a na jeho miesto nastupuje naj-
skôr kráľ Karol Róbert a potom kráľ Ľudovít 
I. Dcéra Ľudovíta I. vstúpila do manželského 
zväzku so Žigmundom Luxemburským, ktorý 
hrad dáva do zálohy poľskému kráľovi Vladi-
slavovi II. Takto sa dostáva do poľskej správy 
a neskôr počas 360 rokov patrí významným 
poľským šľachtickým rodom. Z nich je pozoru-
hodný najmä rod Lubomirski, ktorý investoval 
do stavby hradu a tiež ich potomok Juraj Se-
bastián, ktorý zabezpečil prenos a uschovanie 
poľských korunovačných klenotov v priebehu 
vojny Švédska s Poľskom. V r. 1772 patrí hrad 
Uhorsku a v 19. stor. sa stava jeho vlastníkom 
poľský gróf Zamoysky, ktorý ho vlastnil do r. 
1945 do znárodnenia. Prehliadka hradu trvala 
80 min.
 Unaveným po náročnom dni nám dobre 
padla večera a ubytovanie na Strednej odbor-
nej škole v Starej Ľubovni.
 V nedeľu po raňajkách sme odchádzali 
do Kežmarku, kde v bazilike sv. Kríža sme sa 
zúčastnili na sv. omši. Vznik kostola spadá do 
prvej polovice 13. stor. Vpád husitov, požiar 
a zemetrasenie poškodili vtedajšiu sakrálnu 
stavbu, ktorá tiež už nevyhovela kapacitne, 
preto sa rozhodli mešťania postaviť väčší 
chrám v r.1444. Za výdatnej finančnej podpo-
ry zemepána Imricha Zápoľského a mešťanov 
vybudovali gotický trojloďový halový kos-
tol, ktorého podoba zostala až do dnešných 
čias. Predpokladá sa, že socha Ukrižovaného 
na hlavnom oltári je prvotina Majstra Pavla z 
Levoče. Literatúra uvádza, že kostolná rene-
sančná veža - zvonica zo 16. stor. sa pokladá 
za najstaršiu a najkrajšiu vežu na Slovensku. 
Má štvorcový pôdorys a horná časť má sgra-
fitovú ozdobu a latinský nápis nad tromi ok-
nami. Rohy veže majú kvádrovú výzdobu. Na 
Hradnej ulici stojí Slovenský(mariánsky) ba-
rokový kostol, zasvätený navštíveniu Panny 
Márie. Tiež sa tu nachádza modlitebňa cirkvi 
adventistov siedmeho dňa. Na Hlavnej ulici 

riaditeľom Rádiológického ústavu. Jeho po-
zostatky boli z Budapešti prevezené do Kež-
marku a jeho busta sa nachádza v Panteóne 
rádiológov v Mníchove. 
 Z hradnej veže sa nám naskytol výhľad na 
štíty Vysokých Tatier.
 Poslednou našou zástavkou v regióne 
Spiš bola Levoča, v ktorej náš autobus zapar-
koval približne o 13,00 hod. v blízkosti námes-
tia Majstra Pavla. Chrámom sv. Jakuba nás 
sprevádzala lektorka. Uviedla, že chrám je go-
tickou trojloďovou katedrálou, ktorého interiér 
sa považuje za múzeum sakrálneho umenia. 
Nachádza sa tu 14 bočných oltárov, najdomi-
nantnejší hlavný drevený gotický oltár sv. Ja-
kuba je z dielne Majstra Pavla z Levoče. Svojou 
výškou 18,62 m zaujal prvé miesto na svete. 
Impozantné sú na ňom tri sochy v nadživotnej 
veľkosti, najvyššia Madona s Ježiškom, nižší sv. 
Jakub Starší a najnižší sv. Ján Evanjelista. Na 
oltári sa nachádzajú cirkevní otcovia, všetci 
apoštoli, Posledná večera, sochy, ktoré sme 
jasne nevideli, lebo práve tam bolo postave-
né lešenie. Prezreli sme si samostatne stojace 
sochy a súsošia v chráme, dve nástenné maľby 
znázorňujúce sedem skutkov milosrdenstva i 
sedem hlavných hriechov, a legendu o sv. Do-
rote (patrónka záhradkárov), časť pôvodného 
i terajšieho organu, senátorské lavice a fareb-
né vitráže okien.
 V susedstve chrámu sv. Jakuba stojí rad-
nica, dnes sa v nej nachádza Spišské múzeum. 
Radnica je spojená s renesančnou vežou, kto-
rá slúžila ako zvonica. Pred radnicou je klietka 
hanby. Ďalšou budovou je evanjelický kostol. 
Na námestí Majstra Pavla sme obdivovali Thur-
zov dom na č.7, ktorý ma na fasáde sgrafitovú 
výzdobu, dom Majstra Pavla s č. 20, v ktorom 
je v súčasnosti múzeum Majstra Pavla z Levo-
če. 
 Na Košickej ulici sme videli Veľký a Malý 
župný dom. Z námestia, ako aj z Veternej ulice 
je vidieť baziliku Panny Márie na strmom kopci 
na Mariánskej hore, kde sa každoročne začiat-
kom júla stretávajú veriaci na púti, aby vzdali 
hold Panne Márii.
 Po trojdňovom zájazde bohatom na zá-
žitky sme sa naplnený duchovnými, kultúrno 
- historickými a spoločenskými hodnotami 
vrátili z regiónov Východného Slovenska na 
Západné Slovensko do Lužianok k svojim ro-
dinám.
 Katarína ŠEBOVÁ

sme si všimli pamätné tabule na dome, v kto-
rom počas štúdií (1869 - 1970) býval najväčší 
slovenský básnik Pavol Országh Hviezdoslav 
(1849-1921), ako aj pamätnú dosku Martina 
Rázusa, spisovateľa, politika, evanjelického fa-
rára, ktorý tiež navštevoval slávne evanjelické 
lýceum a býval v meste.
 Kežmarským hradom nás sprevádzala 
sprievodkyňa. Z jej bohatého vystúpenia as-

poň niečo spomeniem. Kežmarok bol vyhláse-
ný v r. 1262 za slobodné kráľovské mesto, ktoré 
podliehalo panovníkovi. V 15.stor. kráľ Matej 
daroval mesto rodine Zápoľských, ktorí dali 
podnet na stavbu hradu. Vzhľadom na zhor-
šenie pomerov v nasledujúcom storočí bolo 
mesto aj hrad darované rodine Lasky, ktorá 
bola večne vo finančnej tiesni. Albert Lasky po 
smrti prvej manželky jej veno premrhal a ože-
nil sa s bohatou poľskou vdovou Beátou o 20 
rokov staršou, ktorú dal uväzniť v hradnej veži, 
pretože podnikla výlet do Tatier bez manžela.
 Najznámejšími majiteľmi a najdlhšie pô-
sobiacim panstvom hradu bola rodina Tököli-
ovcov. Z nich posledný majiteľ Imrich (1657 
-1705) bol vodcom stavovského povstania 
spolu s Turkami proti cisárskemu habsburské-
mu rodu. Turkami bol vyhlásený aj za uhorské-
ho kráľa. Oženil sa o 14 rokov staršou boha-
tou vdovou Helenou (Ilonou) Zrínskou (1643 
- 1703). V ďalších bitkách pri Viedni bol pora-
zený, preto utiekol do Turecka, kde aj zomrel 
a jeho pozostatky previezli do Kežmarku a sú 
uložené v evanjelickom kostole. 
 So záujmom sme si vypočuli i výklad o Dr. 
Vojtechovi Alexandrovi (1857 - 1916), lekárovi, 
ktorý si zakúpil röntgenový prístroj a zhotovo-
val snímky živočíchov, ale aj svojho najmlad-
šieho syna počas vnútromaternicového života, 
ktorý sa narodil mentálne postihnutý.
 V r. 1907 odišiel do Budapešti, kde bol 
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Jednodňový zájazd do Dolného Rakúska
 V sobotu 14. júna 2014 záhradkári 
prostredníctvom cestovnej kancelárie Pri-
ma travel navštívili spolkovú republiku 
Dolné Rakúsko. 
 Z bohatých informácií, ktoré nám 
sprostredkovala pani sprievodkyňa počas 
jazdy spomeniem aspoň niektoré. Rakúsko má 
vyše 8 mil. obyvateľov s výraznou prevahou 70 
% rímsko – katolíckeho náboženstva a 5 % bez 
vierovyznania. Obyvatelia krajiny sa dožívajú 
75 – 80 rokov. Je to krajina hôr, riek a jazier, čo 
vytvára vhodné podmienky pre šport. V prave-
ku a stredoveku ho obývali keltské a germán-
ske kmene. V 1. stor. pred n. l. začali Rakúsko 
osídľovať Rimania, ktorí rozširovali hranice kra-
jiny, budovali cesty, kúpele a iné technické za-
riadenia. Od 4.stor., počas veľkého sťahovania 
národov krajinu obsadzovali Huni, Góti a Ava-
ri. Neskôr nastúpili Slovania. Východnú marku 
bavorskú vytvorilo Bavorské kmeňové vojvod-
stvo, ktoré dalo základ rakúskemu štátu s vý-
znamným rodom Babenberkovcov. V tom ob-
dobí sa stáva Viedeň hlavným mestom. V roku 
1246 rod Babenberkovcov vymrel a k moci sa 
dostávajú českí králi a po nich osud Rakúska 
prevzala do rúk dynastia Habsburgovcov, kto-
rá vládla 640 rokov, do konca 1.svetovej vojny, 
kedy vzniká prvá Rakúska republika. Počas 
nasledujúcich 20 rokov sa situácia v krajine 
zhoršovala a vznikali vnútroštátne problémy. 
Z toho dôvodu Rakúsko bolo pripojené k tre-
tej ríši (anšlus) až do konca 2.svetovej vojny. 
V r. 1945 sa vytvorila druhá republika a o 10 
rokov neskôr parlament slávnostne vyhlásil 
úplnú suverenitu (neutralitu) Rakúska. Do Eu-
rópskej únie krajina vstúpila v r.1995.
 V súčasnosti je Rakúsko rozdelené na 6 
spolkových republík. Rakúsko bolo i je sve-
toznámym centrom vážnej hudby a je úzko 
spojené s nemeckými i maďarskými hudob-
níkmi. K starej viedenskej škole patrili Jozef 
Haydn (zložil národnú hymnu a nej sú slová 
,,Boh nech žehná cisára Františka“), Wolfgand 
Amadeus Mozart, Franz Schubert, Johann 
Strauss ml. aj st.. Z nemeckých autorov Ludwig 
van Beethoven, Johannes Brahms a hlavný 
protagonista operety Franz Lehár (Maďar).
 V panovníckom rode Habsburgovcov zo-
hrala významnú úlohu Mária Terézia (13.5.1717 
- 29.11.1780), dcéra cisára a kráľa Karola III., ktorá 
sa ujala vlády 23 ročná. Bola uhorskou a českou 

s menom František I. Čiže tento František I., aj 
II., sa narodil 12.2.1768 vo Florencii, ako syn 
Leopoldovi II., ktorý bol syn Márie Terézie. Ako 
20 ročný sa intenzívne podieľal na výstavbe 
hradu Franzensburg v neogotickom štýle. Te-
rajší hrad má jedno poschodie. Vstúpili sme na 
richtársky dvor kde vo výklenkoch sa nachá-
dzajú pieskové busty vtedajších panovníkov 
a obchod so suvenírmi. V kabinete zbraní sme 
videli pomaľované erby podložené zbraňami 
a jazdeckú sochu Jozefa II . Zaujala nás sála , 
kde boli umiestnené sochy 17 habsburských 
panovníkov z 13. stor. - 14. stor. Ďalšie miest-
nosti , ktoré slúžili panstvu ako spoločenské 
sály alebo izby jednotlivých panovníkov mali 
drevené kazetové stropy, tapety z lisovanej 
bravčovej kože rôznej farby a motívov, tiež sa 
tam nachádzajú cenné kusy nábytku čo bol 
dovoz z rôznych krajín. Prezreli sme si maľova-
né portréty na sklených okenných tabuliach, 
ktoré vytvoril umelec G. S. Mohn.
 V izbe komornej sme uvideli tabuľové 
maľby svätých: Kataríny, Barbory, Doroty, Mar-
garéty a Kunigundy od neznámych autorov. 
 Nádherná bola „ Trónna sála“ (slávnostná 
sieň) so špeciálne upraveným trónom s dvomi 
taburetmi nad ktorými bol umiestnený veľký 
vyšívaný erb cisára Leopolda II. a po stenách 
rad malých vyšívaných erbov. Boli sme upo-
zornení na mobiliárny nábytok vyrobený z ko-
rytnačiny, slonoviny a perlete.
 Keďže väčšina potomkov Habsburgov-
cov bola rímskokatolíckeho vierovyznania 
naklonená jezuitom mali na hrade aj kaplnku 
s originálnou mramorovou architektúrou. Nad 
svätostánkom na podstavci trónila „Immacu-
lata“ (nepoškvrnená) Panna Mária a nad ňou 

kráľovnou. Zmluva o nástupe do vlády bola pod-
písaná práve v Laxenburgu. Jej manžel František 
Štefan Lotrinský bol rímsko – nemecký cisár. Mala 
16 detí. Počas 40 ročného vládnutia reformovala 
cirkev, školstvo, justíciu a poľnohospodárstvo, čo 
prispelo k pozdvihnutiu krajiny.
 Mimoriadnou krásou vynikala Alžbeta Wit-
telsbachová (Bavorská), zvaná Sissi (24.12.1834 
– 10.9. 1898). Ako 16 ročná odišla do Bad Ischl, 
kde sa spoznala s Františkom Jozefom ktoré-
ho si zobrala za manžela. Venovala veľa času 
fyzickej kráse, robila drastické kúry a málo sa 
zdržovala na cisárskom dvore vo Viedni, ale rad-
šej navštevovala menšie rezidencie. Študovala 
maďarčinu, písala básne, jej koníčkom bola prí-
roda a kone. Zaslúžila sa o rakúsko - maďarské 
vyrovnanie. Veľmi bolestne znášala tragickú 
smrť syna Rudolfa. Jej život ukončil taliansky 
anarchista, ktorý ju bodol nožom, keď sa pre-
chádzala pri Ženevskom jazere.
 V priebehu dňa sme navštívili Laxenburg 
a Baden , ktoré sa nachádzajú v oblasti Dolné 
Rakúsko. Pred obedom nás pani sprievodkyňa 
uviedla do zámockého parku v Laxenburgu, 
kde v bývalom cisárskom zámku je umiestnený 
rakúsky filmový archív a tiež rezidencia Medzi-
národného ústavu systémovej analýzy. V parku 
rástli 100 - ročné duby, platany, veľké množstvo 
ihličnatých stromov, pod ktorými rástol temer 
všade medvedí cesnak. Taktiež nás poinformo-
vala o trhovej obci Laxenburg, ktorá leží južne 
15 km od Viedne. V blízkosti sa nachádza rieka 
Schwechat. Vznik obce spadá do 11.- 12. sto-
ročia, kedy sa začalo so stavbou poľovníckeho 
zámku na umelo vytvorenom jazere s názvom 
Vodný hrad, pánmi z Lachsendorfu. Staveb-
né jadro tohto hradu sa nachádza v terajšom 
hrade Franzensburg. V 14. stor. získali hrad 
habsburské kniežatá, ktorý v ňom založili farmu 
a trh, čím vytvorili pracovné podmienky a lep-
ší život pre poddaných. Počas vlády dynastie 
Habsburgovcov Vodný hrad využívali nielen na 
poľovačky, radovánky ale vytvorili aj revír s da-
nielou zverou, venovali sa sokoliarstvu, osádzali 
domáce i cudzokrajné dreviny.
 Skôr ako sme sa preplavili trajektom 
(kompou) do hradu Franzensburg sme boli 
oboznámení s jeho históriou. Hrad nesie meno 
po zakladateľovi, cisárovi Svätej rímskej ríše 
Františkovi II., (1792-1806) a neskoršie sa stal 
panovníkom rakúskeho cisárstva (1804 -1835) 

ukrižovaný Pán Ježiš s Máriou i Jánom a vedľa 
manželský pár, ktorý bol darcom reliéfu. Po 
stranách boli drevené sochy svätých a maľba 
svätých na stene a sklách.
 Posledný obraz na prízemí s dvomi lev-
mi znázorňoval koniec vetvy Habsburgovcov 
(smutný, skleslý lev) a nástup vetvy Lotrin-
ských (bdelý lev).
 Na poschodí boli mimoriadne nádherné 
dve sály: Impozantne pôsobila Uhorská koru-
novačná sála s kazetovým stropom a rôznymi 
pozlátenými reliéfmi i s obrazmi korunovácie 
Karoly Augusty v Prešporku (1825) a koruno-
vačná jazda kráľa Ferdinanda V., tiež v Pre-
šporku (1830). Po stranách boli portréty cisára 
Františka v uhorskom korunovačnom plášti 
a cisárovnej Karoly Augusty. 
 Lotrinská sála v ktorej sa nachádzali por-
tréty Habsburgovcov v životnej veľkosti s 
cisárom Františkom a jeho početným príbu-
zenstvom. Nachádzali sa tam obrazy s optic-
kým klamom, ktoré akoby sledovali návštev-
níka (obraz s panovníkom, ktorý chce vykročiť 
k návštevníkovi, alebo panovník ponúkajúci 
modlitebnú knižku). Taktiež sme sa zastavili pri 
maľbách na skle s historickými scénami (napr. 
svadba Márie Terézie s Františkom Štefanom 
Lotrinským, cisár František I. u pápeža, ale aj 
maľby, ktoré predstavujú jednotlivé cisársko 
- kráľovské panstvá). Na poschodí boli aj iné 
miestnosti so skromnejšou výbavou.
 Po návšteve hradu Franzensburg v Laxen-
burgu sme sa presunuli autobusom do mesta 

 Poslednou pešou zástavkou bolo rozá-
rium na 8 ha ploche s viac ako 600 druhmi ruží 
rôznych tvarov a farieb kvetov. Keďže takýto 
kolos nebolo možné prezrieť, priblížim aspoň 
čosi z prehliadky. Špecialisti rozdeľujú ruže do 
10. kategórii, ale v praxi sa stretávame najčas-
tejšie s týmto rozdelením: 
1. Veľkokveté ruže (čajohybridy; ušľachtilé 
ruže; s výškou 0,6-1m). Obyčajne na jednej 
stopke majú jeden kvet.
2. Floribundky; mnohokveté; krížence poly-
anthybridov s čajohybridmi. Kvety sú o niečo 
menšie než čajohybridy, ale tvoria súkvetia
3. Popínavé ruže; 2-4m vysoké; kvitnú aj viac 
krát do roka.
 V rozáriu sme obdivovali ČAJOHYBRIDY, 
krížence (hybridy) niesli tieto názvy: Super Star 
od šľachtiteľa Tantau 1960. Je to stromčekovi-
tá ruža s červenými kvetmi. Grande amore od 
nemeckého šľachtiteľa - Kordesa 2004. Kríková 
ruža s červenými kvetmi.
 Najviac boli zastúpené FLORIBUNDKY 
s pomenovaním: Else Poulsen od dánskeho 
šľachtiteľa Poulsena 1924. Rozložitá kríková 
ruža s bledoružovými kvetmi.
 Johan Strauss od Meillanda 1930. Rozloži-
tá kríková . Kvety biele s nádychom do ružova.
 Balade od Tantaua 1991, kríková s fialo-
vým nádychom.
POPÍNAVÉ RUŽE, hybrid Super Excelsa, šľach-
titeľ Hetzel 1986. Mnohokvetý bieloružový 
kríženec s dreveným oporným stĺpom Chery 
Chase, šľachtitelia: N.J. Hansen / Boblin, L.At-
kins 1939. Bohato kvitnúca na červeno, opat-
rená kovovou konštrukciou. V rozáriu bolo 
ešte omnoho viac rastúcich hybridov ruží.
 Záhonové ruže boli označené iba s ná-
zvom hybridu a šľachtiteľa.
Leo Ferre, Adam 2006, mnohokvetá, kvety 
veľké biele s ružovými okrajmi. Bengali, Kor-
des 2011, veľkokvetá, pomarančovo sfarbené 
kvety. Guy´s Gold, Harkness 2009 , veľkokvetá 
s bielymi kvetmi.
 Vstúpili sme aj do miestnosti, kde boli na-
aranžované kytice ruží, buď voľne položené na 
podlahe, alebo visiace. Kytice boli doplnené 
rastlinným alebo umelým materiálom. Na voľ-
ných priestranstvách bolo niekoľko záhonov 
kvitnúcich levandúľ v kombinácii s ružami, čer-
venými, bielymi, a tiež tvarovaným buxusom.
 Taktiež sme prechádzali okolo funkčnej 
fontány obklopenej záhonmi mnohokvetých 
ruží, rôzne sfarbených ako aj okolo platana z r. 
1816 a tiež sme mali možnosť vidieť skupino-
vo rastúci ozdobný cesnak, rôzne odrody tráv, 
listnatých a ihličnatých stromov, solitérne sto-
jacich kríkov, bielo natreté treláže a pergoly na 
ktoré sa opierali mnohokveté floribundky.
 Nakoniec príjemne unavení s množstvom 
poznatkov sme nastúpili do autobusu, ktorý 
nás šťastlivo doviezol do Lužianok.
 Zúčastnení záhradkári zájazdu touto ces-
tou vyjadrujú poďakovanie p. sprievodkyni z 
cestovnej kancelárie „Prima travel“, ktorá nás 
veľmi kvalitne sprevádzala i zrozumiteľne pri-
blížila históriu i súčasnosť nielen Laxenburgu a 
Badenu, ale aj celého Rakúska. Taktiež ďakuje-
me organizátorom, ktorí si zodpovedne splnili 
úlohu, ako aj p. šoférovi a všetkým výletníkom, 
ktorí disciplinovane dodržovali pokyny orga-
nizátorov.
 Katarína ŠEBOVÁ

Baden pri Viedni. Je to kúpeľné mesto s 28 000 
obyvateľmi, ležiace juhozápadne od Laxen-
burgu. V júni sa koná v Badene „slávnosť ruží“ 
a v júli operetný festival. Kúpele v Badene boli 
známe už počas Rímskej ríše, kedy ich Rimania 
nazývali Aqua Pannoniae a cisár Marcus Aure-
lius, ktorý (vládol koncom 2. storočia n.l.). ich 
navštevoval pre obsah síry , ktorá blahodarne 
pôsobí na pokožku a proti ekzémom. V súčas-
nej dobe vyviera 14 prameňov liečivej vody. 
V minulosti mestečko navštevovali slávne 
osobnosti, W. A. Mozart, ktorý tu skomponoval 
viachlasnú vokálnu skladbu v rýchlejšom tem-
pe (moteto) s názvom Ave Verum, a predo-
všetkým Ludwig van Beethoven, ktorý býval 
v cente mesta a tu zložil aj „ Deviatu symfóniu“, 
ktorá končí Ódou na radosť. Pani sprievodkyňa 
nás upozornila na pamätnú tabulu umiestne-
nú na dome. Tiež sme mali možnosť prezrieť 
si vonkajšok kostola sv. Štefana a prosiacu 
sochu sv. Štefana, kde na podstavci je nápis: 
„Otče volám k Tebe“. Do Badenu prichádzali 
aj ďalšie viedenské operetné osobnosti , napr. 
J. Strauss starší i mladší, tiež Joseph Lanner. 
Boli sme v parku, v ktorom sa nachádza kasí-
no , ktoré zviditeľnilo Rakúsko. V parku stojí 
pamätník Straussa a Lannera. V centre mesta 
sa nachádza trojičný stĺp, ktorý mal zabrániť 
šíreniu moru. V okolí tohto stĺpa bola cukrá-
reň a pekáreň, kde trávila šľachta voľné chvíle 
a služobníctvo chodilo nakupovať. V sused-
stve námestia stojí radnica. V Badene pobudol 
aj Napoleon s manželkou Máriou Luisou
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 Každoročne oslavujeme „Mesiac 
úcty k starším“. Je to výnimočný deň, kto-
rý pamätá na všetkých seniorov. Zaslúži 
si úctu a oslavu. A práve takáto veľkole-
pá oslava sa uskutočnila 19.októbra 2014 
v KD. Oslava začala ráno svätou omšou, 
ktorú celebroval dôstojný pán našej far-
nosti Peter Mihálik. Popoludní pokra-
čovala oslava slávnostným stretnutím 
seniorov v sále kultúrneho domu, pod 
záštitou starostu obce Jozefa Bojdu. V 
kultúrnom dome sa zišlo vyše 200 obča-
nov a hostí. Všetkých zúčastnených po-
zdravila a privítala predsedníčka ZO JDS 
Mgr. Anna Oťapková. Osobitne privítala 
starostu obce Jozefa Bojdu, predsedníč-
ku KO JDS Oľgu Csakayovú, podpredsed-
níčku OO JDS v Nitre A. Fišerovú hostí 
JDS z Levíc, poslancov OZ v Lužiankach, 
spevácke a tanečné skupiny „AZANAS“, 
„Seniorku“ z Palárikova a domáce spev. 
skupiny „Lužiančanku“ a „Lúč“.

 Slávnostný príhovor predniesol sta-
rosta obce Jozef Bojda. Vo svojom prího-
vore zdôraznil, že starší ľudia si zaslúžia 
úctu počas celého roka. Vekom nado-
budli skúsenosti, ktoré odovzdávajú 
nám mladším. Ostal po nich rukopis pri 
zveľaďovaní a budovaní obce. Vyslovil 
veľa krásnych myšlienok, ktoré vyjadro-
vali poďakovanie, ako i prianie pokojné-
ho prežívania ďalšieho života.

Humor 

Na železničnej stanici spí Dežo na lavičke. 
Príde k nemu policajt a pýta sa ho: 
- Čo je toto nocľaháreň? 
Dežo sa otočí na druhú stranu a zašomre: 
- Čo som ja informátor?“

- Dcérka moja! Povedz pravdu! Teba 
tvoj muž bije? 
- Kto to povedal? 
- Ľudia hovoria... Je to pravda? 
- Ale mama! Ľudia počujú, ako u nás lie-
tajú facky a hneď si každý myslí, že ich 
dostávam ja!“

- Ako to, že žena schudne za jeden deň sto 
kilogramov? Ráno je krava, na obed sliep-
ka a večer chrobáčik.

Ja športujem len rekreačne... 
Vrhám tieň, pozerám do diaľky a leziem 
na nervy, inak nič...“

Príde blondínka do obchodu vo Viedni 
a hovorí: 
- Prosím si baterky.
- Wie bitte?
- Nie vybité, nové.

Vrchný kričí na hosťa: 
- Jano, poď sem, máš na drôte svokru! 
- Telefonuje, alebo visí?“
- Prečo tú sliepku držíš za krk? 
- Varím podľa kuchárskej knihy. Tam je 
napísané: Sliepku pol hodiny mierne 
dusíme.“

Aký je rozdiel medzi Američankou a Slo-
venkou? Američanka má na rukách dia-
mantové prstene, na krku perlový náhrdel-
ník a na nohách čižmy z krokodílej kože. 
A Slovenka má na rukách dieťa, na krku 
ožrana a na nohách kŕčové žily.“ 

Pravda o rodičoch: Keď si malý, naučia 
ťa chodiť a hovoriť a potom chcú, aby si 
sedel doma a držal hubu!

Aký je rozdiel medzi mäsiarom a športov-
com? Mäsiar bohatne od porážky k poráž-
ke.

 Prejavom patričnej úcty a pozornosti 
bolo ocenenie občanov, ktorí sa podieľali 
na budovaní, rozvoji a reprezentácii obce 
v rôznych oblastiach. Starosta obce oce-
nil občanov zápisom do pamätnej knihy, 
odovzdaním pamätnej plakety a kvetov. 
Veríme, že v budúcom období budú oce-
není ďalší občania našej obce.

 Krásny a hodnotný program sku-
piny „AZANAS“, „Seniorky“ z Palárikova 
a domácich speváckych skupín umocnil 
slávnostnú atmosféru , dobrú náladu 
a pohodu. Po kultúrnom programe sta-
rosta obce pozval všetkých prítomných 
na dobrú večeru a čašu vínka.
 Na záver chcem poďakovať starosto-
vi obce za veľmi dobrú spoluprácu a pat-
ričnú pozornosť pri organizovaní akcií 
pre seniorov, poslancom OZ za finančnú 
dotáciu, bez ktorej by sme nemohli or-
ganizovať stretnutia a akcie pre našich 
členov, pracovníkom obecného úradu 
za ústretovosť a pomoc. Vyslovujem pre-
svedčenie, že predstavitelia obce budú 
i naďalej venovať pozornosť seniorom 
nielen v októbri, ale aj počas celého roka 
a budú nápomocní pri riešení ich život-
ných situácií. Všetkým prajem veľa zdra-
via a osobnej spokojnosti.
 Mgr. Anna Oťapková, 
 predsedníčka JDS v Lužiankach

Krásna oslava
„Mesiaca úcty k starším“

Naši seniori žijú aktívne
 Naši seniori sa aktívne zapájajú do 
kultúrno-spoločenského, turisticko-
športového a poznávacieho života. Sami 
sa podieľajú na organizovaní rôznych ak-
tivít, ktoré sú vhodným prostriedkom na 
vytváranie podmienok zdravého prostre-
dia, predlžovania fyzického a duševné-
ho zdravia a zamedzenia spoločenskej 
izolácie a samoty. Za všetkým sú seniori, 
ktorí sa rozhodli aktívne starnúť a rozdá-
vať radosť svojim spoluobčanom.
 Zaujímavými a úspešnými akciami 
boli jednodňové poznávacie zájazdy na 
Čachtický hrad a do múzea v Trenčíne 
prehliadka galérie Bazovského, návšteva 
Bratislavského hradu, Dómu sv. Martina 
a nevynechali sme ani prehliadku Nit-
rianskeho hradu s výborným sprievod-
com Vladimírom Libantom. Cieľom bolo 
bližšie spoznať a priblížiť bohatú históriu 
hradov, historické, kultúrne a prírodné 
dedičstvo navštívených miest.

 Popoludnie plné prekvapení - takto 
sme pomenovali akciu, kde čakalo seni-
orov prekvapenie v športových disciplí-
nach, v ktorých mali ukázať športové 
majstrovstvo v hode granátu, šípok, pe-
tangu a streľbe zo vzduchovky. 

 Myslíme aj na duchovnú a kultúrnu 
stánku života seniorov. Zorganizovali 
sme návštevu divadelného predstavenia 
„Skrotenie zlej ženy“ od Williama Sha-
kespeare, na ktorom sa zúčastnilo 40 čle-
nov.
 Záujem bol aj o muzikál „Tisícročná 
včela“ a muzikál „Kubo“, ktorý predviedli 
amatérski umelci z Kozároviec v spolu-
práci s členmi divadla Andreja Bagara 
v Nitre.
 Naši členovia s obľubou navštevujú 
aj rekondično-integračné pobyty so štát-

nou dotáciou. V tomto roku sa na rekon-
dičných pobytoch zúčastnilo 14 členov 
v nasledovných zariadeniach v Turčian-
skych Tepliciach, Tatranských Zruboch, 
Trenčianskych Tepliciach a v Dudinciach, 
15 seniorov bolo na týždňovom rekreač-
nom pobyte v Nimnici.
 Na záver chcem vyjadriť presvedče-
nie, že uskutočnené akcie obohatili na-
šich členov, rozšírili ich obzor poznania. 
Bohaté a krásne zážitky z pestrých akcií, 
ktoré sme zorganizovali pre našich čle-
nov budú dlho doznievať v ich myšlien-
kach a spomienkach.
 Mgr. Anna Oťapková

I keď nás prekvapil hustý dážď, nič nepre-
kážalo tomu, aby sme nemohli opekať 
chutné špekačky a pri kávičke a dobrých 
koláčikoch šíriť krásne melódie ľudových 
piesni, až do večerných hodín
 Vyvrcholením športových aktivít 
bola okresná a krajská športová olympi-
áda seniorov. 
 Základnú organizáciu JDS úspešne 
reprezentovali naši členovia v behu na 
60 m, v hode granátom na cieľ, streľbe 
zo vzduchovky, kopoch na malú brán-
ku a v hode válkom. Uvedomujeme si, 
že primeraná pohybová aktivita zvyšuje 
kvalitu života seniorov a prináša pocit 
spokojnosti, pocit dobrého žitia a získa-
nia väčšej sebadôvery.
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Jubilanti
2 a 3 štvrťroku

91 rokov oslávil Ľudovít Broďáni

85 rokov oslávili: Helena Arpášová, Doc. 
Ján Bakša, Milan Štefanka

80 rokov oslávili: Helena Vrabcová, 
Alžbeta Šantavá, Mária Kováčová, Vilma 
Peťovská, Ján Teplanský, Adela Krajčíro-
vá, Štefan Hrnčár

75 rokov oslávili: Gustáv Urbaník, Ing. 
Ján Krčmárik, Ladislav Šinský, Adela Bili-
ková, Marta Minárová, Anna Gregorová, 
Stanislava Bírová, Erika Eckerová, Domi-
nik Ševčík, Hildegarda Štefanková, Mária 
Karasová, Pavol Karas

70 rokov oslávili: Terézia Májová, Ľubi-
ca Halčinová, Ján Buch, Anna Buchová, 
Rudolf Kiko, Irma Billová, Magdaléna 
Savová, Dušan Hozlár, Mária Barabášová 
Mária Sabová

65 rokov oslávili: Viliam Varečka, Mi-
chal Slovák, Václav Zahnáš, Ing. Helena 
Radzová, Ing. Štefan Marenčák, Mária 
Frančiaková, Michal Hruška, Darina Krč-
máriková, Marta Kolompárová

60 rokov oslávili: Alena Billová, Rudolf 
Repáň, Eva Buchová, Jaroslav Hubáček, 
Imrich Hreha, František Adlof, Anna Lab-
díková, Drahomíra Šebová, Dušan Bed-
nárik, Milan Billa, Božena Segényová, 
Miroslav Jančík, Janka Nežatická, Daniel 
Porubec, Marián Ábel

55 rokov oslávili: Jarmila Baráthová, Mi-
lan Králik, Helena Ďurková, Juraj Poláčik, 
Terézia Gubáňová, Ing. Mária Koscelan-
ská, Marián Cigáň, Jaroslav Kolha, Pavol 
Štefanka, Štefan Hudec, Dana Tatarová, 
Albert Hlavatý, MUDr. Zoltán Szobi, Anna 
Ševčíková, Eva Boriková, Ľubomír Paulis, 
Alena Štefanková, Milan Smutný, Ružena 
Buchová, Štefan Súlovka, Jozef Veselov-
ský 

50 rokov oslávili: František Seman, Zu-
zana Hudecová, Gabriela Súlovková, 
Vladimír Miliczký, Miroslav Bojda, Zita 
Belovová, Dušan Snehota, Zuzana Bene-
chová, Eva Hnilicová, Vendelín Lakatoš, 
Jozef Matušek, Marie Matušková, MUDr. 
Viktor Segeda, Štefan Jančík, Ľubica 
Vrabcová, MUDr. Božena Segedová, Pe-
ter Zelenay, Zuzana Danišová, Rastislav 
Lánik, Mária Oravská, Eva Purdiaková, 
Helena Vargová a Alena Palová

janú cibuľu a spolu všetko premiešame. 
Cez noc necháme odstáť. Na druhý deň 
dáme piecť do trúby, podlievame výva-
rom a pečieme na miernom stupni. Pridá-
me kečup, lyžicu tymianu, premiešame a 
podlejeme vývarom. Pečieme až kým je 
mäso mäkké a do ružova upečené.

Jablkovo - kokosový koláč
Suroviny: Cesto: 400 g polohrubá múka, 

2 ks vajcia, 1 ks smetol, 1 ks vanilkový 
cukor, 1/2 balíčka kypriaci prášku do pe-
čiva, 2 PL práškový cukor, 2 PL kakao a 
džem na potretie 
Plnka: 250 g kokos, 200 g cukor, 1 PL 
hrubá múka, 4 ks vaječný bielok, 1 kg 
jablká, 2 ks škoricový cukor 
Poleva: 4 ks vaječný žĺtok, 200 g práško-
vý cukor 
Postup: Všetky suroviny na cesto (okrem 
kakaa) si zmiešame a rukami vypracuje-
me. Cesto rozdelíme na polovicu a do jed-
nej polovice zapracujeme kakao. Kakao-
vé cesto si rozvaľkáme a dáme na plech. 
Potrieme džemom. Bielka vyšľaháme s 
cukrom. Pridáme kokos a lyžicu hrubej 
múky. Kokosovú zmes natrieme na ces-
to s džemom. Jablká nastrúhame a spolu 
so škoricovým cukrom podusíme. Ak sú 
jablka kyslejšie, pridáme ešte cukor. Vy-
chladenú jablkovú zmes natrieme na ko-
kosovú plnku. Zvyšné cesto rozvaľkáme 
a dáme na jablká. Dáme piecť do rúry na 
180 stupňov na 20-25 minút. Po upečení 
potrieme koláč žĺtkovou polevou, ktorú si 
pripravíme vymiešaním cukru a žĺtkov. Ak 
je poleva veľmi hustá, pridáme lyžicu tep-
lej vody. Koláč necháme stuhnúť.

Slzy sú rečou bolesti, ale veľké bolesti sú nemé.

Iba v láske je ukryté tajomstvo druhým dávať a 
sám seba tým obohacovať.

Možno nám chýba vychovanie a utŕžime ešte 
mnoho rán, máme však jedno veľké prianie: Byť 
sám sebou a nebyť sám.

Čím vyššie vzlietneme, tým menší sa zdáme 
tým, ktorí nevedia lietať.

Len vtedy ľúbime skutočne, keď ľúbime bez príčiny.
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Polievka z králika

Suroviny na 5 porcií: 1 ks králik, 1,5 li-
ter voda, 120 g koreňová zelenina, 120 
g brokolica,1 ks cibuľa, 1 ks cesnakové 
strúčiky, podľa chuti celé čierne a nové 
korenie, soľ, podľa chuti ryža 
Postup: Králika rozrežeme a dáme do 
studenej vody, privedieme do varu. Pri-
dáme pokrájanú zeleninu, rozobratú 
brokolicu, cibuľu, cesnak, celé a nové 
korenie, osolíme a uvaríme do mäkka. 
Potom vyberieme králika, mäso oberie-
me, pokrájame na malé kúsky a vložíme 
do polievky. Do polievky zavaríme ryžu a 
podávame.

Pikantný králik

Suroviny na 8 porcií: 1 ks králik, 500 g 
bravčový bôčik , 2 ks cesnak, 3 PL olivový 
olej, 2 ks cibuľa, 4 PL kečup, lyžica tymia-
nu, 100 g slanina, podľa chuti soľ, podľa 
chuti korenie, podľa chuti citrónová šťa-
va, 1 pohár vývaru, 
Postup: Králika nakrájame a smažíme. 
Bôčik nakrájame na väčšie kúsky, potrie-
me cesnakom a dochutíme podľa potre-
by. Polejeme troškou oleja, citrónovou 
šťavou a premiešame. Pridáme pokrá-

Zrnká múdrosti
Vojakovi treba meč, vládcovi trón, filozofovi 
knihy, básnikovi pero, žena však bojuje a víťazí 
jedným pohľadom. 

Láska nie sú dvaja ľudia hľadiaci jeden na 
druhého. Láska sú dvaja ľudia hľadiaci tým is-
tým smerom. 

Nič nie je také ťažké, ako nájsť slová pre veľkú 
bolesť.

Okienko do kuchyne


