
ŠŠ
Vážení spoluobèania!

už veľmi veľa sa povedalo o dob-
rosrdečnosti a dôverčivosti našich 
spoluobčanov, hlavne mám na mysli 
tých starších, ktorých vlastnosti si 
veľmi vážim. Nielen preto, že sa 
vyskytujú ojedinele u nastávajúcej 
generácie, ale hlavne preto, že tento 
náš vzor dobroty začína v našich ro-
dinách absentovať. Na druhej strane 
stáva sa v konečnom dôsledku ne-
prijateľný pre súčasnú spoločnosť, 
ba dokonca veľmi nebezpečný a 
smutný. 

Tieto vlastnosti človeka k člove-
ku sú veľmi potrebné v rodinnom 

živote, v kruhu svojich najbližších, 
no nie sú na mieste voči širšiemu 
okoliu, najmä u tých ľudí, s ktorými 
sa stretáme náhodne a týchto ľudí 
nepoznáme. Práve títo ľudia doká-
žu pekne rozprávať a tak doslova 
ohúriť. Svojimi rečami dostanú 
dôverčivých ľudí tam kam potre-
bujú. Dobrosrdečného človeka v tej 
chvíli ani nenapadne známe heslo: 
Za dobrotu na žobrotu.

Chcel by som upozorniť všet-
kých, ale najmä starších osamelo 
žijúcich spoluobčanov, aby neboli 
dôverčiví a neverili neznámym ľu-

ďom, ktorí ich môžu pripraviť aj o 
celoživotné úspory, ktoré si prácne 
a hlavne odriekaním nadobudli. V 
poslednom čase, viac ako inokedy 
polícia upozorňuje na potulných 
predavačov, vyberačov poplatkov 
za energie. Varuje ľudí aby neverili 
neznámym a neotvárali svoje domy. 

Vážení spoluobčania žijeme v na-
šej obci a poznáme sa v niektorých 
prípadoch viac iných menej, ale kaž-
dý, vieme, kto je náš sused, hlavne 
ten starší a keď sa k nemu niekto 
neznámi dobíja zbystrime pozornosť 
a sledujme dianie okolo. Nedo-

voľme aby naši starší susedia boli 
nešťastní, aby ich trápenie, ktoré ich 
dôverčivosťou nastalo, netrápilo raz 
aj nás. Pomaly končí rok, blížia sa 
najkrajšie sviatky roka a s nimi sú-
visia aj malé úspory starých rodičov 
pre svojich najmilších a tu je priestor 
pre tých, ktorí sa snažia dôverčivých 
ľudí navštíviť a okradnúť. Buďme 
opatrní a v prípade potreby alebo čo 
i len podozrenia kontaktujte políciu 
alebo obecný úrad, ktorý zariadi 
potrebné. Ďakujem všetkým za spo-
luprácu a pomoc. 

Starosta obce
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S veselou pesničkou a dobrým vtipom
Tretia septembrová ne-

deľa bola v našej preplnenej 
sále obzvlášť veselá. Z ja-
viska sa niesli pekné ľudo-
vé piesne ale sa aj súťažilo 
o najlepšie vtipy. Súťažné 
družstvo Lužiančanka, ktoré 
bolo aj organizátorom, pod 
vedením Anny Horkovej, 
usporiadalo už druhý ročník 
súťaže „Vtipnejší vyhráva“. 
Ďalšími účinkujúcimi boli 
spevácke skupiny Čabanka 
z Čabu, Matičiari z Čaka-
joviec, Lehoťanka z Lehoty 
a domáca spevácka skupina 
Lúč. Každá spevácka sku-
pina zaspievala pieseň a 
zástupca skupiny povedal 

vtip, ktorý hodnotila komi-
sia ktorá pre svoju objekti-
vitu pozostávala z piatich 
členov. Hodnotilo sa od 
70 -100 bodov. Najvyššiu 
známku s najvyšším po-
čtom bodov hodnotiaci člen 
komisie udelil tomu druž-
stvu, ktoré svojim vtipom 
zaujalo a rozveselilo diváka 
najviac. Medzi súťažiacimi 
bol aj jeden zástupca z obe-
censtva, Ladislav Bíro.

Súťaž bola veľkolepá, 
zábava úžasná. Hodnotiaca 
komisia mala ťažkú úlohu, 
pretože všetci súťažiaci 
boli veľmi dobrí a rozdiely 
medzi súťažiacimi boli 

minimálne. Prvé miesto 
obsadila domáca skupina 
Lužiančanka s počtom 
bodov 2310. Druhé miesto 
obsadili s rovnakým po-
čtom bodov 2240, Čabanka 
z Čabu, Matičiari z Čakajo-
viec a Lúč z Lužianok. Na 
treťom mieste s počtom 
bodov 2140 sa umiestnili 
Lehoťanka z Lehoty a 
zástupca divákov Ladislav 
Bíro. S nadšenými divá-
kmi sa spevácke skupiny 
rozlúčili spoločnou piesňou 
„Krčmárik maličký“, ktorú 
si s chuťou zaspievali aj 
všetci prítomní. 

Milan Cabánek
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Zo života Základnej organizácie 
jednoty dôchodcov v Lužiankach

O rekreácie sa naši členovia neza-
ujímajú, z niektorých organizácií sa 
za oddychom vyberie plný autobus. 
Oddychu vo vysokých Tatrách, toľ-
ko propagovaného sa zúčastnili len 
4 členovia, (manželia Laukoví a M. 
Sittová a D. Táborská). My ostatní 
nechceme vidieť Tatry, nechceme si 
oddýchnuť? Prečo? 

10. výročie založenia súboru 
„Matičiar“ Čakajovce - oslávili, 
ako sa patrí. Nechýbala ani delegácia 
z našej organizácie. Pozdravili sme 
ich vinšom a malým darčekom, vypo-
čuli sme si pekný kultúrny program 
- aby im to vydržalo ešte aspoň 10 
rokov.

Poslednú júnovú nedeľu po večer-
nej svätej omši sme privítali nášho 
dôstojného pána Michala Strí-
ženca, ktorého uviedol za správcu 
farnosti dôstojný pán dekan z Výčap-
-Opatoviec.

Nech spravuje našu farnosť, aby 
sme si boli všetci bližší a držali sa 
prikázania: „Miluj svojho blížneho, 
ako seba samého“. 

Cyrilometodských osláv na 
nitrianskom hrade sme sa zúčastnili 
individuálne. Bol to hlboký zážitok 
na mieste, kde títo vierozvestcovia v 
minulosti pôsobili.

V rámci našich prechádzok sme 
boli poľovníkmi zo Zbehov pozvaní 
na chatu „Dolubrehy“ na gulášparty. 
Bolo nás ako obyčajne len pár, ale 
boli sme, a guláš bol výborný.

Zájazd na susednú Moravu do 
Ratiškovíc na prehliadku dychových 
hudieb sa vydaril. Autobus bol hádam 
po prvýkrát zaplnený do posledného 
miesta. Počasie nám vyšlo a program 

na miestnom štadióne bol vynikajú-
ci. V krásnych krojoch zo všetkých 
kútov Čiech, Moravy a Slovenska, 
vystúpili fundovaní muzikanti. Na 
ceste domov sme sa zastavili v stráž-
nických sklípkoch, kde bolo veselo. 
Spokojní s krásnymi zážitkami sme 
sa šťastlivo vrátili domov. 

Topoľčianky a Lehotu pri Nitre 
navštevujeme každoročne. Je 
ťažko opísať pocit ako sa na týchto 
miestach prosí o zdravie a šťastný 
život. Účasť od nás je individuálna 
ale počet pútnikov z celého okolia je 
chvályhodný.

Dvojdňového zájazdu usporiada-
ného Základnou organizáciou záhrad-
károv v Lužiankach sa zúčastnilo nie-
koľko našich členov. Zájazd spojený 
s družbou záhradkárov z Kroměříža 
a Holešovíc bol vydarený. Je na čo 
spomínať.

Kalvária „Matka Božia“ na sv. 
omši a pobožnostiach na tomto pút-
nickom mieste sa stretávame každý 
rok. Ešte sme sa nevybrali tak, ako 
voľakedy, pred rokmi, ako pútnici s 
procesiou. My starší by sme to už 

ťažko zvládli a mladších to neláka.
Osláv 10. výročia založenia ZO 

JDS vo Výčapoch-Opatovciach sa 
zúčastnili delegáti a pozdravili ich 
vinšom, aby sa im darilo v ich činnos-
ti aj v živote.

Jesenný zájazd na Račianske 
vinobranie sme zorganizovali a sta-
novili práve na deň, kedy nám poča-
sie neprialo, ale to sa objednať nedá 
- pršalo. Preto aj účasť bola slabšia, 
odradilo to aj tých, ktorí záujem o 
zájazd mali. Prešli sme upršanou 
Bratislavou, pozreli sme si pamäti-
hodnosti - hrad, budovu parlamentu, 
SND a časť starého mesta. Popoludní 
na amfiteátri v Rači sme si posedeli 
a pozreli pekný program na oslavu 
vinobrania, kde boli prítomní aj vyšší 
politický predstavitelia, časti Brati-
slava - Rača. Po koštovaní burčiaku, 
ktorý bol na každom kroku, nám ani 
počasie nevadilo a v dobrej nálade 
sme ukončili upršaný zájazd. 

Sv. Michal - už tradične, pár 
rokov v rámci našej prechádzky, sa 
zúčastňujeme sv. omši pri kostolíku v 
Dražovciach. Tento rok to bolo trošku 

iné, sv. omšu slúžil náš dp. Michal. 
Aj nás bolo trošku viac ako inokedy. 
Prechádzka tam aj späť bola pekná, 
ani námahu sme necítili. V deň sv. 
Michala sme zavinšovali aj nášmu 
duchovnému, ktorý nosí jeho meno. 
Zúčastnili sme sa, spolu s deťmi ma-
lej oslavy na farskom úrade. Oslava 
bola milá a spokojnosť bola na oboch 
stranách. 

Október patrí nám - a preto sme 
druhú októbrovú nedeľu pripravili 
posedenie našim členom. V kultúr-
nom programe vystúpili deti z Lie-
čebno-výchovného sanatória v Kyne-
ku, ktoré okrem vystúpenia odovzdali 
aj vlastnoručne vyhotovené darčeky a 
spevácky súbor Nádej - Cabaj-Čápor. 
Občerstvenie bolo neobvyklé - teplé 
lokše a varené vínko. Účasť nebola 
uspokojivá - ani pekný program, ani 
dobré občerstvenie nepriláka našich 
členov. Aj počasie bolo pekné, aj 
zo strany členov výboru vynaložená 
námaha pri príprave, nič nevie pre-
svedčiť, ani zaujať, aby sme boli s 
účasťou spokojní. Nemáme záujem? 
Nemáme čas? Neverím! Nechce sa 
nám sme ľahostajní!

Ďakujem touto cestou Jednote SD - 
predsedovi dozorného výboru Jozefo-
vi Čurgalimu za finančnú podporu a 
spoluprácu pri realizovaní zájazdov a 
akcií. Veď členovia Jednoty SD sú aj 
členmi Jednoty dôchodcov a tak naša 
spolupráca je na mieste. Ďakujeme. 

Tešme sa zo života, lebo tí ktorých 
si pripomíname 2. novembra by sa te-
šiť chceli. Zamyslime sa kým je čas.

Predsedníčka ZO MJD
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Obecné zastupiteľstvo rozhodovalo
Uznesenia, všeobecne záväzné na-

riadenia obce a ďalšie rozhodnutia 
z piateho riadneho zasadnutia OZ 
v Lužiankach, konaného dňa 28. 
augusta 2008 o 17.00 h na Obecnom 
úrade v Lužiankach 

A) Berie na vedomie: 
Uznesenie č. 102/2008 
OZ berie na vedomie informatívnu 

správu starostu obce.
Uznesenie č. 103/2008
OZ berie na vedomie kontrolnú 

správu o plnení uznesení. 
Uznesenie č. 104/2008
OZ berie na vedomie postup obce 

pri zabezpečovaní úloh zo zákona č. 
245/2008 Z.z. školský zákon.

Uznesenie č. 105/2008
OZ berie na vedomie informatívnu 

správu riaditeľky ZŠ s MŠ o pripravo-
vanom novom školskom vzdelávacom 
programe. 

Uznesenie č. 106/2008
OZ berie na vedomie záznam zo 

šetrenia anonymného oznámenia. 
Uznesenie č. 107/2008
OZ prerokovalo žiadosť spoluob-

čanov na zriadenie spomaľovačov 
na MK v obci a berie na vedomie 
stanovisko dopravnej komisie pri OZ 
v Lužiankach. 

Uznesenie č. 108/2008
OZ prerokovalo žiadosť pani Aleny 

Lakatošovej o sociálnu výpomoc a 
berie na vedomie stanovisko sociálnej 
a zdravotnej komisie pri obecnom za-
stupiteľstve. 

B) Schvaľuje:
Uznesenie č. 109/2008
OZ schvaľuje členov návrhovej 

komisie: Ing. Stanislav Beňo, Jozef 
Bojda, Ing. Marián Vrabec

overovateľov zápisnice: Jozef Paga-
čovič, Ivan Behúl 

Uznesenie č. 110/2008
OZ prerokovalo a schvaľuje har-

monogram a zásady spracovávania a 
prerokovávania smerníc a všeobecne 
záväzných nariadení. 

Uznesenie č. 111/2008
OZ schvaľuje dodatok č. 4 Pracov-

ného poriadku obce Lužianky v znení: 
„v článku 3 bod 3 - dopĺňa pracovnú 
funkciu „Správca daní“.

Uznesenie č. 112/2008
OZ prerokovalo a schvaľuje zaradiť 

funkciu „Správca daní“ do platovej 
triedy 7 základnej stupnice platových 
taríf zamestnancov pri výkone práce 
vo verejnom záujme. ( príloha č. 1 k 
nariadeniu vlády č. 630/2007 Z.z.), s 
úväzkom 100%, s účinnosťou od 09./ 
2008.

Uznesenie č. 113/2008
OZ prerokovalo a v súlade s vy-

hláškou MŠ SR č. 291/2004 Z.z. v 
zmysle § 1 ods. 3 zákona, vzhľadom 
k ukončeniu funkčného obdobia Rady 
školy v r. 2008 dáva výzvu na voľby 
členov rady školy a delegovanie 
zástupcov do rady školy na funkčné 
obdobie 2008 - 2012.

Uznesenie č. 114/2008
OZ prerokovalo a schvaľuje členov 

školskej rady na funkčné obdobie r. 
2008 - 2012 za zriaďovateľa:

1) Marián Humenský 
2) Jozef Bojda
3) Ing. Marián Vrabec
4) Ivan Behúl
Uznesenie č. 115/2008
Obecné zastupiteľstvo v Lužian-

kach prerokovalo a schvaľuje zriade-
nie spomaľovačov na:

- ulica Závodníkova: 1 ks na rozhra-
ní pozemkov Lacina Miroslav - Miku-
lášik František, parc. č. 1358/72 - parc. 
č 1358/71

l ks na rozhraní pozemkov: Mikulá-
šik Štefan - Gála Alexander, ml., parc. 
č.1358/11 - parc. 1358/123 

- ulica Kajsa I.: 1 ks pred pozem-
kom: Alena Ďurišová - a pred pozem-
kom Ľuboša Bucha, parc. č. 1248/67 
- parc. č. 1248/61

1 ks na rozhraní pozemkov: Brigita 
Tarinová - Miroslav Varga, parc. č. 
1248/114 - 1248/73 

- ulica Urbanova: 1 ks na rozhraní 
pozemkov: Ján Bakša a Mária To-
movičová, parc. č. 541/121 - parc. č. 
541/54 

Uznesenie č. 116/2008
Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach 

prerokovalo žiadosti občanov o zria-
denie prístupovej komunikácie v obci 
pre individuálnu rodinnú výstavbu. 

Uznesenie č. 117/2008
OZ prerokovalo a schválilo návrh 

na zvolanie verejného zhromaždenia 
občanov na 12. 9. 2008 o 19.00 h v 
sále kultúrneho domu, ohľadne oboz-
námenia občanov o zámere vytvorenia 
nových stavebných pozemkov a objas-
nenia majetkovoprávnych vzťahov na 
parcelách, na ktorých budú vybudova-
né nové komunikácie. 

Uznesenie č. 118/2008
Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach 

poveruje starostu obce, aby vstúpil do 
jednania s Ľubomírom Michaličkom, 
ohľadne výkupu časti pozemku a 
vybudovania spevnenej plochy na vy-
tvorenie podmienok pre vybudovanie 
miestnej komunikácie na vytvorenie 
nových 22 stavebných pozemkov.

Uznesenie č. 119/2008
OZ poveruje starostu obce, aby 

písomne odpovedal na žiadosť obča-
nov, o vybudovanie prístupovej cesty 
z Vinárskej ulice po cintorín Kajsa, 
za pozemkami dotknutých vlastníkov, 
nakoľko nie je možné vybudovať 
prístupovú cestu po pozemkoch Že-
lezníc SR. 

Uznesenie č. 120/2008
OZ prerokovalo žiadosť občanov 

o zaplavovanie pozemkov o obecnej 
miestnej komunikácie a splnomocňujú 
starostu obce k zabezpečeniu projektu, 
ktorý by riešil odvodnenie zaplavova-
ného územia. 

Uznesenie č. 121/2008
OZ prerokovalo žiadosť Aleny 

Lakatošovej o finančnú sociálnu výpo-
moc a obecné zastupiteľstvo poskyt-
nutie finančnej sociálnej výpomoci 
neschvaľuje.

Uznesenie č. 122/2008
OZ prerokovalo žiadosť Vladimíra 

Šimku o finančnú sociálnu výpomoc 
a obecné zastupiteľstvo schválilo 
poskytnutie finančnej sociálnej výpo-
moci vo výške 5 000,- Sk.

Uznesenie č. 123/2008
OZ prerokovalo žiadosť COOP 

Jednota o odpredaj obecného pozemku 
zapísanom na LV č. 1698 ako zasta-
vané plochy a nádvoria, o výmere 39 
m2. Obecné zastupiteľstvo súhlasí s 
odpredanom tohto pozemku za kúpnu 
cenu 2000,- Sk/m2.

Uznesenie č. 124/2008
OZ žiada starostu obce, aby písom-

ne upozornil Okresný policajný zbor a 
Obvodné oddelenie PZ v Lužiankach 
na neprimeranú rýchlosť vodičov 
motoriek, a motorových vozidiel 
po Rastislavovej ulici hlavne počas 
víkendov. 

Uznesenie č. 125/2008
OZ prerokovalo nevyhnutnosť rea-

lizácie verejného osvetlenia na Vinár-
skej ulici v čo najkratšom termíne. 

Uznesenie č. 126/2008
OZ prerokovalo poskytovanie služ-

by kosenie malotraktorom občanom a 
stanovuje úhradu za službu kosenia 
nasledovne:

0,5 hodiny = 150,- Sk
1,0 hodina = 200,- Sk
1,5 hodiny = 300,- Sk
Uznesenie č. 127/2008
OZ prerokovalo žiadosť vedenia ZŠ 

s MŠ v Lužiankach o prijatie dvoch 
pedagogických pracovníkov do MŠ.

OZ súhlasí s prijatím jedného 
pracovníka. Po dôkladnej analýze a 
prehodnotení potreby ďalšieho peda-
gogického pracovníka vedením ZŠ s 
MŠ v Lužiankach, vo vyučovacom 
procese september, október, obecné 
zastupiteľstvo v Lužiankach sa k 
rozšíreniu o ďalšieho pedagogického 
pracovníka vyjadrí. 

Uznesenie č. 128/2008
OZ prerokovalo a súhlasí s návrhom 

zámeny pozemkov parcela č. 578/11 
za pozemok parcela č. 1333/10 a 
odkúpením pozemku parc. č. 1333/11 
za cenu znaleckého posudku odsúhla-
seného obidvomi stranami. 

C: Ukladá:
Uznesenie č. 129/2008
OZ ukladá hlavnému kontrolórovi 

obce záznam zo šetrenia anonymného 
oznámenia odstúpiť na Najvyšší kon-
trolný úrad Bratislava.

Návrhová komisia:
Predseda: Ing. Stanislav Beňo, vr.
Člen: Jozef Bojda, vr.
Člen: Ing. Marián Vrabec, vr.

OZ prerokovalo a schválilo VZN 
1/2008 „O výške príspevku za pobyt 
dieťaťa v MŠ“ 

Hlasovanie: všetkých poslancov: 9
počet prítomných poslancov: 8 
„Za“ hlasovalo: 8 
„Proti“ hlasovalo: -
„Zdržal sa“ : - 

OZ prerokovalo a schválilo VZN 2/
2008 „O výške príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov na činnosť školského 

klubu v ZŠ s MŠ Lužianky“ 
Hlasovanie: všetkých poslancov: 9
počet prítomných poslancov: 8 
„Za“ hlasovalo : 8 
„Proti“ hlasovalo: -
„Zdržal sa“ : - 

OZ prerokovalo a schválilo VZN 3/
2008 „O výške príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov a podmienky úhrady 
v školskej jedálni“

Hlasovanie: všetkých poslancov: 9
počet prítomných poslancov: 8 
„Za“ hlasovalo: 8 
„Proti“ hlasovalo: - 
„Zdržal sa“: - 

Uznesenia, všeobecne záväzné na-
riadenia obce a ďalšie rozhodnutia z 
druhého mimoriadneho zasadnutia 
OZ v Lužiankach, konaného dňa 26. 
septembra 2008 

A) Schvaľuje:
Uznesenie č. 130/2008
OZ schvaľuje členov návrhovej 

komisie: Ing. Stanislav Beňo, Jozef 
Bojda, Ing. Marián Vrabec

overovateľov zápisnice: Ing. Dušan 
Spáč, Ing. Boris Szorad 

Uznesenie č. 131/2008
OZ na základe oznámenia Minister-

stva výstavby a regionálneho rozvoja 
číslo MVRR -2008-14741/53204-1 o 
priznaní nenávratného príspevku zo 
štrukturálnych fondov EU v rámci 
výzvy OPZI opatrenia 3,1 pod opat-
renia 3.1.1 pod názvom „Naše deti 
a mládež - rekonštrukcia základnej 
školy v Lužiankach,“ pod číslom 
2004-OPZI-311-NR-0491 schválené-
ho vo výške 8 316 300 Sk.

OZ schvaľuje spoluúčasť obce 
Lužianky na financovaní projektu 
vo výške 5% schválených celkových 
oprávnených nákladov, čo predstavuje 
415 815 Sk. Spoluúčasť bude financo-
vaná z fondu rozvoja obce.

Uznesenie č. 132/2008
OZ žiada starostu obce v prípade 

potreby prefinancovania projektu z 
úveru predložiť návrh na jeho prijatie. 

Uznesenie č. 133/2008
OZ prerokovalo a schvaľuje realizá-

ciu miestnej komunikácie Radošinská, 
podľa výsledku výberového konania. 

Uznesenie č. 134/2008
OZ na základe žiadosti Farského 

úradu v Lužiankach o finančnú pomoc 
na realizáciu rekonštrukcie v budove 
fary, a súhlasí s poskytnutím finančnej 
pomoci. 

Uznesenie č. 135/2008
OZ prerokovalo a schvaľuje uvoľ-

nenie finančnej čiastky vo výške 470 
000,- Sk z rozpočtu obce na rekon-
štrukciu farskej budovy Lužiankach . 

Uznesenie č. 135/2008
OZ prerokovalo a schvaľuje cenu 

odkúpenia jedného dielu cez pozemok 
pod novovytvárajúce miestne komuni-
kácie, v cene 1,- Sk/ za 1diel. 

Návrhová komisia: predseda: Ing. 
Stanislav Beňo, vr. 

Člen: Jozef Bojda, vr. 
Člen: Ing. Marián Vrabec, vr. 
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Otvorenie školského roka 2008/2009
Leto je už nenávratne za nami a 

prázdniny sú už dávnou minulosťou. 
Podľa ruchu na školských chodbách 
je zrejmé, že nový školský rok 2008/
2009 je v plnom prúde. 

Prvé zazvonenie školského 
zvončeka nás prebralo z dlhého le-
ňošenia a oddychu, ktorý žiakom a 
pedagógom oznámil, že školský rok 
sa začal. 2. septembra 2008 sa brány 
Základnej školy v Lužiankach otvo-
rili nielen pre všetkých školákov, ale 
i pre našich najmenších prváčikov, 
ktorí sa pomaly začleňujú do veľkej 
školskej rodiny. 

Slávnostné otvorenie školského 
roka je významnou udalosťou, na 
ktorom okrem vedenia školy, učite-
ľov a žiakov nechýbal starosta obce 
Milan Cabánek a správca farnosti 
dôstojný pán Michal Stríženec. V 
úvodnom programe určenom pre-
dovšetkým pre žiakov a rodičov 
vystúpili starší žiaci s básničkami a 
piesňami. Krátky program si vyslú-
žil veľký potlesk. Po slávnostnom 
úvode pani riaditeľky sa prítomným 
prihovoril pán starosta a pán dekan 
s vrúcnym želaním, aby bol pre nich 
nový školský rok úspešný a šťastný. 

Prítomným zaželal veľa zdravia a 
úspechov do ďalšej práce. 

Každého však zaujali slová pani 
riaditeľky, ktorá informovala rodi-
čov o novej školskej reforme, o pri-
oritách školy, originalite a hlavne o 
práci so žiakmi. Hlavnou filozofiou 
školy je „Chcem byť múdry a dob-
rý“. Náš projekt je realizovateľný. 
Máme pripravené nové metódy a 
formy práce, zaujímavé prístupy a 
mnohé súťaže a aktivity pre žiakov. 
Chceme presvedčiť nielen žiakov, 
ale i širokú verejnosť o kvalite školy 
a jej prednostiach.

Zo života Základnej školy s materskou školou v Lužiankach

Ako sme pripravení na školskú reformu
Nová školská reforma prišla do 

platnosti 1. septembra 2008. Je veľmi 
potrebná, pretože je nositeľom väčšej 
slobody v rozhodovaní škôl, určovaní 
priorít, zavádzaní nových metód a 
foriem práce so žiakmi. Škola dostala 
viac priestoru učiť po svojom. Štát 
určuje 70% učiva, ktoré je povinné. 
O zvyšných 30% rozhoduje škola 
prostredníctvom školských vzdeláva-
cích programov. Každá škola má iný 
vzdelávací program.

Náš všeobecný strategický cieľ je 
„pripraviť žiaka pre život“. Nie len 
vychovať múdrych a vzdelaných ľudí, 
ale i ľudí dobrých, komunikatívnych, 
kreatívnych a tolerantných. Ľudí, ktorí 
si vedia v živote poradiť v každej situ-
ácii, vedia, kde hľadať pomoc a vedia, 

kedy treba pomôcť inému. 
Úsilie našej školy smeruje k tomu, 

aby bol žiak po teoretickej a hlavne 
praktickej stránke pripravený na život 
a na výkon svojho povolania. Odkláňa-
me sa od encyklopedických vedomostí 
a direktívneho riadenia vyučovacieho 
procesu. Učiteľ a žiak by mali tvoriť in-
terakciu. To je prvý schodík k úspešnej 
práci žiakov. Chceme naštartovať pozi-
tívne zmeny založené na sebarealizácii 
žiakov, vlastnom presadzovaní, tvori-
vom úsilí a nenásytnosti po vzdelávaní.

Prostredníctvom vlastného uvedo-
menia „chcem vedieť“, „chcem sa to 
naučiť“, „chcem niečo znamenať“ sme 
vytvorili hlavnú filozofiu našej školy 
„Chcem byť múdry a dobrý“.

Prvý aspekt - byť múdry - dosiahne 

žiak vtedy, ak pochopí filozofiu našej 
školy a uverí jej. Samozrejme to bude 
dlhodobý proces, pri ktorom budú ná-
pomocní nielen učitelia, ale i samotní 
rodičia a celá naša spoločnosť. 

Druhý aspekt - byť dobrý - považu-
jeme za veľmi dôležitý. Ide o náročný 
proces výchovného pôsobenia a formo-
vania žiaka. Jedným slovom - tlak na 
emocionálnu stránku žiaka. Chceme 
otvoriť dušu každého žiaka a odhaliť 
jeho skryté vlastnosti, diagnostikovať 
jeho postoje, emócie, lepšie poznať aké 
má vzťahy so spolužiakmi a bariéry, 
ktoré ho zväzujú a blokujú. 

A tu je práve naša šanca, nás peda-
gógov, ktorí výrazne vstupujeme do 
procesu vzniku a formovania postojov, 
názorov a vedomostí žiakov. 

Jubilanti III. 
štvrťroka 2008

n 50 rokov oslávili: 
Vladimír Čačík, 
Štefan Peťovský, 
Marián Wilhem, 
Katarína Čen-

téšová
n 55 rokov oslávili: Katarína 
Kapustová, Mária Peťovská, 
Eduard Lauko, Štefan Kurilla, 
Vladimír Šupka, Anna Buchová, 
Miroslav Billa, Darina Šeligová
n 60 rokov oslávili: Ján Hrnčár, 
Zuzana Konečná, Ing. Vladimír 
Macko, Marta Minárová, Štefan 
Savov, Elena Kotry, Jozef Paga-
čovič, Marta Janálová, Miroslav 
Bajzík
n 65 rokov oslávili: Alžbeta 
Krajčová, Anna Minarčíková, 
Milan Ďuriš, Mária Kiková, 
Pavol Horka, František Májový, 
Jozef Hudec, Václav Gregor, 
Marianna Spišiaková
n 70 rokov oslávili: František 
Sabo, Júlia Králiková, Ladislav 
Fúska, Antónia Staňová
n 75 rokov oslávili: Helena 
Latečková, František Čurgali, 
Jozef Slovák, Ernest Bojda, 
Milan Minár
n 80 rokov oslávili: Jolana Bu-
chová, Emil Dominka, Gabriela 
Štefanková
n 85 rokov oslávili: Ľudovít 
Broďáni, Mária Tomovičová
n 90 rokov oslávila Jolana Lau-
ková
n 93 rokov oslávila Apolónia 
Kováčová

OKIENKO DO KUCHYNE
Hovädzia polievka
s pečeňovými haluškami
Suroviny: 1 ks kuracích pŕs, 200 

g hovädzieho rebra, 100 g bravčo-
vej pečene, 60 g domácich širokých 
rezancov, 100 g koreňovej zeleniny, 
1 rožka, 1 žĺtka, cesnak, petržlenová 
vňať, majoránka, mleté čierne kore-
nie, soľ

Postup: Hovädzie rebro dajte va-
riť do osolenej vody. Keď je mäso 
polomäkké pridajte prsia a očistenú 
zeleninu. Všetko uvarte do mäkka. 
Vývar preceďte a opäť priveďte do 
varu.

Pečeň zomeľte do misky, pridajte 
žĺtok, na jemné kocky nakrájaný 
rožok, rozotrený cesnak, majoránku, 
korenie a dobre premiešajte. Zo zme-
si pomocou lyžice urobte halušky, 
ktoré vyvarte priamo vo vývare.

Do jednotlivých porcií polievky 
vkladáme nakrájané hovädzie a ku-
racie mäso, vopred uvarené rezance, 
pečeňové halušky, zeleninu a petrž-
lenovú vňať.

Plnená morka alebo hus
Suroviny: 1 morka (hus), 200 g ry-

že, 100 g slaniny, 200 g mrkvy, 100 
g húb, 100 g zeleného hrášku, 2 strú-
čiky cesnaku, tuk, 1 ČL majoránky, 
1 ČL mäty piepornej (zarovnanú), 
1 veľký zväzok petržlenovej vňate, 
1 zväzok pažítky, 3 zelerové listy, 1 
ČL rasce (zarovnanú), mletá červená 
paprika, soľ

Postup: Z krku, krídel, žalúdka, 
pečene a nôh uvarte polievku.

Z krku stiahnite kožu a odložte. 
Na tuku uduste ryžu do sklovita a 
po podliatí polievkou do mäkka. Me-
dzitým roztopte nadrobno pokrájanú 
slaninu, pridajte k nej nadrobno po-
krájanú mrkvu, huby, zelený hrášok 
a pod prikrývkou uduste namäkko. 
Udusenú zeleninu a v polievke 
uvarené a vykostené mäso pomeľte. 
Pridajte majoránku, mätu piepornú, 
rozotrený cesnak, nadrobno pokrája-
nú petržlenovú vňať, pažítku, pokrá-
jané listy zeleru, rascu, červenú pap-
riku, soľ a dobre zamiešajte. S touto 
masou naplňte brušnú dutinu (keď 

z plnky ostane, tak aj krk), zabaľte 
do hliníkovej fólie a pečte v horúcej 
rúre 90-120 min. Po odstránení fólie 
pečte ešte ďalej do hnedo - červena. 
Keď bola hus kŕmená, narežte kožu 
do štvorčekov, aby sa lepšie upiekla.

Bublanina ako páperie
bez váženia
Suroviny: 4 vajcia, 2 dcl kryštálo-

vého cukru, 2 bal. vanilkového cuk-
ru, 3 dcl hrubej múky, 1 dcl oleja, 1 
dcl mlieka, 1 kypriaci prášok, 2 bal. 
vanilkového cukru na posypanie

Postup: Bielka so štipkou soli a 
trochou cukru vyšľaháme na tuhý 
sneh, odložíme do chladničky. Žĺt-
ka vyšľaháme s cukrami do peny. 
Striedavo do žĺtkovej hmoty zašľa-
háme preosiatu múku s kypriacim 
práškom, olej a mlieko. Nakoniec 
zľahka pridáme sneh. Cesto vyleje-
me na vymastený pomúčený plech, 
obložíme ovocím podľa sezóny 
- jahody, maliny, ríbezle, čerešne... 
Posypeme ešte vanilkovým cukrom 
a vložíme do vyhriatej rúry, pečieme 

pri 180 °C asi 35-40 min. Počas pe-
čenia rúru neotvárame.

Karamelové veľhory
Suroviny: 6 vajec, 150 g hladkej 

múky, 250ml vody, 125g stuženého 
tuku (Cera), soľ, čokoládová pole-
va,, Plnka:, 300 g kryštálového cuk-
ru, 150 ml vody, 1 l mlieka, 2 Zlaté 
Klasy, 2 žĺtky, 250 g Hery

Postup: Tuk dajte do vlažnej vody, 
pridajte štipku soli a varte, kým sa 
nerozpustí. Do vriaceho postupne 
pridávajte múku a za stáleho mieša-
nia varte do zhustnutia. Do vlažnej 
masy po jednom vmiešajte vajcia, 
vymiešajte, rozdeľte na polovice a 
na vymastenom plechu pečte v horú-
cej rúre 10 min. Cesto sa zvlní.

Plnka: Cukor dajte skaramelizo-
vať, zalejte vodou a rozmiešajte. 
Prilejte mlieko so Zlatým klasom a 
žĺtkami a uvarte hustú kašu. Do vy-
chladnutého zapracujte Heru. Plnku 
natrite na jeden plát, prikryte druhým 
tak, aby „veľhory“ boli na vrchu. Po-
kvapkajte čokoládou a dajte stuhnúť.
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Zvyky a rituály, súvisiace s DUŠIČKAMI 
Prvé dva novembrové dni sa líšia 

nielen od ostatných dní jesene, ale aj 
celého roku. Je v nich viac smútku, 
nostalgie a spomínania. Každý vie, 
prečo je to tak. Prezrádza nám to 
aj kalendár, kde sú k týmto dňom 
priradené Sviatky všetkých svätých 
a Pamiatka zosnulých. Už niekoľko 
týždňov predtým zháňame vence a 
sviečky na hroby našich drahých.

Prvého novembra sú cintoríny 
plné živých pozostalých. Zapaľujú 
sviečky, kladú vence, obzerajú sa po 
ďalších hroboch. Podľa toho, v akom 
sú stave, totiž vidno, či na tých, čo 
tu našli svoj večný príbytok, ktosi 
spomína. Mnohé hroby sú krásne 
upravené. Sviečka na nich neprestá-
va horieť ani počas roka. Sú však 
aj iné hroby, zarastené trávou. Bez 
sviečok, kytíc a bez vencov. Ani na 
Sviatok všetkých svätých k ním nikto 
neprichádza. 

Viete, čo prezrádzajú
sviece a farby kvetov? 
Podľa vencov, položených na 

hrobe, sa dá určiť príbuzenský vzťah. 
Určujúca je nielen veľkosť, ale aj 
tvar. Veľké vence kladie najbližšia 
rodina, žena a deti, menšie širší 
okruh rodiny, súrodenci zosnulého, 
najmenšie vence, resp. kytičku kvetín 
priatelia a kolegovia. Veľa môžete 
povedať aj farbou kvetov. Pozrime sa 
teda, čo ktorá farba hovorí:

Biele kvety - oceňujete ňou otvo-
renosť a úprimnosť zosnulého.

Červené kvety - vyjadrujete nimi, 
že vám chýba jeho nežnosť a láska.

Modré kvety - chýba vám opatr-
nosť a múdrosť zosnulého.

Ružové kvety - chýba vám roman-
tika a neha, ktorou vás zahŕňal

Oranžové a žlté kvety - vyjadrujete 
nimi, že vám chýba jeho jasná, slneč-
ná povaha.

Mnohí kladú na hroby nielen kvety 
a sviečky, ale aj drobné upomienkové 
predmety, najčastejšie sošky. Aj tu 
je však určitá predpísaná etiketa. 
Slobodným ľuďom, najmä deťom a 
mladým, ktorí zomreli pred osem-
nástym rokom života, sa dávajú iba 
biele predmety. Je to niečo podobné, 
ako keď slobodného mládenca, či 
slobodné dievča pochovávajú do 
bielej rakvy. 

Nešťastie vraj prináša, ak ľudia 
prídu k hrobu oblečení do svetlých 
farieb. Už celé desaťročia, ak nie 
aj storočia, je predpísaný zvyk cho-
diť na „dušičky“ v čiernom. Bolo 
to povinnosťou nielen žien, ale aj 
mužov. Ženy nesmeli prísť na cin-
torín bez čiernej šatky a muži bez 
klobúka. Tieto tradície a zvyky sú 
spoločné takmer pre celé Slovensko, 
jednotlivé regióny mali však svoje 
zvláštnosti, ktorými sa oddeľovali od 
ostatných. Tie sa premietali najmä v 
ľudovom folklóre. Na „dušičky“ ako 
sa sviatkom všetkých svätých ľudovo 
hovorievalo, sa veľa vecí nemohlo 
robiť, iné zas boli povinne predpí-

sané. Na Kysuciach napríklad ženy 
šili. Verili, že koľko stehov počas du-
šičiek spravia, toľko duší vyslobodia 
z očistca. 

Pálenie sviečok
V ľudových predstavách sa 

sviečka významne spájala s trvaním 
života. Dohárajúca sviečka znamená 
blížiacu sa smrť. Pálenie sviečky 
na hroboch vyplýva z viery, že pre 
vyslyšanie modlitby je potrebná 
zapálená sviečka. Ako svietidlo 
zhotovené z vosku a knôtu symboli-
zuje svetlo, prenesene aj nevinnosť a 
čistotu. Symbolika vyplýva z vosku 
roztápaného horiacim knôtom. Vosk 
je produktom včely, ktorá je pre svoj 
med a žihadlo považovaná za symbol 
Krista, dobrotivého sudcu. Sladkosť 
medu znamená slasť, milosrdenstvo, 
žihadlo zasa spravodlivosť a trest. 

Málokto však vie, že pálenie sviečok 
patrí ku predkresťanským zvykom. 
Robili tak ešte Kelti a Germáni. 

Cítia mŕtvi vôňu sviečok? 
Ak by to bolo naozaj tak, zname-

nalo by to, že smrť nie je konečnou 
fázou existencie. To dáva priestor 
rôznym teóriám o posmrtnom živote 
a pôsobení mŕtvych na živých. 

Pálenie sviečok má veľký význam. 
Treba ich však zapáliť tri: za Otca, 
Ducha aj za Syna. 

Prvá sa páli na utrpenie, mŕtva 
duša cez ňu cíti trest za všetko zlé, 
čo v živote urobila. Druhá sa páli 
na zatratenie a mŕtva duša je v nej 
odsúdená Božou spravodlivosťou. 
Až tretia sviečka znamená vzkriese-
nie cez odpustenie, lebo symbolizuje 
milosrdenstvo a lásku Božieho syna 
Ježiša Krista. 

Strelecké preteky o Pohár starostu obce
Cez víkend 9. a 10. augusta sa 

na „berbecínskom“ strelišti usku-
točnil strelecký pretek z brokových 
zbraní na asfaltové terče. Jednalo 
sa o tradičný - každoročný pretek, 
ktorý organizuje naše poľovnícke 
združenie v spolupráci s obecným 
zastupiteľstvom. Strelecké súťaže 
pozostávali z disciplín: batéria a 
vysoká veža. V silnej konkurencii 
strelcov sa podarilo vystrieľať 
predsedovi PZ Berbecíny Jozefovi 
Buchovi krásne, druhé miesto. Sta-
rosta obce Lužianky Milan Cabánek 

osobne dekoroval najlepších strel-
cov vecnými cenami. Putovný pohár 
starostu obce Lužianky odovzdal 
už po druhýkrát Stanislavovi Luká-
čikovi z Alekšiniec. Tretie miesto 
obsadil Ján Depeš z Golianova. Za 
krásneho slnečného počasia sa po-
darilo vytvoriť rodinnú atmosféru 
podporenú tradičným poľovníckym 
gulášom. Organizátorom strelecké-
ho preteku a predsedovi PZ Berbecí-
ny - Lužianky ďakujeme za vzornú 
reprezentáciu našej obce.  

J. Broďáni ml.
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Výnimočná výstava maliarky 
a keramikárky 

V priestoroch Slovenského centra 
poľnohospodárskeho výskumu Nitra 
- Lužianky vystavuje maliarka a 
keramikárka Ivett Axamitová. Patrí 
medzi mimoriadne talenty s veľmi 
príjemnou a oku lahodiacou tvor-
bou. Na výtvarnú scénu vstúpila 
ako mladá elévka koncom deväťde-
siatych rokov. Už jej prvé výstavy 
zaznamenávali úspechy nielen na 
Slovensku, ale i v zahraničí. Dopyt 
po jej tvorbe neustále rastie. Náme-
ty pre svoje komorné diela čerpá z 

okolitého sveta, z prežitých chvíľ, z 
radosti i smútku. Intenzitu svojho cí-
tenia prejavuje v dielach so sakrálnou 
tematikou, ktoré sú oslavou Boha, 
Svätej trojice. Autorka žije a tvorí 
v Topoľčanoch. Vernisáž výstavy 
tejto nadanej autorky bola 1. októbra 
2008 o 15,30 h v galérii Slovenského 
centra poľnohospodárskeho výskumu 
Lužianky, pri príležitosti konania 
medzinárodného filmového festivalu 
Agrofilm 2008. Výstava potrvá do 
29.10.2008.                 Štefan Mihina

Štvrťstoročie Agrofilmu
Už po 25. krát sa pod heslom „Ľu-

ďom chlieb a mier!“ v priestoroch 
Slovenského centra poľnohospodár-
skeho výskumu (SCPV) - Výskumné-
ho ústavu živočíšnej výroby (VÚŽV) 
v Lužiankach uskutočnil od 29. sep-
tembra do 3. októbra Medzinárodný 
filmový festival AGROFILM. 

Doteraz sa na festivale prezentova-
lo filmovou tvorbou takmer viac ako 
60 krajín sveta a 5 medzinárodných 
organizácií. Spolu prihlásili 3 024 
filmov a videozáznamov. V tomto 
roku sa na festivale svojou filmovou 
tvorbou prezentovalo 108 filmami 21 
krajín - vrátane Slovenska - a jedna 
medzivládna organizácia. 

Festival Agrofilm je jediný svojho 
druhu na svete, čo oceňuje aj spolu-
organizátor Organizácia spojených 
národov pre výživu a poľnohospodár-
stvo (FAO) v Ríme. Usporiadateľom 
je Ministerstvo pôdohospodárstva 
Slovenskej republiky a organizuje ho 
SCPV v Nitre

Súčasťou 25. ročníka festivalu bolo 
aj medzinárodné sympózium „Prog-
nóza vývoja slovenského pôdohos-
podárstva - Hlavné smery a priority 

pôdohospodárskych vied“, ktorého 
patronát prevzal poslanec Európske-
ho parlamentu Peter Baco. 

Nechýbala ani tradičná výstava, 
na ktorej sa v tomto roku predstavila 
svojou tvorbou maliarka a keramikár-
ka Ivett Axamitová.

Slávnostným odovzdaním cien sa 
festival nekončil. Počas nasledujú-
ceho pol roka vždy putuje víťazná 
kolekcia, spolu s ďalšími vybratými 
snímkami po území celého Sloven-
ska. Vo výskumných ústavoch, na 
stredných a vysokých školách ale 
aj v poľnohospodárskych a potravi-
nárskych podnikoch si filmy pozrú 
tisícky ľudí. Snímky doterajších fes-
tivalov si pozrelo na Agrofilmoch pre 
prax, ako sa toto podujatie nazýva, v 
priemere 14-tisíc divákov ročne. 

Všetky ocenené filmy ostávajú 
natrvalo v archíve Agrofilmu, ktorý 
je v priestoroch Slovenského centra 
poľnohospodárskeho výskumu v 
Nitre. Slovensko tak doteraz získalo 
viac než 680 snímok. Tie si poži-
čiavajú na nekomerčné premietania 
rôzni záujemcovia, najmä zo sféry 
vzdelávania.                Štefan Mihina

Starkí oslavovali
Vždy v mesiaci október majú 

sviatok všetci starší spoluobčania. 
Ani tento rok sme na nich neza-
budli. Tretiu, októbrovú nedeľu 
kultúrna komisia pripravila pre nich 
posedenie s kultúrnym programom. 
Zaspieval im súbor Lúč i deti z Če-
ľadíc zatancovali, ako sa u nich varí 

lekvár. Program si pre starkých pri-
pravili aj deti z MŠ Lužianky. Po-
čas kultúrneho programu sa všetci 
občerstvili domácou huspeninou, 
ktorú im navaril Peter Minár. I keď 
nás nebolo až tak veľa, všetkým 
ďakujeme a tešíme sa na budúcu 
akciu.                 Kultúrna komisia

BARAN (21.3. - 20.4.): 
��astné èísla: 5, 15, 23, 28, 59, 60
Magické číslo pre Baranov je pre rok 
2008 rovnako ako pre rok minulý 
rozhodne číslo 5 !! Piaty deň v týždni, 
piaty deň v mesiaci, o 5 hodine... teda 
všetko čo je spojené s päťkou prinesie 
Baranom vždy niečo pozitívneho a to 
nielen krátkodobo, ale je tu možný i 
značný profit do budúcna.
BÝK (21.4. - 20.5.): 
��astné èísla: 2, 8, 26, 29, 44, 78
Pre Býkov by malo byť v roku 2008 
magické číslo 6 !! Takže o šiestej 
myslite na vážne veci a šiesty deň od 
začatia akéhokoľvek projektu by ste 
mali zaznamenať pozitívny stav
BLÍŽENCI (21.5. - 20.6.): 
��astné èísla: 17, 21, 22, 33, 55, 72
Magické číslo pre Blížencov je 4 
!! Teda nielen štvrtý deň v týždni a 
v mesiaci, ale i štvrtý pokus, štvrtá 
svadba :) atd. Myslite proste na 4 a 
všetko sa podarí

RAK (21.6. - 22.7.): 
��astné èísla: 4, 12, 29, 33, 49, 66, 88
Rakom to pôjde dobre s číslom 10 !! 
Takže o desiatej hodine v desiatom 
dni mesiaca sa tešte na milú návštevu, 
ktorá nepríde s prázdnymi rukami.
LEV (23.7. - 23.8.):
��astné èísla: 33, 39, 44, 55, 66, 79
Pre charizmatických levov je i pre 
rok 2008, rovnako ako minulý rok, 
magické číslo 7, ktoré začne pôsobiť 
najmä od júla (teda siedmeho mesia-
ca). Siedmy mesiac, siedmy deň v 
týždni a siedma zapálená sviečka po 
7 hodine Vám prinesú niečo vskutku 
nečakaného.
PANNA (24.8. - 23.9.):
��astné èísla: 2, 2, 16, 19, 28, 66, 72
Panny budú v tomto roku dobre 
pracovať s číslom 9 !! Nenechajte sa 
vyviesť z kľudu nepríjemnosťami, 
meditujte a odpočívajte najlepšie o 
deviatej, deviateho v mesiaci začnite 
niečo nového, čo Vám zmení život k 

lepšiemu. Deväťkrát poproste v duchu 
o splnenie svojho priania.
VÁHY (27.9. - 23.10.):
��astné èísla: 1, 11, 33, 55, 62, 64, 71
Magické číslo pre Váhy je pre tento 
i minulý rok 2 !! Druhý pokus, druhá 
šanca, druhý deň - všetko spojené s 
dvojkou vnesie do života šťastie, po-
hodu a peniaze
ŠKORPIÓN (24.10. - 21.11.):
��astné èísla: 3, 12, 20, 27, 33, 70, 72
Škorpiónom príde vhod pracovať s 
číslom 8. Takže o ôsmej si zaveďte 
rituál premýšľania o problémoch, 
ôsmy deň v mesiaci si vyhraďte pre 
dôležité veci, osemkrát si zopakujte 
svoje priania.
STRELEC (22.11. - 21.12.):
��astné èísla: 8, 15, 32, 34, 47, 55, 75
Strelcom prinesie šťastie magická 3 !! 
Tri sviečky, tretí deň po začatí niečoho 
nového, tretí mesiac, tretí deň, tretí 
pokus, tretie prianie - to všetko Vám 
prinesie kúzelné chvíle a zrejme i veľ-

mi vysokú výhru.
KOZOROŽEC (22.12. - 19.1.): 
��astné èísla: 22, 23, 33, 39, 45, 49, 55
Magická 12 bude priať odvážnym 
a nezdolným Kozorožcom, takže 
12. hodina, dvanásta rada, dvanásty 
deň v mesiaci, dvanásty mesiac... to 
všetko a ešte omnoho viac bude pre 
Vás osudovo šťastné. Tým, ktorým v 
minulom roku číslo 12 nič neprinies-
lo, si môžu byť istí, že tento rok to 
naozaj vyjde!!
VODNÁR (20.1. - 18.2.):
��astné èísla: 6, 33, 35, 26, 32, 70, 73
Vodnárom bude priať aj v tomto roku 
číslo 1. Prvá láska, prvý nápad, prvý 
deň, prvá hodina, prvá, prvá, prvá !!
RYBY (19.2. - 20.3.): 
��astné èísla: 2, 20, 24, 25, 36, 69, 65
Rybám je naklonená magická 11!! 
Takže jedenásty deň v mesiaci, 
jedenásta hodina, jedenásty nápad, 
jedenásty mesiac... budú pre vás mi-
moriadne priaznivé.

ZNAMENIA A ŠŤASTNÉ ČÍSLA
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Z hasičskej 
zápisnice:
Aby bolo 
v budúcnosti 
možné požiare 
hasiť skôr 
a efektívnejšie, 
nová zbrojnica 
sa...
(dokončenie 
na 25 písmen).
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Relaxačné a regeneračné centrum Harmony
Relaxačné a regeneračné centrum 

Harmony sídli v budove Základnej 
školy, Sasinkova 1, Lužianky.

Ponúka nasledovné služby
1) SLENDER LIFE - zoštíhľova-

cie cvičenia na šiestich elektrických 
rekondičných stoloch, ktoré pomôžu 
spevniť svalstvo a vyformovať po-
stavu. Vhodné aj pre ľudí, ktorí majú 
problémy s fyzickou aktivitou.

2) INFRASAUNA - založená na 
báze infračervených lúčov, ktoré pre-
niknú až do hĺbky 3 cm a efektívne 
tak prehrejú celý organizmus, zbavia 
ho prebytočných toxínov a uvoľnia 
stiahnuté svalstvo. Odporúča sa v 
kombinácii s masážou.

3) Bylinný parný box BAOBAB - 
je založený na princípe vylúhovania 

prírodných vonných esencií, ktoré sa 
dostávajú do tela naparovaním po-
kožky, ktorá sa zjemní, napne a pre-
čistí. Vdychovaním aróm sa uvoľ-
ňujú a regenerujú dýchacie cesty. V 
boxe sa leží, preto je aj výborným 
prostriedkom na odbúranie stresu.

4) KLASICKÁ A ŠPORTOVÁ 
MASÁŽ

5) BANKOVANIE A VÁKUOVÁ 
MASÁŽ - je založená na princípe 
tradičnej čínskej medicíny. Teplé 
banky sa pomaly prikladajú na 
chrbát, čím sa prekrvujú jednotlivé 
orgány, zbavujú sa toxínov a bolesti.

Otváracia doba: Pondelok - Pia-
tok: 10.00 – 18.00 h. 

Pracujú len na objednávky, infor-
mácie na tel. č.: 0903 692 052

Jesenná časť futbalovej 
sezóny 2008/2009

HUMOR
Mama dcére rozpráva rozpráv-

ku. Dcéra sa pýta:
- Mama, aj ty si čakala princa 

na bielom koni?
- Čakala, ale prišiel len kôň.

Manželku som prekvapil kni-
hou „ako ušetriť?“

- No, a? Mala úspech?
- Obrovský. Odvtedy nefajčím 

a nepijem.

Rozprávajú sa dvaja kamaráti:
- To je hrozné s tou mojou 

ženou! Stále sa voľačo vypytuje, 
nestačím jej odpovedať.

- S mojou je to ešte horšie, 
sama sa pýta, sama si odpovie 
a potom mi nadáva, že nemám 
pravdu...

- Ale pán policajt, - hovorí 
blondínka za volantom, - prečo 
ste na mňa taký prísny? Je prav-
da, že som nezastavila na červe-
nú, ale vezmite do úvahy, koľko-
krát som zastavila na zelenú!

n Čo ide za mnou, pred tým 
utekám, čo mi uniká, to prenasle-
dujem.                             Ovídius

n Hovorme, čo si myslíme, a 
myslime si, čo hovoríme. 

Seneca
n Čo nedokáže vyliečiť rozum, 

často vylieči čas.              Seneca
n Nevie v pravý čas preho-

voriť ten, kto nevie v pravý čas 
mlčať.                               Seneca 

ZRNKÁ 
MÚDROSTI

Lužianky - Poľ. Kesov 1:0 (1:0), 
15. Š. Segény.

Selice - Lužianky 2:1 (1:1), 7. I. 
Nežatický.

Lužianky - Trnovec 1:0 (0:0), 52. 
I. Nežatický.

Diakovce - Lužianky 2:4 (1:2), 
12. F. Buzáš, 30. M. Macánek, 38. P. 
Krumpál, 70. S. Mesároš.

Lužianky - Cabaj-Čápor 2:1 (0:1), 
68. a 74. I. Nežatický.

Lužianky - Hájske 1:0 (1:0), 20. I. 
Nežatický.

Svätoplukovo - Lužianky 2:4 (1:3), 
20. P. Krumpál, 35. M. Buch, 44. a 83. 
Š. Segény.

Lužianky - H. Lefantovce 4:1 
(3:0), 5., 35. a 65. M. Buch, 20. R. 
Frťala.

Mojmírovce - Lužianky 2:4 (1:3), 
10. a 85. (11 m) M. Buch, 30. I. Neža-
tický, 42. P. Krumpál.

Lužianky - Ivanka 1:1 (0:1) ne-
dohrané, 55. M. Buch. Neskôr skon-
tumované 0:3. DK potrestala klub 
finančnou pokutou a ďalšími trestami.

Lužianky - Rišňovce 4:2 (3:1), 29. 
a 75. Š. Szegény, 18. R. Frťala, 40. M. 
Buch..

Lužianky - Kynek 3:2 (0:2), 67. P. 
Krumpál, 85. M. Kolha, 90. M. Buch 
(11 m).

Kráľová n/Váh. - Lužianky 4:0 
(3:0).
1. Krá3⁄4ová n/V.  13 11 2 0 39:12 35
2. Lu�ianky 13 10 0 3 29:21 30
3. Hájske 13 8 2 3 30:16 26
4. Selice 13 8 2 3 25:15 26
5. Ivanka 13 8 1 4 50:26 25
6. Svätoplukovo 13 6 1 6 39:27 19
7. Ri�òovce 13 5 2 6 39:29 17

8. Cabaj-Èápor 13 5 2 6 28:21 17
9. Mojmírovce 13 5 2 6 27:23 17
10. Trnovec 13 5 2 6 22:22 17
11. P. Kesov 13 3 1 9 23:40 10
12. H. Lefantovce 13 2 3 8 22:49 9
13. Diakovce 13 2 1 10 10:58 7
14. Kynek 13 1 3 9 25:49 6
Lu�iankam odrátajú 9 b, Trnovcu a H. Lefantov-
ciam 3 body.

Lužianky - Vinohrady 1:2 (0:1), 
T. Jašík.

Šoporňa - Lužianky 3:0 kont., 
hostia nepricestovali.

Lužianky - Matúškovo 3:1 (3:1), 
Ľ. Čopjan, Vranka, Ivan.

Trstice - Lužianky 4:0 (2:0).
Lužianky - M. Dvorníky 3:0 (2:0), 

Ivan, Niňaj, Ľ. Čopjan.
Sládkovičovo - Lužianky 4:2 (0:2), 

Niňaj 2.
Lužianky - Jelka 3:0 (1:0), Ňinaj 

2, Ivan.
Topoľníky - Lužianky 5:1 (1:0), 

Niňaj.
Lužianky - Tešedíkovo 0:0.
Baloň - Lužianky 2:0 (1:0).
Lužianky - Hájske 0:2 (0:0).
Čierny Brod - Lužianky 2:1 (0:0), 

M. Holý.
Lužianky - Janíkovce 2:0 (0:0), R. 

Vranka, D. Niňaj.
Lužianky - Nový Život 2:0 (0:0), 

T. Jašík, Ňinaj.
1. Topo3⁄4níky 14 11 3 0 65:24 36
2. Hájske 14 11 0 3 47:18 33
3. N. �ivot 14 10 1 3 59:22 31
4. �oporòa 14 10 1 3 39:20 31
5. Te�edíkovo 14 9 2 3 50:15 29
6. Trstice 14 6 3 5 38:35 21
7. T. Mlyòany 14 7 0 7 33:35 21
8. Vinohrady 14 6 1 7 26:30 19

9. Baloò 14 5 3 6 33:26 18
10. Matú�kovo 14 5 2 7 34:36 17
11. Lu�ianky 14 5 1 8 18:25 16
12. È. Brod 14 5 1 8 28:66 16
13. Jelka 14 3 3 8 34:37 12
14. Janíkovce 14 3 1 10 20:58 10
15. M. Dvorníky 14 2 2 10 20:49 8
16. Sládkovièovo 14 1 2 11 23:71 5

SKUPINA ZÁPAD
Jelšovce - Lužianky 1:6 (0:4), 

M. Karas 3, M. Pavlov, I. Berec, B. 
Jurkin.

Lužianky - Ajax Báb 3:0 kont. 
(jeden hráč hostí nebol na súpiske), 
pôvodne 1:3 (1:2), Mi. Karas.

Lužianky - Kynek 4:4 (1:3), I. 
Behúl, I. Kováč, V. Svorad (11 m), 
R. Jašík.

V. Zálužie - Lužianky 0:2 (0:0), 
M. Karas, R. Jašík.

Lehota - Lužianky 2:2 (0:1), M. 
Karas, B. Jurkin.

Dražovce - Lužianky 4:2 (3:0), M. 
Čurgali 2.

Lukáčovce - Lužianky 2:3 (0:2), 
M. Karas 2, D. Štefanka.

Hor. Lefantovce - Lužianky 0:2 
(0:1), M. Karas 2.

Lužianky - PPC Čab 3:1 (2:0), 
B. Jurkin, Mi. Karas, D. Štefanka - Ľ. 
Tomka.
1. V. Zálu�ie 9 8 0 1 29:8 24
2. Lu�ianky 9 6 2 1 27:14 20
3. Dra�ovce 9 5 1 3 27:13 16
4. Ajax Báb 9 5 1 3 23:12 16
5. Kynek 9 4 3 2 26:17 15
6. Lukáèovce 9 4 1 4 26:21 13
7. Lehota 9 2 3 4 13:18 9
8. PPC Èab 9 3 0 6 16:26 9
9. H. Lefantovce 9 1 1 7 9:32 4
10. Jel�ovce 9 1 0 8 12:47 3

II. A trieda dospelí

V. liga Juh dorast
Liga internacionálov


