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Skončilo sa jedno ročné obdobie a prešli 
sme do ďalšieho. Máme tu jeseň a ňou už 
úzko súvisí zber úrody a príprava na zimu. 
Záhradkári, okolo domu robia posledné 
úpravy, pripravujú svoje záhrady a dvory 
na zazimovanie, vyhrabávajú trávniky a zá-
hrady. V tomto čase sa viac ako inokedy 
objavujú stĺpce dymu, tmavého i bieleho, 
stúpajúce k oblohe. Je to nezlomný jav, 
vypaľovania a spaľovania odpadu. Možno 
práve z tohto nášho ohniska unikajú látky 
podobné nebezpečným bojovým plynom. 
Týmto našim konaním nielenže porušuje-
me minimálne dva zákony, jeden o ochrane 
ovzdušia a druhý o odpadoch. Tento zákon 
nezakazuje len spaľovanie ale aj  uloženie 
odpadu na miestach nie práve preň urče-
ných, t.j. na divoké skládky. Je to spôsob 
smerujúci k ochrane životného prostredia. 
Životné prostredie je v súčasnosti u nás  
zdevastované a znehodnotené. Ak budeme 
v jeho ochrane pokračovať tak, ako dote-
raz, generácie čo prídu po nás nebudú na 
nás v dobrom spomínať. Veď stačí sa len 
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umelé textilné vlákno, buďte si vedomí, že 
to, čo vychádza z vášho komína nie je len 
taký obyčajný dym. Pri horení sa rozkladajú 
a uvoľňujú formaldehydy a fenoly.  Sú to ne-
príjemne zapáchajúce jedy zo silným dráž-
divým účinkom. Pri pálení nábytkov, môžu 
horením matracov vzniknúť ďalšie škodlivé 
látky.  Spaľovaním organického odpadu  
doslova vypúšťame do ovzdušia vynikajúce 
hnojivo a meníme ho na škodlivé plyny. Je 
potrebné, aby sme sa riadili trvalou hierar-
chiou  nakladania s odpadmi. Minimalizuj-
me v prvom rade vznik odpadov, ich množ-
stvo a škodlivosť. Je potrebné, aby sme si to 
všetci uvedomili  a tak sa k sebe aj správali. 
V súčasnosti je v platnosti viacero zákonov 
a vyhlášok, ktoré spaľovanie  odpadov v do-
mácnostiach  na ohnisku zakazujú. Ak sa 
nechceme dostať do rozporu s týmito práv-
nymi predpismi, nemali by sme spaľovať 
žiadny odpad.                           
                      

Milan Cabánek

Táto stránka našich Lužianskych noviniek je 
predurčená – vyhradená už železným pravi-
dlom, našim spoluobčanom, ktorí niekedy 
ani si to neuvedomujúc preslávili svoju – 
našu obec nielen doma, ale aj za hranicami 
nášho katastra, alebo ako hovoria tí starší za 
hranicami nášho chotára. 
Jednou z takýchto osobností je i naša ob- 
čianka, naša pani učiteľka Stanislava Bírová, 
rod. Kucharíková.
Toto jej dievčenské meno uvádzam na-

schvál, pretože 
niektorí jej žiaci 
ju poznali pod 
týmto menom. 
Učiteľskému po-
slaniu venovala 
celý plodný a ak-
tívny život. I keď 
nie je rodáčkou 
z Lužianok, zrást-
la s nimi a prežila 
tu väčšinu svojho 

života. Svetlo sveta uzrela 24. júla 1939 
ako druhé dieťa zo štyroch detí v malebnej 
dedinke Oponice, nachádzajúcej sa pod 
zrúcaninou hradu rovnakého mena. Na-
koľko jej otec pracoval v štátnych službách, 
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pozastaviť a zamyslieť nad tým, koľko je ra-
kovinových ochorení len v našej obci a my 
k tomu napomáhame spaľovaním, vedomí 
si toho, že nechceme ublížiť sebe, svojim 
deťom či susedom.  Pri spaľovaní odpadu 
môže dôjsť k vzniku viac škodlivých látok, 
jedov ako v kvalitnej  spaľovni  komunálne-
ho odpadu na to určenej.  Hlavné príčiny sú 
dve: 1) palivo je nedostatočne, nedokonale 
okysličené, 2) teploty, pri ktorých prebieha 
horenie sú veľmi nízke, výsledkom je ne-
dokonalé spaľovanie. Ak týmto spôsobom 
spaľujeme odpad uniká z nášho komína 
čpavok, fenoly, kyanidy, dechty ... Tieto 
látky nepríjemne zapáchajú, dráždia sliz-
nicu horných dýchacích ciest, vedú k bo-
lestiam hlavy, alebo pôsobia ako nervový 
jed. Polyaromatické uhľovodíky obsiahnu-
té v dechtoch sú dokonca prvými látkami 
u ktorých boli dokázané rakovinotvorné 
účinky. Veľmi nebezpečnými produktmi 
spaľovania sú tzv. dioksíny. Pokiaľ doma 
priložíte na ohnisko alebo do pece kúsok 
plastu, drevotriesky, preglejky, gumu alebo 

rodina niekoľkokrát zmenila svoje bydlisko. 
Šťastné detstvo prežila v podhorskej dedin-
ke v Slatine nad Bebravou. Do školy začala 
chodiť v Krásnej Vsi. Dva roky prežila v Moj-
mírovciach. V roku 1951 sa presťahovala 
do Lužianok. V tomto období bola v Luži-
ankach len Ľudová škola, a preto strednú 
školu absolvovala v Zbehoch. Vyštudovala 
Pedagogickú školu v Nitre a svoje prvé uči-
teľské miesto dostala na OSŠ v Lužiankach. 
Zapájala sa do spoločenského života obce. 
Bola členkou ČSČK, ČSM, Zväzarmu, SČSP 
a ČSTV - Lokomotíva Lužianky. Mladí ľudia 
boli v tejto dobe veľmi aktívni. V obci sa na-
cvičovali divadelné predstavenia, estrády, 
hral sa hokej, volejbal, stolný tenis, futbal. 
V škole dievčatá hrali výborne hádzanú. 
Ženy nacvičovali spartakiádu, s ktorou 

vystupovali na II. celoštátnej spartakiáde 
v Prahe.
Po siedmIch rokoch práce v škole i v obci, 
odchádza s rodinou do mesta ruží, Hlohov-
ca. Dvanásť rokov v Hlohovci jej ubehlo ako 
voda a vracia sa späť do Lužianok. Prácu 
učiteľky nachádza v ZŠ pri LVS Nitra – Ky-
nek (Liečebno- výchovné sanatórium). Je to 
jedno zo zariadení s celoslovenskou pôsob-
nosťou, v ktorom sú umiestnené deti  z det-
ských domovov i rodín, u ktorých sa zistila 
prechodná alebo trvala výchovná i vzdelá-
vacia porucha takého druhu i stupňa, pre 
ktorú dieťa nemôže navštevovať riadnu ško-
lu.  Ide o poruchu súhrnne nazývanú ľah- 
ká  mozgová disfunkcia, ktorá má pôvod 
v organickom poškodení mozgu. Navonok 
sa neprejavuje hrubými motorickými alebo 
psychickými nedostatkami, ale iba potia-
žami v správaní a neskôr v učení.  V tom-

pokračovanie na str. 2
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Každá obec v našom okolí a hlavne jej ob-
čania mali nejakú prezývku, k niečomu  sa 
viažucu. Časom sa zaužívala a nakoniec si 
z nej nikto nič nerobil a brali ju ako samo-
zrejmosť, ktorá bola súčasťou života. Obča-
nov našej obce volali Fazulári. 
Či už preto, že táto strukovina sa vo veľkom 
pestovala v každom dome, v každej rodine 
alebo preto, že vtedy to bola potrava prevaž-
nej väčšiny obyvateľstva našej obce. Aké 
bolo zloženie našej obce to už nevieme, ale 
vieme, že nás volali a volajú Fazulári, fa-
zuľoví páni.  V časovom slede s blížiacim sa 
termínom našich hodov, napadlo vedúcu 
speváckej skupiny Lužiančanka, na vzdory 
všetkým neprajníkom a priaznivcom túto 
prezývku prevteliť do zábavného programu. 

Lužianske fazuľové hody

A tak slovo dalo slovo a zábavný program 
Lužianske fazuľové hody v podaní spevác-
kej skupiny Lužiančanka pod vedením Anny  
Horkovej  bol na svete. S programom sa 
stotožnili a sponzorsky prispeli Jozef Čurga-
li za Dozorný výbor  COOP Jednoty  Lužianky  
a podnikateľ Ľuboš Buch autodoprava. 
V spolupráci s Kultúrnou komisiou pri 
Obecnom zastupiteľstve v Lužiankach 
sa začali prípravy. Nakoľko kačice neboli 
ešte dobre vykŕmené, piekli sa zákusky, 
koláče bez nich. Nesmela chýbať na ta-
kýchto hodoch povestná dobrá fazuľovica 
s údeným mäsom, ku ktorej sa podávali 
domáce rezance a lokše. Jedla bolo dosť 
pre celú dedinu, o ktoré sa postarali člen-
ky speváckej skupiny. Tento veselý pro-

to zariadení pracovala až do odchodu do 
dôchodku. 
Láska k obci nezanikla, bola vždy nápo-
mocná, čo aj prejavila ako členka občian-
skeho výboru za Lužianky, pri Mestskom 

výbore v Nitre. Bola to 
doba, kedy sme boli 
súčasťou mesta Nitra. 
Popri svojich aktivitách 
a snaženiach, za ktoré 
bola mnohokrát ocene-
ná, si nájde ešte čas na 
svoje záľuby. Jej najväč-
šou záľubou je cestova-
nie, ktorému sa venuje 
viac ako dvadsať rokov 
a pri ktorej navštívila: 
Taliansko, Švajčiarsko, 

Nemecko, Slovinsko, Estónsko, Lotyšsko, 
Litvu, Fínsko, Belgicko, Holandsko, kde na-
vštívila múzeum J. A. Komenského, (1592- 
1670), ktorý je pochovaný v Nardene pri 
Amsterdame. Dobre sú jej známe mestá 

ako Londýn, Paríž, Rím. Vrcho-
lom cesty bol ostrov Capri. Pekná 
je Neapol, sopka Vezuv. Krásne 
sú vraj Pompeje ale najkrajšie je 
Slovensko, ktorého neopísateľné 
krásy prírody  sú zaujímavé v kaž-
dom ročnom období.  Okrem krás 
prírody ju inšpirovali hrady a zám-
ky, ktorých historické bohatstvo 
a krásu má ešte v sviežej pamäti. 
Okrem cestovania rada lúšti krí-
žovky, rada číta, hlavne historické 

knihy. Okrem svojich záľub, ktorých je ne-
úrekom rada sa zapája do spoločenského 
života v obci. Je aktívnou členkou výboru 
ZO JDS v Lužiankach, členkou ZO SZZ ako 
i ČK. Za jej aktívnu činnosť a snaženie by 
som sa jej chcel poďakovať a zaželať jej 
pevné zdravie, spokojnosť a radosť v kru-
hu svojich najmilších a najbližších, dvoch 
synov, dvoch dcér a troch vnúčat, ktorým je 
dobrou babičkou.                                                                                                                    

Milan Cabánek 

gram s dobrým jedlom z receptov starých 
mám bol doplnený ako inak aj peknou 
piesňou. Svojou troškou do mlyna pri- 
speli aj spevácke skupiny pozvané na osla-
vu fazuľových hodov: Čabanka, z Čabu, 
Šuriančanka zo Šurianok, Hajčanka z Háj-
skeho, Ivančanka z Ivanky,  a domáci, Lúč 
a Lužiančanka.
Zábava bola vynikajúca, Hostia, publikum 
i usporiadatelia spokojní s programom, ob-
čerstvením i celkovou náladou. Naprázdno 
neobišiel ani starosta Lužianok, súbor Ča-
bančanka mu odovzdal  slávnostne krásny 
fazuľový veniec.  Vďaka patrí všetkým účin-
kujúcim, organizátorom i publiku, ktorí sa 
zúčastnili Lužianskych fazuľových hodov 
dňa 29. 8. 2009 v Lužiankach.                                                                             

Milan Cabánek
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Slávnosť sv. birmovania v Lužiankach

Po roku vo farnosti Lužianky

V našej farnosti Lužianky sa 10. októbra 
2009 konala vzácna slávnosť. 37 mladých 
chlapcov a dievčat z našej farnosti prijalo 
z rúk otca biskupa Viliama Judáka sviatosť 
kresťanskej dospelosti, sviatosť birmova-
nia. Na úvod sv. omše v mene celej farnosti 
privítal otca biskupa starosta obce Milan 
Cabánek. V homílií otec biskup birmovan-
com okrem iného zdôraznil: „Pán Boh vás 
miluje po mene, jednotlivo, nie ako masu. 
Každý ste jedinečný a neopakovateľný... 
Každý budete žiť sami za seba. Nikto nemô-
že za vás žiť... Táto sviatosť je sviatosťou 

Hovorí sa, že prvý rok vo farnosti kňaz 
nemá toho veľa rozprávať, že má skôr po-
čúvať a všímať si zvyky, zlozvyky, má pozná-
vať ľudí ich starosti, radosti. Z tohtoročného 
pozorovania našej farnosti mi dovoľte, milí 
farníci, ale aj ostatní občania našej obce 
Lužianky (lebo podľa CIC mám byť farárom 
nielen pre svojich veriacich, ale pre všet-
kých ľudí, ktorí žijú vo farnosti), aby som 
položil na papier niektoré podnety. 
Farnosť je územná alebo osobná (pre vy-
sokoškolákov, vojakov...) Naša farnosť bola 
založená v roku 1968. Do farnosti patria 
veriaci podľa trvalého alebo prechodného 
bydliska. Farnosť ustanovuje diecézny bis-
kup. Farára alebo administrátora farnosti 
menuje biskup. Podľa CIC povinnosti fará-
ra sú vysluhovať sviatosti, pochovávanie, 
požehnanie krstného prameňa, vedenie 
procesií, slávenie Eucharistie v nedele 
a v prikázané sviatky. Vytvárať z veriacich 
spoločenstvo, farskú rodinu. Preto má fa-
rár navštevovať rodiny, požehnávať domy, 
nosiť Eucharistiu chorým po domoch. A tak 
poznať radosti a trápenia svojich farníkov 
a pomáhať im. Okrem duchovnej služby má 
farár na starosti aj materiálnu zodpoved-
nosť za kostol, farskú budovu a iné majet-
ky, polia, ktoré vlastní farnosť v rámci svojej 
územnej lokality.
Pripravovať sa a pristupovať ku sviatos- 
tiam tu v Lužiankach – a prečo?
Toto sú fakty napísané podľa cirkevného 
práva (CIC). Vieme však dobre, že život 

zodpovednosti, aby ste  išli ďalšou cestou 
ako ľudia, ktorí vedia prečo žijú, prečo pri-
jímajú sviatosti, prečo chodia do kostola, 
prečo zachovávajú desatoro, prečo žijú 
podľa evanjelia, prečo počúvajú Cirkev...“ 
Na záver slávnostnej sv. omše otec biskup 
požehnal obrázky kostola ako pamiatku na 
dnešnú slávnosť. Povzbudil birmovancov 
a ich rodičov a birmovných rodičov, aby to, 
čo v ďakovnom príhovore sľúbili aj v živote 
splnili. 
Slávnosť sa skončila obedom, na ktorý boli 
pozvaní otec biskup a prítomní kňazi.

je pestrejší a nedá sa vtesnať do rubrík 
a predpisov. Otvorená otázka našej farnosti 
je, že sme prímestská farnosť. Mnohí ľudia 
chodia do práce do mesta Nitry a aj väčši-
na detí chodí do základných škôl do mesta 
Nitry. Preto si mnohí ľudia z našej farnosti 
často zamieňajú svet práce a svet školy so 
svojou farskou rodinou. Neuvedomujú si, 
že ani ich vlastná rodina nežije v Nitre, ale 
v Lužiankach. Podobne je to aj s našou far-
skou rodinou v Lužiankach. Mnohí rodičia 
(väčšina) prichádzajú na farský úrad len pre  
„prepúšťajúci papier“, aby mohli svoje deti 
dať pokrstiť, pripraviť na sviatosť 1. sv. pri-
jímania, na sviatosť birmovania, na prijatie 
sviatosti manželstva v Nitre. Argumentujú 
tým, že tam sa deti v škole spoločne pripra-
vujú na sviatosť 1. sv. prijímania alebo svia- 
tosti birmovania. Poprosil by som, aby mi 
bolo dovolené k tomu povedať nasledovné 
(viď povinnosti farára podľa CIC 530). Ško-
la, ani cirkevná nie je cirkevno-právne zod-
povedná za prípravu ku sviatostiam. Škola 
a vyučovanie náboženstva na škole je jed-
na vec a príprava ku sviatostiam (krst, 1. 
sv. prijímanie,  birmovanie, sv. manželstva) 
je zodpovednosťou farára. Preto sa farárovi 
nariaďuje, aby robil farské katechézy, ktoré 
majú pripraviť kandidátov na prijatie svia-
tostí. On má potom aj zodpovednosť pripus-
tiť ku prijatiu sviatosti alebo nie. Príprava 
ku sviatosti predsa nie je len nejaké množ-
stvo informácií, otázok. Každou sviatosťou 
sa človek viac a viac začleňuje do farského 

spoločenstva, kde som doma, kde mám 
svojho duchovného otca, pána farára, ktorý 
sa za mňa modlí každý deň, ktorý obetuje 
za mňa každú nedeľu a každý prikázaný 
sviatok svätú omšu, ktorý ma pozná ako 
svojho syna, ako svoju dcéru.
Kardinál Jozef Tomko často zdôrazňuje, že 
ľudia aj v dnešnej dobe musia mať „kore-
ne“, jednoducho povedané musia vedieť 
kam patria! On hovorí o troch základných 
koreňoch človeka. Prvý sú jeho ľudské 
korene: nesmiem sa hanbiť za svojich ro-
dičov, za svoju krv, za svoju rodinu, veď 
odtiaľ existenčne, geneticky a biologicky 
pochádzam. Druhé sú národné korene: byť 
hrdý na Slovensko, na jeho históriu, na zá-
zrak, že prežilo tých asi 150.000 Slovákov 
z čias Veľkej Moravy až dodnes a že máme 
vlastný štát. Tretie korene sú náboženské: 
byť hrdý na svoj kostolík, na svojho farára, 
na svoju farnosť, kde som bol pokrstený, 
kde som chodil na stretnutia na faru, kde 
som sa zúčastňoval na výletoch, púťach, 
letných táboroch s naším farárom, s našimi 
animátormi, ale i kde som chodil upratovať 
farskú záhradu, upratovať každú sobotu 
náš kostol.
Aj v dnešnej dobe, keď bývame inde, pracu-
jeme, študujem inde, nesmieme zabúdať, 
kde sme doma. Domov nie je tam, kde pra-
cujeme, kde chodíme do školy. Domov je 
tam, kde je náš otec, kde je naša mama, 
kde je náš dom! Ak to platí pre náš biolo-
gický domov, kde sú otec a mama, tak to 
má platiť aj pre náš duchovný dom (kostol) 
a pre nášho duchovného otca (farára). Pro-
sil by som, keby sme nezmiešavali kompe-
tencie školy a pracoviska, ktoré sú jasné, 
s tým, čo nám ponúka rodina i tá biologická 
i tá duchovná, farská.
Chodiť do kostola tu vo farnosti Lužianky 
– a prečo?
V našej farnosti máme 2 733 obyvateľov, 
z ktorých chodí v nedeľu alebo prikázaný 
sviatok do kostola pravidelne asi 500 ľudí. 
Viem, že niektorí sú v nedeľu v práci ale-
bo sú chorí, ale rozhodne nie je 2.233 ľudí 
z našej farnosti buď v práci alebo sú chorí. 
Farské spoločenstvo, farská rodina sa má 
stretávať každú nedeľu okolo oltára, na kto-
rý prichádza Pán Ježiš, so svojim duchov-
ným otcom. Máme načerpať silu do nasle-
dujúceho týždňa, dospelí do práce, žiaci do 
učenia. Kde chceme brať silu vo svojom ži-
vote? Myslíme si, že ju nájdeme nedeľným 
chodením po obchodnom dome namiesto 
po kostolnom dome!? Myslíme si, že ju ná-
jdeme tým, že budeme počúvať TV, internet 
namiesto, aby sme počúvali Boha a Cirkev 
v kostole!? Myslíme si, že ju nájdeme na 
nedeľnej prechádzke so svojim psom na-
miesto, aby sme mali viac detí a chodili na 
prechádzku s ľuďmi!? Mimochodom, videli 
ste už prechádzať sa psa, ktorý by viedol 
na vodítku svojho najlepšieho priateľa daj- 
me tomu slimáka.... Nemá si každý hľadať 
seberovného a my ľudia aj niečo alebo 
niekoho viac ako sme my, svojho Stvori-
teľa!? A vôbec, nie sú naše mačky, psy, 
internety, TV, návšteva hostincov, obcho-
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dov len biednou náhradou za niečo pod-
statné, kedy sami seba láskavo klameme?
Nemám nič proti mačkám, psom, interne-
tu, hostincom, obchodom, len im dajme 
svoje miesto, ktoré im v našom živote patrí. 
Pred nich rozhodne musíme postaviť živých 
ľudí (nie tých z TV) a ešte pred nich musíme 
postaviť Boha a jeho vôľu, ktorú spoznáva-
me vo svedomí a toto si objektivizujeme, 
keď počúvame Cirkev (sv. Otca, biskupov, 
kňazov).
Prispievať v nedeľu pri sv. omši do zvon-
čeka – a prečo?
Každá rodina žije tak, že všetko dáva do 
spoločného. Každý prispieva koľko môže. 
Všetko je to dané pomerom rokov a schop-
ností. Okrem toho, že sa všetci v rodine majú 
radi a sa na seba usmievajú, je pravda, že 
láska ide cez žalúdok. Láska je – čuduj sa 
svete – niečo veľmi praktické a materiálne. 
Rodina má taký prirodzený okruh záujmu, 
stará sa o svojich členov, nestará sa pri-
márne o susedov a o ich deti, ale stará sa 
o svoje deti, nestará sa o susedov dom, ale 
stará sa o svoj dom.

Aj naša farská rodina má „svoje deti“, o kto-
ré sa stará a má aj „svoj dom“, o ktorý sa 
stará (kostol + farská budova). Povinnosť 
farára je podľa CIC, aby cirkevný majetok 
ochraňoval a zveľaďoval. V tomto zmysle 
sme minulý rok začali s generálnou opra-
vou farskej budovy. Chcel by som poďako-
vať všetkým darcom, ktorí prispeli doteraz 
na opravu farskej budovy. V prvom rade 
Obecnému úradu v Lužiankach za dotáciu 
na opravu kúpeľní a sociálnych zariadení na 
fare. A potom aj všetkým 
tým drobným a anonym-
ným darcom, ktorí prispe-
li na opravu fary. Doteraz 
sú vykonané nasledovné 
opravy: generálna opra-
va sociálnych zariadení 
+ prívod vody a nové od-
pady, nový prívod elektri-
ny a výmena káblov za 
medené + nové zásuvky 
a vypínače, generálne 
oprava kuchyne: odpady, 
nový prívod vody, dlaž-

Prítomnosť obohaťme minulosťou
V tomto období ožívajú v slovenskom náro-
de spomienky na dobu, v ktorej sa začali pí-
sať jeho dejiny. Národ po stáročia preverili 
ťažké skúšky, v ktorých obstál a dnes je vý-
sledkom jeho vytrvalosti a húževnatosti sa-
mostatný štát na európskom kontinente.
Spevácka skupina LÚČ svojou kultúrnou 
činnosťou prispieva k obohacovaniu po-
dujatí, ktoré organizujú rôzne inštitúcie, 
organizácie, spolky a skupiny. V mesiaci 
máji bola pozvaná spríjemniť posedenie 
v Dražovciach na znak úcty a vďaky sväté-
mu Urbanovi. 24. mája popoludní sme teda 
nasadli do vozidiel a za pekného slnečné-
ho počasia sme sa dopravili do Dražoviec 
pod vinohrady, kde nás čakala hlavná or-
ganizátorka. 
Odtiaľ spoločne s ostatnými účinkujúcimi 
a domácimi obyvateľmi sme vystupovali 
k soche sv. Urbana, ktorú postavili pred 
viac ako sto rokmi bratia vinohradníci. Idúc 
poľnou hrboľatou a prašnou cestou sme 
si po jej oboch stranách mohli obzrieť haj- 
lochy, chatky i vysoké honosné chaty, ale 
najmä vzorne ošetrené vinohrady.
Pri soche sv. Urbana nás už privítal kňaz 
s dvomi miništrantmi. Dražovská spevác-
ka, folklórna skupina sakrálnymi piesňami 
otvorila slávnostnú pobožnosť a po nich na-
sledovalo slávenie bohoslužby.
V krátkosti priblížim život sv. Urbana, pre-
tože o ňom sú iba neúplné informácie. Sv. 
Urban, čiže pápež Urban I. bol Rimanom 
a v poradí 17. pápežom. Na Petrovom stolci 
sedel v rokoch 222 – 230. Priviedol veľa 
pohanov do kresťanskej cirkvi. Je patró-
nom vinohradníkov.
Po skončení  obradov sme  sa vrátili do obce 
a potom pokračoval kultúrny program. Bolo 
veľmi teplo, nám príjemne, lebo pri pek-
ných pesničkách o viniciach, hrozne a víne 

nám čas rýchle ubiehal. Obecenstvo bolo 
vďačné a nadšené, často si zanôtilo známe 
piesne, zaspomínalo na svoju mladosť, na 
prácu vo vinohradoch, lisovanie hrozna, na 
radosť, keď vínna réva urodila veľa pekných 
strapcov a vína bolo na ponúkanie známych 
a na sucho neobišli ani okoloidúci. 
Pohodu spoločnosti vhodne dotvárala aj 
školáčka, hrajúca na gajdy. Na tomto hudob-
nom nástroji v nitrianskom regióne zried- 
kavom, ju naučila hrať babka. Všetkým 
nám bolo veselo a záver akcie sme ukon-
čili spoločnými piesňami. Pookriati na tele 
i na duši, ťažko sme sa lúčili s usmiatymi 
organizátormi a účinkujúcimi. Vyjadrujeme 
poďakovanie všetkým tým, ktorí túto sláv-
nosť sv. Urbana pripravili, aj tým, ktorí ju 
spontánne a s citom doprevádzali.
Skupina LÚČ okrem svojej hlavnej činnosti, 
ktorou je spev, si plní aj iné záväzky voči de-
dine. Tak to bolo aj v utorok 30. júna, keď 
od 1600 h. pracovala na úprave korytovské-
ho cintorína. Každý so svojim náradím, mo-
tykou, hrabľami alebo krovinorezom usilov-
ne čistil cintorín. Nezabudli sme ani na kríž, 
ktorý naši muži natreli lakom. Opílili suché 
konáre gaštana. Ženy priniesli kvety, ktoré 
nasadili do pripravených nádob. Pracovali 
sme horlivo, len dážď nás z času načas odo-
hnal. Búrkové prehánky prišli vhod, nútené 
prestávky boli príležitosťou zaspomínať na 
minulosť. Chválili sme našich predkov, aké 
kvalitné výrobky zhotovovali. Svedčí o tom 
náhrobný kameň z roku 1902, ktorý ani ne-
priazeň času nezničila za 107 rokov. 
Veľmi si ceníme, že naša folklórna skupina 
bola pozvaná na Cyrilo – Metodskú slávnosť 
do Nitry v nedeľu 5. júla. Už pri príchode 
sme stretávali spevácke súbory, ktoré boli 
rozmiestnené v podhradí. Spolu s nimi sme 
prispeli spevom do kytice podujatí a vzdali 

poklonu veľkému dielu solúnskych bratov.
Túžba po pravde spaľovala panovníkov 
Veľkomoravskej ríše Rastislava a jeho syna 
Svätopluka, vládnuceho v Nitrianskom 
kniežatstve. Toto uvádzajú historické pra-
mene. Preto sa obidvaja rozhodli vyslať 
poslov byzantskému cisárovi Michalovi III. 
do Carihradu v roku 862 s nasledujúcou 
prosbou: „My Slováci sme prostý ľud a ne-
máme nikoho, kto by nás naučil pravdu 
a vyložil nám jej zmysel. Tak teda vladika, 
pošli nám takého muža, ktorý nás napraví 
na všetku pravdu.“Byzantský panovník už 
nasledujúci rok vyslal Konštantína a Meto-
da so sprievodom na Veľkú Moravu. Ešte 
pred príchodom Konštantín zostavil novú 
abecedu „hlaholiku“ a po príchode obidva-
ja bratia zaviedli staroslovenčinu do liturgie 
ako bohoslužobný jazyk. Solúnski bratia aj 
so svojimi pomocníkmi založili učilište, kde 
sa vyučovalo písanie a čítanie v reči ľudu. 
Preložili bohoslužobné knihy a Sväté písmo. 
V roku 867 sa Konštantín a Metod vybrali 
do Ríma, aby tam získali oficiálne povole-
nie na všetku činnosť, ktorú vykonávali na 
Veľkej Morave. O rok neskôr sa Konštantí-
nove zdravie veľmi zhoršilo. Po vstupe do 
kláštora prijal rehoľné meno Cyril a 14. 
februára 869 zomiera, ako 42 ročný. 
Pôsobenie Metoda priblížil Mons. Srakič, 
arcibiskup v Dakove - Osieku v Chorvátsku, 
ktorý bol hlavným celebrantom slávnostnej 
sv. omše, na ktorej sa zúčastnila aj naša 
spevácka skupina. V kázni uviedol, že pá-
pež Hadrian II. vysvätil Metoda za arcibis-
kupa r. 869 do sriemskeho arcibiskupstva, 
ktoré sa rozprestieralo na území Panónie 
(pod čo spadalo aj dnešné Chorvátsko) 
a taktiež bol vymenovaný za pápežského 
legáta pre Panóniu a Veľkú Moravu. Metod 
zomrel 6. apríla 885. 
S obdivom sme hľadeli na vybranú skupinu 
veriacich, poväčšine krojovaných, v ktorej 
bol aj náš manželský pár Paľko a Katka Slo-

ba, obklady, nová kuchynská linka, nová 
izolácia na balkónoch fary. Pripravujeme 
postupnú výmenu okien na fare. V tomto 
zmysle by som vás chcel poprosiť aj naďalej 
o štedrosť a pomoc pre dokončenie opravy 
našej fary, ktorá bude slúžiť našim deťom 
a mládeži pri katechézach a dospelým pri 
príprave ku sviatosti manželstva a každé-
mu, kto príde žiadať o duchovnú pomoc 
a povzbudenie. 

Dp. Michal Stríženec
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Návšteva Južnej Moravyvákoví, ktorí prinášali obetné dary na oltár.
Záver liturgie bol fascinujúci, keď dvaja 
ľudoví speváci, jeden na fujare vzdali hold 
Panne Márii mariánskymi piesňami, čím 
prejavili úctu cyrilo – metodskému odkazu. 
Všetci dbajme, aby vzácne dary viery a kul-
túry, ktoré nám zanechala minulosť boli 
chránené a oživované, odovzdávané ďal-
ším generáciám.

Katarína Šebová

Prázdninové obdobie využíva okrem 
školákov aj práceschopné obyvateľstvo  
a dôchodcovia k relaxu. Využili ho aj členo-
via ZO SZZ V Lužiankach  na poznávanie 
prírodných, kultúrnych a historických krás 
Južnej Moravy, kam dňa 15. – 16. augusta 
zorganizovali zájazd. Odchod  z Lužianok 
bol v sobotu v skorých ranných hodinách lu-
xusným autobusom s presným príchodom 
na jednotlivé zastávky.  Účastníci zájazdu  
prišli včas a z ich tvárí vyžarovala radosť 
i očakávanie. Prvou zastávkou v Juhomo-
ravskom kraji bol štátny zámok Valtice. 
Jeho história je veľmi stará, datuje sa do 
11. storočia, kedy vzniklo opevnené sídlo 
na rieke Dyje.  Koncom 14. storočia prevzal 
zámok rod Lichtenštajnových. Ako nás obo-
známila šarmantná sprievodkyňa, zámok 
je perla barokovej architektúry, ktorej zá-
klad dal v roku 1690 rakúsky architekt J. B. 
Fischer z Erlachu a talian A. Beduzzi. 
Po II. svetovej vojne bol zámok využívaný 
ako skladište pre armádu. Až v 60. rokoch 
XX. storočia obnovil štát interiér do dnešnej 
podoby. Návštevníkov  zaujali obrazy s por-
trétmi šľachticov, výjavy z gréckej mytológie, 
prírody a zvieratstva. Interiéri   aj exteriéri 
zámku sú čisté, upravené a starostlivo udr-
žiavané. Vzhľadom na unikátnu architektú-
ru a okolitú prírodu bol Lednicko- Valtický 
areál v roku 1996 zapísaný do zoznamu 
svetového dedičstva UNESCO. Po hodino-
vej prehliadke Valtického zámku, sme sa 
presunuli do Ledníc. Organizátori zájazdu 
rešpektovali augustové horúce dni a preto, 
aby účastníkov zájazdu osviežili, zaradi-
li do programu aj plavbu loďou po kanály 
v lednickom parku. Lodivod nás oboznámil 
s bohatou flórou a faunou parku a upozor-
nil na romantickú stavbu – minaret, ktorú 
projektoval a staval J. Hardtmuth, ktorý bol 
aj úspešným vynálezcom tužky a stal sa za-
kladateľom známej firmy na výrobu tužiek 
Koh-i-nor L.&C. Hardtmuth.
Po obedňajšej prestávke a individuálnom 
programe sme spoločne navštívili zámok 
Lednice, ktorý bol zo začiatku letným síd-
lom Lichtenštajnových, jedného z najvý-
znamnejších šľachtických rodov strednej  
Európy.  Títo panovníci si dali prestavať 
v roku 1846 – 1858 zámok do slohu an-

glickej gotiky. Aj v ďalších rokoch až do XX. 
storočia oživovali  gotický sloh novými prv-
kami s modernými materiálmi. Na tomto 
sa podieľal  i anglický architekt Desvignes, 
ktorý projekčne obohatil zámok o výstav-
bu skleníkov, ale realizáciu prevzal do rúk 
mladý viedenský architekt , ktorý v priebe-
hu výstavby zomrel a prestavbu zámku i so 
skleníkmi dokončil jeho asistent. Vybave-
nie zámku je luxusné, podieľa sa na ňom 
drevené obloženie stien, kazetové drevené 
vyrezávané stropy, tapety, umelecky vyre-
závaný nábytok a filigránske lustre. Všetko 
tvorí jeden harmonický a neopakovateľný 
celok,  na čom sa popasú nielen oči ná-
vštevníka ale človek až žasne nad toľkou 
krásou dômyselne zhotovenou rukami rez-
bárov a ich láskou k tomu ktorému kusu 
dreva, z ktorého to všetko vytvorili. Zámoc-
ký park je starostlivo upravený, kríky vystri-
hané do rôznych tvarov a v skleníkoch sa 
nachádza množstvo tropických a subtropic-
kých rastlín. Unavení, ale šťastní po preh-
liadke Valticko – Lednického areálu sme 
sa presunuli autobusom do Kyjova. Malá 
prestávka s občerstvením v útulnej vinárni 
a prehliadka pivnice s množstvom fľaško-
vého, bieleho, ružového a červeného vína   
nám dobre padla na trase do Kyjova. 
Po ubytovaní sme navštívili centrum mesta 
aby sme zistili kde sa budú konať nedeľné 
dožinkové slávnosti. 
V nedeľu ráno sme navštívili farský kostol 
Nanedovzatia  Panny Márie v ktorom sme 
si pri omši spomenuli na nitrianske hody. 
Niektorí záhradkári navštívili aj výstavu 
zvierat.  Speváci zo skupiny Lúč a zároveň 
aj členovia záhradkárskej organizácie si 
dohovorili vopred vystúpenie, ktoré mali na 
pravé poludnie.  Po absolvovaní vystúpenia 
sa spevácka krojovaná skupina odfotogra-
fovala pred kultúrnym domom, v pozadí 
s plagátom  s nápisom  XV. Kyjovské letní 
slávnosti. 
Potom nasledoval individuálny program, 
ktorí mnohí využili na zakúpenie  darčekov 
pre svojich príbuzných. O 1500h. sme na-
stúpili do autobusu, ktorý nás s krátkymi 
prestávkami na občerstvenie, veselou vra-
vou a spevom priviezol do Lužianok.

                                       Katarína Šebová

Nedeľa 13. septembra 2009, bola neoby-
čajná, nakoľko sa niesla v znamení výstavy. 
Už po 27-krát sa konala výstava ovocia a 
zeleniny v KD Lužiankach. Hneď ráno si ve-
riaci v kostole všimli krásne naaranžovaný  
obetný kôš ovocia i zeleniny a vzorne vyob-
liekané predsedníctvo záhradkárov, sedia-
ce v prvých dvoch laviciach, ktoré sa aktív-
ne zapájalo do priebehu bohoslužieb. Veľa 
dôstojný pán farár úvodom sv. omše priví-
tal a oboznámil veriacich, že bohoslužba je 
obetovaná za záhradkárov. Po skončení sv. 
omše bola možnosť isť si pozrieť výstavné 
exponáty do kultúrneho domu. 
Oficiálny program začal o 1500h., kedy pred-
seda organizácie Ing. Stanislav Beňo priví-
tal prítomných a s veľkou radosťou konšta-
toval, že počet vystavovateľov sa zvýšil na 
35 v porovnaní s predchádzajúcim rokom. 
To nasvedčuje tomu, že pracovité ruky zá-
hradkárov a ich štedré srdcia chcú potešiť 
všetkých zúčastnených na výstave. Modlit-
bu poďakovania a požehnanie úrody vyko-
nal Vdp. Michal Stríženec. Potom predseda 
záhradkárskej organizácie pridal trochu 
štatistiky. Skonštatoval, že najviac bolo vy-
staveného ovocia, až 117 exemplárov, pre-
važovali jablká, hrušky a hrozno. Zelenina 
bola zastúpená 89-krát a tvorila ju najmä 
paprika, tekvice a ozdobné tekvičky. Vysta-
vované exponáty boli veľmi pekne naaran-
žované a výrazne označené. Pohľad na pes-
trofarebné plody rôzneho tvaru a veľkosti 
doplnené rozkvitnutými kvetmi vo vázach 
a črepníkoch poznášali ľudskú dušu a na-
bádal k zamysleniu, že za všetku túto krásu 
je treba byť povďačný a tešiť sa z toho, že ju 
môžeme počas života vidieť a niektoré plo-
dy aj konzumovať, čím sa náš život skvalit-
ňuje. Výstava ovocia a zeleniny  bola oboha-
tená ľudovými piesňami v podaní speváckej 
skupiny Lúč, ktorá bola vyzvaná na pódium 

boli krásne. Boli vyhlásené tri miesta z ovo-
cia a zeleniny a ich vystavovatelia boli od-
menení. Odmenu dostali tí, ktorý doniesli 
vystaviť úrodu a tí, ktorí si kúpili tombolu. 
Táto nedeľa bola naozaj inšpirujúcou. Mô-
žeme byť povďační všetkým organizátorom, 
vystavovateľom a ostatným, ktorí nejakou 
formou prispeli k uskutočneniu výstavy.  Po-
tešili srdcia návštevníkov, povzbudili ostat-
ných prítomných k aktívnemu zapojeniu sa 
v ďalších ročníkoch súťaže. Rozšírili hranice 
poznania o menej známe odrody a druhy 
ovocia a zeleniny ako aj ďalšie zvláštnosti, 
ktoré bolo možné vidieť  iba na výstave ovo-
cia a zeleniny v KD Lužianky.

                                 Katarína Šebová.

Vitajte na výstave 
ovocia a zeleniny

až 4-krát. Veľmi ťažkou úlohou bolo vyhod-
notenie najkrajších exponátov, lebo všetky 
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Jar – radosť a krása, bol názov kultúrneho 
podujatia, ktorý pre občanov pripravil spe-
vácky súbor Lužiančanka a Kultúrna ko-
misia pri Obecnom zastupiteľstve v Lužia- 
nkach v nedeľu 31. mája 2009. Kultúrny 
program bol spojený s nezvyčajnou súťa-
žou „O najkrajšie mužské nohy“.
Najskôr sme sa zišli obe spevácke skupi-
ny LÚČ a Lužiančanka a niekoľko občanov 
pred obecným úradom. So spevom sme zlo-
žili a odniesli suchý máj, ktorý celý mesiac 
zdobil našu obec.
Potom sme sa všetci presunuli do sály kul-
túrneho domu. Mária Pagačovičová otvorila 
kultúrny program úvodnou básňou. Staros-
ta obce Milan Cabánek privítal všetkých 
prítomných a poprial im príjemnú zábavu. 
Lužiančanka svojou scénkou, priblížila prí-
tomným  ako sa  v minulosti trávili voľne 

Z aktivít speváckeho súboru Lužiančanka

dni.  Z príjemnej minulosti sme sa potom 
vrátili do súčasnosti a venovali sme sa 
mužským nohám. Do súťaže sa prihlásilo 
12 súťažiacich. O zábavu nebolo núdze. 
S chuťou sme sa smiali na rôznych taneč-
ných kreáciách, ktoré predvádzali súťažiaci. 
Kým mala porota prácu s výberom, prítom-
ných zabávali speváci súborov Čabanka, 
LÚČ a Lužiančanka.
Potom vyniesla porota svoj verdikt. Víťazom 
sa stal a teda majiteľom najkrajších muž-
ských nôh je Karol Szabo, z Lužiančanky.  
Po odmenení víťaza a speváckych súborov 
boli odmenení aj diváci  piesňou „V tých Lu-
žiankach pri kostole lipka zelená...“, ktorú 
spievali spoločne všetci speváci.  Rozišli 
sme sa  s dobrým pocitom.

Eva Čentéšová

Stretnutie 
po 50 rokoch
Sú stretnutia, ktoré nám dokážu preme-
niť obyčajný deň na sviatok. Jedno z nich 
bolo v piatok 19. júna 2009, kedy sa stret-
li absolventi Základnej osemročnej školy 
v Lužiankach z roku 1959 o tretej hodine 
popoludní.
Uplynulo neuveriteľných päťdesiat rokov, 
kedy sme opustili brány základnej školy. 
Mnohí z nás si aj po tak dlhom čase pa-
mätáme na našu rozlúčku so školou. Nad 
dverami našej staručkej triedy bolo hniez-
do a z neho vyletúvali lastovičky s našimi 
menami. Ako tie lastovičky sme sa rozpŕchli 
na všetky strany Slovenska a išli hľadať svo-
je šťastie. Vo svete sme sa poučili, vyučili, 
vyštudovali i vycvičili. Prešli sme siedmimi 
horami a mnohými zamestnaniami, preži-
li prvú, druhú a možno aj tretiu lásku. Pri 
troche šťastia sme sa aj povydávali, oženili, 
priviedli na svet a vychovali deti. Dnes, keď 
máme už po šesťdesiatke, na mnohé veci 
sme si už zvykli a preto ich neriešime.
Niektorí z nás sa ešte venujú svojej práci, 

ostatní už len svojim koníčkom a vnúča-
tám. Takto si vychutnávame každodenné 
okamihy.  Bolo tak aj v tento piatok, kedy 
sme sa už ako dôchodcovia stretli a spo-
ločne sa tešili. 
V roku 1959 v dvoch triedach nás bolo 49 
žiakov. Dnes je nás žiaľ už o 8 menej. Stret-
lo sa nás tridsať. Na našu radosť pozvanie 
prijali a na stretnutie prišli aj naši traja pe-
dagógovia, Karolína Cimprichová, Frederika 
Vavrincová a Eugen Toman. Pozvaný bol aj 
Juraj Komora, ktorý sa zo zdravotných dôvo-
dov nemohol zúčastniť. Mnohých z nás naši 
vyučujúci po toľkých rokoch už nespoznali. 
Nepoznali sme sa mnohí ani my spolužiaci,  
o to srdečnejšie sme sa zvítali. Opäť sme 
mali k sebe blízko, ako vtedy, keď sme se-
dávali v školských laviciach.
V pekne pripravenej sále Kultúrneho domu  
v Lužiankach nás milo privítala triedna 
učiteľka 8. A triedy Karolína Cimprichová 
a starosta obce Milan Cabánek.
Na slávnostnej triednickej hodine vyzvala 
triedna učiteľka podľa abecedy žiakov, aby 
odpovedali na otázku, ako prežili a prežíva-
jú svoj život. Počúvali sme sa, ale i zasmia- 
li, lebo z mladých ustráchaných žiakov tu 

zrazu boli dospelí ľudia, babičky, dedkovia, 
ktorí hovorili vážne i veselo o svojom živote. 
Naši učitelia nás dobre vystrojili do života. 
Mnoho ich kolegov na stredných školách 
ocenilo naše dobré základy z jednotlivých 
predmetov.
Najkrajšie spomienky nám zostali na zalo-
ženie hádzanárskeho oddielu v Lužiankach. 
Spomínali sme na to, ako hádzanou žila celá 
obec. Sme hrdé na to, že mnohé z nás boli 
pri zrode tohto krásneho športu a zotrvali 
pri ňom až do konca. Hádzaná preslávila 
Lužianky v celom Československu. Vďaka za 
toto patrí učiteľovi Jurajovi Komorovi, ktorý 
bol dlhoročným trénerom hádzanárskeho 
oddielu dorasteniek a neskôr aj žien.
Myslím si, že toto stretnutie obohatilo každé-
ho z nás. Dozvedeli sme sa o živote svojich 
spolužiakov, porovnávali sme svoj život so 
životom ostatných, zasmiali sme sa, zabavili 
a zaspomínali si. Pochopili sme, že život má 
dnes iné hodnoty, ako tie z mladosti. Veľa 
snov sa nám zrútilo, ale aj naplnilo. Počas 
uplynulých rokov sme prežili veľa zábavy, sta-
rostí. Pribudli nám vrásky na tvári aj na duši. 
Za každou vráskou je nová skúsenosť, nové 
poznanie, zmúdrenie. Pri výstupe po scho-
doch nás dnes bolia kĺby a vyzerať sviežo 
a dobre nás stojí čoraz viac času a námahy. 
Na záver mi dovoľte poďakovať všetkým na-
šim pedagógom, ktorí nás učili od 1. až po 8. 
triedu. Podieľali sa na formovaní našej det-
skej i dospievajúcej osobnosti. Ďalej by som 
chcela poďakovať starostovi obce Milanovi 
Cabánekovi za milé prijatie, našim spolužia-
kom organizátorom stretnutia: Ing. Dagmar 
Jančiovej, Janke Sedlákovej (Benovej), M. 
Kečkešovej (Brezovskej), Anne Polákovej 
(Mihálovej), Jozefovi Poláčikovi a v nepo-
slednom rade aj kuchárkam Anne Zelená-
kovej a Anne Gregorovej, ktoré sa postarali 
o výborné pohostenie.
Vďaka patrí aj vám všetkým, milé spolužiač-
ky a spolužiaci, ktorí ste si našli čas a na 
stretávku prišli. Vzájomne sme sa obohatili 
krásnymi myšlienkami, úsmevmi. 
Milí spolužiaci, želám  si, aby sme sa pri ta-
kýchto vzácnych chvíľach mohli stretnúť aj 
v budúcnosti. 

Mgr. Emília Pilátová, rod. Štefanková
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Oslavy sviatku svätého Floriána

Zo života škôlkarov

Už po 5-krát Dobrovoľný hasičský zbor 
v Lužiankach v spolupráci s riaditeľstvom 
Základnej školy s materskou školou v Lu-
žiankach, zorganizovali „Hasičský deň“ pri 
príležitosti sviatku sv. Floriána, patróna ha-
sičov. Hasičský deň sa uskutočnil 2. mája 

Príchod jari bol vždy symbolický tým, že 
podľa starých ľudových tradícií a zvykov sa 
jar začne utopením Moreny, aby letečko pri-
šlo do našich domovov a prinieslo radosť 
z odchodu krutej vládkyne zimy. 
„Letečko“ ako symbol jari je charakteristic-
ké prebúdzaním sa prírody a rozkvitnutými 
prvými kvietkami zlatého dažďa a bahnia- 
tok, z ktorých sa robia kytice, zdobia sa 
maľovanými vajíčkami. Najmä deti z našej 
materskej školy vítali príchod jari množ-
stvom vlastnoručne vyrobených ozdôb: ku-
riatok, zajačikov a maľovaných vajíčok.
Opätovne sviatočnú náladu medzi nás pri-
niesla Mgr. Margita Jágerová, PhD., ktorá 
deťom v krásnom kroji porozprávala ako 
sa dodržiavali jarné tradície našich pred-
kov, ako vítali novú jar počas Veľkonočných 
sviatkov, ako kúpači chodili polievať a ši-
bať dievčatá. Takto inšpirované dietky na 
vychádzke s kytičkou zlatého dažďa mávali 
na okoloidúcich a pozdravovali ich veselou  
pesničkou: 
„Buďte tu babičky veselé
však Vám to letečko nesieme-
pekné, zelené, rozmarínové!
Dajte nám vajíčko – lebo dve
však  Vám to máličko ubudne!
Dajte nám grajciarik – lebo dva,
však Vám  to Pánbičko požehná!“
Aj takto, sa my  pedagógovia, sna-
žíme už od útleho detstva vnášať 
do ich srdiečok to, čo po stáročia 
pre nás zachovali naši predkovia, 
lásku k tradíciám nášho ľudu!

2009 v areály školy nielen pre žiakov školy 
ale aj  pre našich občanov. A
Program, tak ako po iné roky bol zaujíma-
vý, nechýbali profesionálni hasiči, ktorí 
predvádzali výškovú techniku, na ktorej sa 
mohli vyviesť do výšky i naši žiaci. Veľmi 

zaujímavá bola ukážka lezcov – záchraná-
rov hasičov , ktorí sa spúšťali po lane i dolu 
hlavou.
Ukážky polície boli tiež nie menej zaují-
mavé. Žiakov zaujali hlavne zbrane, ktoré 
polícia používa pri zásahoch. Veľkým pre-
kvapením pre deti bolo vozenie policajným 
autom po areály školy, so zapnutým vý-
stražným a svetelným zariadením. Nesmie-
me zabudnúť ani na súťaž žiakov v hasení 
s vodou so čberovými striekačkami. Všetci 
súťažiaci boli odmenení. Program hasič-
ského dňa spestrili dva koníky, na ktorých 
sa mohli ponosiť za prísneho dozoru Ivany 
Behúlovej v priestoroch základnej školy.
Aké by to boli oslavy sviatku sv. Floriána 
keby nebolo občerstvenie v podobe kvalit-
ného gulášu nášho guláš majstra  Ignáca 
Chudiaka. 
V tomto roku nám počasie prialo, škoda 
že návšteva našich spoluobčanov je vždy 
nízka.
Chcem  sa poďakovať všetkým  vystupujú-
cim, či už  to boli hasiči, policajti, všetkým 
organizátorom DHZ Lužianky, riaditeľstvu 
ZŠ s MŠ v Lužiankach za pekné a vydarené 
podujatie a teším sa na ďalší  „Deň hasičov 
2010“. 
Ing. Dušan Spáč, predseda DHZ Lužianky

Príchod jari

Veľkonočná burza Knižnica

Evička nám ochorela

Príchod jari je neodmysliteľne spojený 
s krásou a s čarom Veľkej noci. Tento rok 
sme vytvorili spolu s deťmi krásne jarné 
výrobky, ktoré sa stali ozdobou nielen 
priestorov našej škôlky, ale potešili srdcia 
aj našich mamičiek a ľudí z obce. Podelili 
sme sa s nimi o krásu veľkonočných ozdôb 
ako napr.: veľkonočné vajíčka, zajace, mo-
týliky, kvietky, kuriatka, sliepočky, ktoré 
svojou pestrosťou a pôvabom ozdobili in-
teriér nejednej domácnosti. Zorganizovali 
sme veľkonočnú burzu a spojili ju s veľko-
nočnou tradíciou, vinšovaním a spevom 
ľudových piesní. Hrdo sme kráčali dedinou 
a ponúkali naše výrobky za symbolické 

ceny. Ľudia prichádzali za nami 
s úsmevom a veru nikto neodiši-
el na prázdno. Cestou sme stretli 
pána farára a zastavili sme sa aj 
na obecnom úrade, kde sme tiež 
ponúkli naše výrobky. 
Všetci kúpou veľkonočných ozdôb 
prispeli na rozvoj našej škôlky, za 
čo im patrí srdečná vďaka.

Pri príležitosti „Marec mesiac knihy“ sme 
zorganizovali pre našich predškolákov ná-
vštevu mestskej knižnice. Deti videli veľké 
množstvo kníh zadelených v rôznych odde-
leniach. V oddelení detskej literatúry nahli-
adli do rozprávkových knižiek, encyklopé-
dií, atlasov... Teta Ester rozprávala deťom 
rozprávku „O deduškovej rukavičke“ a na 
oplátku jej deti zahrali divadielko o nepo-
slušných kozliatkach a zaspievali zopár 
piesní. Potom sme navštívili hudobné od-
delenie, kde si deti mohli cez slúchadlá 
vypočuť rôzne piesne  i rozprávky. V tomto 
oddelení sme si tiež zaspievali i zatancova-
li spolu s tetou.  Za vzorné správanie detí 
nás teta Ester odmenila malými darčekmi 
i cukríkmi. Z knižnice sme odchádzali plní 
dojmov a zážitkov.

M. Minárová

Už po štvrtýkrát sa naše deti aktívne zapo-
jili do zdravotnej súťaže pod názvom Evička 
nám ochorela. Súťaž sa konala v Materskej 
škole Zbehy. Súťažilo sa v siedmych disci-
plínach a každé družstvo malo troch súťa-
žiacich. Deti ošetrovali poranené koleno, 
popálený prst, bodnutie včelou a tiež si 
museli poradiť ako  vyliečiť boľavé bruško.  
Deti z piatich materských škôl súťažili zo 
všetkých síl a prešli všetkými disciplínami. 
Za správne ošetrenie družstvo dostalo do 
preukazu nálepku a keď ich malo sedem 
bolo v cieli. Za perfektné ošetrenie všetkým 
družstvám patrila  odmena: diplom, hrač-
ka, sladkosť ale aj injekčná striekačka. Naj- 
väčším prekvapením  bol príchod rýchlej 
zdravotnej pomoci na sanitke. Deti mohli 
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Cestovali sme vláčikom

Saunovanie detí

Ako sme putovali za ľudovou piesňou

na vlastné oči vidieť ako sa poskytuje prvá 
pomoc, umelé dýchanie, prevoz na nosid-
lách, ale aj sanitku z vnútra. Všetky deti od-
chádzali zo súťaže spokojné a šťastné.                                                                                                   

M. Minárová

Neodmysliteľnou udalosťou, ktorú organi-
zujeme každý rok pre malých predškolákov 
je cesta „Nitrianskym expresom“ do Nitry. 
Inak tomu nebolo ani tento rok.. 4. júna  
2009 bol pekný slnečný deň, ako stvore-
ný na malý výlet. Deti od rána netrpezlivo 
očakávali príchod vláčika. Ten  nenechal  
malých nedočkavcov dlho čakať. Zakrátko 
sme sa už všetci pohodlne usadili a necha-
li sa unášať do diaľky. Cestou sme mávali 
ľuďom, spievali a rozprávali si veselé prího-
dy. Vláčik nás previezol mestom, kde deti 
spoznávali známe miesta. V parku sme 
si urobili prestávku – obdivovali sme zvie-
ratká, zahrali sme sa na detskom ihrisku 
a samozrejme každé dieťa si rozbalilo svoj 
batôžtek s maškrtami. Vyšantení a občer-
stvení sme opäť nasadli do vláčika, ktorý 
nás ešte vyviezol na hrad a potom sme už 
veselo uháňali späť do škôlky. Unavených 
ale spokojných nás vláčik priviezol až pred 
bránu materskej školy.                                                                                           
 Mária Čurgaliová

Uznesenia, všeobecne záväzné nariadenia 
obce a ďalšie rozhodnutia z druhého riad-
neho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 
v Lužiankach, konaného dňa 17. apríla 2009  
o 17,00 hod. na Obecnom úrade v Lužiankach 

A/  Berie na vedomie: 
Uznesenie č. 25/2009 Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
     Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach be-
rie na vedomie  stanovisko sociálnej komi-
sie k žiadosti p. Michala Peťovského.
Uznesenie č. 26/2009 Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
     Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach be-
rie na vedomie stanovisko sociálnej komi-
sie k žiadosti MUDr. Hečku. 
Uznesenie č. 27/2009 Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
    Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach be-
rie na vedomie  informáciu o možnostiach, 
spôsobe a predpokladaných nákladoch na 
zriadenie Obecnej polície v Lužiankach. 
Uznesenie č. 28/2009 Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
     Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach berie 
na vedomie predložené regulatívy a sché-
mu ÚPN Obce Lužianky – zmeny a doplnky 
č. 1.
Uznesenie č. 29/2009 Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
     Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach berie 
na vedomie  správu o hodnotení   „Veterný 
park Nitra – Zbehy.“ 

B/ Schvaľuje:
Uznesenie č. 30/2009   Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
 Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach 
schvaľuje členov návrhovej komisie:
Ing. Jozef Lauko, Ivan Behúl, Ing. Boris Szorad,
overovateľov zápisnice: Ing. Stanislav  Beňo, 
Ing. Marián Vrabec
Uznesenie č. 31/2009   Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
    Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach  žia-
da starostu obce o predloženie návrhu 
zmluvy na separovaný zber a zber komu-
nálneho odpadu do firmy ENVI GEOS  Nitra, 
s.r.o. Lužianky.  
Uznesenie č. 32/2009   Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
    Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach  podľa 
§ 18 ods. 1 a 18a) zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov:
1/ Vyhlasuje deň konania voľby hlavného 
kontrolóra Obce Lužianky  na deň 29. mája   
2009.  
2/ Poveruje starostu Obce Lužianky zverej-
niť vyhlásenie dňa  konania voľby hlavného 
kontrolóra Obce Lužianky  formou vyvese-
nia na úradnej tabuli a spôsobom v obci ob-
vyklým – zverejnením na internetovej strán-
ke  www.luzianky.sk  20. 4. 2009.
3/ Ustanovuje: 
a/ spôsob  a vykonanie voľby hlavného kon-
trolóra takto: 

22. 4. 2009 sme sa zúčastnili súťaže v spe-
ve ľudových piesní v MŠ Nové Sady. Našu 
školu reprezentovali dve malé speváčky 
– Alžbetka Pisoňová a Zuzanka Macánko-
vá. Po veľmi peknom vystúpení detského 
folklórneho súboru Pelikánik sa začala ni-
elen súťaž v speve piesní, ale aj prehliadka 
krásnych krojov, v ktorých deti vystupovali. 
Deti súťaž poňali veľmi profesionálne. Spie-
vali precítene, bez trémy a navzájom sa po-
vzbudzovali potleskom. Všetky učiteľky boli 
pyšné na svojich zverencov. Za odmenu si 
deti mohli vybrať prekrásne maľované kras-
lice a perníkové srdiečka. O rok sa opäť s ra-
dosťou tejto súťaže zúčastníme.

Mária Čurgaliová

V júni sme s deťmi MŠ začali navštevovať 
saunu v Mestskom kúpeli v Nitre. Deti čas-
to trpia ochoreniami horných dýchacích 
ciest a práve saunovanie môže prispieť 
k odolnosti organizmu a posilneniu detskej 
imunity. Takmer pre všetky deti bola sauna 
niečím neznámym. Rýchle si však zvykli na 
„potenie sa v drevenom domčeku“, oveľa 
radšej ale šantili v bazéne s vlažnou vodou 
a pod sprchou. Dúfame, že aj v budúcnosti 
sa nám podarí za aktívnej podpory rodičov 
zrealizovať podobné projekty.                           

Mária Čurgaliová

Obecné zastupiteľstvo rozhodovalo

    Voľba hlavného kontrolóra Obce Lužianky 
sa uskutoční tajným hlasovaní poslancov 
Obecného zastupiteľstva v Lužiankach. Po-
slanec OZ zakrúžkuje na volebnom lístku 
meno jedného kandidáta. Inak upravený 
volebný lístok je neplatný. Na zvolenie hlav-
ného kontrolóra Obce Lužianky je potrebný 
súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých po-
slancov Obecného zastupiteľstva v Lužian-
kach. Ak ani jeden kandidát takú väčšinu 
nezíska, Obecné zastupiteľstvo v Lužian-
kach ešte na  tej istej schôdzi vykoná dru-
hé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja 
kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb 
najväčší počet platných hlasov. 
V prípade rovnosti hlasov do druhého kola 
volieb postupujú všetci kandidáti s najväč-
ším počtom hlasov. 
Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa 
rozhoduje žrebom. Každý kandidát má prá-
vo v deň konania voľby hlavného kontroló-
ra Obce Lužianky vystúpiť pred samotným 
aktom voľby na rokovaní obecného zastupi-
teľstva v rozsahu päť minút.
b/ kvalifikačné predpoklady pre výkon funk-
cie:
  Kvalifikačným predpokladom na výkon 
funkcie hlavného kontrolóra Obce Lužianky 
je ukončené minimálne stredoškolské vzde-
lanie.
c/ náležitosti prihlášky:
  Meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, 
trvalé bydlisko, e-mail, telefón, výpis z regis-
tra trestov, nie starší ako tri mesiace, ove-
rená kópia dokladu o najvyššom dosiahnu-
tom vzdelaní, profesijný životopis, prehľad 
doterajších zamestnaní a funkčné zarade-
nie, písomný súhlas kandidáta so zverej-
nením osobných údajov na účel vykonania 
voľby v obecnom zastupiteľstve, (zákon č. 
428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov 
v znení neskorších predpisov). 
d/ ďalšie predpoklady:
   Minimálne tri roky praxe v riadiacej, eko-
nomickej, právnickej, kontrolnej činnosti vo 
verejnej správe alebo samospráve, užíva-
teľské ovládanie počítača, občianska a mo-
rálna bezúhonnosť.
   Prihlášku na výberové konanie na voľbu 
hlavného kontrolóra obce, doručí uchádzač 
poštou,  alebo osobne na adresu : „Obecný 
úrad Lužianky, Rastislavova 266, 951 41 
Lužianky“ v zalepenej obálke s označením 
„Voľba hlavného kontrolóra“  najneskôr do  
15. mája 2009 do 12,00 hod.
Pri doručovaní poštou rozhoduje dátum po-
dania, ktorý je zhodný s dátumom osobné-
ho doručenia. Kandidáti, ktorí splnia vyššie 
uvedené požiadavky budú zaradení na vo-
lebný lístok v abecednom poradí. Prezentá-
cia kandidátov na voľbu hlavného kontroló-
ra sa uskutoční v deň volieb o 16.00 hod. 
na Obecnom úrade v Lužiankach. 
e/ deň nástupu do zamestnania - po zvolení 
je 1. júla 2009.
Uznesenie č. 33/2009   Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
   Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach pre-
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rokovalo žiadosť MUDr. Rudolfa Hečku o fi-
nančnú dotáciu na materiálno – technické 
vybavenie neštátneho zdravotníckeho zaria-
denia pre deti a dorast v Lužiankach  a ne-
súhlasí  s  poskytnutím  finančnej  dotácie  
v čiastke  2 000,- EUR   ( 60 252, - Sk).
Uznesenie č. 34/2009   Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
  Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach  pre-
rokovalo žiadosť p. Michala Peťovského ml., 
o poskytnutie návratnej sociálnej výpomo-
ci a súhlasí s poskytnutím sociálnej výpo-
moci vo výške 800,- EUR, ktorú vráti do ( 
30.6.2010).
Uznesenie č. 35/2009 Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
   Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach žia- 
da starostu obce predložiť na rokovanie 
obecného zastupiteľstva vyhodnotenie an-
kety zisťovania názorov občanov a návrh 
ďalšieho postupu možného zriadenia obec-
nej polície  do  15. mája 2009. 
Uznesenie č. 36/2009 Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
   Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach pre-
rokovalo a schvaľuje zakúpenie staršej uni-
mobunky, ktorá by slúžila na účely  usklad-
nenia náradia, šatne a zároveň aj miestnosť  
na administratívne práce pre pracovníka 
prevádzkového dvora.     
Uznesenie č. 37/2009 Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
   Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach  pre-
rokovalo a schvaľuje na úpravu fasády ohra-
dového múrika na Cintoríne Kajsa použiť 
materiál  „umelý kameň“.    
Návrhová komisia:
Predseda: Ing. Jozef Lauko, v.r. 
Člen: Ivan Behúl, v.r. 
Člen: Ing. Boris Szorad, v.r.  

Uznesenia, všeobecne záväzné nariadenia 
obce a ďalšie rozhodnutia  z tretieho riad-
neho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 
v Lužiankach, konaného dňa 24. apríla 
2009 o 17.00 hod. na Obecnom úrade v Lu-
žiankach. 
A/  Berie na vedomie: 
Uznesenie č.  38 /2009 Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach berie 
na vedomie kontrolnú správu o plnení uzne-
sení.
Uznesenie č. 39/2009 Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach berie 
na vedomie informatívnu správu starostu 
obce.  
B/ Schvaľuje:
Uznesenie č. 40/2009   Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach schva- 
ľuje členov návrhovej komisie:
Ing. Stanislav Beňo, Marián Humenský, Ing. 
Boris Szorad 
overovateľov zápisnice:  Ing. Marián Vrabec, 
Jozef  Bojda
Uznesenie č. 41/2009   Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach

Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach  na 

základe prerokovania ponúk organizácií 
majúcich záujem o výkon zberu a likvidáciu 
odpadu v obci, za výhodnejšiu ponuku pova-
žuje ponuku firmy  ENVI -GEOS Nitra, s.r.o., 
Korytovská 20, 951 41 Lužianky.   

Uznesenie č. 42/2009   Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
   Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach žiada 
starostu obce v súlade s príslušnými usta-
noveniami o platnosti a vypovedaní zmlúv 
obce s organizáciami oprávnenými vykoná-
vať zber a manipuláciu s odpadmi v obci, 
tieto k najbližšiemu možnému zákonnému 
termínu vypovedať a uzatvoriť novú zmluvu 
s firmou  ENVI – GEOS Nitra, s.r.o., Kory-
tovská 20, Lužianky, za podmienok prijatia 
odsúhlaseného protinávrhu, obsiahnutého 
v štyroch variantoch návrhu zmluvy, navrh-
nutých Obecným  zastupiteľstvom v Lužian-
kach. 
Uznesenie č. 43/2009   Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
  Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach  pre-
rokovalo a schvaľuje úhradu členského 
príspevku obce vo výške 2670 osôb x 0,10 
EUR =  267,- EUR  (8 043,64 Sk) do zdru-
ženia obcí Ponitrianske združenie obcí pre 
separovaný zber odpadu. 
Uznesenie č. 44/2009 Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
  Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach  na 
základe predloženej informácie súhlasí so 
zapojením sa obce do projektu „SEPARO-
VANÝ ZBER ODPADOV A ZHODNOCOVANIE 
BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝCH ODPADOV“ 
podaného Ponitrianskym združením obcí na 
separovaný zber odpadu  a žiada starostu 
obce postupovať v súlade s požiadavkami 
združenia. 
Uznesenie č. 45/2009 Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
    Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach pre-
rokovalo a schvaľuje čestné prehlásenie 
starostu obce potrebné pre participáciu na 
projekte „Separovaný zber odpadov a zhod-
nocovanie biologicky rozložiteľných odpa-
dov“ v nasledovnom znení:

Ja, dolupodpísaný, štatutárny zástupca 
Obce Lužianky, člen Ponitrianskeho združe-
nia obcí pre separovaný zber a nakladanie 
s odpadmi, čestne vyhlasujem, že budem 
participovať na projekte „Separovaný zber 
odpadov a zhodnocovanie biologicky rozlo-
žiteľných odpadov.“  Zároveň, že v období 
piatich rokov od ukončenia realizácie ak-
tivít projektu sa budem spolupodieľať na 
naplňovaní cieľov pre uvedený projekt „Se-
parovaný zber odpadov a zhodnocovanie 
biologicky rozložiteľných odpadov.“

Uznesenie č. 46/2009 Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
  Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach súhla-
sí s ukončením aktivít na príprave žiadosti 
o získanie dotácie zo štrukturálnych fondov 
na „Zberný dvor Lužianky“
Spracované stavebné projekty na verejné 
osvetlenie, cestu a vodu aktivovať postupne 
v rámci realizačného plánu investícií obce. 

C/ Ukladá:
Uznesenie č. 47/2009 Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
  Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach pre-
hodnotilo na základe obhliadky obce čas-
ti ulíc Obežná, Horákova, Švantnerova 
a Nejedlého a zvoláva na  13. mája 2009 
o 18.00 hod.  na Obecný úrad v Lužiankach, 
občanov tejto časti obce za účelom prejed-
nania znečisťovania životného prostredia 
s požiadavkou na týchto občanov, aby svoj-
pomocne vyčistili túto časť obce do obcou 
zabezpečených a pristavených kontajnerov  
dňa 15. mája 2009 o 15,hod. 
Uznesenie č. 48/2009 Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
     Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach   ži-
ada  predsedu Dopravnej komisie pri OZ 
v Lužiankach o doriešenie dopravného zna-
čenia na Obežnej ulici, aby sa vylúčilo státiu 
motorových vozidiel priamo na miestnej ko-
munikácii.    
Uznesenie č. 49/2009 Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
 Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach odsú-
hlasilo nákup 1ks veľkokapacitného kontaj-
nera s umiestnením na Zberný dvor v Lužian- 
kach. 
Uznesenie č. 50/2009 Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
 Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach   
v zmysle § 11 ods. 4 písmeno j) zákona 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, určilo rozsah pracovné-
ho úväzku hlavného kontrolóra obce, pre 
nové volebné obdobie, v rozsahu  40 %  pra-
covného úväzku.
Uznesenie č. 51/2009   Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
     Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach  pre-
rokovalo a odsúhlasilo, aby starosta obce 
zabezpečil projektovú dokumentáciu pre  
zhotovenie bezbariérového vstupu do kul-
túrneho domu, prekrytie vstupu do kultúr-
neho domu oceľovým prístreškom a zabez-
pečenie bezbariérového vstupu z miestnej 
komunikácie do zdravotného strediska. 
Návrhová komisia:
Predseda: Ing. Stanislav Beňo, v.r. 
Člen: Marián Humenský, v.r. 
Člen: Ing. Boris Szorad, v.r.  
 
Uznesenia, všeobecne záväzné nariade-
nia obce a ďalšie rozhodnutia zo štvrtého  
riadneho zasadnutia Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach, konaného dňa 29. 
mája 2009 o 17.00 hod. na Obecnom úra-
de v Lužiankach 
A/ Berie na vedomie: 
Uznesenie č.  52 /2009 Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
   Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach be-
rie na vedomie kontrolnú  správu o plnení 
uznesení.
Uznesenie č. 53/2009 Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
   Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach berie 
na vedomie informatívnu správu starostu 
obce.  
Uznesenie č. 54/2009 Obecného zastupi-
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teľstva v Lužiankach
  Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach berie 
na vedomie  správu  volebnej komisie o prie-
behu a výsledkoch  voľby hlavného kontroló-
ra Obce Lužianky zo dňa 29. 5. 2009. 
B/ Schvaľuje:
Uznesenie č. 55/2009   Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
 Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach 
schvaľuje členov návrhovej komisie:
Ing. Marián Vrabec, Ing. Jozef Lauko, Ing. 
Boris Szorad 
overovateľov zápisnice: Marián Humenský, 
Ivan Behúl
Uznesenie č. 56/2009 Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
 Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach  
schvaľuje volebnú komisiu pre voľbu hlav-
ného kontrolóra Obce Lužianky v zložení:
Jozef Pagačovič, Jozef Bojda, Ing. Dušan 
Spáč
Uznesenie č. 57/2009 Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
 Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach  
schvaľuje volebný poriadok pre voľbu hlav-
ného kontrolóra obce. 
Uznesenie č. 58/2009 Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
   Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach  po-
tvrdzuje výsledky voľby hlavného kontrolóra 
Obce Lužianky uskutočnené v súlade s § 18 
a/ ods. 3, zákona 369/1990 Z.z. o obec-
nom zriadení v platnom znení a v súlade 
s uznesením Obecného zastupiteľstva v Lu-
žiankach č. 32/2009.
Konštatuje, že do funkcie hlavného kontro-
lóra obce  bol  zvolený Jozef Hubert.
Uznesenie č. 59/2009 Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
     Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach  na 
základe výsledkov volieb hlavného kontroló-
ra obce v súlade s § 18 a/  ods.7, zákona č. 
369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien a doplnkov žiada starostu 
obce uzatvoriť pracovnú zmluvu medzi ob-
cou a hlavným kontrolórom obce p. Jozefom 
Hubertom.
Pracovnú zmluvu uzatvoriť na 40%  pracov-
ný úväzok s nástupom od 1. 7. 2009 do 30. 
6. 2015. 
Uznesenie č. 60/2009 Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
 Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach  
schvaľuje poskytnutie finančného príspev- 
ku vo výške  200,- EUR pre  Daniela Billu, 
žiaka, Základnej školy pre žiakov so slu-
chovým postihnutím Gejzu Slaninku v Bra-
tislave, na ozdravný pobyt v škole prírody 
v dňoch  1.6. – 10.6. 2009.       
Návrhová komisia:
Predseda: Ing. Marián Vrabec, v.r. 
Člen: Ing. Jozef Lauko, v.r.
Člen: Ing. Boris Szorad, v.r.   

Uznesenia, všeobecne záväzné nariadenia 
obce a ďalšie rozhodnutia z piateho riad-
neho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 
v Lužiankach, konaného dňa 11. júna 2009  
o 17.00 hod. na Obecnom úrade v Lužian-
kach 
 A/ Berie na vedomie: 

Uznesenie č. 61/2009 Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
   Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach berie 
na vedomie informatívnu správu starostu 
obce.
Uznesenie č. 62/2009 Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
   Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach be-
rie na vedomie kontrolnú správu o plnení 
uznesení. 
Uznesenie č. 63/2009 Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
    Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach berie 
na vedomie stanovisko hlavného kontroló-
ra obce k záverečnému účtu obce za rok 
2008.
Uznesenie č. 64/2009 Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
   Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach be-
rie na vedomie správu audítora o overení 
účtovnej závierky a výročnej správy za rok 
2008 audítorom.
Uznesenie č. 65/2009 Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
    Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach  be-
rie na vedomie stanovisko hlavného kontro-
lóra obce k plneniu rozpočtu obce za prvý 
štvrťrok 2009.
B/  Schvaľuje:
Uznesenie č. 66/2009 Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
 Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach 
schvaľuje členov návrhovej komisie:
Jozef Bojda, Ing. Dušan Spáč, Marián Hu-
menský 
overovateľov zápisnice: Ing. Jozef Lauko, Jo-
zef Pagačovič 
Uznesenie č. 67/2009   Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
    Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach   na 
základe prerokovania záverečného účtu 
obce v súlade s § 16 ods. 9 písmeno a/ 
zákona 583/2004 Z.z. v znení neskorších 
zmien a doplnkov, celoročné hospodárenie 
za rok 2008 schvaľuje bez výhrad. 
Uznesenie č. 68/2009   Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
  Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach  
schvaľuje previesť do rezervného fondu  
sumu 19 209 EUR,  (578 690,- Sk),  ako 
10% -ný podiel prebytku hospodárenia obce 
za rok 2008. 
Uznesenie č.69/2009 Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
  Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach 
schvaľuje prebytok rozpočtu obce podľa § 
10 ods. 3 písmeno a/  a b/  použiť  nasle-
dovne:
• na bežné výdavky (záväzky minulých ob-
dobí)  - zostatok účtu Dexii  54 172,47 EUR 
(1 632 000,- Sk)
• do fondu obce - fond drevín – zostatok  
107 349,30  EUR (3 234 000,- Sk)
• do fondu rozvoja obce – zostatok 
210 988,00  EUR

Uznesenie č. 70/2009 Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
 Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach 
schvaľuje hospodárenie obce za prvý štvr-
ťrok 2009.          

Uznesenie č. 71/2009 Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
     Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach  pre-
rokovalo a schvaľuje „Plán kontrolnej čin-
nosti na II. polrok 2009“.    
Uznesenie č. 72/2009 Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
   Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach  pre-
rokovalo a súhlasí, aby hlavný kontrolór 
obce okrem pracovného pomeru s obcou 
Lužianky, podnikal, alebo vykonával ešte 
inú zárobkovú činnosť. 
Uznesenie č. 73/2009 Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
   Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach  pre-
rokovalo požiadavky občanov na umiestne-
nie dopravných značiek a spomaľovačov 
a na návrh dopravnej komisie schvaľuje  
nasledovné:  
• spomaľovač  -  ulica Na Ihrisko  -  nie  
• spomaľovač  -  Horákova ulica  -  nie
• spomaľovač  -  Radošinská ulica  -  nie
dopravné značenie  -  „Zákaz státia“  na uli-
ciach Obežná, Švantnerova po pravej strane  
od kostola smerom ku kamennému mostu,  
a na ulici  Mesačná  -  obojstranne
dopravné značenie  -  „Zákaz vjazdu poľno-
hospodárskym strojom“ na ulici Obežná,  
na vjazde  od  cintorína. 
Uznesenie č. 74/2009 Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
     Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach  pre-
rokovalo a schvaľuje  vybudovanie  verejné-
ho elektrického osvetlenia a bezdrôtového 
rozhlasu  na  Korytovskej ulici.
Uznesenie č. 75/2009 Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
     Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach  pre-
rokovalo a schvaľuje  vybudovanie cesty 
predĺženie Radošinskej ulice cca 70 bm.   
Uznesenie č. 76/2009 Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
     Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach  pre-
rokovalo a neschvaľuje  zakúpenie prístroja 
na vyšetrovanie krvi pre Neštátnu ambulan-
ciu pre dospelých v Lužiankach.“   
Uznesenie č. 77/2009 Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
   Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach  pre- 
rokovalo žiadosť p. Jozefa Vilhéma, a schvá-
lilo uzatvoriť nájomnú zmluvu na  časť  
obecného pozemku p.č. 188/1  v k.ú. Luži-
anky o výmere cca 20 m2,  na dobu neurčitú  
v sume 5,0 EUR/ za rok. 
Uznesenie č. 78/2009 Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
     Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach  pre-
rokovalo a súhlasí so spolufinancovaním 
výstavby miniihriska do výšky nákladov nad 
výšku poskytnutej dotácie v súlade s roz-
počtom akcie podľa výsledkov súťaže v rám-
ci verejného obstarania diela.
Uznesenie č. 79/2009 Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
     Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach  pre-
rokovalo a súhlasí v zmysle  § 2b/ ods. 2 zá-
kona č. 453/2001 Z.z.  v znení neskorších 
predpisov,  s názvom ulice „Vodárenská“  na 
parcele č. 1320/3 v k.ú. Lužianky.
Uznesenie č. 80/2009 Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
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     Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach  pre-
rokovalo a súhlasí so zadaním vypracovania 
realizačnej PD pre vodovod a plynofikáciu 
na ulici  Vodárenská, parc. č. 1320/3 v k.ú. 
Lužianky v rámci územného a stavebného 
konania a následnou realizáciou podľa vý-
sledkov súťaže verejného obstarávania. 
Uznesenie č. 81/2009 Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
   Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach  pre-
rokovalo a súhlasí  s ocenením a finančnou 
odmenou vo výške 50,- EUR pre nášho ob-
čana Stanislava Billu, za aktívny prístup 
k mládeži a jej výchove  v spoločenskom dia- 
ní a športových aktivitách.  
Uznesenie č. 82/2009 Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
   Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach  prero-
kovalo a súhlasí s predloženým návrhom na 
vypracovanie štúdie „Riešenia územia kos-
tola a fary“ v zmysle pripomienok a úprav. 
Odporúča starostovi obce predložený návrh 
s pripomienkami akceptovať.
Uznesenie č. 83/2009 Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
     Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach  pre-
rokovalo a súhlasí so zhotovením vstupné-
ho schodišťa do budovy ZŠ obložením pro-
tišmykovou dlažbou.       
Uznesenie č. 84/2009 Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
   Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach  pre-
rokovalo a žiada pripraviť podklady pre 
miestne zisťovanie psov.
Návrhová komisia:
Predseda: Jozef Bojda, v.r.
Člen: Ing. Dušan Spáč, v.r. 
Člen: Marián Humenský, v.r.   
    Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach pre-
rokovalo a schválilo Dodatok č. 2 k VZN 
č.5/2008

„O miestnych daniach a miestnom poplat-
ku za komunálne odpady a drobné staveb-
né odpady na území Obce Lužianky“

Hlasovanie - počet všetkých poslancov: 9 
Počet prítomných poslancov:   6   
„Za“  hlasovalo:     6      
„Proti“ hlasovalo:      - 
„Zdržalo  sa“:      - 

 Dňa 31. 07. 2009  Nitrianske ko-
munálne služby, Nitra skončili so zberom 
a vývozom  komunálneho odpadu v našej 
obci. Od 01. 08. 2009 uskutočňuje zber a 
vývoz komunálneho odpadu firma ENVI-GE-
OS Nitra, Korytovská 20, Lužianky. 

Pozor zmena! Vývozy sú 
uskutočňované každý párny 

týždeň v piatok.
                                                                                                                  

                                      R. Bírová

Komunálny 
odpad po novom

Hrušky
Podľa rôznych zdrojov pochádzajú hrušky z 
Európy, iní tvrdia, že zo západnej Ázie. 
Vo Švajčiarsku archeológovia našli v hroboch 
spred desaťtisíc rokov semená z hrušiek, 
čo ich posúva do doby kamennej. Hrušku 
spomína aj Homér v epose o Odyseovi, kde 
hrušky nazval „darom Božím“. Poznali ich aj 
naši praotcovia, no veľkej pozornosti sa ich 
kultivácii dostalo až začiatkom 17. storočia, 
najmä keď belgickí a francúzski farmári vy-
šľachtili množstvo nových, chutných, šťav-
natých odrôd. Do Ameriky priniesli hrušky 
dobyvatelia a rozširovali ich hlavne misio-
nári vo svojich ovocných záhradách. Dnes 
sú najväčšími pestovateľmi Čína, Taliansko 
a USA. Prenikavá vôňa a maslová šťavnatá 
dužina s vanilkovou chuťou, to je zážitok. 
Žiaľ, v obchode si kupujeme nezrelé hrušky, 
ktoré aj jeme. Zbierajú sa totiž predčasne, 
aby vydržali prepravu, medzisklady a čas 
v obchode. Našťastie, oproti iným druhom 
ovocia hruška má schopnosť pri izbovej tep-
lote dozrieť až na kvalitu, akú by dosiahla 
na strome. Hruška je strom. Patrí medzi ja-
droviny, plodom sú malvice, teda dužinaté 
plody s jadierkami kvapkovitého tvaru vn-
útri. Listy sú okrúhle až pretiahnuté, akoby 
s povoskovaným povrchom. Stromy podľa 
odrody dorastajú do výšky až 15 metrov. 
Kvitnú v máji, po jabloniach.
Hruška je dosť viazaná na svetlo, potrebu-
je okolo 160 - 180 slnečných dní v roku. 
Rastie v miernom pásme na oboch polo-
guliach, v trópoch sa jej však nedarí. Prvé, 
skoré odrody dozrievajú už na konci júla či 
začiatkom augusta. Stromy sa často očkujú 
do odolných podpníkov z dule. Hrušky sú 
náchylné na choroby, najčastejšie to býva 
hrdza hrušková, hubovité ochorenie. Hrušky 
môžeme najjednoduchšie rozdeliť do troch 
skupín: na letné, jesenné a zimné. Je jasné, 
že letné hrušky dozrievajú ako prvé a sú ur-
čené na priamu konzumáciu, pretože rýchlo 
podliehajú skaze. Podobne je to aj s jesen-
nými odrodami, ktoré dozrievajú v auguste 
až v septembri. Zimné odrody dozrievajú-
ce v septembri až v októbri sú ideálne na 
uskladnenie. No v porovnaní s jablkami tak 
dlho nevydržia.  Tie najlepšie odrody pri tep-
lote tesne nad bodom mrazu uchováme až 
do konca februára. V dobrej pivnici sa ešte 
aj marci nájdu hrušky na koláč.
Medzi najznámejšie hrušky patrí William-
sova, ktorá existuje v odrodách so zelenou, 
žltou (u nás asi najčastejšie pestovanou) a 
už aj s červenou šupkou. Chuťovo sa veľmi 
nelíšia. 

Hrušky sú najlepšie čerstvé. Môžu sa však 
zavárať, zapekať, piecť, odšťavovať. Vtedy 
však strácajú enzýmy. 
Hruška sa dobre dopĺňa s modrými syrmi, 
ako sú rokfort, niva, tiež s divinou alebo s 
pečenou hydinou. Tvorí súčasť zeleninových 
i ovocných šalátov. Dužina hrušky po roz-
rezaní rýchlo oxiduje a nevábne stmavne. 
Dá sa tomu zabrániť tak, že sa rozrezané 

Využitie

plochy potrú šťavou z citróna, pomaranča 
alebo z iného citrusu. 
Hrušky obsahujú málo vitamínu C, ale veľké 
množstvo vitamínu B, ktorý sa nachádza 
tesne pod šupkou. Okrem toho sú v nej aj 
vláknina, fosfor, meď, sodík, aminokyseliny, 
mastné kyseliny, ľahko stráviteľné cukry a 
ďalšie látky. V liečiteľstve sa používajú pre 
svoj antibakteriálny, močopudný a posilňu- 
júci účinok. Čerstvý mušt z hrušiek sa uplat-
ňuje pri liečení obezity, močových kameňov 
a vysokého krvného tlaku. Sušené hrušky 
sú vhodné proti hnačke, varené alebo pe-
čené proti kašľu.

Suroviny: 3 porcie, 1/2 litra červeného vína, 
50g cukru, 3 klinčeky, 2 kolieska z citróna, 
10cm kúsok škorice, 3 pevné, nie úplne zre-
lé, no ani mäkké hrušky
Postup: Víno prelejeme do hrnca, pridáme 
cukor, klinčeky, škoricu a koliesko z chemic-
ky neošetreného citróna. Víno privedieme 
do varu a udržujeme ho na slabom plame-
ni. Hrušky ošúpeme, stonku neodstránime. 
Hrušky vložíme do vína, prikryjeme pokriev-
kou a necháme variť 15 minút. Potom od-
ložíme z ohňa a necháme vo víne úplne 
vychladnúť, aby boli hrušky pekne červené. 
Opatrne ich vyberieme naberačkou, nechá-
me odkvapkať a podávame k divine. Víno, 
ktoré nám zostalo, môžeme vypiť ako vare-
né. Bude mať jemnú príchuť po hruškách.

Suroviny: 700 ml litra červeného vína, 120g 
cukru, 4 klinčeky, 4 kolieska z citróna, 2 ks 
škorice, 4 zrelé hrušky, nie mäkké, 1 pohár 
čokoládovo-orieškového krému, 2 balenia 
listového cesta, 1 vajíčko
Postup: V hrnci povaríme cukor, klinčeky, 
škoricu a citrón. Hrušky ošúpeme, stonku 
neodstránime. Hrušky vložíme do vína a 
prikryté varíme 15 minút. Potom ich odlo-
žíme z ohňa a necháme vo víne úplne vy-
chladnúť. Opatrne ich vyberieme naberač-
kou, necháme odkvapkať. Vykrajovačom na 
melón z nich opatrne vyberieme jadrovník a 
naplníme ho vychladeným, hustým čokolá-
dovo-orieškovým krémom. Prestrieme si na 
pracovnú plochu dva na seba položené plá-
ty listového cesta. Na ne položíme hrušku. 
Cesto okolo hrušky potrieme rozšľahaným 
vajíčkom a zlepíme smerom dohora. Vznik-
ne nám akýsi balíček. Ten dáme zapiecť 
do rúry na 170°C  na 10 - 15 minút, alebo 
kým cesto neostane zlatohnedé. Podávame 
hneď po dopečení.

Hruškovo-nugátový dezert

Hrušky v červenom víne k divine
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V auguste sa na „berbecínskom“ streliš-
ti uskutočnil strelecký pretek z brokových 
zbraní na asfaltové terče. Jednalo sa o tra-
dičný - každoročný pretek, ktorý organizuje 
naše poľovnícke združenie v spolupráci s 
obecným zastupiteľstvom. Strelecké súťaže 
pozostávali z disciplín: americký trap a vy-
soká veža. V silnej konkurencii strelcov sa 
podarilo vystrieľať predsedovi PZ Berbecíny 
Jozefovi Buchovi už po tretí krát prvenstvo. 
Svojím výkonom sa pričinil o to, že putovný 
pohár zostáva natrvalo v Lužiankach. Deko-
rovanie najlepších strelcov vecnými cenami 
prebehlo za prítomnosti zástupcu obecné-
ho zastupiteľstva Jozefa Lauku a členov vý-
boru PZ. Za krásneho slnečného počasia sa 

Návšteva vynoveného – starého divad- 
la v Nitre po dlhšom čase, divadelné pred-
stavenie: „Kmotra smrť a zázračný lekár“, 
bola to rozprávka od Pavla Dobšinského, ale 
poučná aj pre dospelých – o živote a smrti. 
Bolo nás len 15, ale mali sme pekný ume-
lecký zážitok. 
Veľkonočný utorok – prechádzka „Pen-
zión Hoffer“. Išli sme peši, niektorí autom, 
na bicykloch aj s deťmi. Obzreli sme si náš 
chotár, zvieratká v malej ZOO záhrade, kto-
rá patrí k penziónu. Pri dobrom občerstvení 
sme vybavili aj šibačku. Bola nás celkom 
pekná hromádka a bolo veselo.

Putovný pohár starostu 
zostáva v Lužiankach natrvalo 

Zo života ZO – jednoty 
dôchodcov v Lužiankach 

podarilo vytvoriť rodinnú atmosféru podpo-
renú tradičným poľovníckym gulášom. Pred-
sedovi PZ Berbecíny Jozefovi Buchovi  a or-
ganizátorom streleckého preteku ďakujeme 
za vzornú reprezentáciu našej obce. 

Organizátori menovite: Jozef Buch, Ladislav 
Lauko, Jaroslav Broďáni st., Jozef Lauko, 
Ladislav Tóth, Pavol Vereš, Marián Minár, 
Paulík Ladislav, Pekár Miroslav, Ladislav 
Látečka, Jaroslav Lisý, Svätoslav Filip, Miro-
slav Letko, Juraj Tóth, Jaroslav Broďáni ml., 
Ivan Štefanka, Pavol Kostolník, Jozef Vozár, 
Jaroslav Barta, Juraj Nemček
                                                                                                                                                      

      J. Brodani_ml

Poďakovanie

Na sneme Okresnej organizácie jedno-
ty dôchodcov v Nitre – za účasti predse-
dov základných organizácii sa prejednávala 
činnosť Okresnej organizácie JD v Nitre za 
posledné tri roky.  Bolo zvolené 11 členné 
predsedníctvo, nový predseda Okresnej  or-
ganizácie jednoty Slovenska v Nitre,  Ing. 
Ivan Liday z Nitry a podpredsedníčka Ka-
tarína Klasová z Vrábel. Veríme, že dobrá 
spolupráca bude i naďalej pretrvávať. 
Máj lásky čas – stavanie mája – večer majá- 
les, organizovaný kultúrnou komisiou - účasť 
slabá, tanec už nebaví ani starších ani  
mladších. Májové posedenie pre našich čle-
nov sme pripravili aj s vinšom a drobnou po-
zornosťou ku dňu matiek. Kultúrny program 
súboru Senior z Mojmíroviec a domácej Lu-

Jarný turnaj v stonom tenise – kategória 
nad 70 rokov v Nitre. Našu organizáciu re-
prezentoval Ing. Emil Kisý a získal krásne 
druhé miesto.  Blahoželáme. Stále je sám. 
Pridajte sa, ktorí môžete a tento šport ovlá-
date.
Prechádzka – Dražovce – sv. Urban – už 
tradične sme v Dražovciach vo viniciach po-
prosili sv. Urbana o dobrú úrodu. Občerstvili 
sme sa dobrým vínkom, zaspievali a dobre 
sa pobavili s miestnym harmonikárom Šte-
víkom. Navštívili sme aj miestne  múzeum 
„Dražovský domček“, majú to veľmi pekné. 
O tokom to domčeku snívame (a píšeme) 
aj my (ja) už pár rokov, ale zatiaľ sme ne-
našli pochopenie zo strany kompetentných 
(starostu obce a poslancov OZ). Nenašiel sa 
domček ani priestor ba ani financie, ktoré 
by poslúžili na tento účel. Je to škoda. Bolo 
by pekné uchovať dedičstvo našich pred-
kov. Uvažujme ešte o tom, možno, že- nikdy 
nie je neskoro. Ale roky utekajú.         
                                                                          

Predsedníčka ZO JDS

žiančanky povzniesol dobrú náladu, ktorej 
prispelo aj malé občerstvenie. Pripomenuli 
sme si aj 90. výročie úmrtia M.R. Štefánika 
jeho  piesňou, „Keby som bol vtáčkom“. Ne-
smieme zabúdať na našich dejateľov, veli-
kánov – na naše osobnosti z minulosti.

Stíchlo srdce i Tvoj hlas,
zostali iba spomienky v každom z nás.
Touto cestou chceme poďakovať za preja-
venú sústrasť a kvetinové dary, všetkým 
príbuzným, známym, susedom, spolupra-
covníkom a priateľom, ktorí prišli na posled-
nú rozlúčku s Petrom Jančíkom, synom, ot-
com, bratom a priateľom, ktorý nás opustil 
vo veku 41 rokov, dňa 21. 9. 2009. Tým ste 
zmierili náš žiaľ. 

   Smútiaca rodina

Jubilanti II. 
a III. štvrťroku

„90“ oslávili: Jozefína Ivančíková,  Jozefí-
na Štefáková a Jozefína Baráthová
„85“ oslávili: Štefan Ábel, Ján Barta, Mária 
Fábryová, 
„80“ oslávili: Margita Štefanková, Mária 
Pastírová, Helena Arpášová, Doc. Ján Bakša 
a Milan Štefanka
„75“ oslávili: Helena Vrabcová, Mária Ková-
čová, Vilma Peťovská, Ján Teplanský a Adela 
Krajčírová
„70“ oslávili: Gustáv Urbaník, Ing. Ján Krčmá-
rik, Ladislav Šinský, Adela Biliková, Marta Mi-
nárová, Anna Gregorová, Stanislava Bírová, 
Erika Eckerová, Dominik Ševčík, Hildegarda 
Štefanková, Mária Karasová a Pavol Karas
„65“ oslávili: Terézia Májová, Ľubica Halči-
nová, Mária Tamaškovičová, Ján Buch, Ing. 
Ladislav Štefák, Václav Kiko, Magdaléna Sa-
vová, Dušan Hozlár, Mária Barabásová, Má-
ria Sabová,  Anna Buchová, Rudolf Kiko
„60“ oslávili: Mária Štefanková, Václav Za-
hnáš, Eduard Privalinec, Ing. Štefan Maren-
čák, Mária Frančiaková, Ladislav Maťo, Darina 
Krčmáriková, Jozef Slovák a Marta Kolompárová
„55“ oslávili: Margita Vahová, Alena Billová, 
Rudolf Repáň, Eva Buchová, Imrich Hreha, 
František Adlof, Anna Labdíková, Drahomíra 
Šebová, Dušan Bednárik, Milan Billa, Bože-
na Szegényová, Miroslav Jančík, Janka Neža-
tická, Marián Ábel. 
„50“ oslávili: Jarmila Baráthová, Milan Krá-
lik, Helena Ďurková, Juraj Poláčik, Terézia 
Gubáňová, Ing, Mária Koscelanská, Marian 
Cigáň, Jaroslav Kolha, Pavel Štefanka, Šte-
fan Hudec, (†) Milan Burák, Dana Tatarová, 
Albert Hlavatý, MUDr. Zoltán Szobi, Anna Še-
včíková, Eva Boriková, Ľubomír Paulis, Alena 
Štefanková, Milan Smutný, Ružena Bucho-
vá, Štefan Súlovka a Jozef Veselovský.
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Čo o vás prezradí 
obľúbená farba? 
Čo o vás prezradí obľúbená farba?
Máte farbu, ktorá je vám najviac sympatic-
ká alebo je vašou obľúbenou? Ak áno, pri-
pravili sme pre vás prehľad, čo ktorá farba 
o človeku vypovedá.
Základné optické spektrum pozostáva z 
troch farieb, a to z modrej, červenej a žltej. 
Ich prekrývaním a vhodným miešaním do-
stávame vždy ďalšie nové farby, no a vhod-
ným domiešaním bielej a čiernej, získavame 
jednotlivé odtiene farieb. My vám ponúka-
me prehľad základných farieb a niektorých 
navyše, no vy už na základe „miešania de-
finícií“ ponúknutých farieb môžete čo to po-
odhaliť aj o tých, ktoré tu nenájdete.

Biela
Spolu s čiernou tvoria základ všetkého. 
Ako sme už spomínali, ich vhodným do-
miešavaním do ostatných farieb získavame 
jednotlivé odtiene farieb. Bielu farbu majú 
najradšej otvorení, úprimní a nekompro-
misní ľudia, ktorí neodpúšťajú nič sebe, ani 
svojmu okoliu.
Čierna
Podobne čierna je základom a vhodnou 
prímesou pre iné farby na získanie jednot-
livých odtieňov. Ľudia obľubujúci čiernu 
farbu sa vyznačujú typickou citlivosťou a 
tajnostkárstvom. Majú radi filozofovanie, 
sú rodenými diplomatmi a dokážu veľmi ob-
ratne vychádzať s druhými.
Červená
Spolu so žltou a modrou tvoria základ optic-
kého spektra a tvoria všetky ostatné farby. 
Ak aj vy dávate prednosť červenej, pravde-

Lekár ordinuje pre dôchodcov:
- Aký máte dôchodok?
- 6000, - Sk mesačne.
- Treba jesť veľa banánov a pomarančov.

- Ďalší! Aký máte dôchodok?
- 5000,- Sk mesačne.
- Čierny chlieb robí zázraky. Obsahuje 
  všetko, čo potrebujete.

- Ďalší! Aký máte dôchodok?
- 4000,- mesačne.
- No, babka, niet nad čerstvý vzduch.   
  Hodinu  denne na lavičke v parku  
  a budete zdravá ako orech. 

Zavčasu ráno podíde manžel k oknu, poz-
rie von a hovorí: 
- Stará dnes je krásny deň, dnes by to išlo.
- Preboha, čo tak skoro vymýšľaš?, pýri sa 
  manželka.
- Neviem, na čo myslíš Ty, ale ja som si 
  spomenul, ako si minule hovorila, že 
  jedného krásneho dňa sa zbalíš a od-
  sťahuješ k svojej matke. No, a dnes sa   
  ukazuje celkom pekný deň!

Humor

Zrnká  múdrosti

Z množstva núl sa vytvorí reťaz, ktorú ne-
roztrhne ani najväčší génius.  

Napoleon III.
Nejde o to, ísť hlavou proti múru, ale skôr 
o to, nájsť očami dvere. 

W. Von Siemens
Dospelý je ten, kto si uvedomuje, že proti 
hlupákom nič nezmôže.

Laub
Okrem vesmíru a ľudskej hlúposti niet iné-
ho nekonečna. 

Voltaire

Okienko do kuchyne
Kačacie prsia 
so zemiakovými plackami

Huspenina

Potrebujeme: 2 kačacie prsia, 3/4 kg zemi-
akov, 1 vajce, 1 žĺtok, 3/4 kg brokolice, 2 
cibule – šalotky, 1 PL oleja, trochu čerstvej 
majoránky, 400 ml kuracieho vývaru, 2 PL 
brusníc, 4 PL masla, šťava a tenké plátky 
pomaranča, muškátový oriešok, soľ , mleté 
čierne korenie podľa chuti
Ako na to:
Uvarené zemiaky prelisujte. Po vychladnutí 
ich premiešajte s vajcom, žĺtkom, ochuťte 
soľou, čiernym korením a muškátom. Vy-
tvorte placky. Brokolicu rozdeľte na ružičky. 
Kačacie prsia zo strany kože krížom narežte 
a okoreňte. Mäso opečte na oleji z oboch 
strán (najskôr na strane s kožou). Osoľte a 
uložte do tepla. 
Olúpané šalotky najemno nakrájajte a po-
duste na vypečenom tuku pridajte majorán-
ku a zalejte kuracím vývarom. Varte asi 2 
min. Omáčku ochuťte brusnicami, soľou a 
čiernym korením.
Brokolicu varte v osolenej vode 6 min. Zemi-
akové placky opečte na 2 PL masla. Ďalšie 
2 PL masla a pomarančovú šťavu ohrejte, 
pridajte nastrúhanú kôru a zmesou uvarenú 
brokolicu pokvapkajte.
Na tanier položte mäso, polejte omáčkou, 
obložte brokolicou a podávajte so zemiako-
vými plackami.

Potrebujeme: 
6 ks bravčových nožičiek, 1 bravčové ko-
leno, 2 malé cibule, 5 strúčikov cesnaku, 
bobkový list, čierne korenie celé, soľ/vege-
tu, vodu, koreňovú zeleninu
Ako na to:
Všetky suroviny okrem zeleniny dáme do 
hrnca a zalejeme primeraným množstvom 
vody, postupne pomaly varíme, cca 2,5 ho-
diny. 
Zeleninu medzitým uvaríme osobitne v oso-
lenej vode. Po uvarení odoberieme mäso z 
kolena a naporciujeme na taniere. Napor-
ciujeme aj zeleninu. 
Zalejeme precedeným vývarom a počkáme 
do nasledujúceho dňa, aby stuhla. 
Na tanieri dochutíme čiernym mletým kore-
ním, cibuľou, mletou paprikou alebo octom. 
Podávame s pečivom.

☺

podobne budete často impulzívna, niekedy 
dokonca až agresívna. Svoje názory presa-
díte, aj keby nemali byť pravdivé. K svojim 
blízkym však dokážete byť veľmi milá, lás-
kavá a citlivá.
Modrá
Modrá farba, ako druhá zo základných fa-
rieb, predstavuje ako keby opak červenej. 
Je jej preto vlastná opatrnosť, rozvážnosť, 
ale aj nečinnosť a ľahostajnosť. Ak je vašou 
obľúbenou farbou, váš vnútorný svet je urči-
te veľmi komplikovaný, plný túžby mať všet-
kého dostatok, no pravdepodobne nerobíte 
nič preto, aby ste toho dosiahli.
Žltá
Žltá farba, ako posledná zo základných fa-
rieb optického spektra, je hneď po bielej 
najsvetlejšou spomedzi pestrých farieb. 
Preto pôsobí jasno, čím by mala povzbudzo-
vať, rozveseľovať, ale aj zahrievať. Je sym-
bolom vysokej inteligencie, múdrosti a jas-
ného myslenia. Svojím pozitívnym chvením 
pôsobí povzbudivo na nervy a stelesňuje 
pocit slobody a nezviazaného vývoja. Tiež 
podporuje chápavosť, schopnosť kontaktu, 
oživuje myseľ a pamäť a pomáha spracovať 
zážitky a dojmy. 
Zelená
Zelená farba je kombináciou modrej a žltej 
a predstavuje kreatívnosť, ale aj citlivosť 
a ochotu pomáhať druhým. Ak je vašou 
obľúbenou farbou, pravdepodobne rada 
rozdávate lásku, motivujete a uzdravujete 
duševné rany. V tom prípade by ste si ale 
mali dávať pozor, aby ste sa prílišným roz-
dávaním sama nedostali do duševnej frus-
trácie.
Oranžová
Oranžová je kombináciou červenej a žltej, 
vyjadruje záujem o svet a okolie. Ľudia, 
ktorí túto farbu obľubujú, sa vyznačujú zve-
davosťou, novátorstvom, ctižiadosťou, ale 
aj tvrdohlavosťou pri presadzovaní si vlast-
ných cieľov.
Fialová
Ak obľubujete práve fialovú, tak je vám do-
zaista vlastná originalita, samostatnosť a 
pravdepodobne aj umelecké cítenie. Vašim 
negatívom však často bývajú prehnané ná-
roky na seba aj druhých.
Šedá
Kombináciou bielej a čiernej dostaneme 
šedú, ktorá predstavuje dokonalú neutrál-
nosť, opatrnosť a ochotu ku kompromisom. 
Vyjadruje schopnosť prispôsobiť sa, kom-
binovať a byť diskrétnou. Táto farba však 
leží v hustej hmle, kradne rozhľad a ukrýva 
cieľ.
Hnedá
Hnedá farba naznačuje, že ste pravdepo-
dobne dôverčivá, milá a pokojná. Nechýba 
vám ľudskosť a zmysel pre spravodlivosť.
Zlatá
Zlatá farba evokuje pocit hojnosti, lesku a 
prebytku. Je to farba správneho, pravého 
stredu, farba univerzálnej lásky a najvyšších 
hodnôt. Zastupuje idealizmus, veľkorysosť 
a šľachetnosť. Tiež transformuje poznanie v 
pochopenie a pomáha pri zvládnutí dušev-
nej neistoty. Podporuje dušu k univerzálnej 
múdrosti.
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Podkova 22.12 - 20.1.

Ambície a túžba po ka-
riére a úspechu sú na-
jvýraznejšie vlastnosti 
ľudí narodených v tomto 
znamení. Hľadajú ne-
závislosť a materiálne 
istoty, pretože veria, že 

sú nutné pre zaistenie spokojného života. 
Boja sa zapliesť do konfliktov, preto že si 
uvedomujú chyby svojej povahy. Snažia sa 
byť opatrní aj v citoch a emóciách. Sú pra-
covití a nepostrádateľní. Navonok pôsobia 
studeno a tvrdo, ako podkova.

Kalich 21.1 - 19. 2.

Sú to ľudia inteligentní. 
Stále majú plno nových 
a dobrých nápadov. Sú 
zvyknutí zachovávať vo 
vzťahu vernosť. To isté 
si vyžadujú od svojich 
partnerov, niekedy až 

pritvrdo. Sú nepochopení a nepochopiteľní. 
Cenia si toho, koho si už raz vybrali. Sami 
neotvárajú svoje srdce na počkanie každé-
mu. Chcú naozaj milovať len toho, komu 
začnú dôverovať a uznajú ho hodného ich 
citov.

Kaplnka 20. 2 - 20. 3.

Majú veľmi rozvinutý 
šiesty zmysel - intuíciu. 
Neraz si s ňou a akti-
vitou vlastného vnútra 
nevedia poradiť. Zo 
strachu, aby to na nich 
iní nezbadali, prehlu-

šujú to veľkou výrečnosťou, alebo vypitými 
pohárikmi. Ľahko vycítia nálady a vibrácie 
ostatných, tých s ktorými prichádzajú čas-
to do styku. Ich duša je neustále poháňaná 
vnútorným hlasom k hľadaniu a objavova-
niu samých seba a hlbín vlastnej duše. Pre 
iných sú nespoľahliví a chaotickí a utáraní.

Dýka 21.3 - 20.4.

Odvaha, bojovnosť a 
neohrozenosť je ich zá-
kladná charakteristika 
osobnosti. Nemajú radi 
stereotyp a rutinu. Mno-
hé zo začatého ale ne-
dokončia a nechajú na 

iných. Ich láska je veľmi ohnivá v citoch i po 
telesnej stránke. Sú ako prebúdzajúca sa jar, 
v ktorej sa narodili, či ostrá, studená dýka. 

Horoskop podľa kočovných cigánov 

Koruna 21.4 - 20.5.

Po celý život vedia robiť 
správne rozhodnutia. 
Sú trochu konzervatív-
ni a nemajú radi veľké 
zmeny, ktoré by im moh-
li narušiť ich zvyky. Ve-
dia čo chcú a trpezlivo si 

to presadia. Sú opatrní. Dlho a dôkladne si 
všetko premyslia a zvážia zo všetkých strán, 
kým príjmu akékoľvek rozhodnutie. Žiarlia 
na partnera.

Sviečka 21.5 - 20.6.

Sú to ľudia s vysoko roz-
vinutou schopnosťou 
komunikácie. Dokážu 
zaujať a okúzliť všet-
kých okolo. Sú stále 
veselí a otvorení živo-
tu a novým situáciám. 

Žijú spontánne. Milujú život v spoločnosti. 
Takmer sa ani nedá uveriť, že niekedy aj po-
trebujú samotu. Vedia oceniť veselosť ale aj 
vážiť si i krátke chvíľky ticha a zahĺbenia sa 
do svojich myšlienok.

Koleso z voza 21.6 - 21.7.

Svoje city a pocity pre-
žívajú naplno, niekedy 
snáď až príliš. Sú obda-
rení veľmi silnou intuí-
ciou. Sú romanticky za-
ložené osobnosti. Stále 
sa snažia premýšľať 

skôr, ako urobia dôležité rozhodnutia, ale... 
Trochu sa hrajú, že sú tvrdí, ale vo vnútri sú 
plní obáv a nedôvery v seba. Cenia si rodin-
né zväzky.

Hviezda 22.7 -  22.8.

Páči sa im, keď zažiaria 
a sú stále stredobodom 
pozornosti. Rešpektujú 
však aj zmeny v okolí. 
Snažia sa nikdy nestra-
tiť kontrolu nad všetký-
mi situáciami. Túžia byť 

láskaví a ohľaduplní, ale veľmi im to nejde. 
Vnímajú cit, lásku a vernosť. Sú trochu herci 
akoby stále boli na javisku.

Zvon 23.8 - 22.9.

Extrémne opatrné osob-
nosti. Neradi jednajú 
unáhlene. Ich rozhodnu-
tia sú vždy premyslené, 
konečné a nemenné. 
Sú nároční hlavne na 
seba a konvencie. Hoci 

snívajú o veľkej, romantickej láske, predsa 
sa držia od ľudí priďaleko na to, aby ich mali 
možnosť spoznať. Okolo seba majú vždy 
dosť ľudí a obdivovateľov. Nepodceňujú zod-
povednosť, právo a poriadok.

Minca 23.9 - 22.10.

Títo ľudia sú naozaj ako 
mince. Vysporiadajú sa 
s akoukoľvek prekáž-
kou. Slepo však veria 
ostatným ľuďom, takže 
sa môže stať, že uveria 
aj falošným priateľom. 

Sú príliš dôverčiví. Snažia sa o harmóniu a 
vyváženosť vo vzťahoch. Milujú hudbu, ta-
nec a krásne a drahé veci.

Meč 23.10 -  21.11.

V tomto znamení sa 
narodili ľudia, ktorí s 
veľkým odhodlaním a 
úsilím zdolajú všetky 
ciele, ktoré si stanovia. 
Nie vždy sa im to chce 
a ľutujú námahu, kto-

rú musia vynaložiť. Sú silné a inteligent-
né osobnosti s veľkou intuíciou. Mali by 
si dať pozor, aby priveľkú aktivitu niekedy 
neprehnali a neskončili zaslepení vlastnou 
chamtivosťou, zlobou či smútkom.

Sekera 22.11 -  21.12.

Sú to ľudia predvídaví, priami a objektívni. 
Majú radi nezávislosť 
a slobodu vo všetkom. 
Radi sa dobre zabavia 
ale aj túlajú. Pričasto 
skôr hovoria, ako pre-
mýšľajú. Snažia sa byť 
viac diskrétni a diplo-
matickejší, aby druhých 

nezaskočili a nezranili nevhodnou poznám-
kou. Iní, priatelia a rodina sa niekedy môžu 
cítiť ako ich obete.
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