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Pomaly  sa už končí rok. Žijeme 10 rokov 
v novom tisícročí a ani sme sa nenazdali 
a končí sa volebné obdobie, v ktorom sa 
vám zvolení predstavitelia zodpovedajú 
za to čo pre obec urobili, čím ju povznies-
li, ako ju reprezentovali. Nie je na mies-
te hovoriť o následkoch hospodárskej, 
či ekonomickej krízy, ktorá vládne celým 
svetom. Je tu priestor, kde môžeme ho-
voriť o medziľudských vzťahoch,  o dob-
rej vôli  niečo pre svojich spoluobčanov 
urobiť, ako sa s nimi ešte viac zomknúť, 
spojiť, ešte viac spolu komunikovať.  Vy-
počuť si názor iných, rozumných a  skú-
senejších. 
Jedno múdre slovenské príslovie hovorí 
že: „Plný klások sa k zemi kloní a prázd-
ny sa hrdo k nebu týči“. Tým je povedané 
všetko. Vážim si a som hrdý na svojich 
občanov, pretože sú  rozhodní, skúsení, 
múdri a zruční a vždy sa vedia postaviť 
za dobrú vec o čom nám hovoria naše 
dávne, či blízke dejiny, ako aj súčasná 
spoluúčasť na veciach verejných. Je his-
toricky dokázané, že na území našej obce 
žili a to nepretržite naši predkovia plných 
4000 rokov. Je dokázané že vtedy doká-
zali veľké veci, keď išli spoločne vo svoj-
om napredovaní. Nie neodkláňam sa od 
myšlienky z úvodných viet iba deklarujem 
to čo všetko sa dá urobiť spoločným úsi-
lím pre dobro veci a dobro nášho občana.  
Štyri roky ubehli rýchlo,  ako voda. S prá-
cou čo sa pre našu obec a jej obyvateľov  
urobilo som ako starosta obce úprimne 
povedané spokojný. Nie však natoľko, 
že by sa nedalo urobiť viac a lepšie. Veď 
naša obec a jej obyvatelia si to zaslúžia, 
a vďaka tým, ktorí nám všetkým vyšli 
ústrety sme spoločnými silami dokázali. 
Týmito  slovami by som sa chcel prihovo-
riť aj tým druhým, ktorí váhajú a hovoria 
si: „ čo sa im budem do toho motať aj 
tak si urobia po svojom a mňa nepočúv-
nu.“  Nie, nie, nie, nie je to správny ná-
zor. V každom z nás, vás drieme možno  i 
keď  nie v prvom momente veľmi dobrá 
myšlienka, ale v konečnej fáze to môže 
byť geniálny nápad. Vďaka tým všetkým, 
ktorí sa ozvali, prihovorili poradili sme 
dokázali verejnú zeleň udržovať. Máme 
pomerne dobre pokosené cintoríny, par-
ky a priestory okolo asfaltových kobercov. 
Vyčistili sme chotár od čiernych skládok, 
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čo bol problém odveký, no ešte sa nájdu 
aj  takí a sem tam sa objavia tí, ktorí to 
nepochopili kam patria  tuky, staré oleje 
a biologicky a rozložiteľný  a kam ostatný 
odpad. Sú to peniaze naše, nás všetkých 
za ktoré by sme mohli mať iné rozumnej-
šie veci a zariadenia. ENVI – GEOSU s.r.o 
Nitra a jeho predchodcovi vo vývoze odpa-
du sme za vývoz odpadu počas necelých 
štyroch rokov zaplatili čiastky 141322, - 
€, (4 257466,- Sk) , čo nie je málo, ale 
nebyť tých čo triedia odpad by to bolo 
ešte viac. 
Vďaka územnému plánu obce, urbanistic-
kým štúdiám, zmenám a doplnkom  ÚP 
obce sme vytýčili smerovanie našej obce 
na ďalšie desaťročia a dynamický rozvoj 
nás núti k ďalším doplnkom ÚP obce. Čo 
sa investícii týka urobili sme vďaka po-
slancom, komisiám a občanom, ktorým 
nie je ľahostajné napredovanie našej 
obce dosť. Nebyť toho, že sme z euro fon-
dov a ministerstiev získali finančné pro-
striedky nemohli by sme si to dovoliť. 
Nakoľko sme sa za uplynulé roky vyhli 
úverom dokázali sme realizovať veľa. Pra-
covali sme z dotačných a svojich finanč-
ných prostriedkov. Darmo sa nehovorí, 
že deťom okrem zdravia treba dopriať aj 
vzdelanie.  Do rekonštrukcie základnej 
školy sme investovali za posledné voleb-
né obdobie čiastku  351 674,-€, čo pred-
stavuje čiastku 10 600 000,- Sk, z toho 
sme získali z EU fondov  265 553,-€, čo 
predstavuje čiastku 800 000,- Sk. Na 
fyzický rozvoj našich detí sme do fitnes 
centra v našej škole prispeli finančnou 
čiastkou z vlastných prostriedkov 8995,-
€, čo je 271 000,-Sk. Na materskú školu, 
v ktorej je v súčasnosti 56 detí sme sa 
podieľali doteraz čiastkou  129 546,-€, čo 
je 3 902 702,-Sk. V súčasnosti sa ukon-
čujú práce na zateplení plášťa na budo-
ve materskej školy  v čiastke 64 000,-€, 
čo je 1 928 000,- Sk. Na túto prácu sme 
z ministerstva získali 50 000,-€, čo je 
1 500 000,-Sk. 
Nebol nám cudzí ani rozvoj športu, ok-
rem dotácií na činnosť sme do obecného 
majetku slúžiacemu športu za toto voleb-
né obdobie investovali  22 080,-€, čo je 
665 250,-Sk.  Odkúpili sme pozemok na 
rozšírenie cintorína na Kajsi a zároveň aj 
s pozemkom na vybudovanie chodníka 
vedľa cintorína až na  koniec obce. Okrem 
chodníka, ktorého hodnota je 14 600,-€, 

čo je 440 000,-Sk, oplotenie  Kajsanské-
ho cintorína so vstupnými bránami  má 
hodnotu 21 800,-€, čo je 650 000,-Sk. 
Ešte v tomto roku sa oplotí tretia strana 
tohto cintorína poplastovaným pletivom.  
Rekonštrukcia starého domu smútku na 
cintoríne v Lužiankach nás stála 42 470,-
€ čo je 1 279 470,-Sk.
Opravila sa súvislou vrstvou cesta na 
Radošinskej ulici, ako aj výbočisko na 
železničnej stanici čo stálo 67 130,-€, čo 
je 2 022 358,-Sk. Vybudovali sme dlho 
očakávaný bezbariérový vstup do kultúr-
neho domu za 20 106,-€, čo je čiastka 
605 700,-Sk. Na Vodárenskej ulici sme 
vybudovali vodovod za 16 314,-€, čo je 
491 475,-Sk, a plynovod za 18 660,-€, čo 
je 562 150,-Sk. 
Ozvučili sme Korytov miestnym bez-
drôtovým rozhlasom v hodnote 4 800,-
€, čo je 145 000,- Sk ako aj verejné 
osvetlenie na Korytovskej ulici od Sem-
polu po Korytov v hodnote 16 250,-€, 
čo predstavuje čiastku 489 500,-Sk.  Sú to 
vynaložené nemalé finančné prostriedky, 
čerpané z obecného rozpočtu. Na menšie 
drobné opravy a údržbu obecného majet-
ku, ako i na stroje a zariadenia na údržbu 
a vývoz zelene z obce. Máme zhotovenú 
projektovú dokumentáciu a stavebné po-
volenie na revitalizáciu s dotáciou z EU 
fondov v čiastke 800 000,-€, čo je 24 000 
000,-Sk s ktorou sa začne už v tomto roku.  
Je zhotovená projektová dokumentácia 
na dve tretiny kanalizácie našej obce. 
V súčasnosti je v konečnej fáze v rámci 
platnej legislatívy vybavovania stavebné 
povolenie po ktorom sa začnú zabezpečo-
vať financie z EU fondov bez ktorých nie 
je takéto rozsiahle dielo možné zhotoviť. 
Veď len táto časť obsahuje 4 000 000,-€, 
čo je 120 500 000,-Sk. Je to len stručné 
zhodnotenie uplynulého volebného obdo-
bia 2006 – 2010.  Za  krátku dobu,  dňa 
27. 11. 2010 budú komunálne voľby na 
starostu obce a poslancov do OZ. Je po-
trebné aby sa naši spoluobčania zúčast-
nili volieb v maximálnom počte a využili 
svoje volebné právo a vybrali si starostu 
a deväť poslancov, ktorí budú našu obec 
rozvíjať a zveľaďovať. Je z čoho vyberať 
veď na post starostu sú 4 kandidáti a na 
post poslancov do OZ je 24. 
Hlas každého voliča je dôležitý, pre správ-
ne smerovanie našej obce.  

  Milan Cabánek
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Už V. ročník vtipnejší vyhráva v našej obci
V nedeľu 11. júla 2010 sa v sále Kultúrneho 
domu v Lužiankach pod réžiou speváckej 
skupiny Lužiančanka, ktorú úspešne vedie 
Anna Horková, za spoluúčasti  Kultúrnej ko-
misie pri OZ v Lužiankach uskutočnil už V. 
ročník zábavného programu „Vtipnejší  vy-
hráva“. 
Pozvanie organizátorov prijali spevácke  
skupiny: Čabanka z Čabu, Čerdovanka z Ru-
manovej, Patanka z Paty a domáca skupi-
na Lúč. Popri krásnych ľudových piesňach, 
ktorými sa predstavili jednotlivé spevácke 
skupiny vždy jeden zástupca skupiny pove-
dal vtip, ktorým pobavil prítomných v sále. 
Účinkujúci boli zaujímaví svojim spevom ale 
aj vtipom. Našu obec v každom kole okrem 
štandardných  účinkujúcich z jednotlivých 
súborov vzorne, zaujímavo a hlavne sme-
lo pred celým publikom reprezentoval náš 
mladý a nádejný humorista Martin Kukla 
žiak 5. triedy základnej školy. Aby súťaž 
vtipov bola objektívne posudzovaná, kaž-
dá obec a súbor mal svojho člena v porote, 

ktorá hodnotila jednotlivé vtipy známkou.  
Zástupcovia jednotlivých družstiev boli 
dobre pripravení a ich prednes bol kvalit-
ný, čo ohodnotilo aj publikum.  O to ťažšiu 
úlohu mala hodnotiaca porota, ktorá mala 
rozhodnúť o poradí úspešnosti.  Po štyroch 
kolách bol  známy výsledok.  Rozdiely med-
zi jednotlivými súťažiacimi boli veľmi malé. 
Všetci boli úžasní a tak z piatich družstiev 
boli obsadené dve tretie dve druhé a jedno 
prvé miesto.  Tretie  miesto obsadili účinku-
júci z Rumanovej a Paty, druhé miesto účin-
kujúci z Čabu a skupina Lužiančanka. Prvé 
miesto si odniesol zástupca skupiny Lúč. 
Zásluhou ochotných a obetavých ľudí sa  
uskutočnil  tento pekný a zábavný program 
pre našich občanov, ktorých pekné piesne 
a vtipy pobavili.  
I keď horúce letné odpoludnie niektorých 
odradilo, tí ktorí sa akcie zúčastnili neba-
novali.  Odchádzali spokojní a šťastní, spo-
ločne sa tešíme na ďalší ročník.                                                                               
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Skromný ale s veľkým rozhľadom
Na tejto stránke našich Lužianskych noviniek, 
ktorá patrí osobnostiam našej obce, by som 
Vám a robím to veľmi rád, predstavil človeka 
skromného s rozsiahlym prehľadom, ktorý 
bol snáď preurčený inak sa to ani nedá na-

zvať na zviditeľnenie. Jeho odborné znalosti 
a bohatá životná skúsenosť bola mnohokrát 
uplatňovaná nielen u nás doma ale aj v blíz-
kom a vzdialenom okolí . Sú to najvzácnejšie 
vlastnosti nášho rodáka – spoluobčana, kto-
rý vždy stál pri formovaní našej obce, či už to 
v dávnejšej či nedávnej histórii.   Je ním Peter 
Šelmeci. Jedni ho poznajú ako Pavla iní ako 
Petra.  Vzniklo to ako sám hovorí pokrstením 
Peter  a Pavol. Doma v rodine a v Lužiankach 
bol Pavol, pri vydávaní občianskeho preuka-
zu sa vtedajší mocipáni rozhodli, že mať dve 
mená je buržoázny prežitok a tak rozhodli, že 
platí prvé meno a odvtedy je Peter.  Svetlo 
sveta uzrel 27. 6. 1945 na Kajsy.  Celý svoj 
život okrem základnej vojenskej služby pre-
žil v Lužiankach. Narodil sa ako tretie dieťa 
v rodine Vojtecha Šelmeciho a jeho manžel-
ky Juliany. Základnú školu vychodil ešte v Lu-

žiankach. Absolvoval Strednú priemyselnú 
školu stavebnú v Nitre. Počas študentských 
rokov aktívne pôsobil v rôznych oblastiach, či 
to bola kultúra, šport alebo spoločenské or-
ganizácie. V tých časoch aktivít v Lužiankach 
bolo dosť. Neboli síce peniaze rovnako ako 
dnes, ale ľudia akosi mali väčšie srdce, boli 
spoločenskejší. Vždy sa našiel jeden nadše-
nec, ktorý strhol so sebou skupinu ľudí a tvo-
rili. Veď okolo Heleny Brezinovej za veľkej 
iniciatívy dcér Jozefa Zboju sa vytvorila ama-
térska skupina, ktorá hrala divadlo, ktorej 
členom bol aj Peter Šelmeci. Okolo Ladislava 
Kalapa zase vznikla iná  skupina, ktorá doká-
zala nacvičiť zostavu na spartakiádu, kde bol 
Peter Šelmeci najmladším členom. V oblasti 
športu  vo vtedajšej TJ Lokomotíva Lužianky 
sa hral futbal, hokej, hádzaná  a cyklistika. 
Hlavne v troch posledne menovaných ne-
chýbal Peter Šelmeci.  Vo všetkých spomína-
ných športoch sa dosiahli nemalé úspechy. 
S Jozefom Ábelom boli dvaja v cyklistickom 
oddiely. Pretekali za miestnu lokomotívu.  
Dokonca spolu s Ladislavom Kalapom, Ladi-
slavom Sabom, Jaroslavom Bírom zorganizo-
vali cyklistické preteky. Peter Šelmeci pomá-
hal pri výstavbe kultúrneho domu, kde spolu 
so  Štefanom Štefankom a Jaroslavom Bírom 
riešili technické problémy výstavby.  Veď kul-
túrny dom sa staval svojpomocne. Rovnako 
to bolo i s domom smútku, ako i hokejovým 
štadiónom. Nepáčilo sa mu, že jeho rovesní-
ci odchádzajú za zábavou do mesta, preto 
s inými, rovnako zmýšľajúcimi chceli v Luži-
ankach vytvoriť podmienky pre spoločenské 
podujatia pre mladých. V budove starej školy 
vypratali jednu triedu, vyčistili ju, opravili a vy-
maľovali. Z miestneho výboru priniesli staré 
rádio a gramofón, ktorý tiež museli opraviť, 
pozháňali stoly a stoličky a vytvorili klub, do 
ktorého mal vstup každý. Nemal však dlhé 
trvanie lebo čistá a upravená miestnosť sa 
zaľúbila vedeniu MNV a urobili s nej agitačné 
stredisko. Dodnes iniciátori klubu nevedia čo 
tam agitovali.  Po ukončení štúdia Peter Šel-
meci nastúpil na základnú vojenskú službu 
do západných Čiech, do vojska Ministerstva 
vnútra, kde sa svoju aktívnu činnosť v oblas-

Už po siedmykrát  Dobrovoľný hasičský zbor 
Lužianky usporiadal hasičskú súťaž „O putov-
nú hasičskú sekerku DHZ Lužianky“ v areály 
Základnej školy Lužianky,  dňa 11. 9. 2010 
už tradične v hodovú sobotu. Súťaže sa cel-
kom zúčastnilo za veľmi daždivého počasia 
8 družstiev z okolitých obcí: Sľažany – muž-
ské a ženské družstvo, Veľké Chlievany, Dvo-
rec, Golianovo, Branč, Ivanka pri Nitre a naše 
domáce družstvo. Súťaž prebiehala za veľmi 
daždivého počasia, čo značne ovplyvnilo aj 
získané časy. Súťaž prebiehala  tradične na 
dva pokusy, výstrekom vody na terč.  Najú-
spešnejšie družstvo zo Sľažan získalo už po 
druhýkrát za sebou „Putovnú hasičskú se-
kerku DHZ Lužianky“. Ak budú úspešní aj na 
budúci rok, sekerku získajú natrvalo. Naše  
družstvo nemalo svoj deň. Obsadilo siedme 
miesto. O občerstvenie sa ako vždy postaral 
guláš majster Ignác Chudiak, ktorý pripravil 
chutný guláš.

 Ing. Dušan Spáč - predseda DHZ

VII. ročník hasičskej súťaže 
„O putovnú sekerku DHZ Lužianky“
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Lužiančania nevychovali svojho 
kňaza, ale máme svojho akolytu

ti výstavby, kultúry, športu a v neposlednom 
rade za záchranu ľudských životov (v Soko-
love pri súťaži Formule 3, vyletela  z dráhy 
a zranila 70 – 100 divákov, bezprostredne 
sa zapojil do záchranných prác)  dostal od 
ministra vnútra štátne vyznamenanie. Po 
návrate z vojenskej služby pracoval v n.p. 
Pozemné stavby Nitra v rôznych ekonomic-
kých funkciách. Neskôr nastúpil pracovať do 
výrobného družstva Inštala Nitra, kde praco-

val ako vedúci odboru  ekonomiky práce. Bol 
iniciatívny vo výchove mladých odborných 
kádrov v oblasti ekonomiky práce. Keď sa 
stal lektorom Slovenského zväzu výrobných 
družstiev chodil prednášať do Bratislavy 
a iných miest na Slovensku. Ako dobre znalý 
a ovládajúci danú problematiku ekonomiky 
práce bol často pozývaný ako konzultant 
na vtedajšie ministerstvo práce pri tvorbe 
nových predpisov a smerníc. Zmena režimu 
v roku 1989 ho našla pripraveného na pod-
nikanie, chcel vybudovať rodinný podnik a ísť 
v šľapajach svojho otca, čo sa mu nepodari-
lo, a tak keď dostal pozvanie od Pozemného 
staviteľstva – Stavomontáže a.s. Nitra, ponu-
ku prijal a tu pracoval ako ekonomický riadi-
teľ až do odchodu do dôchodku.  
Bol jedným z iniciátorov odtrhnutia sa našej 
obce od mesta Nitra a vytvorenia vlastnej 
samosprávy v Lužiankach. Po nežnej revolú-
cii ako sa nazýval prelomový rok so zmenou 
režimu sa stal poslancom mestskej časti. 

Keď presadzovanie záujmov  našej obce 
v Mestskom zastupiteľstve Nitra bolo v ne-
dohľadne bol iniciátorom referenda, kde 
občania Lužianok po sedemnástich rokoch 
rozhodli o samostatnosti obce.  Keď sa to 
podarilo pracoval v obci ako skúsený a dobre 
fundovaný odborník v rôznych komisiách pri 
Obecnom zastupiteľstve v Lužiankach, ktoré 
práve v tú dobu vytváralo fungovanie a rozvoj 
v našej obci.

V tej dobe u nás nastal rozmach toho, čo 
v iných obciach už dávno mali vybudova-
né a to napr. vodovod, plyn, rozhlas,  cesty 
a pod. Práve jeho zásluhou a jemu podob-
ných ľudí sa začal rozvoj v našej obce, ktorej 
sa 17 rokov len sľubovalo. 
Nedávno sa tento skromný občan došil okr-
úhleho životného jubilea, pri ktorom mu bola 
udelená „Cena starostu obce“. Toto vysoké 
obecné vyznamenanie mu bolo udelené za 
celoživotné snaženie pre rozvoj a napredova-
nie našej obce.  Dianie  v našej obci ho stá-
le zaujíma, rád poradí a pomôže. Veď jeho 
skúsenosti sú stále potrebné pri formovaní, 
budovaní a zveľaďovaní našej obce. Za všet-
ko  jeho snaženie a príkladnú spoluprácu by 
som mu chcel čo najsrdečnejšie poďakovať, 
so želaním pevného zdravia radosti z dosiah-
nutých úspechov, šťastie a spokojnosť v kru-
hu svojich najbližších, manželky dvoch dcér 
s manželmi a štyroch vnúčeniec.  

Milan Cabánek

Akolyta je nižšia kňazská hodnosť ustano-
vená biskupom. Rozdávať sväté prijímanie 
môže vo farnosti:
1)laik, ktorého kňaz požehná pri svätej omši 
a to hlavne pri veľkých sviatkoch pri veľkom 
množstve veriacich.
2) laik, ktorý dostáva od biskupa písomné 
povolenie, tento môže rozdávať sväté prijíma-
nie pri každej svätej omši vo svojej farnosti
3) akolyta
Akolytat udeľuje diecézny biskup ustanove-
ním. Akolyta môže rozdávať sväté prijíma-
nie po celý život po celom svete. Akolytátu 
predchádza život podľa svätého evanjeliá  
a skúška zo svätého písma. Akolyta je nižšia 
kňazská  hodnosť, ktorá ho zaväzuje tak ako 
kňaza. Kňaz žije celibát a akolyta žije čistotou 
svätosti manželstva. Služba akolytu nevyža-
duje celibát ale môže mať rodinu, manželku 
a deti. Manželka tvorí pri ustanovení akolyta-
tu veľmi dôležitú úlohu. Biskup sa jej pýta,  či 
dovolí aby jej manžel bol akolyta a zaväzuje 

ju aj zodpovednosťou za tento súhlas. Bez jej 
súhlasu nemôže byť akolyta. Akolyta má aj 
ďalšie povinnosti:
Pri slávení svätej omši číta lekcie zo svätého 
písma vrátane prosieb veriacich, môže isť 
do bohostánku pre cibóriu, keď mu to kňaz 

prikáže. Rozdáva svätú eucharistiu pri svätej 
omši. Po svätej omši purifikuje nádoby (umý-
va).  Jeho povinnosťou je aj chodiť k chorým 
do ich príbytkov. Kňaz raz za mesiac chorého 
vyspovedá, a akolyta mu buď denne alebo 
iba v nedeľu nosí Pána Ježiša v eucharistii.  
Akolyta sa zapája do rôznych duchovných 
aktivít vrátane duchovných cvičení, aby bol 
vždy duchovne pripravený. Je pre nás radost-
né, že z našich občanov máme i takéhoto 
človeka. Chcem vám milí spoluobčania pred-
staviť nášho rodáka Pavla Peťovského, tak 
ako ho mnohí nepoznajú. 
Je jedným z nás, tak ako to aspoň on o sebe 
tvrdí. Hovorí: „Mám rad lužiančanov, mám 
rád Lužianky. Preto veľmi rád sa vraciam 
domov do Lužianok mne tak milých.  Chvála 
Bohu mi tu žije mamička, bratia a sestrička 
s rodinami a tiež veľa priateľov a spolužiakov, 
ľudia ktorých mám rád a vážim si ich.“   
Ale s iným vás chcem oboznámiť. Chcem 
hovoriť o tom ako ho jeho excelencia biskup 
Rábek  vysvätil za akolytu a lektora v roku 
1994.  Je síce pravda že od roku 1990 mal už 
biskupské povolenie ale to bolo iba písomné 
povolenie. Už vtedy chodil do nemocníc na 
Zobor a do mesta a rozdával eucharistické-
ho Krista chorým a zomierajúcim.  Ba chodil 

i do nápravného zariadenia na Chrenovskej 
ulici  v Nitre s kňazom vdp. Vrábeľom, kto-
rý ho za akolytu navrhol. Raz otec Ladislav 
prisľúbil odsúdeným, že ak sa budú dobre 
chovať privedie im ženy. Toto aj splnil a ne-
skôr priviedol spevokol rehoľných sestričiek.  
Bolo to smiechu. 
Bol školníkom cirkevnej školy sv. Gorazda. 
V tejto škole nebol iba údržbár, záhradník, ná-
kupca ale učil chlapcov ako pracovať v diel- 
ni. Zhotovovali búdky pre vtákov, šamlíky...
Vo vedľajšej škole, na Fatranskej ulici učil 
náboženstvo. Bol to náročný ale zaujímavý ži-
vot.  Mal aj veľa možností dávať rýchlu pomoc 

pokračovanie na strane 4
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Putovný pohár starostu

Poľovníci a obecná polícia v materskej škole

v škole, keď deti  pri naháňačkách preleteli 
cez sklenené výplne dverí.  Emócie a strach 
museli ísť bokom. Našťastie sa to vždy dobre 
skončilo, za čo vďačím Pánu Bohu. V augus-
te v roku 2005 im cez prázdniny vykradli ško-
lu, bolo to strašné. Zlodeji pri všetkej škode 

čo napáchali pustili v školskej kuchyni plyn 
zo všetkých horákov plynových spotrebičov 
a nechali ho unikať po celú noc. Ráno keď  
zistil čo sa stalo, bolo veľké riziko vniknúť do 
budovy zamorenej plynom.  Kedykoľvek hro-
zil výbuch. Našťastie sa nič nestalo.  Hoci sa 
trochu plynu nadýchal, podarilo sa mu plyn 
zastaviť.  Písali o tom aj v Nitrianskych no-
vinách. Skutočne jeho život je naozaj pestrý 
a je rád že je užitočný.  Snaží sa robiť dobré 
meno nielen rodine, priateľom ale aj našim 
Lužiankam. Teraz sa môžeme stretávať na 
rôznych duchovných podujatiach.  Na Kalvá-
rii pri sviatku Matky Božej, na hrade pri sviat-
ku sv. Cyrila a Metoda a pod. 
V súčasnosti je na Chrenovej v kostole sv. 
Martina, kde denne veľmi rád slúži. Tu sa 
stretáva s priateľmi a známymi, učiteľmi 
a učiteľkami a rodákmi z Lužianok. 

„Lužiančania, rodáci moji mám vás rád 
a rád sa budem domov do Lužianok vracať.“         

M. Cabánek

V septembri 2010 sa na „berbecínskom“ 
strelišti uskutočnil strelecký pretek z broko-
vých zbraní na asfaltové terče. Súťažilo so v 
disciplíne americký trap. Súťaž prebehla pod 
záštitou predsedu Nitrianskeho samospráv-
neho kraja doc. Ing. Milana Belicu, PhD. a 
starostu obce Lužianky Milana Cabáneka. 
V každoročnej stále silnejšej konkurencii 
strelcov sa podarilo „vystrieľať“ predsedovi 
PZ Berbecíny Jozefovi Buchovi krásne štvrté 
miesto. Na ďalších bodovaných miestach sa 
umiestnili Juraj Tóth (7 miesto) a Jaroslav 
Broďáni ml. (8 miesto). Prvé miesto obsadil 

Stano Lukáčik z PZ Alekšince, druhé miesto 
Pavol Hasila a 3 miesto Andrej Tóth.
Dekorovanie najlepších strelcov vecnými ce-
nami prebehlo za prítomnosti riaditeľa Úradu 
NSK Ing. Petra Nagya, zástupcu obecného 
zastupiteľstva Lužianky Ing. Jozefa Lauku 
a členov výboru PZ. Za veterného počasia 
sa podarilo vytvoriť rodinnú atmosféru pod-
porenú tradičným poľovníckym gulášom. 
Predsedovi PZ Berbecíny Jozefovi Buchovi 
a všetkým organizátorom streleckého prete-
ku ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej 
obce.

Jún je už tradične mesiacom poľovníctva 
a ochrany prírody. Tento mesiac si všetky 
organizácie Slovenského poľovníckeho 
zväzu a s nimi aj celá naša spoločnosť 
pripomínajú svoj podiel pri ochrane fauny 
a flóry v ich vzájomnej súvislosti. Najviac 
priestoru a času sa venuje na prezentáciu 
poľovníctva, ale najmä jeho ochranárske-

ho poslania pred nepoľovníckou verejnos-
ťou. Akcie ako „Apríl mesiac lesov“, „Jún 
mesiac poľovníctva a ochrany prírody“ či 
„Deň Zeme“ sú potrebné na to, aby sme si 
všetci (nielen poľovníci či ochrancovia prí-
rody) pripomenuli nevyhnutnosť a potrebu 
ochrany prírody a zveľaďovania životného 
prostredia. 

Pri tejto príležitosti poľovníci PZ Berbecíny 
Lužianky navštívili MŠ v Lužiankach, kde 
zábavnou formou prezentovali deťom svoje 
poznatky o prírode, zvieratkách, starostli-
vosti o  zver, strelectve, kynológii a sprá-
vaní sa v prírode. Po pútavom rozprávaní 
a množstve zodpovedaných otázok, bol de-
ťom premietnutý krátky film o živote jelenej 
zveri. 
Súčasťou stretnutia bola prezentácie spo-
lupráce medzi poľovníkmi a obecnou polí-
ciou. Týmto sa taktiež chceme poďakovať 
všetkým účastníkom akcie, medzi ktorých 
patrili deti a učiteľky MŠ, poľovníci L. Lau-
ko, J. Lauko, S. Filip, J. Broďáni ml., obecní 
policajti E. Ostertágová, M. Mesároš a sta-
rosta obce M. Cabánek.
Zem sme nezdedili od našich otcov, ale 
nám ju požičali naši vnuci!

Doc. PaedDr. Jaroslav Broďáni, PhD.                                                                                                                                 
tajomník PZ
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Výstava ovocia, zeleniny a kvetov v našej obci Zo života ZO Jednoty 
dôchodcov 
v Lužiankach

pokračovanie na strane 6

Tak ako po iné roky aj v tomto roku sa kona-
la výstava ovocia zeleniny a kvetov. Pripra-
vilo ju predsedníctvo ZO Zväzu záhradkárov 
v našej obci už 28 – krát v priestoroch kul-
túrneho domu. V nedeľu 5. 9. 2010 o 700h. 
sa konala svätá omša, ktorá bola obeto-
vaná za záhradkárov a tohtoročnú úrodu.  
Svätá omša bola ozvláštnená vystúpením 
speváckej skupiny Lúč a žiakmi základnej 
školy, ktorí niesli obetné dary v krojoch.  
Po svätej omši sa veriaci presunuli do kul-
túrneho domu, kde si prezreli vystavované 
exponáty. Táto možnosť bola do 1500h. 
kedy predseda organizácie Ing. Stanislav 
Beňo, privítal správcu farnosti a ostatných 
pozvaných hostí. Po požehnaní exponátov, 
predseda zväzu skonštatoval, že tento rok 
nebol prajný záhradkárom, čo sa prejavilo 
na kvantite i kvalite plodov. S potešením 
ďakoval všetkým vystavovateľom, že nap-
riek nežičlivosti počasia, sa nedali odradiť 
a výstavu obohatili množstvom exponátov. 
Z 35 vystavovateľov vyhlásili prvých troch 
z kategórie ovocia a zeleniny. Víťazom za-
spievala spevácka skupina Lúč a boli od-
menení vecnými darmi. Program výstavy 
spestrili svojimi spevmi aj žiaci základnej 
školy a speváčky skupiny Vranky. Bez od-
meny nezostal nikto z prítomných, vysta-

črepníkovými izbovými  a záhradnými kveti-
nami. Výstavné stoly hýrili pestrosťou farieb 
a množstvom plodov. Boli na nich vkusne 
upravené zeleniny zo skleníkov, fóliovníkov 
a voľne pestovaných plodín v záhradách. 
Nechýbali hlúboviny, rôzne kultivary tekvíc 
a bôbovité plodiny. Z ovocia jadroviny, kôst-
koviny, bobuľové ovocie a hrozno. Zvlášt-
nosťou bol biely baklažán, čierny koreň a 
v dnešných časoch v záhradách málo pest-
ovaná kŕmna a cukrová repa. Objavili sa aj 
zaváraniny. Návštevníci si mohli pozrieť aj 
fotografie so záhradníckou tematikou. Vý-
stava bola prínosom pre každého  zúčast-
neného. Za hojnosť a pestrosť vystavených 
exponátov patrí vďaka tým záhradkárom, 
ktorí boli ochotní vystaviť svoju úrodu verej-
nosti, aby túto krásu a úžitok mohli vidieť 
a okúsiť aj takí návštevníci, ktorí niektorú 
plodinu nepestujú alebo nevlastnia ani 
záhradku. Povzbudení, potešení a oboha-
tení sme odchádzali z kultúrneho domu 
s novým predsavzatím, že o rok sa znovu 
zúčastníme výstavy a prispejeme svojou 
úrodou tak aby nasledujúca výstava bola 
ešte krajšia, bohatšia a pestrejšia v porov-
naní s tohtoročnou. Veríme, že aj počasie 
sa k nám zachová prajnejšie.        
                Ing. K. Šebová

vovatelia si mohli vybrať osobne darček. 
Ostatní, ktorí si zakúpili tombolové lístky, 
boli vylosovaní a mohli si vybrať ľubovoľné 
vystavované plody. Myslím, že všetci, ktorí 
sa zúčastnili výstavy mali z nej zážitok. 
Kultúrny dom bol ozdobený rozkvitnutými 

Návšteva výstavy „Gardénia“ na výsta-
visku Agrokomplex Nitra – Krása kvetov 
a zaujímavo naaranžovaných záhrad v jed-
notlivých pavilónoch nás očarila. Čo je pek-
né, to je pekné.
Májové posedenie „Máj – lásky čas“ – 
sme pripravili pre našich členov. Účasť bola 
uspokojivá. Kultúrny program a občerstve-
nie bolo dobré i nálada v sále kultúrneho 
domu. Veď aj v treťom veku máj kvitne.
Na deň sv. Urbana sa pre nepriazeň po-
časia nemohla uskutočniť prechádzka do 
dražovských viníc. Nahradili sme to návšte-
vou mesta Nitry, kde boli oslavy sv. Urba-
na na námestí. Bohatý kultúrny program, 
občerstvenie a dobré vínko organizátori 
pripravili na úrovni. 
„Čakajfest“ v Čakajovciach usporiadala 
TV Centrál na futbalovom štadióne. Vy-
stúpili tu hudobné skupiny a umelci pre 
našu vekovú kategóriu. Aj keď program za-
čal neskôr ako bol plánovaný, vydržali sme 
v dobrej nálade do neskorých večerných 
hodín. Domov nás odviezli dôchodcovia 
z Veľkého Lapáša.
15. výročie založenia ZO JDS – sme oslá-
vili ako sa patrí. Pozvali sme susedov: Zbe-
hy, Čakajovce, našich z Lehoty, ktorí ako 
prví pri založení našej organizácie u nás 
vystupovali, súbor Járočan s malou muzič-
kou a domáci súbor Lužiančanka. Pozdra-
vil nás aj starosta obce Milan Cabánek 
a zástupca Okresnej organizácie JDS v Nit-
re. Pri dobrom občerstvení a sviatočnej at-
mosfére nálada bola výborná. Spevu, slovu 
a tancu nebolo konca kraja. Členovia výbo-
ru mali radosť z toho, že na toto jubilejné 
stretnutie prišli členovia v hojnom počte 
a tak oslávili sviatok a ocenili snahu všet-
kých, ktorí sa na príprave tohto podujatia  
podieľali. Nech by nám to ešte aspoň pár 
rokov vydržalo, ale musíme to chcieť všetci. 
„Sviatok nového chleba“ Pod týmto ná-
zvom už druhý rok oslavujú v Dražovciach 
dožinky.  Boli sme ich pozdraviť a ochutnať 
chlieb upečený v ich peci, išli sme cez lúky 
pešo, hoci cesta vzhľadom na daždivé dni 
(ktorých bolo neúrekom) nebola najlepšia, 
ale oplatilo sa – mali sme pekný zážitok.
Obecné dožinky v Zbehoch – boli na ná-
mestí aj s kultúrnym programom. V spolo-
čenskej miestnosti bol bohatý dožinkový 
oldomáš. O dobrú náladu sa postaral do-
máci súbor a ich „super harmonikár“ Ing. 
Silvester Štefanka, ktorý rozospieval všet-
kých prítomných. 
Prechádzka Poľný Kesov a Cabaj – aj keď 
v ten deň bolo slnko skúpe využili sme novo-
otvorené termálne kúpalisko. Cestou domov 
sme navštívili ranč aj salaš v Cabaji. Obzreli 
sme si areál a občerstvili sa v peknom pro-
stredí. Je to len pár kilometrov od nás a dá 
sa tam relaxovať.  Relaxovať bolo aj niekoľko 
členov v kúpeľoch Nimnica. Kúpele sú malé, 
menej známe ale útulne a účinné.   
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Tekvica - chutná 
a zdravá pochúťka

Folklórny festival Tlmače – zájazd sme 
zorganizovali v spolupráci s jednotou SD, 
Dozorným výborom Lužianky, ktorý uhra-
dil faktúru za dopravu. Cestou na festival 
sme sa zastavili v „Mašekovom mlyne“, je 
to pekný kúsok čistej prírody, zaujímavých 
zvierat v mlynici zariadenie zo starožit-
ností. V Tlmačoch po slávnostnej sv. omši 
posvätili dvojkríž, ktorý je umiestnený na 
kopci nad mestom. Na amfiteátri vystúpili 
tanečné a spevácke súbory všetkých veko-
vých kategórii od detí až po seniorov.  Po 
peknom umeleckom zážitku sme cestovali 
domov. 
Okresných športových hier seniorov v Zbe-
hoch sa zúčastnili aj naši členovia: Eva 
Bírová, Ladislav Bíro, Janka Sedláková a Vi-
linová Margita ktorí súťažili v rôznych disci-
plínach. Boli sme ich povzbudiť a podporiť. 
Získali aj diplomy a na záver pri občerstvení 
bol vyhodnotený celý priebeh súťaže.

Zájazd „Dni Zelá Stupava“ – cestou tam 
sme navštívili pútnické miesto Marianka. 
Obdivovali sme chrám a okolie, kaplnky 
a studničku. Pokračovali sme v ceste do 
Stupavy.  Tam na sedliackom dvore boli ozaj 
slávnosti kapusty aj s dobrou kapustnicou. 
Stánkov s občerstvením, remeselníckymi 
predmetmi a suvenírmi bolo neúrekom. 
Výstavy ovocia , zeleniny a kvetov, krásne 
vyrezávaných postavičiek z tekvíc, drob-
ných predmetov z dreva, z drôtu, kerami-

ky boli obdivuhodné a hodnotné. Kultúrny 
program bol bohatý. Vystupovali aj súbory 
zo zahraničia a to  z Bulharska, Maďarska 
a Čiech.  Umelecký zážitok z toho veľký ne-

bol, nakoľko sedenie bolo ďalej od pódia 
a tam bola haravara. Zážitok sme mali len 
z tej veľkej účasti  „hlava na hlave“. Trošku 
unavení, ale v dobrej nálade sme sa šťast-
livo vrátili domov. 
Našich aktivít od jari do jesene bolo dosť,  
len členovia sa ich zúčastňujú v menšom 
počte, nemajú záujem, ani chuť, ešte takto 
prežívať jeseň života. Treba sa zamyslieť 
a využiť čo sa ešte dá v našom veku. 

Predsedníčka ZO JDS v Lužiankach

Podľa archeologických záznamov vieme 
o tom, že tekvicu pestovali naši predko-
via už pred 5000 rokmi. V minulosti sa 
tekvica považovala za ľudový liek naprí-
klad proti hadiemu uštipnutiu či proti pe-
hám. Navažskí indiáni verili, že v tekvici 

je prevtelená bohyňa a panovník Karol 
Veľký miloval túto zeleninu natoľko, že 
vydal výnos, v ktorom svojim poddaným 
prikazoval pestovať tekvice v domácich 
záhradách. 
Takmer všetky druhy tekvíc sú jedlé. 
Navzájom sa od seba líšia tvarom, veľ-
kosťou, farebnosťou, látkovým zložením 
plodov a použitím. V kuchyni ich môžeme 
pripravovať rôznymi spôsobmi – pečením, 
dusením a mrazením. Na varenie ich tre-
ba zberať v nedozretom stave, keď ešte 
šupka plodu nestvrdla. Keď už nechtom 
nemôžeme šupku prepichnúť, radšej ne-
chávame tekvicu dozrieť a použijeme ju 
na kŕmenie, pečenie alebo semienka na 
lúskanie. Na pečenie sú vhodné stredne 
veľké druhy s oranžovou dužinou. Tie sú 
najbohatšie na karotény, treba ich však 
nechať úplne dozrieť. Výraznejšiu slad-
kú chuť nadobudnú, ak plody vystavíme 
prvým mrazíkom. Veľkoplodé odrody sa 
pestujú na kŕmenie zvierat. Semienka sú 
jedlé a zdravé z akýchkoľvek dozretých 
tekvíc. 

Najčastejšie pestované tekvice a ich 
úprava v kuchyni:

Tekvica obrovská
plody sú guľovito-splošteného tvaru, do-
sahujú hmotnosť až 50kg. Používajú sa 
na prípravu polievky, na pečenie a výbor-
né sú aj semienka. 

Kabačka
valcovité plody dorastajú do dĺžky 25 
až 40 cm, zberajú sa mladé, kým majú 
jemnú dužinu. Upravujú sa vyprážaním, 
opekajú sa na oleji alebo pripravujú ako 
prívarok. Chutia ako rybacie mäso. 
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Okienko do kuchynePatizón
malé ploché tekvice diskovitého tvaru. 
Mladé plody zberáme skoro po odkvitnu-
tí a môžeme ich konzervovať ako uhorky. 
Väčšie plody sa upravujú v kuchyni po-
dobne ako kabačky. 

Špargľová tekvica 
má dlhé plody s jemnou dužinou. Zberajú 
sa, keď dosiahnu dĺžku 20 až 25 cm. Naj-
vhodnejšie sú na kompót. 

Cukety
sú najchutnejšie. Vyznačujú sa valcovitý-
mi, rovnými až mierne zakrivenými žltými, 
zelenými, často svetlo bodkovanými ale-
bo pásikavými plodmi. Príprava jedla je 
jednoduchá a veľmi rýchla. Vhodné sú na 
prípravu všetkými spôsobmi. 

Tekvica špagetová
je netradičná tekvica. Krémovobiele plody 
majú vláknitú dužinu podobnú špagetám. 
Je jemne korenistá a po desaťminútovom 
varení sa rozpadá na vlákna podobné 
špagetám.
 
Okrasné tekvice
bývajú pestrofarebné, žlté, oranžové, čer-
vené alebo zelené, s povrchom hladkým, 
zvráskaveným, bradavičnatým, zvlneným 
i rebrovitým a rôzneho tvaru, najčastejšie 
okrúhle, vajcovité, hruškovité, turbanovi-
té a iné. 

Tekvicové semienka obsahujú všetky mik-
roelementy, okrem mangánu a selénu, 
množstvo vitamínov a biologicky aktívne 
fosfáty v mimoriadne vysokej koncentrá-
cii, ktoré dodávajú organizmu potrebnú 
energiu. Sú veľmi zdravé, pretože obsa-
hujú mnoho bielkovín, kvalitných mast-
ných kyselín a omladzujúcich nukleových 
kyselín. Tekvicové semienka nás zasýtia 
ako čokoládová tyčinka, ale sú zdravšie.

Suroviny: 
10g sušených húb, 2dl mlieka, 20g mas-
la, 80g zeleniny (mrkva, zeler, petržlen, 
pór, kel), 1 malá cibuľa, 30g masla a 30g 
hladkej múky na zápražku, soľ, na hrot 
noža mletého čierneho korenia, zelená 
petržlenová vňať

Postup: 
Sušené huby oplákneme v studenej vode, 
zalejeme mliekom a uvaríme do mäkka. 
Uvarené pokrájame, podusíme na masle 
s pokrájanou cibuľou, pridáme do osole-
nej zeleninovej polievky, ktorú sme zahus-
tili svetlou zápražkou, a dobre povaríme. 
Do hotovej polievky zavaríme liate cesto a 
okoreníme ju mletým čiernym korením a 
posekanou zelenou petržlenovou vňaťou

Suroviny: 
600 až 800g cukiet, 100g nastrúhaného 
syra, maslo, 100 ml mlieka, 2 papriky, 2 
rajčiaky, 100g cestovín, 1 cibuľa, 1 až 2 
strúčiky cesnaku, bazalka, tymian, mleté 
korenie, soľ 

Postup: 
Cestovinu uvaríme v osolenej vode. Umy-
té cukety nakrájame na malé kocky, raj-
čiaky, papriku a cibuľu na pásiky. Cesnak 
prelisujeme. Zeleninu zmiešame s uvare-
nou cestovinou. Osolíme, ochutíme ces-
nakom a dáme do vymasteného pekáča. 
V mlieku rozšľaháme vajcia, primiešame 
k nim bazalku, tymian, korenie a zaleje-
me pripravenú zmes. Zapekáme v rúre 
asi 30 minút. Asi 10 až 15 minút pred 
dopečením posypeme cestovinu nastrú-
haným syrom.

Suroviny: 
kačica cca 2kg , soľ, rasca 

Postup: 
Kačicu umyte a dôkladne odstráňte zvyš-
ky peria. Posoľte zvonka aj zvnútra a po-
vrch posypte rascou. 
Rúru vyhrejte na 180° C, horúco-vzduš-
nú na 170° C. Kačicu dajte do pekáča, 
podlejte mierne vodou a prikryte. Duste 
necelú hodinu, ak je treba aj dlhšie. Až 
keď mäkne, odkryte ju. Občas podlievajte 
vypečenou šťavou, aby sa mäso nevysuši-
lo. Pri pečení občas vidličkou prepichujte, 
zvlášť pod krídlami, aby sa vypiekla masť. 

Tvarohový krémovník

Polievka zo sušených húb

Cuketa s cestovinou

Pečená kačica s dusenou kapustou 
a žemľovými knedľami

Vypečenú, čistú masť bez vody vyberajte 
naberačkou a zlievajte do nádoby. 

Dusená kyslá kapusta
Suroviny: 
1kg kyslej kapusty, 100g masti, 1 cibuľa, 
2 lyžice hladkej múky, lyžica cukru, rasca, 
soľ 

Postup: 
Kyslú kapustu uvarte s rascou domäk-
ka, to je približne 1/2 hod. Urobte svet-
lú zápražku. Na rozohriatej masti speňte 
nadrobno pokrájanú cibuľu, poprášte 
múkou a stále miešajte, aby sa zápražka 
nepripálila alebo neopražila príliš rýchlo 
- asi iba pol minúty. Potom zmiešajte s 
kapustou a varte približne desať minút.  
Podľa chuti pridajte cukor, soľ a ak je ka-
pusta málo kyslá, trocha octu. 

Žemľové knedle 
Suroviny: 
600g hrubej múky, 1/4 l vody, 1 žĺtok,  
lyžička soli, 1 prášok do pečiva, 2 žemle 

Postup: Na dosku nasypte múku zmieša-
nú s práškom do pečiva. Uprostred urob-
te jamku, do ktorej nalejte vodu a pridajte 
žĺtok. Zo všetkých surovín pripravte tuh-
šie, ale vláčne cesto.  Žemle nakrájajte 
na drobné kocky a zapracujte do cesta. 
Potom cesto nechajte aspoň hodinu „od-
počinúť". Pred kysnutím povrch poprášte 
hladkou múkou. Z cesta vytvarujte 2 - 3 
šišky a vložte do vriacej osolenej vody. 
Varte cca 20 minút podľa veľkosti knedlí. 
Pri varení ich obracajte. 
Potom knedle pokrájajte krájačom alebo 
niťou na plátky a naukladajte do serví-
rovacej misy.  Misu prikryte preloženou 
utierkou. Zabráni chladnutiu a hlavne 
odoberie prebytočnú vlhkosť.

Suroviny:
Cesto: 220g polohrubej muky, 120g mas-
la, 120g práškového cukru, 1 vajce, 2 žĺt-
ky, 1 kávová lyžička prášku do pečiva
Plnka: 0,5l mlieka, 500g tvarohu, 150g 
práškového cukru, 1 zlatý klas, 1,5dl ole-
ja, 1 vajce, 3 žĺtky, 1 vanilkový cukor
Sneh: 5 bielkov, 5 PL kryštálového cukru

Postup: 
Z prísad vypracujeme cesto a rozvaľká-
me ho na plech. Keď sa bude lepiť, treba 
ho dať do chladničky. Na cesto vylejeme 
plnku, ktorá je riedka ale určite stuhne a 
pečieme. 10 minút pred koncom pečenia 
rozvrstvíme sneh a dáme zase zapiecť. 
Sneh musí chytiť peknú farbu. Hotový 
necháme vychladnúť a krájame mokrým 
nožom.
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OZNÁMENIE
O UrčENí POčTU POSLaNcOV a O 

UTVOrENí ObVODU 
PrE VOľby DO OrgÁNOV SaMOSPrÁ-

Vy Obcí  27. NOVEMbra 2010.

Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach podľa 
§ 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách 
do orgánov samosprávy obcí v znení neskor-
ších predpisov uznesením zo dňa 30. júla 
2010 č. 72/2010 určilo, že Obecné zastupi-
teľstvo v Lužiankach bude mať celkom 
9 poslancov,  ktorí budú zvolení v jednom vo-
lebnom obvode utvorenom pre celú obec. 

OZNÁMENIE O PrEDLOŽENÝcH 
 KaNDIDÁTNycH LISTINÁcH 

Miestna volebná komisia v LUŽIANKACH
                                       
Pre voľby do Obecného zastupiteľstva  v Lu-
žiankach predložili kandidátne listiny:

1/ Strana SMER – sociálna demokracia
 
2/ Kresťansko demokratické hnutie 

3/ Ľudová strana – Hnutie za demokratic-
ké Slovensko

4/ Slovenská Národná Strana  

5/ Jozef Bojda, Lužianky, Kaplanova ul. 1 – 
nezávislý kandidát

6/ Ing. Vladimír Macánek, Lužianky, Ciol-
kovského 21  - nezávislý kandidát

7/ Ing. Marián Rác, Lužianky, Rastislavova 
402  - nezávislý kandidát  

8/ Jozef Poláčik, Lužianky, Kaplanova  8 – 
nezávislý kandidát

9/ Jozef Trizňa, Lužianky, Rastislavova 213 
– nezávislý kandidát

 
Eva Bačová 

zapisovateľka miestnej 
volebnej komisie

VyHLÁSENIE   KaNDIDaTÚry
PrE VOľby POSLaNcOV 

ObEcNéHO ZaSTUPITEľSTVa 
V LUŽIaNKacH  27. NOVEMbra 2010

Miestna volebná komisia v Lužiankach 
podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. 
o voľbách do orgánov samosprávy obcí 
v znení neskorších predpisov vyhlasuje, 
že pre voľby poslancov obecného zastupi-
teľstva zaregistrovala týchto kandidátov:

1/ Ivan Behúl, 45 rokov, obchodný zástup-
ca, Lužianky, Ciolkovského 31,   SMER 

2/ Martin Beňo, Ing., 30 rokov, technik, 
Lužianky, Vinárska 5,  ĽS – HZDS

3/ Stanislav Beňo, Ing., 58 rokov, technik, 

Lužianky, Vinárska 5,  ĽS – HZDS
4/ Daniel Bíro, 38 rokov, rušňovodič, Luži-

anky, Počašie 12,  KDH
5/ Eva Bírová, 65 rokov, dôchodkyňa,  Lu-

žianky, Rastislavova 350 ,KDH
6/ Jozef Bojda, 45 rokov, technický pra-

covník, Lužianky, Kaplanova 1, NEKA
7/ Marek Buch,  34 rokov, technik,  Luži-

anky, Rastislavova 124, SNS
8/ Milan  Cabánek, 63 rokov, technik, Lu-

žianky,  Kaplanova 11, KDH 
9/ Anna Horková, 62 rokov, dôchodkyňa, 

Lužianky, Rastislavova 3,  SNS
10/ Marián Humenský,  55 rokov, technik, 

Lužianky,  Dunajského 13,  SNS
11/ Klaudia Hunková, Ing., 38 rokov, 

ekonómka, Lužianky, Rastislavova 
388, ĽS – HZDS

12/ Mariana Ivanová,  39 rokov, zdravotná 
sestra, Lužianky, Rastislavova 189,  
KDH

13/ Maroš Kiesel, 36 rokov, programátor,  
Lužianky, Teslova 87,  SNS

14/ Vladimír Klzo, 37 rokov, finančný kon-
zultant, Lužianky,  Kaplanova 57, KDH

15/ Emília  Látečková, Mgr., 28 rokov, 
ekonómka, Lužianky, Rastislavova 
133,  KDH

16/ Daniel Lauko, Ing., 27 rokov, projek-
tant, Lužianky, Rastislavova 216,  ĽS 
– HZDS

17/ Jozef Lauko, Ing., 54 rokov, technik, Lu-
žianky, Rastislavova 216,  ĽS – HZDS

18/ Vladimír Macánek, Ing., 46 rokov, živ-
nostník,  Lužianky, Ciolkovského 21, 
NEKA

19/ Jozef Pagačovič,  62 rokov, adminis-
tr. pracovník, Lužianky,  Rastislavova 
208, SMER

20/ Jozef  Poláčik, 65 rokov, technik, Luži-
anky, Kaplanova 8, NEKA

21/ Marian Rác,  49 rokov, podnikateľ, Lu-
žianky, Rastislavova 402,  NEKA 

22/ Dušan Spáč, Ing.,  64 rokov, dôchodca, 
Lužianky,  Rastislavova 288, SMER

23/ Martin Tonhauser, 34 rokov, podnika-
teľ, Lužianky, Rastislavova 114,  SNS

24/ Jozef Trizňa, 45 rokov, obrábač kovov, 
Lužianky, Rastislavova 213,  NEKA  

25/ Marián Vrabec, Ing.,  56 rokov, vedúci 
odborný referent, Lužianky, Kaplanova 
37, SMER

V Lužiankach
Dátum: 6.10. 2010

VyHLÁSENIE   KaNDIDaTÚry 
PrE VOľby STarOSTU ObcE 

27. NOVEMbra 2010

Miestna volebná komisia v Lužiankach 
podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. 
o voľbách do orgánov samosprávy obcí 
v znení neskorších predpisov vyhlasuje, 
že pre voľby  starostu  obce   zaregistrovala 
týchto kandidátov:

1/ Stanislav Beňo, Ing. , 58 rokov, technik, 
Lužianky, Vinárska 5,   ĽS – HZDS

2/ Jozef  Bojda,  45 rokov, technický pra-

covník, Lužianky,  Kaplanova 1, nezávis-
lý kandidát

3/ Milan Cabánek, 63 rokov, technik,   
Lužianky, Kaplanova  11,  KDH

4/ Jozef Poláčik, 65 rokov, technik,   
Lužianky,  Kaplanova 8,  nezávislý kan-
didát 

  V Lužiankach
Dátum: 6.10. 2010

Uznesenia, všeobecne záväzné nariade-
nia obce a ďalšie rozhodnutia z tretieho 
riadneho zasadnutia Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach, konaného dňa 30. 
júla  2010 o 17,00 hod. na Obecnom úra-
de v Lužiankach 

A/ Berie na vedomie:
Uznesenie č. 59/2010 Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
❚	 Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach be-

rie na vedomie informatívnu správu sta-
rostu obce. 

 
Uznesenie č. 60/2010 Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
❚	 Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach be-

rie na vedomie informácie  náčelníka 
obecnej polície.   

Uznesenie č.  61/2010 Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
❚	 Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach  be-

rie na vedomie kontrolnú správu o plne-
ní uznesení.

Uznesenie č. 62/2010 Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
❚	 Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach  

prerokovalo a berie na vedomie žiadosť 
Jaroslava Gubáňa o odpredaj obecného 
majetku  parc. č. 1358/63  vo výmere 
686m2, záhrada a parc. č. 1358/95 vo 
výmere 498m2, záhrada. Pozemky sú 
umiestnené v zastavanom území obce.  

    
B/  Schvaľuje:
Uznesenie č. 63/2010 Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
❚	 Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach 

schvaľuje členov návrhovej komisie:
 Ing. Marián Vrabec, Marián Humenský, 

Jozef Pagačovič 
 overovateľov zápisnice:  
 Ivan Behúl,  Ing. Dušan Spáč  

Uznesenie č. 64/2010   Obecného zastu-
piteľstva v Lužiankach
❚	 Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach  

prerokovalo a schvaľuje Zmluvu č. 
834408025-6-2010 o budúcej zmluve 

Obecné zastupiteľstvo 
rozhodovalo
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na zriadenie vecného bremena. Zmluva 
o budúcej zmluve sa uzatvára na zákla-
de územného rozhodnutia o umiestne-
nie stavby „Kanalizácia obce Lužianky“ 
so správcom majetku štátu - Železnice 
Slovenskej republiky, vo výške zálohovej 
platby 2 407,30 €.   

Uznesenie č. 65/2010 Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
❚	 Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach  

prerokovalo  a schvaľuje Zmluvu na 
zriadenie vecného bremena  na parc. 
č. 1343/28 a parcela č. 1352/1 vo 
vlastníctve obce Lužianky v zmysle GP 
č. 387/2007 zo dňa 17.12.2007 a zna-
leckého posudku č. 161/2009 pre Nitra 
Invest, s.r.o., Nitra vo výške  0,177€/m2, 
celkom  111,96€. 

Uznesenie č. 66/2010 Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
❚	 Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach  pre-

rokovalo a schvaľuje  Zmluvu o zriadení 
vecného bremena č. 3425/2010 na 
parcelu číslo 1371 a parcelu č. 1326 vo 
vlastníctve obce Lužianky v zmysle GP č. 
230/2009 zo dňa 12. 1. 2010 a znalec-
kého posudku č. 56/2010 pre Západo-
slovenskú vodárenskú  spoločnosť, a.s. 
Nitra vo výške 1,70 €/m2. 

Uznesenie č. 67/2010 Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
❚	 Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach  

prerokovalo a schvaľuje  Rokovací pori-
adok obecného zastupiteľstva v súlade 
s novelou č. 102/2010 Z.z. o obecnom 
zriadení.    

Uznesenie č. 68/2010 Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
❚	 Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach  

prerokovalo a schválilo zálohovú úhradu 
za služby vo verejnom záujme vo výške  
43 000,- €. Objednávateľ sa zaväzuje, že 
dopravcovi poskytne úhradu za  služby 
zálohovo a celkové vyrovnanie úhrady 
budú zmluvné strany realizovať po ukon-
čení kalendárneho roka podľa čl. IV. ods. 
2 zmluvy. 

Uznesenie č. 69/2010 Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
❚	 Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach  

prerokovalo a schvaľuje návrh zmluvy na 
prevádzkovanie vodovodu na Vodáren-
skej ulici. 

Uznesenie č. 70/2010 Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
❚	 Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach  

prerokovalo a schvaľuje návrh zmluvy na 
prevádzkovanie plynovodu na Vodáren-
skej ulici. 

Uznesenie č. 71/2010 Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach

❚	 Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach  
prerokovalo a schvaľuje  Návrh plánu 
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
obce na druhý polrok 2010.

Uznesenie č. 72/2010 Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
❚	 Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach 

v zmysle § 9 ods. 3 zákona  č. 346/1990 
Z.z. o voľbách do orgánov miestnej sa-
mosprávy v znení neskorších zmien 
a doplnkov  určuje  pre komunálne voľby 
v roku 2010 v obci Lužianky  jeden vo-
lebný obvod. 

Uznesenie č. 73/2010 Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
❚	 Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach  

v súlade s § 11 ods. 3 písmeno d) záko-
na č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení 
v platnom znení  určuje pre komunálne 
voľby v roku 2010 pre nové funkčné ob-
dobie 2010 – 2014  zvoliť 9 poslancov 
obecného zastupiteľstva. 

Uznesenie č. 74/2010   Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
❚	 Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach  

v súlade s § 11 ods. 4 písmeno i) záko-
na č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení 
v platnom znení určuje pre nové funkčné 
obdobie  r. 2010 – 2014  pre komunálne 
voľby v roku  2010 pracovný úväzok sta-
rostu obce vo výške  100 %.

Uznesenie č. 75/2010 Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
❚	 Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach  

prerokovalo a  schvaľuje investičný zá-
mer športovo – rekreačný areál  a obyt-
nú zónu v obci Lužianky predložený spo-
ločnosťou STING – ITEC Slovakia, s.r.o., 
Nitra.

Uznesenie č. 76/2010 Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
❚	 Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach  pre-

rokovalo a  schvaľuje  zapracovať zmeny 
športovo rekreačného areálu do dodat-
ku k Územnému plánu obce Lužianky, 
na financovaní ktorých sa bude podieľať 
Obec Lužianky a firma GC Nitra, a.s. 

Uznesenie č. 77/2010 Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
❚	Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach  po-

veruje starostu obce, zadať vypracovať 
dodatok k Územnému plánu obce Luži-
anky,  doterajšiemu zhotoviteľovi.  

Uznesenie č. 78/2010 Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
❚	 Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach  

prerokovalo  žiadosť o poskytnutie so-
ciálnej výpomoci  a sociálnu výpomoc  
Lídii Vőrőšovej  na  opravu príbytku a  
neschvaľuje poskytnutie finančnej výpo-
moci z dôvodu neplnenia si občianskych 
povinností.  

Uznesenie č. 79/2010 Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
❚	 Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach  

prerokovalo žiadosť o sociálnu výpomoc  
a sociálnu výpomoc Lindy Biháriovej   na  
opravu príbytku a  neschvaľuje   poskyt-
nutie finančnej výpomoci  z dôvodu nepl-
nenia si občianskych povinností. 

Uznesenie č. 80/2010 Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
❚	 Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach  pre-

rokovalo  žiadosť o  sociálnu výpomoc  
Ľubici Kišovej na  nevyhnuté potreby  
a schvaľuje, aby elektroinštalačné práce 
zabezpečila Obec Lužianky a elektroin-
štalačný materiál poskytne  sponzorsky  
firma HAGARD HAL, a.s. Nitra. 

Uznesenie č. 81/2010 Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
❚	 Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach   

prerokovalo   žiadosť  občanov o umiest-
nenie spomaľovačov,  ako i vyjadrenie 
a stanovisko dopravnej komisii pri OZ 
v Lužiankach a nesúhlasí  s umiestne-
ním spomaľovačov  na  Obežnej ulici.

Uznesenie č. 82/2010  Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
❚	 Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach  

schvaľuje kúpu nehnuteľností, k. ú. Lu- 
žianky, zamerané podľa GP  č. 4/2010 
zo dňa 2.2. 2010, a to nasledovne:

 - diel 2 od parc. č. 545/31 a diel 4 od 
parc. č. 545/30 ( z LV č. 2416) od vlast-
níka Peter Burák, za kúpnu cenu  1,- €. 
(slovom: Jeden EUR)

 - diel 6 od parc. č.  545/29, diel 8 od 
parc. č. 5445/28 a diel 10 od parc. č. 
545/6 ( z LV č. 2415) od vlastníka Ro-
man Vachal, za kúpnu cenu  1,- € (slo-
vom: Jeden EUR)   

Uznesenie č. 83/2010  Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
❚	 Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach 

schvaľuje  kúpu nehnuteľnosti, k. ú. Lu-
žianky, zamerané podľa GP č. 4/2010 
zo dňa 2.2. 2010, parc. č. 545/42 ( z LV 
998) od vlastníka Sikwest s.r.o., za kúp-
nu cenu  1,-€ plus DPH. (slovom: Jeden 
EUR plus DPH).  

Uznesenie č. 84/2010 Obecného zastupi-
teľstva v Lužiankach
❚	Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach  pre-

rokovalo a súhlasí so zakúpením mobi-
liáru pre detské ihrisko  pri platane na 
Kajsi  vo finančnej čiastke  3500 €. 

 Návrhová komisia:

Predseda: Ing. Marián Vrabec, v.r. 
Člen: Marián Humenský, v.r. 
Člen: Jozef  Pagačovič, v.r. 
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Lúč si plní záväzky
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- Tak som bol dať utratiť svojho psa...
- Bol besný?
- No, nadšený práve nebol... 

Zajac príde do krčmy a kričí:
- Kto zmlátil Vlka?
Medveď vstane:
- Ja!
Zajac:
- Tak mu treba!

Predám žuvačky, málo používané! 
Zn.: Viackrát použiteľné.

Žuvačky Orbit bez cukru sú opäť lepšie!
Zn. Tentoraz na viac aj bez chuti! 

❚	Lepšia je inteligentná samota, ako hlúpa 
spoločnosť.

❚	Priateľstvo je len raz, udržuj si ho, ono 
príde včas, sem-tam hádka neprekáža, 
len hlupák sa uráža.

❚	Nevysvetľuj, tvoji priatelia to nepotrebu-
jú a nepriatelia by Ti aj tak neverili.

❚	Iba skutoční priatelia zanechávajú stopy 
v Tvojom Srdci

Humor

☺

☺

Zrnká  múdrosti

Tak, ako v predchádzajúce roky, aj v roku 
2010, si spevácka skupina Lúč dala do 
svojho programu brigádnické záväzky. Už 
v mesiaci máj sme chceli vyvíjať aktivity, 
žiaľ daždivé počasie nám to nedovolilo. 
Až v polovici júna sme si naostrili motyky, 
zobrali hrable  i pracovné rukavice a takto 
pripravení sme naštartovali 17. 6. 2010 
vykonať brigádu za budovou kostola. Pred-
pokladáme, že tento termín bol aj vhodný, 
nakoľko v nedeľu  20. 7. 2010 bola sláv-
nosť prvého svätého prijímania. 

Vytrhali sme burinu, okopali nielen záhon 
ruží, ale  aj iných rozkvitnutých rastlín, 
poobstrihovali suché konáre ihličnanov 
a kríkov, pozberali a povyhrabávali nečis-
toty.

Prácu nám spríjemňovali aj žiaci, ktorí sa 
na ceste hrali loptové hry s radosťou, smi-
echom a slušným správaním, čo bol jeden 
z impulzov k povzbudzovaniu do brigád-
nickej činnosti.

Takmer všetci speváci skupiny Lúč, sú aj 
členmi záhradkárskej organizácie, ktorá 
vyzývala na brigádu 3. 7. 2010 na nový 
cintorín. Aj tu sme sa zapojili tým, že sme 

odstránili burinu, pýr okolo tují.

Spevácka skupina Lúč, nielen fyzicky 
pracovala, ale bola prizvaná 26. júna aj 
ozvláštniť atmosféru  Okresnej záhrad-
kárskej konferencie v Nitre. Po úvodnom 
predslove organizátora výboru, naša sku-
pina bola vyzvaná k spevu.

Na úvod sme zanôtili pieseň, ktorá vzdáva 
hold patrónovi vína sv. Jánovi Evanjelisto-
vi – dobrému hospodárovi. Potom nasle-
dovala skladba o kráse domoviny, kde sa 
spieva, že rodný kraj je miesto žitia raj. Aj 
ďalšie piesne sa niesli nielen v znamení 
ovocia, či zeleniny, či ovocných stromov 
ale vyjadrovali aj lásku medzi dvoma 
spriaznenými dušami.

V súčasnosti sa veľa píše o zdravom štýle 
života. Predpokladáme, že aj brigádniče-
nie je forma naberania nových síl, a keď 
to doplníme spevom, tak sa nám zlepší 
nielen nálada, ale nám to môže posilniť aj 
imunitný systém, ako to tvrdia odborníci.  

Členovia skupiny Lúč si želáme, aby tab-
letky šťastia v podobe fyzickej aktivity 
a spevu okúsil každý, kto túži byť zdravý.                   

Ing. K. Šebová

Zostávajúcich 
16 neprečiarknutých
písmen tvorí tajničku 
- pointu kresby


