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Spoznávanie kultúrnych a prírodných pamiatok v minulosti zabezpečovali spoločenské a záujmové organizácie
prostredníctvom výletov a zájazdov. V roku 1959 organizácie v Nových Košariskách pre svojich členov zorganizovali
autobusový zájazd na Moravu s prehliadkou jaskyne Macocha.
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Moravský kras s jaskyňou Macocha ponúkal prírodné krásy hodné obdivu. Bol veľkým lákadlom pre Slovákov. Aj JRD Úsvit pri Dunaji v roku 1962
zorganizovalo pre svojich členov zájazd, kde si účastníci pozreli Moravský kras a jaskyňu Macocha.
Fotografie: archív Senior klubu
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Milí spoluobčania, drahí priatelia,
dovoľte mi, aby som Vás poinformoval o dianí v našej obci, zaujímavých udalostiach v nej, aktivitách našich spoločenských organizácií a poskytol Vám i zopár
dôležitých štatistických údajov. Vo svojej
práci sa často stretávam so „zaručenými“
informáciami, polopravdami i priamymi
dezinformáciami. Pretože sa dotýkajú nás
všetkých, považujem za dôležité, uviesť
ich na pravú mieru.
Opäť R7. Tranzitná doprava našou
obcou je už pár rokov za hranicou únosnosti. Jediné zmysluplné riešenie je vybudovanie rýchlostnej cesty R7. Je to však
investícia, ktorú môže riešiť výlučne štát.
Z troch možných trás sa Ministerstvo dopravy rozhodlo pre variant A. Jeho trasa
vedie za ochrannou hrádzou okolo Slovnaftu, cez Ketelec a v Prievoze sa napája
na D1. V snahe urýchliť začiatok výstavby
tejto dôležitej dopravnej tepny sme absolvovali množstvo rokovaní. Donedáv-

na nás odbíjali argumentmi, že práce na
príprave pokračujú, robia sa projekty,
geologické prieskumy a pod. Prvú, ako
tak uspokojivú odpoveď, nám poskytol
na stretnutí 21. januára 2014 minister
dopravy Ján Počiatek. Obsah jeho slov
mal tentoraz konkrétnu podobu, výstavba sa má začať koncom roku 2015. Čo je
však najdôležitejšie, konečne dal vecný
rozmer aj jej finančnému zabezpečeniu
– R7 bude financovaná formou PPP projektov. Pán minister doslova konštatoval:
,,Projektová dokumentácia je už prakticky hotová a sme len krôčik od územného
rozhodnutia.“
Na moju pripomienku, že takých rečí
sme sa už napočúvali dosť, pán Počiatek
odpovedal, že reálnosť začiatku výstavby
je podľa jeho mienky 95%. Priznám sa, prvýkrát za tri roky som odchádzal z podobného rokovania spokojnejší. Verejný prísľub ministra bol daný asi pred dvadsiatimi
starostami a primátormi a bol publikovaný aj v médiách. Osobne verím, že bude i

naplnený. Naša obec a jej obyvatelia to už
potrebujú viac ako tú povestnú soľ.
Kanalizačný obchvat Dunajskej Lužnej je projekt, ktorého cieľom je zvýšenie kapacity kanalizačnej siete pre našu
obec priamym napojením obce Rovinka
na ČOV v Hamuliakove. Napojenie by sa
malo udiať vybudovaním obchvatu za
ochrannou hrádzou. Potreba zväčšenia
kapacity našej kanalizačnej siete je čoraz
naliehavejšia a ponúkané riešenie prijateľné, keby nebolo toho známeho keby.
Predkladatelia projektu totiž žiadajú, aby
obchvat viedol stredom lokality Za hrádzou. Tým by sa totiž súčasne vytvorila
tunajšia kanalizačná sieť. V zmysle územného plánu našej obce by sme potom
len veľmi ťažko dokázali zabrániť mohutnej výstavbe v tejto časti. Vzhľadom

Nedostatočná kapacita ZŠ vzhľadom na stále rastúci
počet žiakov vyžaduje urýchlené riešenie. Aj takto by
mohla vyzerať dostavba objektu školy už v septembri
2014 ak obecné zastupiteľstvo odsúhlasí tento
investičný zámer včas. Ďalšie informácie na str. 5 a 6.
Obecný úrad Dunajská Lužná
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na extrémne komplikovanú dopravnú
situáciu v našej obci s tým ani ja, ani väčšina obecného zastupiteľstva nemôžeme
súhlasiť. Sme pripravení vydať súhlasné
stanovisko na kanalizačný obchvat Dunajskej Lužnej, ale s trasou pozdĺž „päty“
ochrannej hrádze. Tým by boli plne uspokojené požiadavky obce Rovinka a zväčšila by sa i kapacita kanalizačnej siete pre
našu obec. Toto riešenie však „nevonia“
združeniam či jednotlivcom, ktorých prioritným cieľom je maximálne zhodnotenie pozemkov, ktoré v danej lokalite
vlastnia. Chcú svoj zisk, hoci i na úkor
kvality života v našej obci.
Výstavba za hrádzou v katastrálnom
území Nové Košariská i Jánošíková. Záujem o výstavbu v tejto lokalite rastie exponenciálnym radom. Na obec sú vyvíjané extrémne tlaky nielen zo strany investorov či majiteľov pozemkov, ale žiaľ
i zo strany časti poslancov obecného zastupiteľstva. Investori dokonca neváhali
podať proti obci i trestné oznámenie.
Proti výstavbe za ochrannou hrádzou
však hovoria vecné argumenty zainteresovaných inštitúcií i kolektívne vyjadrenie
vôle našich obyvateľov:
- negatívne stanovisko OÚŽP Senec,
- negatívne stanovisko Odboru cestnej dopravy KÚ Senec,
- stavebná uzávera na 5 rokov v lokalite Za hrádzou prijatá uznesením OZ
zo dňa 26. 2. 2013,

-

petícia občanov z 20. januára 2009
prerokovaná a schválená uznesením
OZ Dunajská Lužná, v ktorej takmer
1 200 občanov žiada zastaviť akékoľvek formy bytovej či chatovej výstavby v lokalite Za hrádzou. Petičný výbor tvorili Ing. Slávka Ághová, František Blaho, Margita Brynkusová, Ján
Galanský, Štefan Jurčík, Anton Patrnčiak ml., Eva Pavelková a František
Stareček.
Nie som proti rozvoju našej obce,
práve naopak, som jeho iniciátorom a zo
všetkých síl ho podporujem. Iste mi však
dáte za pravdu, že Dunajská Lužná nie je
aktuálne pripravená na dramatický nárast obyvateľstva. Neúnosná dopravná
situácia, slabá občianska vybavenosť, limitujúca kapacita ZŠ, MŠ a iných súčastí infraštruktúry hovoria jasnou rečou.
Uvoľnenie výstavby v lokalite Za hrádzou
by znamenalo zvýšenie počtu jej obyvateľov o viac ako 1 600 až 2 000 ľudí. Každému, kto to s obcou myslí poctivo, je
jasné, že nárast počtu obyvateľov o jednu tretinu si Dunajská Lužná v súčasnosti
skutočne nemôže dovoliť. Hovoriť však
o zastavení rozvoja obce je nezmysel. Na
obranu by som chcel uviesť niekoľko čísel. Len za obdobie 2009 – 2012 pribudlo
v našej obci 530 rodinných domov a na
ďalších 250 je vydané stavebné povolenie. V roku 2013 sme vydali okolo 105
kolaudačných rozhodnutí.

UZNESENIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Vážení spoluobčania, prinášame vám výber z najdôležitejších
uznesení schválených OZ za mesiace január až marec 2014.
Uznesenie č. 2014/01-07 zo dňa 28. 01. 2014
OZ súhlasí na základe žiadosti Kongregácie sestier dominikánok bl. Imeldy so znížením platby režijných nákladov na stravu
pre deti cirkevnej školy. Cirkevná MŠ je elokovaným pracoviskom materskej školy zaradenej v sieti materských škôl evidovaných Ministerstvom školstva SR.
Uznesenie č. 2014/01-11 zo dňa 28. 01. 2014
OZ súhlasí s realizáciou organizácie dopravy a osadením dopravného značenia v lokalite:
1. ul. Pri hrádzi – od Rekreačnej ulice po jednosmernú komunikáciu Smreková ul. – realizácia DZ podľa projektu,
spracovaného spol. TSA spol. s r.o., s dodatkovou tabuľou: „okrem obyvateľov obce DL a dopravnej obsluhy“,
od Smrekovej ul. zostáva stav súčasný.
2. Brezová – sídlisko – podľa predloženého projektu – variant č. 3
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Vážení spoluobčania, milí priatelia,
mojou prvoradou úlohou ako starostu našej obce je zastupovať záujmy jej
obyvateľov a obhajovať ich. Som presvedčený, že rovnako ako ja, by sa mali
správať i ostatní volení zástupcovia našej
samosprávy. Som veľmi smutný, keď často zaznamenávam opak. Nie som naivný
a uvedomujem si, že výstavbe za ochrannou hrádzou sa nebude dať dlhodobo
zabrániť. Trvám však na tom, že o tom
možno uvažovať až vtedy, keď sa vyriešia
ostatné s ňou súvisiace problémy – vrátane infraštruktúry, občianskej vybavenosti
a najmä dopravy.
Budem veľmi rád, keď k nastoleným
problémom zaujmete osobné stanovisko. Rád si Vaše názory, rady či nápady
vypočujem alebo prečítam. Pomôže mi
to lepšie spravovať veci verejné, viesť
obec v správnom duchu, napĺňať očakávania jej obyvateľov a chrániť ich záujmy.
Aktuálna otázka znie, či rozširovať obec
v zmysle územného plánu za každú cenu?
Na záver mi dovoľte zaželať Vám
mnoho zdravia, síl, entuziazmu i trpezlivosti. Verím, že blížiaca jar nám prinesie
novú energiu, dobré nápady i vôľu žiť.
Prajem si, aby sme mali veľa dôvodov pozerať sa na svet viac usmiatí a najmä viac
spokojnejší.
S úctou Štefan Jurčík,
starosta obce

Uznesenie č. 2014/03-03 zo dňa 25. 03. 2014
OZ schvaľuje rozšírenie kapacity ZŠ Dunajská Lužná formou
modulovej výstavby – prístavby, v počte 8 tried, s finančnou dotáciou MŠ, vedy a výskumu SR vo výške 200 tis. € a s realizáciou
základovej dosky, napojením inžinierskych sietí, verejného obstarávania na spracovateľa projektovej dokumentácie a verejného obstarávania na náklady obce.
Uznesenie č. 2014/03-10 zo dňa 25. 03. 2014
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s predĺžením otváracích hodín pre prevádzku Reštaurácia Jánošík v zmysle platného VZN
obce č. 05/2012 o pravidlách času predaja..., pondelok až nedeľa do 23 h. za podmienky, že po 22 h. prevádzkovateľ zabezpečí
nerušenie nočného pokoja a terasa reštaurácie bude v prevádzke len do 22 h.
Všetky uznesenia zo zasadnutí obecného zastupiteľstva nájdete na webovej stránke obce www.dunajskaluzna.sk v časti
Dokumenty OZ spolu so zápisnicou a zvukovým záznamom.
V prípade, že nemáte prístup na internet, môžete sa v tejto záležitosti obrátiť na pracovníkov obecného úradu.
-jv-
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OZNAM OKRESNÉHO RIADITEĽSTVA
POLICAJNÉHO ZBORU V SENCI
Opatrenie na zlepšenie dopravno-bezpečnostnej
situácii na území Bratislavského kraja
Od začiatku kalendárneho roka 2014 majú chodci povinnosť
za zníženej viditeľnosti chrániť sa reflexnými prvkami alebo reflexným odevom počas pohybu po vozovke nielen mimo obce,
ale aj v obci.
Vyzývame preto všetkých občanov, aby v záujme vlastnej
bezpečnosti a bezpečnosti svojich blízkych si zabezpečili reflexné
prvky pre všetkých členov domácnosti a dbali na to, aby nimi boli
vždy dôsledne označení.
Toto reflexné označenie Vám zaručí byť videný nielen za zníženej viditeľnosti, ale aj v daždivom a hmlistom počasí. Reflexné
prvky je možné zakúpiť v rôznych predajniach. V prípade, že by
ste sa ako chodci vo vlastnom záujme za zníženej viditeľnosti počas pohybu po vozovke v obci alebo mimo nej reflexnými prvkami nechránili, hrozí vám v zmysle už spomínanej novely bloková
pokuta až do výšky 100,- eur.
Prispejte k Vašej bezpečnosti a dodržujte rady a odporúčania
polície, ktorými zvýšite svoju bezpečnosť pri pohybe na cestnej
komunikácii.

Bezpečnosť detí na priechode pre chodcov
Počnúc dňom 17. 02. 2014 dohliadajú zamestnanci Obecného úradu Dunajská Lužná počas rannej dopravnej špičky na
bezpečný prechod detí cez priechod pre chodcov na Lipnickej ulici pri Zdravotno-relaxačnom centre Dunajská Lužná.
Obec takto reagovala na narastajúce sťažnosti obyvateľov
na neohľaduplné správanie sa vodičov, ktorí aj na tomto priechode svojou arogantnou jazdou ohrozujú deti.
Zamestnanci Obecného úradu Dunajská Lužná zabezpečujú dohľad na tomto priechode v dňoch školského vyučovania,
vždy v čase od 7.15 do 7.45 hod.
Bc. Viera Dikošová
referentka OcÚ pre dopravu a životné prostredie

ČO JE NOVÉ NA MATRIKE?
1. Jéééj, nové krásne plastové okno! Konečne po sedemnástich
rokoch môžem dýchať!
Určite rovnakú radosť cíti celé osadenstvo starej budovy
obecného úradu. Vďaka všetkým, ktorí sa akokoľvek o túto
prepotrebnú výmenu zaslúžili.
2. Opakovanie je matka múdrosti, preto si ešte dovolím zopakovať všetkým snúbencom, že je potrebné si najskôr termín sobáša zaistiť na matričnom úrade a až potom termín reštaurácie, kameramana, fotografa, šiat ... Predídete tak zbytočným
„infarktovým stavom“, hlavne, ak sú už vytlačené svadobné
oznámenia.
3. Prosím všetkých o trpezlivosť pri čakaní na poradie. Keď chce
niekto overiť podpis a práve vybavujem snúbencov, musí čakať dlhšie. Bohužiaľ, je predpoklad, že doba čakania sa bude
v budúcnosti predlžovať, lebo matričný úrad Dunajská Lužná
pozostávajúci z piatich obcí mal už pred 2 rokmi asi 20 000
obyvateľov. Medzi nich patria aj ,,čierne duše“, lebo aj tie využívajú služby matriky a osvedčovacej agendy.
Jedinú výnimku z čakania na poradie má úmrtie. Vtedy ide
všetko bokom a musí sa vydať úmrtný list a ostatné náležitosti, aby pozostalí mohli vybavovať ďalšie úkony spojené s poslednou rozlúčkou. Akceptujte, prosím, túto situáciu, každý sa
v nej skôr či neskôr ocitne.
4. Narastá počet obyvateľov a úmerne k tomu aj agenda. Len
na porovnanie:
V roku 2012 bolo 20 určení otcovstva, za rok 2013 to bolo
už 35. Samozrejme, agenda narastá vo všetkých matričných
činnostiach.
5. A nakoniec ešte údaj, ktorý neteší. V roku 2013 prišlo zo súdu
na náš matričný úrad 17 rozvodov, z toho 6 exmanželiek prijalo späť svoje pôvodné (dievčenské) priezvisko. Verte, tie
rozvody sa mi spracovávajú ťažšie ako úmrtia. Lebo tie by nemuseli byť!
S úctou Eva Krištofová, matrikárka

Štatistika o počte obyvateľov Dunajskej Lužnej
Počet obyvateľov k 31. 12. 2012 bol 4976.
Počet obyvateľov k 31. 12. 2013 bol 5369, nárast je o 393
občanov s trvalým pobytom.
V roku 2013 sa narodilo 93 detí, 36 obyvateľov zomrelo
a 123 sa odsťahovalo.
Zuzana Mészárosová, evidencia obyvateľstva OcÚ

Obecný úrad oznamuje, že v dennom
stacionári sa uvoľnili dve miesta pre
občanov Dunajskej Lužnej a jej okolia.
Bližšie informácie denne na tel. čísle
02 459 80 277 alebo osobne v dennom
stacionári v časti Nová Lipnica, Lipnická
417 (oproti miestnemu pohostinstvu).
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POČTY DETÍ V MATERSKEJ ŠKOLE DUNAJSKÁ LUŽNÁ
Materská škola, Brezová 738/27, 900 42 Dunajská Lužná, materskaskola@dunajskaluzna.sk
Školský rok 2012/2013
MŠ

MŠ Brezová 738/27

Lipnická 417, EP*

Lipnická 394

SPOLU (počet detí)

Počet detí

67

62

36

165
*EP – elokované pracovisko

Od 7. januára 2014 do júla 2014
MŠ Brezová 738/27

Lipnická 3155/118A, EP

Lipnická 417, EP

Lipnická 394, EP

Spolu
(počet detí)

64

45

61

24

194

Školský rok 2014/2015 Materská škola Dunajská Lužná (od septembra 2014)
MŠ Brezová 738/27

Lipnická 3155/118A, EP

Lipnická 417, EP

Lipnická 394, EP

Spolu
(počet detí)

50

62

62

35

209

Zápis detí február 2014 šk. rok 2014/2015
Predškoláci
Šk. rok 2013/2014

Počet detí
nových prihlásených

Počet detí
nových prijatých

Počet detí
nových neprijatých

70

119

70

49

Kapacita stanovená Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Bratislave:
MŠ Lipnická 417		
60 detí maximum
MŠ Lipnická 394/118B		
MŠ Brezová 738/27		
60 detí maximum
MŠ Lipnická 3155/118A		
Spolu				205 detí

35 detí maximum
50 detí maximum
Mgr. Mešťanová Božena,
riaditeľka materskej školy

ZÁKLADNÁ ŠKOLA PRASKÁ VO ŠVÍKOCH – A ČO ĎALEJ?
Vážení občania – súčasní i budúci roPočet prihlásených
Počet žiakov
dičia žiakov našej školy, viete veľmi dob- Školský rok Počet žiakov
prvákov na zápise
v ŠKD/počet oddelení
re, najmä tí, ktorí máte záujem, aby Vaše 2010/2011
384
74
123/5
dieťatko navštevovalo školu v obci, kde
2011/2012
459
99
150/6
žije a bude vyrastať, že situácia v našej
546
91
169/7
škole je neradostná. V roku, keď som bola 2012/2013
574
112
192/8
po prvýkrát zvolená do funkcie riaditeľky 2013/2014
školy, škola mala 341 žiakov v 15 triedach.
Vedenie školy s obcou Dunajská Lužná každý rok robilo rekonštrukčné a organizačné
Už vtedy tu bola výstavba nových domov,
opatrenia,
aby sme uspokojili rodičov našich malých klientov:
ale noví obyvatelia prihlasovali svoje deti
1.
Vysťahovali
sme kolektívne oddelenia ZUŠ, ktoré uskutočňovali svoju činnosť v jedzväčša z prestížnych dôvodov do Bratislanej
z
budov
školy.
vy. A v tom čase nikomu nenapadlo pod2. Zrekonštruovali sme priestory po ZUŠ a vytvorili sme dve nové učebne.
mieňovať vstup do školy trvalým bydlis3. Zrekonštruovali sme suterén telocvične, kde sme získali dve učebne.
kom rodičov. Však nikde v širšom okolí sa
4. Zrušili sme pôvodný školský bufet a priestory sme prerobili na malú učebňu inforod sedemdesiatych rokov minulého storomatiky.
čia neriešil problém s preplnenosťou zák5.
Zrušili sme učebňu na technickú výchovu, tzv. dielňu, a vytvorili sme ďalší učebný
ladných škôl. Nebolo treba. Veď za osem
priestor.
rokov sa počet školy navýšil o 40 žiakov
6.
Zrušili sme herňu a spoločenskú miestnosť školského klubu detí.
(dnes je takýto nárast každý rok). Po pár
7.
Premiestnili sme triedy s menším počtom žiakov do bloku s malokapacitnými triedarokoch, keď sa objavili problémy s dopravmi, pretože máme triedy s maximálnou naplnenosťou 24 žiakov aj 30 žiakov.
nými zápchami a rodičia sa presvedčili aj
8.
Obec zrušila školský obvod s obcou Rovinka a Miloslavov, pretože musíme pri umiesto kvalitách našej vidieckej školy, počet
ňovaní uprednostniť žiakov s trvalým bydliskom v Dunajskej Lužnej.
žiakov začal enormne stúpať. Ako príklad
9.
Obec nariadila riaditeľke školy povinnosť prijímať do 1. ročníka iba tých žiakov, ktouvádzam nárast za posledných päť rokov:
rých aspoň jeden rodič má trvalé bydlisko v Dunajskej Lužnej.
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Napriek týmto opatreniam kapacita
školy v súčasnosti nestačí. Dnes máme až
25 tried, počet žiakov sa pohybuje v priemere okolo 574 žiakov, v budúcom školskom roku ich bude o 40 – 50 viac. Tvrdiť,
že príčinou preplnenosti je to, že v škole je
veľký počet žiakov z iných obcí, ktoré som
nemala prijať, je zavádzajúci. Obec Dunajská Lužná totiž uzavrela s obcami Rovinka
a Miloslavov školský obvod, čo pre mňa ako
riaditeľku znamenalo, že tieto deti musím
prijať. Z celkového počtu 574 žiakov školy
síce 30 % detí nemá trvalé bydlisko v Lužnej, avšak 22 % z toho tvoria deti z Rovinky
a Miloslavova – teda zo školského obvodu.
Keď začala byť situácia neúnosná, navrhla som obecnému zastupiteľstvu školský obvod zrušiť. Školský obvod bol zrušený k 1. 9. 2013.Spôsobili sme tak problémy
u našich susedov, ale urobili sme správne.
Legislatíva nás nezaväzuje v našej kritickej
situácii prijať žiakov z týchto obcí.

Zvyšných 8 % žiakov, ktorí nemajú trvalý pobyt v Dunajskej Lužnej, tvoria deti zamestnancov – súčasných i bývalých, deti
so zdravotnými problémami, deti zo sociálne slabších rodín a deti, ktoré som prijala
na doplnenie počtu tried. Keďže financovanie školy závisí aj od počtu žiakov, nevidím
problém i v súčasnosti do vyšších ročníkov,
kde sú napr. dve triedy po 24 žiakov, prijať
po dvoch žiakov do každej triedy. Maximálny počet je 29 žiakov v triede. To znamená,
že i napriek prijatiu dvoch ,,cudzích“ detí,
zostanú v každej z tried tri miesta voľné pre
žiakov s trvalým pobytom v Dunajskej Lužnej. Do vyšších ročníkov sa totiž tak žiaci
nehlásia ako na prvý stupeň.
Z demografickej analýzy, ktorú škola
vypracovala na základe podkladov od obce
(podľa počtu narodených detí) vyplýva, že
počet detí bude ďalej narastať a v priebehu najbližších 6 rokov budeme potrebovať
minimálne 10 tried. To znamená, že i keď

by sa školský obvod zrušil skôr, tak či tak by
sa problémy s nedostatkom kapacity objavili v neskorších rokoch.
Našťastie, je tu vôľa zo strany pána starostu a poslancov obce situáciu čo najskôr
vyriešiť. Veľká vďaka patrí pani prednostke
Obvodného úrade v Bratislave PhDr. Soni
Hanzlovičovej, ktorej sa podarilo vybaviť
na MŠ SR súhlas na 200 000 eur na vybudovanie montovanej školy a Ing. Phd.
Štefanovi Chudobovi, ktorý túto finančnú
sumu odobril.
I keď niektorí nie sú týmto riešením
nadšení (ja osobne by som tiež dala prednosť škole z tehál), nechám na zváženie, či
by bolo vhodné v tomto čase a v tejto kritickej situácii túto ponuku odmietnuť. Preto prosím, držte päste, aby rozšírenie školy
išlo ako po masle a všetci noví žiaci mohli
byť včas umiestnení.
Iveta Slobodníková
riaditeľka školy

PRVÝ VENČEK V ZÁKLADNEJ ŠKOLE V DUNAJSKEJ LUŽNEJ
V piatok 7. februára
2014 sa v priestoroch
vyzdobenej školskej jedálne stretli na milom
podujatí – venčekovej
zábave – žiaci a rodičia
absolventov 1. tanečného kurzu spoločenských
a latinsko-amerických
tancov. Nácviku tancov
sa venovali žiaci deviateho ročníka niekoľko
týždňov.
Prvú venčekovú zábavu pripravili tréneri
aj organizátori v jednej
osobe – profesionálni
tanečníci
Margaréta
Klimová a Robert Ďuriš
z Tanečno-športového
klubu Klimo Dance Studio Bratislava. Slávnostný večer žiakov deviatych tried krátkym vstupom otvorila otvorila
pani riaditeľka Iveta Slobodníková.
Celý večer sa niesol v znamení hudby,
tanca a zábavy. Deviataci predviedli tance
ako waltz, chacha, valčík, tango, samba,
salsa, ktoré sa naučili počas tanečných hodín. Dianie na parkete pozorne sledovali
sviatočne a elegantne vyobliekaní rodičia,
starí rodičia i známi. Prvé miesto v súťaži
o najlepší pár získali Bohumila Dúbravová
so svojím tanečným partnerom Pavlom
Čiernym.
Vyvrcholením tanečného kola bola voľ-

ba venčekového kráľa a venčekovej kráľovnej. Tento titul získali Samuel Cserepkai a
Katarína Ághová.
Okrem toho súťažilo sa i v súťaži o najkrajší venček, v ktorej zvíťazila opäť Bohumila Dúbravová, lebo svojím tvorivým prístupom pri tvorení venčekov najviac zaujala. Chlapci súťažili o najkrajší náhrdelník.
Prvenstvo v nej získal Radovan Vlník.
Počas celého večera vládla príjemná
atmosféra, ktorú vytvorili deviataci svojimi
tanečnými výkonmi i rodičia vyzvaní svojimi deťmi do tanečného kola.

Program počas zábavy bol bohatý aj na
tanečné vystúpenia z tanečnej školy Klimo
Dance. Najprv sa predviedli tanečné páry,
po nich predviedli svoje umenie tanečnice
Las Chiquitas a Latino girls. Súčasťou podujatia bola i večera, nápoje i zákusky.
Veríme, že venčeková zábava sa v Základnej škole v Dunajskej Lužnej stane
tradíciou, lebo je súčasťou programu ako
najlepšie uviesť žiakov deviatych tried do
spoločenského života.
Margaréta Klimová a Robert Ďuriš,
organizátori tanečného kurzu
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„NESNEŽÍ, A TY SI NA
LYŽIARSKOM ZÁJAZDE…”

7

DUB LETNÝ – QUERCUS ROBUR

Opäť sme sa po roku dočkali! V sobotu 18.
januára 41 žiakov našej základnej školy pod vedením pedagógov a inštruktorov odcestovalo
do oravskej dedinky Novoť. Čakal ich týždeň,
počas ktorého absolvovali lyžiarsky výcvikový
kurz. Na kurz sme odchádzali trocha s obavami, pretože snehové podmienky neboli veľmi
priaznivé. No nás od lyžovania nič neodradilo! Okrem jedného dňa, kedy na celom území
pršalo, sme v pohode lyžovali každý deň. Navštívili sme tri lyžiarske strediská – Krušetnicu,
Zverovku – Spálenú, Oravskú Lesnú – takže
si žiaci mohli vyskúšať viac svahov a spoznať
nové miesta.
A aby sme kurz žiakom spestrili, pripravili
sme okrem lyžovania aj iné sprievodné akcie.
Počas pobytu prebiehal turnaj v stolnom tenise, žiaci mali možnosť navštíviť v zariadení saunu, vyšantili sa v sene pri návšteve družstevnej
farmy v Novoti a navštívili sme aj Oravský zámok.
Môžem teda spokojne skonštatovať, že aj
keď nadpis mojho príspevku bol “Nesneží, a
ty si na lyžiarskom zájazde…” , náš lyžiarky výcvikový kurz splnil svoj účel. Všetci sme si zalyžovali a odchádzali sme domov plní zážitkov a
verím, že všetci spokojní. Takže o rok: „Opäť sa
ide na lyže!“
PaedDr. Darina Opátová,
vedúca LVK
Od 10. marca 2014 oddelenia
dokladov a evidencií motorových vozidiel prevádzkujú
svoju činnosť na novej adrese v budove Okresného úradu
v Senci na HURBANOVEJ ULICI 21
Stránkové hodiny na oddelení dokladov
(občianske preukazy, pasy, vodičské preukazy)
Pondelok
Od 8.00 do 15.00 hod.
Utorok 		
Od 8.00 do 15.00 hod.
Streda 		
Od 8.00 do 17.00 hod.
Štvrtok		
Od 8.00 do 15.00 hod.
Piatok 		
Od 8.00 do 14.00 hod.
Telefónne čísla na oddelenie dokladov: 02/3500 4 222 (223, 227, 226)
Evidencia obyvateľov: p. Nováková 02/3500 4 224
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Stránkové hodiny na oddelení dopravných evidencií
Pondelok
Od 7.30 do 15.00 hod.
Utorok 		
Nestránkový deň
Streda 		
Od 7.30 do 17.00 hod.
Štvrtok		
Od 7.30 do 15.00 hod.
Piatok 		
Od 7.30 do 12.30 hod.
Telefónne čísla na oddelenie evidencií: 02/ 3500 4 211-214

Väčšina z
nás ho takmer
denne míňa
cestou do práce či do školy,
no
málokto
mu venuje pozornosť.
Dub letný,
ktorý rastie
na pozemku
pri obecnom
úrade bol vysadený pravdepodobne
niekedy v čase
korunovácie
Márie Terézie (r. 1741).
Za chránený
strom bol vyhlásený Krajským úradom
životného
prostredia dňa
21. 10. 2002
na návrh Komisie životného prostredia
pri obecnom
zastupiteľstve
obce Dunajská
Lužná, ktorej
v tom čase
predsedal terajší starosta obce Štefan Jurčík.
V uplynulých dňoch bol tento významný
strom s vysokou estetickou a biologickou
hodnotou, a tiež mimoriadnym vekom, po
dlhšom čase odborne ošetrený. Ošetrenie
chránenej dreviny je odborný zásah, ktorý
na Slovensku smie vykonať len niekoľko špecializovaných firiem.
Tento rok obec prihlási dub do ankety
Strom roka. Cieľom ankety je upozorniť na
krásu a hodnotu stromov a vzbudiť záujem
ľudí o životné prostredie. Anketa Strom roka
bude vyhlásená, ako obvykle, na Deň zeme
22. apríla 2014.
Bližšie informácie o ankete a o možnosti hlasovať aj za náš dub nájdete na www.
ekopolis.sk, ale aj na stránke našej obce:
www.dunajskaluzna.sk
Bc. Viera Dikošová,
referentka OcÚ pre dopravu
a životné prostredie
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FAŠIANGY – SYMBOL VESELOSTI,
RADOSTI, POMOCI A HODOVANIA
Fašiangy predstavujú obdobie od Troch kráľov (6. januára) do
Popolcovej stredy. Tá v roku 2014 pripadla na 5. marca. Názov
je odvodený z nemčiny. Označoval posledné dni pred pôstom,
ktoré sú vyvrcholením prechodného obdobia medzi zimným
a jarným cyklom. V našej obci Dunajskej Lužnej sme v sobotu
doobeda prvého marca už tretíkrát zorganizovali typickú fašiangovú zabíjačku, ktorá podvečer vyvrcholila pochovávaním basy.
Pochovávanie basy bolo spojené s pestrým programom a veselou zábavou. Na organizácii tejto akcie sa podieľali starosta obce,
niektorí poslanci, zamestnanci miestneho kultúrneho strediska,
obecného úradu a dobrovoľníci. Všetkým by som sa chcel poďakovať za pomoc a energiu, ktorú vynaložili pri tejto akcii. No a pri
dobrovoľníkoch by som sa chcel na chvíľu pozastaviť. Je to skupina ľudí, ktorí zohrávajú nesmierne dôležitú úlohu pri organizácii
rôznych kultúrno-spoločenských akcií a tiež pri ich samotnej realizácii. Dobrovoľníctvo je neplatená činnosť vykonávaná z vlastnej vôle v prospech druhých, táto činnosť umožňuje na jednej
strane nielen slabším, menej zdatným či odkázaným na pomoc
zapájať sa do života spoločnosti, ale na strane druhej nezriedka
prispieva k posilňovaniu sebaúcty a sebadôvery tých, ktorí takúto pomoc poskytujú. Spôsobuje to najmä skutočnosť, že základom dobrovoľníctva je spájanie ľudskej a profesionálnej pomoci, ktorá nezriedka obohatí tak darcu ako aj obdarovaného.
Dobrovoľníkom sa môže stať každý – osoba na začiatku svojej
pracovnej či profesionálnej kariéry, dôchodca či osoba s určitým
fyzickým obmedzením. Dobrovoľníci však nie sú iba dobrodinci
či pomocníci z radov občanov so silným sociálnym cítením, ale
nezriedka aj odborníci z radov právnikov, technikov, lekárov alebo iných oblastí. Dobrovoľník je človek, ktorý bez nároku na finančnú odmenu poskytuje svoj čas, svoju energiu, vedomosti
a schopnosti v prospech ostatných ľudí alebo spoločnosti. Rola
dobrovoľníka je vymedzená tak, aby sa príjemca pomoci mohol
na ňu v dohodnutom rámci spoľahnúť. Slobodne a dobrovoľne
zvolená aktivita a pomoc sú tým, čo činí z dobrovoľníka nositeľa
procesu zmien v spoločnosti. Jeho tvorivá energia je silou, ktorá
pomáha hľadať a otvárať zdroje a možnosti nových riešení. Pri
pojme dobrovoľníctva som sa pozastavil preto, lebo keď som si
pre seba túto obecnú akciu vyhodnocoval, z jedného pohľadu mi
vyšla ako veľmi úspešná. Do organizácie obecnej akcie sa zapojilo
9 dobrovoľníkov zo Spolku rodákov M. R. Štefánika, ktorí venovali
svoj osobný čas v počte 108 hodín bez nároku na odmenu. Pevne
verím, že pri ďalších obecných akciách sa počet dobrovoľníkov
ochotných pomôcť na úkor svojho voľného času zvýši a dosiahneme stav ako v niektorých krajinách, kde pre ľudí je veľkou cťou
a veľkým spoločenským honorom byť dobrovoľníkom.
Marián Tesárik,
poslanec OZ
a predseda komisie pre školstvo,
kultúru, mládež a šport

FAŠIANGY 2014 – MALÉ NÁVRATY
Podľa starobylej slovanskej tradície sme 1. marca zavŕšili fašiangové obdobie veselia. V roku 2011 prvýkrát v 21. storočí sme začali v našej obci oprašovať tieto tradície. Pozvoľna každým rokom
dopĺňame ďalšie aktivity a pozorujeme reakcie návštevníkov. Tento
rok podľa množstva ľudí – či už na doobedňajšej zakáľačke a ochutnávke mäsových špecialít, alebo na večernom kultúrnom programe
súvisiacom s pochovávaním basy a tanečnou zábavou, sme zaznamenali podstatne zvýšený záujem zo strany ochutnávajúcich či zabávajúcich sa.
O dobrovoľníkoch pri príprave a priebehu podujatia bolo už písané v inom príspevku. Pozornosť však chcem zamerať aj na ďalších
dobrovoľníkov – účinkujúcich vo večernom programe – a vyzdvihnúť aj ich prínos k úspešnému priebehu podujatia.
Večerný kultúrny program bol pomerne pestrý a vytvorili ho
v celej šírke naši Lužňania. Žiačky základnej školy v štýlovom fašiangovom outfite zaspievali pod vedením pani učiteľky Dagmar Pokornej a za sprievodu akordeóna niekoľko ľudových piesní. Dievčatá
svoju energiu a mladosť ukázali aj na tanečnom parkete. Tešíme sa,
že nám vyrastá generácia odchovaná na fašiangových zábavách  !
Pani Janka Cingelová zabezpečila mladé dievčatá zo zoskupenia Mafra Divas, ktoré zatancovali egyptský folklórny tanec z oblasti Luxoru. Nádherné kostýmy v jasných ostrých farbách zapadli do
fašiangovo vyzdobenej sály. O zvodných pohyboch a zvodných krivkách tanečníc sa radšej nebudem vyjadrovať. Veď už máme pôstne
obdobie!
Nasledujúce minúty patrili ukážke indického tanca. Pani Shubhada Bopegamage, ktorá pochádza priamo zo štátu Maharastra
z Indie, nám aj zatancovala aj okomentovala jednotlivé časti ukážky.
Nechýbalo originálne sári v nádherných červených farbách. Mimochodom, vedeli ste, že sári je najstarší stále bežne nosený odev na
svete?
Čerešničkou na fašiangovom programe bolo bláznivé REPETE
v mladšom vydaní. Naši Ostrováci síce spievali z playbacku, ale
zato ako verné kópie nezostali nič dlžní stáliciam česko-slovenskej
popovej hudby. A tak sme tu za necelých 15 minút – a zadarmo –
mali motorovú pílu Evu Mázikovú, milovaného a okúzľujúceho Karla
Gotta, nestarnúceho Mekyho Žbirku, spievajúcu poštárku Helenu
Vrtichovú a prirodzene prirodzenú Helču Vondráčkovú. Robo Grigorov prišiel aj s nejakou Madonou, Kristína s alejou stálo zelených
stromov. Dokonalá Dara Rolincová spievala pravdepodobne pre
Rytmusa „Čo o mne vieš“ a Zuzka Norisová tvrdila o deviatej večer, že „páta právě teď odbila“. Zrejme z toho prišlo nevoľno Katke
Knechtovej, ktorá sa zvíjala na zemi .... Aspoň vyutierala dlážku pred
posledným účinkujúcim – momentálnym sexsymbolom rapperom
Miškom Dušičkom (allias Mike Spiritom). Davy šaleli!
Bolo by nemysliteľné, aby v tomto programe absentovalo pochovanie basy. Tohto vážneho aktu sa tento rok zhostil ako hlavný
protagonista Janko Blaho. Pomáhali mu dvaja miništranti, až dve
plačky, basbarytón Ľuba Šestáka a maskot každoročných obecných
fašiangov – kvíliaca Zuzka.
Dovoľujeme si aj touto cestou znova vysloviť poďakovanie všetkým účinkujúcim za mimoriadne vydarený fašiangový večerný
program. O to viac sme si všetci cenili ich spontánne a radostné
nasadenie a hlavne, že boli NAŠI!
za organizátorov
Jana Valašíková
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MO SLOVENSKÉHO RYBÁRSKEHO
ZVÄZU DUNAJSKÁ LUŽNÁ
Výbor MO SRZ Dunajská Lužná Vás touto
cestou pozýva na tradičné rybárske preteky
detí, ktoré sa uskutočnia dňa 10. 05. 2014
od 07.00 do 12.00 hod. v rybárskom revíri
1-0950-1-1 (Kalinkovo), kde bude ráno predaj
vstupeniek pre deti. Pre všetkých účastníkov
(pretekajúce deti) budú pripravené ceny
a občerstvenie.
Oznamuje, že dňa 26. 04. 2014 bude vykonaná brigáda
zameraná na čistenie revíru Malá voda, č. revíru 1-0900-1-1
a priľahlej komunikácie v katastrálnom území obce Dunajská
Lužná. Stretnutie zúčastnených bude v uvedený deň o 7.30 hod. na
odstavnej ploche (na parkovisku) pri hlavnej ceste na Malej vode.
Miestna organizácia SRZ Dunajská Lužná v roku 2013
zarybnila miestne revíry o celkovej hmotnosti 7400 kg. Prevažne
v našich revíroch bolo ulovených 6801 kg rýb, čo pri počte členov
435 je priemer na jedného člena 15,6 kg rýb.
Veľa rybárskych úspechov!

Petrov zdar

OMAPO O. Z. DUNAJSKÁ LUŽNÁ
INFORMUJE
OMAPO, občianske združenie Dunajská Lužná, je neverejný poskytovateľ sociálnych služieb. Vzniklo v decembri 1999 a svoju činnosť zameriava najmä na poskytovanie sociálnej služby – prepravnej služby.
Sociálnu službu poskytuje občianske združenie v zmysle § 42 zákona
č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách občanom so zdravotným postihnutím, ale aj ostatným cieľovým skupinám – dôchodcom, občanom
so zdravotným postihnutím, rodinám s deťmi, invalidným dôchodcom.
Prepravná služba sa poskytuje v prípadoch, keď nemožno individuálnu prepravu zabezpečiť iným spôsobom. Služba sa poskytuje v pracovných dňoch od 7,00 hod. do 16 00 hod. (vo výnimočných prípadoch
aj v inom čase).
Objednávanie prepravnej služby sa prijíma minimálne jeden deň
vopred na tel. čísle 02/45980995 alebo na tel. čísle 0907 365 572.
V roku 2013 bola prepravná služba poskytnutá našim občanom
v 700 prípadoch.
Na financovaní tejto služby, ktoré je viaczdrojové, sa podieľajú
obec, občania – prijímatelia služby (podľa schváleného cenníka služby),
občianske združenie prostredníctvom asignácie 2 %, sponzorské príspevky občanov.
Ďakujeme všetkým prispievateľom formou 2 % z daní na uvedenú
službu, ktorá pomáha tým, ktorí ju potrebujú. Fyzické osoby - zamestnanci, za ktorých spracováva daňové priznanie zamestnávateľ, môžu
poskytnúť 2 % zo svojich daní do 30. apríla aj tohto roku. Prosíme, podporte adresnú službu, ktorá pomáha našim spoluobčanom, Vašim rodičom či príbuzným prežiť kvalitnejšie rôzne životné situácie.
Údaje o prijímateľovi na sumu zo zaplatenej dane:
Obchodné meno a názov: OMAPO, občianske združenie, Sídlo: Dunajská Lužná č. 259/16, 90042, Právna forma: občianske združenie, IČO:
31802192. Tlačivo – vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona č. 595/2003 o
dani z príjmov si môžete vyžiadať na vyššie uvedenom telefónnom čísle.
Vopred ďakujeme za príspevky!
Oľga Reptová,
štatutárna zástupkyňa o. z.

UŽ TERAZ MYSLÍME NA PROGRAM
PRE VAŠE DETI POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN

Byť informovaný je naše právo!
Kvôli ochrane svojho zdravia dávajte pri nákupe výrobkov
pozor na ich pôvod. Konzumujte radšej miestne produkty,
sú istejšie! Prvé tri čísla čiarového kódu sú kódom krajiny,
odkiaľ produkt pochádza:

SLOVENSKO 858 .....
Tabuľka niekoľkých čiarových kódov:
000-019
USA a Kanada
859 ~ Česko
300-379
Francúzsko
599 ~ Maďarsko
49 ~
Japonsko
590 ~ Poľsko		
50 ~
Veľká Británia
400 až 440 ~ Nemecko
900 ~ 919 Rakúsko
76 ~ Švajčiarsko/Lichtenštajnsko
Všetky čiarové kódy začínajúce 690 – 699 patria Číne.
Kód 471 označuje produkt vyrobený na Taiwane, 480 Filipíny.

-jv-
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Naše ZDRAVOTNO RELAXAČNÉ CENTRUM
v Dunajskej Lužnej pripravilo pre deti v spolupráci
s pánom Martinom Csiakim

„LETNÉ CELODENNÉ
GYMNASTICKÉ TÁBORY“
zamerané na rozvoj základných
pohybových schopností
a získanie základov akrobacie.
Všetky informácie na tel. č.: 0948 382 909
Deťom sa pohyb páči – umožnite im túto radosť.
Ing. Eugen Oltus, ZRC Dunajská Lužná
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Evanjelium podľa Matúša 28, 10
Ježiš im riekol: ,,Nebojte sa! Choďte, zvestujte to mojim bratom, aby šli do Galiley,
tam ma uvidia.“
Blížia sa Veľkonočné slávnosti a sú to
pre kresťanov najstaršie sviatky, ktoré sa
zachovávajú od prvej cirkvi. Hovoria o víťazstve života nad smrťou. Táto radostná
veľkonočná zvesť je biblicky doložená na
viacerých miestach vo svätých evanjeliách.
Zároveň je tam opísaná aj pravda, že sa
mnohí aj vtedy posmievali, pochybovali, neverili, neuverili svedkom, ktorí videli
Pána vzkrieseného. Stalo sa tak aj preto,
lebo sa nedokázali spoľahnúť na Slovo,
ktoré im zvestovali. To isté Slovo znie aj
nám i dnes a to Slovo znie zhora.
Vlastne tak je to s Veľkou nocou. Svätíme, spievame, ale či naozaj a úprimne
veríme slovám evanjelia, kde sa nachádza
pravé svedectvo o Vzkriesenom Pánovi?
Vyššie citované slová, ktoré Pán Ježiš
povedal po vzkriesení prvým svedkom –
ženám, majú aj nás povzbudiť, osloviť a vo
viere vo Vzkrieseného Krista utvrdiť. Apoštol Pavel v liste Prvom do Korintu v 15. kapitole hovorí: „Ak Kristus nebol vzkriesený,
tak je prázdne naše kázanie, prázdna je aj
naša viera.“ Znamená to, že ak neveríme
v telo vzkriesené z mŕtvych, nemohli by
sme veriť v Boha a podľa apoštola by sme
Ho robili luhárom, ktorý klame, keď tvrdí,
že vzkriesil Krista z mŕtvych. Kto neverí
v Kristovo vzkriesenie, ten neverí ani v Božiu všemohúcnosť. Ak by Boh nebol všemohúci, načo by nám taký Boh bol?
Ak by sme neverili vo vzkriesenie Ježiša
Krista, ktoré slávime práve na Veľkú noc,
potom Vianoce, kedy svätíme Jeho narodenie, by boli len sviatky narodenia obyčajného dieťaťa.
Veľkonočné slávnosti sú najstaršie
sviatky v cirkvi, lebo zvestujú ľuďom dobrej vôle veľké víťazstvo života nad smrťou.
Smrti sa každý bojí alebo obáva. Ak by sme
neverili svedkom, ktorí sa stretli so vzkrieseným Pánom a potvrdzujú, že Ježiš Kristus
na tretí deň vstal z mŕtvych, potom by sme
chápali Ježišovu smrť ako tragédiu a justičnú vraždu. A nebola by to vykupiteľská
smrť. A my veríme Slovu, ktoré dosvedčuje túto pravdu. Preto je pre nás aj svätá všeobecná cirkev telom vzkrieseného
a osláveného Ježiša Krista. Cirkev totiž žije
z moci Kristovho vzkriesenia. Ak by sme
neverili slovám o Kristovom vzkriesení, na
základe čoho by sme kresťania mohli dôverovať v odpustenie hriechov? Na základe
čoho by nám mohol Pán Boh odpustiť naše
previnenia? Jedine vzkriesený Kristus nás
zbavuje hriechov a len On nám dáva silu

Pochybovali
a neverili im

aj účinný liek pre náš zdeformovaný ľudský
život. Napokon, ak by sme neverili vo vzkriesenie a večný život, čo potom by mal farár
hľadať na pohrebe? O čom by kázal? Naše
kázanie by bolo prázdne...
Áno, kresťanstvo má veľa ďalších hodnôt, o ktorých hovoria aj iné svetové náboženstvá.
Bez viery vo vzkriesenie by boli všetky
ostatné kresťanské aj veľké hodnoty iba
dočasnými hodnotami. Preto apoštol poukazuje na význam Kristovho vzkriesenia pre
náš večný život s Ním.
Aj ženy od prázdneho hrobu Pán Ježiš
posiela so zvesťou k bratom učeníkom, aby
išli do Galiley, že tam Ho uvidia, posmeľuje
ich k tej veľkonočnej zvesti slovami: „Nebojte sa!
Viera v Kristovo vzkriesenie nás robí
kresťanmi.“
Viera v Kristovo vzkriesenie dáva kresťanským hodnotám rozmer večnosti. Nemáme byť ani my bojkovia, lebo viera v Kristovo vzkriesenie robí náš život znesiteľným.
Život je boj a ťarchu života, vrátane najťažších záťaží znesieme iba vtedy, keď vieme,
že po skúškach a súženiach života nás čaká
kráľovstvo nebeské. Napokon viera v Kristovo vzkriesenie to je základ aj našej mravnosti a zodpovednosti. Ak veríme vo vzkriese-

nie, potom by sme sa mali strániť všetkého,
čo by mohlo ohroziť našu účasť na večnom
živote. Je veľmi nebezpečné aj nerozumné
si zatvoriť pred sebou brány večného života.
Preto posiela Vzkriesený Kristus Pán ženy od
hrobu, aby vydali svedectvo, že Ježiš Kristus
žije a verných bratov i sestry čaká s Ním
stretnutie.
Pokúsme sa aj dnešní kresťania byť hodnými a pravovernými apoštolmi tejto veľkonočnej radostnej zvesti. Nech je medzi nami
viacej blahoslavených, ktorí veria vo vzkriesenie Ježiša Krista, Syna Božieho. Táto viera
nám dáva silu aj k láske a nádeji, aby sme
neprežili nadarmo darovaný život, za ktorý
raz budeme vydávať účet Stvoriteľovi. Kresťania nie sú bojkovia, ale máme mandát od
Vzkrieseného Pána, ako aj ženy, ktoré dostali poverenie pri hrobe od Vzkrieseného,
aby šli a svedčili. Prijmime toto radostné
svedectvo aj prostredníctvom slov jednej
našej duchovnej piesne: „Víťaz nad smrťou
slávne z hrobu vstal, večnú Božiu slávu mocne zvestoval. Žije Kristus, Pán náš, s Ním budeme žiť, s Ním je hodno trpieť, s Ním aj zvíťaziť! Víťaz nad smrťou slávne z hrobu vstal,
večnú Božiu slávu mocne dokázal.“
Elena Ružeková
evanjelická farárka

OZNAM O SLUŽBÁCH BOŽÍCH
Srdečne Vám oznamujeme, že počas pôstneho obdobia sa v cirkevnom zbore
schádzame nasledovne:
• každý utorok o 18 hod. nácvik SPEVOKOLU v zborovej sieni
• každý štvrtok o 17.30 hod., pôstna večiereň, po nej biblická hodina v zborovej sieni
S láskou pozývame tých, ktorí si nájdu čas aj pre život v spoločenstve cirkevného zboru.
06.4.2014
13.4.2014
17.4.2014
18.4.2014
18.4.2014
20.4.2014
21.4.2014
27.4.2014

Smrtná nedeľa – čítajú sa Pašie, služby Božie
10 hod. v kostole
Kvetná nedeľa – Pašie, po kázni Večera Pánova 10 hod. v kostole
Zelený Štvrtok – Večerné služby Božie
17.30 hod. v kostole
Veľký Piatok – iba Večera Pánova
8 hod. v kostole
Veľký Piatok – dočítajú sa Pašie, služby Božie
10 hod. v kostole
Veľkonočná nedeľa, služby Božie ako vo sviatok 10 hod. v kostole
Veľkonočný pondelok, služby Božie
10 hod. v kostole
1. nedeľa po Veľkej noci – Konfirmačná slávnosť 10 hod. v kostole

Lužniansky spravodaj 1/2014		
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Sviatočné duchovné slovo – Pán naozaj vstal z mŕtvych, aleluja!
Milí priatelia! Začína sa najkrajšie obdobie roka – dlho očakávaná jar spolu
so svojimi neopakovateľnými krásami,
kvitnúcimi kvetmi a omamnými vôňami.
V tejto majestátnej atmosfére slávime veľkonočné sviatky. Pre mnohých znamená
Veľká noc zopár voľných dni navyše, čas
na oddych a na pestovanie záujmových
aktivít, čas na pobyt v prírode, na domáce
práce, návštevy a pod. Toto všetko je dobré a správne. Pre kresťanov je však Veľká
noc hlavným náboženským sviatkom.
Na jednom cintoríne sú dva náhrobné
kamene s nápismi. Prvý: „V pochybnosti
som žil, v neistote umieram a neviem,
kam sa uberám.” Druhý: „Uveril som
v zmŕtvychvstalého Ježiša a podľa toho
som žil. Ježiš je moja nádej.”
Veľká noc, to je víťazný Kristus. Vrcholom nášho kresťanského vyznania viery
sú slová: ,,Verím vo vzkriesenie tela a v život večný.“ Tak ako vstal Kristus z mŕtvych, aj my vstaneme k večnému životu.
Znamená to, že po vzkriesení nebude žiť
iba naša nesmrteľná duša, ale budeme
pokračovať v novom živote i v oslávenom
tele. To je podstata našej viery. Vo veľkonočné ráno sa rodí nádej, že veľkopiatočné mraky sa rozplynú a zmŕtvychvstalý
Ježiš zostane naším svetlom, pravdou,
istotou. Sv. Pavol preto píše Korinťanom:
„Ale ak nebol Kristus vzkriesený, potom
je márne naše hlásanie a márna je aj vaša
viera” (1 Kor 15, 14).
Často sa môžeme stretnúť s ľuďmi,
ktorí majú ťažkosti veriť vo vzkriesenie.
Nie sú to zlí ani zlomyseľní ľudia. Do krízy
viery sa môže dostať aj ten, kto sa snaží
praktizovať svoju vieru. Počúvame: „Modlím sa, chodím do kostola, párkrát do roka
k sviatostiam i Bibliu čítam...” Za čias Pána
Ježiša farizeji verili vo vzkriesenie, ale saduceji vo vzkriesenie neverili. A Ježiš saducejom vysvetľuje vzkriesenie i vtedy, keď
zaútočia vymyslenou udalosťou o žene,

ktorú mali siedmi bratia za manželku, a
pýtali sa Ježiša, ktorému bude patriť žena
pri vzkriesení (porov. Mk 12, 18-27).
Ježiš dáva odpoveď, že viera v zmŕtvychvstanie spočíva na viere v Boha. Boh
nie je Bohom mŕtvych, ale živých. Boh
chce život. Veľkonočná nedeľa je najväčším sviatkom cirkvi a každú nedeľu si
túto radosť prehlbujeme, pretože u Ježiša, ktorý vstal z mŕtvych, nachádzame
istotu večného života. Aj dnes posiela
Kristus ľudí ako Máriu Magdalénu, Máriu Jakubovu a Salome, aby po osobnom
zážitku viery zvestovali iným radostnú
zvesť o jeho zmŕtvychvstaní. Aj dnes sa
máme naučiť ponáhľať sa ako apoštoli
Peter a Ján, aby sme sa upevnili vo viere v Ježišovo zmŕtvychvstanie. Aj dnes sa
máme naučiť počúvať, pýtať sa, otvárať
sa učeniu cirkvi, ako to urobili v tú nedeľu
učeníci zo strachu odchádzajúci z Jeruzalema do Emauz. Aj dnes spolupracujme
s Božou milosťou ako apoštoli Tomáš
a Pavol. Ježiš sa dáva poznať aj nám. Je
našou istotou dnes a pre večný život. Verím, Pane.

Zároveň Vás chceme srdečne pozvať
na nasledujúce duchovné akcie
v Kostole Povýšenia sv. kríža v Dunajskej Lužnej:
Predveľkonočná sv. spoveď: 		
Sobota 12. 04. 2014 		
15 –18 hod. vysluhovanie sviatosti zmierenia
Program bohoslužieb:
17. 4. 2014 (Zelený štvrtok Pánovej večere)
18.00 hod. – večerná sv. omša s obradom umývania nôh
18. 04. 2014 (Veľký Piatok)
15.00 hod. – Liturgia slávenia utrpenia a smrti Pána

Giotto di Bondone, freska Vzkriesenie Krista,
kaplna Scrovegni, Padova
Milí priatelia, v mene svojom i našej rehoľnej komunity Vám i Vašim rodinám vyprosujeme požehnané veľkonočné sviatky, nech
Vás zmŕtvychvstalý Kristus naplní svojím pokojom, radosťou a požehnáva v práci i v osobnom živote.
P. Stanislav Peter Vavrek, OP
správca farnosti

19. 04. 2014 (Biela sobota)
20.30 hod. – Veľkonočná vigília
20. 04. 2014 (Veľkonočná nedeľa Pánovho Zmŕtvychvstania)
Sväté omše budú o 7.30 hod., 9 hod. (detská), 10.30 hod. (farská)
21. 04. 2014 (Veľkonočný pondelok)
Sväté omše budú o 7.30 hod. a 10.30 hod. (farská)
Kontakt na farský úrad:
tel: 02/ 45980131, 02/ 45649865
web: www.dunajskaluzna.fara.sk
e-mail: farnostdl@dominikani.sk
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PREMENY V TOKU ČASU
Vážení spoluobčania,
počas celého roku 2014 si budeme spoločne
pripomínať v každodennom živote, ale hlavne
na rôznych obecných podujatiach, 40. výročie
založenia našej obce. Druhý rok Vám na stránkach Lužnianskeho spravodaja prinášame kus
našej histórie až po súčasnosť s nádhernými
fotografiami tých čias. V tomto čísle si máte
možnosť prečítať o začiatkoch existencie obce
Dunajská Lužná.

40

1974
2014

PRVÉ ROKY SPOJENEJ OBCE
D U N A J S K Á L U Ž N Á

Predstavitelia obce
Už v predchádzajúcom čísle Lužnianskeho spravodaja som v príspevku k 40. výročiu
zlúčenia obcí do Dunajskej Lužnej uviedla, že ustanovujúce plenárne zasadnutie MNV
Dunajská Lužná sa zišlo v kultúrnom stredisku v Nových Košariskách v novembri 1973.
Na tomto zasadnutí prijali uznesenie, že až do uskutočnenia všeobecných komunálnych
volieb v spojenej obci Dunajská Lužná bude rozhodovať zastupiteľstvo zložené zo všetkých poslancov zvolených v pôvodných troch obciach. Nasledujúce dva roky zastupiteľstvo MNV malo teda až 41 poslancov. Aby mala
každá z pôvodných obcí svoje zastúpenie vo vedúcich funkciách, poslanci za predsedu MNV v Dunajskej Lužnej zvolili pána JUDr. Jozefa
Straku (Jánošíková), za podpredsedu pána Ondreja Jančoka (Nová Lipnica) a za tajomníka pána Štefana Marku (Nové Košariská). Po zlúčení obce sa poradie častí obce určilo podľa abecedného poriadku: 1 – časť Jánošíková, 2 – časť Nová Lipnica, 3 – časť Nové Košariská.
V novembri 1976 sa uskutočnili všeobecné komunálne voľby. Do funkcie predsedu MNV bol zvolený pán Koloman Végh. Za podpredsedníčku MNV bola zvolená pani Alžbeta Vircsíková, ktorá však ešte počas volebného obdobia požiadala o uvoľnenie z funkcie. Na
uvoľnené miesto podpredsedu MNV poslanci zvolili pána Ladislava Karla. Zároveň v týchto komunálnych voľbách za poslancov MNV
pre volebné obdobie 1976-1981 bolo zvolených 25 občanov.
Administratívne sídlo MNV
Po zlúčení obcí pre administráciu obce bola
priestorovo najvhodnejšia budova bývalého
MNV v Jánošíkovej (na súčasnej Jánošíkovskej ulici č. 53 pri katolíckom kostole). V budove bola kancelária pre predsedu, tajomníka
a matrikárku, obradná sieň, zasadačka a miestnosť pre komisie MNV. Matrikárkou a zároveň
jedinou administratívnou pracovníčkou bola
pani Mária Frniaková. Priestory budovy však už
nepostačovali ani pre samostatné MNV Jánošíková, a tak ešte pred spojením obcí Miestny
národný výbor v Jánošíkovej začal s výstavbou
novej budovy v lokalite, kde je v súčasnosti budova obecného úradu. Boli však položené len
základy a pretože MNV po zlúčení obcí muselo
riešiť naliehavejšie problémy, stavba budovy
nového MNV v prvých rokoch spoločnej obce
nepokročila ďalej.
Slávnostné uvítanie detí do života v roku 1977 v obradnej sieni starého MNV
v časti Jánošíková, v pozadí predseda MNV a pani matrikárka
Naliehavé úlohy zlúčenej obce
Pán Štefan Marko, tajomník zlúčeného MNV, zaspomínal na tri veľmi naliehavé
problémy, ktoré zlúčená obec musela riešiť okamžite, a to vybudovanie trafostanice,
dokončenie kanalizácie pre sídliskové domy a budovanie čističky odpadových vôd. Obec
sa začiatkom 70-tych rokov minulého storočia rýchlo rozrastala, stavali sa nové rodinné domy i sídlisko a jestvujúce trafostanice nepostačovali, elektrický prúd v obci často
vypadával. Občania zostali mnohokrát bez svetla a vody. Aj budovanie sídliskových domov začiatkom 70-tych rokov rýchlo napredovalo, a preto so stavbou trafostanice na
súčasnej Lipnickej ulici vedľa nehnuteľnosti pána Karla sa začalo okamžite. V súčasnosti
by ste túto obrovskú budovu trafostanice hľadali márne, trafostanica sa časom stala už
tiež nevyhovujúca. Stavba bola odstránená v roku 2011 a nahradená malou skeletovou
stavbou s výkonnejšou trafostanicou.
Budova trafostanice, ktorá bola postavená v 70-tych rokoch minulého storočia
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V roku 1974 sa do sídliskových domov začali sťahovať prví
obyvatelia, ale súčasne so stavbou domov nebolo doriešené
odvádzanie odpadových vôd, a preto problém s kanalizáciou
a budovaním čističky musel riešiť miestny národný výbor. Trasa kanalizačného potrubia viedla zo sídliska najbližšou cestou
cez časť Jánošíková smerom k hrádzi s výpustom v lokalite
jám. Podľa vyjadrenia pána Kolomana Végha, keď nastúpil
do funkcie predsedu MNV v novembri 1976, táto kanalizácia nebola funkčná. Bola privedená k hrádzi, tu bola zložená aj retenčná nádrž a technológia pre čističku, ale čistička
nikdy nebola dobudovaná, nebolo možné ju dokompletizovať
a uviesť do prevádzky. Odpadové vody zo sídliska kanalizačným potrubím viedli k hrádzi a tu sa tvorilo tzv. strieborné
jazero. Táto situácia pretrvávala plných 17 rokov. Bola vyriešená až v roku 1991 vybudovaním betónovej prečerpávacej
stanice a kanalizácia bola vedená do čističky v Hamuliakove.
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Nová budova MNV, ktorá bola dostavaná v roku 1979

Komíny – dominanta sídliska v 70-tych rokoch
Ako som už vyššie spomenula, od roku 1974 sa obyvatelia sťahovali do bytov na sídlisku, ale kotolňa pre vykurovanie sídliska nebola
dobudovaná. Byty začali vykurovať elektrickými ohrievačmi a radiátormi, ale elektrický prúd nepostačoval a vypadával. Pán Koloman
Végh pripomenul, ako si obyvatelia museli vynaliezavo pomôcť sami. Začali kúriť naftovými
kachľami a závlahovými rúrami cez okná alebo balkóny odvádzali dym až nad 4-5 podlažné domy. A tak bolo sídlisko plné nezvyčajne
vysokých komínov. Túto raritu a dominantu
sídliska si vzal na mušku aj vtedajší humoristicko-satirický časopis ROHÁČ a priniesol o
tom satirickú fotoreportáž. Situácia s bývaním
obyvateľov sídliska bola niekoľko rokov žalostná pre nedokončenú základnú občiansku vybavenosť zo strany organizátorov výstavby bytov.
A tak sa krajský národný výbor po mnohých
sťažnostiach a riešeniach jednoducho zbavil
problému a vybudovaním kotolne pre sídlisko
zaviazal miestny národný výbor. Vtedajší predseda MNV spomína, že to bola naozaj ťažká
úloha, národný výbor nebol na takéto práce
uspôsobený. Aby zvládli špeciálne stavebné
práce, vytvorili Prevádzkareň MNV zameranú
na stavebnú činnosť. Stavba komína kotolne sa
začala v roku 1977 a kotolňa aj s technickým
zázemím bola dokončená až v roku 1980.
Na prvé roky problematického bývania na
sídlisku si spomenula pani prof. Mária Kozová.
Pripomenula, že v byte bývali asi tri- štyri roky
a kotolňa ešte stále nebola dokončená. Dizertačnú prácu, ktorú mala odovzdať v decembri
1980, musela písať v studenom byte a pri sviečkach, lebo elektrina často vypadla. Nebol problém len s teplom, ale aj s vodou. Vodu chodili
brať k susedom do vedier zo studne rodinného
domu. Dlhé roky si robili zásoby vody, lebo keď
vypadla elektrina, tak nebolo ani vody. Keď
sa dostavala trafostanica v Lipnici, situácia sa
zlepšila. Na pamiatku si odložila fotomontáž
z Roháča z roku 1976, na ktorej boli sídliskové
domy s komínmi, stav kotolne a chodníkov na
sídlisku a poskytla nám ju na dokreslenie žalostnej situácie s bývaním.
Fotomontáž zo sídliska uverejnená
v časopise Roháč v roku 1976
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Akcie Z (zveľaďovanie)
Orgány štátnej správy, ako som uviedla v minulom
čísle Lužnianskeho spravodaja, prisľúbili dostatok finančných prostriedkov na občiansku vybavenosť, ak
sa obce spoja do jednej strediskovej obce Dunajská
Lužná. Dá sa povedať, že sľub aj plnili. Problém bol
v tom, že od miestneho národného výboru požadovali,
aby viaceré stavby občianskej vybavenosti boli stavané
v Akcii Z. Akcia Z znamenala, že štátna správa finančne prispela len na stavebný materiál príslušnej stavby
a na odborných pracovníkov na stavbe, ostatné bežné
stavebné práce sa robili brigádnicky bez nároku na odmenu. V percentách vyjadrené obec na stavbu dostala
30% finančných prostriedkov z celkovej hodnoty stavby
a 70% hodnoty stavby bolo potrebné urobiť brigádnicky. Cieľom Akcií Z bolo bežné úlohy štátnej správy, ktoré
nedokázala z organizačných, plánovacích a finančných
dôvodov zvládnuť, presúvať na miestne národné výbory. Miestne národné výbory sa nebránili Akciám Z, veď
Na futbalovom štadióne sa uskutočňovali všetky dôležité udalosti obce,
práve cez tieto akcie sa im darilo podstatne vylepšovať
oslavy
1. mája, dožinky, oslavy dňa detí a pod. Na fotografii z roku 1975
občiansku vybavenosť v obci. V Akcii Z sa už v Jánošíkoje záber z dožinkových slávností JRD Úsvit pri Dunaji
vej v predchádzajúcich rokoch z iniciatívy telovýchovnej
jednoty vybudoval futbalový štadión s tribúnou, ktorý
bol v roku 1973 odovzdaný do užívania. Táto stavba sa mohla budovať len vďaka pracovnému nadšeniu futbalistov, ktorí na stavbe
trávili asi viac času ako doma. V prvých rokoch spojenej obce bolo ešte potrebné dobudovať technické zázemie štadióna a tenisové
kurty. Pri vybavení technického zázemia pomohol nový obyvateľ sídliska pán Ing. Ján Neubauer, ktorý v tom čase pracoval na ÚV ČSTV.
Miestne JRD Úsvit pri Dunaji bolo zas nápomocné pri všetkých prácach na výstavbe ihriska, tribúny i kurtov poskytovaním mechanizmov na všetky zemné i stavebné práce.
Stavebný ruch v občianskej vybavenosti
Od roku 1977 nastalo skutočné obdobie stavebného ruchu v občianskej vybavenosti. Na toto obdobie sme zaspomínali spolu s vtedajším predsedom MNV pánom Kolomanom Véghom a členom Rady MNV pánom Štefanom Kadlecom. Pripomenuli, čo všetko obec
musela vyriešiť, dostavať, zveľadiť. Po zlúčení obce bolo potrebné dokončiť stavby, ktoré začali ešte samostatné obce. V Novej Lipnici bol
v Akcii Z rozostavaný Klub mládeže, v Jánošíkovej budova obecného úradu a v Nových Košariskách chodníky. Klub mládeže bol dokončený v roku 1977 a na tú dobu bol zariadený naozaj exkluzívne. Pán Koloman Végh spomínal, že v dobe jeho nástupu do funkcie predsedu
MNV v novembri 1976, mala začatá stavba budovy MNV len základy. Stavbu prevzala a stavala Prevádzkareň MNV a brigádnicky i členovia spoločenských a záujmových organizácií. Nová budova MNV bola odovzdaná do užívania v roku 1979. Pán Štefan Kadlec spomenul, že 80 % chodníkov v časti Nové Košariská, ktoré slúžia dodnes, bolo budovaných svojpomocne. Miestny národný výbor nakúpil potrebný stavebný materiál, prijal dvoch odborníkov na šalovanie a samotné betónovanie chodníkov pred svojimi domami robili občania.
DOLU: Budova zdravotného strediska po rekonštrukcii v roku 1984, na prízemí boli ambulancie pre
dvoch všeobecných lekárov, vo dvore ambulancia
detského lekára a na poschodí pre zubného lekára
VPRAVO DOLU: Obchod s potravinami a mäsom
v časti Nové Košariská sa staval
v 70. rokoch minulého storočia
VPRAVO HORE: V druhej polovici 80. rokov
sa začala celková rekonštrukcia budovy
kultúrneho strediska
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V Akcii Z sa v týchto rokoch budovali stavby: vodný zdroj pri ihrisku, cesty a chodníky na sídlisku, dom smútku na cintoríne v časti Jánošíková, oplotenie cintorínov, zberňa druhotných surovín, oplotenie materskej školy v časti Jánošíková, zavážanie a úprava
smetiska v časti Nová Lipnica, asfaltovanie narušených ciest i budovanie nových, tenisové kurty, nový vodný zdroj pre ZŠ, rekonštrukcia a plynofikácia kotolne ZŠ, školská telocvičňa, budova školskej jedálne a družiny, oplotenie areálu základnej školy, školské
ihriská. Začiatkom 80-tych rokov začali práce na plynofikácii obce a prvé domy na plyn boli napojené koncom októbra 1983. V časti
Jánošíková sa 80-tych rokoch v Akcii Z robila celková rekonštrukcia zdravotného strediska aj so zavedením plynu. V druhej polovici
80-tych rokov v Akcii Z miestny národný výbor rekonštruoval budovu miestneho kultúrneho strediska podľa projektu Ing. architekta
Milana Kukelku. V 70-tych rokoch Jednota SD Bratislava-vidiek v časti Nové Košariská začala so stavbou obchodu s potravinami a v 80tych rokoch obchodu s potravinami a mäsom na sídlisku v časti Jánošíková. Zároveň Okresný stavebný podnik Bratislava-vidiek budoval
materskú školu na sídlisku, ktorá bola daná do užívania v septembri 1980.
Školská telocvičňa – dielo celej obce
Školskú telocvičňu staval skoro každý, kto mal zdravé ruky. Túto nadsádzku som si dovolila snáď preto, že na jej stavbe pracovali
mnohí žiaci, rodičia, učitelia, členovia spoločenských a záujmových organizácií. S výstavbou telocvične som oboznámená od začiatku,
pôsobila som v tom čase vo funkcii riaditeľky školy. Spolu s predsedom MNV sme boli za Ing. architektom Spišiakom v Pezinku vyberať
projekt. So stavbou sa začalo v roku 1979. Kovovú konštrukciu zhotovila Pridružená výroba JRD Úsvit pri Dunaji pod vedením pána
Antona Patrnčiaka. Isteže stavba mala zodpovedného stavbyvedúceho, ale pripadá mi, že stavebné práce prideľoval a usmerňoval sám
predseda MNV pán Koloman Végh. Každý deň prichádzal do školského areálu, s majstrami zvažovali postup prác a konzultovali problémy, ktoré sa vyskytli. Starší žiaci veľmi rýchlo zaregistrovali, že by tiež mohli byť pri drobných prácach nápomocní a uliať sa z vyučovania.
Celé skupinky žiakov pri vchode do školy s prosíkaním vyčkávali predsedu MNV, aby ich vyžiadal z vyučovania na pomoc. Ak to povaha
práce umožnila, pomáhali na stavbe. Sám predseda pochvaľoval zručnosť a pracovitosť viacerých, medzi ktorými pracovnou zručnosťou vynikal Karol Šarközy, žiak 8.tiedy. Pomoc rodičov zas organizoval predseda ZRPŠ Ing. František Stareček. Každú sobotu prichádzala
skupina rodičov, ktorá vykonávala už vopred dohodnuté práce. Občerstvenie pre brigádnikov zas každú sobotu pripravoval niektorý
z učiteľov. Tieto brigádnické soboty priniesli i vzájomné spoznávanie a lepšiu spoluprácu rodičov, učiteľov a vedenia školy. Učitelia však
okrem príprav občerstvenia pracovali i na záverečných čistiacich prácach. Kus roboty na stavbe telocvične urobili i členovia spoločenských a záujmových organizácií. Ich účasť na brigádach koordinoval a organizoval miestny národný výbor. Všetky potrebné mechanizmy
pri výstavbe poskytovalo hlavne JRD Úsvit pri Dunaji, ale i ZIPP Nové Košariská a Slovnaft Bratislava. Telocvičňa bola slávnostne odovzdaná do užívania v októbri 1981.
Aktívna účasť organizácií na zveľaďovaní obce
Spoločenské a záujmové organizácie v 70-tych a 80-tych rokoch pomáhali všade, kde obec potrebovala ich pomoc. Je síce
pravda, že viaceré z nich neprijali spojenie obcí pozitívne, nezlúčili sa hneď a niekoľko rokov pracovali samostatne v miestnych
častiach obce. Medzi takéto organizácie patrili SZM, Slovenský
zväz žien, Zväzarm. Organizácie v obci boli združené v národnom fronte a obecné orgány raz alebo dvakrát v roku pozývali
predsedov na stretnutie, kde boli oboznámení s Akciami Z, pri
ktorých mohli pomôcť. Na týchto stretnutiach si organizácie
rozdelili verejné priestranstvá a parky, o ktoré sa budú starať
a skrášľovať. Po dvoch- troch rokoch po spojení obcí sa postupne i organizácie spájali. Slovenský zväz žien sa zlúčil v roku 1978
a predsedníčkou sa stala pani Eva Pavelková. Spolu s ňou sme
Po dobudovaní telocvične a školskej jedálne s družinou,
spomínali, ako sa so samozrejmosťou starali o pridelené úseky,
v školskom areáli za začalo i s výstavbou ihrísk
parky, priestranstvá. Členky zväzu žien s ochotou prichádzali na
brigády pri dostavbe telocvične s vedomím, že slúžiť bude aj im.
Organizácia Zväzarm v časti Jánošíková pomáhala pri výstavbe MNV, úprave priestorov okolo kultúrneho domu v časti Jánošíková a
pri výstavbe školskej telocvične. Organizácia Zväzarm v časti Nové Košariská, ktorej predsedom bol pán Július Šarközy, odviedla kus odbornej práce pri zhotovení rôznych kovových komponentov pre viaceré stavby v Akcii Z. Aj organizácie rybárov, poľovníkov, telovýchovnej jednoty, chovateľov poštových holubov, červeného kríža, mládežníkov, záhradkárov a dobrovoľných hasičov plnili úlohy v Akciách
Z i pri skrášľovaní pridelených verejných priestranstiev a parkov v obci. Svoju účasť brali ako samozrejmosť, s ponukami zorganizovať
brigádu často prichádzali samotné organizácie. Spoločenské a záujmové organizácie nedostávali na činnosť žiaden príspevok, ako v súčasnosti dostávajú od obce. Finančné prostriedky získavali hlavne z organizovania tanečných zábav, ktoré pre nich boli ziskové hlavne
z výťažku predaja občerstvenia. Ďalšie finančné prostriedky získali i účasťou na brigádach pri jesennom zbere úrody v miestnom JRD
Úsvit pri Dunaji.
Na záver poďakovanie
Na záver chcem poďakovať všetkým, ktorí spomienkami pomohli pri tvorení tohto príspevku. Ak sa vyskytli niekde nejaké nepresnosti, prosím, upozornite ma na ne (0905 192 923, mail maria@dc.sk) . Možno si povieme, že v 70-tych a 80-tych rokoch minulého
storočia sa nahromadilo v obci mnoho problémov, ktoré bolo treba riešiť. Ale na druhej strane si všimnime, čo všetko sa urobilo, naprávalo, dobiehalo. Čo však určite treba vyzdvihnúť, je ochota ľudí pomôcť obci, vlastne pomôcť sami sebe.
Pripravila: Dr.Mária Ducková-Adamcová
Fotografie: archív Senior klubu a archív obce
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Máme za sebou pomerne miernu
zimu, ale v rámci tohto obdobia sme si,
samozrejme, užili naše vyhriate domovy
viac ako v jarných či letných mesiacoch.
Možno mnohí stihli prečítať väčšie množstvo kníh či pozrieť si dobrý film. Dovolíme si neskromne skonštatovať, že k vašej
príjemnej atmosfére jesenných a zimných
dní sme ako nezisková organizácia Zelená
Dunajská Lužná prispeli aj my niekoľkými
zájazdmi za poznaním a kultúrou.
V októbri to bol celodenný zájazd do
Viedne. V novembri návšteva RND a hry
Jánošík po 300 rokoch, v SND divadelné
predstavenie Skrotenie zlej ženy, po ktorom sme si nedeľný večer spestrili návštevou vianočných trhov na Hlavnom námestí
v Bratislave. Rok 2013 a naše aktivity sme
ukončili poldenným zájazdom do Viedne
nielen na ich vianočné trhy, ale aj ochutnávkou atmosféry centra mesta pred blížiacimi sa krásnymi sviatkami.
Nový rok 2014 začal pre nás hneď zostra a to hrou 69 vecí lepších ako sex v Štú-

TICHO
Bez mexických vĺn, spievania klubovej
hymny či prezentovania výbavy pred TV
kamerami. Namiesto hovoru len šepot.
Šport s najväčším počtom hráčov na svete
voči ostatným športom – to je ŠACH.
V nedeľu 16. marca sa uskutočnila v
priestoroch MKS skvelá akcia. Ponúkam
výber z listu pána Stanislava Vlčeka, majstra FIDE a zároveň predsedu komisie mládeže Bratislavského šachového zväzu:
„Na mape celoslovenského seriálu detských šachových turnajov GPX Slovenského šachového zväzu (http://gpx.jogo.sk)
pribudlo nové miesto. Obec Dunajská Lužná za podpory ZŠ Dunajská Lužná a Bratislavského šachového zväzu sa rozhodli

ZELENÁ DUNAJSKÁ LUŽNÁ PRE OBČANOV OBCE
diu L+S. V Mestskom divadle (DPOH)sme si
zaspomínali na originál Plné vrecká peňazí.
Divadelnú zimnú sezónu sme ukončili návštevou RND a hrou Sčista - jasna. Toľko pohľad späť.
Momentálne prežívame obdobie nového života všade navôkol. O pár dní oslávi
celý kresťanský svet svoj najväčší sviatok.
Celé toto obdobie je pre každého – veriaceho i neveriaceho v kresťanské myšlienky
– plné radosti. Chceme k tejto radosti prispieť aj my. Veríme, že nasledujúcou ponukou vás nielen zaujmeme, ale budete spolu
s nami prežívať krátke okamihy z poznávania nového alebo pre niekoho pripomenutie dávno zašlého.
Počas jarných mesiacov sa chceme zamerať na celodenné zájazdy do susednej
Českej republiky. Na štvrtok 15. mája 2014
pripravujeme zájazd do Olomouca s návštevou zámku Náměšť na Hané a vo Veleh-

rade si prejdeme Baziliku Nanebovzatia
Panny Márie.
Začiatkom júna by sme chceli zorganizovať celodenný zájazd do Mikulova a okolia Valtíc, cestou domov nás privítajú historické vínne „sklípky“ Petrov – Plže. Tieto
dva zájazdy sú v štádiu príprav a uskutočnia
sa pri plne obsadenom autobuse.
Informácie vždy nájdete na stránke
www.zrc.sk, alebo na vývesných oznamovacích tabuliach v našom Zdravotno-relaxačnom centre v Dunajskej Lužnej, na webovej stránke obce a hlásené budú v obecnom rozhlase.
Tešíme sa na ďalšie spoločné vydarené
akcie, ktoré pre všetkých občanov našej
obce radi a s úctou pripravujeme.

usporiadať nultý ročník turnaja pre deti a
mládež – GPX Dunajská Lužná. Pomocnú
ruku v podobe zabezpečenia hracím materiálom podali aj najväčšie šachové kluby v
Bratislave, ŠK Slovan Bratislava a ŠK Dps
Bratislava. Záštitu nad turnajom prevzal
starosta obce p. Štefan Jurčík, ktorý ho prišiel aj slávnostne otvoriť.
Prezentovalo sa 52 mladých šachistov
prevažne z rôznych kútov západného Slovenska. Potešila aj početná účasť hostí z
maďarských klubov z Győrújfalu a Mosonmagyaróváru. Turnaj A bol určený pre deti
do 14 rokov a ratingom do 1400 elo.
Povzbudivý výsledok 5/9 a 23. miesto
zaznamenal aj hráč z Dunajskej Lužnej Goran Káčer. Usporiadajúcu obec a novovzniknutý šachový krúžok pri ZŠ Dunajská Lužná

dobre reprezentovali aj Samuel Hanuliak
(4,5 b., 27. miesto, štartujúci pod hlavičkou
ŠK Slovan Bratislava), Pavol Sabol (4 b., 34.
miesto), Branislav Belas (3 b., 45. miesto) a
Michal Sabol (2,5 b. 48 miesto).
Veľké poďakovanie si zaslúžia organizátori na čele s pánom Vladimírom Hanuliakom, ktorý za nezištnej podpory obce
Dunajská Lužná zabezpečil dôstojné hracie
priestory v Miestnom kultúrnom stredisku,
bohaté občerstvenie za pomoci sponzorov
z Boni Fructi s.r.o. a McDonalds a vzorne sa
starali o pohodlie všetkých účastníkov.
Veríme, že podujatie sa v budúcnosti
stane pevnou súčasťou kalendára mládežníckych šachových turnajov a prispeje k rozvoju šachu v obci a rastu členov šachového
krúžku v ZŠ Dunajská Lužná.“
-jv-

Rodina Oltusová,
Zelená Dunajská Lužná,
nezisková organizácia
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FUTBAL JE VÝZNAMNÝ SOCIÁLNO-SPOLOČENSKÝ FENOMÉN
Milí spoluobčania, tento výrok nie je
môj, ale patrí našej uznávanej hráčskej
a trénerskej legende Dr. Jozefovi Venglošovi. Myslím, že v našej obci tento výrok
platí v plnej miere.
V tomto článku chcem oboznámiť širokú verejnosť a všetkých našich spoluobčanov s činnosťou OFK Dunajská Lužná, s radosťami, ale aj s problémami, s
ktorými zápasíme. Ako iste mnohí vedia,
Dunajská Lužná sa stala z rozhodnutia
SFZ SR národným tréningovým centrom
Slovenskej republiky so zameraním na
ženský a mládežnícky futbal. Toto rozhodnutie sa nerodilo ľahko. Týmto rozhodnutím sa naša obec zaradila medzi
3 tréningové centrá, ktoré na Slovensku
sú a to Senec, Poprad a Dunajská Lužná.
V tejto súvislosti však bolo potrebné vykonať aj ďalšie kroky. Išlo o to, že ak má
naša obec a jej športový areál ambíciu
byť takýmto centrom, je potrebné dobudovať všetko, čo je nutné k medzinárodnému štandardu vybavenia tréningového centra. Minulý rok padlo rozhodnutie
o výstavbe novej tribúny a priestorov,
ktoré sú nutné pre chod centra. Sú to
priestory pre dopingovú kontrolu, priestory pre lekársku službu, novinárov, de-

legátov a samozrejme aj nové priestory
pre mužstvá, sprchy, sociálne priestory
atď. Súčasne s výstavbou sa zrekonštruujú aj pôvodné priestory, ktoré majú
viac ako 40 rokov. SFZ poskytol dotáciu
na výstavbu tohto centra z programu
HatTrick finančnú čiastku vo výške 250
000€. Výstavba začala na jeseň 2013 a
v čase keď budete čítať tieto riadky sa
stavba - jej prvá časť bude pripravovať
na kolaudáciu. Zaiste mnohí si povedia
čo z toho máme. Okrem toho, že sa výrazne zlepšia podmienky pre všetkých
žiakov, dorastencov, ženy a aj seniorov,
má toto tréningové centrum veľký význam aj pre samotnú obec. Dunajská
Lužná sa v budúcnosti nebude skloňovať
len na Slovensku, ale dovolím si tvrdiť,
že jej meno budú poznať i v Európe, ba
i v iných častiach sveta. Na našich trávnikoch tak uvidíme veľa hráčov a hráčok
mládežníckych družstiev z celého sveta.
Myslím si, že ak má mať futbal významnú spoločenskú funkciu v obci, musí ľudí
spájať a nie rozdeľovať. To je posolstvo
tejto krásnej hry. Preto postoj niektorých
spoluobčanov, ktorí neboli naklonení tomuto projektu, ma prekvapil. I keď im
neupieram právo na ich autonómny po-

stoj, som presvedčený, že tento projekt
– a vidieť to už dnes, bude úspešný a prinesie osoh hlavne pre mládež i pre všetkýchďalších športovcov. Aby šport v obci
fungoval, musí ho podporovať čo najširšie spektrum ľudí – počnúc najvyšším
obecným orgánom – zastupiteľstvom,
ale i priaznivcami, sponzormi, rodičmi,
hráčmi, funkcionármi, trénermi a návštevníkmi športových podujatí. V súčasnej dobe sa už organizovaný futbal bez
peňazí robiť nedá. Riadiť dnes futbalový
oddiel si popri finančných zdrojoch vyžaduje aj nemalý podiel ľudských zdrojov.
Preto treba vysloviť poďakovanie všetkým, ktorí sú aktívni v športovom dianí
v našej obci a rozvoj športu podporujú
akýmkoľvek spôsobom.
Vážení spoluobčania, som presvedčený, že táto stavba ako i budovanie
tréningového centra, ktoré bude pokračovať, prispeje k zviditeľneniu našej
obce a všetci budeme môcť povedať:
„Dunajská Lužná je naša obec a sme na
ňu hrdí.“
Ing. Milan Lodňanek,
poslanec OZ
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Vážení športoví priatelia,
Dovoľte mi, aby som v mene futbalového výboru OFK Dunajská
Lužná v krátkosti vyhodnotil činnosť nášho klubu. V roku 2013 sa v
klube uskutočnilo okrem množstva športových a kultúrnych činností
aj päť významných skutočností, trúfam si povedať, pozitívnych, a to:
• vysoký nárast detí a mládeže v klube (približne o 150 detí)
• opätovné založenie ženského a dievčenského futbalového družstva
• odchod skúseného trénera Ivana Vrabca do Corgoň ligového klubu AS Trenčín
• podpis zmluvy so SFZ a následne vznik národného tréningového
centra SFZ (NTC)
• začatie výstavby novej tribúny a rekonštrukcia starej tribúny
• opäť výborne zorganizovaný a úspešný ples OFK
Týmito významnými skutočnosťami sa náš klub zaradil na popredné
miesta vo futbalovom hnutí Slovenska a to nielen v regióne, ale aj
v rámci celého Slovenska.
Na začiatku tohto roku sa konala mimoriadna členská schôdza
(24. 02. 2014), ktorej hlavnými bodmi boli:
1. Jednohlasné schválenie novelizácie stanov klubu.
2. Voľba a jednohlasné schválenie nového futbalového výboru
klubu.
3. Voľba a jednohlasné schválenie kontrolnej a revíznej komisie
klubu.
Novelizáciou stanov a schválením nového vedenia klubu sa začína obdobie prechodu z amatérskeho vedenia klubu na poloprofesionálny až profesionálny systém. Množstvo členov, družstiev a ihrísk v
areáli, následné začatie výstavby športového areálu a s tým spojený
aj väčší finančný rozpočet nielen na výstavbu, ale aj na športové zabezpečenie chodu klubu, boli nevyhnutnou požiadavkou zmeny stanov spojenou s profesionalizáciou nášho klubu. Dovolím si tvrdiť, že
rokom 2014 sa začína nová etapa klubu, ktorý (a tomu pevne verím),
dosiahne v blízkom období aj medzinárodnú úroveň.
V súvislosti s novým vedením klubu by som chcel touto cestou
vysloviť srdečnú a úprimnú vďaku odchádzajúcim členom výboru
klubu, a to menovite pánom Milanovi Hrajnohovi, Jánovi Sabovi, Antonovi Benčičovi, Ladislavovi Fehérovi za prácu, ktorú zodpovedne
odviedli pre rozvoj futbalu v našej obci. Zároveň som v tejto súvislosti
veľmi rád, že menovaní futbaloví nadšenci budú aj naďalej pokračovať v našom klube ako predsedovia odborných komisií.
Dovoľte mi, aby som vám predstavil nové vedenie klubu:
Výbor OFK Dunajská Lužná:
Prezident OFK – Ing. Koloman Ondruš
Viceprezident OFK – Ing. Milan Bališ
Generálny manažér OFK – PaedDr. Juraj Jánošík
Člen výboru OFK – Karol Puchner
Člen výboru OFK – Peter Hubert
Kontrolná revízna komisia:
Predseda – Ing. Milan Lodňanek
Členovia – Prof. JUDr. Ján Cirák, CSc., Maroš Tatranský
Tabuľky a realizačné tímy súťaží, v ktorých pôsobia družstvá OFK
Dunajská Lužná, sú k nahliadnutia na našej oficiálnej webovej stránke
www.ofkdluzna.sk
Na záver by som v krátkosti predstavil činnosť ženského a dievčenského družstva, ktoré opätovne začalo svoju činnosť a v máji roku
2013 sa podpisom zmluvy medzi SFZ a OFK Dunajská Lužná stal náš
štadión národným tréningovým centrom - NTC Dunajská Lužná pre
ženský futbal. OFK Dunajská Lužná sa po Senci a Poprade stal tretím
národným tréningovým centrom na Slovensku.

Ženy: Po takmer polročnej prestávke sa v júni 2013 začalo formovať družstvo žien - opäť po iniciatíve samotných dievčat v spolupráci
s klubom OFK Dunajská Lužná. Letná príprava začala už pod vedením
trénera Tibora Balgu a na konci augusta sa vykryštalizoval celý káder
žien a družstvo nastúpilo znova do II. ligy - časť Bratislava. Do tímu sa
vrátili staro-nové tváre a niekoľko nových hráčok z okolitých klubov.
Počas jesennej časti sezóny 2013/2014 nastúpilo na majstrovský zápas za OFK Dunajská Lužná až 20 žien. Dievčatá sú po jesennej časti
súťažného ročníka 2013/2014 s bilanciou 3 výhry, 2 remízy a 3 prehry
s celkovým skóre 28:19 na 5. mieste v tabuľke.
V zimnom období sa družstvo žien zúčastnilo aj dvoch medzinárodných halových turnajov. V decembri obsadili na „Christmas cup-e“
v Olomouci 7. miesto z 10 účastníkov. Zmerali sme si sily s takými
tímami ako Sparta Praha, Baník Ostrava či Sigma Olomouc. V januári
obsadili ženy na turnaji v Rakúsku pekné 2. miesto z desiatich účastníkov, keď vo finále nestačili domácim hráčkam z Bruck an der Leitha. V súčasnosti sa družstvo žien pripravuje na jarnú časť sezóny
2013/2014. K družstvu sa od januára pripojili dve hráčky, ktoré v minulosti stabilne hrávali za OFK a ďalšie dve kvalitné posily sú v štádiu
vybavovania.

Družstvo žien OFK v sezóne 2013/2014
Cieľom družstva žien je baviť sa aj naďalej futbalom, prilákať viac
ľudí na ich zápasy a dokázať, že aj ženský futbal má po svojom veľkom
mužskom bratovi svoje čaro a oplatí sa ho vidieť. Preto budem rád,
keď prídete povzbudiť dievčatá reprezentujúce našu obec aj v jarnej
časti sezóny 2013/2014.
Žiačky: Družstvo začalo prípravu na nový súťažný ročník 1. ligy
žiačok začiatkom augusta 2013 pod vedením trénera Mgr. Františka
Chudobu a vedúceho Dušana Bošanského. Prípravy sa zúčastnilo 16
hráčok. Počas nej sa dve dievčatá zranili. Samotné majstrovské zápasy
sme začali po ďalšom doplnení v počte 15 hráčok. V príprave a aj počas majstrovskej súťaže sme absolvovali prípravné zápasy s družstvami žiakov z Malinova, žiakov nášho OFK, žiačkami z Hamuliakova, ale
i s reprezentáciou Slovenska U 15. Prípravu hodnotím veľmi kladne,
čo sa odzrkadlilo hlavne na hernom prejave hráčok.
Majstrovskú súťaž sme začali víťazstvom v prvom kole proti dievčatám z Myjavy a podobne sme úspešne zvládli súboj so Sv. Jurom.
Napriek snahe a veľmi vyrovnaným partiám v ostatných kolách sa
nám už ďalšie body nepodarilo získať. Spomeniem aspoň duely s Povodou, Karlovou Novou Vsou a Petržalkou, kde rozhodovali individuality súperiek, resp. naše zbytočné chyby, bez ktorých sme i v týchto
zápasoch mohli získať nejaký ten bod, či dokonca tri. Dievčatá sú na
8.mieste so ziskom 6 bodov zo siedmich zápasov.
Po jesennej časti sa na trénerskom poste uskutočnila zmena a od
januára dievčatá prevzal Gábor Chudoba. Príprava prebiehala vo väčšine (dvakrát týždenne) v telocvični a keď to počasie dovoľovalo, tretí
tréning bol v externom prostredí. V ďalšom období sa bude trénovať
podľa rozpisu vonku trikrát týždenne.
Juraj Jánošík, generálny manažér
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FLIKI
cestoviny a šaláty
Donáška jedál na objednávku

Tel: 0903 551 556
Rozvoz na Apríl – Máj 2014

pondelok až piatok od 16.00 do 20.30 hod.
sobota od 12.00 do 19.00 hod.

Objednávky:
pondelok – piatok od 15.00 do 20.15 hod.;
sobota od 11.00 do 18.45 hod.
Letáky s ponukou budú doručené
do poštových schránok.
Aj bezlepkové cestoviny.

FLIKI – cestoviny a šaláty,
Okružná 551/25, 900 42 Dunajská Lužná

FOTOGALÉRIA
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egyptský folklórny tanec z oblasti Luxoru v podaní Mafra Divas
Miško Dušička a Eva Máziková

F

sála v MKS
doslova pukala
vo švíkoch

L U Ž N I A N S K Y S P R A V O D A J – štvrťročník informácií obce Dunajská Lužná. Evidenčné číslo: EV 4402/11. ISSN 1338-4945. Vydáva: Obec Dunajská Lužná.
Redakcia: gramatická korektúra PaedDr. Iveta Slobodníková, grafická úprava Ing. Peter Blaho, redaktorka Jana Valašíšková -JVNáklad: 2100 ks. Distribúcia: Obecný úrad Dunajská Lužná, Jánošíkovská 7, 900 42 Dunajská Lužná, IČO: 00400009. Vydané: 9. apríla 2014.
Kontakt: 02/456 47 088, 459 80 728 e-mail: jana.valasikova@dunajskaluzna.sk

