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Jeseň ide

•
•
•
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Myslím, už prežil som sto jesení.
Pol sto v tiesni a pol sto v mámení,
pri prešovaní hrozna, stisku rúk.
Človek žil, veselil sa, neznal múk.
Jesene tiesnivé? To k počasiu
patrilo, lebo ľudia cliví sú
a smútok potrebujú pre zmenu.
Strom pŕchol, niesol clivosť jesennú.
Objaví žena vrásku pod okom?
Už postrašene hľadí oblokom,
že mladosť uvädá jej jak ten list.
No príde jar a s ňou zas vtáčí hvizd.
Sto ráz sme sami seba klamali,
sto ráz zas zo smútkov sme vstávali
a naučí nás len vek múdrosti,
že jeseň je tiež plná milosti.
Ja takú poznám ju a milujem.
Prach srdca mladým vínom splachujem
a teším sa, že vrabce – priatelia,
na stôl mi sadajú a ševelia.
A ešte viac sa teším, že aj druh,
že človek prisadne, že vzbĺkne duch,
že reči rozprúdia sa hlboké.
Vijú sa vence ako na lúke.
Človek sa potrebuje zhovárať.
Srdce máš, aby si ho mohol dať
niekomu inému, aj nebesám.
Sám seba nemáš na to, bys´ bol sám.

foto: Peter Blaho

vybrané uznesenia
náučný historicko-prírodný chodník
OMAPO informuje
8. Európske rómske kováčske sympózium
stolný tenis v našej obci
naša mino-foto galéria
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Vybrané uznesenia obecného zastupiteľstva od júna do septembra 2011
Vážení spoluobčania,
aj v tomto čísle Lužnianskeho spravodaja Vám prinášame
výber z dokumentov obecného zastupiteľstva – najdôležitejších uznesení OZ v období od júna do septembra t.r.
Uznesenie č. 2011/07-04 zo dňa 28.06.2011
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj nehnuteľností vo
vlastníctve obce p. Milanovi Mihaliakovi, Jánošíková 557/18,
D. Lužná za cenu 11.000,- €, odvodenú zo všeobecnej hodnoty majetku podľa znaleckého posudku č. 18/2011 zo dňa
14.04.2011 a to:
1. obchodný priestor v budove, súpisné číslo 218, na pozemku parc. č. 210/2, k. ú. Nové Košariská, za cenu
6.400,- €;
2. pozemok parc. č. 210/2, k.ú. Nové Košariská o výmere 46 m2 za cenu 4.600,- €;
Uznesenie č. 2011/07-05 zo dňa 28.06.2011
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje predaj vlastníckych podielov obce na pozemkoch v k.ú. N. Lipnica, parc. č. 415/4 s
výmerou 1018 m2, p. č. 416/3 s výmerou 1028 m2, p. č. 417/4
s výmerou 96 m2 žiadateľovi Danubius Fruct s.r.o., Lipnická
ul. 3035/162, Dunajská Lužná za cenu 1,00 €/1 m2 (t.j. predaj
celkom 2142 m2);
Uznesenie č. 2011/07-08 zo dňa 28.06.2011
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie rezervného fondu
vo výške 79.368,00 € na preklenutie dočasného nesúladu
v plnení schváleného kapitálového rozpočtu obce na rok
2011 na strane príjmov;
Uznesenie č. 2011/07-09 zo dňa 28.06.2011
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu obce nasledovne:
príjmy finančné operácie – úprava
Presun z rezervného fondu na príjmové finančné operácie
vo výške 79.368,- € na financovanie „Revitalizácia parku,
spevnených plôch s detským ihriskom, rekonštrukcia multifunkčného ihriska“.
Uznesenie č. 2011/08-04 zo dňa 30.08.2011
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje s pripomienkami
1. Predložený návrh VZN č. 1/2011 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dunajská Lužná a o mieste a čase zápisu
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole s pripomienkami:
1. k čl. 2 ods. 1 písm. a) – výška poplatku – sa mení
z 12,67 € na 13,00 €
2. k čl. 2 ods. 1 písm. d) – výška poplatku – sa mení
z 10,00 € na 11,00 €
3. k čl. 5 ods. 1, ktorého znenie sa mení nasledovne: „Na
čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovnovzdelávacou činnosťou školského klubu detí prispieva
zákonný zástupca mesačne na jedného žiaka:
a) 13,00 € pre jedno nezaopatrené dieťa, ak nemá ani
jeden rodič trvalý pobyt v obci Dunajská Lužná
b) 12 € pre jedno nezaopatrené dieťa, ak má iba jeden rodič trvalý pobyt v obci Dunajská Lužná (ak sa
jeden rodič stará sám o dieťa pobyt druhého rodiča
nesleduje)

c) 12 € pre jedno nezaopatrené dieťa, ak majú obaja
rodičia trvalý pobyt v obci Dunajská Lužná.
Uznesenie č. 2011/08-07 zo dňa 30.08.2011
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu obce o finančných prostriedkoch hradených obcou za
„naviac“ práce pri realizácii projektu „Revitalizácia parku,
spevnených plôch s detským ihriskom a rekonštrukcia multifunkčného ihriska v obci Dunajská Lužná“
Obecné zastupiteľstvo ukladá OcÚ začať vymáhať v súčinnosti s obecným právnikom spôsobenú škodu od projektanta, ktorý vyhotovil projektovú dokumentáciu.
Uznesenie č. 2011/08-08 zo dňa 30.08.2011
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie obce
č. 2/2011 v znení:
1. Bežné príjmy:
Príjmy ZŠ, MŠ, ŠKD, ZUŠ, ŠJ – navýšenie o 2 500 €
2. Bežné výdavky:
Program 6.3.9 – Opravy a údržba budov a objektov –
navýšenie o 5 000 €
Program 11.1.10 – Nákup výpočtovej techniky – zníženie o 8 000 €
3. Kapitálové príjmy:
Príjem z predaja pozemku a budovy VIMA – 11 000 €
4. Kapitálové výdavky:
Program 9.3.15 – Projekty EU – Športová ulica –
výberové konanie dodávateľa – cez vestník VO – zníženie o 1 000 €
Program 9.3.16 – Projekty EU – Športová ulica –
dodatočne vyvolané náklady – navýšenie o 15 320 €
Program 9.3.17 – Projekty EU – Športová ulica – 5%
spoluúčasť obce – navýšenie o 2 390 €
Program 9.3.18 - Projekty EU – Športová ulica – 95%
z EU – zníženie o 2 390 €
Program 11.1.40 – Komplexný informačný systém
– navýšenie o 8 000 €
5. Príjmy finančné operácie – úprava
Presun z rezervného fondu na príjmové finančné
operácie vo výške 46 170 €
Uznesenie č. 2011/08-16/01 zo dňa 30.08.2011
Obecné zastupiteľstvo odporúča navrhnúť BSK udelenie
ocenenia Samuela Zlochu Dr. Jozefovi Vozárovi in memoriam
Uznesenie č. 2011/08-16/02 zo dňa 30.08.2011
Obecné zastupiteľstvo ukladá zabezpečiť monitorovanie
vstupu do priestoru zberového dvora, kamerovým systémom.
Uznesenie č. 2011/08-16/03 zo dňa 30. 08. 2011
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie vzdanie sa p. Juraja Jánošíka funkcie predsedu Komisie pre školstvo, kultúru, mládež a šport.
Obecné zastupiteľstvo volí za predsedu Komisie pre školstvo, kultúru, mládež a šport, poslanca Mgr. Mariána Tesárika, za podpredsedu p. Juraja Jánošíka a za členku komisie
pani Elenu Oltusovú.
Jana Valašíková, redakcia
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Usmernenie pre záujemcov
o pridelenie obecného
nájomného bytu
Podávanie žiadostí
o pridelenie nájomného bytu
1. Uznesením obecného zastupiteľstva
číslo 2010/02-07 zo dňa 26.01.2010
boli schválené kritériá prideľovania nájomných bytov obce:
a) splnenie podmienky Ministerstva
výstavby a regionálneho rozvoja pri
poskytovaní dotácií (Výnos MVaRR
SR zo 7.12.2006 č. V-1/2006 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania
v platnom znení), čo znamená – byt  
možno prenajať žiadateľovi – fyzickej osobe, ktorej mesačný príjem a mesačný príjem osôb s ňou
bývajúcich, prevyšuje 1,3-násobok
životného minima platného k 31.
decembru predchádzajúceho roka
a zároveň neprevyšuje jeho trojnásobok; príjem je potrebné preukázať potvrdením od zamestnávateľa,
Sociálnej poisťovne, Úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny SR,
b) trvalé bydlisko žiadateľov o pridelenie nájomného bytu v obci Dunajská
Lužná,
c) vyhlásenie žiadateľa, že nevlastní
žiadnu nehnuteľnosť (byt, rodinný
dom, inú nehnuteľnosť),
d) počet detí žiadateľa,
e) celkové zhodnotenie sociálnej situácie žiadateľov.  
2. Na účely vedenia evidencie záujemcov o pridelenie nájomného bytu obce
je potrebné podať každý rok novú žiadosť, ktorej prílohou bude doklad preukazujúci celkovú výšku príjmov domácnosti žiadateľa za predchádzajúci
kalendárny rok.
3. V prípade uvoľnenia nájomného bytu
budú podané žiadosti posúdené  podľa
schválených kritérií komisiou pre sociálne veci, zdravotníctvo a opatrovateľskú službu.
4. Poradovník žiadateľov o pridelenie
obecného nájomného bytu, vedený obcou
od roku 2002, sa stáva k 31.12.2011 neplatným.
V Dunajskej Lužnej 25. 08. 2011
Štefan Jurčík, starosta obce
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Prvé výsledky projektu
„Náučný historicko-prírodný chodník Dunajskej Lužnej“
Vážení občania, ako sme vás už informovali v predchádzajúcom čísle Lužnianskeho
spravodaja (1/11), v mesiacoch jún až október 2011 sme v našej obci realizovali projekt
„Náučný historicko-prírodný chodník v Dunajskej Lužnej“. Projekt bol súčasťou 7. ročníka grantového programu vyhláseného Nadáciou ORANGE Šanca pre váš región 2011.
Jeho hlavným cieľom bolo vybudovať náučný chodník s informačnými panelmi a tým
prispieť k zvýšeniu povedomia obyvateľov a návštevníkov obce o prírodných, kultúrnych
a historických hodnotách. Projekt sa realizoval formou dobrovoľníckej práce. Po ukončení projektu, t.j. na konci októbra 2011, bude mať náučný chodník 14 informačných
panelov a niekoľko menších informačných tabuliek. Jedným z výstupov projektu je brožúrka o historických, kultúrnych a prírodných pozoruhodnostiach našej obce. Riešitelia
projektu prezentovali brožúrku ako aj ďalšie výsledky projektu na záverečnej konferencii
projektu, ktorá sa konala dňa 8. októbra 2011 v MKS v Dunajskej Lužnej. Brožúrka
je sprievodcom po náučnom chodníku a jej cieľom je populárnym spôsobom priblížiť
čitateľovi pozoruhodnosti nachádzajúce sa v našej obci. V priebehu októbra 2011 by
ste mali dostať brožúrku do každej domácnosti. Aj napriek nášmu pôvodnému zámeru
nebolo možné do brožúrky, ktorá z pôvodne plánovaných 24 strán narástla na 48 strán,
zaradiť prehľad o aktivitách miestnych záujmových organizácií, spolkov a občianskych
združení. Ďakujeme všetkým, ktorí nám k tejto časti poskytli podklady. Túto časť čo
najskôr spracujeme v elektronickej forme a bude k dispozícii na webovej stránke obce.
Veríme, že si každý z vás nájde v brožúrke zaujímavé informácie. Už teraz sa tešíme na
spoluprácu a vašu podporu pri práci na monografii o našej obci, ktorú plánujeme pripraviť k 40. výročiu založenia obce Dunajská Lužná k 1. januáru 2014.
Mária Kozová, koordinátorka projektu

Informácia o tradičných vianočných trhoch

 TVT 2011 
V dňoch 9. a 10. októbra 2011 sa budú v priestoroch
MKS Dunajská Lužná konať tradičné vianočné trhy.
Pozývame umelcov, remeselníkov, domácich kutilov –
so zameraním na ručnú tvorbu – na predajnú akciu.
Každý má možnosť prenajať si maximálne dva stoly
o rozmeroch 1 × 2 m. Poplatok za jeden stôl s dvomi
stoličkami je v piatok 2,- eurá a v sobotu 4,- eurá.
Platí sa vopred pri preberaní stolov.
Tovar z piatka na sobotu sa uskladní bezplatne.
Záujemcovia si môžu svoj priestor
nainštalovať asi dve hodiny pred otvorením.
V prípade veľkého záujmu bude k dispozícii galéria.
V priestoroch vstupnej chodby a nádvoria budú mať
možnosť predávať svoje domáce produkty občania obce,
seniori, živnostníci z oblasti stravovania, predajcovia ne/
tradičného vianočného ovocia, pečiva a pod.
Každý môže mať max. tri stoly o rozmeroch 1 × 2 m.
Poplatok za jeden stôl s dvomi stoličkami je v piatok
3,- eurá a v sobotu 6,- eur. Platí sa vopred pri preberaní
stolov – možnosť prípravy dve hodiny pred otvorením.
Stánky na nádvorí si zabezpečujú predajcovia,
MKS zabezpečí sedenie – pivné sety.
Otázky, informácie a prihlášky, prosím, smerujte na tel.
č. 02/459 80 728; 02/456 47 088; 0903/481590 alebo
na mailovú adresu: valasikova.jana@dunajskaluzna.sk
O pripravovanom podujatí Vás budeme včas informovať
prostredníctvom obecnej webovej stránky, rozhlasu a letákov.

hospodárska správa informuje
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Na doprave na železničnú
stanicu sa stále pracuje
Od decembra 2010 obec rokuje s Bratislavským samosprávnym krajom a spoločnosťou Slovak Lines, a. s., o zriadení
a financovaní nového spoja na železničnú
stanicu v Nových Košariskách. Z rokovaní
vyplynulo, že zriadenie a tiež financovanie
tohto druhu dopravy je výlučne v kompetencii obce. Pretože financovanie nového
spoja by bolo veľmi náročné, Slovak Lines,
a. s., predložila návrh zapracovania novej
zastávky do existujúceho grafikonu. Navýšené kilometre bude hradiť obec.
Podmienkou pre pravidelnú autobusovú
prepravu ľudí je zriadenie autobusovej zastávky. Keďže obec nemá v blízkosti železničnej stanice vyhovujúci pozemok pre jej
zriadenie, požiadala Železnice Slovenskej
republiky o povolenie na zriadenie zastávok
s otočiskom na ich pozemku, na železničnej
stanici. Obecný úrad dal vyhotoviť projekt
zastávok a otočiska spolu s polohopisným
a výškopisným plánom. Dňa 1.7.2011 bola
na ŽSR zaslaná kompletná žiadosť na vyjadrenie. Po doručení vyjadrení odborných
útvarov ŽSR (vyjadrenie nebolo doručené
ani po urgencii), môže dôjsť k podpísaniu
nájomnej zmluvy medzi obcou a Železnicami Slovenskej republiky.
Následne môže obec pristúpiť aj k realizácii
zastávok, na ktorú je už všetko pripravené
– ohlásenie drobnej stavby a cenové ponuky realizácie. Po ukončení prác akciová
spoločnosť Slovak Lines podpíše s obcou
Zmluvu o výkonoch vo verejnom záujme
vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej
doprave a o spolupráci pri zabezpečení dopravnej obslužnosti obce Dunajská Lužná,
ktorú predložia na schválenie BSK z dôvodu
navýšenia kilometrov a zmeny grafikonu.
Potom bude doprava na železničnú stanicu
spustená. Všetky tieto kroky musia prebehnúť v tomto poradí.

Zberný dvor
Na základe Uznesenie č. 2011/07-14
zo dňa 28.06.2011 prebehlo v čase od
17. do 31. júla 2011 kompletné vyčistenie a terénne úpravy na zbernom dvore
v Dunajskej Lužnej v sume cca 7500€.
Bol schválený nový Prevádzkový poriadok zberného dvora a zmenená otváracia doba:
Marec – október:
streda: 13.00 h – 19.00 h,
sobota: 9.00 h – 18.00 h
November – február:
streda: 13.00 h – 17.00 h,
sobota: 9.00 h – 14.00 h
Od 03.08.2011 do 31.08.2011, so súhlasom starostu obce členovia komisie pre
ochranu životného prostredia a verejného poriadku zabezpečovali dozor nad
dodržiavaním nových pravidiel priamo
na ZD počas prevádzkových hodín.
Na zbernom dvore
je možné odovzdať:
Papier
(katalógové číslo 20 01 01)
zviazaný v balíkoch s hmotnosťou max
do 10 kg (noviny, časopisy, papierové
a kartónové obaly, vrecia, krabice). Do
tohto druhu odpadov patrí odpad z každého druhu papiera zbavený kovových
častí, indiga, plastových súčastí. Papier
nesmie byť znečistený olejom, dechtom,
farbami ....
Sklo (katalógové číslo 20 01 02)
(sklené fľaše, poháre, tabuľové sklo, iné
sklené obaly)
Plasty (katalógové číslo 20 01 39)
PET, jedná sa predovšetkým o PET nápojové fľaše. Plasty vo všeobecnosti
musia byť čisté, bez znečistenia farbami,
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ropnými látkami, fľaše stalčené, vo fóliových vreciach
Pneumatiky
(katalógové číslo 16 01 03)
z osobných vozidiel, budú zhromažďované na vyhradenej ploche
Drobný stavebný odpad
1m3/osoba/rok
Veľkoobjemový odpad z domácností
(katalógové číslo 20 03 07)
napr. nábytok, sedačky, postele a pod.
je potrebné v zbernom dvore odovzdať
v rozobratom, resp. demontovanom stave!!!!!
Biologicky rozložiteľný odpad
(katalógové číslo 20 02 01)
biologicky rozložiteľný odpad (tráva, konáre, lístie...)
Elektroodpad (katalógové číslo
20 01 35, 20 01 36, 20 01 23)
kompletný, bez chýbajúcich komponentov (televízory, PC, rádiá, elektrické
hračky, pračky a iné elektrické zariadenia pochádzajúce z domácnosti).
Akumulátory a batérie
(katalógové číslo 20 01 33)
batérie a akumulátory uvedené v 16 06
01, 16 06 02, 16 06 03. Ide predovšetkým
o akumulátory z osobných vozidiel.
Zhromažďované budú v kontajneroch
v ekosklade.
Nebezpečné odpady
žiarivky (kat.číslo 20 01 21), plechovice
znečistené nebezpečnými látkami (napr:
farbami, olejom... (kat.číslo 15 01 10),
odpadový olej (kat.číslo 20 01 26)...
Kovy (katalógové číslo 20 01 40)
bez obsahu a znečistenia ropnými a nebezpečnými látkami

UPOZORNENIE – Pokuta za výkup starých batérií
Na Slovensku, a už aj v obci Dunajská Lužná, sa rozmáha nelegálny výkup použitých autobatérií. Pred domy prichádzajú autá a vozíky výkupcov batérií, naložené nelegálne vykúpeným tovarom.
Málokto vie, že za nelegálne nakladanie s autobatériami hrozia „mastné“ pokuty. Zákon pritom porušujú nielen tí, ktorí
batérie vykupujú, ale aj tí, ktorí sa ich takýmto spôsobom zbavujú.
Staré akumulátory majú v sebe pre životné prostredie škodlivé jedovaté látky. Nakladať s takýmto odpadom môže iba
oprávnený subjekt. Priekupníci na takýto zber nemajú žiadne oprávnenia, robia to načierno a z jediného dôvodu – a to je
finančný zisk... Riskujú však aj tí, čo im batérie predávajú. Pokuta sa môže vyšplhať až do výšky 663,- eur.
Týmto konaním sa už zaoberá Slovenská inšpekcia životného prostredia.
Často ide o priekupníkov nielen zo Slovenska, ale i z Maďarska. Ľudia im batérie odovzdajú buď bezplatne, alebo len
za pár centov.
Preto si dobre rozmyslite, či budete obchodovať s takýmito podomovými obchodníkmi.
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Školstvo a spoločenské organizácie

Úspešný rok za nami, rok
plný očakávaní pred nami
Prázdniny ubehli rýchlejšie ako
voda a v školských priestoroch už opäť
od 5. septembra počuť detský džavot.
Najmä toho drobizgu – prvákov a druhákov je neúrekom.
Čaká nás náročný, ale verím aj
hravý rok, v ktorom sa pokúsime obhájiť vynikajúce výsledky z Testovania
9 – 2011 v minulom školskom roku.
V Bratislavskom kraji naša škola skončila v slovenskom jazyku na 1. mieste, v matematike zhruba na 5. mieste
a v celoslovenskom hodnotení tried
nad 20 žiakov v triede bola ZŠ Dunajská Lužná na neuveriteľnom 10. mieste. A to je všetkých škôl s vyučovacím
jazykom slovenským viac než 1300.
Zásluhu na tom má pravidelná príprava, krúžky zamerané na utvrdzovanie
učiva, nákup literatúry s problematikou
testovania, zodpovední učitelia, usilovní žiaci, tvorivá a pracovná atmosféra
a vzájomná dôvera.
Školu v tomto roku navštevuje 497
žiakov, o 30 viac ako minulý rok. Z toho
sú piati cudzinci z Ukrajiny a Ruska
a piati si plnia školskú dochádzku v zahraničí, konkrétne v Nemecku, Rakúsku, Severnom Írsku a Španielsku.
V tomto školskom roku je v škole
24 tried. V prvom a druhom ročníku
máme po štyri triedy, v treťom, štvrtom
a piatom po tri triedy a v ostatných po
dve. Deviatakov sme v tomto roku zlúčili do jednej triedy, pretože dvaja žiaci
odišli do bilinguálneho gymnázia. Kvôli
enormnému počtu žiakov sme museli zrušiť aj herňu školského klubu detí
a premeniť ju na klasickú triedu. Na
vyučovanie sa využíva aj priestor suterénu telocvične.
Školský klub detí má vďaka ústretovosti starostu obce a poslancov šesť
oddelení. Navštevuje ho 150 detí.
Kolektív pedagógov sa zasa pomenil – omladil. Prijali sme dve pani učiteľky – Mgr. Jurašiovú a Mgr. Móriczovú
– do 1. ročníka, tri – Mgr. Macekovú,

Mgr. Murgáčovú, Mgr. Šulákovú – do
ďalších tried na 1. stupni a dve vychovávateľky – Mgr. Ďurošovú a Mgr. Beňovú – do školského klubu detí. Prijatá
bola aj nová pani upratovačka do C-bloku – p. Viera Jurčíková.
Žiaľ, po mesiaci z rôznych dôvodov
dve pedagogičky odišli, a tak sme museli začínať odznova. Bolo potrebné
nájsť odborné sily, vypracovať nové
úväzky, vytvoriť nový rozvrh hodín
a urobiť úpravu vo všetkých dokumentoch. Našťastie, sa nám situáciu vyriešiť v pomerne krátkom čase a do kolektívu pribudla Mgr. Martina Kubišová
– učiteľka s odbornosťou pre I. stupeň,
informatiku a anglický jazyk a Mgr.
Lucia Slobodníková – odborníčka na
fyziku, matematiku a informatiku. Nemecký jazyk zastrešíme z vlastných
zdrojov, učiť ju budú ako nové – PaedDr. Iveta Slobodníková, Mgr. Plačková,
Mgr. Lukáčiková a Mgr. Mináriková.
Dovolenkový čas venovalo vedenie školy zveľaďovaniu školy. Najmä
prváci a druháci sa v C-bloku potešili
dvom novým toaletám, vymeneným
obkladom v triedach , podlahovej
krytine, novým skriniam aj skrinkám,
elektrickým zásuvkám a vypínačom,
ale aj novej širšej terase. Všetky triedy
v bloku (a niektoré i v iných blokoch)
boli kompletne vymaľované. Natreli
sa preliezačky, rekonštruoval sa suterén telocvične, kde medzitým prasklo
potrubie, upravoval sa rozsiahly areál
a urobilo sa množstvo iných menších
i väčších prác.
Za pomoc (či už pracovnú alebo
finančnú) by som sa chcela poďakovať najmä obetavej tajomníčke Majke
Hrajnohovej, zástupkyni Majke Plačkovej a školníkovi Števovi Harušťákovi, že boli kedykoľvek k dispozícii pre
potreby maliarov, vodárov, obkladačov, elektrikárov, stolárov, zásielkovej
služby s učebnicami a školským nábytkom, odvozu kontajnerov a pod.
Poďakovať sa chcem aj p. Alexymu, ktorí so svojou komunitou zorganizoval už druhýkrát brigádu študentov
z rôznych kútov sveta, OFK Dunajská

       kam dáme budúcich prvákov?
Vedenie ZŠ už v minulých rokoch na stretnutiach avizovalo
obci nedostatok vyučovacích priestorov. Situácia sa riešila, ale
vždy len pre daný školský rok. Stále sme však mali v škole pocit, akoby našim upozorneniam neprikladali až takú pozornosť.
A teraz som nútená predložiť obci i verejnosti  jednoduchú
matematiku. Zo školy na konci školského roka odíde jedna
trieda deviatakov. Z toho vyplýva, že do 1. ročníka v šk. roku
2012/2013 môžeme prijať iba 22 detí. Ako som sa informovala
u pani riaditeľky Mešťanovej  v MŠ v prípravnom ročníku majú
63 detí, ktorých rodičia sú obaja (alebo aspoň jeden) prihlásení
na trvalý pobyt v obci.
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Lužná, najmä futbalistom Dominikovi
Terazovi a Jurajovi Koreňovi za prenášanie ťažkého nábytku, pani Ághovej
s manželom za kvetinové žardiniéry,
Ing. Vozárovi za poskytnutie techniky
pri kosení areálu, rodičom za sponzorské dary a všetkým ,,majstrom“, ktorí
nám urobili veľa vecí grátis.
A samozrejme, vďaka patrí aj našim rodičom, ktorí podporili školskú
krúžkovú činnosť a postarali sa o to,
aby sa peniaze využívali v prospech
ich detí.
Pedagógovia nachystali pre deti
mnoho pestrých podujatí. Už druhý
školský týždeň išli štyri plné autobusy za kultúrou do hlavného mesta –
konkrétne na divadelné predstavenie
v Novej scéne. No a siedmaci si zasa
zmerali sily v televíznej súťaži Superchyty, v ktorej nad súperom z Devínskej Novej Vsi zvíťazili.
Problém, s ktorým sa boríme je
nedostatok učebníc. Smutné je, keď
knižky chýbajú aj malým druhákom,
tretiakom, starší žiaci si predsa len
skôr poradia aj bez nich. Niektoré objednané učebnice neprídu počas roka
vôbec alebo prichádzajú s dvoj až polročným oneskorením. Napríklad Mgr.
Plačková, zástupkyňa školy učila tri
roky po sebe v reformných ročníkoch
matematiku bez učebníc, pretože ich
nadriadení nedokázali včas vydať. Ako
náhradu často používame staré učebnice, ktoré však nekorešpondujú s novými učebnými plánmi a aj tých nie je
dostatok. V minulosti totiž distribučná
agentúra nepokrývala objednávky škôl
na 100% – taktiež kvôli ich nedostatočnému počtu. Učitelia sa budú usilovať
pripraviť pre žiakov náhradné materiály a, samozrejme, pokúsia sa požičať
aspoň staré učebnice od iných škôl, ak
ich vôbec budú mať. Reforma školstva
ušitá horúcou ihlou narobila problémy
nielen učiteľom a rodičom, ale najviac
tým, ktorým bola určená – deťom.
Prajem všetkým v tejto náročnej
dobe veľa radosti a optimizmu.
Iveta Slobodníková, riaditeľka školy

Iveta Slobodníková, riaditeľka školy

Preto som sa dňa 20. 9. 2011 obrátila listom na obec, aby vo
veci  urobila potrebné kroky  a tiež, aby vo  všeobecno – záväznom nariadení  obec  určila, ako postupovať pri prijímaní žiakov
do 1. ročníka v prípade, ak záujem bude presahovať kapacitu
a s tým aj opatrenia na prijímanie do školského klubu detí.
Nie, nechcem šíriť paniku. Chcem len poukázať, že nedostatočnou kapacitou školy sa treba naozaj vážne zaoberať. V máji,
júni bude už neskoro. V pláne je vybudovanie novej škôlky, Dúfam, že ruka v ruke sú aj návrhy, kam desiatky detí z tejto škôlky
pôjdu do základnej školy, nehovoriac o deťoch z Miloslavova
a Rovinky, ktorí od 5. ročníka patria do nášho obvodu.
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Čo nového v DVC n.o.?
Zdravíme obyvateľov Dunajskej Lužnej a sme radi, že Vám
môžeme poskytnúť malý infoservis o našich aktuálnych aktivitách.
Domovské vzdelávacie centrum n. o. získalo v tomto roku
projekt, ktorý má napomôcť našim klientom – mladým dospelým z detských domovov, úspešne sa osamostatniť a lepšie uplatniť v živote. Ide o podporu
a pomoc pri hľadaní zamestnania a získavaní pracovných
návykov. Mladým ľuďom ohrozeným dlhodobou nezamestnanosťou poskytujeme kvalifikované informácie o možnostiach ako hľadať prácu, precvičiť si základné aktivity súvisiace
s voľbou, výberom a vyhľadávaním zamestnania. Projekt zahŕňa tiež tému ako efektívne narábať s osobnými financiami.
V rámci rozširovania vzdelania budeme môcť z projektu podporiť absolvovanie vodičských kurzov. Ďalšou dôležitou oblasťou je praktický nácvik starostlivosti o domácnosť, varenie,
nákupy...
Projekt je realizovaný vďaka podpore z fondu Hodina deťom, ktorý zriadila a spravuje Nadácia pre deti Slovenska.
S príchodom jesene prichádzame s pokračovaním neformálnych stretnutí so zaujímavými ľuďmi pod názvom Hosť do
domu.
Aktuálne prebieha aj vzdelávací cyklus o tom, ako praktizovať montessori výchovu doma, stať sa lepším rodičom
a pochopiť svoje dieťa.
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Ďalšou pravidelnou aktivitou sú tanečné kurzy pre deti, aj
dospelých. V ponuke je okrem latino a štandardných tancov
aj rock and roll.
V minulom čísle občasníka sme Vám predstavili troch obyvateľov nášho domu /ďakujeme za milú odozvu a podporu/,
radi by sme k tomuto predstavovaniu na záver infoservisu pridali ďalšieho mladého človeka:
„Ahojte, volám sa Robo, mám skoro 20 rokov. Vyučil som
sa práci, ktorá ma baví – a to je obchodná prevádzka so zameraním na prípravu jedál. Do DVC n.o. som prišiel pred rokom z malej obce z južného Slovenska, ale už som si tu zvykol. Spoznal som nielen
Bratislavu, ale aj úskalia
samostatného
života
a trh práce. Pracoval som
v kuchyni hotela aj v reštaurácii, plus brigády, ale
získať si trvalé miesto je
dnes ťažké. Momentálne
som odhodlaný nájsť prácu ako čašník či pomocná
sila a tiež získať vodičský
preukaz prostredníctvom
spomínaného projektu.
Ale, aby sme nekončili tak
vážne starosťami, mám aj
radosti, a to je šport, ktorý mám veľmi rád – tenis
a stolný tenis.“

poznávajme svoju históriu
Spolok rodákov M. R. Štefánika – pobočka v Dunajskej Lužnej
v spolupráci s OcÚ uskutočnili v sobotu 23. júla 2011 pri príležitosti
131. výročia narodenia generála M. R.Štefánika pre občanov
zájazd s názvom „Poznávajme svoju históriu“. Prvým zastavením
bolo mesto Piešťany a v ňom Balneologické múzeum, v rámci
ktorého je aj pamätná izba M. R. Štefánika. Nachádzajú sa v nej
vzácne exponáty z jeho pozostalosti, ktoré daroval správcom
kúpeľov jeho brat. Tiež sme navštívili zrekonštruovaný evanjelický
kostol a oboznámili sme sa s činnosťou cirkevného zboru (knižnica,
zborová sieň, možnosti ubytovania pre návštevníkov kúpeľov).
Naše ďalšie zastavenie bolo v jeho rodisku v Košariskách, kde
sme pri Múzeu M. R. Štefánika položili k pamätníčku kyticu kvetov
a pri hrobe jeho rodičov sme sa poklonili ich pamiatke. Tiež sme
sa zastavili pri hroboch slávnych hudobníkov kopaničiarskeho
kraja z Priepasného – primášov pána Petrucha a Kolárika. Autobus
nás vyviezol na mohylu Bradlo, kde odpočíva M. R. Štefánik –

so svojimi talianskymi priateľmi – letcami. Položením kytice sme
vyjadrili tichú spomienku a úctu jednej z najväčších osobností
slovenského národa našich novodobých dejín. Popoludňajší
program pokračoval návštevou obce Priepasné, s ktorou udržujeme
dlhoročné priateľstvo. Na nádvorí obecného úradu nás privítal
starosta obce pán Peter Czere s čestným občanom Dunajskej
Lužnej pánom Valihorom a s ďalšími občanmi. K pamätníku,
o ktorého histórii nám v príhovore porozprával pán starosta, sme
položili predposlednú kyticu spolu s naším vicestarostom pánom
Františkom Solařom. Po milom privítaní a občerstvení sme chvíľu
zotrvali v srdečnej atmosfére a diskusii s priateľmi a skontrolovali
sme stav stromu družby, ktorý sme spoločne u nich vysadili minulý
rok. Posledné zastavenie bolo prekvapením pre všetkých. V časti
Batíková nás privítala rodina Pavla a Alžbety Krásnej vo svojej
usadlosti v typických krojoch a s krátkym humorným aj vážnym
programom, ku ktorým sa pridala aj čestná občianka obce Dunajská
Lužná pani Zuzana Hrajnohová. Okrem prehliadky izieb ľudových
tradícií, kde rodina sústredila nespočetné množstvo exponátov
charakterizujúce život na kopaniciach, nám pripravili tradičné
pochutiny – fánky, zázvorníky i slivovicu - a naše stretnutie sa
neobišlo bez čítania „výpraviek“ z kroniky Batíkovej. Pred záverom
pani Krásna odovzdala najstaršej a najmladšej účastníčke zájazdu
pohár lekváru. Na rozlúčku sme si spoločne zaspievali prekrásnu
ľudovú pieseň „Ešte som nevidel tak dievčatko plakať“.
Rodine Krásnej sme z vďačnosti a na pamiatku našej
návštevy odovzdali na vysadenie krík pajazmín. O našej návšteve
v Priepasnom priniesli regionálne noviny Kopaničiar dvojstranu,
a tak sme zviditeľnili nielen našu obec, ale aj dlhoročnú družbu
s rodákmi.
Ak chcete prejsť trasu nášho zájazdu, kliknite na webovú stránku
obce a nájdite Spolok, kde je obsiahlejšia fotodokumentácia, za
ktorú ďakujeme pani Klčovej.
Oľga Reptová, predsedníčka Spolku rodákov
M. R. Štefánika Košariská, pobočka Dunajská Lužná
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Pätnásta púť k Madone Žitného ostrova
Od pondelka 8.augusta 2011 do 14.augusta 2011 prebiehala
v Dunajskej Lužnej už 15. púť k Madone Žitného Ostrova. Počas
týždňa od pondelka začínal program vždy o 17:00 hod. rozjímavou
modlitbou posvätného ruženca, ktorú viedli jednotlivé ruže nášho
Ružencového bratstva. O 18:00 hod. sa slávili sväté omše s tematickými kázňami. Po svätých omšiach nasledoval každý deň zaujímavý duchovný program. V sobotu 13.8.2011 program púte začínal
o 14:00 hod. svätou omšou v nemeckom jazyku. O 15:30 hod. bola
mariánska procesia od kaplnky sv. Martina do kostola. O 16:00 sa
veriace spoločenstvo modlilo fatimský rozjímavý svätý ruženec a po
ňom bolo zasvätenie obce Panne Márie, ktoré viedol promótor pre
ruženec P. Šimon Ján Tyrol, OP. Večer sme privítali vzácneho hosťa Mons. Dominika Duku OP, pražského arcibiskupa. O 18:00
hod. slávil v našom kostole pútnickú pontifikálnu svätú omšu. Otec
Dominik sa tešil, že mohol navštíviť Slovensko a Dunajskú Lužnú,
kam chodieval už počas obdobia komunizmu, keď navštevoval sestry dominikánky a venoval sa výchove nového rehoľného dorastu.
Všetkých nadchol svojím úsmevom, perfektnou znalosťou slovenčiny a elánom pri ohlasovaní evanjelia. O 20:30 hod. pred zaplneným
kostolom začal koncert nášho chrámového zboru s názvom Chaire
Maria. Po koncerte bola ešte hodinová adorácia.
V nedeľu 14.8.2011 ráno o 07:30 hod. sme slávili svätú omšu
v maďarskom jazyku, ktorú celebroval Mons. Jozef Haľko, hovorca
nášho otca arcibiskupa. O 10:30 hod. začala slávnostná pontifikálna svätá omša, ktorú celebroval náš rodák Mons. Ján Orosch, trnavský pomocný biskup. Otec biskup Orosch sa cítil medzi rodákmi
veľmi dobre. Svedectvom čoho bolo aj množstvo ľudí, ktoré ho prišlo po svätej omši pozdraviť. Smial sa, rozprával, tešil sa so svojimi.

omapo informuje
18. septembra t. r. sme si v mikroregióne Pridunajsko (neformálne združenie obcí Dunajská Lužná, Hamuliakovo, Kalinkovo,
Miloslavov a Rovinka) pripomenuli jedenásť rokov prevádzky
prepravnej služby. Sociálnu službu poskytuje občianske združenie v zmysle § 75 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
občanom so zdravotným postihnutím, ale aj ostatným cieľovým
skupinám, ako dôchodcom, rodinám s občanmi so zdravotným postihnutím, rodinám s deťmi, invalidným dôchodcom a aj klientom
Detského rehabilitačného ústavu TETIS v Dunajskej Lužnej, ktorí
prichádzajú z celého Slovenska a potrebujú našu pomoc – sociálnu službu.
Minimálne polročne sa snažíme Vám, vážení spoluobčania,
priblížiť činnosť občianskeho združenia, resp. jeho výsledky.  
Občianske združenie OMAPO funguje na základe viaczdrojového financovania.
Každá zo zúčastnených obcí (v roku 2011 sa projektu zúčastňujú – okrem Rovinky – 4 obce) prispieva na prevádzku prepravnej
služby podľa odsúhlaseného algoritmu 0,18 eur na jedného obyvateľa mesačne, teda 2,16 eur ročne, v zmysle o spolupráci pri
zabezpečení prevádzky prepravnej služby.

Po pontifikálnej svätej omši bolo agapé pre veriacich. Vôňa
čerstvého guľáša a iných dobrôt sa rozliehala po farskom dvore.
Posedenie spríjemňovala svojou hudbou a spevom dychová hudba
Lužanka. Všetci veriaci sa zhodli, že to bola veľmi pekná akcia.
Bolo to pohladenie duše, ako to vnímala istá veriaca pani. Touto
cestou sa chcem úprimne poďakovať všetkým sponzorom, všetkým
inštitúciám, všetkým veriacim a občanom, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhali pri organizovaní tejto akcie.
P. Stanislav Peter Vavrek, OP
správca farnosti
Keďže sociálne služby nie sú bezplatné, podľa cenníka služieb
odsúhlaseného zúčastnenými obcami prispievajú poberatelia služby v priemere 0,15 eur za 1 km. Ďalšie zdroje získava občianske
združenie prostredníctvom 2% z daní a od sponzorov. Od roku 2009
zabezpečujeme prepravnú službu novým vozidlom Renault Trafic,
ktorého kúpu sme zrealizovali získaním finančných prostriedkov
z grantových schém MPSVR SR, Nadácie Penta, Dexia banka Slovensko, a.s., TT car, s.r.o vo výške 21 908 eur.
Celkové zhodnotenie za 1. polrok rok 2011
V 1. polroku 2011 bola prepravná služba poskytnutá
v 663 prípadoch, z toho pre občanov:
z Dunajskej Lužnej
418,
t.j. 63 %;
z Miloslavova
98,
t.j. 14,8 %;
z Kalinkova
57,
t.j. 8,6 %;
z Hamuliakova
90,
t.j. 13,6 %.
Prepravná služba bola poskytnutá v 1. polroku 2011 o viac ako 54
prípadov než v 1. polroku 2010, čo predstavuje nárast o 8,9 %.
Podľa stanovených kategórií bola služba poskytnutá nasledovne:
ZŤP
132, t.j. 19,9 %;
dôchodcom
510, t.j. 76,9 %;
invalidným dôchodcom
3,
t.j. 0,5 %
a rodičom s deťmi
18,
t.j. 2,7 %.
Za hodnotené obdobie bolo najazdených 15.277 km s celkovou spotrebou PHM 1.144,02 l pri priemernej spotrebe 7,5 l na
100 km (Dunajská Lužná 7.116 km, Kalinkovo 1.992 km, Miloslavov 3.273 km, Hamuliakovo 2896 km).
Výdavky na prevádzku sociálneho taxíka celkom za 1.polrok 2011
predstavujú čiastku 12.870,57 eur. Rozpis podľa nákladových položiek a podľa jednotlivých mesiacoch sa predkladá polročne každej obci aj s menovitým zoznamom občanov, ktorí službu využili.
Ďakujeme aj touto cestou všetkým prispievateľom formou 2%
z daní na prevádzku tejto služby, ktorá pomáha tým, ktorí o ňu
požiadajú na tel. č. 0907 365 572 alebo na 45980995 minimálne
jeden deň vopred.
Oľga Reptová, štatutárna zástupkyňa o.z. OMAPO
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Z činnosti ZO JDS v Dunajskej Lužnej
Najpočetnejšiu členskú základňu v obci má práve naša Jednota dôchodcov. Aj keď v letných mesiacoch sme sa stretávali menej, predsa si plný autobus seniorov oddýchol na
kúpalisku v Dunajskej Strede. O tento zájazd je vždy veľký záujem.
Podporu nachádzame aj v obecnom zastupiteľstve, ktoré nám každoročne prispieva na
našu činnosť. Pokračovali sme aj v brigádnickej činnosti na skrášľovaní našej obce. V júli
sme sa zišli na dvoch brigádach a opätovne sme upravili priestor pred MKS a cintorínom
v Nových Košariskách.
Na pozvanie Krajskej organizácie JDS sa náš mužský spevácky zbor Veterán zúčastnil
krajskej prehliadky seniorských speváckych zborov v Pezinku. Vystúpenia seniorských súborov mali aj tento rok veľmi dobrú úroveň, súťažiaci sa pripravili zodpovedne a na záver ich
pochválila aj predsedníčka KO JDS dr. Emília Michalíková. Po tomto úspešnom vystúpení
bol mužský spevácky zbor Veterán pozvaný aj na otvorenie kultúrneho leta v Pezinku, kde
ich vystúpenie bolo odmenené dlhotrvajúcim potleskom.
Veľa našich členov sa zúčastnilo aj na autobusovom zájazde do arboréta v Mlyňanoch,
ktorý zorganizovala Zelená Dunajská Lužná, n.o. a tiež zájazdu do Piešťan a Priepasného,
ktorý zorganizoval Spolok rodákov M. R. Štefánika. Ďakujeme, že môžeme rátať s vašou
účasťou, vždy vás radi podporíme!
A tak na záver konštatujeme, že aj jeseň života môže byť pestrým a podnetným obdobím
pre seniorov a že i v dôchodkovom veku sa dá žiť aktívne, kultúrne a spoločensky.
Výbor JDS v Dunajskej Lužnej
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Predstavuje sa vám
tanečná skupina s viac
ako 20-ročnou tradíciou...
Tanečnú skupinu Clis s počtom 12 členov
založila v roku 1990 Iveta Baloghová. Dnes má
skupina už viac ako 150 členov vo veku 4 – 20
rokov a v tanečnej oblasti za sebou mnoho úspechov v celoslovenských i medzinárodných súťažiach, kde sa jej počas svojho pôsobenia podarilo získať okolo 180 medailových umiestnení.
Hoci CLIS patrí medzi najúspešnejšie detské tanečné skupiny na Slovensku, jej prioritou
je najmä príprava komerčných celovečerných
programov, v ktorých vždy vystupujú všetky deti.
Clis od svojho vzniku uviedol 29 celovečerných
koncertov. Prvý samostatný program v roku
1994 bol uvedený pod názvom „Clis, na scénu!“
a medzi najúspešnejšie projekty patria najmä tie
z posledných rokov, ktoré sú tematicky spracované do muzikálových príbehov: „Po poslednom
zvonení…“ (2002), „Cirkus CLIS“ (2004), „Clis
okolo sveta“ (2005), „Babka, natoč gramofón“
(2006), „Múzeum voskových figurín“ (2006), „Na
Hrane“ (2007), „Nie sú Vianoce ako Vianoce“
(2007), „Zatiaľ sa tu žiť ešte dá...Ale?!“ (2008),
„Niečo končí, niečo začína“(2008), „Ži a nechaj
žiť“(2009) , „Grinch“ (2010) a „Zblúdené svedomie“ (2011)…
CLIS má svoju základňu v Galante, ale v tomto roku po prvýkrát začína rozvíjať svoje aktivity
i u nás – v Miestnom kultúrnom stredisku v Dunajskej Lužnej. Momentálne sú otvorené dve
vekové skupiny. Jedna pre deti predškolského
veku (každý utorok a štvrtok od 16.00 do 17.30
hod.) a deti 1. až 3. ročníka ZŠ (každý utorok
a štvrtok od 17.30 do 19.00 hod.).
Všetkých záujemcov medzi seba srdečne pozývame a v prípade záujmu o prihlásenie svojho
dieťaťa do tanečnej skupiny Clis Vám odporúčame navštíviť stránku www.clis.sk, kde sa môžete
dozvedieť viac a kde môžete nájsť vo video-galérii i niekoľko ukážok z tvorby TS CLIS.
Iveta Baloghová

OZNAM
Obec Dunajská Lužná, zastúpená starostom
obce, v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z.z.
o výkone práce vo verejnom záujme
v znení neskorších zmien a doplnkov
oznamuje, že má voľnú pracovnú pozíciu:
„hospodár zberového dvora “.
Požiadavky: vzdelanie SOU, bezúhonnosť
Nástup je možný ihneď. Pracovný pomer
je na kratší pracovný čas. Pracovná doba
je stanovená sezónne a to:
marec – október:
streda: 13.00 hod. – 19.00 hod.
sobota:  9.00 hod. – 18.00 hod.
november – február:
streda: 13.00 hod. – 17.00 hod.
sobota:  9.00 hod. – 14.00 hod.

Stretnutie výboru JDS – v prírode a s pitným režimom :-)

Záujemcovia si môžu podať písomnú žiadosť do
podateľne obecného úradu počas stránkových
hodín, alebo ju zaslať poštou na adresu:
Obecný úrad, Jánošíkovská 466/7,
900 42 Dunajská Lužná.
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8. Európske rómske kováčske sympózium
Dňa 10. septembra 2011 sa konalo v Dunajskej Lužnej v areáli futbalového štadióna už 8. Európske rómske kováčske sympózium, ktoré
organizovalo občianske združenie CHARTIKANO. Podujatie bolo organizované pod záštitou Rudolfa Chmela – podpredsedu vlády Slovenskej
republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny a s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky v rámci programu Kultúra národnostných menšín 2011. Verejnej prezentácie sa zúčastnili kováči a remeselníci z Česka, Maďarska, Bulharska, Ukrajiny, Slovenska a domáci z
Dunajskej Lužnej.
Návštevníci hneď pri vstupe do areálu mali možnosť vidieť pri práci neúnavného 83-ročného drevárskeho majstra pána Takácsa Istvána
z Maďarska. Pozornosť si zaslúžili aj výrobky, ktoré doniesol na ukážku. Ako nám povedal, denne pracuje 9 –10 hodín. Dodnes vyrába koče,
fiakre, veľké sane, rebrináky a náradie z dreva.

Návštevníkov zaujali kováčske diela Mareka Riga z Kalinkova, jedného z pokračovateľov predchádzajúcich generácií Rigovcov z Dunajskej
Lužnej. Svoje umenie vyjadril aj najstarší kováčsky majster v Dunajskej
Lužnej Viliam Šarközi pri stvárnení postavy cigánskej ženy. Treba povedať, že všetky kováčske diela zaujali návštevníkov svojou originalitou.
Návrh spoločného diela kováčov a rezbára Juraja Mertuša sa zrodil
v hlavách Róberta Riga ml. a Maroša Reindla. Ich návrh do konečnej podoby výtvarne spracoval Boris Minčev pod názvom „Rozvetvenie Rómov
po celom svete“

Ruku k dielu priložili aj najmladší účastníci sympózia, pokračovatelia
kováčskej tradície 8-ročný Robko Rigó a 10–ročný Dávidko Shedivý.

Nerozlučnú dvojicu tvoria s kováčskym majstrom pánom Kadnárom
Alájosom, ktorý vyrába všetky kovové časti na koče, fiakre, rebrináky a
sane. Ako nám povedal, o tieto výrobky je veľký záujem, o čom sme sa
presvedčili pri návšteve v ich dielňach.
Očiam návštevníkov nemohlo uniknúť umelecké dielo Janka Kondača z Miloslavova. Sedemmetrová loďka kotvila pred veľkým výstavným
stanom, takže každý kto si prezrel výstavu kováčskych a ďalších umeleckých diel, musel prejsť okolo nej. Ďalšie diela Janka Kondača bolo možné
vidieť na výstave. O tieto diela a stretnutie s autorom bol veľký záujem.

Súčasťou sprievodných akcií sympózia boli detské tvorivé dielne.
V kultúrnom programe vystúpili Boboš & Sitra Achra a hosť Peter Lipa.
Ďalej vystúpili Marcel Vén Trio a veľký spevácky talent z Dunajskej Lužnej
Erika Reindlová. Večernú atmosféru dotváral oheň v loďke Janka Kondača a posedenie pri rómskej hudbe v podaní Ladislava Baroša z Jelky.
Prítomní hostia – minister hospodárstva Slovenskej republiky Juraj
Miškov, splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity
Miroslav Pollák a generálny riaditeľ sekcie národnostných menšín László
Juhász – boli nadšení prácou a dielami kováčskych majstrov a zo sympózia odchádzali s najlepšími dojmami a s prísľubom účasti na 9. Európskom rómskom kováčskom sympóziu.
Na záver sa chcem poďakovať všetkým, ktorí akoukoľvek formou
prispeli k príprave a priebehu sympózia.
Róbert Rigó,
predseda OZ Chartikano
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Spolok rodákov M. R. Štefánika Košariská – pobočka Dunajská Lužná,
Obec Dunajská Lužná, Cirkevný zbor a.v. ECAV Dunajská Lužná
a Základná škola Dunajská Lužná
Vás srdečne pozývajú na sympózium

„Odkaz M. R. Štefánika a jeho vplyv
na výchovu občanov SR k vlastenectvu“
pri príležitosti 93. výročia vzniku prvej ČSR. Sympózium sa koná pod záštitou predsedníčky
vlády SR pani Ivety Radičovej a predsedu Bratislavského samosprávneho kraja pána Pavla Freša
v sobotu 29. októbra 2011 o 14,30 h. v Miestnom kultúrnom stredisku.
O 13 h. sa uskutoční v areáli evanjelického chrámu v Dunajskej Lužnej – Nové Košariská
slávnostný akt kladenia kvetov k pamätníku M. R. Štefánika.
Sympózium sa uskutoční vďaka finančnej podpore Bratislavského samosprávneho kraja,
Obce Dunajská Lužná a Spolku rodákov M. R. Štefánika Košariská – pobočka Dunajská Lužná.
Tešíme sa na Vašu účasť!

ŠK bMX Dunajská lužná
Vážení športoví priatelia,
dovoľte, aby sme Vás informovali o dianí v našom klube ŠK BMX Dunajská Lužná v sezóne 2011.
Tohtoročná sezóna sa pre náš klub začala veľmi
úspešne a chlapci veľmi aktívne reprezentovali našu
obec. Hneď v prvom a druhom kole Slovenského pohára v Liptovskom Mikuláši sme získali 1x prvé a 1x druhé
miesto. V Piešťanoch na 3. a 4. kole Slovenského pohára
sme dosiahli 2x prvé a 2x tretie miesto.
V Bratislave na 5. a 6. kole Slovenského pohára sme
získali 2 x prvé 4 x druhé miesto. V Rakúsko-maďarskom
pohár (1. a 2. kolo vo Vosendorfe – Viedeň) sme obsadili
1x druhé a 1x tretie miesto.

Vyvrcholenie pol sezóny prišlo 2. a 3. augusta t.r. na
Majstrovstvách Slovenska konaných v Bratislave – Rači,
kde sme získali v kategórii:
– junior – muži 2. miesto Juraj Klein
– boy 15 – 16
majster Slovenska
Jakub Noel Adásek
– boy 11 – 12
2. miesto Erik Kecskés
V kategórii fourcross konanej v Bezovci na Slovensku
získal Juraj Klein titul juniorského majstra Slovenska.
Všetkým našim reprezentantom gratulujeme a prajeme im, aby ich tieto výsledky povzbudili ešte k väčšej
aktivite.
Pevne veríme, že aktivita našich mladých reprezentantov našej obce Dunajská Lužná, bude
pôsobiť aj na našich reprezentantov na obecnom
úrade a verejného zastupiteľstva k väčšej podpore tohto športu.
Do skončenie sezóny nás čaká ešte náročná
cesta. Chceme v prvom rade dokončiť obecnú
bikrosovú dráhu, a to bez pomoci obce nepôjde.
Ďalej usporiadať 7. a 8. kolo Slovenského pohára
a Veľkú cenu Dunajskej Lužnej. Tiež sa chceme
zúčastniť na európskych pohároch, kde chlapci zbierajú body pre klub a pre Slovensko, aby
sa mohli zúčastňovať na svetových podujatiach
v bikrose.
Týmto chceme poprosiť všetkých, ktorým záleží na rozvoji športu v Dunajskej Lužnej o pomoc.
Pomôžte nám, nech nezlikvidujeme tento šport,
ktorý je zaradený aj ako olympijský.
Všetky informácie Vám poskytne predseda
klubu Jan Adásek na č. 0905 385 490.

šport
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Stolný tenis v Dunajskej Lužnej v sezóne 2010/2011
Aj pre problémy s financovaním telocvične v predchádzajúcej sezóne sa náš najlepší hráč Ján Beleš rozhodol hrávať
za Stavbár, kde hosťuje.
Tým sa oslabilo „A“ družstvo, ktoré už hrávalo aj v 3. lige a posledné tri roky mu Tabuľka 1
len tesne ušiel postup do 3. ligy takým spôsobom, že skončilo v 4. lige na posled4. liga
nom mieste a budúcu sezónu bude hrávať v 5. lige.
Štvrtým hráčom v „A“ družstve sa stal Awwad Samír, ktorý tam dosiahol veľmi
poradie družstvo
pekné výsledky. Veľmi sa tým ale oslabilo „B“ družstvo, ktoré skončilo v 7.A lige (boli
1
Studienka A
dve rovnocenné ligy 7.A a 7.B) na poslednom mieste a v nadchádzajúcej sezóne
2
Viktória A
bude hrať v 8. lige.
3
Štadion B
Poradie v skončenej sezóne uvádzame v tabuľke 1 a 2.
4
Veľké Leváre A
Na základe sezón 2009/10 a 2010/11 bol zostavený krajský rebríček, podľa
5
ŠKP B
ktorého musia byť zostavené súpisky družstiev. Uvádzame ho v tabuľke 3.
6
Pezinok D
Tabuľka 3 – Krajský rebríček platný pre sezónu 2011/12
Poradie
Meno hráča
v kraji
85

Body celkove Body v sezóne Body v sezóne
pre rok 2011
2010/11
2009/10

7

Karlova Ves D

8

Čataj

9

Reca B

10

Lozorno A

11

Blatné A

12

Dunajská Lužná A

Beleš Ján *)

3,8143

2,2068

1,6075

146

Baláž Ivan

2,6794

1,3359

1,3435

155

Cholvadt Pavol

2,4773

1,3432

1,1341

161

Lunák Miroslav

2,4373

1,2750

1,1623

237

Awad Samír

1,6163

1,0618

0,5545

300

Benko Peter **)

1,2290

0,8343

0,3947

poradie

Malacky C

Tabuľka 2
7. liga
družstvo

368

Kolev Michail **)

0,8762

0,3792

0,4970

1

371

Hermann Peter **)

0,8434

0,3646

0,4787

2

Studienka B

379

Papulák Matej **)

0,7880

0,4018

0,3862

3

Bernolák B

385

Pogáč Tomáš **)

0,7582

0,4138

0,3444

4

Mostex C

426

Beleš Jozef **)

0,5206

0,3311

0,1896

5

Pezinok G

438

Rysula Bohumil **)

0,4780

0,1857

0,2923

6

Most B

7

Tora

8

Devínska N. Ves B

9

Vinosady C

*) Hosťuje v klube Stavbár, v sezóne 2009/10 hral v 4. lige, za Dunajskú Lužnú „A“,
v sezóne 2010/11 za Stavbár „B“ v 3. lige, ostatní hrali za Dunajskú Lužnú „A“ v 4. lige.
**) Hrali za Dunajskú Lužnú „B“ v 7. lige.
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Dunajská Lužná B

Družstvá, ktoré budú hrávať v 5. lige a v 8. lige uvádzame v tabuľkách 4 a 5.
Tabuľka 4 			Tabuľka 5
5. liga
družstvo
Pezinok D
Dunajská Lužná A
Mostex B
Malacky B
Viktória B
Bernolákovo A
Sv. Jur C
Ivanka D
Stupava A
Most A
Devínska N. Ves A
Vinosady A

8. liga
družstvo
Tora
Devínska N. Ves C
Vinosady C
Dunajská Lužná B
Blatné C
Blatné D
Devínska N. Ves D
Educo D
Stupava C
Sv. Jur D
Zálesie

Stolnotenisové zápasy v sezónne 20111/12 družstiev Dunajskej Lužnej „A“ aj „B“ sa budú doma hrať
na striedačku každú stredu od 18:30 hod v telocvični
ZDŠ. Prvý zápas sa uskutoční 27. septembra 2011.
Posledný z prvých 11 zápasov „A“ družstva sa odohrá
v Jure 6. decembra a „B“ družstva 7. decembra doma.
V r. 2012 budú nasledovať odvety.
Na základe výsledkového rebríčka pre sezónu
2011/12 bude hrávať Ján Beleš, ktorý si predĺžil hosťovanie, za Stavbár „A“ v 2. lige. Keďže na postavenie
v rebríčku má vplyv aj to v akej súťaži hráč hráva, dá
sa očakávať, že v ďalšom ročníku sa umiestni v rebríčku medzi prvými 50 hráčmi v kraji.
Ivan Baláž

naša mini-foto-galéria
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šarkaniáda 2011

Detské tvorivé dielne na kováčskom sympóziu 2011
Výstava ovocia, zeleniny a ručných prác 2011

Dvaja na jedného
Exhibícia Taekwon-do september 2011 – foto Martin Križan

Pripravený ... k štartu ...teraz ...

Jánske ohne na hrádzi

Jánske ohne

Výstava Veterán car 2011
Dunajská Lužná – foto Martin Križan
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