LUŽNIANSKY

SPRAVODAJ 3/14
Noviny pre každého občana a priateľa našej obce · Nepredajné · Október 2014 · Ročník 4 · ISSN 1338-4945

Na svadbe – 1973

Na svadbe – 1977
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Na zábave v Hamuliakove – 1975

Svadobní hostia – 1973
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EVANJELICKÝ CHRÁM V DUNAJSKEJ LUŽNEJ – 200 ROKOV JEHO HISTÓRIE
Evanjelický chrám Boží bol v r. 1963 vyhlásený za
kultúrnu pamiatku, registrovanú pod č. 501. Bol postavený v klasicistickom slohu. Je to potolerančný kostol z r. 1814,
ktorý je charakteristický výtvarnými myšlienkami antiky – bol
teda postavený v duchu poriadku a prísnosti. Má predĺžený
pôdorys a na tú dobu neobyčajne situovaný oltár − oproti
hlavnému vchodu, ktorý sa nachádza uprostred dlhšej strany stavby. Opačná strana je situovaná do farského dvora.
Je na nej polkruhová sakristia s vchodom pre kňaza. Nad
hlavným vchodom, ktorý v tom čase nesmel byť situovaný
na hlavnú cestu, je malá vežička s cibuľovitým ukončením
s dvojkrížom.
Vo veži sa nachádzajú dva zvony. Jeden je malý, pôvodný, dar od vtedajšieho predsedníctva cirkevného zbo-

ru, a to Andreasa Lautscheka, prvého inšpektora − zborového dozorcu, a Stephana Cristoffyho, druhého v poradí
zborového farára. Je na ňom nápis: „FUSA SUM. A. MDCCCXLII, E LEGATO A.IOA.SAM KRUMBHOLZ. COETUI. EV.A.C.MISERD-TORCSENSI.SCRIPTO. ANDREA.
LAUTSCEK. INSPEKTORE. STEPH. CRISTOFFY.V.D.M.
FECERUNT.I05. COLNER ET ANT. BELLONY-POSONII.“
Druhý zvon, o niečo väčší, si neskôr do veže kostola zabezpečili cirkevníci s bratom farárom Jurajom Spevákom v r.
1953 ako dar od evanjelikov z cirkevného zboru v Nových
Sadoch pri Nitre. Na tomto zvone je nápis: „CO VÁLKA VZALA − LÁSKA DALA, I.KAR.13.LRP 1920, Lejár Manoušek a
spol. BRNO.“
Interiér kostola zdobí drevený oltár s obrazom trpiaceho
Krista na kríži. Na oboch stranách oltára stoja stĺpy, na kto-

rých sú umiestnené sochy anjelov. Nad oltárom sa nachádza
kazateľnica s baldachýnom, na vrchole ktorého je umiestnený baránok sediaci na knihe so siedmimi pečaťami. Vstup
na kazateľnicu je riešený drevenými schodmi zo sakristie.
V blízkosti oltára je umiestnená krstiteľnica. Jej umiestnenie
je svedectvom toho, ako sa v evanjelických kostoloch vyjadruje súvislosť slova a sviatostí.
Oproti oltáru je situovaný organ, ktorý bol vyrobený v Krnove v r. 1987. To, že ho máme v chráme Božom, je nielen
zásluha vtedajšieho predsedníctva cirkevného zboru − sestry farárky Eleny Ružekovej a brata dozorcu Vladimíra Gajdoša, ale najmä bývalého organistu cirkevného zboru brata
Kolomana Timu.
Na chóre po oboch stranách sa nachádzajú pôvodné la-

vice. V dolnej časti kostola sú lavice z r. 1995, ma ktoré nám
finančne prispeli opäť z Nemecka za pomoci pána Petra
Leichsenringa, ktorý bol v tom čase konzulom na Nemeckom veľvyslanectve v Bratislave (vďaka Bohu za priateľský
kontakt medzi bratom Kolomanom Timom a Ing. Jurajom
Ružekom, manželom sestry farárky, a spomínaným pánom
Petrom Leichsenringom).
V koncepte oltára vidieť paralelu s oltárom vo Veľkom
evanjelickom kostole v Bratislave i s oltárom v Evanjelickom
a. v. kostole v Pezinku (možno aj oltárne obrazy sú od toho
istého autora).
Evanjelické kostoly od počiatku nedostávali mená po
svätcoch a nazývali sa jednoducho chrámami Božími. Tento
chrám Boží v Mischdorfe patrí k potolerančným kostolom,
ktoré si evanjelici smeli postaviť po vydaní Tolerančného
patentu r. 1781, keď panovník Jozef I., syn Márie Terézie,
čiastočne zrovnoprávnil aj iné
kresťanské vierovyznania s rímskokatolíckym
vierovyznaním.
Na stavbu potolerančných kostolov platili zvláštne nariadenia
a predpisy. Okrem iného nesmeli mať vchod z hlavnej ulice
a museli byť postavené na okraji
mesta či dediny. Dnes sa už náš
evanjelický chrám nachádza takmer v strede obce v časti Nové
Košariská. Aj v tom vidíme Božie
riadenie.
Mgr. Elena Darina
Ružeková
evanjelická a.v. farárka
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VEĽKÉ JUBILEUM
„Nie nám, ó, Hospodine, nie nám,
lež menu svojmu daj česť pre svoju milosť a vernosť!“ Žalm 115, 1
Na rok 2014 sme sa v evanjelickom cirkevnom zbore dlhodobo pripravovali. Dôvodom týchto nemalých príprav je veľké jubileum, ktorým si pripomenieme 200. výročie
od postavenia a posvätenia evanjelického kostola v Dunajskej Lužnej.
Bude to 12. októbra 2014. Predvečer veľkého jubilea sa usilujeme
pripraviť chrámový koncert slova
a hudby, na ktorý chceme pozvať aj
širokú verejnosť.
Uplynulo už 200 rokov, čo evanjelický cirkevný zbor rozvíja vo svojom
okolí okrem vlastných povinností aj
duchovno-náboženskú kultúru nie len
pre svojich členov, ale aj pre ostatných
obyvateľov našej a okolitých obcí, ktoré prináležia do lona cirkevného zboru.
V zbore sa riadime predovšetkým Božím slovom, predpismi našej
Evanjelickej a. v. cirkvi na Slovensku
a máme aj vzácnu myšlienku pre všetkých nových členov: Čaká vás otvorená náruč zboru! Isté je, že miesta je tu
pre každého dosť. Tešíme sa, keď sa
nám darí vzájomná spolupráca. Všetko, čo robíme, radi konáme pre dobro
ostatných ľudí v celej obci aj vo fíliách.
Najkrajšia na živote nášho cirkevného
zboru je podľa mňa radosť z vykonanej
práce a vzájomná dôvera. Ďakujem
Pánovi cirkvi za veľa duchovných darov, ktorými obohatil veriacich v tomto
zbore.
Uvedomujeme si, že obdobie 200
rokov je iste nezanedbateľný čas histórie života evanjelikov v Mischdorfe − Nových Košariskách − Dunajskej
Lužnej. A preto sa chceme prostredníctvom Lužnianskeho spravodaja našej

POĎAKOVANIE
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku
Dunajská Lužná týmto srdečne ďakuje Bratislavskému samosprávnemu
kraju a jeho predsedovi pánovi Pavlovi Frešovi za poskytnuté finančné
prostriedky vynaložené na prípravu a
propagáciu slávnosti pri 200. výročí od
postavenia a posvätenia evanjelického
kostola v Dunajskej Lužnej, kultúrnej
pamiatky č. 501.
Taktiež srdečne ďakujeme vedeniu
obce – starostovi obce a poslancom
obecného zastupiteľstva – za poskytnuté finančné prostriedky použité pri

obce s vami, milými čitateľmi, podeliť
o podstatné skutočnosti.
Veriacim ľuďom vždy záležalo a záleží nám i dnes na tom, aby aj budúce
pokolenia vedeli o udalostiach z minulosti, „aby v Bohu skladali svoju nádej,
na skutky Božie nezabúdali, ale zachovávali Jeho prikázania“ (Žalm 78, 7).
Podľa biblických vedomostí a pri vyznaní našej evanjelickej kresťanskej viery
si uvedomujeme, že je to nezaslúžená
milosť a láska od Hospodina, ktorý pre
svoju vernosť rozhodne bdie aj nad
týmto cirkevným zborom, kde spoločne
vyznávame slovami nábožného muža
žalmistu: „Nie nám, ó, Hospodine, nie
nám, ale menu Tvojmu daj česť pre
svoju milosť a vernosť!“ (Žalm 115, 1)
Tieto Božie slová sú pre nás heslom
v cirkevnom zbore do roku Pánovho
2014.
Obec Dunajská Lužná si v tomto
roku pripomína aj 40. výročie prijatia
nového názvu obce pre jej pôvodné tri
časti: Mischdorf, Schildern a Tartschendorf. Štyridsať rokov je málo oproti niekoľkým storočiam dejín všetkých
troch obcí, ale stojí to za povšimnutie.
Po druhej svetovej vojne boli tieto dediny pomenované podľa prisťahovalcov,
ktorí do obce prišli po vysídlení pôvodných obyvateľov zväčša nemeckej národnosti. Väčšina z nich prišla na toto
územie z Košarísk − Priepasného, Terchovej a Veľkej Lipnice (dnes súčasť
Poľska). Tu sa títo presídlenci usadili
a pokračovali v práci, a to tak na území
obcí, ako aj na pôde cirkevných zborov, kde sa popri každodennom živote
nezastavil ani duchovný život. Za túto
nelacnú milosť vďačíme Pánu Bohu,
že v pokračovaní po našich predkoch
vo viere − hoci boli inej národnosti, ale
tiež kresťania ako my − smieme pokračovať v práci na vinici Božej. Mischdorf
bol premenovaný na Nové Košariská,
Schildern na Jánošíkovú a Tartschendorf na Novú Lipnicu. Od 1. januára
1974 sa tieto tri obce spojili do jednej
generálnej oprave kostola a blížiacej
sa slávnosti 200-ročnice.
Rovnako úprimne ďakujeme aj firme
KAMEŇ – MRAMOR a menovite pánovi Petrovi Lörinczovi za vyhotovenie
pamätných tabúľ, ktoré pri tejto príležitosti budú umiestnené do interiéru nášho kostola.
Predsedníctvo cirkevného zboru
ECAV na Slovensku Dunajská Lužná
na blížiacu sa slávnosť pozýva do chrámu Božieho všetkých občanov a širokú
verejnosť, ktorí budú mať záujem spolu
s nami sa radovať a takto si pripomenúť
významné jubileum v našom cirkevnom
zbore.
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pod novým názvom Dunajská Lužná.
Obec sa nachádza neďaleko rieky Dunaj a lužných lesov pri ňom − možno
to bol jeden z dôvodov, prečo spojené
obce prijali nové pomenovanie Dunajská Lužná.
Z dostupných materiálov zo sčítania obyvateľstva sa dozvedáme, že v
r. 1828 bolo v Mischdorfe 86 domov
a 626 obyvateľov prevažne nemeckej
národnosti a evanjelickej a. v. viery.
Obyvatelia sa živili predovšetkým poľnohospodárstvom, chovom dobytka,
rybolovom a povozníctvom. Vidieť to aj
z urbáru, ktorý sa zachoval z r. 1768.
Pôdu postupne kultivovali a stavaním
hrádzí zamedzovali povodniam, tvoreniu blúdivých ramien Dunaja a zamokreniu pôdy.
NA ZÁVER
Cieľom napísania tohto príspevku
je blížiace sa jubileum, aby si láskaví
čitatelia hlbšie uvedomili a poznali to,
čím prešli evanjelici – luteráni na tomto
území, ako žili, čo nám zachovali, ale
zároveň, aby prežité formovalo a viedlo
mladšiu generáciu nie len evanjelikov
k zamysleniu nad tým, čo znamená byť
skutočným kresťanom dnes a čo je potrebné konať pre budúcnosť. Máličko
som načrela do histórie, aby ste dokázali pochopiť súčasnosť cirkevného
zboru ECAV Dunajská Lužná.
Sme v predsedníctve a presbyterstve zboru povďační Pánu Bohu za
ľudí, ktorých nám zveril, aj za tých, ktorí boli ochotní prispieť svojou hrivnou,
aby sme sa dôstojne pripravili na toto
veľké jubileum, ktoré je predo dvermi.
Čitateľom prajeme, aby im hŕstka spomienok poslúžila na oživenie pamäte.
Žime a pracujme tak, aby sme boli aj
my užitoční, a to nielen pre seba, ale
i pre cirkev a obec, kde žijeme, a tiež
aj preto, aby aj po nás zostalo dobré
meno i dobré dielo.
Mgr. Elena Darina Ružeková
evanjelická a.v. farárka
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Milí spoluobčania, drahí priatelia
Žijeme v hektickej dobe. Obzvlášť
pri správe vecí verejných to cítiť na
každom kroku.
Len nedávno sme privítali Nový rok
a zrazu, akoby mávnutím čarovného
prútika, sme sa ocitli v jeho druhej polovici. Pred nami sú komunálne voľby
a zo všetkých strán cítiť predvolebný
boj. V snahe uspieť za každú cenu sa
ozývajú hlasy protikandidátov čo by
sa ešte malo stihnúť i kritika, čo sa zanedbalo, či dalo sa urobiť lepšie. Občas
ide o konštruktívnu oponentúru a vtedy
sa ňou s plnou vážnosťou zaoberáme.
Väčšinou sú to však len snahy o zbytočnú dehonestáciu výsledkov našej
práce s jediným cieľom – ukázať sa
v očiach voliča v lepšom svetle a zaútočiť na jeho city vyratúvaním často
nereálnych sľubov.
Pre ilustráciu len zopár mantinelov,
ktoré zväzujú ruky pri realizácii i tých
najušľachtilejších zámerov. Fungovanie samosprávy sa musí riadiť rozpočtom obce. Rozpočet pre kalendárny
rok schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
Rovnako je to i v prípade rozpočtového
opatrenia, teda zmeny rozpočtu. Okrem štátnej byrokracie je práve tento
moment najčastejším kameňom úrazu seberozumnejšej investície, či konania vo verejnom záujme.
Polená pod nohy nám hádže i legislatíva. Je až neuveriteľné, že napríklad pri výstavbe jednej z mojich
priorít - novej Materskej školy v časti
Nová Lipnica, príprava a schvaľovacie
konanie zabrali nepredstaviteľných 8
mesiacov. Samotnú stavbu sme pritom dokázali zrealizovať za necelé
2 mesiace. Príčinou je i fakt, že obec
nemôže na vlastné investičné akcie
využiť služby svojho stavebného úradu. Okrem toho je zo zákona povinná
väčšinu dodávok riešiť verejným
obstarávaním, čo neuveriteľne predlžuje dobu prípravy. Žiaľ, takáto situácia
je charakteristická takmer pre všetky
investičné akcie.
Ďalšou z mojich priorít a zároveň
najväčšou investíciou pre tento rok
je výstavba 8 nových tried základnej
školy. Som hrdý, že z celkovej sumy
390 tisíc € sa nám 200 tisíc € podarilo
zabezpečiť s pomocou KŠÚ z externých zdrojov. Aby sme sa vyhli úveru, zvyšných 190 tisíc € sme plánovali
zabezpečiť z rezervného fondu obce,
ktorý sa každoročne dopĺňa. Rozpočtové opatrenie, ktoré by to umožnilo
však poslanci obecného zastupiteľstva na rokovaní 12.8.2014 neschválili s argumentom, že nemajú dostatok
informácií, napriek tomu, že podmienky verejného obstarávania sme s nimi
za účasti zástupcu KŠÚ prerokovali
s predstihom cca jeden a pol mesiaca.

Neostáva len veriť, že sa to na najbližšom zasadaní podarí.
Podobne dopadlo i rozpočtové
opatrenie na dobudovanie Morušovej
ulice vo výške 6 tis €. Pritom z celkovej
investície 16 tis € sa nám 10 tisíc €
podarilo zabezpečiť od súkromnej firmy a dobrovoľných sponzorov. Veľmi
ma mrzí, že naša častokrát niekoľko
mesačná snaha je zmietnutá zo stola
jediným hlasovaním obecného zastupiteľstva. Paradoxné pritom je, že za
svoje rozhodnutia nenesú poslanci
žiadnu zodpovednosť, azda len morálnu. A na tú často zabúdajú.
Mám v hlave veľa myšlienok a nápadov, ktoré by som chcel v našej obci
realizovať. Som presvedčený že sú potrebné a viem, že by pomohli zlepšiť
život našich obyvateľov. V skratke
len zopár z nich:
 Kamerový systém sme aktuálne dokončili a odovzdali do užívania
na zberovom dvore. Do konca roka by
sme ho chceli inštalovať i na všetky tri
cintoríny. Som rád, že financovanie sa
nám podarilo zabezpečiť zo sponzorských zdrojov. V budúcom volebnom
období, v rámci zvýšenia bezpečnosti, ho plánujem inštalovať i vo významnejších centrách obce.
 Obecná polícia. Reálne náklady
na ročnú prevádzku tejto prepotrebnej
inštitúcie sa pohybujú okolo 200 tis €,
čo je pre našu obec priveľké finančné
bremeno. Pohrávam sa však s myšlienkou, že by sme do projektu zapojili i
okolité obce a spoločne našli rozumné
riešenie.
 Obecné technické služby. Uvažujem o zriadení obecnej s. r. o., ktorá by zabezpečovala všetky technické
služby pre občanov, drobné opravárenské práce, údržbu zelene, dopravu,
a pod.
 Rekonštrukcia verejného osvetlenia. O tom, že táto investícia je nutná, niet najmenších pochýb. Potrebné
sú i výmeny káblových rozvodov a
najmä nahradenie jestvujúcich lámp
ekonomickými svietidlami. Ide však o
finančne veľmi náročný projekt. Absolvoval som viacero rokovaní s možnými
dodávateľmi. Žiaľ bez výsledku, ktorý
by ma uspokojil. V zmysle nedávneho
vývoja si však dovolím povedať, že aj
tu svitá na lepšie časy. Celková rekonštrukcia verejného osvetlenia je v budúcom roku vysoko reálna a nielenže nás to nebude stáť ani euro, ale
i výrazne ušetríme na nákladoch za
svietenie. Dovtedy sme sa rozhodli riešiť znižovanie nákladov výmenou najkritickejších svietidiel za ekonomické
z vlastných zdrojov
 Centrum obce. Našej obec sa
značne rozrástla. Už dávno nie je pravdou, že jej centrom je námestie sv.

Martina. Za nové prirodzené centrum
možno aktuálne považovať priestor
okolo reštaurácie Jánošík a STS PD
Úsvit pri Dunaji. Mám v pláne v rámci
zmeny ÚP obce pripraviť komplexné
urbanistické riešenie tohto priestoru
a zosúladiť ho s s bývaním, občianskou vybavenosťou, budúcim parkom
i miestom pre relax.
Všetci cítime, že za posledné obdobie výrazne vzrástol i počet obyvateľov Dunajskej Lužnej. K 1. januáru
2011 bolo v našej obci trvalo prihlásených 4 380 občanov. Do dnešného dňa
stúplo toto číslo už na 5 600. K tomu
však treba pripočítať viac ako cca
20 % občanov, ktorí v obci bývajú, ale
nemajú v nej trvalý pobyt. Hoci to pre
obec predstavuje výraznú stratu podielových daní, niet zákonného opatrenia,
ktorým by sme tento stav zvrátili.
Nie vždy a nie všetko sa nám podarí zabezpečiť tak aby sme boli na 100
% spokojní. Veľkou skúškou pre nás
bolo napr. nedávne obdobie mohutných dažďov. Ukázali sa nedostatky
v kanalizácií a vsakovacích šachtách,
Vzniknuté problémy postupne riešime, vzhľadom na ich rozsah si to však
vyžiada určitý čas. V takýchto kritických
situáciách sa ukazuje akou veľkou chybou bolo odstránenie pôvodných jarkov okolo hlavných ciest. Dnes sú na
ich mieste zväčša spevnené plochy
a parkoviská, ktoré si vybudovali iniciatívni občania. Prívalová voda však
nemá kam odtekať a vznikajú kolízne
situácie.
Vážení spoluobčania, milí priatelia.
Dovoľte mi, aby som Vám zaželal peknú jeseň, aby ste si pri prechádzkach
nádhernou pestro sfarbenou scenériou
našej obce a jej okolia uchovali lásku
k nej. Budem rád, keď sa nám spoločnými silami podarí zveľadiť ju a skrášliť
ešte viac. Niekedy na to stačí naozaj
málo a nie vždy je to len o peniazoch.
S úctou
Štefan Jurčík, starosta obce
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UZNESENIA A DOKUMENTY OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Vážení spoluobčania,
prinášame Vám výber z najdôležitejších uznesení a dokumentov schválených OZ za mesiace jún a august 2014.
Uznesenie č. 2014/06-10 zo dňa 24. 06. 2014
OZ schvaľuje dodatok č. 2 – Príloha č. 1 ku Zmluve o nájme č. 71-2886/2010, uzatvorenej so spoločnosťou Zelená a Modrá, s.r.o., D. Lužná. Doba nájmu 8 rokov.
OZ predbežne súhlasí s prístavbou za účelom zriadenia prevádzky bezlepkového pečiva
Uznesenie č. 2014/06-12 zo dňa 24. 06. 2014
OZ schvaľuje udelenie ocenenia „Cena obce“ pri príležitosti 40. výročia vzniku obce p. Mgr. Elene Ružekovej a udelenie
ocenenia „Odmena obce“ Dunajská Lužná p. Alžbete Vargovej.
Uznesenie č. 2014/06-19/01 zo dňa 24. 06. 2014
OZ schvaľuje udelenie ocenenia „Odmena obce“ p. Milanovi Harušťákovi pri príležitosti otvorenia Národného tréningového
centra (NTC) Dunajská Lužná dňa 07.08.2014
Uznesenie č. 2014/07-09 zo dňa 12. 08. 2014
OZ schvaľuje udelenie ocenenia – Odmena obce pre Františka Konráda; udelenie ocenenia – Cena obce pre PhDr. Stanislava Bajaníka a udelenie ocenenia – Čestné občianstvo – pre Teréziu Vašiovú.
Schválené VZN
OZ schvaľuje VZN č. 4/2014, ktorým sa mení VZN č. 3/2014 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov,
o výške príspevku na úhradu režijných nákladov a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.
VZN č. 6/2014, ktorým sa. vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie D. Lužná – zmeny a doplnky územného plánu obce č. 02/2013
VZN č. 7/2014 – Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce D. Lužná
Návrh VZN č. 8/2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2014 o určení výšky
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, o výške príspevku na úhradu režijných
nákladov a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v znení VZN č. 04/2014
Všetky uznesenia zo zasadnutí obecného zastupiteľstva nájdete na webovej stránke
obce http://www.dunajskaluzna.sk/samosprava/zastupitelstvo/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-

Vážení priatelia, známi, spoluobčania.
Uplynulo štyridsať rokov od zlúčenia troch susediacich obcí (Nové Košariská, Nová Lipnica a Jánošíková) do jednej s názvom Dunajská Lužná.
Od toho času sa naša obec rozrástla, hlavne za posledných pätnásť
rokov.
Tak ako vtedy, tak i dnes tu žijú ľudia, ktorí majú svoje potreby, záľuby
a sny. Pre ich uspokojenie je dôležitá správna činnosť jednotlivých súčastí
služieb a voľnočasových aktivít.
Ich správnu činnosť a zosúladenie pomáhali orgánom obecnej samosprávy riešiť ľudia žijúci medzi nami, ktorí mnohokrát nezištne prispievali,
či už myšlienkou alebo priamo prácou. Títo ľudia boli nositeľmi nových
myšlienok a nápadov, ktoré nám všetkým priniesli vyššiu kvalitu bývania
a pohody v našich domovoch.
Som presvedčený, že štyridsiate výročie zlúčenia bývalých obcí je tou
správnou príležitosťou verejne im prejaviť naše uznanie za ich angažovanosť a poďakovať sa im za ich prácu.
Mgr. Ladislav Fehér

Informácia pre občana
obce Dunajská Lužná,
kandidáta na poslanca
a starostu obce
Obec Dunajská Lužná v zmysle
Zákona Slovenskej národnej
rady č. 346/1990 Zb. voľbách
do orgánov samosprávy obcí,
§ 16 ,ods. 9 zverejňuje počet
obyvateľov obce Dunajská Lužná
k 21. 08. 2014
v počte 5 589.
starosta obce

Volebný obvod č. 1
časť obce Jánošíková,
počet poslancov 5
Volebný obvod č. 2
časť obce Nová Lipnica,
počet poslancov 2
Volebný obvod č. 3
časť obce
Nové Košariská,
počet poslancov 4
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SLUŽBA OBČANOM?
...stále častejšie skloňované slovné spojenie v súvislosti s výkonom štátnych a samosprávnych funkcií, znamená stále

väčší tlak obyvateľov nielen na úrovni štátu, ale aj obcí, tlak na
lepšie načúvanie potrebám ľudí, na ústretovosť a ochotu kompetentných... Nezaspali sme dobu? Veď práve prostredníctvom
členov komisií – iniciatívneho a poradného orgánu, prostredníctvom odborného „hlasu“ verejnosti, by sa mal ten „hlas“ preniesť
do orgánov obce: do OZ a k starostovi.
Na záver tohto volebného obdobia si pokladám za povinnosť
poďakovať členom stavebnej komisie a územné plánovanie: Mgr.
L. Fehérovi, Ing. P. Mužíkovi, J. Šafárikovi, D. Slobodníkovi,
Ing. J. Opátovi, Ing. M. Vachovej a Ing. M. Varcholovej, ktorí
napriek neakceptovaniu mnohých odporúčaní stavebnej komisie,
s minimálnou efektivitou ich vynaloženého úsilia, naďalej s odbornosťou a predovšetkým úmyslom pomôcť riešiť veci verejné,
stále nerezignovali.
Neakceptované odporúčania SK:
MŠ, ZŠ
V každej zdravej spoločnosti či rodine dávame deťom to najlepšie, čo máme k dispozícii, ale realizácia predškolských a školských zariadení v našej obci nie je toho príkladom svojim kontajnerovým riešením. Stavebná komisia aj Školská rada pri ZŠ
zaujala jednoznačné stanovisko:
„Kontajnerové riešenie nie je v porovnaní s murovanou stavbou ani lacnejším, ani prevádzkovo efektívnejším riešením, čo
preukázala i stavba lipnickej MŠ (prepočet investičných nákladov
na m2, nie porovnanie celkovej investície) pri podstatne nižšej životnosti stavby 30 r. oproti 100 r. pri stavbe z tradičných materiálov. Pritom kontajnerový stavebný systém má horšie úžitkové
vlastnosti (akumulačné, akustické).“ V súčasnosti sa potvrdilo užívaním novej kontajnerovej MŠ, že stanovisko komisie
bolo relevantné a v budove boli namerané prekročené hlukové hladiny nad rámec normy a objekt si bude vyžadovať
dodatočné akustické obklady stien. Napriek tomu sa pripravuje výstavba kontajnerovej ZŚ. Škoda, že sa naše deti nedočkali
úrovne novovybudovaných športovísk.
Doprava:
Uzatvorením Školskej ul. bez vedomia komisie aj poslancov
OZ (vydaním určenia dopravného značenia starostom obce)
a následným zjednosmernením ulice Pri Hrádzi na návrh poslanca Lodňánka sa možnosti komplexného riešenia dopravnej situácie obmedzili, ba znemožnili. Pre intenzitu dopravy sa dopravná
situácia prirodzene zhoršila na všetkých ostatných priechodných
komunikáciách, predovšetkým na Lipnickej ul. Návrhom zo strany
komisie bolo nájsť riešenie, ktorým by sa na spomenutých miestnych komunikáciách vylúčila tranzitná doprava zo susedných
miest a obcí, ale obyvatelia obce by mali výhodu miestne komunikácie využívať a obísť kolóny v dopravných špičkách. Takéto
riešenie sa nepodarilo presadiť aj z dôvodu neakceptovania zo
strany ODI, aj nevôle zrušiť jednosmerku na ul. Pri Hrádzi.
Zjednosmernenie Brezovej ul.
Napriek poslaneckým prázdninám v júli 2013 členovia komisie iniciovali využitie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na zlepšenie dopravno-bezpečnostnej situácie. Navrhli sme
riešiť prechody pre chodcov, ďalšie autobusové zastávky na
štátnej ceste I/63 - Hlavnej ul. s chodníkmi, osvetlenie existujúcich prechodov. Na naše prekvapenie do komisie prišiel už
vypracovaný projekt zjednosmernenia Brezovej ul. na sídlisku
s informáciou, že projekt už bol schválený s nákladom približne

11 000 Eur. Nepokladali sme práve zjednosmernenie Brezovej ul.
za prioritu obce. V tomto roku komisia odporučila žiadať dotáciu
na bezpečnostné opatrenia na Lipnickej ul.
Majetok:
Úlohou strážiť hospodárne nakladanie s majetkom obce je
predovšetkým úloha finančnej komisie, ale práve aj so súhlasom
predsedu FK sa schválil zámer odpredať obecný pozemok registra
„E” p. č. 327 o výmere 31 133 m2, za min. cenu 0,5623 Eur/m2, formou priameho predaja, bez ohodnotenia spoločenskej hodnoty stromov nachádzajúcich sa na pozemku.
Komisia pre výstavbu, odporúčala navrhované pozemky najskôr
zaradiť do územného plánu obce na rekreáciu a šport, a tak ich lepšie zhodnotiť (poukázala na prípady, keď obec predala lacno pozemky mimo UP obce a následne po zmene vlastníka ich zaradila do UP
obce - pozemky za hrádzou). Konštatovala, že v blízkosti týchto pozemkov bude umiestnená mimoúrovňová križovatka na rýchlostnú
cestu R7, čo zvýši atraktivitu územia. Komisia neodporučila predať
pozemok pod trasou rýchlostnej cesty R7, ktorá pozemkom prechádza z dôvodu, že ich bude Národná diaľničná spoločnosť vykupovať
za oveľa vyššiu cenu s predpokladom cca 30 Eur/m2, čo je rádovo
viac ako vyvolávacia predajná cena 0,56 Eur /m2 schválená väčšinou poslancov OZ. Skutočnosť opäť potvrdila správnosť stanoviska našej komisie. NDS, a.s., stihla skôr vykúpiť pozemky od
našej obce pod trasou R7 za cenu 36 Eur/m2, a tak do obecnej
pokladne prišlo neplánovaných 63 647 Eur, ktoré by v prípade
zrealizovania schváleného zámeru obec nezískala. Napriek tomu
uznesenie je stále v platnosti, poslanci, ktorí ho schválili ho odmietli
zrušiť a starosta obce nepozastavil jeho výkon z dôvodu nevýhodnosti pre obec. Zároveň na tom istom zastupiteľstve tí istí poslanci
schválili vydanie dvoch náhradných pozemkov o výmere 1 331 m2,
ktoré si vybral sám žiadateľ, určené na stavbu RD. Komisia odporučila preveriť právny nárok žiadateľa a preskúmať možnosť vydania
menej lukratívneho pozemku v rovnakom katastri, ktoré navrhne na
vydanie obec a nevyberie si ich sám žiadateľ.
Stavby:
Vysielač Orange Slovensko a.s.: Na návrh poslanca Jánošíka
bolo obnovené stavebné konanie. Komisia neodporučila vydanie dodatočného povolenia na stavbu z dôvodu umiestnenia v 1. ochrannom pásme vodného zdroja v rozpore so zákonom č. 364/2004 Z.z.
o vodách a odporučila rokovať o premiestnení stavby. Skutočnosť:
Odvolací a nadriadený orgán stavebného úradu v Dunajskej
Lužnej - Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky svojim rozhodnutím zo dňa 28. 07. 2014 zrušil dodatočné
stavebné povolenie na telekomunikačnú stavbu z dôvodu, že
bolo vydané v rozpore so zákonom.
Za absolútny precedens komisia považuje dodatočné schválenie
zmeny územného plánu obce „na počkanie“ pre stavebníka, ktorý
v rozpore s územným plánom a bez stavebného povolenia miesto
občianskej vybavenosti postavil v lokalite určenej na služby a obchody bytový dom.
Väčšina poslancov opäť na návrh poslanca Jánošíka, bez zverejnenia v programe, v bode rôznom schválila zapracovanie zmeny UP obce z občianskej vybavenosti na bývanie. Územný plán
obce je zákon v súlade s ktorým sa musia povoľovať všetky stavby. V tomto prípade sa čierna stavba zlegalizovala a dodatočne sa
k nej prispôsobil územný plán obce, a to v období, keď v médiách
zaznievajú informácie o novelizácii stavebného zákona, kde čierne
stavby majú byť klasifikované ako trestný čin! Komisia pre územné
plánovanie takýto postup neodporučila a považuje ho za absolútne
nespravodlivý voči obyvateľom, ktorí celé roky neúspešne čakajú na
zapracovanie ich požiadaviek do územného plánu našej obce.
Ing. Eva Takáčová
predsedníčka komisie, poslankyňa OZ
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Vyjadrenie ÚSVIT pri Dunaji, PD, Dunajská Lužná k článku ,,Výstavba rýchlostnej cesty R7“, uverejnenom v Spravodaji č. 2/14 (jún 2014) – autor článku Ing. Zuzana Apfel – správa majetku obce, OcÚ.
Tvrdenie pisateľa článku, že 2. etapa výstavby úseku
rýchlostnej cesty R7 Bratislava – Dunajská Lužná má výrazný sklz kvôli odvolaniu ÚSVIT pri Dunaji, PD Dunajská Lužná, sa nezakladá na pravde.
Poľnohospodárske družstvo v záujme ochrany vlastníckych práv vlastníkov dotknutých pozemkov sa odvolalo voči
vykonaniu inžiniersko-geologických prác v súlade s Geologickým zákonom § 29. odst. 3., ktorý hovorí o tom, že súhlas
na vykonanie inžiniersko-geologických prác je povinný vykonávateľ dohodnúť s vlastníkom nehnuteľností.
Minister životného prostredia svojim Rozhodnutím zo dňa
18. 03. 2013 pod č. 3875/2013 sa vo svojom zdôvodnení
odvoláva na to, že s poľnohospodárskym družstvom nemôže
konať ako s jediným účastníkom konania, nakoľko ich je niekoľko desiatok. Ministerstvo v plnom rozsahu vyhovelo odvolaniu PD a vrátilo vec na nové prejednanie a rozhodnutie.
Odvolaním voči územnému rozhodnutiu PD namietalo
výber schváleného variantu ,,A“ voči pôvodnému variantu

,,C“, ktorý preferovali občania Dunajskej Lužnej ako i okolitých obcí ako i samotné PD, čo je podložené vyhláseniami
obecných zastupiteľstiev a petíciou občanov. Táto zmena
variantu spôsobila hlavné oddialenie realizácie výstavby. Variant ,,C“ sa mal realizovať v roku 2014 a mohol byť prevádzkovo-schopný ihneď, bez doriešenia napojenia v Bratislave.
V konečnom dôsledku nemohlo zdržanie spôsobiť PD,
nakoľko dodnes nie je vyriešené vyústenie rýchlostnej cesty
R7 v Bratislave. V dnešných dňoch prebieha pripomienkové
konanie k územnému plánu v Bratislave, ktorý rieši toto vyústenie. Ďalej poukazujeme, že nie je ešte vybraný ani poradca na výber investora na realizáciu výstavby R7.
V kontexte týchto skutočností nie je možné označovať
ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvo Dunajská
Lužná ako zodpovedného za časový sklz pri realizácii rýchlostnej cesty R7.
Anton Patrnčiak
predseda ÚSVIT pri Dunaji, PD Dunajská Lužná

OPÄŤ SME ZASADLI DO ŠKOLSKÝCH LAVÍC
Vážení občania,
školský rok 2014/2015 hneď v úvode kládol na organizáciu školy veľké
nároky. Počet žiakov sa nám zvýšil na
608, čo je o 32 viac ako v minulom školskom roku. Žiaci sa učia v 26 triedach,
z toho 13 je na prvom stupni a 13 na
druhom stupni. Popoludní sa deti zdržujú v ôsmich oddeleniach školského
klubu detí.
Modulovú školu obec pre administratívne prekážky budovať ešte nezačala, preto sa jedna trieda a to 4.A učí
v Miestnom kultúrnom stredisku. Napriek počiatočným obavám niektorých
rodičov si myslím, že žiaci sú na tomto
elokovanom pracovisku spokojní a vedenie ZŠ spolu s vedením MKS urobilo všetko preto, aby tieto priestory boli
dôstojné a estetické.
Situáciu v škole sťažili aj letné dažde, počas ktorých zatopilo obidve učebne v suteréne telocvične. Priestory sú
zatiaľ nefunkčné, lebo pre značnú vlhkosť sa nemohli vymaľovať pred nástupom do školy.
Medzi najdôležitejšie prázdninové
aktivity, ktoré vedenie školy zastrešovalo napriek dovolenkovému obdobiu,
patrilo vybudovanie kazetového stropu a
inštalácia svietidiel v triede informatiky,
ktorá sa nám podarila vďaka ústretovosti otecka nášho nového prváčika Miška
Benku. Z celého srdca ďakujeme!
Okrem toho sa uskutočnilo káblovanie tried informatiky, výmena podlahovej krytiny v počítačovej triede, maliarske práce, čistenie upchatej kanalizácie a zariaďovanie tried na elokovanom

pracovisku novým školským nábytkom.
V tomto šk. roku sme medzi vyučovacie predmety zaradili aj nové predmety
– Rozširujúci slovenský jazyk a Rozširujúca matematika. Sú určené pre žiakov
9. ročníka a keďže sú povinné, mali by
prispieť k lepšej príprave žiakov na Testovanie 9. Na krúžky, ktoré sa venovali
príprave žiakov na testovanie v predchádzajúcom roku a boli pre deti zdarma,
častokrát z 24 žiakov prišlo len šesť.
Práca s talentovanými žiakmi prináša ovocie v podobe výborných výsledkov na okresných aj krajských vedomostných a športových súťažiach Práca s talentovanými žiakmi prináša ovocie v podobe výborných výsledkov na
okresných aj krajských vedomostných
a športových súťažiach (tabuľka Úspechy ZŠ Dunajská Lužná v školskom
roku 2013/2014 je uverejnená aj na webovej stránke školy: www.zsdulu.edu.
sk), preto aj v nasledujúcom období
zapojíme žiakov do rôznych olympiád.
Pre žiakov v mimovyučovacom čase

sme pripravili pestrú ponuku krúžkov
zväčša športového zamerania, lebo o
tieto prejavujú deti najväčší záujem.
Po výstavbe modulovej školy plánujeme dobudovanie chodníka medzi
starými a novou budovou, ktoré sme
museli na jar prerušiť a taktiež zrealizujeme umiestnenie väčšieho altánku pre
deti ŠKD, aby mohli byť aj v čase horúčav na čerstvom vzduchu. Umiestnenie
altánku totiž úzko súvisí s umiestnením
modulovej školy, takže sme ho dosiaľ
neuskutočnili i keď sme ho sľúbili.
Veríme, že život v našej škole bude
v tomto školskom roku plný tvorivosti,
úspechov a aktivít a žiaci aj napriek
školským povinnostiam, ktorých nie je
málo, budú do školy chodiť rady. Prajem všetkým žiakom, rodičom a priaznivcom školy veľa radosti zo života,
mnoho tolerancie, optimizmu a úspechov v práci i osobnom živote.
Iveta Slobodníková,
riaditeľka ZŠ

Slávik Slovenska

Biblická olympiáda RK

CocaCola Cup

Orientačný beh

Geografická olympiáda

Bedminton

Pytagoriáda

Geniality show

Názov
Olympiáda
z anglického jazyka

ÚR
ÚR
ÚR
ÚR
ÚR

3.m
ÚR
5.m
ÚR
5.m
ÚR
13.m
ÚR
1.m
1.m
1.m
1.m
1.m
1.m
1.m
1.m
1.m
1.m
1.m
1.m
1.m
1.m
1.m
1.m
1.m
1.m
4.m
4.m
4.m
2.m
cena poroty

účastník
2.m
1.m
2.m
3.m
3.m
7. m
13.m
15.m
1.m
účastník
účastník
účastník
účastník

Vlník Rado 9.B
Gojda Nino 9.B
Pisarčík Jakub 9.A
Mihaliak Kristián 8.
Prochyra Kristián7.
Kuki Patrik 8.A
Martinec Filip 8.A
Daniel Dominik 8.A
Dvorský Jozef 7.C
Reindl Erik 7.A
Prídený Patrik 8.A
Ebergényi David 8.B
Čierny Pavol 9.A
Gajdoš Marek 6.C

Fehérová Viktória 9.A
Zelmanová Terézia 9.A
Paľaga Marek 6.B
Reindl Erik 7.B

Krajské kolo

4.m
4.m
6.m
6.m

Poznámka: ÚR –úspešný riešiteľ, NR – neúspešný riešiteľ

Rehák Lukáš 5.B
Vašinová Klára 5.A
Mosný Dann 6.B
Mihaliaková Nelly 6.C
Hrtan Matej 5.B
Kniebugl Jakub 8.B
Shenk Michal 5.A
Vlník Rado 9.B
Gojda Nino 9.B
Pisarčík Jakub 9.A
Mihaliak Kristián 8.B
Prochyra Kristián 7.B
Kuki Patrik 8.A
Jurišta Matej 8.A
Daniel Dominik 8.A
Dvorský Jozef 7.C
Reindl Erik 7.A
Prídený Patrik 8.A
Ebergényi David 8.B
Čierny Pavol 9.A
Gajdoš Marek 6.C
Martinec Filip 8.A
Monček Filip 7.B
Šurka Dominik 6.C
Vozár Jozef 7.B
Bradová Vanessa
Orbánová Rebeka 6.A

Obvodné/okresné kolo
Monček Filip 7.B
Leubner Christína 8.A
Mosný Dann 6.B
Dirgová Miroslava 8.A
Monček Filip 7.B
Krivošík Matej 3.B
Vašinová Klára 5.A
Káčer Dominik 3.C
Kučera Martin 4.C
Daabous Daniel 8.A
Kniebugl Jakub 8.A
Monček Filip 7.B
Šenkárová Dom. 8.B
Vozár Martin 6.C

Futbalový turnaj Šamorín

Box

Mc Donald´s Cup

Dejepisná olympiáda

Matematická olympiáda

Showdance

Dôvera Šk.pohár

Európska súťaž
Jendruš Rastislav 6.B
Gajdoš Marek6.C
Prochyra Kristián7.B
Dvorský Jozef 7.C
Németh Lukáš 7.B
Reindl Erik 7.A
Hraška Filip 4.B
Ištók Alex 6.C
Golej Roman7.C
Blažíček Marek 7.A
Litvová Zuzana 4.A
Svetlanská Alžb. I. 4.C
Svetlanská Eliška K. 3.B
Volný Hana Mária 4.C
Volný Mária Anna 1.A
Daabous Daniel 8.B
Vajcíková Katarína 7.A
Broček Patrik 6.B
Broček Samuel 6.B
Dirgová Miroslava 8.A
Budinská Anna 7.B
Mosný Dann 6.B
Stašiniak Šimon 9.A
Daabous Daniel 8.B
Meszárosová Sofia 6.A
Skoumal Jakub 7.B
Šuliaková Patrícia 7.A
Hrušovský Tomáš 4.C
Alexy Tomáš 4.C
Lagin roland 4.C
Domian Filip 4.C
Tardík Denis 4.C
Svoboda Michal 3.B
Dojčan Kristian 3.B
Štvrtecký Alex 3.C
Jediný Adam 3.A
Reffek Matúš 3.A
Benkovský Denis 7.B
Benkovský Denis 7.B
Alexy Tomáš 4.A
Dojčan Kristian 3.B
Hraška Filip 4.B
Hrušovský Tomáš 4.A
Kolínek Denis 4.A
Lagin Roland 4.A
Svoboda Michal 3.B
Štvrtecký Alex 3.C
Németh Peter 7.A

2.m
2.m
2.m
2.m
2.m
2.m
2.m
2.m
2.m
2.m
1.m
1.m
1.m
1.m
1.m
1.m
5.m
4.m
6.m
7.m
10.m
2.m
2.m
7.m
9.m
12.m
16.m
3.m
3.m
3.m
3.m
3.m
3.m
3.m
3.m
3.m
3.m
1.m
1.m
1.m
1.m
1.m
1.m
1.m
1.m
1.m
1.m
ÚR
ÚR
NR
NR
NR
NR
ÚR
ÚR
ÚR
NR
NR
NR

1.m Majstr. Európy
1.m Majstr. Európy
1.m Majstr. Európy
1.m Majstr. Európy
1.m Majstr. Európy

Európska súťaž

Za repre. školy na medzinárodnom fóre v Rusku

ÚSPECHY ZŠ DUNAJSKÁ LUŽNÁ V ŠKOLSKOM ROKU 2013-2014
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JUBILEUM LIPNICKEJ ZVONICE
Možno si v tejto uponáhľanej dobe, v dobe významných historických, kultúrnych a spoločenských výročí, na ktoré je rok 2014 tak veľmi bohatý či už
na svetové, štátne, alebo obecné, ani neuvedomujeme, že aj lipnická zvonica „slávi“ v tomto roku svoje jubileum.
Tento rok uplynulo 150 rokov od postavenia tejto neogotickej stavby, ktorú dali postaviť v roku 1864 rodiny grófov Pálffyovcov a Apponyiovcov, ktorým v tom čase patrila väčšia časť obce.
Zvonice sa stavali tam, kde neboli kostoly. Zvonenie malo veľký význam
v čase, keď zdroje šírenia informácií boli obmedzené a dopravné prostriedky
pomalé. Okrem každodenného zvonenia sa zvonením oznamovali živelné
pohromy (napr. požiar, povodeň, búrky a pod.). Pri každej udalosti sa uplatňovala iná technika zvonenia, aby obyvatelia obce a okolia vedeli, čo sa stalo
a mohli pomôcť.
Zvonicu „obývajú“ dva zvony. Malý zvon, ktorý sa ľudovo nazýval „umieračik“, ním oznamovali smutné udalosti. Ranné, poludňajšie a večerné zvonenie sa oznamovalo veľkým zvonom. Každé zvonenie malo svoje opodstatnenie. Zvonenie vyzývalo ľudí k modlitbe a oznamovalo denný čas. Voľakedy
sa zvonilo len ráno a večer. Po porážke Turkov pri Belehrade v roku 1456

technike zvonenia, preto bolo nevyhnutné dať zhotoviť
nový zvon, ktorý odlial Jozef Boráros zo Šamorína –
Mliečna. Na zvone je nápis : S ÚCTOU K HISTÓRII
ZVON ZHOTOVENÝ V JÚLI 2002. Od tej doby je zvonica funkčná, denne sa ozýva veľký zvon ráno o 6 h.,
na poludnie o 12h. a večer o 19h. Malý zvon zostal na
pôvodnom mieste a ovláda sa len mechanicky. Ozýva
sa len veľmi zriedkavo.
Veľký zvon bol vysvätený na sviatok sv. Cyrila
a Metoda dňa 5. júla 2003, kedy bola na zvonici slávnostne odhalená aj pamätná tabuľa na pamiatku Svoradova – hospodárskeho dvora internátu Svoradov.
Nech nám aj naďalej slúži, tak pekné narodeniny
naša kampanella (zvonica).
Spracovala:
Alžbeta Csáderová

sa začalo zvoniť aj na poludnie. Dnes poludňajšie
zvonenie vnímame ako čas obeda.
Odchodom posledného zvonára v 60. rokoch
minulého storočia zaniklo pravidelné zvonenie a
zvonica sa využívala len na oznamovanie smutných
udalostí. V tom období bola zvonica okrem funkčnosti aj vzhľadovo znehodnotená pristavením autobusovej čakárne.
Uplynulo niekoľko desaťročí, kým došlo k jej
rekonštrukcii, ktorá bola prevedená v roku 1992,
ale účelovo sa naďalej nevyužívala. Zvony mlčali
takmer 50 rokov. Konečne dňa 2. júla 2001 v rámci
obecnej akcie Stretnutie generácií bola obnovená
stará tradícia. Mechanické zvonenie bolo nahradené novou, elektronickou technikou. Dovtedy používaný veľký zvon nevyhovoval novej elektronickej
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Vážení spoluobčania,
počas celého roku 2014 si spoločne pripomíname 40. výročie založenia našej
obce. Na stránkach Lužianskeho spravodaja Vám druhý rok prinášame kus
našej histórie až po súčasnosť spolu so vzácnymi fotografiami tých čias.
V tomto čísle si zaspomíname na začiatky našich chovateľov holubov.
Veríme, že to bude príjemné čítanie a pre mnohých krásne spomienky.

HOLUBY a HOLUBNÍKY – od začiatku po súčasnosť

40

1974
2014



PREMENY V TOKU ČASU

Hŕstka nadšencov založila na jar v roku 1951
Jozef cingel st. na výstave holubov
miestnu organizáciu chovateľov poštových holubov. S jej vznikom sa spájajú také mená ako
Viktor Hanuliak, Martin Hanzel , Štefan Dikoš,
Matúš Muráň, Samuel Sadak, Jozef Vítek, Jozef Cingel st., Viktor Špindor.
Jozef Cingel st. hovoril: „„Holubiarstvo“ je
veda, ktorá sa celkom naučiť nedá.“ O tom sa
presviedčajú aj synovia dvoch zakladajúcich členov -Jozefa Cingela st. a Viktora Špindora -, ktorí
kráčajú po stopách svojich otcov a sú ďalšími pokračovateľmi tradície chovu poštových holubov
v ich rodinách.
Naši zakladajúci holubiari rozvíjali svoju činnosť v prvých rokoch pod patronátom Zväzarmu.
Začiatky boli ťažké pre malý počet členov. Prvé
a zároveň jediné konštatovacie hodiny mali za
následok, že všetka práca okolo nasadzovania holubov sa vykonávala až vo vzdialenej Bratislave. K zatváraniu a otváraniu
konštatovacích hodín a k odvozu holubov k železničnému nádražiu sa používali jednoduché a na tú dobu dostupné dopravné prostriedky. V počiatočnom období neboli ešte špeciálne prepravné autá, ale na tento účel sa využívala železnica, takže
nie jeden raz dobre poslúžil aj bicykel s dvojkolesovou károu, donáškový kôš na pleci, alebo dokonca aj konský povoz.
S pribúdajúcimi rokmi narastal počet členov a s nimi sa objavilo aj viacero konštatovacích hodín. Podstatná časť činnosti
organizácie sa už mohla prevádzať doma. Vznikom oblastných združení bola organizácia začlenená do OZ Bratislava,
ktorá spája jednotlivé základné orgaOblastná výstava poštových holubov v 60-tych rokoch
nizácie v meste Bratislava a v okrese
Bratislava – vidiek.
Všetci členovia sa zúčastňovali
pretekov usporiadaných oblastným
združením, v ktorých dosiahli popredné umiestnenia. Niektorí členovia
reprezentovali v rámci OZ Bratislava
aj na celoštátnych výstavách v rôznych kategóriách. Byť olympionikom
je snom každého športovca. Naša
organizácia sa môže pochváliť hneď
viacerými takýmito úspechmi. V roku
1981 nás reprezentoval na olympiáde v ďalekom Tokiu víťaz celoštátnej
výstavy plavý holub chovateľa Jozefa
Cingela st. V roku 1991 v talianskej
Verone holub pani Oľgy Jašurovej.
V rokoch 1993 (Las Palmas), 1999
(Blackpool) a v roku 2003 (Lievin) to
boli holuby Jozefa Cingela ml. V roku
1997 (Basilej) 2 holubice chovateľov
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Vladimíra + Viktora Špindora a Jozefa Cingela ml.
Naposledy v roku 2009
(Dortmund) holub Ladislava Madaja.
Pán Jozef Cingel st.
pred časom spomínal:
„Na prvé konštatovacie hodiny, za ktoré sme
zaplatili 1200 Kč, sme sa
zložili po 100 korún. Neskôr pribúdali noví členovia, jedny hodiny nestačili, a preto som si kúpil
vlastné hodiny. Každý
člen organizácie si kúpil
jeden pár holubov z výberového holubníka v Bratislave. Najlepšie holuby
však neskôr kúpili zo Súdoměříc.

Boli sme družná kamarátska partia, vládli dobré vzťahy. Holubárilo sa pre potešenie, zábavu, nie o peniaze a život.
Boli i veselé zážitky z týchto takzvaných pretekov holubárov. Počas preteku sme hodiny mávali u jedného staršieho
kolegu, ktorý nevedel bicyklovať, pretože my ostatní sme plomby donášali na bicykloch. Ja som plomby prinášal po hrádzi, ktorá bráni vylievaniu Dunaja. V jeden rok hrádzu navyšovali. Boli tam nabité kolíky označujúce do akej výšky sa má
navážať hlina na hrádzu. Po čase kolíky zarástla tráva a nebolo ich vidieť. Už nepamätám, aký to bol pretek. Mne doletel
holub, tak som vložil plombu rýchlo medzi zuby a krútil na bicykli po hrádzi k hodinám. Odrazu som narazil do zarasteného kolíka, padol som aj s bicyklom dole hrádzou. Bol som omráčený, ale po chvíli som sa prebral. Skúšam či mám nohy
a ruky a rozmýšľam, kde je plomba. Niet jej. Buď som ju prehltol, alebo mi vypadla do trávy. Nedalo sa nič robiť, smutne
som sa vrátil domov.
Raz som si to pri odnášaní plomby tak rozkrútil na bicykli, že som
nevybral ostrú zákrutu a vletel som na bicykli až do protiľahlého dvora, kde majiteľ čosi skladal z voza. Veľmi sa čudoval, čo tam robím.
S Viktorom Špindorom sme tvrdo súťažili pri donášaní plomb do
hodín. On mal motorku a ja len bicykel. Raz krútim okolo neho na bicykli s prvou plombou a počujem, že aj on štartuje motorku. Hovorím
si: „Už si prehral“. Motorka ma ale nepredbehla, len akýsi dupot za
mnou. Viktorovi motorka zdochla a on bežal za mnou.
Začal som chovať len štandardné holuby. Chodili sme aj do kurzu, kde nás učili, čo je štandard. Na školeniach sme posudzovali
rôzne holuby, boli tam úmyselne holuby s chybami, i vzorové jedince, aby sme ich vedeli rozoznať i ohodnotiť. Svoje holuby som začal
páriť tak, aby odchov bol z hľadiska štandardu vždy lepší ako rodičia. Nachoval som pekné štandardné holuby a chovám ich dodnes.
Mám troch synov a všetci traja boli holubári, i keď teraz chová holuby iba najmladší syn Jozef. Každý si na svojom holubníku holubárí
sám. Každý máme samostatné súťažné družstvo, nelietame ako
dvojica. Syn je však lepší, lieta z väčšieho množstva holubov.
Holuby boli mojím najväčším potešením a nikdy som neľutoval, že
som ich choval. Pri holuboch som si vždy oddýchol. Je to pôžitok
sledovať ich, vidieť ako mláďatá rastú, ako vás holuby poznajú.“
(Výňatok z rozhovoru s pánom Jozefom Cingelom st.
v Informačnom spravodaji SZ CHPH z roku 2004.)
V auguste 2014 pán Jozef Cingel st. navždy opustil pozemský
život. Jeho spomienky zostali a zostala tu aj jeho láska k holubom ako odkaz pre ďalšie generácie. Česť jeho pamiatke!

Viktor Špindor a Jozef Cingel st.
zakladajúci členovia organizácie.
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V súčasnom období má Základná organizácia chovateľov
poštových holubov v Dunajskej Lužnej 28 členov. Jej prvoradým cieľom, ako vyplýva zo Stanov Slovenského zväzu chovateľov PH, je chov poštových holubov, zachovanie genofondu
poštového holuba, starostlivosť o rozvoj športovej a výstavníckej činnosti. Každoročne sa naši členovia zúčastňujú hlavnej
pretekovej sezóny v mesiacoch máj – júl, kedy súťažia na pretekoch z Česka v rozpätí od 150 - 400 km a aj z pretekov z Nemecka v rozpätí od 550 - 750 km. Na rozhraní mesiacov august - september pokračuje súťaženie mladých holubov piatimi
pretekmi z Česka. Chceme poukázať na výnimočnosť mladých
holubov, pretože ako 4 – 5 mesačné zvládnu preteky v rozpätí
160 až 400 km. V optimálnych poveternostných podmienkach
sú holuby schopné pri návrate domov letieť niekedy rýchlosťou
1600 - 1700 m/min, čo je 96 – 102 km/hod. V súvislosti s touto pretekovou činnosťou je potrebné spomenúť viacnásobné
a opakujúce sa úspechy našich viacerých chovateľov (Albín
Jašura, Jozef Géhry, Ladislav Madaj, Maroš Šandor, Robert
Varga) v jednotlivých súťažiach v rámci Majstrovstva Oblastného združenia Bratislava v konkurencii 140 členov.
Aj keď naša základná organizácia, ako už bolo vyššie uvedené, nedisponuje väčším počtom členov (viacerí sú už aj starobní dôchodcovia), snažíme sa v rámci svojich možností spolupodieľať aj na spoločensko-kultúrnych akciách organizovaDiplom Jozefa Cingela ml. z olympiády vo Francúzsku
ných v našej obci. Už tradične nechýba vypustenie poštových
holubov na miestnom futbalovom štadióne v predvečer stavania mája. Každoročne si pripomíname spomienku na gen. M. R. Štefánika v časti Nové Košariská a následne aj v mieste
jeho tragickej leteckej nehody v Ivanke pri Dunaji. V posledných rokoch bol v našej obci tradíciou benefičný koncert Na
kolesách proti rakovine, kde pri jeho zahájení nechýbali ani poštové holuby našich chovateľov. Vypustenie poštových holubov je aj spestrením osláv Dňa obce i Dňa sv. Huberta a mnohých iných akcií.
Veríme, že uvedené dosiahnuté úspechy nie sú tými poslednými.
V nasledujúcom období naši členovia vynaložia primerané úsilie,
aby o organizácii chovateľov poštových holubov v Dunajskej Lužnej
bolo aj naďalej počuť v širokom okolí, prípadne aj v zahraničí.
Spracovala Jana Valašíková v spolupráci
s Výborom základnej organizácie
chovateľov poštových holubov

  
POZVÁNKA

Diplom Jozefa Géhryho z výstavy v MKS v roku 2003

Spolok rodákov M. R. Štefánika Košariská – pobočka v Dunajskej Lužnej, Obec Dunajská Lužná,
CZ ECAV na Slovensku Dunajská Lužná a Základná
škola Vás srdečne pozývajú na tradičné regionálne
spomienkové stretnutie pri príležitosti 96. výročia
vzniku 1. ČSR, ktoré sa uskutoční dňa 25. októbra
2014 o 15.30 h. v MKS.
V areáli pred evanjelickým kostolom sa o 14.30 h.
uskutoční pietny akt kladenia kvetov k pamätníku M.
R. Štefánika, jedného zo spoluzakladateľov 1. ČSR.
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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, ako: dôchodcom, rodinám s občanmi 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 – 16.00 hod.
(vo výnimočných prípadoch aj v inom čase).
Objednávanie prepravnej služby sa prijíma minimálne jeden deň vopred na tel. čísle 45980995 alebo na tel.
čísle 0907 365 572 .
V 1. polroku 2014 bola prepravná služba poskytnutá
v 644 prípadoch, z toho:
pre občanov z Dunajskej Lužnej
451
t.j. 70,0 %
z Miloslavova
57
8,9 %
z Kalinkova
60
9,2 %
z Hamuliakova
76
11,8 %

K významu poskytovanej služby pre prijímateľa služby – občana pripájame poďakovanie klientov, ktoré sme
obdržali.
Vážení členovia občianskeho združenia OMAPO! Žijeme
v Dunajskej Lužnej veľa rokov. Náš seniorský vek sa snažíme prežiť aktívne ako sa len dá. Sú však chvíle a situácie,
kedy ich sami nezvládame. Veľmi nám pri riešení rôznych
situácií pomáha prepravná služba, ktorú prevádzkujete. Najmä keď si potrebujeme vybaviť veci okolo nášho zdravotného stavu. Zavoláme vopred na telefónne číslo 45980995
alebo 0907365572,oznámime, kam chceme ísť a hotovo.
Potom už len čakáme, kedy príde pre nás vodič, ktorý poskytuje aj sprievodcovské služby. To znamená, že nás na
príslušné miesto osobne odvezie a príde aj vyzdvihnúť. Čo
viac si môžeme priať. Vďaka Vám, že myslíte aj na tých,
ktorí už sami mnohé situácie nezvládajú a deti nemajú možnosť nám pomôcť.
Vďačné klientky: Viera Ivanová, Elena Bazsová,
Mária Hrajnohová, Emília Hrajnohová, Anna Vassová.

Prepravná služba bola poskytnutá v 1. polroku 2014
pre občanov z Dunajskej Lužnej viac o 25 prípadov
oproti roku 2013, v percentuálnom vyjadrení to predstavuje nárast o 6 %.
Za hodnotené obdobie bolo najazdených 16064 km. /Dunajská Lužná 9458 km/.
Výdavky na prevádzku sociálneho taxíka celkom za
1. polrok 2014 predstavujú čiastku 13069,14 Eur.
Na úhrade výdavkov sa podieľali nasledovne:
–
obce 				
70,3 %
–
klienti – občania 		
19,1 %
–
o.z. – zdroje z 2% a sponzori
10,6 %
Ďakujeme všetkým prispievateľom formou 2% z daní na
uvedenú službu, ktorá pomáha tým, ktorí ju potrebujú.
Oľga Reptová, štatutárna zástupkyňa o.z.

SPOLOK RODÁKOV M. R. ŠTEFÁNIKA – POBOČKA V DUNAJSKEJ LUŽNEJ
SI PRIPOMENUL 134. VÝROČIE NARODENIA M. R. ŠTEFÁNIKA V RÁMCI
DLHODOBÉHO PROJEKTU SPOZNÁVAJME SVOJU HISTÓRIU NÁVŠTEVOU
NIEKOĽKÝCH VÝZNAMNÝCH MIEST PODBRADLIANSKEHO KRAJA
V horúci deň 19. júla v predvečer 134. výročia narodenia M. R.
Štefánika prežilo 50 členov a sympatizantov Spolku putovaním za
históriou. Navštívili sme mesto Senica, obec Hlboké, Košariská, Priepasné a Bradlo. V rámci prehliadky mesta Senica sme navštívili aj
cintorín, na ktorom odpočívajú mnohé významné osobnosti. Básnici,
spisovatelia, dejatelia, ako napríklad Štefan Fajnor, významný právnik, ktorý bol švagrom Štefánikovho otca. V našej skupine bola jeho
pravnučka - pani Ivanová. Ďalej môžeme spomenúť významného
maliara J. Mudrocha, tiež v Senici pôsobil L. Novomeský, Ľ. Feldek,
ale aj P. O. Hviezdoslav Z cintorína sme sa presunuli do Záhoráckej
galérie, v ktorej sme sa mohli oboznámiť s expozíciou tvorby mladých
výtvarníčiek (Lívia Boliešiková, Viera Palárik Margetová, Ľudmila Pilná), ktoré nám ponúkli tému všednej reality ako každodenný život,
vzťah človeka k zvieraťu, alebo aj rodinnú pamäť.
Ďalšou zastávkou bola obec Hlboké, kde v júli 1843 na Hlbockej
ev. fare bola kodifikovaná spisovná slovenčina. Tam pôsobil 45 rokov

Jozef Miloslav Hurban, jeden z najaktívnejších štúrovcov, vodca slovenského povstania v rokoch 1848 - 1849. Okrem iného bol krstným
otcom Pavla Štefánika, otca M. R. Štefánika. O jeho živote a jeho
aktivitách sme sa dozvedeli pri prehliadke pamätnej izby z úst pani
Tomašovej. Navštívili sme aj ev. kostol, v ktorom nám jeho históriu a
o pôsobení J. M. Hurbana pútavo porozprávala pani farárka A. Ďurcová. Neobišli sme ani mohylu J. M. Hurbana, ktorej autorom je architekt Dušan Jurkovič, tiež autor mohyly M. R. Štefánika na Bradle.
Naše putovanie pokračovalo návštevou vynoveného Múzea
M. R. Štefánika v jeho rodisku, kde sme boli prvými návštevníkmi
pred oficiálnym otvorením, ktoré sa konalo 21. júla. Pri múzeu sa
pridal k našej skupine aj náš starosta, pán Jurčík. K pamätníku na
dvore Múzea sme položili kvety, ako aj na cintoríne k hrobom rodičov
M. R. Štefánika. Pred múzeom nás privítali aj starostka obce Košariská, pani Abramovičová, pani farárka Ďurcová a pani Plačková,
predsedníčka Spolku rodákov M. R. Štefánika Košariská s ďalšími
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členkami výboru: pp. Hrajnohová, čestná občianka obce Dunajská
Lužná, p. Babiarová, p. Mikitová a p. Hazucha. Neobišli sme ani
kostol, kde nám sprievodné slovo povedala pani farárka. Autobusom
sme „prešli cez kopec“ a boli sme na nádvorí obecného úradu našej
družobnej obce Priepasné. Nevynechali sme spev našej obľúbenej
piesne „V priepasňanskej zemi rastie dub zelený“ pri strome priateľstva Na stretnutí prezentoval starosta obce Priepasné pán Czere,
informácie o tom, čo sa v našej družobnej obci podarilo vylepšiť za
ostatné obdobie. Boli sme svedkami vybudovaného malého amfiteátra a pece, ktorá je symbolom v erbe obce pri Ocú a mohli sme im
len zablahoželať k výsledkom. Na návšteve múzea v rodine Krásnej
v časti Batíková, nám pani Krásna opäť pripravila výstavu toho najkrajšieho a najmilšieho, čo jej „múzeum“ skrýva. Od odevov, rôznych
súčastí dávneho života, až po chutné maškrty – zázvorníky, fánky,
pagáčiky, orechové rožteky a na občerstvenie čerstvú vodu s bylinkami. Čo iné sme si mohli viac priať po náročnom a veľmi horúcom
dni. Potom nás už čakalo len vyvrcholenie nášho putovania. Bradlo
nás prijalo vľúdne a my sme sa ocitli s ďalšou kyticou, aby sme vzdali

úctu a tichú spomienku na život M. R. Štefánika a všetko, čo nám
zachoval - slobodu a prvú štátnosť, ktorá sa stala základom nášho
súčasného štátu.. Cesta domov ubehla rýchlo, veď spev sa nezastavil, čo bol znak dobrej nálady a atmosféry, a snáď aj dobrého pocitu z
prežitého dňa plného stretnutí s históriou a s úprimnými ľuďmi. Vďaka všetkým účastníkom tohoročného putovania, aj tým, ktorí prispeli
k jeho bezproblémovému priebehu. Fotodokumentáciu zabezpečila
pani Pavelková a pani Eckhartová, ktorú si môžete v skrátenej verzii
pozrieť na obecnej webovej stránke http://www.dunajskaluzna.sk/obcan/zo-zivota-obce/spolok-rodakov-stefanika/zajazd-senica-hlbokekosariska-priepasne-2014/.
Teším sa na stretnutie s Vami o rok.
Oľga Reptová
PS.: Pani Táňa Uličná mi na druhý deň napísala: ...som šťastná,
že som videla na vlastné oči nielen malebný Štefánikovský kraj, informácie, ktoré som počula, dokreslili moje znalosti o našich, možno
aj málo spomínaných osobnostiach,...
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CLIS: ŠTYRI PÍSMENÁ,
KTORÉ ROZTANCUJÚ VAŠE DETI
Takmer 100 detí z Dunajskej Lužnej a okolitých obcí už tancuje
pod krídlami tanečnej skupiny CLIS. Tá našla v našej obci pred troma rokmi vhodné priestory v Miestnom kultúrnom stredisku.
„Ešte viac nám vyhovuje nová sála na najvyššom poschodí Zdravotno-relaxačného strediska,
kam sme sa vlani presťahovali. V Kultúrnom dome
nám obzvlášť chýbala zrkadlová stena. Okrem
toho, že ju najmä dievčatá doslova milujú, pri nácvikoch náročných figúr a koordinácii tanečníkov
je nevyhnutná,“ s úsmevom vysvetľuje zakladateľka a majiteľka CLISu Iveta Baloghová.
CLIS je na Slovensku i v zahraničí v oblasti
hip-hopu či street dance dobre známy už 25 rokov.
Jeho domovskou scénou bola donedávna Galanta. Do tohto malého mestečka dokázal CLIS za
ten čas aj napriek obmedzenému množstvu detí
priniesť vyše 200 trofejí. A medzi nimi aj tri tituly
vicemajstrov sveta! No povedzte, koľko môže byť
v Galante strieborných svetových medailistov?
„Vždy chceme vyhrávať. Ale ešte dôležitejšie pre nás je, že k nám deti chodia pravidelne
na tréningy, pracujú na sebe, zlepšujú sa, bojujú
za kolektív. A vidia pri tom aj kus sveta,“ hovorí I.
Baloghová

Galanta ale začala byť skupine trochu malá. „Chceli sme ešte
viac využiť náš potenciál a posunúť sa bližšie k Bratislave. A v Dunajskej Lužnej sme našli ideálne podmienky,“ pochvaľuje si šéfka
skupiny.
CLIS sa v našej obci výrazne rozrastá. Po troch rokoch tu trénuje takmer stovka detí od škôlkarov až po juniorov. A tvrdá drina už
prináša prvé výsledky. Na najväčšej slovenskej súťaži moderného

15

tanca Top Dancing 2014 vyhrali naše dievčatá v kategórii „Open
“ deti do 11 rokov s choreografiou „Cirkus“ prvé miesto a v kategórii „Show“ juniori do 15 rokov s choreografiou „Happy feet“
druhé miesto.
V kategórii deti do 11 rokov sa CLISu darilo aj v zahraničí.
S choreografiou „Up in the Air (Letušky)“ na jednom z najväčších európskych festivalov v poľskom Konine, kde sa celkovo
zúčastnilo približne 1800 tanečníkov, získali krásne tretie miesto

v kategórii Disco. Vyslúžili si tým nočné vystúpenie v galaprograme na obrovskom amfiteátri
pred 5000 divákmi i prenos v poľskej televízii.
„Ak deti vydržia v nasadenom tempe, je pravdepodobné, že budú bojovať o najvyššie priečky nielen na Slovensku, ale aj na európskych či
svetových šampionátoch,“ verí Iveta Baloghová.
Tá za 25 rokov vychovala celé generácie
tanečníkov. Deťom v Lužnej sa už popri svojich
rozbiehajúcich sa kariérach intenzívne venujú aj
jej deti. Syn Mirec „Spunkey“ sa stal historicky
prvým víťazom tanečnej šou Move Up a úzko
spolupracuje so skupinou The Pastels. Svojim
jedinečným tanečným štýlom už zožal mnoho
úspechov na európskej Hip-Hopovej scéne.

A verte, že naše deti bývajú po jeho tréningoch poriadne spotené a unavené :-).
No a dcéra Natália zasa, aj napriek nízkemu veku, žiari na
Novej scéne v slávnom broadwayskom muzikáli Hairspray. Samozrejme, aj ich kariéra začala v CLISe, kde obaja nepretržite
pôsobia už od svojich piatich rokov.
Ak chcete o CLISe vedieť viac, navštívte www.clis.sk alebo
Facebook či YouTube.
Ľubor Kyselý
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KLUB ĽADOVÝCH MEDVEĎOV
DUNAJSKÁ LUŽNÁ
vstupuje tohoročnou blížiacou sa jeseňou a zimou už do tretej
otužileckej sezóny. Z niekoľkých odvážlivcov sme sa za túto dobu
rozrástli na 10-člennú skupinu a veríme, že toto je len náš začiatok. Na Malej vode sa nám podarilo zorganizovať dva ročníky novoročného plávania v ľadovej vode, otužileckého plávania k MDŽ a
Memorial V. Skovajsu, čo sa stáva postupne tradíciou. V organizácii podujatí v diaľkovom a vytrvalostnom plávaní sme sa spoločne
s Ľadovými medveďmi Bratislava stali lídrami na Slovensku a na
Veľkej vode sa konali celoslovenské stretnutia vytrvalostných plavcov s účasťou popredných slovenských vytrvalcov. Dunajská Lužná
ma vynikajúce podmienky pre tento šport a veríme, že počty našich
členov sa budú rozširovať. Viac informácií o nás môžete nájsť na
facebooku Ľadových medveďov Dunajská Lužná a na internetovej
stránke http://www.ladovemedvede.sk/.
Všetkých záujemcov o zimné otužovanie a vytrvalostné plávanie
pozývame na spoločné športové stretnutia, ktoré sa konajú na pláži
reštaurácie Mango na Malej vode (Malé Košariská) každú sobotu o
11 hod. Vstup na pláž je pre záujemcov voľný vďaka podpore majiteľa reštaurácie Mango, za čo mu ďakujeme. Na stretnutie si stačí
priniesť plavky a uterák. Každému, kto chce začať s otužovaním,
poradíme a poskytneme odbornú konzultáciu. Podmienkou účasti je
dobrý zdravotný stav. Vek (v prípade detí do 15 rokov je nevyhnutná
prítomnosť rodiča) a pohlavie nie sú limitujúce. Kontakt pre Vaše
otázky a konzultácie: 0918 963 377, bs5262@gmail.com.
PhDr. Blažej Slabý, CSc.
predseda klubu Ľadových medveďov Dunajská Lužná
Vítanie nového roku 2014 na Malej vode

PRIPRAVUJE ZELENÁ DUNAJSKÁ LUŽNÁ
Pre našich priaznivcov a spolucestovateľov opäť pripravujeme na túto jeseň žiadané a obľúbené zájazdy
do okolitých štátov. Tento raz sa orientujeme na južných susedov – na Maďarsko.
Na stredu 15. októbra 2014 sme pripravili celodenný
zájazd do Ostrihomu, Vyšegrádu a Szentedre. Všetky
podrobnosti o zájazde sú už uverejnené na obecnej webovej stránke a na stránke Zdravotno-relaxačného centra.
Ďalší zájazd pripravujeme na štvrtok 4. decembra
2014 a to na vianočné trhy do Budapešti. Tento zájazd
bude poldenný, bez sprievodcu a navštívime vianočné
trhy s ochutnávkou dobrôt na námestiach.
Všetky podrobnosti o zájazdoch budú na stránke
nášho Zdravotno-relaxačného centra www.zrc.sk, na
vývesných tabuliach v tomto centre, na obecnej stránke,
prípadne budú vyhlásené miestnym rozhlasom. Nahlasovať a informovať sa budete môcť tiež osobne u Oltusových na tel.č. 0907 796 765.
Budeme radi, keď sa opäť spoločne pustíme do spoznávania nových miest, či už blízkych alebo ďalekých.
„Pondelky pre seniorov“ opäť túto jeseň a zimu.
Od začiatku novembra každý pondelok v popoludňajších
hodinách od 16 do 18 hod. sa budeme znova stretávať
na stretnutiach seniorov v priestoroch MKS. Začneme
v pondelok 3. 11. 2014.
Náplň stretnutí, prednášok či kreatívnych popoludní
v tomto období pripravujeme. Máme zatiaľ potvrdených
5 prednášok. Týkajú sa nielen obľúbenej a nevyčerpateľnej témy – zdravia – ale aj ochrany spotrebiteľov,
rozprávanie osobných zážitkov a skúseností z ďalekých
krajín. Ďalšie sú v štádiu rozpracovanosti a dohôd.
Na stretnutiach sa budeme zaoberať aj oblasťou počítačovej zručnosti a ručnou kreatívnou tvorbou.
V spolupráci s Miestnym kultúrnym strediskom sa budeme snažiť vytvoriť také podmienky, aby tieto pondelky
boli pre seniorov rovnako zaujímavé ako v minulých rokoch.
Ing. Eugen Oltus,
riaditeľ n.o. Zelená Dunajská Lužná

VEĽKÝ ÚSPECH TANEČNÉHO ŠTÚDIA: DOBYLO RUMUNSKO!
Tanečno-športový klub Klimo Dance Studio žne úspechy po celom svete. Z Majstrovstiev Európy sa vrátili so zlatým umiestnením.
Tanečná skupina Las Chiquitas z tanečno-športového klubu,
ktorý pôsobí v našej obci Dunajská Lužná, získala s choreografiou
„Shake it“ 1. miesto na Majstrovstvách Európy – DANCE & SONG
EUROPEAN CHAMPIONSHIP. Súťaž sa konala v rumunskom meste Odorheiu Secuiesc. Majstrovstvá v tomto meste prebiehali v čase
od 27. do 29. júna 2014. V náročnej konkurencii získali zlaté ocenenie, čím potvrdili kvality tanečného štúdia a nápaditosť choreografie
trénerov Margaréty Klimovej a Roberta Ďuriša.
Tanečný klub vedie na Základnej škole v Dunajskej Lužnej okrem krúžku spoločenského tanca pre deti aj tanečnú skupinu Latino
Girls vekovo starších dievčat a tiež tanečný kurz Latino Dance Fit
pre ženy a spoločenské tance pre páry.Tanečnej skupine ešte raz
srdečne gratulujeme a želáme im ďalšie tanečné úspechy!
www.klimodancestudio.com

Viac info na: 0944 204 006
https://www.facebook.com/klimodancestudio
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POZDRAV Z DOMOVSKÉHO VZDELÁVACIEHO CENTRA N. O.
Srdečne Vás v mene mladých
dospelých i vedenia DVC
pozdravujeme. Opäť si vám
dovoľujeme pripomenúť pár
stručných informácií o našom
vzdelávacom centre, ktoré už
10 rokov poskytuje mladým
dospelým sociálne služby, sociálne poradenstvo a sociálnu prevenciu. Úspešne sa nám podarilo pomôcť stovkám mladým dospelým i mamičkám v núdzi a zaradiť ich
do zmysluplného života. Ako každý rok, tak aj tento je
pre nás veľmi významný a vždy niečím špecifický. Okrem toho, že každoročne prijímame nových klientov do
nášho centra, snažíme sa všetkým klientom ponúknuť
čo najviac možností pre ich osobný i pracovný rast. Koncom júna k nám zavítalo šesť nových klientov z rôznych
kútov Slovenska, pričom každého z nich vnímame individuálne, čo je pre naše vzdelávacie centrum veľkou
doménou.
Na to, aby sme dostatočne pripravili mladých dospelých na ich reálny život, je pre nás prioritou im ponúknuť
množstvo rôznych kurzov či už vzdelávacieho charakteru, alebo napríklad kurzy varenia, počítačovej gramotnosti, ale i zabezpečovať rekvalifikačné kurzy pre našich
mladých dospelých na ľahšie umiestňovanie do pracovného života. Projekt s názvom ,,Varenie nás baví“ trval dva
mesiace a spolu s našimi klientmi sa nám ho úspešne podarilo ukončiť minulý týždeň za podpory OZ Misson life.
Začiatkom augusta k nám zavítal zahraničný hosť Luigi
z Talianska, ktorý bude u nás ako dobrovoľník cez mládežnícky projekt „Mládež v akcií“. Luigi u nás bude hosťovať
9 mesiacov a okrem množstva pripravených aktivít, ktoré
sme spolu vymysleli, bude Luigi vyučovať mladých dospelých cudzie jazyky pravidelne každý utorok a štvrtok.
Veríme, že sme všetkým čitateľom ponúkli aspoň trošku informácií o našom vzdelávacom centre a zároveň Vás
srdečne privítame aj osobne u nás v Domovskom vzdelávacom centre na Jánošíkovskej ulici.
S pozdravom mladí dospelí a vedenie DVC.
Mgr. Daniel Mikloško, PhD., riaditeľ DVC
Mgr. Ján Herák, sociálny pracovník DVC

UŽITOČNÉ INFORMÁCIE PRE OBČANA DUNAJSKEJ LUŽNEJ
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STOLNOTENISOVÁ SEZÓNA 2013/2014 V DUNAJSKEJ LUŽNEJ
V stolnotenisovej sezóne 2013/2014
sa A-družstvo umiestnilo na 11. mieste
z 12 družstiev 3. ligy. Spolu s Recou sa
stalo družstvom zostupujúcim do štvrtej
ligy. Je to dôsledok niekoľkých absencií
Jána Beleša zo zdravotných dôvodov
a Baláža z pracovných dôvodov ako
aj najhorších podmienok pre stolný tenis v Dunajskej Lužnej v celej histórii.
Zanedbateľné financie pridelené na
kalendárny rok 2013 sa použili ešte na
vyplatenie ZDŠ za telocvičňu za sezónu 2012/2013. Celú sezónu 2013/2014
si hráči financovali z vlastného. Súperi
odmietali hrať na popraskaných stoloch
s neregulárnymi sieťkami. Stoly, ktoré
sme si sami zakúpili, boli poškodené v
predchádzajúcich rokoch na turnajoch
neregistrovanými hráčmi a žiakmi ZDŠ.
A-družstvo sa preto pokúšalo odohrať
aj domáce zápasy na súperových stoloch a odohralo sezónu bez tréningov.
Napriek zostupu sme dostali ponuku
hrať aj v sezóne 2014/2015 v 3. lige,
ktorú sme odmietli, pretože požadoČ.

Meno

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

BELEŠ Ján
BALÁŽ Ivan
LUNÁK Miroslav
CHOLVADT Pavol
PATYLA Jozef
POGÁČ Tomáš
BENKO Peter
AWWAD Samir
KOLEV Michail
KAPUSTÍK Peter
BELEŠ Jozef
HERMANN Peter
PAPULÁK Matej
MIČKA Bohumil
RYSULA Bohumil
PAPULÁK Pavol

vané prostriedky na nové regulárne
stoly sme nedostali. Je to veľká škoda,
pretože prebojovať sa v ktorejkoľvek
lige do vyššej je veľmi ťažké, pretože za
najlepšie družstvá v danej lige hrávaju
aj hráči z 2. alebo 3. ligy. B-družstvo sa
umiestnilo na 9. mieste z 12 družstiev
v 7. lige, kde jedno družstvo odstúpilo
a do 8. ligy zostúpilo iba družstvo na 11.
mieste. V 3. lige neexistuje také družstvo, ako sú družstvá Dunajskej Lužnej:
a) čisto amatérske, b) zložené iba z domácich hráčov.
Vynikajúce individuálne výsledky
dosiahol ako vždy Ján Beleš, ktorý by
mohol hrávať aj 1. ligu. Zrejme prestúpi do iného družstva. Neuveriteľne
dobré výsledky dosiahol mladý Tomáš
Pogáč, ktorý prekvapivo vyhral viacero
zápasov aj keď nastúpil za A-družstvo.
Hráči A-družstva a B-družstva pomohli ako každoročne pri organizovaní
súťaží neregistrovaných hráčov v stolnom tenise v piatich rôznych kategóriách.

Treba poďakovať Obecnému úradu
za zvýšenie finančnej podpory stolných
tenistov. Nedosahuje síce hodnotu
spred 3 rokov, ale hráči budú z vlastného platiť ZDŠ za telocvičňu menej ako
počas minulých dvoch rokov, v ktorých
sme prišli najprv o 2., a potom aj o 3.
ligu.
V nižšie uvedenej tabuľke uvádzame umiestnenie hráčov Dunajskej Lužnej v oficiálnych krajských rebríčkoch
za posledné tri sezóny. Celkove bolo
hodnotených 760 hráčov. Z tabuľky
je zrejmé, že stolný tenis v Dunajskej
Lužnej je na predpovedanom zostupe
a hráči si zhoršili svoje postavenia.
Je to dôsledok viacročnej neutešenej
situácii, neporovnateľne horšej, akú
majú iné stolnotenisové oddiely, resp.
náš futbalový oddiel. Domáce zápasy
sa budú hrávať v telocvični ZDŠ vždy
v stredu od 18.30 h.
Ivan Baláž
predseda
stolnotenisového oddielu

Poradie v stolnotenisovom rebríčku rebríčku SR
(bratislavský kraj)
pre r. 2014/2015
pre r. 2013/2014
pre r. 2012/2013
69
31
62
110
90
112
116
97
119
122
98
120
271
120
140
279
310
327
329
345
361
373
332
349
392
371
386
398
439
452
422
424
438
494
370
385
611
508
521
645
657
566
577
686
601
609

Už tretí rok prebieha s úspechom cvičenie BODY WORK v Miestnom kultúrnom stredisku.
Je to silovo-vytrvalostný tréning zameraný na posilňovanie svalstva celého tela. Cvičenie je zamerané na zlepšenie telesnej kondície a tvarovanie postavy bez záťaže kĺbov.
Dvakrát do týždňa sa stretáva na ňom pomerne veľká skupina žien mladších i tých starších, ktoré nemajú problém s držaním tempa s ostatnými cvičenkami.
Pravidelnosť zaručuje okrem príjemného pocitu z pohybu aj pozitívne výsledky.
Pridajte sa k nám – každý utorok a štvrtok od 19.30 do 20.30 h v MKS Dunajská Lužná.
Mgr. Zitka Horníková
cvičiteľka
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Pozývame Vás na

Koncert legendárneho „moravského slávika“
Jožka Černého s cimbalovou muzikou
v Miestnom kultúrnom stredisku Dunajská Lužná
v piatok 10. októbra 2014 o 19.00 h.
Predpredaj vstupeniek je v obecnej knižnici každý utorok a stredu od 14 do 18 h.
a piatok od 14 do 16 h. Vstupné je 10 eur – Informácie na tel. čísle 0903 564 955
Jožka Černý je spevákom, ktorý spieva svojim srdcom melódie odovzdávané z generácie
na generáciu. Predal už niekoľko miliónov platní. Niektoré piesne sa v jeho podaní
stali legendou - Za tú horu, za vysokú, Keď sem šel z Hradišťa .... Okrem toho,
že s cimbalovou muzikou naspieval stovky piesní, má v repertoári aj obrovské šlágre
dychovej hudby. Piesne, ako Neďaleko od Trenčína, Okolo seče, Břeclavská kasárňa
a mnoho iných, spieval už so slávnou dychovkou Moravanka.
Pre neobvyklý rozsah a nádhernú farbu hlasu milujú Jožka Černého tak doma
na Morave, v Čechách, ale rovnakou mierou aj u nás na Slovensku.

VÝSTAVA K 40. VÝROČIU VZNIKU OBCE – DUNAJSKÁ LUŽNÁ MENÍ SVOJU TVÁR
Z iniciatívy Komunitného združenia v Dunajskej Lužnej a v spolupráci s obcou Dunajská Lužná pripravili zostavovateľky výstavy
pani Mária Kozová, Mária Ducková – Adamcová, Eva Pavelková a Oľga Reptová k 40.
výročiu vzniku obce Dunajská Lužná výstavu „Dunajská Lužná mení svoju tvár“.
Cieľom výstavy je priblížiť občanom
a návštevníkom obce významné premeny,
ktoré sa udiali v posledných desaťročiach
v jednotlivých miestnych častiach našej
obce, ale aj v rôznych oblastiach nášho života. Pri príprave panelov pre výstavu nadviazali na ich predchádzajúce aktivitu, a to
vybudovanie náučného chodníka a vydanie
brožúrky „Historické, kultúrne a prírodné pozoruhodnosti obce Dunajská Lužná“ (2011)
a výstavu „Organizácie a združenia – zdroj
bohatej činnosti našich občanov“ (2013).
Pre výstavu k výročiu vzniku obce v roku
2014 pripravili 18 tematických panelov,
ktorých zostavenie si vyžiadalo veľké množstvo informácií a fotografií nielen z archívov
obce, archívu Senior Klubu, ktorý sa zbieraniu starých fotografií venuje už 12 rokov,
z Pamiatkového úradu SR, archívov ZŠ,
MŠ, Poľnohospodárskeho družstva Úsvit
a z archívov miestnych spolkov, záujmových
organizácií, občianskych združení a iniciatív.
(Výber z textu úvodného panelu výstavy)
-jvVýstava bola slávnostne otvorená na Dni
obce 06. 09. 2014 a premiestnená do priestorov Miestneho kultúrneho strediska. Pre
verejnosť je prístupná v pracovných dňoch
v popoludňajších hodinách a počas kultúrnych akcií.

Stánky kultúrno-spoločenského života prešli 70-ročnou cestou
Dunajská Lužná vznikla v roku 1974 spojením obcí Jánošíková, Nová Lipnica Nové Košariská. Až do spojenia všetky tri samostatné obce žili svojim kultúrnospoločenským životom, ktorý sa sústreďoval hlavne v kultúrnych domoch. Kultúrne domy boli síce malé, ale pri kultúrnej akcii praskali vo švíkoch.
Pozrime ich históriu i súčasnosť..

OBEC JÁNOŠÍKOVÁ, V SÚČASNOSTI MIESTNA ČASŤ JÁNOŠÍKOVÁ
Kultúrny dom bol v strede
obce, konali sa v ňom
divadelné predstavenia,
tanečné zábavy, oslavy výročí,
žiacke programy, diskotéky. Na
podujatiach bola vždy bohatá
účasť.
V roku 1993
budovu obec
predala
súkromnému
podnikateľovi,
ktorý v nej
zriadil
autodielňu.
Fotografia
predstavuje
stav v r. 2003.

OBEC NOVÁ LIPNICA, V SÚČASNOSTI MIESTNA ČASŤ NOVÁ LIPNICA

Častými podujatiami
v kultúrnom dome boli tanečné
zábavy a estrádne vystúpenia.

Kultúrny dom bol na konci súčasnej
Lipnickej ulice a slúžil aj ako
kinosála.

V súčasnosti je v jednej časti predajňa
zmrzliny a celá budova sa prestavuje
a nadstavuje.

Kultúrny dom po vybudovaní
Klubu mládeže sa prestal
využívať, chátral a postupne ho
vandali ničili. V súčasnosti na
jeho mieste stojí rodinný dom.

V r. 1971 lipnickí mládežníci presadili
zámer vybudovať väčší kultúrny stánok –
Klub mládeže. Na fotografii vidieť
výkopové práce. Klub mládeže bol
dokončený až v r. 1976, keď už N. Lipnica
sa stala súčasťou Dunajskej Lužnej.
Po spojení obcí sa centrom kultúrneho života stal väčší kultúrny dom v časti N. Košariská a táto
budova Klubu mládeže začala slúžiť iným účelom. V súčasnosti je tu materská škola a stacionár.

OBEC NOVÉ KOŠARISKÁ, V SÚČASNOSTI MIESTNA ČASŤ NOVÉ KOŠARISKÁ

V strede obce na námestí bola táto budova kultúrneho domu,
kde sa konali všetky dôležité kultúrno-spoločenské i politické
podujatia. Na fotografii je zhromaždenie občanov Nových
Košarísk pred prípravou na žatvu v roku 1951.

Fotografia budovy v roku 2002
Fotografia budovy z roku 2014
Po postavení nového kultúrneho domu bola budova využívaná ako
predajňa. V 60.-70. rokoch tu bola Samoobsluha a v bočnej časti Mäsoúdeniny. Isté obdobie v jednej časti bol bazár, neskôr obchod Všetko za
49 Sk, predajňa vína. Potraviny VIMA v budove pretrvali dve desaťročia.
V súčasnosti sú v budove rôzne predajne i rýchle občerstvenie.

V ROKU 1960 BOL V NOVÝCH KOŠARISKÁCH POSTAVENÝ NOVÝ
KULTÚRNY DOM

V tejto budove bola v 50. až 60.
rokoch kinosála, dvakrát
týždenne sa premietali filmy
pre dospelých a v nedeľu
popoludní pre deti.

V súčasnosti je v budove
reštaurácia, predaj kovových
výrobkov a predaj kvetov.

REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU V ROKU 1987-88

So stavbou kultúrneho domu sa začalo v r.
1959. Staval sa v Akcii Z, občania každú
sobotu prichádzali pomáhať na stavbu.
Mládežníci aktívne pomáhali pri stavbe
i úprave okolia.
V 60. r. a začiatkom 70.
r. boli na poschodí
umiestnené kancelárie
JRD Úsvit.
Fotografia zo 70. rokov je svedkom, že na oslavách
občania zapĺňali sálu až do posledného miesta.

Kultúrny dom v roku 1973.

Po rekonštrukcii bol kultúrny
dom premenovaný na
miestne kultúrne stredisko, na
fotografii z roku 1995 je
pohľad na budovu od Hlavnej
ulice.

Po spojení obcí do Dunajskej Lužnej
bolo potrebné zrekonštruovať
kultúrny dom. Rekonštrukcia sa robila
v rokoch 1987-88, v sále boli
umiestnené posuvné schody so
sedadlami, ktoré sa využívali pri
oslavách a premietaní filmov.

Tradičné vianočné posedenie dôchodcov v roku 2005.

MIESTNE KULTÚRNE STREDISKO V SÚČASNOSTI

V roku 2006 sa začalo
s rekonštrukciou a prístavbou
kultúrneho strediska
z prostriedkov EÚ, práce boli
ukončené v roku 2008.

Otvorenie
kováčskej
galérie
a výstavy
kniežacie
mohyly
v roku 2012.

Koleso života

Fotografie z roku 2014 predstavujú štyri pohľady na súčasné MKS.

Výstava ruží v r.
2012 v malej sále
kultúrneho
strediska.

Vystúpenie mažoretiek
v roku 2013 vo veľkej
sále kultúrneho
strediska.

Ukážky pohrebnej keramiky
z kniežacích mohýl.

V MKS sa v súčasnosti organizujú plesy, zábavy, posedenia, výročné schôdze, výstavy, kultúrne programy, stretnutia mamičiek s deťmi i predajné akcie. Na
poschodí sa nachádza miestna knižnica a kováčska galéria s výstavou o kniežacích mohylách. Na prízemí sú vyhradené priestory pre výtvarné oddelenie ZUŠ.
Obsah panela pripravila: Mária Ducková-Adamcová
Grafické spracovanie panela: Mária Kozová
Dizajn nadpisu: Peter Blaho
Fotografie: archív Senior klubu, archív obce, Mária Ducková-Adamcová, Anna Klčová, Ján Jirků, Ladislav Čisárik ml., Róbert Rigó
Panel bol zostavený ku Dňu obce v roku 2014 a bol vytlačený s finančnou podporou obce Dunajská Lužná a Bratislavského samosprávneho kraja
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Takto sme si užívali
DEŇ OBCE 2014

Fotogaléria zo Dňa obce je na www.dunajskaluzna.sk
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