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Učitelia a zamestnanci ZDŠ a zamestnanci
školskej jedálne v školskom roku 1974-75

Fotografie: archív Senior klubu
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Žiaci 9.A triedy ZDŠ s triednou učiteľkou
Annou Grňovou v školskom roku 1974-75

Žiaci 9.B triedy ZDŠ s triednou učiteľkou
Annou Hrajnohovou v školskom roku 1974-75
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Milí spoluobčania,
drahí priatelia,
dovoľte mi, aby som sa k Vám
opäť prihovoril a v krátkosti Vás
informoval o práci, ktorú pre Vás i
blaho našej obce robíme.
V oblasti investičnej výstavby
sme v tomto roku zrealizovali
tieto aktivity:
– časť chodníka Hlavná –
Vodárenská spolu s priechodom cez cestu 1/63,
– spevnená plocha a vsakovacia šachta na Letnej,plocha slúži najmä pre rodičov
žiakov ZŠ a jej návštevníkov,
– rekonštrukcia strešnej krytiny na budove telocvične
a školskej jedálne ZŠ,
– zateplenie a fasáda Materskej školy na Brezovej ulici,
– oprava chodníkov na Hlavnej, Košarišskej, Miloslavovskej, Lipnickej a Orechovej
ulici,
– rekonštrukcia
cintorína
v časti Nové Košariská.

Do konca októbra
ešte zrealizujeme:
– rekonštrukcia časti Zdravotníckej ulice,
– rekonštrukcia Slnečnej ulice,
– dokončenie Sadovej ulice,
– dokončenie Morušovej ulice,
– rekonštrukcia školskej jedálne s navýšením kapacity
kuchyne,
– vybudovanie 8 nových tried
ZŠ.
Vstúpili sme do rokovania s majiteľmi pozemkov pri COOP jednote a Dobrých jablkách s cieľom vybudovať v týchto miestach
autobusové zastávky.
Vzhľadom na obmedzený rozpočet obce sa snažíme o zabezpečenie financovania plánovaných
investičných akcií i z prostriedkov
EU. Je to však veľmi náročná práca determinovaná najmä zdĺhavou
legislatívou. I keď je investičná
výstavba jednou z našich priorít, sme nútení zmieriť sa s odsúvaním niektorých projektov práve
v dôsledku tohto problému.

Za mojím plotom končí svet?
Čierne skládky na verejných priestranstvách
v obci a na súkromných pozemkoch
Obec s príchodom jari zaznamenala množstvo novovzniknutých čiernych skládok. Žiaľ, mnohí obyvatelia obce
sa zbavujú pokosenej trávy a konárov ich vyhodením za
svoj plot či ich uložením na verejné priestranstvá.
Týmto chceme upozorniť všetkých
obyvateľov obce, že aj biologicky
rozložiteľný odpad je odpadom a že
jeho uloženie na iné miesto než na
miesto určené obcou je priestupkom
podľa § 80 ods. 1 písm. b) zákona č.
223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov. Za
tento priestupok môže obec uložiť
pokutu do výšky 165,96 eura.
Žiadny pozemok – ani ten, ktorý
možno na prvý pohľad pôsobí tak, akoby nikomu nepatril, nie je určený na vyhadzovanie odpadu. Pre tento účel má

Lužniansky spravodaj 2/2014

VÚB oznámila, že od 1. júla
2014 uzatvára svoju pobočku
na Hlavnej ulici z dôvodu nerentabilnosti. Napriek rokovaniam
i ponúkaným benefitom zo strany
obce predstavenstvo banky svoje
stanovisko nezmenilo. Som toho
názoru, že takáto služba je pre našich občanov dôležitá, preto som
inicioval rokovania s viacerými
peňažnými ústavmi. Verím, že
rozhovory dospejú do úspešného

obec zriadený zberný dvor, kde je možné bezplatne odovzdať vytriedené zložky komunálneho odpadu.
Bc. Viera Dikošová
doprava, odpady, výruby drevín, cintoríny,
ovzdušie, školstvo, organizácie, OcÚ
V Parku M. R. Štefánika sa odpad začal kopiť
už dva dni po brigáde Spolku rodákov M.R.Š.
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konca a v druhom polroku 2014 sa nám podarí zabezpečiť adekvátnu náhradu.
Často som smutný, keď sa na sociálnych sieťach
stretnem s neoverenými informáciami či priamo dezinformáciami o dianí v našej obci. Preto by som
chcel všetkým našim občanom i širokej verejnosti
ponúknuť, aby sa prostredníctvom kontaktov zverejnených na stránke obce obrátili priamo na mňa alebo referenta, ktorý danú oblasť spravuje a vyžiadali
si informácie priamo zo zdroja. Iba tak budeme mať
záruku, že správy, ktoré sa dozvedáme, sú skutočne pravdivé.
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Vážení spoluobčania, milí priatelia, pred nami je
letné obdobie. Je to čas horúčav, plných klasov i obťažkaných stromov. No i čas dovoleniek a prázdnin.
Je to obdobie, ktoré využívame na regeneráciu a odpočinok. Rád by som Vám zaželal, aby ste ho strávili
v plnom zdraví, v kruhu priateľov a ľudí, ktorí Vás
majú radi a v spoločnosti ktorých sa cítite šťastní.
S úctou

Štefan Jurčík,
starosta obce

Uznesenia a dokumenty obecného zastupiteľstva
Vážení spoluobčania,
prinášame Vám výber z najdôležitejších uznesení a dokumentov schválených OZ za obdobie apríl – máj 2014.
Uznesenie č. 2014/04-12 zo dňa 29. 04. 2014
OZ udeľuje pri príležitosti Dňa matiek – odmenu obce pre pani Jurinu Falcovú, Lipnická 51 a pani Alžbetu Veselú st., Krajná 19.
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.
OZ schvaľuje VZN č. 5/2014, ktorým sa mení VZN č. 14/2012, o miestnych daniach a poplatku.
Všetky uznesenia zo zasadnutí obecného zastupiteľstva nájdete na webovej stránke obce www.dunajskaluzna.
sk v časti Dokumenty OZ spolu so zápisnicou a zvukovým záznamom. V prípade, že nemáte prístup na internet,
môžete sa v tejto záležitosti obrátiť na pracovníkov obecného úradu.
-jv-

Výstavba rýchlostnej cesty R7
Obec Dunajská Lužná, tak ako okolité obce, kvôli
neúprosnej dopravnej situácii s veľkou nádejou čaká
na výstavbu rýchlostnej cesty R7, ktorá by mala v budúcnosti vyriešiť dnes neúnosnú situáciu.
Z dôvodu zvýšeného záujmu občanov o informácie
ohľadne stavu, v akom sa výstavba nachádza, vám
chceme touto cestou poskytnúť aspoň základné informácie.
Výstavba úseku, ktorý sa týka našej obce je rozdelená na dve etapy – Dunajská Lužná – Holice (1. etapa) a Bratislava – Dunajská Lužná (2. etapa).
Etapa Dunajská Lužná – Holice je z časového hľadiska ďaleko pred 2. etapou Bratislava – Dunajská
Lužná.
V 1. etape je vydané územné rozhodnutie, vykonaný geologický prieskum a ukončené majetkovoprávne
usporiadanie pozemkov pod stavbou R7. Naopak 2.
etapa má výrazný časový sklz, územné rozhodnutie

bolo vydané len 27. 03. 2014, a kvôli odvolaniu podanému ÚSVIT pri Dunaji PD, ešte nie je právoplatné. Situácia s podávaním odvolania sa opakuje aj pri
rozhodnutí na vykonanie inžiniersko-geologického
prieskumu, a to od roku 2012. Z uvedených dôvodov
bolo rozhodnutie na vykonanie inžiniersko-geologického prieskumu a vstupu na nehnuteľnosti vydané až
28. 04. 2014 a predpokladaný termín začatia prác je
31. 05. 2014. Musíme len dúfať, že všetky rozhodnutia
nadobudnú v čo najkratšom čase právoplatnosť a aj 2.
etapa cesty R7 sa posunie dopredu a v krátkom čase
dôjde aj k majetkovoprávnemu usporiadaniu vlastníctva k pozemkom pod stavbou a následne k začatiu
výstavby, ktorej termín je predbežne stanovený na koniec roka 2015.
Ing. Zuzana Apfel
správa majetku obce, OcÚ
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Daň z nehnuteľností – aktuálne informácie
Obec Dunajská Lužná vyberá daň z nehnuteľností na
základe zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné

stavebné odpady v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia č. VZN – 12/2013 (účinné od 01.01.2013).

Prehľad predpisu dane z nehnuteľností v jednotlivých rokoch:

Rok
2011
2012
2013
2014*

Rozhodnutie (ks)
2815
2012
3083
2917

Ročný predpis (eur)
271 838,16
305 523,66
320 315,53
323 833,77

Rok *2014 momentálne nie je uzatvorený, keďže len
v mesiaci apríl – máj 2014 boli rozhodnutia na úhradu
zasielané a úhrady prebiehajú v týchto dňoch. Počty
a sumy rozhodnutí sa budú ešte navyšovať z dôvodu
ďalšieho vyrubovania.
Daňovníkov, u ktorých z titulu nezaplatenia dane
z nehnuteľností vznikli nedoplatky, správca dane písomne vyzýva k ich zaplateniu. Výzvy sú zasielané
a doručované do vlastných rúk. Ak nedôjde k úhrade
dane, postupuje správca dane podľa ustanovení zákona o správe daní a poplatkov a to daňovým exekučným
konaním. Ako je všeobecne známe, exekučným konaním sa dlžná suma výrazne zvýši o ďalšie poplatky.
Dovoľujeme si pripomenúť, že v zmysle zákona
č. 563/2009 Z. z. o správe daní a poplatkov vyplývajú sankcie pri nedodržaní termínov podania daňových
priznaní či za vznik alebo zánik dňovej povinnosti ako
aj pri nedodržaní termínov platieb daní a poplatkov.
Lehota na zaplatenie daní: Je stanovená v rozhodnutí – do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia.

Nedoplatky (eur)
7 674,91
11 057,54
14 284,41

Uhradená daň v %
97,18
96,38
95,54

Často sa opakuje chyba – že daňovník dane
z nehnuteľností si nesplní povinnosť podania priznania k dani z nehnuteľnosti pri predaji nehnuteľností.
Rozhodnutia sú zasielané pôvodným majiteľom,
ktorí sa až následne spamätajú. Verejná správa zatiaľ
neprešla celkovou informačnou zmenou, ktorá prepojí
verejné registre, aby mohli samosprávy kontrolovať aktuálne údaje, a preto je potrebné riadiť sa momentálne
platným zákonom. Povinnosťou daňovníka je podať
priznanie za každú zmenu správcovi dane, kde za
nesplnenie uvedeného ukladá správca dane sankcie.
Sankcie za nezaplatenie včas: Správca dane uloží
pokutu podľa daňového poriadku vo výške najmenej
5 eur, najviac do 3000 eur. Ak daňový subjekt nepodá
priznanie ani na základe výzvy správcu dane, uvedená
pokuta sa uloží v rozpätí najviac do výšky vyrubenej
dane, nie menej ako 10 eur, najviac však do 6 000 eur.
Magdaléna Hanuliaková
dane a poplatky, OCÚ

O postupe pri vystavovaní
prvého občianskeho preukazu

UPOZORNENIE

Občania, ktorí dovŕšili 15 rokov a musia si vybaviť
prvý OP, postupujú nasledovne:

Pobočka banky VÚB
so sídlom v priestoroch MKS
v Dunajskej Lužnej
končí svoju prevádzku
26. júna 2014.

1. najprv musí prísť rodič s kópiou rodného
listu dieťaťa na Obecný úrad Dunajská
Lužná na referát evidencie obyvateľstva.
2. tu mu vystavia REGOB lístok, ktorý zašle
pracovníčka Ocú spolu s rodným listom
poštou do Senca na Okresné riaditeľstvo
PZ.
3. o dva týždne na to môže jeden z rodičov
spolu s dieťaťom ísť na Okresné riaditeľstvo
PZ do Senca, odd. dokladov, Hurbanova
21, Senec.
Zuzana Mészárosová
evidencia obyvateľstva, OcÚ

Najbližšia pobočka banky
je pre klientov otvorená
v Šamoríne s predĺženými
otváracími hodinami
počas pracovných dní.
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Som súčasťou obce, tvorím jej budúcnosť
Obec Dunajská Lužná, v zmysle zákona č. 539/2008
Z. z o podpore regionálneho rozvoja, zabezpečuje spracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (ďalej PHSR) obce Dunajská Lužná na obdobie
2014 – 2020. Ide o strategický dokument, ktorý sa koncepčne spája a nadväzuje na dokumenty regionálneho
rozvoja SR – Národná stratégia regionálneho rozvoja,
schválená v roku 2010, ako aj na Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavského kraja.
Predpokladáme, že už v priebehu júna 2014 bude
na verejnú diskusiu predložený návrh PHSR obce
na obdobie 2014 – 2020. Očakávame, že aktívna účasť
obyvateľov obce prinesie množstvo progresívnych a realizovateľných návrhov ďalšieho rozvoja obce.
Význam tohto dokumentu je verejnosťou nedocenený.
Mal by zabezpečiť kontinuitu rozvoja obce nezávisle na
politických, či systémových zmenách, byť základom pre
plnenie úloh samosprávy, podkladom pre tvorbu ďalších
rozvojových dokumentov týkajúcich sa rôznych oblastí
(územné plánovanie, finančné plánovanie, akčné a komunitné plány a pod.). Je škoda, keď sa občan postaví
len do role kritika a nie aktívneho tvorcu.
Prvý PHSR obce spracovaný na roky 2008 – 2013
schválilo obecné zastupiteľstvo uznesením č. 2008/1302 dňa 30. 09. 2008.
Približne tri štvrtiny plánovaných projektov a zámerov tohto programového dokumentu bolo zrealizovaných čiastočne alebo úplne a treba podotknúť, že
dokument významne poslúžil aj pri čerpaní prostriedkov z fondov EÚ.
Len okrajovo uvediem časť zo realizovaných zámerov
a ich prínos pre obec:
– vďaka projektu „Revitalizácia parku, spevnených plôch s detským ihriskom a rekonštrukcia
multifunkčného ihriska v obci Dunajská Lužná“
boli revitalizované chodníky, parkovanie, futbalový
štadión, detské ihrisko ... na sídlisku na Brezovej
ul. v časti Jánošíková,
– generálna rekonštrukcia MKS priniesla prednášky, cvičenia, kultúrne podujatia, knižničný pro

gram, internetový priestor pre verejnosť v knižnici, otvorenie stálych výstav – expozícia náleziska
kniežacích mohýl, stála galéria rómskeho kováčskeho remesla, výstavy fotografií z histórie obce,
výstavy umeleckej tvorby žiakov ZUŠ, cvičenia pre
verejnosť, priestory pre dychovú hudbu Lužanka,
program detského centra Ostrovček ....,
– v spolupráci so ZOHŽO Šamorín a z prostriedkov
Envirofondu v roku 2012 bol dobudovaný zberový dvor v obci,
– 	 zvýšenie bezpečnosti dopravy v obci a predchádzanie nehodám – zriadenie osvetlenia priechodu pre chodcov na Hlavnej ceste,
– inštalácia signálneho semaforu na ceste I/63 na
priechode pre chodcov,
– obnova značenia priechodov pre chodcov na komunikáciách v Novej Lipnici, Jánošíkovej a Nových
Košariskách,
– štúdia dopravy je podkladom pre spracovanie lokálnych realizačných projektov organizácie riešenia dopravy, dopravných opatrení v obci,
– v rámci koncepcie miestneho územného systému ekologickej stability bol v roku 2012 vypracovaný Generel zelene s prehľadom o plochách
a výmerách, inventarizácii zelene, návrhmi rozvoja
a údržby, vytvorený bol náučný chodník v obci,
vďaka ktorému má široká verejnosť možnosť zoznámiť sa s históriou obce, kultúrnymi pamiatkami,
zaujímavosťami,
– naplnením koncepcie obnovy a využívania kultúrneho dedičstva sú čiastkové podujatia a aktivity na podporu obnovy a zachovania hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva – aktívna
činnosť a stretnutia rodákov, zachovanie tradície
spomienok na prácu a odkaz M. R. Štefánika, púte
k Madone Žitného ostrova, fašiangy, Jánske ohne,
Deň obce atď.
RNDr. Iveta Löffler Řičánková
prednostka OcÚ

Ako postupovať v prípade, ak je na súkromnom pozemku
postavená verejno-prospešná stavba
Historickými udalosťami bolo spôsobené, že v našom štáte sa relatívne často vyskytuje jav, pri ktorom je na súkromnom
pozemku postavená verejno-prospešná stavba – cestná, miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník,
nekryté parkovisko –, ktorá je vo vlastníctve obcí alebo štátu. Ak pozemok pod touto stavbou nie je v katastri nehnuteľností
oddelený, nemá samostatné parcelné číslo a účel jeho využitia nie je špecifikovaný ako pozemok, na ktorom je postavená
inžinierska stavba – cestná, miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich
súčasti, platí jeho vlastník za pozemok daň podľa účelu využitia uvedeného na liste vlastníctva.
Aby vlastníci pozemkov neplatili daň za pozemok, ktorý neužívajú, je potrebné dať si vypracovať geometrický plán
na odčlenenie pozemku pod verejno-prospešnou stavbou, kde bude špecifikovaný účel využitia pozemku – pozemok
na ktorom je postavená inžinierska stavba – cestná, miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník,
nekryté parkovisko a ich súčasti, a tento dať zapísať do katastra nehnuteľností. Nehnuteľnosť je následne potrebné uviesť
do daňového priznania, kde bude oslobodená od dane.

Ing. Zuzana Apfel
referent správy majetku obce, OcÚ
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Vitajte na zberovom dvore
Vážení občania, milí priatelia,
kto by z nás obyvateľov Dunajskej Lužnej nechcel mať
pekný dom, byt, dvor, prípadne záhradku či záhradu. Zariadenie a hlavne údržba uvedených nehnuteľností stojí
však nemalé financie, ale najmä nejakú tu námahu a prácu.
Občas je potrebné výbavu, zariadenie a biologický materiál
v záhradách ošetriť, prípadne vymeniť. Vtedy nastáva otázka a aj zároveň problém, kam s nepotrebným materiálom,
pretože vývozná nádoba má slúžiť predovšetkým na zmesový tuhý komunálny odpad. Zákony SR o životnom prostredí
a všeobecne záväzné nariadenia miestnej samospráve riešia aj túto problematiku: http://www.dunajskaluzna.sk/dokumenty-oz-pravne-predpisy-obce-vzn-platne .
Biologicky rozložiteľný odpad by sme mali kompostovať
alebo zaviesť na zberový dvor. A tak aj miestna samospráva
našej obce v ich zmysle vyšla v ústrety občanom a zriadila
ešte pred rokom 2005 zberový dvor, ktorý sa nachádza na
obecnom pozemku v časti Jánošíková. Jeho prevádza bola
spočiatku nekoordinovaná. Dvor nebol oplotený a ani uzavretý. Po získaní grantu z Enviromentálneho fondu v roku
2011 pristúpilo nové vedenie obce ku generálnej úprave
a prestavbe už jestvujúceho dvora. Po úspešnom ukončení
prác (oplotenie areálu, spevnenie plochy, osvetlenie celého
areálu, prestavba miestnosti pre správcu, vrátane hygienického a sociálneho zariadenia) prijalo v roku 2011 OZ svojím uznesením č.2011/07-14 aj nový prevádzkový poriadok:
http://www.dunajskaluzna.sk/sluzby-odpady-zberny-dvor.
Zároveň boli na zberový dvor prijatí noví zamestnanci obecného úradu, ktorí dôsledne napĺňajú jeho literu za účelom
skvalitnenia, ochrany a tvorby životného prostredia našej
obce.
Začiatky veru neboli ľahké. Prísne a nekompromisné
vyžadovanie separovania a triedenia dovezeného odpadu
zo strany správcov zberového dvora neboli mnohým našim
občanom „pochuti“, lebo neboli na také podmienky zvyknutí.
Dnes je tomu už inak. Čas veľa vyriešil a postupne nastal

obrat k lepšiemu. K spokojnosti vedenia obce, správy zberového dvora, ale i samotných občanov. Za túto ústretovosť,
rešpektovanie pokynov a spoluprácu vám vážení návštevníci, milí klienti (ktorých vás príde v sobotu na zberový dvor aj
250) sa chcem v mene svojom i v mene správy zberového
dvora úprimne poďakovať. Spolupráca obecnej samosprávy
so svojimi občanmi v tejto oblasti sleduje len jeden cieľ, a to:
AKO NAŠU OBEC UROBIŤ EŠTE KRAJŠOU A ÚTULNEJŠOU.
Aj keď som v predošlých vetách konštatoval zlepšenie
a skvalitnenie prevádzky zberového dvora, stále je čo vylepšovať. Ako ma informovali pracovníci poverení správou zberového dvora, ešte vždy sa nájdu medzi návštevníkmi takí,
ktorí nerešpektujú nariadenia pracovníkov zberového dvora,
neriadia sa ich usmerneniami a miešajú v privezenom odpade „ hrušky s jablkami“. Neraz nastane situácia, že privezú
na zberový dvor odpad, ktorý tam v zmysle zberového poriadku vôbec nepatrí. Vysvetľovanie a odmietanie prevzatia
takého odpadu zvyšuje len napätie a narušuje vzťahy. Toto
sú príklady možného zlepšenia služieb zberového dvora
zo strany jeho správy. Veľmi uvítame podnetné návrhy od
všetkých občanov, ktorí pravidelne či občas využívajú služby zberového dvora. Obecná samospráva spolu s pracovníkmi zberového dvora je tu pre vás a vaša spokojnosť je
naším cieľom.
Vážení spoluobčania, milí priatelia,
je na nás všetkých, obyvateľoch Dunajskej Lužnej, aká
je a aká bude naša obec, čo do vzhľadu či medziľudských
vzťahov. Všetko závisí od nás občanov. Komisia ochrany životného prostredia a verejného poriadku pri OZ, ktorá sa
o túto problematiku úprimne stará, vám srdečne ďakuje za
vaše návrhy ako zlepšiť prevádzku zberového dvora.
Ernest Németh
predseda Komisie ochrany životného prostredia
a verejného poriadku

Podporte náš DUB LETNÝ a KLIKajte!
Obec prihlásila chránený dub letný, ktorý rastie na pozemku pri obecnom úrade, do ankety Strom roka. Túto anketu vyhlasuje každoročne Nadácia ekoPolis. Cieľom ankety je upozorniť na krásu a hodnotu stromov a vzbudiť záujem ľudí o životné
prostredie.
Dub letný, ktorý rastie na pozemku pri obecnom úrade, bol vysadený niekedy
v čase korunovácie Márie Terézie (r.1741). Začiatkom tohto roka bol tento významný strom s vysokou estetickou a biologickou hodnotou a tiež mimoriadnym vekom po
dlhšom čase odborne ošetrený. Týmto zásahom získal na kráse, zdraví a zvýraznila sa
jeho majestátnosť.
Hlasovanie o STROM ROKA 2014 štartuje 10. júla  2014
a potrvá do konca septembra 2014 formou KLIKania na stránke
www.ekopolis.sk
Informácie nájdete v mesiacoch júl – september 2014
aj na stránke obce www.dunajskaluzna.sk.

-jv-
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NEZABUDNUTEĽNÝ LONDÝN
Aké by to bolo učenie angličtiny bez poznania britských
reálií. Preto sa prvý júnový týždeň skupina žiakov ZŠ Dunajská Lužná spolu so žiakmi z Lehníc vybrali prostredníctvom
cestovnej agentúry na návštevu hlavného mesta Veľkej Británie a jeho okolia.
24 hodinová cesta autobusom určite nenahradila komfort
leteckej dopravy, ale zážitok cestovania trajektom z francúzskeho Calais do anglického Doveru mal svoje čaro. Vynikajúci a priateľský sprievodca Maroš nás ani naše úbohé
nohy nešetril, takže vďaka nemu sme videli nielen všetko,
čo sa za taký krátky čas v hlavnom meste UK vidieť dalo –
Buckinghamský palác, Big Ben, parlament, Hyde park, mosty, nábrežie Temže, ale mali sme sa možnosť odfotografovať
so zaujímavými osobnosťami v múzeu voskových figurín, pozrieť sa na Londýn z londýnskeho ,,oka“, v prírodovedeckom
múzeu sme si vyskúšali simuláciu zemetrasenia, obdivovali
obrovské kostry dinosaurov a stihli sme i v národnej galérii
hodiť očkom na známe van Goghove Slnečnice.
V mestečku Windsor sme nazreli do okien pani kráľovnej
a v malebnom Canterbury sme sa kochali krásou najväčšej
anglikánskej katedrály v Anglicku.
K celkovej pohodovej atmosfére prispel nielen priateľský kolektív žiakov a pedagógov z Lehníc, ale aj príjemné
počasie, zaujímavé ubytovanie v karavanových domčekoch
pri mori hodinu a pol cesty od hlavného mesta a príjemná
slovenská strava, ktorú nám ako lordom dovážali ráno i večer autom priamo do mobilhomov.

MOŽE BYŤ NESKORO!
Ak budete očakávať spoľahlivé doručovanie zásielok,
potrebovať rýchlu zdravotnú pomoc či nebodaj zásah hasičov, môže byť neskoro hľadať tabuľky so súpisným a orientačným číslom niekde v pivnici. A či ich vôbec nájdete?
Podľa Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 31/2003
Z.z. o označovaní ulíc je stavebník povinný označiť nehnuteľnosť hneď po pridelení čísiel.
Pre účely jednoznačnej identifikácie budov je priradené unikátne číslo každej budove v rámci obce či lokality.
Číslo domu je súčasťou poštovej adresy.
Súpisné číslo stavby (čierne) je číslo, ktoré bolo
stavbe pridelené na základe kolaudačného rozhodnutia.
V jednej obci má jedno súpisné číslo jedna stavba.

Výborná investícia
– apartmány pri mori –
v Bulharsku.
Ceny od 22 300 eur,
priamo od majiteľa.
bhig@bhig.sk
tel.č. +421903765630

Nákup na známej ulici Oxford street urobil radosť všetkým
parádniciam, ale aj tým, ktorí chceli potešiť rodinu a známych
pekným darčekom.
Priaznivá cena pobytu a spokojnosť účastníkov zájazdu je
predpokladom, že podobné podujatia budeme organizovať aj
v budúcnosti. Žiakom školy sa chcem poďakovať za dochvíľnosť, vytrvalosť a seriózne správanie počas celého výletu,
pani učiteľkám za starostlivosť a priateľský prístup.
Iveta Slobodníková
riaditeľka školy

Ak súpisné číslo pozostáva z dvoch častí, súpisné je
to prvé. Napríklad pri čísle 290/37 je súpisným číslom
290, číslo 37 je orientačné číslo.
Orientačné číslo stavby (červené) je číslo, ktoré má
obec so systémom ulíc s názvami dovolené prideliť ako
unikátne každej budove v rámci ulice či námestia obce.
Obidve tabule musia byť umiestnené spolu vedľa
seba na čelnej strane domu tak, aby boli čitateľné a z
diaľky rozpoznateľné.
Sú to síce len „tabule“, ale ich správne umiestnenie
vám môže zachrániť život. Také jednoduché, že?
-jv-

KLIKNITE SI
Základná umelecká škola
Dunajská Lužná
má novú web stránku

www.zusdl.sk
kde nájdete okrem základných údajov
o odboroch, pedagógoch, kontakty a napríklad
aj termíny talentových prijímacích skúšok
na školský rok 2014/2015,
aj fotogalériu z posledných akcií.
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Materská škola v novom šate...
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Na Brezovej ulici máme novú materskú školu (staronovú). Dobre tušíte, práve v pondelok 28. 5. 2014 sa
dokončili zateplovacie práce. Materská škola je zateplená a vymaľovaná veselými farbami.
Chcem poďakovať za deti, ktoré sú nám všetkým, naša budúcnosť, vkladáme do nich veľké nádeje a obec
Dunajská Lužná ide príkladom.
Som rada, že pán starosta si plní svoje predvolebné sľuby v oblasti predškolskej výchovy
- v decembri 2013 postavená nová materská škola na Lipnickej ulici
- v máji 2014 zateplená materská škola na Brezovej ulici.

Pred zateplením MŠ 					

po zateplení MŠ 			

ĎAKUJEME

Akcie v materskej škole: športový deň, farma, karneval, vedecko-zábavné centrum Atlantis
Informácia
Všetky akcie pre deti, ktoré boli a ešte chystáme v tomto školskom roku 2013/2014 (MDD , Andersenova noc
a rozlúčka s predškolákmi), nájdete na našej stránke www.msdunajskaluzna.weblahko.sk/








Mgr. Mešťanová Božena,
riaditeľka MŠ
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dieťa partnerom
Má byť rodič prísny? Liberálny? Čo je
pre našu ratolesť do budúcna väčšou výhodou?
Vo výchove detí v tomto 21. storočí akosi všetci rodičia tápame. Od jasne
vymedzených hraníc a autoritatívnych
prístupov sme sa často presunuli k úplnej
uvoľnenosti a demokracii.
Nevieme či môžeme na dieťa zdvihnúť hlas alebo ruku. Hľadáme hranice
kde sa chceme v akom rozmedzí pohybovať, a kde už naopak nechceme hranice
prekročiť. Ako sa zbaviť hádok okolo čistenia zubov, nedojedenej večere, hodín
presedených u počítača.
Ako najlepšie vychovávať.
Policajt alebo učiteľ?
Princíp je veľmi jednoduchý a obvykle
začína fungovať okamžite.
Mali by sme však pristúpiť na to, že
dieťa je rovnocenný partner, ktorý má právo spolurozhodovať. Nepotrebuje upravovať, formovať a vlastne ani vychovávať.
Stačí mu poskytnúť dostatok priestoru,
aby sa mohlo rozvíjať. Základom je byť
spokojný.
Nadnesene povedané, rodič strhaný,
nahnevaný a vystresovaný nie je dobrý
rodič.

9

Slovo „nevýchova“ niektorých ľudí poburuje, predstavuje si anarchiu, nadvládu
detí. Sú to hlavne tí, ktorí idú po povrchu.
A tak sa nesnaží porozumieť potrebám
detí a rodičom. Vo výchove chceme deti
niekam dotlačiť.
V princípoch sa pracuje s niekoľko typov rodičov.
Rodič policajt, ktorý verí v autoritatívnu výchovu, taký rodič prichádza
s myšlienkou, že deti sú divoké a treba
ich skrotiť.
Rodič učiteľ sa snaží naopak o liberálnu výchovu, je presvedčený, že ako
učiteľ v škole, dieťa musí všetko naučiť.
Rodič nadšenec, dieťa hnevá a jemu
je to fuk. Je to voľná výchova, dalo by sa
povedať, až žiadna výchova.
A nakoniec je tu nevýchova, doporučovaný rodič partner. Chová sa k deťom
ako rovnocenný partner. Dokážu spoločne nájsť riešenie na akýkoľvek mysliteľný
problém, vie sa v pohode poradiť.
Nevýchova pre každého.
Je to ucelený systém, spôsob prístupu k dieťati. Môžeme ho začať používať
okamžite, bez ohľadu na vek dieťaťa. Je
jedno či má dcéra jeden rok alebo syn diagnostikovanú ADHD.
Je to jedno, aký problém rodič s deťmi
rieši. Môže to byť divokosť, lenivosť, vzdorovitosť, alebo neprimeraná poslušnosť.
Vždy sa nájde stále to jedno riešenie.

u našich susedov
Za zaujímavosťami prípadne históriou treba vždy
cestovať do vzdialenejších krajín alebo dokonca za oceány.
My sme sa vybrali za poznaním len kúsok za naše západné hranice na Moravu. Za veterného počasia, našťastie
však bez dažďa, sme navštívili krásne miesta. Prehliadku
zámku Náměšť na Hané sme absolvovali bez zapnutých
fotoaparátov, ale verím, že obrazy jednotlivých častí zámku či okolia nám zostanú nejakú dobu v pamäti – vkusné
priestory, vzácne porcelánové predmety aj expozícia starých
dobových bábik situovaných v minimaketách dobových domov.
V Olomouci, historickej perle Moravy, stálo za návštevu
múzeum Veterán Aréna, ktoré je najväčšie súkromné
múzeum veteránov v Čechách. Precíznu prácu českých
ručičiek vidieť nie iba na staručkých osobných, nákladných
automobiloch, motorkách, no aj na mnohých funkčných sta
rožitných telefónoch a rádiách.
Z veže olomouckej radnice sme mali ako na dlani všetky
blízke i vzdialenejšie historické pamätihodnosti mesta –
množstvo cirkevných objektov, námestia, fontány či univerzitu v malebných uličkách mesta, ktoré sme následne
aj navštívili s miestnym sprievodcom.
O zájazd bol od prvého dňa mimoriadny záujem a bol vy
predaný za jeden týždeň. Nemohli sme uspokojiť všetkých
hlásiacich sa. Tentokrát nedostal šancu ani jeden z náhradníkov. Tešíme sa z prejaveného záujmu a z toho dôvodu,

Je to totižto stále rovnaké riešenie:
partnerstvo, porozumenie, otvorená komunikácia.
Život bez hraníc.
Veľkú rolu pri výchove obvykle hrajú
hranice. Už od malinka sa snažíme jasne vymedziť deťom pole pôsobnosti. Čo
môžu, čo nemôžu, čo je či nie je správne.
Pokiaľ deťom budete hovoriť „toto môžeš“, „toto už nie“, alebo žiadne hranice
nie sú, „môžeš všetko“, vždy sa nakoniec
dostaneme do problému. V tom prvom
prípade bude dieťa možno dosť poslúchať kým príde do puberty, pretože sa
bude báť odvrávať. Alebo sa bude tváriť
pred Vami, že pravidlá dodržuje. Ako sa
však otočíte, zistíte, že sa chová úplne
inak.
Vie, že okrem rozkazu, ktorý nemusí
poslúchať, pre neho nič iné nemáte.
V druhom prípade neexistujúcich hraníc, deti Vám vylezú na hlavu, fungovať
to tiež nebude.
Tá ideálna cesta je iná, rodič začína
objavovať tie vnútorné hranice, nie tie
vonkajšie. Miesto toho, aby sme deťom
ukázali čo sa smie a čo nie, hovoríme
o sebe.
www.nevychova.cz
Božena Mešťanová

že môžeme našim občanom ponúknuť vybočenie z kaž
dodenného stereotypu.
V júni sme absolvovali ešte jeden celodenný výlet a to
do Mikulova, Velehradu a na degustáciu moravských vín
do obce Petrov-Plže. Blízka Morava má okrem týchto ešte
množstvo ďalších nádherných miest, ktoré stoja za naše
poznanie ... a tak možno už v krátkej dobe sa tam spoločne
vyberieme.
Ing. Eugen Oltus
riaditeľ neziskovej organizácie
Zelená Dunajská Lužná
Fotografia: Anna Klčová
Na prehliadke Olomouca
dostala zabrať aj nejedna
krčná chrbtica.
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95. výročie tragickej smrti generála M. R. Štefánika
Každoročne sa tretieho mája, v predvečer výročia tragickej
smrti generála M. R. Štefánika, koná spomienková slávnosť v
jeho rodnej obci v Košariskách a na Bradle, ktorej sa takmer
pravidelne zúčastňujú aj predstavitelia našej obce, evanjelického cirkevného zboru, ako aj členovia pobočky Spolku
rodákov M. R. Štefánika. Medzi účastníkmi spomienky sme
nechýbali ani tento rok (M. Tesárik, poslanec OZ, A. Tesáriková, E. Pavelková, M. Plačková, E. Ružeková – ev. farárka,
I. Fajnor, O. Reptová). Osobnosť M. R. Štefánika si organizátori spomienkovej slávnosti pripomenuli viacerými akciami. V
Národnom dome Štefánikovom bola zaujímavá výstava Obrana hraníc Československa v rokoch 1918 – 1919, v kostole
spomienkové služby božie, na nádvorí rodného domu bola
milá slávnosť odovzdania repliky zástavy Československých
légií. V podvečer sa účastníci spomienky presunuli na Bradlo. Niektorí autami, iní pešo - v rámci snahy obce Košariská
obnoviť fakľový pochod historickou cestou na Bradlo, ktorou

išiel v roku 1919 smútočný sprievod . Na mohyle sme položili kvety. Po príhovoroch, v ktorých odzneli slová obdivu
a úcty k životu M. R. Štefánika, ale aj výzvy najmä k mladej
generácii k pestovaniu hrdosti na našu históriu a naše významné osobnosti, sa na záver v rohoch mohyly rozhoreli
vatry. Oheň, ktorý bolo vidieť v širokom okolí, pripomenul,
že na nášho rodáka nezabúdame a že si ho ctíme. Tradičná spomienka na tragickú smrť M. R. Štefánika u nás v obci
v rámci vlastenenckej pochôdzky sa konala 6. mája. Opäť to
bola dôstojná spomienka, na ktorej nechýbala hudba Ministerstva vnútra, mažoretky, dievčatá v krojoch a, samozrejme,
hlavný organizátor pán Bajaník z MO MS, starosta obce pán
Jurčík, riaditeľka ZŠ pani Slobodníková, členovia Spolku rodákov M. R. Štefánika a početný zástup žiakov ZŠ. Po akte
položenia kvetov k pomníku pred evanjelickým kostolom sa
účastníci presunuli do kostola, kde bol krátky spomienkový
program na generála M. R. Štefánika. Pochôdzka končila
v Ivanke pri Dunaji.
Oľga Reptová,
pobočka Spolku rodákov M.R.Štefánika
Foto : E..Pavelková

pozvánka
Pobočka Spolku rodákov M. R. Štefánika
v Dunajskej Lužnej pozýva svojich členov
a sympatizantov pri príležitosti
134. výročia narodenia M. R. Štefánika
dňa 19. júla 2013 na zájazd pod názvom
Spoznávajme svoju históriu.
Tentokrát navštívime mesto Senica (Záhorskú
galériu a iné zaujímavé miesta mesta), obec Hlboké (pamätnú izbu J. M. Hurbana, pamätník J.
M. Hurbana, miesto prijatia spisovnej slovenčiny),
obce Košariská
a družobná obec Priepasné a Bradlo.
Prihlásiť sa a zálohu vo výške 10,- eur je potrebné
uhradiť u pani Reptovej do 30. júna 2014
(Nové Košariská 259/16).
Tešíme sa na Vašu účasť!

Park M.R.Štefánika – významná
dominanta našej obce

Áno, aj s takýmto odhodlaním sme počítali, že sa pripojíme k výzve
obecného úradu, ktorou boli vyzvané všetky spoločenské a záujmové subjekty, či spolky v obci k účasti na jarnom upratovaní verejných priestranstiev našej obce. Ako minulý rok, tak aj tento rok sme
sa prihlásili k uprataniu – vyčisteniu a vykoseniu parku M. R. Štefánika v časti Nové Košariská, ako aj priestoru pred evanjelickým
kostolom, kde je umiestnený pamätník M.R.Štefánika. Koncom
apríla, pár dní pred spomienkovým stretnutím pri 93. výročí tragickej smrti generála M.R.Štefánika, sa zišlo 13 dobrovoľníkov, tak
z radov členov ako i sympatizantov Spolku rodákov M.R.Štefánika
(menovite pp. Mária Awwadová, Mária Ducková-Adamcová, Mária
Fajnorová, Ľudmila Haukeová, Martin Kyščiak, Helena Palkovičová, Eva Pavelková, Juliana Púdelková, Miloslav Repta, Oľga Reptová, Alžbeta Ševčíková, Andrea Tesáriková, Marián Tesárik), aby
prispeli k vyššej kvalite života v našej obci. Všetkým patrí vďaka.
Text a foto: A.Tesáriková
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premeny v toku času
Vážení spoluobčania,
počas celého roku 2014 si budeme spoločne pripomínať v každodennom živote, ale
hlavne na rôznych obecných podujatiach, 40. výročie založenia našej obce. Druhý
rok Vám na stránkach Lužnianskeho spravodaja prinášame kus našej histórie až po
súčasnosť s nádhernými fotografiami tých čias. V tomto čísle si máte možnosť prečítať
o začiatkoch existencie obce Dunajská Lužná.

40
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Vážení spoluobčania, dovoľte mi, aby som vám v krátkosti predstavila organizáciu Slovenského
zväzu žien v Dunajskej Lužnej.
Naša základná organizácia Slovenského zväzu žien vznikla zlúčením troch organizácií v roku
1978, a to ZO SZŽ Jánošíková, kde bola predsedníčkou p. Štefánková Amália, ZO SZŽ v Novej
Lipnici, kde bola predsedníčkou p. Martiniaková Emília a ZO SZŽ v N. Košariskách, kde bola predsedníčkou p. Pagáčová Katarína.
V júni roku 1978 bola ustanovujúca členská schôdza, kde z týchto troch organizácií vznikla jedna,
ktorej predsedníčkou sa stala p. Pavelková Eva. Novovzniknutá organizácia mala 215 členiek.
Členky organizácie pracovali veľmi ochotne na rôznych akciách a boli veľmi aktívne. Pravidelne
sme mali rôzne prednášky o aktuálnych otázkach vtedajších problémov, prednášky o výchove mládeže, ktoré prednášala členka výboru p. Marta Solařová. Pripravili sme rôzne ankety, napr. pre všetky predajne v našej obci „Súťaž o najobľúbenejšiu a najochotnejšiu predavačku“. Túto akciu sme organizovali v spolupráci s Jednotou SD, kde predsedom bol p. Kostolančík Štefan. Anketa mala veľký
ohlas. Ďalšia pekná anketa bola „Súťaž o najkrajšiu predzáhradku“ v obci. I táto chytila mnohé rodiny
za srdce, pretože každý sa snažil čo najkrajšie upraviť svoju predzáhradku, aby obstála najlepšie.
Zorganizovali sme veľa tanečných zábav, napr. majáles, juniáles, Anna-bály, hodové zábavy. Do
tomboly sa dávali ceny, ktoré darovali členky výboru (väčšinou to boli doma napečené torty).
Ďalej sme uskutočňovali rôzne kurzy, o ktoré bol veľký záujem. Niektoré sme museli opakovať
i viackrát. Boli to viaceré kurzy studenej kuchyne, ktoré viedla p. Šarközyová Oľga a vedúci Jednoty
SD. Kurzy pečenia, viedol p. Drlík Štefan z Novej Lipnice, kurzy šitia viedla p. Szeifová Irena, p. Göndörová Anna a tiež lektorka Jednoty SD. Veľmi pekný a zaujímavý bol kurz maľovania veľkonočných
vajíčok tzv. voskovou metódou. Kurz viedla p. Mráziková Anna, akademická maliarka, občianka našej obce. Tu sa zúčastnilo i veľa žiakov ZŠ a neboli to len dievčatá, ale aj chlapci. Ďalší zaujímavý
kurz bol kurz pletenia, tzv. žakarových vzorov, ktorý viedla p. Halachánová Milada, tiež občianka
našej obce.
Účastníčky kurzu šitia

12		

Zaujímavé boli brigády. Tie sme začali
hneď na jar upratovaním všetkých troch
cintorínov. Na brigádach sa zúčastnilo
v každom cintoríne aj 40 členiek. Do tejto
akcie sme zapojili i miestny hasičský zbor,
jeho členovia nám nahrabané lístie, orezané kríky ihneď nakladali na vlečky a odvážali. Čo sa dalo, spálili sme na mieste.
Pomáhali sme aj nášmu Jednotnému roľníckemu družstvu Úsvit pri Dunaji pri trhaní
buriny z papriky vo fóliovníkoch v Kalinko-

Kurz studenej kuchyne

ve, pri oberaní papriky, pri vytrhávaní buriny zo sóje či cukrovej repy,
pri kastrovaní kukurice. Tiež sme
uskutočňovali brigády pre obec pri
upratovaní MKS po prestavbe, ďalej
v novostavbe miestneho národného výboru (dnes obecný úrad), kde
sme upratovali. Veľa brigádnických
hodín sme odpracovali po výstavbe
telocvične ZŠ. Za tieto brigády sme
nedostávali finančné prostriedky,
ale nám PD Úsvit pri Dunaji poskytovalo autobus na zájazdy, ktorých
nebolo málo.
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Kurz pečenia
v kultúrnom dome

Navštívili sme rôzne prekrásne miesta a mestá Slovenska, Moravy a Čiech. Niekoľkokrát sme
navštívili Banskú Bystricu, Banskú Štiavnicu, Rajeckú Lesnú, Korytnicu, Kováčovú, kúpele Sliač,
Bojnice – tento zájazd sme absolvovali spolu s deťmi pri príležitosti MDD, Macochu, Brno, Olomouc – tu sme dvakrát navštívili výstavu kvetov FLÓRA Olomouc. V Prahe sme boli na dvojdňovom
zájazde, Lednice sme tiež navštívili dva razy a pozreli sme si i Vranovskú priehradu. Veľmi obľúbené boli zájazdy na nákupy do susedného Maďarska. Doobeda sme v Györi a v Mosonmagyaróvari
nakupovali a poobede sme sa vykúpali v termálnej vode. V posledných rokoch sme urobili zájazd
do Antolu, dvakrát sme navštívili Mariazell v Rakúsku, tiež sme navštívili Viedeň a prekrásny kláštor
v Melku. Boli to veľmi krásne a nezabudnuteľné zážitky. V autobuse sme spievali, jednoducho bola
veľmi dobrá nálada a pohoda. Z výletov sme sa vracali domov unavené, ale prinášali sme si mnoho
krásnych dojmov a spomienok.
K spokojnosti i v súčasnosti spolupracujeme s organizáciou Slovenského červeného kríža, kde
je predsedníčkou p. Vargová Alžbeta. Spoločne sme uskutočňovali lekárske prednášky a na konci
školského roku sme odovzdávali vždy jednu tortu pre žiakov I. stupňa a druhú pre žiakov II. stupňa
za najlepšiu dochádzku žiakov. Tiež sme spoločne organizovali niektoré zo zájazdov, ktoré som
uviedla.
Zorganizovali sme veľmi pekné výstavy ručných prác. V roku 1983 sme vypracovali „Zásady vzájomnej spolupráce“ so Základnou organizáciou Slovenského zväzu záhradkárov. Potom sme už spoločne pripravili výstavy ovocia, zeleniny a ručných prác. Neskôr sme tieto výstavy obohatili i o ostatné
ručné práce, ako sú kováčske výrobky, biela keramika. Svojimi trofejami prispeli poľovníci, holubári,
rybári. Nazvali sme ju „Dielo našich rúk“. Výstavy boli vždy na vysokej profesionálnej úrovni.
Na úseku osvetovej činnosti sa členky organizácie zapájali aj do zboru pre občianske záležitosti.
Zúčastňovali sa na recitácii pri občianskych sobášoch, zápisoch detí pri uvítaní do života. Neskôr
pri obnovenej tradícii „Pochovávania basy“ v posledný fašiangový deň sa i naše členky zapojili do
kultúrneho programu, kde vystúpili vtipným tancom.

Lužniansky spravodaj 2/2014		

Babská 2003

a Vassová Anna. Bol to nád
herný zážitok, na ktorý ešte
i dnes spomíname. Za túto
akciu bola naša organizácia odmenená i Čestným
uznaním z OV ČSZTV za
aktívny podiel a prípravu
na ČSS 1985.
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A čo by neurobili ženy pre svoju
krásu?
V telocvični ZŠ sme sa stretali
dvakrát týždenne, kde sme cvičili
aerobic. Precvičovala p. Pavelková
Eva a neskôr p. Opátová Darina.
Zapojili sme sa aj do nácviku spartakiády. Celkom cvičilo 24 žien. Vo
veľkej okresnej konkurencii sme
obstáli pred porotou a 6 členiek sa
zúčastnilo cvičenia v Prahe na Celoštátnej spartakiáde 1985. Do nácviku dali všetky ženy kus srdca,
množstvo práce a námahy. Cvičili
sme skladbu Ženy I na prekrásne
Slovanské tance. Skladba i cvičenie vniesli na plochu obrovskú radosť, nehu a ladnosť, ženy vyjadrili svoje vyznanie k životu. K cvičenkám patrili pp. Pavelková Eva,
Belenčiaková Viera, Krásna Marta,
Reptová Oľga, Šarközyová Júlia
Čs. spartakiáda Strahov 1985

Jednou z veľmi pekných
akcií, ktoré s láskou pripravujú členky výboru a to
pp. Kissová Anna, Pagáčová Katarína, Ševčíková
Alžbeta, Franková Jozefína, Göndörová Anna, Janíčeková Emma, Solařová
Zuzana, Plechová Štefánia, Pavelková Eva sú posedenia so staršími členkami organizácie, ktorých počet je už viac ako 100. Spoločne si posedíme
a zaspomíname pri teplom čaji a koláčikoch. Chutné a dobré koláče nám vždy napečie p. Vargová
Alžbeta. Tu sa členky môžu porozprávať, vydiskutovať si rôzne problémy, čo sa týkajú obce i s p.
starostom obce, najprv s p. Cingelom Ladislavom a teraz s p. Jurčíkom Štefanom.
V súčasnej dobe naša organizácia takpovediac stagnuje. Vzhľadom k tomu, že v organizácii je
veľa žien v dôchodkovom veku, zúčastňujeme sa len ako výpomoc pri akciách, ktoré organizuje
obec. Členky výboru základnej organizácie i naďalej usporadúvajú posedenia s dôchodkyňami organizácie, aby im i v súčasnosti poďakovali za prácu, ktorú pre organizáciu a pre obec urobili.
Za výbor ZO SZŽ Eva Pavelková
predsedníčka organizácie
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Vážení čitatelia,
v rámci cyklu spomienok na obdobie posledných 40. rokov histórie našej
obce ponúkam malý výlet do minulosti nášho futbalového klubu.
So súhlasom predstaviteľov OFK a autorov brožúry k 90. výročiu vzniku klubu “Z histórie a súčastnosti futbalového klubu OFK Dunajská Lužná
1921 – 2011” som urobila výber, verím, že toho najzaujímavejšieho.

40

1974
2014

Ako to všetko začalo …
Po 1. svetovej vojne sa napriek všetkým problémom život nezastavil. Mladí ľudia v našej obci, ktorá v tom
čase niesla meno Schildern, Mischdorf a Torcs, sa postarali o to, aby sme nezaostávali za slovenským futbalovým svetom. A tak sa zrodil FC Schildern, ktorý spočiatku organizoval len priateľské zápasy s Mischdorfom,
Torcsom, Bruckom, Cselem a neskôr v rokoch 1937-1938 sa zapojil do súťaže s mužstvami Podunajska. Na
zápasy sa vtedy vstupné nevyberalo, len hostia dostali dohodnuté cestovné. Domáci hráči sa obliekali doma,
hosťujúci vedľa ihriska. V tomto období sme mali najlepšie upravené ihrisko v „Jame“ a dobrých funkcionárov,
čo nám zaručovalo vedúce postavenie medzi futbalovými klubmi.
Ťažké roky 2. svetovej vojny nezastavili aktívnu činnosť nášho futbalového oddielu.
FC Schildern posilňoval svoje hráčske rady mladými chlapcami z okolia - z Kalinkova a Rovinky. Ale aj pod
činnosť klubu sa podpísala vojna. Najmä v rokoch 1941-1945.
V roku 1946 vznikol nový futbalový klub Jánoš. Za spomienku určite stojí prvý divízny zápas v auguste roku
1946, kde sme na domácom ihrisku prehrali s Rapidom Komárno, predovšetkým preto, že na bránach bolo
namiesto siete natiahnuté drôtené pletivo. Chýbali peniaze aj na to najjednoduchšie vybavenie. V celom ďalšom priebehu súťaže sme už žiadny zápas neprehrali, len posledný zápas s Apolom Bratislava sme prehrali
kontumačne, lebo nám po prvý raz ihrisko zaplavila voda. Ale naše zatopené ihrisko nakoniec spôsobilo, že
sme na jar 1947 museli zo súťaže odstúpiť a bolo po sláve. Napriek všetkému sme sa nevzdávali. Nasledovala

Futbalový oddiel
koncom 50. rokov

tým. Okrem futbalu boli aktívne aj kluby
ľahkej atletiky, cyklistiky, šachu, volejbalu
a hádzanej. Získali sme dokonca aj ocenenie za najvyššiu účasť v okresnej spartakiáde v Zlatých Klasoch. Futbalisti obsadili pekné 3. miesto z devätnástich zúčastnených. Ale nášmu trápeniu s vodou
nebol ešte zďaleka koniec. V roku 1965
sme zažili druhú „potopu“ nášho futbalového „sveta“. Brány trčali sotva 10 cm nad
hladinou vody. Ale, ako sa vraví, všetko
zlé je na niečo dobré. Pri úpravách ihriska
sa opäť zväčšili jeho rozmery a rozlohou
získalo dnešnú podobu.

jedna brigáda za druhou, bojovali sme s našou
„Jamou“, ale márne. Zvyšok 50. rokov bol nepretržitým bojom s vodným živlom, ale futbal žil
stále, aj keď prešiel mnohými rekonštrukciami.
Futbalový klub zmenil aj svoj názov na Jánošíková – Košariská.
Šesťdesiate roky priniesli najväčší rozvoj
klubu. Začali sa úpravy ihriska. Pomáhala nám
ťažká technika a na základe spolupráce s národným výborom aj vojsko umiestnené za hrádzou.
Futbal sa zatiaľ hral na náhradnom ihrisku pri
časti Nová Lipnica.
Pozoruhodné na tomto ťažkom období
bolo, že v Jánošíkovej, v Nových Košariskách
a v Novej Lipnici sa športovalo ako nikdy predFutbalový zápas na ihrisku za cintorínom
v Novej Lipnici v 60. rokoch minulého storočia
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A takto sme sa prehupli do rokov sedemdesiatych.
Súbežne s rozvojom futbalu sa museli riešiť problémy, ktoré súviseli s neustále hroziacou
spodnou vodou. Preto museli dať vtedajší funkcionári spolu s miestnym národným výborom obce
a za pomoci JRD Úsvit hlavy dokopy a vymyslieť
nejaké riešenie. A tak sa rozhodli vybudovať nové
ihrisko s tribúnou, ľahkoatletickou dráhou a ďalšou
Futbalový oddiel v prvej polovici 60. rokov

Zaplavená futbalová jama v roku 1965

spevnenou plochou pre iné športy. Vybudovaný futbalový štadión začal svojmu účelu slúžiť
od júla 1969, keď sa na futbalovom trávniku
odohral prvý majstrovský zápas. Budova futbalového štadióna aj s tribúnou začala písať
svoju históriu v roku 1973.
Nechajme teraz prehovoriť tých, ktorí toto
futbalové dielo tvorili vlastnými rukami, stáli pri
jeho zrode a veľmi radi si v kruhu svojich vrstovníkov i tých mladšie narodených zaspomínali na tieto neľahké,
ale krásne časy ich mladosti. Čestné miesto v ich spomienkach patrí Jozefovi Strakovi st,. ktorý už dnes, žiaľ,
nie je medzi nami.
JOZEF STRAKA st.
„Bez pána Straku by nebolo v Dunajskej Lužnej futbalu,“ takto si mnohí spomínajú na tohto výnimočného
človeka. Rodičovský dom jeho manželky Anny stál neďaleko „Jamy“. Manželkini rodičia si „užili“ futbalistov, lebo
ich studňa bola jediným zdrojom vody na umytie a prípadne na vypranie špinavých dresov. „Jožko žil futbalom,
bol poctivý, ak nepomohol, tak neublížil,“ spomína pani Straková na svojho manžela.
Vo funkcii tajomníka a neskôr predsedu TJ pracoval pán Straka od mája 1946 do apríla 1996. Stál pri zrode
futbalového štadióna. Jeho manželka si z obdobia výstavby štadióna spomína na vetu, ktorú často počula z jeho
úst: „Neplytvajte s tou maltou!“
Dohliadal na činnosť jednotlivých oddielov – bikrosový, futbalový, hokejbalový, lukostrelecký, strelecký, stolnotenisový a tenisový. To sú čriepky, ktoré skladajú krásnu mozaiku, ktorú po sebe tento výnimočný človek
zanechal. Česť jeho pamiatke!
ANTON PATRNČIAK st.
„Všetko sme si vybudovali vlastnými rukami. Všetci hráči „A“, „B“ mužstva aj dorastenci museli pomáhať.
Odpracované brigádnické hodiny sa
ani nedajú spočítať. Potom sa začali
problémy s výstavbou tribúny a šatní.
Nevedeli sme, ako na to, preto sme
chodili, väčšinou ja, Benko a Szeibeczeder, po okolitých dedinách a obzerali sme si ich tribúny. Potom nám pán
architekt Kukelka naprojektoval tú
našu. Veľmi nám v tej dobe pomáhalo
JRD, obec – miestny národný výbor
a všetko opäť vznikalo svojpomocne.
Nepamätám si, že by tu niekto z nás
dostal za prácu peniaze.”

Futbalisti v roku 1972

16		

Lužniansky spravodaj 2/2014

Tréningový tábor futbalistov v roku 1972

MILAN HARUŠŤÁK
„Z pozície predsedu JRD som sa snažil čo najviac pomôcť. Poskytol som autá, buldozéry. Robili sme to za
členské peniaze. Veľakrát som radšej nevedel, kde autá s tou hlinou idú, ale robil som to rád.“
TIBOR MARUŠINEC
„Do Dunajskej Lužnej som sa prisťahoval v roku 1974. Začal som robiť hrajúceho trénera. Rád si spomínam
na sústredenia vo Vysokých Tatrách v rámci zimnej prípravy. Niektorí hráči tam prvýkrát stáli na lyžiach, tak sme
si užili aj zábavy. “
IVAN HUBERT
„Po skončení mojej futbalovej kariéry v roku 1975 som tu ako prvý začal robiť s deťmi. Moja žena bola učiteľka telesnej výchovy, tak som jej povedal: „Daj mi nejaké deti, budem ich trénovať.“ Skoro všetci moji hráči
pokračovali v doraste a boli takí dobrí, že keď dohrali svoj zápas, tak mnohí ľudia odišli domov, lebo ich nebavilo
pozerať zápas „A“ mužstva. “
ROKY 1973 – 1989
Neboli to jednoduché roky. Najmä obdobie od roku 1989 do roku 1995. Pomocnú ruku vtedy podala najmä
obec pod vedením starostu Ing. Ladislava Cingela. Telovýchovnú jednotu vtedy viedol Ing. Vladimír Jančok, ktorý
robil naozaj všetko – kosil, upratoval, bol hospodárom. Pomáhali mu ďalší členovia výboru – Karol Mihaliak, Jozef
Šafárik, Juraj Kozák, Juraj Jánošík, Alexander Reindl st. Pomáhal aj predseda MNV Koloman Végh. Dal postaviť
telocvičňu, dobudoval sa športový areál. Pán Végh je dodnes verným futbalovým fanúšikom „A“ mužstva.
Nechajme teraz prehovoriť tých, ktorí sa spolupodieľali na aktívnej činnosti klubu v tomto období.
MILAN MIHALIAK
„Peňazí bolo vždy málo, ale kolektív bol veľmi dobrý. Mali sme tu aj dobrých spevákov, aj dobrých hudobníkov. Pán Gráčik vždy nosil so sebou gitaru. Spievali sme, keď sme vyhrali, ale aj po prehre.“ dodal na záver
svojho rozprávania pán Mihaliak, ktorý bol predsedom klubu v rokoch 1986/1987.
VLADIMÍR JANČOK
„Začal som v roku 1990 ako člen výboru, potom som sa ujal funkcie predsedu TJ. Futbalový klub som našiel
v neutešenom stave po organizačnej i finančnej stránke. Klub časom prešiel do majetku obce, na čo bolo treba
hneď reagovať. V spolupráci s obcou som stál pri zrode obecného športového klubu. Počas môjho pôsobenia
sme postúpili do 4. ligy a vytvorili sa podmienky pre postup do vyšších súťaží. Bol som nútený robiť trénera žiakov, šoféra autobusu, predával som v bufete, valcoval som ihrisko. ”
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ROKY 1990 PO SÚČASNOSŤ
V rokoch 1993 – 2002 sa obec ujala úlohy hlavného koordinátora a podporovateľa záujmových aktivít občanov založením príspevkovej organizácie Obecný športový klub /OŠK/, ktorý zastrešoval bikrosový, futbalový,
hokejový, lukostrelecký, stolnotenisový a tenisový oddiel. Predsedom OŠK bol vtedajší poslanec zastupiteľstva
Ladislav Fehér, ktorý dohliadal na záujmy obce a koordinoval činnosť jednotlivých oddielov.
LADISLAV FEHÉR
„Pri práci vo futbalovom výbore som zažil viacero rôznych období, keď sa darilo klubu viac či menej, ale vždy
sme tam boli skupina ľudí, ktorým osud futbalu v našej obci nebol ľahostajný.”
IVAN GEORGIEV
„V polovici 90. rokov vypukla v klube „manažérska“ kríza, preto nastala paradoxná situácia, že som súčasne
hrával za dorast, robil trénera aj vedúceho, aby sa mužstvo dorastu nerozpadlo. Popri tom som trénoval starších
žiakov, kosil štadión, či pral dresy. V tom období museli kluby bratislavského regiónu nahlásiť aspoň jedného člena do funkcie rozhodcu. Takže aby toho nebolo málo, najbližších takmer 10 rokov som pôsobil aj ako rozhodca
v súťažiach bratislavského kraja.”
PaedDr. JURAJ JÁNOŠÍK
„Futbal som začal hrať ako žiak v Interi Bratislava pod vedením trénera pána Moravca a žiacku ligu pod vedením nezabudnuteľného futbalového mága pána Viktora Tegelhoffera. V doraste ma trénovali Miroslav Kazimír
Gajdoš a Gusto Mráz. Hrali sme II. dorasteneckú ligu. V roku 1978 mi, žiaľ, zomrel otec, a tak som prestúpil
do TJ Úsvit v Dunajskej Lužnej. Moja futbalová kariéra pokračovala v doraste v Dunajskej Lužnej pod vedením
trénerov pána Huberta a Karola Puchnera. V roku 1979 som hral prvý priateľský zápas za seniorov v Terchovej.
Bolo to pre mňa s mojím menom priam symbolické i keď sme vtedy prehrali 4:1.
Od roku 1996 až do februára 2014 som bol jeho predsedom, v súčasnosti zastávam v klube funkciu generálneho manažéra a štatutára. Zároveň som od roku 2011 predsedom Bratislavského futbalového zväzu (BFZ)
a viceprezidentom Slovenského futbalového zväzu (SFZ). Od roku 2013 je OFK Dunajská Lužná Národným
tréningovým centrom (NTC)SFZ na 20 rokov.
Dňa 24. februára 2014 sa konala mimoriadna členská schôdza. Novelizáciou stanov, schválením nového
vedenia klubu sa začína obdobie prechodu z amatérskeho vedenia klubu na poloprofesionálny až profesionálny
systém. Množstvo členov, družstiev a ihrísk v areáli, následné začatie výstavby športového areálu a s tým spojený aj väčší finančný rozpočet nielen na výstavbu, ale aj na športové zabezpečenie chodu klubu, boli nevyhnutnou požiadavkou zmeny stanov spojenou s profesionalizáciou nášho klubu. Dovolím si tvrdiť, že rokom 2014 sa
začína nová etapa klubu. Pevne verím, že klub dosiahne v blízkom období aj medzinárodnú úroveň.”
Spracovala: Jana Valašíková, Foto: archív Senior klub

Esenciálne oleje doTERRA
sú malé zázraky z prírody – 100 % čisté bez akýchkoľvek ďalších prímesí.
Väčšina civilizačných ochorení je liečiteľných vzácnymi terapeutickými olejmi.
Garantujeme rýchly efekt, bez akýchkoľvek vedľajších účinkov a závislosti.
Sú výhodnejšie a máte ich poruke vždy, keď potrebujete zlepšiť svoje zdravie.
Použiteľnosť pre deti od narodenia i pre kojace mamičky.
Oplatí sa Vám dozvedieť viac na www.esecialneoleje.sk
alebo u pani Vaškovej, tel. č. 0904 557561,
mail: potraviny.motylik@gmail.com
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linka box Dunajská Lužná
Dňa 26. – 27. 4. 2014 sa náš obecný box klub zúčastnil majstrovstiev Únie boxerských klubov Slovenska
v Leviciach. Boxovali Denis Benkovský, mladší dorast
vo váhe 64 kg. V prvom kole vyhral bez boja, keď jeho
súper nenastúpil, a v druhom kole vo finále porazil Mihalčatina z Belej na body a stal sa víťazom svojej kategórie.

Ďalší boxer v kategórii senior vo váhe do 81 kg vo
vyraďovaích bojoch prehral s neskorším víťazom Džanajom z Dubnice a v boji o tretie miesto porazil Baricu
z Bratislavy – Ružinova na body a priniesol bronzovú
medailu.
Alois LINKA
predseda a tréner
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Majstrovstvá Slovenska
v Taekwon-do
Víťazstvá a prehry, slzy smútku i radosti. Presne v takomto duchu sa niesla sobota 17. 5. 2014, kedy sa v športovej hale miestneho Judo klubu v Pezinku odohrávali Majstrovstvá Slovenska v Taekwon-do už s tradičným názvom
ITF SLOVAK OPEN. Súťaž prebiehala pod taktovkou prezidenta Taekwon-do Slovakia MUDr. Matiullaha Karwandgara, VII. Dan. Ako už býva zvykom, na túto športovú udalosť si našlo cestu niekoľko desiatok bojovníkov nielen zo
Slovenska, ktorí súťažili v disciplínach ako sparing, formy,
prerážanie alebo špeciálne techniky.
V judistickej hale sa okrem bojovníkov našlo aj niekoľko
prívržencov a nadšencov tohto bojového umenia, ktorí prišli
podporiť svojich kamarátov, známych či rodinu. Od skorého
rána, kedy sa súťaž začala, až do neskorého vyvrcholenia
súťaže, ktoré bolo okorenené odmeňovaním najúspešnejších súťažiacich, panovala skvelá atmosféra, kedy ovácie
a výkriky neboli ničím výnimočným. Najpotešujúcejším
faktom sa stala už spomínaná ceremónia, kedy bol za najúspešnejší klub vyhlásený klub z Dunajskej Lužnej pod vedením Majstra Karwandgara.
Početná výprava si za svoje výkony priniesla zo Slovak
Open víťazný pohár a spolu s ním aj odhodlanie zabojovať
o takýto fantastický výsledok aj v budúcom ročníku.
Natália Vargová
Zoznam úspešných športovcov
z klubu v Dunajskej Lužnej:
Rebecca Ivánová, 1. miesto – sparing,
2. miesto – špeciálne techniky,
3. miesto - formy
Andrea Racsak, 3. miesto – sparing
Lenka Holišová, 2. miesto – sparing
Vladimír Sudor, 1.miesto – formy
Tomáš Žilavý, 3. miesto – formy
Jakub Hanuliak, 1. miesto – formy,
3. miesto – sparing, 2. miesto – prerážanie
a zároveň pohár za najúspešnejšieho juniora
Natália Vargová, 2. miesto – sparing
Viktor Horváth, 1. miesto – sparing
Samuel Broček, 3. miesto – sparing
Emma Tomanová, 1. miesto – sparing
Lucia Hanuliaková, 2. miesto – sparing
Kristína Murgáčová, 1. miesto – sparing, 2. miesto – formy
a zároveň pohár za najlepšiu žiačku
Filip Murgáč, 2. miesto – sparing, 2. miesto – formy
Max Petrovič, 2. miesto – sparing
Michal Závodný, 3. miesto – sparing
Tomáš Remiš, 3. miesto – sparing
Peter Záborský, 2. miesto – sparing
Andrej Kováčik, 3. miesto – sparing
Martin Murgáč, 2. miesto – sparing
Dávid Iván, 1. miesto – sparing
Team Dunajská Lužná – žiaci, 1. miesto – sparing,
3. miesto – formy
Team Dunajská Lužná – seniori, 3. miesto – formy
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Tabuľky jednotlivých družstiev OFK Dunajská Lužná v súťažnom ročníku 2013/2014 nájdete na www.ofkdluzna.sk
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8. mája 2014 sa na ihrisku v Dunajskej Lužnej uskutočnil pilotný ročník futbalového turnaja Jánošíkov pohár. Svoje umenie
a nadšenie pre šport na ňom ukázala takmer stovka mladých
a šikovných futbalistov. Podujatie organizovala predprípravka
obecného klubu spolu s výdatnou pomocou rodičov, sponzorov
a výboru klubu.
Cieľom organizátorov tohto športového stretnutia bolo nielen
získavanie nových skúseností pre začínajúcich futbalistov, ale aj
prezentácia domáceho klubu a jeho práce s mládežou, na ktorú
sa v Dunajskej Lužnej kladie veľký dôraz. Aj preto sa okrem domácich na turnaji predstavili družstvá zo Senice, Pohronia, Moravian, Interu Bratislava, Petržalky, Šamorína a Rače.
Naši chlapci predviedli sympatický výkon a ukázali sa vo veľmi dobrom svetle. Výhrou v prvých dvoch zápasoch v skupine si
zabezpečili postup do semifinále, kde však podľahli Rači. V nasledujúcom zápase sa z výhry tešila Senica, a tak mladí futbalisti z Dunajskej Lužnej v konečnom hodnotení obsadili pekné
4. miesto. Týmto umiestnením určite potešili svojich fanúšikov,
no najväčšiu radosť urobili práve nám trénerom. Pre trénerov je
veľmi potešiteľné a zároveň motivujúce k ďalšej práci to, že cesta ktorou sme sa vydali v septembri, po absolvovaní Strakovho
Memoriálu, no najmä absolvovaním turnaja v Korni, za účasti slovenskej špičky, sa nesie v pozitívnom duchu.
Našou filozofiou je vychovať futbalové osobnosti, pričom nám
veľmi záleží na tom, aby chlapci nehrali futbal z povinnosti, ale
pre radosť. Pretože práve radosť z hry je základným elementom
pri učení nových zručností. To, že našich zverencov futbal baví,
nám dokazujú svojou dochádzkou a aktivitou na tréningoch a zápasoch.
Radi by sme sa poďakovali prezidentovi klubu Dunajskej Lužnej Jurajovi Jánošíkovi za prácu, ktorou vytvára a rozvíja u detí
kladný vzťah k športovým aktivitám. Práve preto sme sa rozhodli,
že turnaj ponesie jeho meno. Veľké ďakujem patrí aj rodičom,
ktorí nemalou mierou pomohli pri organizácii a v neposlednom
rade aj vedeniu klubu za vytvorenie vhodných podmienok.
Veríme, že Jánošíkov pohár 2014 ukázal všetkým futbalovým
priaznivcom, že v Dunajskej Lužnej rastie mnoho talentovaných
futbalistov. Dúfame, že takýto priaznivý vývoj bude pokračovať
aj ďalej. Už dnes máme naplánovaných veľa ďalších podobných
podujatí. Touto cestou by sme vás chceli povzbudiť a pozvať
k nám, radi medzi sebou privítame nových chlapcov, budúcich
členov futbalového klubu Dunajskej Lužnej. V prípade akéhokoľvek záujmu nás môžete kontaktovať na t.č. 0903 276 003 (Radovan Nosko) alebo na t.č. 0915 476 714 (Dominik Teraz).
Turnaja sa zúčastnili Michal Vajda, Maxim Štrajt, Hugo Plátek,
Adam Tatranský, Patrik McDonell, Matúš Škurla, Adam Bulla, Roland Gál, Anton Košč, Juraj Baláž, Ben Jeck, Samuel Hanúsek,
Šimon Pichňa, Miroslav Mička, Dávid Sakáč.
Tréneri predprípravky:
Dominik Teraz a Radovan Nosko

2 0 1 4

jánošíkov pohár 2014
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Park M. R. Štefánika – významná dominanta našej obce
Stalo sa už tradíciou, že jarné upratovanie v Parku M.R.Štefánika sa robí pod gesciou pobočky Spolku rodákov
M.R.Štefánika. Bolo tomu tak aj tento rok, a to 25. apríla
v čase od 13.30 hod. do 16.30 hod. Na písomnú, ale aj na
výzvu miestnym rozhlasom reagovalo 22 našich spoluobčanov – sympatizantov Spolku. Do jarného upratovania pred
Veľkou nocou sa zapojilo aj niekoľko rodín bývajúcich na
Košarišskej ulici. Deň pred vyhlásenou brigádou na naše
požiadanie bolo zabezpečené pokosenie trávy obecným
úradom. Našou úlohou bolo však všetko dôkladne vyhrabať,
vyzametať a nielen park, ale aj priestor za parkom smerom
ku kostolu, ktorý obec zabudla dať vykosiť. Po skončení
prác dobrovoľníci odpad odviezli na zberový dvor. Medzi
účastníkmi vládla skvelá atmosféra a dobrý pocit z vykonanej práce. Priatelia a známi sa stretli, pri práci si aj porozprávali a veru aj zaspomínali na staré časy. Mnohých účastníkov brigády viažu k parku rôzne spomienky. Ostala medzi
nami nezodpovedaná otázka na dátum, resp. rok likvidácie
oplotenia parku. Kto vie, nech nám dá, prosím, vedieť. Tým,
ktorí sa na fotke nenájdu sa ospravedlňujeme, ale nestihli sme urobiť kompletné foto. Preto uvádzame celý menný
zoznam účastníkov príjemne stráveného jarného popoludnia nielen v prospech obce, ale aj v prospech samých sebe.
Veď sme boli na vzduchu a s priateľmi. Brigády sa zúčastnili
(v abecednom poradí) pp. Awadová Asta, Balážová Zlatica, Ducková-Adamcová Mária Ďurec Michal, Fajnor Ivan.,
Haukeová Ľudmila, Hubertová Anna, Harušťák Štefan, Hrajnoha Ján, Jašurová Margita, Kissová Anna, Klčová Anna,
Pavelková Eva, Repta Miloslav, Reptová Oľga, Ševčíková

Sobota 6. septembra 2014

Alžbeta, Šúplatová Zdenka, Tesáriková Andrea, Tesárik Marek, Tesárik Marián, Vláčilová Eva a pán exstarosta Cingel
Ladislav, ktorý bol ochotný prísť mimo pracovných hodín na
zberový dvor a prevziať odpad. Všetkým účastníkom patrí
vďaka.
P.S. Prosíme všetkých, ktorí radi chodia do parku za akýmkoľvek účelom, buďte k nemu ohľaduplní a odpady dávajte
do košov, teda tam, kam patria a nie na trávu či na chodník!
A.Tesáriková, pobočka
Spolku rodákov M. R. Štefánika.
Foto: A.Tesáriková
Viac fotodokumentácie na
www.dunajskaluzna/zo života obce/spolok rodákov 2014

FLIKI
cestovinyašaláty
donáškajedálnaobjednávku

štadión OFK

Tel:0903551556
RozvoznajúnͲjúlͲaugust2014

DEŇ OBCE 2014  
Organizačný tím pripravuje program
v čase od 10 do 24 hod.
– výnimočnú výstavu o premenách obce,
ekumenickú svätú omšu v evanjelickom
kostole, futbalové priateľské stretnutia,
vystúpenie detských účinkujúcich
v detskom bloku, hlavný kultúrny program,
večernú zábavu a ďalšie sprievodné akcie
(kone a konské povozy, hry pre deti,
trhovníkov – remeselníkov,
stánky s občerstvením).

Pondelok:

11.00Ͳ16.00hod.

UtorokͲPiatok: 11.00Ͳ14.00hod.
16.30Ͳ20.30hod.
Sobota:

11.00Ͳ19.00hod.

Nedeűa:

zatvorené

VdŸoch8.Ͳ11.8.zatvorené.DŸa16.8.zatvorené.
LetákysponukouVámbudúdoruēené
dopoštovýchschránok.
Nájdetenásajnafacebooku:
FlikiͲcestovinyašaláty
FLIKIͲcestovinyašaláty,Okružná551/25,
90042DunajskáLužná
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ROZHOVOR so SIMONOU
Či sa nám to páči alebo nie, ženská krása hýbe našimi životmi. Je proste taká doba.
Prehliadkové móla, časopisy či filmové plátna – tam všade
sa odohrávajú príbehy ideálu ženskej krásy. Každá žena chce
byť krásna, cítiť sa tak a byť krásnou i v očiach druhých.
Patrím ku generácii päťdesiatničiek, ktoré už majú skôr inú optiku na fyzično. Možno viac vnímam duchovno, krásu prírody, umenia či pohybu. Aj napriek tomu, že fandím mužskej príťažlivosti,
pokojne sa obzriem za ženou či dievčaťom, ktoré svojím čarom
„vyčnievajú“ z davu.
Dovoľte mi predstaviť jednu z nich: SIMONA KOLLÁROVÁ,
vek 22, obyvateľka Dunajskej Lužnej, titul MISS MÉDIA v súťaži MISS UNIVERSE Slovenskej republiky 2014.
krásnych dievčat a bohatých sponzorov počas jedného večeSo Simonou som sa prvýkrát stretla týždeň pred finálovým vera?
čerom. Odhliadnuc od výsledku súťaže sme sa vtedy dohodli na
Súťaž krásy je samozrejme prehliadkou krásnych dievčat, ale
krátkom rozhovore do časopisu.
nebolo to všetko len o kráse. Dievčatá museli mať v sebe niečo
viac ako len krásu. Počas semifinálového sústredenia sme boli
Simona, v prvom rade úprimne GRATULUJEM k získanému
pod veľkým tlakom a kritériá pre postup do finálovej „12-ky“ boli
titulu. Ale k prvej otázke: Aké je podľa Vás ocenenie novinárov
naozaj prísne. Postúpili len tie, ktoré mali najväčšie predpoklady
MISS MÉDIA v hierarchii titulov a čo očakávate od jeho zisku
uplatniť sa po skončení súťaže. Rozhodne to nebola záležitosť len
pre budúcnosť? Ttitul MISS MÉDIA je najstarším titulom v rámjedného večera. Prípravy trvali niekoľko mesiacov a všetky sme sa
ci jubilejného 16. ročníka súťaže krásy Miss Universe Slovenskej
museli vedieť odprezentovať na rôznych akciách, pred médiami
republiky a je zároveň aj jediným titulom, ktorý je verejne známy
(kde musela ísť tréma bokom), byť
ešte pred samotným finále. Byť držiteľkou práve tohto titulu má pre
pohybovo zdatné a zvládať rôzne
mňa veľký význam, nakoľko sa chcem naďalej venovať modelinstresové situácie. Finále Miss je
gu, fotomodelingu a herectvu. Moja výhra ma môže posunúť ďalej
v podstate show, ktorá má počas
a pomôcť mi k dosiahnutiu svojich cieľov.
večera baviť ľudí, ale zároveň aj plniť sny odvážnych a ambicióznych
Súťaže tohto typu sa konajú každý rok. V čom je ich podievčat (finalistiek). Súťaže krásy
zitívny prínos pre širokú verejnosť? Nie je to len prehliadka
sú motiváciou pre mladé dievčatá,
aby na sebe pracovali a snažili sa
zlepšovať v každom odbore.
Môžete dať zopár rád, ktoré
sú dôležité, ale neveľmi známe,
pre ďalšie adeptky takýchto súťaží „ako na to“?
Hlavne sa nesmú báť púšťať do
nových vecí a nesmú sa vzdávať
svojich snov, pretože už len mať
sen znamená polovicu úspechu k
dosiahnutiu cieľa. Keď chcú naozaj byť vo finálovej „12-ke“, musia
rátať s tým, že nie všetky ohlasy z
okolia budú pozitívne. Vtedy musia
jednoducho zabudnúť na názory a
rady okolia a nevnímať závistlivé
narážky. Najdôležitejšie je byť sama sebou a byť prirodzená. Netreba však zabúdať, že nám nič len tak nespadne priamo do náručia,
a preto by mali dievčatá zlepšovať svoje nedostatky pravidelným
cvičením, zdravou stravou, správnou životosprávou, športom, učením sa cudzích jazykov a nič nenechať na náhodu.
Čím momentálne žijete a aké sú Vaše plány do budúcnosti
v súvislosti s touto súťažou a výhrou?
Miss bola pre mňa jedným zo životných cieľov, ktorý som si
splnila a posunula sa vďaka nemu ďalej. Momentálne sa chcem
posunúť v oblasti herectva a venovať sa mu viac ako len príležitostne.
Ďalej by som chcela cestovať po svete a nájsť uplatnenie aj mimo
Slovenska.
Simona, ďakujem za krátky rozhovor a prajem Vám splnenie aj
ďalších životných cieľov.
rozprávala sa Jana Valašíková
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Privítanie detí do života

V apríli t.r. sa konalo v sobášnej sieni obecného úradu uvítanie detí do
života – spolu až 55 detičiek.

Deti z materskej školy tiež privítali svojich mladších kamarátov.
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Daniela
Sarah Sofia
Jakub
Tibor
Maral Sofia
Marko
Darma
Roman
Lukáš
Adela
Tomáš
Peter Ondrej
Barbora
Liana
Lillien
Dominika
Maxim
Diana
Viktória
Nina
Andrea
Alex
Hana
Dário
Adela
Vratko
Liana
Saskia
Tobias
Michaela
Pavol
Adam
Matej
Michal
Jakub
Melánia
Melisa
Linda
Stela
Viktória
Paula
Silvia
Damian
Matej
Karolína
Filip Samuel
Matej
Paulína
Tereza
Štefan
Simona
Hana
Daniel
Daniel
Liliana
Matej

Rigová
Kotúčková
Polák
Hermann
Hrončová
Kamberovič
Dubovcová
Jašura
Chrapčiak
Jablonská
Hutira
Laššák
Plačková
Lukáčová
Šimkovič
Držíková
Garaj
Harmanová
Bubáková
Bárdyová
Martišková
Zmeko
Bučková
Čapkovič
Bárdyová
Priesol
Priesolová
Čeri
Jánoš
Špačeková
Kotris
Bartko
Bulog
Madara
Osuský
Mlynarčíková
Farkašovská
Vela
Verná
Kollárová
Drmelová
Martiniaková
Gróf
Zolák
Polievková
Schmidt
Fojta
Patrnčiaková
Blahová
Bálint
Pôbišová
Opatovská
Kovačič
Andraško
Zajacová
Žúbor
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AKTIVITY NAŠICH SENIOROV

Výlet na termálne kúpalisko do Dunajskej Stredy.

Na celodennom výlete v Olomouci.

Brigáda JDS 7. 4. 2014 v okolí MKS.

Výročná členská schôdza Jednoty dôchodcov Slovenska, pobočka Dunajská Lužná.
Fotografie: pani Anna Klčová
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ˇ DETÍ
Obecné podujatie DEN
Veľká VĎAKA mladým z Klubu OSTROV za ich dobrovoľníctvo pri príprave a následnom programe
obecného Dňa detí v sobotu 31. mája na ihrisku Jama. Rovnaké poďakovanie patrí aj tradičnému
sponzorovi dobrých obecných podujatí spoločnosti Boni Fructi za občerstvenie
– džúsy, jablká a jahody – chutilo výborne! Ďakujeme aj zdravotníkom a policajtom,
ktorí znova prišli predviesť deťom svoju techniku.

-jv-
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