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Poznajte svojich poslancov obecného zastupiteľstva
na obdobie 2014 – 2018
poslanci za časť Jánošíková

Ivan Georgiev

Ing. Milan Lodňanek

Ernest Németh

František Stareček

poslanci za časť nová lipnica

poslanci za časť nové košariská

Ing. Eugen Oltus

Andrej Blizniak

Ing. Eva Takáčová

JUDr. Martin Vozár

Ján Mossný, Ing.
44 rokovv
vysokoškkolské vzdelaanie
nezávislýý kandidát
kandidátt č.4

Ing. Ján Mosný

Ing. František Solař

PaedDr. Juraj Jánošík

FOTOGRAFIE Z MINULOSTI OBCE NA WEBOVEJ STRÁNKE
Pozrite si zaujímavé dobové fotografie z minulosti
obce i premien našej obce na webovej stránke
www.dunajskaluzna.sk
V menu OBEC v záložke FOTOGRAFIE
Z MINULOSTI A SÚČASNOSTI OBCE
sú zverejnené panely s fotografiami:
Výstava DUNAJSKÁ LUŽNÁ MENÍ SVOJU TVÁR
– 20 panelov
DOBOVÉ FOTOGRAFIE ZO ŽIVOTA OBCE
– zatiaľ 2 panely, postupne budú pridávané ďalšie

POĎAKOVANIE A VÝZVA
Ďakujeme všetkým ochotným občanom, ktorí nám už od roku 2003 poskytujú
dobové fotografie zo svojich albumov. Postupne ich na webovú stránku pripravujeme
podľa oblastí, ako výlety a rekreácie, z rodinného života, pracovné činnosti, hry detí,
šport, udalosti na námestí, zo života školy, výstavba v obci a pod.
Zároveň prosíme i ďalších ochotných občanov, ktorí majú staré fotografie zo života
obce, o ich prepožičanie. Fotografie je možné priniesť na obecný úrad pani Macangovej.
Ak máte záujem o niektorú dobovú fotografiu, ktorá je už na webovej stránke obce
zverejnená, prostredníctvom mailu vám prepošleme žiadanú fotografiu.
Mailové adresy: maria@dc.sk; mariamariamarica@gmail.com
Mária Ducková-Adamcová
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Vážení spoluobčania,
milí priatelia,
dovoľte mi, aby som sa vám opäť
prihovoril a oboznámil vás s aktualitami zo života našej obce a jej miestneho zastupiteľstva. Za veľmi priaznivú
udalosť považujem schválenie obecného rozpočtu na rok 2015. Myslím
si, že z pohľadu potrieb obce je nastavený správne. Okrem toho, že sme
vyriešili prevádzku obce a potreby
života jej obyvateľov, dokázali sme vyčleniť prostriedky i na rozvojovú a investičnú činnosť.
Určite vás neprekvapí, že snáď najhorším faktorom pri realizácii investičných zámerov je platná legislatíva.
Osobitne ide o povinnosť verejného
obstarávania tovarov a služieb. Akoby doterajší systém nebol dosť komplikovaný a zdĺhavý, od marca 2015
pribudla povinnosť používať systém
elektronického zadávania i na podlimitné zákazky – Elektronické trhovisko. Jeho aplikáciou by sa malo uľahčiť,
zjednodušiť a stransparentniť zadávanie zákaziek. I keď som v tomto smere
skeptický, je to nariadenie vlády a neostáva len veriť, že táto novinka bude
pre mestá o obce prínosom.
Od januára 2015 zabezpečuje
naša obec prostredníctvom verejného vestníka dve verejné obstarávania:
„rekonštrukcie a opravy miestnych
komunikácií, chodníkov a verejných
priestranstiev“ a „drobné práce súvisiace s opravou a údržbou priestorov obce“. Verím, že v mesiaci
apríl 2015 sa nám podarí obe verejné
obstarávania ukončiť a budeme môcť
konečne začať s ich realizáciou.
Pri investičnej činnosti v prospech
všetkých obyvateľov sa veľmi často
stretávame až s nepochopiteľnými

prekážkami. Okrem tradičného úskalia – nedostatku finančných prostriedkov, začína byť neprekonateľnou prekážkou osobné vlastníctvo pozemkov
v riešených lokalitách. Za všetky príklady aspoň jeden – Malinová ulica.
Územie sa nachádza na okraji intravilánu našej obce v smere na Miloslavov. Od najbližšieho obecného chodníka je vzdialené cca 450 m. Pešo, či
s kočíkom je takmer nemožné dostať
sa do centra obce.
Nechápem, prečo sa stavebné povolenie pridružených lokalít IBV nepodmienilo vybudovaním chodníka
pre peších. Retrospektívne to však
už nie je možné, napriek tomu je našou povinnosťou danú situáciu riešiť.
Obec na svoje náklady vypracovala
projekt a aktuálne pripravuje stavebné povolenie. Pri mapovaní dotknutého územia sme zistili, že pozemky,
cez ktoré má chodník viesť, patria
48. majiteľom. Napriek tomu, že sme
vlastníkov dvakrát písomne vyzvali a
zorganizovali i spoločné stretnutie,
takmer polovica odmietla dať na výstavbu súhlas.
Táto skutočnosť je pre mňa nepochopiteľná. V zmysle územného plánu obce je totiž v danej lokalite plánovaná výstavba a pokiaľ chodník nebude existovať, každý investor bude
pri výstavbe svojej nehnuteľnosti
povinný jeho príslušnú časť vybudovať. Prirodzene, na svoje náklady.
Dnes to môže mať zadarmo. Podarilo sa nám totiž nájsť investora, ktorý chodník na svoje náklady postaví.
A to i s verejným osvetlením. Veľmi
podobný problém máme aj pri tak
prepotrebnom chodníku od reštaurácie Maštaľ na železničnú stanicu
Nové Košariská.
Rovnaká situácia je i pri budovaní
cyklotrás cez našu obec. Už tento rok
by sme mohli začať s ich realizáciou.
Prvá časť má viesť od železničnej stanice Nové Košariská cez Kováčsku ulicu a má sa napojiť na cyklistický chodník na hrádzi. Druhá časť má viesť po
Lipnickej a Miloslavovskej ulici až na
železničnú stanicu v Miloslavove. Investorom je Bratislavský samosprávny kraj. Záujem obcí je veľký a je len
prirodzené, že prioritu budú mať projekty, pri ktorých budú vysporiadané
vlastnícke vzťahy. Na tomto mieste je
potrebné pripomenúť, že obec zo zákona nemôže investovať na pozem-
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koch iných vlastníkov bez ich súhlasu.
Dovoľte mi, aby som sa dotkol i investície novej budovy základnej školy. Netrpezlivo očakávaný a z dôvodu
neplnenia zmluvných podmienok dodávateľom viackrát odsúvaný termín
kolaudácie bol najnovšie stanovený
na apríl 2015. Nová budova s ôsmimi triedami a kapacitou cca 200 detí
je prakticky hotová. Aktuálne sa odstraňujú drobné nedostatky a budujú
prístupové chodníky. Podľa demografického vývoja v obci, by táto kapacita
mala postačovať najmenej na obdobie 8 – 10 rokov.
Iste si spomínate, že naša obec
bola pred tromi rokmi nútená z kapacitných dôvodov zrušiť spoločný
školský obvod s obcou Rovinka a Miloslavov. Ukazuje sa, že vzhľadom na
obmedzenú možnosť ďalšieho rozširovania základnej školy i vyťaženosť
prístupových komunikácií to bolo
správne rozhodnutie. Dnes sú však na
obec ako zriaďovateľa školy opäť vyvíjané silné tlaky, aby umožnila deťom
z okolitých obcí navštevovať v našej
škole aspoň druhý stupeň. Znie to
síce lákavo, pretože každý prijatý žiak
znamená pre školu i ďalšie finančné
prostriedky. Treba si však uvedomiť,
že vzhľadom na nárast počtu obyvateľov v našom regióne by to malo
za následok povinnosť obce v horizonte max. 5 – 6 rokov vybudovanie
novej školy. Prirodzene, na pozemkoch obce a prevažne z prostriedkov
a daní našich občanov. Otázka je: pre
koho? Považujem za svoju povinnosť
zabezpečiť povinnú školskú dochádzku pre deti, ktorých rodičia majú trvalý pobyt na území obce. Nemáme
však finančné ani priestorové kapacity, aby sme túto povinnosť zabezpečovali i pre okolité obce.
Milí priatelia, vážení spoluobčania,
v krátkosti som Vás oboznámil s aktuálnymi problémami pri riadení našej
obce. Rád si vypočujem i Vaše rady,
názory či nápady, ktoré by mohli prispieť ku kvalitnejšiemu životu v nej.
Verím, že jarné slniečko nám pomôže
úspešne zvládnuť jarné upratovanie
obce a prebúdzajúca sa príroda nám
dodá energiu a životný elán. Želám
vám veľa optimizmu, pevné zdravie
a mnoho stretnutí s dobrými ľuďmi.
S úctou
Štefan Jurčík,
starosta obce
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Pozemné komunikácie na území obce
V katastrálnom území obce Dunajská Lužná sa nachádza cesta I. triedy,
cesty III. triedy, miestne obslužné komunikácie a súkromné účelové
komunikácie.
Cesta I. triedy, vo vlastníctve štátu, výkon správy zabezpečuje
Slovenská správa ciest, a. s., cestný správny orgán Okresný úrad
Bratislava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
I/63
Hlavná cesta
Cesty III. triedy vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho
kraja, výkon správy zabezpečujú Regionálne cesty Bratislava, a. s.,
cestný správny orgán Okresný úrad Senec, odbor cestnej dopravy
a pozemných komunikácií
III/0632
Košariská ulica
III/0635
Jánošíkovská ulica
III/0634
Miloslavovská ulica a časť ulice Lipnická
III/0636
Orechová ulica
III/06360 časť ulice Lipnická (úsek od Dobrých jabĺk
po križovatku Lipnická, Miloslavovská)
Miestne obslužné komunikácie vo vlastníctve a správe obce, cestný
správny orgán obec
Agátová ulica
časť komunikácie v správe jej vlastníkov.*
Brezová ulica
Čerešňová
Dlhá ulica
časť komunikácie v správe jej vlastníkov.*
Dunajská ulica
Fialková ulica
Jarná ulica
Javorová ulica
Kováčska ulica
Krajná ulica
časť komunikácie v správe jej vlastníkov.*
Krátka ulica
Krížna ulica
Kvetná ulica
Kvetoslavovská ulica
Letná ulica
Malinová ulica
Mariánska ulica
Morušová ulica
Námestie sv. Martina
Okružná ulica
Pekárenská ulica
Podnikateľská ulica
Poľná ulica
Pri hrádzi
Pri jame
Pri kniežacích mohylách
časť komunikácie v správe jej vlastníkov.*

Jar sa opäť hlási. Príroda sa prebúdza
a všetkých to láka najmä do lesa, našich
záhradiek či vinohradov. Jar je však obdobie, kedy vzniká najviac požiarov spôsobených činnosťou ľudí v prírode používaním
otvoreného ohňa. Je to zakladanie malých
ohníkov v lesnom prostredí, vypaľovanie
suchej trávy, spaľovanie odpadu z vinnej
révy a iných prírodných porastov. V roku
2014 neevidovalo Okresné riaditeľstvo
HaZZ v Pezinku na území okresov Pezinok
a Senec žiaden požiar v lesnom prostredí.
Príslušníci zasahovali pri likvidácii 5 požiarov v prírodnom prostredí a 30-krát pri vypaľovania trávy a suchých porastov.

Rekreačná ulica
Sadová ulica
Slnečná ulica
Smreková ulica
Spojná ulica
Stromová ulica
Šalviová ulica
Školská ulica
Športová ulica
Štefánikov park
Tehelná ulica
Tichá ulica
Vodárenská ulica
Záhradná ulica
Zámočnícka ulica
Zdravotnícka ulica
Zelená ulica

časť komunikácie v správe jej vlastníkov.*

časť komunikácie v správe jej vlastníkov.*
časť komunikácie v správe jej vlastníkov.*

časť komunikácie v správe jej vlastníkov.*

Účelové komunikácie vo vlastníctve a správe ich vlastníkov, cestný
správny orgán obec. Obec nezabezpečuje ich údržbu, údržbu je
povinný zabezpečiť vlastník.
Agátová ulica
časť komunikácie vo vlastníctve a správe obce.*
Astrová ulica
Azalková ulica
Bazová ulica
Dlhá ulica
časť komunikácie vo vlastníctve a správe obce.*
Holubia ulica
Horná ulica
Jabloňová ulica
Krajná ulica
časť komunikácie vo vlastníctve a správe obce.*
Lipová ulica
Lúčna ulica
Mandľová ulica
Narcisová ulica
Nová ulica
Pekná ulica
Pri kniežacích
mohylách
časť komunikácie vo vlastníctve a správe obce.*
Sadová ulica
časť komunikácie vo vlastníctve a správe obce.*
Svoradova ulica
Šalviová ulica
časť komunikácie vo vlastníctve a správe obce.*
Školská ulica
časť komunikácie vo vlastníctve a správe obce.*
Úzka ulica
Veterná ulica
Višňová ulica
Záhradná ulica
časť komunikácie vo vlastníctve a správe obce.*
* bližšie informácie na webovej stránke obce v sekcii občan, alebo na
obecnom úrade, referát dopravy, životného prostredia a školstva

Ochrana prírody pred požiarmi
Upozorňujeme občanov, aby nepoužívali otvorený oheň a nefajčili na miestach
so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom,
nevypaľovali porasty a nezakladali oheň na
miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu. Pri manipulácii s ohňom vo voľnej
prírode je potrebné dodržiavať zásady požiarnej bezpečnosti. Občania často spaľujú
odpad a vypaľujú suché trávy počas veterného počasia, čo je najväčší predpoklad
rýchleho rozšírenia požiaru. Najbezpečnejší
spôsob z hľadiska požiaru, je odviezť odpad

do kontajnerov alebo priamo na skládku.
Pripomíname, že spôsobenie požiaru je
porušením platných právnych predpisov, čo
môže byť kvalifikované ako priestupok alebo trestný čin. V prípade porušenia povinností fyzických osôb vyplývajúcich zo zákona o ochrane pred požiarmi, môže okresné
riaditeľstvo HaZZ uložiť v blokovom konaní
pokutu do výšky 33 EUR a v priestupkovom
konaní až do výšky 333 EUR.
mjr. Ing. Škvarková
OR HaZZ v Pezinku
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dotácie spoločenským organizáciám a občianskym združeniam
por.
č.

Čerpanie
2014

Organizácia

–

Žiadaná
čiastka 2015

Schválená
čiastka 2015

1 500,00 €

1 000,00 €

1

Organizácia

2

CHARTIKANO, občianske združenie

900,00 €

2 200,00 €

1 000,00 €

3

Jednota dôchodcov na Slovensku

500,00 €

1 000,00 €

500,00 €

4

LINKA BOX-SK

1 000,00 €

3 000,00 €

5

LUŽANKA - dychová hudba

800,00 €

1 300,00 €

6

Materské centrum OSTROVČEK, o. z.

–

–

–

7

MERTUŠ Juraj

–

–

–

8

MO Matice slovenskej

350,00 €

600,00 €

450,00 €

600,00 €

500,00 €

500,00 €

9

MO Slovenského rybárskeho zväzu

10

Na kolesách proti rakovine

11

OFK Dunajská Lužná

12

–

2 600,00 € 1000,00 € činnosť
klubu, 1600,00 € nájom
priestorov telocvične
800,00 €

–

–

27 360,05 €

60 000,00 €

Poľovnícka spoločnosť PRIDUNAJSKO

600,00 €

600,00 €

400,00 €

13

Senior klub

100,00 €

100,00 €

100,00 €

14

Slovenský červený kríž

675,92 €

800,00 €

800,00 €

15

Slovenský zväz záhradkárov ZO 6-37

–

200,00 €

200,00 €

16

Slovenský zväz žien

–

–

–

17

Spevácky zbor mužov

–

–

–

18

Spolok rodákov M. R. Štefánika

19

Stolný tenis OŠK Dunajská Lužná

20

TAEKWON-DO

–

–

–

21

Tenisový Klub

–

–

–

22

Združenie detí a mládeže OSTROV

23

Zelená Dunajská Lužná, n.o.

24

ZO chovateľov poštových holubov

25
26

500,00 €

500,00 €

2 000,00 €

4 660,00 €

1 000,00 €
–

28 500,00 € 19000,00 € činnosť
klubu, 8000,00 € energie,
1500,00 € nájom
priestorov telocvične

500,00 €
3 800,00 € 2100,00 € činnosť klubu
+ 1700,00 € nájom
priestorov telocvične

2 000,00 €

2 000,00 €

–

–

600,00 €

1 500,00 €

600,00 €

Evanjelická cirkev a. v.

6 000,00 €

5 000,00 €

5 000,00 €

Katolícka cirkev

5 000,00 €

15 000,00 €

47 985,97 €

100 460,00 €

Poznámka

15 000,00 € 5000,00 € činnosť +
10000,00 € oprava
národnej kultúrnej
pamiatky
63 750,00 €

Rýchle INFORMÁCIE pre občanov
V časti Nová Lipnica bude pre verejnosť
sprístupnená časť detského ihriska (za autobusovou zastávkou, smer BA) na ktorom
sú postupne zabudovávané nové segmenty
detského ihriska. Nezabúdajte, že VŠETKO
JE O ĽUĎOCH A O ICH PRÍSTUPE K HODNOTÁM... aj ten neporiadok, ktorí tam mnohokrát zanechávajú samotní dospelí.
Na obecnej webovej stránke je zverejnené číslo telefónneho záznamníka

02/402 59 814, ktorý slúži na ohlasovanie
porúch mimo pracovnej doby. Upozornenie: treba nechať dlhšie zvoniť, až potom
sa záznamník zapne. Občania využívajú
túto službu aj na nahlasovanie rôznych
iných záležitostí, ktoré sa týkajú bezprostredného života v našej obci.
Na obecnom úrade pristúpili k dočasnej zmene úradných hodín pre verejnosť:
každú stredu ich predĺžili do 18 hod.

Každý tretí pondelok v mesiaci bude
v MKS v čase od 19 hod. stretnutie občanov s poslancami obecného zastupiteľstva, ktoré inicioval poslanec OZ pán
Ing. Ján Mosný. Prvé takéto stretnutie sa
konalo 16. marca za priaznivého záujmu zo
strany občanov ale aj poslancov. Ide o neformálne stretnutia so širokým záberom
problematiky.
-red.-
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Zachovávanie tradícií
alebo Fašiangová zábava
a pochovávanie basy v 4.A
Dňa 12. 2. 2015 o 17 hod. sa na elokovanom pracovisku
ZŠ v Miestnom kultúrnom stredisku Dunajská Lužná, konala
fašiangová zábava v maskách.
Akciu zorganizovala 4.A s triednou pani učiteľkou
Jáchimovou pre svojich rodičov, starých rodičov, súrodencov
a pozvaných učiteľov. Pri výzdobe sály im pomáhali teta Janka
Valašíková, ujo Miško aj ujo Peťo. V bufete nachystali stoly, na
ktoré poukladali občerstvenie a dobroty, čo napiekli mamičky.
Celá príprava bola veľmi zábavná.
Po celý čas všetci tancovali, hodovali, zabávali a rozprávali
sa. Neskôr žiaci predviedli pochovávanie basy z Liptova, ktoré
si pripravili ako prekvapenie. Všetkým sa veľmi páčilo, ale
najväčší úspech mal smiešny farár.

Pani učiteľke Jurašiovej zo 4.C a pani zástupkyni Plačkovej
sa to tak veľmi páčilo, že chceli, aby predstavenie zopakovali aj
na druhý deň pre spolužiakov z iných tried. Aj toto vystúpenie
malo veľký úspech. Na druhý deň dala pani učiteľka všetkým
účinkujúcim žiakom vééééééľkú jednotku. :)
Autori: Terezka Laura Pifflová, Radka Machanová
a Jonáš Stareček (žiaci 4.A)

Prekvapenie na fašiangy
Naše deti zo 4. A, ktoré sa učia na vysunutom pracovisku ZŠ
v Miestnom kultúrnom stredisku, nás na fašiangy veľmi milo
prekvapili. Spolu s pani učiteľkou Soňou Jáchimovou pripravili
v malej sále zábavu pre rodičov a súrodencov. V pozvánke stálo:
„Príďte všetci v karnevalových kostýmoch“. Samozrejme, že
rodičia nezaváhali, všetci sme sa stretli veselo vyobliekaní a dobre
naladení v krásne vyzdobenej sále MKS. Naše deti samé si pripravili
fašiangovú výzdobu, občerstvenie a diskotéku. Keď bola zábava
v najlepšom, deti sa kamsi vytratili. Vysvetlenie prišlo zakrátko
– na javisku sa objavil zástup našich štvrtákov, ktorí predstavili

pochovávanie basy podľa starých zvykov. Basu síce nahradili
husličky, ale prinesené na starých „poctivých“ márach, tak ako
kedysi. Deti i pani učiteľka boli úžasné a celé pásmo tradičných
básní, piesní a riekaniek nás – rodičov – veľmi dojalo. Ani sme
netušili, že všetci, ako jeden, dokázali celé týždne tajiť prípravy na
toto krásne a vtipné predstavenie. Toto vystúpenie bolo krásne
a umocnilo skvelý zážitok z fašiangového večera. Boli sme pyšní
nielen na naše deti, ale aj na ich pani učiteľku. Ďakujeme!
Roman Piffl (otecko)

ples ofk – poĎAKOVANIE

Ďakujeme všetkým hosťom, ktorí sa zúčastnili výročného
10. plesu OFK Dunajská Lužná. Veríme, že ste sa s nami cítili dobre, zabavili sa pri bohatom programe, zatancovali pri dobrej hudbe, nezostali hladní po večeri a aj keď nevyhrali v tombole, odchá-

dzali ste spokojní. Sme presvedčení, že sa spolu stretneme aj o rok
na 11. plese OFK, ktorý sa uskutoční v piatok 15. januára 2016
o 19:00 v tradičných priestoroch. Výbor OFK Dunajská Lužná.
Ing. Anton Benčič

Chcel by si odmenu za prejavený dobrý skutok?
Už si ju dostal v radosti zakúsenej pri jeho konaní.
Orientálne príslovie
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15 rokov prepravnej služby v mikroregióne Pridunajsko
18. septembra t.r. bude pätnásť rokov
od uvedenia do prevádzky sociálnej služby
– prepravnej služby v mikroregióne Pridunajsko. Sociálnu službu poskytuje občianske združenie OMAPO v zmysle § 42 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.
Mikroregión Pridunajsko združuje obce
Dunajská Lužná, Hamuliakovo, Kalinkovo,
Miloslavov, Rovinka, ktoré sa nachádzajú
neďaleko Bratislavy, nie sú od seba vzdialené veľkými vzdialenosťami, čo podporilo
možnosť realizácie projektu – zriadenie
prepravnej služby prostredníctvom sociálneho taxíka v septembri 2000.
Demografický vývoj spoločnosti vo
všeobecnosti smeruje k zvyšovaniu podielu postproduktívnej časti obyvateľstva,
nevynímajúc daný mikroregión, kde táto
kategória predstavuje 25 % a bude mať
zvyšujúci trend. Preto je opodstatnené
pripravovať projekty, ktoré pomôžu aj v živote seniorov. Je to najpočetnejšia cieľová
skupina, ktorá túto službu v mikroregióne
využíva.
Prepravná služba je určená cieľovým
skupinám občanov mikroregiónu –
- občanom so zdravotným postihnutím
- seniorom
- invalidným dôchodcom
- rodičom s deťmi.
Ide predovšetkým o občanov, ktorí nie
sú spôsobilí premiestniť sa k vozidlu hromadnej dopravy, nastupovať a vystupovať
z neho, zvládnuť situácie počas prepravy, či
orientovať sa v cestnej premávke.
Prevádzka je finančne zabezpečená
prostredníctvom príspevkov jednotlivých
obcí, ako aj participujúcou čiastkou poberateľa služby – občana vo výške dnes ani
nie dvojnásobku cestovného autobusovou
dopravou, ako aj príspevkami získaných
v rámci 2 % z daní.
Zmeny, ktoré pre občanov realizovaný
projekt prináša, sú najmä v skutočnostiach,

že prepravná služba je poskytovaná predovšetkým pre zdravotne ťažko postihnutých
občanov, ktorým zabezpečujeme transport do zdravotných zariadení (napr. aj na
kúpeľnú liečbu) do verejných inštitúcií. Pre
mnohých osamelých (najmä seniorov) je
to odstránenie pocitu nepotrebnosti, pretože ich v rámci rôznych kultúrnych a spoločenských aktivít prostredníctvom tejto
služby môžeme na ne dopraviť (stretnutia v klube dôchodcov, výstavy zeleniny a
ovocia, ručných prác apod.) a nevynímajúc
pre rodičov s deťmi pomoc neodmysliteľná, keď sa nemusia s kočíkmi presúvať na
rôzne terapeutické cvičenia, či na rôzne iné
aktivity. Prepravná služba je stále žiadaná,
a to aj z dôvodu, že v mnohých prípadoch
ide o odľahčenie príbuzných, keď si títo nemusia brať voľno z práce.
V roku 2014 bola prepravná služba
poskytnutá našim občanom v 759 prípadoch, čo je viac oproti roku 2013 o 59 prípadov, t.j. nárast o 8 %.
Na prepravnú službu prispievajú obce
finančnými prostriedkami najmä za účelom skvalitnenia života svojich občanov.
Zmeny, ktoré pripravujeme v roku 2015
sa týkajú skvalitnenia služby.
14. mája v čase od 13 do 17 hod. organizujeme v zasadačke obecného úradu
konferenciu s názvom „Komunitné služby
– základný nástroj integrácie občanov do
spoločnosti,“ na ktorej vystúpia odborníci,
ktorí priblížia verejnosti význam komunitných sociálnych služieb. Tiež si pripomenieme 15 rokov existencie občianskeho
združenia OMAPO a prepravnej služby
a oficiálne uvedieme do prevádzky nové
auto Fiat Ducato, špeciálne upravené na
prepravu klientov aj na invalidných vozíkoch. Auto sme mohli zakúpiť vďaka finančnej podpore, ktorú sme získali z MPSVR
SR na základe úspešného projektu v rámci

Dve percentá – pre krajšiu obec
Nezisková organizácia Zelená Dunajská
Lužná je od roku 2011 poberateľom 2 %
zaplatenej dane. Za toto obdobie a za peniaze, ktoré ste našej neziskovke poukázali,
sme vysadili zeleň na detských ihriskách,
v areáli základnej školy, pri Zdravotnorelaxačnom centre, na verejných priestranstvách, vytvorili a doplnili detské
ihriská a prispeli na vstupy pre seniorov na
zájazdoch či návštevách divadiel.
Aj tento rok budeme svojou prácou
prispievať k zeleným plochám našej obce a

tiež pokračovať v projekte Náučný chodník
v základnej škole, viď fotografia.
Tieto aktivity sú podmienené nielen
prirodzenou ochotou robiť niečo prospešné
pre všetkých nás, ale aj dostačujúcim
finančným zázemím. Veríme, že podporíte
našu činorodosť svojimi 2 % zaplatenej
dane. Za dôveru vopred ďakujeme.
ZELENÁ DUNAJSKÁ LUŽNÁ
nezisková organizácia
Kvetoslavovská 26, 900 42 Dunajská Lužná
IČO : 45 731 420

grantovej schémy a vďaka podpore ďalších
sponzorov. Aj touto cestou im ďakujeme!
Kde sa môžete dozvedieť o tejto službe viac a ako vlastne funguje?
Ak službu potrebujete, stačí, ak sa
najneskôr deň vopred skontaktujete
s manažérkou prepravnej služby na tel. č.
0907 365 572 alebo na č. 45980995, ktorá
Vám poskytne informácie o tejto službe.
Cenník prepravnej služby je k dispozícii aj
na obecnom úrade, resp. aj na webovej
stránke obce
http://www.dunajskaluzna.sk/obcan/
omapo-socialny-taxik
Ak sa rozhodnete podporiť túto adresnú službu 2 % zo svojej dane, môžete tak
urobiť do 30. apríla 2015. Uvádzame naše
údaje o prijímateľovi na sumu zo zaplatenej dane:
Obchodné meno a názov: OMAPO, občianske združenie, sídlo: Dunajská Lužná
č. 259/16, PSČ: 900 42, Právna forma: občianske združenie, IČO: 31802192. Tlačivo
– vyhlásenie o poukázaní sumy zaplatenej
dane z príjmov FO je k dispozícii na Obecnom úrade, alebo u manažérky prepravnej
služby.
Oľga Reptová, štatutárna zástupkyňa
o.z. OMAPO
foto: autorka A. Tesáriková
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„Odovzdal som vám totiž predovšetkým, čo som aj sám prijal, že Kristus umrel pre naše hriechy podľa Písem a bol pochovaný a v tretí deň bol vzkriesený podľa Písem.“
Milí čitatelia, už zopár rokov máme možnosť aj duchovní z cirkevných zborov, ktoré sa nachádzajú v Dunajskej Lužnej, prihovoriť sa k obyvateľom obce prostredníctvom obecného Lužnianskeho spravodaja. Obvykle je to pri výročných kresťanských slávnostiach. V tomto roku pred Veľkou nocou sa k Vám prihováram so
zvesťou, ktorá potvrdzuje kresťanské vyznanie v Kréde. Slová viery
všeobecnej kresťanskej potvrdzujú v akého Boha veria kresťania.
Aj sám veľký apoštol Pavel napísal svedectvo kresťanom do Korintu o Kristovej smrti a Jeho slávnom vzkriesení. Kristovo utrpenie,
smrť a vzkriesenie, to je naše vykúpenie, naša záchrana. Mnohí
v tejto obci mali pochybnosti práve o zmŕtvychvstaní. Aj dnes
máme vedieť, že Veľkonočné slávnosti sú najstaršie kresťanské
sviatky v cirkvi, ktoré nám ohlasujú práve túto skutočnosť, lebo
bez viery vo vzkriesenie bola by zbytočná naša viera. Keď píšem
tieto slová, verím, že podaktorých oslovím, povzbudím, alebo aspoň posilním vo viere o vzkriesení. Kto si otvorí Bibliu v časti Nová
zmluva, dozvie sa zo všetkých štyroch evanjelií veľmi podrobne o
ukrižovaní, smrti a pohrebe Pána Ježiša. V krajinách s kresťanskou
kultúrou azda všetci ľudia vedia, že Ježiš Kristus zomrel na kríži.
Vedia to aj tí, ktorí stoja vedome mimo cirkvi. Ukrižovanie ako
spôsob popravy zaviedli v Palestíne Rimania. Koho vtedy ukrižovali, vždy išlo o potupnú smrť. V Starej zmluve poznali popravu, a to
ukameňovaním. Nie je poprava, ako poprava. Rimania poznali aj
popravu sťatím. No najpotupnejšia bola smrť ukrižovaním. Odsúdenci si museli sami niesť kríž na popravisko. Poprava bola verejná
a zvedavci sa mohli odsúdencom posmievať. V deň popravy všetci
z učeníkov sa rozpŕchli a pod krížom zostal iba najmladší učeník
Ján, matka Ježišova a zopár žien. Pán Ježiš veľakrát povedal svojim
učeníkom, že tí, ktorí ho chcú, musia niesť svoj vlastný kríž a to až
po takú mieru, že musia byť pripravení aj na potupnú smrť.
V čase pred Veľkou nocou je pohľad kresťanov viacej upretý
na kríž Kristov ako inokedy. Ten pohľad nám poskytuje aj túto
otázku: Na akú obeť sme pripravení kvôli Kristovi? Mali by sme
vedieť, že Kristova smrť z nás sníma zlorečenie, lebo On zomrel
pre naše hriechy. A preto, že Kristus zomrel na kríži, a nie iným
spôsobom, si môžeme byť istí, že sme oslobodení od kliatby, zlorečenia a trestu, ktoré mali zasiahnuť nás. Túto pravdu z Písma

BOH pripravil vykúpenie
v JEŽIŠOVI KRISTOVI
(zamyslenie sa nad textom k Veľkej noci 1Korintským 15, 3-4)
svätého treba prijať osobne. Kristova smrť bola skutočná, nebola
to zdanlivá smrť, lebo Rimania vykonávali popravy podľa presných
a prísnych predpisov. Pri poprave sa úradne konštatovalo, že nastala smrť odsúdeného. Evanjelista Marek (15, 42-45) opisuje, že
ani Pilát Pontský nepovolil Jozefovi z Arimathie pochovať Ježišovo
telo prv, než sa presvedčil, že Ježiš je mŕtvy. A tak vyznávame, že
len zo skutočnej smrti je možné skutočné vzkriesenie. Aj my raz
keď zomrieme, pôjdeme nie do neznáma, ale tam, kde už Ježiš
Kristus bol pred nami. I keď sa každý človek obáva smrti, veriaci v
Krista sa jej báť nemáme, lebo sme cez Krst svätý s Kristom spojení, aby sme naveky s Ním mohli žiť, a to v novote života. Kristus
sa za nás obetoval, v ňom nám Boh pripravil vykúpenie. Je dnes
akousi samozrejmosťou, že sa ľudia bežne vyhýbajú obeti, kde sa
len dá. Sú ešte ľudia, ktorí sa dokážu obetovať, ale ich sekulárny
svet pokladá za čudákov. Keď sa máme aj pre malé veci obetovať,
pamätajme, že Kristus Pán sa za nás obetoval z lásky. Apoštol v
hore citovanom texte podáva svedectvo podľa Písiem. Ide o verné svedectvo tých, ktorí s Kristom chodili, Jeho sa dotýkali aj Ho
počúvali. I napriek zlyhaniu učeníkov bol Ježiš Kristus pochovaný.
Boh k tomu povolal Jozefa z Arimathie a Nikodéma, mali zaiste
veľkú odvahu, keď sa opovážili predstúpiť pred Pontského Piláta
a požiadali o povolenie dôstojne pochovať toho Ježiša, ktorý bol
popravený ako zločinec. Keď v čase pred Veľkou nocou myslíme
na trpiaceho Krista Pána, položme si otázku: „Dokážeme byť verní
Kristovi aj vtedy, keď sa nám zdá, že všetkému je koniec?“
Pousilujme sa, milí priatelia, byť verní, lebo je to prospešné
pre každé spoločenstvo a milé a vzácne je to v Božích očiach, lebo
Boh pripravil vykúpenie v Ježišovi Kristovi aj pre nás.
Kristovo dielo sa ale ukrižovaním, smrťou a pochovaním nekončí. Po Veľkom Piatku nasleduje slávne vzkriesenie, ktoré je
pevným základom našej kresťanskej viery. Vzkriesenie mení kríž
na znamenie víťazstva a časnú smrť mení na spánok, po ktorom
nastáva prebudenie.
Mgr. Elena Ružeková, evanjelická farárka

Oznam o čase, kedy sa budú konať v Evanjelickom
chráme bohoslužby
29. marca 2015 – Nedeľa Kvetná
– Palmarum s Večerou Pánovou 10 hod.
02. apríla 2015 – Zelený Štvrtok – večiereň
		
17.30 hod.
03. apríla 2015 – Veľký Piatok – Večera Pánova
		
08 hod.
03. apríla 2015 – Veľký Piatok – čítajú sa sv. Pašie
		
10 hod.
05. apríla 2015 – Veľkonočná nedeľa
– vystúpi aj spevokol
10 hod.
06. apríla 2015 – Veľkonočný pondelok
s Večerou Pánovou
10 hod.
Každú nedeľu sa služby Božie
konajú vždy o 10:00 hodine
– SRDEČNE POZÝVAME!
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SVIATOČNÉ DUCHOVNÉ SLOVO
– POHĽAD NA JEŽIŠOVU TVÁR
V množstve udalostí nášho života,
ktoré nás vždy nanovo sprevádzajú a tak
zvláštne spájajú náš život so životom Ježiša Krista, nepochybne vyniká slávenie
Veľkej Noci – Paschy. Práve v ňom sa totiž
dvojitý pohyb stretnutia najviac zvýrazňuje: „On pre nás ľudí a pre našu spásu
zostúpil z neba, a stal sa človekom“ vyznávame v Kréde. Práve toto je počiatok
„tajomného zostúpenia“ Boha k ľuďom.
Osobitne v tomto Roku zasväteného
života, kedy zvlášť pamätáme a modlíme
sa za mnohých mužov a ženy, ktorí darom seba samých zasvätili svoj život Bohu
v reholi, v každom liturgickom slávení
práve ono „tajomné zostúpenie“ prináša
nádej a spásu pre všetkých bez rozdielu.
No zároveň je to i počiatok našej odpovede na túto lásku Boha, pretože o Kristovi
vyzdvihnutom na dreve kríža platia jeho
slová: „A ja, až raz budem vyzdvihnutý
od zeme, všetkých pritiahnem k sebe“ (Jn
12,32). Takto sa v ňom napĺňajú všetky
prisľúbenia a proroctvá Starého zákona,
ktoré hovoria o Mesiášovi ako o Pánovom Služobníkovi.
Keď raz požiadali starého mnícha, aby
vysvetlil rozdiely medzi zákonom Tóry
a Novosťou zmluvy, ktorá bola uzatvorená v krvi Baránka, mních s radosťou
odpovedal: Starý zákon je stretnutím sa
s Bohom, ktorý sa zjavuje mnohorakými
spôsobmi a často iba Izraelitom (porov.
Hebr 1,1); no a v Novom zákone sa stretávate s Božím synom, Ježišom Kristom.
Ktokoľvek a kedykoľvek: vždy, keď človek
vníma a prijme jeho slová z Evanjelia.
„Kto vidí mňa, vidí Otca“ (Jn 14, 8) povedal Pán svojim učeníkom.
Hľadieť teda na Ježišovu tvár môžeme osobitne blízko a intenzívne práve vo
fascinujúcich obradoch dní, ktoré máme

pred sebou... Skúsme spoločne objaviť jej
črty počas tohtoročného slávenia už v tajomstve Kvetnej nedele a potom v celom
Svätom týždni počas Zeleného Štvrtka,
Veľkého Piatku, Bielej Soboty a Veľkonočnej nedele Pánovho zmŕtvychvstania.
Pápež sv. Ján Pavol II. raz vyjadril celý
kresťanský život pohľadom na Ježišovu
tvár v troch rozmeroch: Kristovu tvár – jej
ľudské črty, v ktorých žiari sláva jednorodeného Božieho Syna treba najprv kontemplovať, teda ponárať sa do poznania
tajomstva samého Krista; potom tú tvár
napodobňovať – to je cesta osobného
posväcovania každého z nás; a napokon
ohlasovať, teda zjaviť ju tým, ktorí ju
ešte nespoznali.
Práve liturgia Veľkonočného trojdnia
je najkrajším pozvaním zahľadieť sa do
Ježišovej tváre a vidieť v nej nekonečnú
lásku k nám. Vidieť
tvár nielen oslávenú,
ale i poníženú, čo
túto lásku potvrdzuje. Takto tieto dni
každému z nás, kto
prežije liturgiu s otvoreným
srdcom,
vlejú do života silu
po celý rok nasledovať Ježišov príklad,
napĺňať jeho pozvanie: „Buďte svätí,
lebo ja som svätý“
(Lv 11,44), a tak svietiť príkladom života,
aby ľudia videli naše

dobré skutky a oslavovali Otca, ktorý je na nebesiach (por. Mt 5,16) – a to je podstatou každej rodiny, to je naplnenie a zmysel aj nášho
kresťanského života.
Takto sa slávenie Veľkej noci stáva základom každého iného liturgického slávenia počas roka i celého nášho života. Je to postavenie sa nás samých, s našimi ľudskými tvárami
a všetkým tým, čo vyjadrujú, pred tvár samého Boha.
Milí priatelia. Všetkým čitateľom Lužnianskeho spravodaja v mene našej rehoľnej
komunity Bratov dominikánov prajem, aby
si črty Ježišovej „veľkonočnej“ tváre nechali
vtlačiť do svojho srdca. Milostiplné a požehnané Veľkonočné sviatky!
P. Bruno Branislav Donoval, OP
kaplán

Zároveň Vás chceme srdečne pozvať na nasledujúci duchovný program v Kostole povýšenia Svätého kríža v Dunajskej Lužnej:
PREDVEĽKONOČNÁ sv. spoveď: 		
28.03.2015 (Sobota v 5. pôstnom týždni)
15.00 – 18.00 vysluhovanie sviatosti zmierenia
PROGRAM BOHOSLUŽIEB A SVÄTÝCH OMŠÍ
29.03.2015 (KVETNÁ NEDEĽA) – Požehnanie ratolestí
07.30, 09.00 (detská), 10.30 (farská)
02.04.2015 (ZELENÝ ŠTVRTOK PÁNOVEJ VEČERE)
18.00 – večerná sv. omša s obradom umývania nôh
03.04.2015 (VEĽKÝ PIATOK) – Deň pokánia a pôstu
15.00 – Liturgia slávenia utrpenia a smrti Pána

9

04.04.2015 (BIELA SOBOTA) – Obnova krstných sľubov
19.30 – Veľkonočná vigília
05.04.2015
(VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA)
07.30, 09.00 (detská), 10.30 (farská)
06.04.2015 (VEĽKONOČNÝ PONDELOK)
07.30 a 10.30 (farská)
Kontakt na farský úrad:
tel: 02/ 459 80 131, 02/ 456 49 865
web: www.dunajskaluzna.fara.sk
e-mail: farnostdl@dominikani.sk
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Jubilujúci Miestny odbor Matice slovenskej
Obnovením slovenského matičného hnutia po r. 1989 skupina
domácich obyvateľov - vlastencov založila v našej obci 4. marca
1990 Miestny odbor Matice slovenskej (MO MS), ktorý pôsobí už
dvadsaťpäť rokov. V tejto súvislosti sme položili niekoľko otázok
aktuálnemu predsedovi Stanislavovi Bajaníkovi.
Niekoľko slov o počiatku zrodenia slobody, demokracie
a vlasteneckého citu.
Máme bohatú kroniku, záznamy, dokumentáciu. Trojica Jozef
Vozár (od r. 1999 čestný predseda MO MS), Ladislav Mlynka (žiaľ,
už obaja nie sú medzi nami) a moja maličkosť (striedali sme sa
vo vedení) sme iniciovali MO MS a vytvorili podmienky pre jeho
prácu. V ústrety vyšiel aj vtedajší predseda Národného výboru
K. Végh, poslanci tiež prišli medzi nás a spoločne sme vytvorili pracovno-organizačnú základňu. Najmä vyššie spomenutí a V. Šafáriková, M. Cingelová, E. Kepenczayová, A. Reindl, O. Tallar, J. Šuník,
D. Hanuliak, M. Varchola, M. Hanes, L. Skalák, Š. Mlích, J. Botík,
J. Lešinský, J. Mertuš, Ľ. Lešinská, M. Kyščiak a i. Počiatočná iniciatíva matičného hnutia bola vlastne internacionálna: Slováci, Róm,
Maďar, Nemec, ako príklad tolerancie a presadzujúceho ekumenického spolužitia, spolupôsobenia v prospech obce, obyvateľov,
mládeže a Horného Žitného Ostrova.
Na ustanovujúcom Valnom zhromaždení MO MS sa zišlo do
stovky občanov, po voľbách 1990 sme získali podporu obecného
úradu na čele s našim členom a starostom L. Cingelom, nových
poslancov a predstaviteľov novovznikajúcich spolkov a združení.
Členská základňa počítala do 50 členov, žiaľ mnohí už nie sú medzi
nami. Z celoslovenského matičného hľadiska sme zaradení medzi
najaktívnejšie MO MS Žitnom Ostrove. L. Mlynka a ja sme pôsobili, ja doposiaľ pôsobím, v celoslovenskom výbore Matice slovenskej v Martine. A nielen tam.

Môžete priblížiť niekoľko vašich aktivít pre obec?
Už v roku 1990 sme začali v rámci národnej a duchovnej obrody Slovenska a obce vlasteneckými cyrilo-metodskými akadémiami, vysielaniami k národným a duchovným témam v miestnom
rozhlase, Juniálesom, obnovením tradície stavania Mája, obnovili
sme sviatok sv. Mikuláša. V roku 1992 sme osadili pamätnú tabuľu M. R. Štefánikovi pre ECAV chráme v spolupráci s cirkevným
zborom a farským úradom, vysadili sme pri obecnom úrade Lipu
Ústavy SR a pamätnú tabuľu. Založili sme od roku 1993 spolu s OÚ
na deň 1. januára vítanie štátnosti SR a fašiangovské plesy v spolupráci KKDH. Prichýlili sme divadelný súbor Gesto (M. Babiak,
M. Botíková a kol.), založili bábkové divadlo Bimbonka (V. Bajaníková a kol.), pietne spomienky na tragickú smrť M. R. Štefánika.
V roku 1997 sme pri evanjelickom chráme a.v. osadili bustu M. R.
Štefánika (sponzor Ľ. Mišík), v roku 2003 na zvonici, časť Lipnica, sme osadili pamätnú tabuľu Svoradovu (hospodárske zázemie
bývalého internátu Svoradov pre chudobnú študujúcu slovenskú
mládež v rokoch 1920 – 1945 v Bratislave) a príchodu Slovákov
z Poľska po II. svetovej vojne (spolupráca so SF STU – M. Varchola). Založili sme tradíciu Vianočného a Veľkonočného stolnotenisového turnaja, v spolupráci s MS a Rím. kat. cirkvou sme vydali
publikáciu Kostoly a kňazi farnosti Dunajská Lužná (autor J. Vozár).
Privítali sme Slovákov z Vojvodiny, Chorvátska, Poľska, angažovali

sme sa v celoslovenských i zahraničných aktivitách. Za to a mnoho
iného, čo nemožno pre krátkosť rozmeru uviesť, sme získali obecné, slovenské i zahraničné uznania, ocenenia o.i. Cenu starostu
obce, Cenu obce, ceny MS z Martina, ceny od MS z Vojvodiny,
Chorvátska, Slovenskej ligy v Amerike a i. Značná časť členstva už
nie je medzi nami, úzko spolupracujeme s obecným úradom, ZŠ,
KKDH, cirkvami, OFK, Spolkom chovateľov holubov, Stolnotenisovým klubom, Spolkom rodákov M.R. Štefánika, MKS a i . Získame
o. i. podporu z obecného rozpočtu a sponzorsky najmä od podnikateľov, občanov, firmy Dobré jablká, OFK a i. Obec a najmä školská mládež si už akosi zvykla na naše pravidelné podujatia, a to
nás povzbudzuje ďalej.
Postupne sme ustálili tradíciu Stolnotenisového turnaja od
r. 1996 – Vianočný – o Pohár starostu obce (rod. Šuníková), Veľkonočný o Pohár manažéra OFK, kde výrazne pomáha OÚ a OFK.
Od r. 1990 takmer 25 rokov, organizujeme v spolupráci o ZŠ, MKS,
OÚ, ECAV Vlasteneckú pochôdzku po slovenskom juhu (Šamorín –
D. Lužná – Ivanka pri Dunaji) ako pietnu úctu k životu a dielu M. R.
Štefánika (na počesť jeho rodákov časti N. Košariská a jeho ostatného letu ponad našu obec 4. 5.1919). Otvorila sa cesta nových
ekumenických Cyrilo-metodských akadémií v RK chráme v spolupráci so ZŠ a Rímsko-katolíckou cirkvou. V spolupráci so ZŠ sme
vytvorili tradíciu Vlasteneckých výletov pre školskú mládež na Slovensku i v slovenskom zahraničí ( Nitra, D. Krupá, Vrbové, Kostoľany pod Tribečom, V. Vozokany, Ostrihom, Vyšehrad – Maďarsko
a i.). V cyrilo-metodskom roku 2013 sme iniciovali a pomohli osadiť reliéf spolupatrónov Európy, apoštolov Slovákov a Slovanov sv.
Cyrila a Metoda v RK chráme (autor J. Mertuš). Našou metódou
je spájať, čo sa snažíme robiť vždy so spoluorganizátormi (OÚ, ZŠ,
KKDH, OFK, STK, MKS, cirkvi, Spolok chovateľov holubov, Spolok
rodákov M.R. Štefánika a i.), ako doklad posilňovania ekumeny
a vzájomnej tolerantnej spolupráce najmä pre výchovno-vzdelávacie ciele smerom k našej mládeži a škole. Pravda mnohé aktivity
po nás už prešli na OÚ, MKS, sme radi, že sú už -takpovediac –
podujatia tradične podelené a vzájomne navštevované a rešpektované. Rád by som pri tejto príležitosti chcel poďakovať všetkým
bývalým i súčasným predstaviteľom MO MS, zosnulým zaželal
pokoj v Božom náručí, poďakovať sa všetkým spolupracovníkom,
členom, občanom, umelcom, predstaviteľom obce, poslancom,
spolupracovníkom, spolkom, skupinám, združeniam, ktorí obohacovali a obohacujú aj matičné podujatia v našej obci. Aj z tohto
titulu sme im, ak to bude potrebné stále k dispozícii pomáhať.
Dvadsaťpäť rokov je štvrťstoročie, čo nie je málo. Je to jedna
generácia. Ako teda ďalej?
Našim cieľom je najmä pomáhať škole, mládeži, čo je gro našej aktivity. Osobne si myslím, že ešte treba pokročiť vo výchove
k úcte obci, k regiónu, životnému, duchovému, kultúrnemu prostrediu a nebolo by márne sa pousilovať o podujatia pre mládež
smerujúce k tomu cieľu. Niektoré námety už máme pripravené
na rokovanie so ZŠ, OÚ, Komisiou pre školstvo, kultúru, mládež
a šport, kolegami z iných spolkov a združení. Dúfam, že podobne
ako v minulosti, spoločne pokročíme dopredu.
Ďakujem za rozhovor.
J. Valašíková
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ShALOME
Kedy: 11. apríl 2015 o 19 hod.
Kde: MKS Dunajská Lužná
vstupné dobrovoľné
Organizátor:
ATak Tanečné divadlo
Výstava „Súď ma a skúšaj“
Kedy: od 13. do 20. apríla 2015
Kde: MKS Dun. Lužná, galéria
Organizátor: Kongregácia sestier
Dominikánok Blahoslavenej
Imeldy
Okresná výstava ručných prác
Kedy: od 20. do 27. apríla 2015
Kde: MKS Dunajská Lužná, foyer
Organizátor: Jednota dôchodcov
na Slovensku v Dunajskej Lužnej

Divadlo Všetko o ženách
Kedy: 27. apríl 2015 o 19 hod.
Kde: MKS Dunajská Lužná
Stavanie mája
Kedy: 30. apríl 2015 o 18 h.
Kde: štadión OFK Dun. Lužná
Organizátor: Obecný úrad
a obecné organizácie
Vlastenecká pochôdzka
k výročiu smrti M. R. Štefánika
Kedy: 5. máj 2015 o 8 hod.
Kde: od ZŠ DL ku evanjelickému
kostolu – priebeh slávnosti
Organizátor: MO Matica
slovenská, Základná škola
a Spolok rodákov
M.R. Štefánika

Deň matiek
Kedy: 10. máj 2015 o 15 hod.
Kde: MKS Dunajská Lužná
Organizátor: Obecný úrad,
ZŠ, MŠ a ZUŠ
Šachový turnaj
Kedy: 30. máj 2015 od 8 hod.
Kde: MKS Dunajská Lužná

Kde: MKS Dunajská Lužná
Organizátor: CHARTIKANO, o.z.
Jánske ohne
Kedy: 27. jún 2015 od 17 do 24 h.
Kde: Jánošíková, za hrádzou
pri bikrosovej dráhe
Organizátor: Obecný úrad
a MKS Dunajská Lužná

Deň detí
Kedy: 6. jún 2015 od 14 h.
Kde: Jánošíková, ihrisko Jama
(prípadne v MKS)
Organizátor: Klub OSTROV a MKS

Deň obce Dunajská Lužná
Kedy: 12. september 2015
Kde: štadión OFK Dunajská Lužná
Organizátor: Obecný úrad, MKS,
spoločenské organizácie
a dobrovoľníci

XII. ročník – Európske
Rómske kováčske sympózium
Kedy: 19. jún 2015 od 9 h.

Bližšie informácie na webovej
stránke obce, plagátoch
a v obecnom rozhlase.

Predaj vstupeniek v cene 10 eur za lístok je v obecnej
knižnici každý utorok a stredu od 14. do 18. hod.
a piatok od 14. do 16. hod. Informácie na 0903 999
766, alebo jana.valasikova@dunajskaluzna.sk

27. apríl 2015
MKS
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fašiangy žiakov 4. a

Akční štvrtáci v dobových maskách
Dievčatá – mladšie či staršie – vo fašiangových maskách
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