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V sobotu 12. septembra sa na futbalovom štadióne konalo
podujatie, na ktoré sa mnohí obyvatelia Dunajskej Lužnej
tešili možno aj celý rok . Deň obce má totiž svoje osobité
čaro, je vždy miestom, kde sa stretnú všetky generácie.
A práve na to kladú dôraz pri zostavovaní celodenného
programu aj organizátori tohto podujatia. Aby si v ten deň
z bohatej ponuky mohol vybrať naozaj každý. Preto časť
veľkej zelenej plochy patrila jednak nadšencom športu,
konkrétne družstvu z Terchovej a Priepasného, ktorí si
v dopoludňajších hodinách merali sily v priateľskom
stretnutí vo futbale, ale i tým najmenším, ktorí si zase
mohli zahrať futbal vo veľkých nafukovacích guliach,
vyskúšať zorbing, povoziť sa na koníkoch, i dať si na
tváričku nakresliť svoju obľúbenú postavičku. V tesnej
blízkosti detských aktivít sa zase nachádzalo obrie hrubé
črevo, ktoré slúžilo ako edukácia pre všetkých tých,
ktorých zaujíma ich zdravie. Veľkú pozornosť pútala
aj aktivita pani Márie Duckovej Adamcovej a pani
Márie Kozovej, ktoré pripravili pre našich občanov
výstavu o živote v našej obci kedysi, o jej osobnostiach
i významných udalostiach. Veľké pódium sa v ten deň
prehýbalo pod náporov účinkujúcich. A bolo ich naozaj
dosť. Na úvod vystúpila Krajnanská muzika, cimbalová
hudba z dediny Krajné na úpätí Malých Karpát. Po nich,
za obrovského potlesku a úvodných slovách moderátorky
Mirky Almásy, vpochodovali medzi dav talentované
mažoretky, ktoré vedie pani Božena Forišeková. Pódium
patrilo deťom aj naďalej. Svoje umenie ukázali tí
najmenší, škôlkari, ako aj deti zo základnej umeleckej
školy. Diváci v ten deň nemali ani šancu prestať tlieskať.
Nádherný výkon podala talentovaná speváčka, budúci
klavírny virtuóz, tanečníci pod vedením pani učiteľky
Jáchimovej, ako aj tanečná skupina CLIS . Potom patrilo
pódium Domovskému vzdelávaciemu centru, ktoré už
viac ako desať rokov poskytuje sociálne služby a sociálnu
prevenciu mladým dospelým ľudom, ktorí opustili brány
detských domovov. Po oficiálnom otvorení Dňa obce
starostom Dunajskej Lužnej, pánom Štefanom Jurčíkom,
ktorý privítal všetkých ctených hostí, s ktorými sa zúčastnil
slávnostnej ekumenickej bohoslužby, obsadilo pódium
Klimo Dance Studio so svojimi štandardnými i latinoamerickými tancami. Po nich nasledovala terchovská
muzika v podaní folklórneho súboru Chotár a veľkolepá
koncertná šou nestarnúceho miláčika žien Otta Weitera
a speváčky Andrejky Fischer. Ak ste tam práve vtedy boli,
musíte uznať, že len máloktorá dvojica vie tak strhnúť
dav a donútiť spievať a hýbať sa každého . Spievalo a
tancovalo sa však aj po tejto jedinečnej šou. A to vďaka
Bystríkovi a Robovi Pappovi, ktorí s kapelou zabávali
svojimi piesňami i recitáciami, do ktorých zapojili aj
samotnú moderátorku podujatia, všetkých naokolo.
Bodkou za programom, a dovolíme si tvrdiť, že naozaj
vysoko umeleckou, bolo vystúpenie husľového virtuóza
Mareka Rajta. Jeho husle, ich nádherný zvuk, bolo počuť
počas jasnej septembrovej noci určite až do susednej
obce . Súčasťou tohtoročných osláv bolo aj odovzdanie
ocenení významným občanom našej obce. Všetkým
srdečne gratulujeme!!!
Galina Jendželovská – redakcia LS

Obecné zastupiteľstvo
a starosta obce udelili
pri príležitosti
Dňa obce ocenenia:
– Cena obce – pánovi
Štefanovi Markovi
za prácu v orgánoch
samosprávy obce
a za záslužnú činnosť
v prospech obce
– Cena obce – pre Konvent
sestier Dominikánok
bl. Imeldy v Dunajskej
Lužnej za aktívnu prácu,
kultúrny a duchovný
rozvoj obce a jej
obyvateľov
– odmena obce pre
A-družstvo a vedenie
OFK za úspešnú
reprezentáciu obce
– cena starostu obce –
Jurajovi Lehotskému za
dlhoročnú a záslužnú
činnosť v kultúrnej
oblasti a zviditeľňovanie
obce Dunajská Lužná
– cena starostu obce –
Mgr. Janke Gyarmatiovej
za záslužnú činnosť
v oblasti kultúry –
vedenie ženského zboru
Ekumena a za dlhoročnú
a obetavú prácu s deťmi
Rozhovory s ocenenými
uverejníme v nasledujúcich
číslach Lužnianskeho
spravodaja.
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Milí spoluobčania, vážení priatelia,
dovoľte, aby som sa vám prihovoril a v krátkosti zhodnotil obecné aktivity.
Investičná výstavba. Ako som už
mnohokrát spomínal, každá investícia nad 1000 € musí zo zákona prejsť
verejným obstarávaním. Na túto činnosť je obec povinná uzavrieť zmluvu
s odborne spôsobilým subjektom. Vo
februári 2015 obec vysúťažila oprávnenú osobu, ktorú poverila úlohou
zabezpečiť pokrytie balíka investičných akcií vo výške 470.000 €. Hoci
v marci boli vo vestníku zverejnené
súťažné podklady, počas nasledujúcich šiestich mesiacov nebol vybraný subjekt schopný súťaže úspešne
ukončiť. Následkom toho muselo byť
verejné obstarávanie v auguste zrušené. Preto obec zrušila zmluvu s víťaznou oprávnenou osobou, a obratom
vypísala novú súťaž. Tá má byť ukončená do konca septembra. Verím, že

to v skrátenom konaní úspešne zvládneme, a vzniknutý sklz v realizácii investičných zámerov v tomto roku doženieme.
Do konca roka by sme chceli preinvestovať finančné prostriedky na
tieto akcie:
- nové multifunkčné ihrisko v priestoroch základnej školy,
- kompletná výmena okien a zateplenie školskej jedálne,
- prípravné práce na ďalšie rozšírenie kapacity materskej školy,
- oprava chodníkov, spevnených
plôch, rozšírenie komunikácií,
- rekonštrukcia zberného dvora,
- kamerový systém v obci a mnoho
ďalších potrebných investičných
akcií.
Obecná polícia. V mesiaci september bude na verejnom obecnom
zastupiteľstve predložené na schválenie VZN o zriadení obecnej polície
v Dunajskej Lužnej. Mojou snahou je,
aby už v mesiaci október – november
začala táto prepotrebná inštitúcia
fungovať. Aktuálne prebieha výber
kandidátov, preto uvedený termín
považujem za reálny. V prvej etape by
v obecnej polícii mali pracovať štyria
policajti na 12 hodinový úväzok. Pre
zaujímavosť uvádzam, že mzdové
náklady na jedného obecného policajta sa pohybujú cca 18 tis. €/rok.
K tomu treba pripočítať výstroj za cca
1.300 €, výzbroj, dopravné prostriedky, prenájom priestorov, výpočtovú
techniku a pod. Sú to nemalé náklady,

uznesenia obecného zastupiteľstva
Vážení spoluobčania, prinášame vám hlasí so zaradením jej katastrálneho územia
výber z najdôležitejších uznesení schvá- do územia MAS Dunaj, o.z.
lených OZ za mesiac jún 2015
Uznesenie č. 2015/06-29 k bodu č. 29
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zriadenie
Uznesenie č. 2015/06-04 k bodu č. 4
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vybu- obecnej polície pre územie obce Dunajská
dovanie kultúrno-športovo-spoločen- Lužná s účinnosťou od 01. 10. 2015.
ského centra obce Lužniansky park v
Všetky uznesenia zo zasadnutí obecného
priestore „Jama“ v časti Jánošíková
zastupiteľstva nájdete na webovej stránke
obce www.dunajskaluzna.sk v časti DokuUznesenie č. 2015/06-08 k bodu č. 8
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje člen- menty OZ spolu so zápisnicou a zvukovým
stvo obce Dunajská Lužná v občian- záznamom. V prípade, že nemáte prístup na
skom združení s názvom „MAS Dunaj, internet, môžete sa v tejto záležitosti obrátiť
o.z.“, IČO: 42447569, so sídlom Vývojo- na pracovníkov obecného úradu.
redakcia
vá 8, 851 10 Bratislava – Rusovce a sú-
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som však presvedčený, že táto služba je pre našich občanov potrebná,
a v neposlednom rade zvýši pocit bezpečnosti v našej obci.
Zmena dopravného značenia na
Lipnickej ulici. Na základe odporúčania Krajského dopravného inšpektorátu, Okresného dopravného inšpektorátu a komisie menovanej obcou sa
v júli 2015 uskutočnila zmena dopravného značenia na križovatke ulíc Lipnická a Miloslavovská. Len na okraj,
ide o regionálne komunikácie, ktoré
sa nachádzajú vo vlastníctve Bratislavského kraja. Cieľom zmien je odradiť tranzitujúce vozidlá od snahy vyhnúť sa zápcham prejazdom cez Novú
Lipnicu, a najmä zabezpečiť väčšiu
prejazdnosť pre našich obyvateľov.
Vážení spoluobčania, obec sa aktívne
uchádza o dotácie na všetky dostupné
projekty. V priebehu prvého polroka
2015 sa nám podarilo úspešne získať
viac ako 200 tis. €, a na ďalšie akcie za
cca 400 tis. € máme podané žiadosti. Verím, že sa nám týmto spôsobom
podarí navýšiť balík finančných prostriedkov na zveľadenie našej obce.
Na záver by som vám chcel zaželať
peknú, farebnú jeseň, a opätovne ponúknuť možnosť osobného, či elektronického kontaktu s jednotlivými referátmi obecného úradu, alebo priamo
so mnou. Je to najlepší spôsob ako „z
prvej ruky“ získať pravdivé informácie
o dianí v našej obci.
S úctou
Štefan Jurčík, starosta obce
Obecný úrad Dunajská Lužná ďakuje Zastupiteľstvu Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré na základe žiadosti obce
o dotáciu rozhodlo na svojom rokovaní
dňa 20. 02. 2015 poskytnúť obci na projekt „Obstaranie informačných materiálov, reklamných priestorov a mobiliáru
pre zabezpečenie kultúrnych podujatí
a rozvoj cestovného ruchu v obci Dunajská Lužná“ dotáciu vo výške 2.000 Eur.
Tieto prostriedky boli zatiaľ z časti vyčerpané na zakúpenie mobiliáru pre potreby obce a jej podujatí.
Jana Valašíková
Miestne kultúrne
stredisko
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Pozývame vás do
Miestneho kultúrneho strediska:
03. 10. 2015
OLDIES PARTY
17. 10. 2015
Mesiac úcty k starším – Stretnutie JDS
24. 10. 2015
Regionálne stretnutie pri príležitosti
97. výročia vzniku 1. ČSR
tradičné stretnutie s rodákmi
z Priepasného a Košarísk, 70. výročie
príchodu našich predkov do Mischdorfu
21. 11. 2015
Memoriál Vila Linku – boxerský turnaj
28. 11. 2015
Školský ples
29. 11. 2015
Rozsvietenie vianočného stromu
(Nám. sv. Martina)
05. 12. 2015
Vianočné posedenie dôchodcov
06. 12. 2015
Mikulášska nádielka
11. – 12. 12. 2015
Tradičné vianočné trhy
Na okraj
Hurááááá, konečne som aj ja zažila vo svojich 40tich rokoch svoju prvú all inclusive dovolenku. Nemusela
som sa „trepať“ autom niekam vyše 700 kilometrov s plným kufrom jedla a napísaným jedálnym lístkom, čo ktorý deň budem variť. S plným kufrom minerálok, paprík,
paradajok, broskýň, naberačiek, príboru, či posteľných
obliečok . S taškou plnou proviantu pre členov rodiny
a litrom kávy v termoske, aby som pri šoférovaní nezaspala. Toto leto som, vážení, letela!!!! Síce asi po tretí raz
v živote, lebo lietanie veľmi neobľubujem, keďže mám
vždy nechty zaborené v sedadle cestujúceho predo mnou
a pri zmienke o možnej turbulencii by ste sa vo mne krvi
nedorezali....ale tento rok som si povedala, že si zaslúžim
po celom roku len vyložiť nohy na stôl a vkladať si do úst
to, čo iní pre mňa navarili. Takže som LETELA! To bol po
desiatich rokoch prvý zážitok...Ten druhý sa však tomu
prvému ani zďaleka nevyrovná . My sme neleteli sami,
len naša štvorčlenná rodina, my sme sa na dovolenku
k moru vybrali rovno štrnásti!!!!! Osem detí a šiesti dospeláci!!!! Už ste to niekedy zažili? Keď sme sa „valili“
s tými kuframi po letisku, pokrikovali na seba, aby sme
sa jeden druhému nestratili, vyzerali sme ako Hujerovci
z filmu Marečku, podejme mi pero! . A keď sme
sa chceli pred hotelom v deň odchodu odfotiť, vyšla asi
až piata fotka, lebo sa stále niekto vrtel . Dovolenku
v takomto počte si však neviem vynachváliť. Naši chlapi mali na starosti chlapcov, my, ženy, menšie dievčatká
– neplavkyne, koordináciu celej skupiny a napríklad aj
obsadzovanie miesta pri raňajkách či obede, prípadne
na pláži....aj tak sme ale nikdy nesedeli či neležali všetci
spolu . Pri takom množstve to jednoducho nebolo možné . Tesne vedľa seba sme si posadali vlastne až večer,
zreferovali si, čo kto zažil, čo kto nakúpil a spoločne si
vypili na zdravie...a na HUJEROVCOV . A aká bola vaša
dovolenka? Tá moja ma presvedčila o tom, že nie je dôležité, kam idem, ale s kým! 
Mgr. Galina Jendželovská, redakcia

Dopravný nezmysel
V mesiaci apríl, cestou cez Novú Lipnicu,
som zbadal pracovníkov osádzať stĺpiky na
dopravné značky. V duchu som sa potešil, že
sa konečne pomôže doprave. Nedalo mi to,
a išiel som zistiť, čo nás čaká. Pracovníčka na
obecnom úrade mi predložila dopravný projekt, pri ktorom ma hneď zamrazilo, a potvrdilo sa známe: „opäť sa schválilo niečo pre nás,
ale bez nás“. Poslancom, ako zástupcom obyvateľov, predkladá obec niekedy nepodstatné
veci, ktoré by mala riešiť automaticky. Projekt
dopravy, ktorý sa týka nás – všetkých občanov
Dunajskej Lužnej, a najmä ľudí z Novej Lipnice
– obec nepredložila na prerokovanie, ani do
komisií, a ani obecnému zastupiteľstvu.  
A teraz bližšie k problému: Značka „Zákaz
predbiehania“ by bola dobrá na to, aby motorové vozidlá v rannej špičke nepredbiehali
kolónu smerom do Bratislavy.
Je nepochopiteľné, prečo značka „koniec
zákazu predbiehania“ je osadená ešte pred
detskou rehabilitačnou nemocnicou Tetis, kde
mnohé mamičky s kočíkmi a vozíkmi s ťažko
postihnutými deťmi musia prechádzať cez
cestu, keďže po chodníku pri Tetise sa nedá
prejsť. Prečo končí toto označenie ešte pred
škôlkou a Samoškou, kde je takisto zvýšený
pohyb osôb a detí?
Jednoduché riešenie by bolo: plná čiara
od škôlky pri cintoríne až po výjazd na Hlavnú
ulicu. A bolo by to bez značiek. Niektoré totiž
boli umiestnené nezmyselne, už boli poškodené a sú odstránené.
Značka „Stoj – daj prednosť v jazde“ osadená od Šamorína. Dal som si tú námahu ešte
v apríli a v rannej špičke som urobil dopravný

prieskum: smerom od Dobrých jabĺk ráno
prešlo za hodinu cca. 330 osobných automobilov, 11 autobusov a 12 nákladných áut.
Od Alžbetinho Dvora cca. 65 osobných áut,
2 autobusy a 2 nákladné autá. Predstavte si,
že tento počet automobilov v ranných hodinách smerom od Šamorína zakaždým zastane
a pohne sa. Tie kolóny budú  siahať po škôlku
pri Zvonici, a vo vyťažených dňoch možno aj
po Dobré jablká. Nedočkavci budú upchávať bočné, miestne komunikácie, budú opäť
obiehať kolónu, nastanú dopravné kolízie,
ktorých som neraz bol už svedkom. Samozrejme, jediná pohodová cesta na vlak do Alžbetinho Dvora, ktorú využívajú najmä ľudia z
Jánošíkovej časti, sa zmení na vyťaženú s kolónou, no vlak čakať nebude. To je náhľad len
na rannú špičku, ale ľutujem ľudí, ktorí  bývajú v okolí tejto križovatky. Počas celého dňa, 7
dní v týždni, zastavovanie plus pohýňanie sa
motorových vozidiel, neúmerne viac ako bolo
pred zmenou prednosti. A o smogu, čo vzniká
pri zastavovaní i pohýňaní sa, ani nehovoriac.
Zastaviť, dať prednosť v jazde, musia aj vodiči prichádzajúci od Alžbetinho Dvora, ktorí
odbočujú doľava. A nakoniec zastavujú aj tí,
ktorí odbočujú doprava po hlavnej, lebo neveria, že im dajú prednosť. Výsledok – teraz
zastavujú takmer všetci.
Téma „doprava“ je dlhotrvajúci problém.
Radi by sme k jeho vyriešeniu napomohli asi
všetci, lebo všetkých sa nás to týka. Ale keď
vedenie obce nie je nápomocné a podporuje
takéto nezmyselné riešenia, tak zmeny treba
urobiť asi niekde inde.
Ing. Eugen Oltus

Zmena dopravného značenia na Lipnickej ulici
Zmena dopravného značenia na Lipnickej ulici – „Zákaz predchádzania“ a zmena tvaru križovatky bola predmetom pracovného rokovania, ktoré sa uskutočnilo v novembri 2014.
Na rokovaní sa zúčastnili zástupcovia BSK, správca komunikácie – Regionálne cesty Bratislava, a. s., Okresný dopravný inšpektorát v Senci, Okresný úrad - Odbor cestnej dopravy a
pozemných komunikácií Senec. Pozvaní boli aj vtedajší členovia Komisie pre dopravu a územné
plánovanie.
Návrh zmeny tvaru križovatky vznikol na tvare miesta na návrh vtedajšieho podpredsedu
dopravnej komisie. Prítomnými bola táto myšlienka veľmi pozitívne prijatá ako opatrenie na
zníženie rýchlosti tranzitujúcich vozidiel prechádzajúcich po Lipnickej ulici. Túto časť projektu
financoval správca komunikácie.
Prieskum pána Ing. Oltusa poukazuje na to, že toto opatrenie má význam. Potrebujeme
odradiť tranzit od toho, aby odbočil z Hlavnej ulice na Lipnickú.
Už v najbližších dňoch sa uskutoční pracovné rokovanie na úrovni Prezídia Policajného zboru SR, na ktorom sa pokúsi obec vyriešiť problém prejazdu tranzitujúcich vozidiel najvyťaženejšími miestnymi komunikáciami.
Na základe podnetu p. Ing. Oltusa obec požiadala ODI o úpravu projektu - posunutie dopravného značenia „zákaz predchádzania“ až ku križovatke ulíc Lipnická, Kvetná. ODI tejto požiadavke vyhovel a značenie bude zrealizované v najbližších týždňoch. Žiaľ, nakoľko sa jedná o
cestu III. triedy, proces schvaľovania akýchkoľvek zmien dopravného značenia je dlhší ako by
sme si želali.
Pozn.
Vodorovné dopravné značenie (plná čiara) musí byť vždy sprevádzané zvislým značením
B29a (okrem situácií, kde zákaz predchádzania určuje zákon – napr. bezprostredne pred priechodom pre chodcov) Zvislé dopravné značenie je nadradené vodorovnému. V prípade zlej
viditeľnosti je zvislé značenie nevyhnutné.
Mgr. Viera Dikošová
životné prostredie, odpadové hospodárstvo, doprava a školstvo
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V materskej škole cez letné prázdniny...
V priestoroch elokovaného pracoviska materskej školy na Lipnickej ulici
č.417 v Dunajskej Lužnej, ktorého zriaďovateľom je naša obec Dunajská Lužná, začala od začiatku septembra fungovať nová trieda a jedna
nová spálňa pre deti. Vedenie obce a poslanci sa rozhodli využiť priestory na zriadenie novej
triedy. Priestory pre
materskú školu vznikli
menšou prestavbou
v časti, kde bol ešte
minulý rok zriadený
stacionár. Do tejto novovzniknutej triedy sa
vchádza
spoločným
vchodom, ktorý využívajú aj ostatné tri triedy materskej školy.
Do elokovaného pracoviska na Lipnickej ulici č.417 boli prijaté dve
nové pani učiteľky.
Len pre zaujímavosť: v súčasnosti má materská škola vytvorených 11
tried v štyroch budovách (materská škola na Brezovej ulici č. 738, elokované pracovisko na Lipnickej ulici č. 3155/118, elokované pracovisko
na Lipnickej ulici č. 394 a elokované pracovisko na Lipnickej ulici č. 417).
Cez letné prázdniny sa okrem príprav novej triedy a spálne v elokovanom pracovisku na Lipnickej ulici č.417 aj maľovalo. Konkrétne v materskej škole na Brezovej ulici sa maľovali všetky tri triedy, jedáleň, výdajňa a dve chodby zo strany výdajne. Drobné úpravy sa prevádzali na
všetkých budovách materskej školy v Dunajskej Lužnej.
Materská škola sa zapojila cez prázdniny aj do projektu s názvom „Vytvorenie priestoru pre hru, vzdelávanie detí, rodičov, starých rodičov“.

10. ročník grantového programu „Tu sa nám páči,
tu chceme žiť“.
30. júla 2015 nám bolo oznámené, že sme neuspeli v tomto grantovom projekte. Bolo podporených
17 projektov v sume 10 000 euro.
Máme informácie aj o projekte z nadácie, ktorý je zameraný na detské
ihriská. Dá sa z neho získať 3 000 eur, určite pôjdeme do toho, pretože
uvažujeme aj o rozšírení ihriska po dohode s obcou v elokovanom pracovisku na Lipnickej ulici. 417.
Záverom by som sa chcela veľmi pekne poďakovať všetkým rodičom za
štedré príspevky z 2 % „našim škôlkarom“. Určite ich využijeme efektívne a na správnu vec.
Počet detí prijatých do materskej školy v Dunajskej Lužnej.

Šk. rok
Šk. rok
Šk. rok
Šk. rok
Šk. rok
2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016
165
165
194
209
229
Počet detí neprijatých do materskej školy v Dunajskej Lužnej.

2-ročné deti
3-ročné deti
(august 2015)

Šk.rok Šk. rok Šk. rok Šk. rok Šk.rok
2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16
19
25
32
41

11

0

Mgr. Božena Mešťanová, riaditeľka materskej školy
Viac na stránke našej materskej školy:
https://sites.google.com/site/msdunajskaluzna/

Postup pri vystavení prvého občianskeho preukazu v 15.roku života
Aj váš potomok už onedlho dovŕši sladkých 15 rokov, a teší sa už na svoj prvý občiansky
preukaz? Aby sme vás ušetrili klopania na dvere úradov nepripravených, prinášame rady
Zuzany Mészárosovej z evidencie obyvateľstva na Obecnom úrade v Dunajskej Lužnej.
Pani Mészárosová, kam treba najskôr zavítať kvôli vystaveniu prvého občianskeho preukazu, a ako postupovať ?
Dôležité je zdôrazniť, že prvá cesta rodičov má najskôr viesť na obecný úrad v mieste
bydliska, a nie na políciu, konkrétnejšie na Okresné riaditeľstvo Policajného zboru - ako
to mnohí chybne robia. Už nejeden rodič z našej obce sa tak zbytočne prehnal do Senca.
My najskôr musíme mladého občana nahlásiť tu v evidencii obyvateľstva, a až potom sú
na rade ďalšie inštitúcie. Presný postup je nasledovný:
približne mesiac pred dovŕšením 15. roku života sa musí aspoň jeden z rodičov
dostaviť na obecný úrad – evidenciu obyvateľstva v mieste trvalého bydliska
dieťaťa s kópiou jeho rodného listu
vystavíme najskôr takzvaný „REG-OB“ lístok, ktorý posielame poštou do Senca
o dva týždne potom navštívi aspoň jeden z rodičov spolu s dieťaťom Okresné
riaditeľstvo Policajného zboru v Senci na Hurbanovej ulici č. 21, oddelenie dokladov. Tam podá žiadosť o vydanie občianskeho preukazu, a bude postupovať
ďalej podľa pokynov uvedenej inštitúcie.
Poznámka: V blízkej budúcnosti sa chystá pozitívna zmena – skrátenie doby medzi vybavením na obecnom úrade a návštevou Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Senci.
Onedlho totiž už bude možné na polícii vybaviť žiadosť o občiansky preukaz už v deň,
kedy dieťa nahlásite na obecnom úrade v mieste trvalého bydliska dieťaťa – a to hneď
po tom, čo pracovníčka obecného úradu zaeviduje potrebné údaje do systému. O tejto
zmene budeme aktuálne informovať v ďalších číslach Lužnianskeho občasníka.
Ing. Jana Pifflová Španková
redakcia LS

jánske ohne
Aj napriek nepriaznivému počasiu sa
aj tento rok, v sobotu 27. júna, rozhorela za hrádzou niekoľkometrová vatra
ako symbol osláv letného slnovratu,
ktorý pripadá na 24. júna. Na deň, kedy
je najkratšia noc v roku, deň, kedy má
meniny Ján, na deň, ktorý sa už desiatky
rokov považuje za magický. Na svätého
Jána mali vraj najväčšiu moc všetky živly, aj bylinky. A ten kto v ten deň chytil
svätojánsku mušku, mal vraj o šťastie
vo svojom živote postarané . „Naša“
jánska vatra sa rozhorela krátko po
18-tej hodine, a ani sychravé počasie
neuhasilo jej magické plamene. Magická však bola aj hudba country skupiny
Black horses, lebo roztancovala všetkých tých, ktorí prišli oslavovať tradíciu,
ktorá má svoj pôvod ešte v predkresťanských časoch.
redakcia
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triedy aj chodby, zárubne a dvere. Do E-bloku sme dali na všetky okná smerujúce na juh namontovať žalúzie. Sedem učební dostalo nový nábytok.
Do pieskoviska a doskočiska sa doviezol nový piesok, orezávali sa kríky
Letné prázdniny ubehli rýchlejšie ako voda a 2. septembra zaplavil školský
a udržoval sa školský park. Pán Marián Kanis z Rovinky, otec našej žiačdvor veľký húf žiakov i rodičov.
ky, sponzorsky vyrobil policu do chodby školskej jedálne, pán Lamač, tiež
Nový školský rok priniesol so sebou i niektoré superlatívy. Za posledné
otecko nášho žiaka, pomáhal s propagačnými záležitosťami školy. Okrem
desaťročia má škola najvyšší počet žiakov - 643, najvyšší počet tried – 28
týchto činností sa uskutočnilo mnoho ďalších drobných aktivít.
a najvyšší počet prijatých prvákov - 97, a tým aj najvyšší počet tried v 1.
ročníku i na škole vôbec – päť. Škola má aj najvyšší počet oddelení školPlány
ského klubu.
Tak ako sme prisľúbili, tých žiakov, ktorí majú odporúčanie na začlenenie
Na 1. stupni máme 15 tried a na 2. stupni 13. Z organizačných dôvodov,
alebo integráciu, budeme oficiálne začleňovať. Špeciálnu psychologičku
a pre malý počet v triede, sme museli zrušiť bývalú 8.C triedu a žiakov
sa nám nepodarilo získať, dúfame však, že poradne, ktoré odporúčania
v deviatom ročníku prerozdeliť do už existujúcich tried. Viem, že pre niek začleneniu dali, budú ochotné spolupracovať pri vypracovávaní indiviktorých bola táto situácia stresujúca, ale usilovali sme sa väčšinu kolektívu
duálnych plánov. Rovnako aj rodičia, bez pomoci ktorých nemá začleňoponechať pohromade.
vanie predpokladané výsledky.
V zmysle legislatívy a opatrení školskej inšpekcie zriadime v uvoľnenej
Zamestnanci
triede odbornú učebňu na vyučovanie prírodovedných predmetov, naRozšíril sa nielen počet našich malých klientov, ale aj zamestnancov školy.
kúpime ďalšiu interaktívnu techniku, a najmä, budeme sa ju usilovať čo
Spolu ich je 58. Nie všetci však pracujú na plný úväzok. Miesto zamestnannajefektívnejšie využívať vo vzdelávacom procese.
cov, ktorí opustili pedagogický kolektív, sme prijali nové sily:
Počas celého roka bude vždy v piatok k dispozícii žiakom aj rodičom školAdámeková Martina, Mgr. – anglický jazyk
ská psychologička Mgr. Denisa Zlevská, ktorá si stihla od mája, kedy do
Balážová Andrea, Bc. – učiteľka pre 1. st.
našej školy nastúpila, získať dôveru detí aj učiteľov. Ak bude o stretnutia
Brejková Viera, Mgr. – učiteľka pre 1. st.
s ňou veľký záujem, je možné, že spoluprácu s ňou rozšírime. Pre žiakov
Jančiová Zdenka, Bc. – učiteľka pre 1. st.
sme pripravili rôzne súťaže a podujatia. Konkrétnejšie sa o nich dozviete
Luteránová Michaela, Ing. – informatika, fyzika, technika
prostredníctvom webovej stránky školy v priebehu roka. Prajem všetkým
Radvanská Sylvia, PhDr. – anglický jazyk
zainteresovaným na školskom živote veľa radosti a optimizmu.
ŠKD
S pozdravom Iveta Slobodníková, riaditeľka školy
Földváryová Marika, Radvanská Sylvia, PhDr., Škarbová Darina, Mgr.
Rovnako aj rad nepedagogických zamestnancov rozšírila nová upratovačka
E-bloku Mária Cingelová.

Po prázdninách opäť v škole

po ď akovanie

Nová modulová škola
Okrem toho sa vo veľkom začalo vyučovať v novom modulovom bloku E.
Deťom na začiatku chýbali priestory na odkladanie odevov a obuvi, ale
veríme, že šatňové skrinky, ktoré sme zakúpili vďaka podpore rodičovskej
verejnosti prostredníctvom 2% dane, dorazia čo najrýchlejšie a vyriešia
otázku chýbajúcich šatní. Pre tých, ktorí nepoznajú príbeh okolo modulovej školy, chcem iba povedať, že navrhnutý projekt budovy nebolo možné
meniť. Ak sme chceli dostať štátnu dotáciu na výstavbu bloku, museli sme
prijať projekt taký, aký nám bol ponúknutý. V štyroch triedach sú namontované klasické tabule, v štyroch, kde nebola pod tabule daná výstuž, sme
nainštalovali interaktívne tabule alebo popisovacie tabule na fixy.
Rodičia, ktorí videli pekné farebné triedy pri preberaní rozhodnutí o prijatí
do 1. ročníka, boli určite zaskočení, že štyri z tried boli po prázdninách
vymaľované na bielo. Žiaľ, na základe vety v kolaudačnom rozhodnutí, že
triedy majú byť biele, som bola prinútená vymaľovať triedy tak, aby boli
biele. Darmo som argumentovala, že biele farby už nie sú ani v nemocniciach, darmo sme si dali odborne posúdiť svetelnosť v triedach, rozhodnutie hygieny bolo neúprosné.
Školský klub detí
Školský klub detí má v tomto školskom roku až deväť oddelení. Oddelenia
sa nachádzajú v budove školskej jedálne a v novom E-bloku, takže ZUŠ,
ktorá vykonáva svoju činnosť v A-bloku nie je rušená deťmi ŠKD, a naopak.
Novou vedúcou klubu sa v tomto školskom roku po pani Viere Kollárovej
stala Katarína Blizniaková.
Ranné oddelenie klubu zastrešujú pani družinárky od 6,30 hod. až do nástupu dozor vykonávajúceho učiteľa do 7, 15 hod.
Predĺžili sme aj popoludňajšiu činnosť, trvá od skončenia vyučovania do
17,30 hod. Kvôli lepšej komunikácii s vedením klubu sa zriadila mailová
adresa priamo pre školský klub detí: skddulu@gmail.com
Pracovné aktivity počas prázdnin
Počas prázdnin sme dali v C-bloku vymeniť podlahovú krytinu. Miesto nekvalitnej plávajúcej podlahy, ktorá mala vynikajúce referencie, no žiaľ, nepravdivé, sme sa vrátili k osvedčenej klasike – PVC s parketovým vzorom.
Triedy teraz pôsobia čisto a esteticky. Podlahovú krytinu sme vymenili aj v
ďalších blokoch v troch triedach, kde boli ešte pôvodné, ale veľmi zdevastované parkety z čias, kedy sa otvárala škola (v r. 1962). Vymaľovali sa niektoré

V júli sa zúčastnila dychová hudba Lužanka Medzinárodného festivalu dychových hudieb v obci Jelka. Účinkovalo spolu
osem dychových kapiel, a to z Maďarska a zo Slovenska – Západoslovenského kraja. Bolo nám cťou reprezentovať našu obec.
Za pozvanie a vynikajúce zorganizovanie festivalu chcem
poďakovať hlavnému organizátorovi p. Lelkesovi z Jelky, ako
aj nášmu pánovi starostovi, že sme mohli účinkovať na takom,
pre hudbu významnom, podujatí a šíriť dobré meno obce Dunajská Lužná.
Jozef Szeibeczeder, vedúci DH Lužanka
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Ekumenická
cyrilo-metodská
akadémia
Koniec školského roka a blížiaci sa sviatok
Slovákov a Slovanov celého sveta sv. Cyrila a Metoda (5. júl 2015), spolupatrónov
Európy, 1130. výročie smrti sv. Metoda
(14. február 885) zaznamenal o.i. v našej obci aj ekumenickú cyrilo-metodskú
akadémiu, stretnutie školskej mládeže,
pedagógov, kňazov, umelcov v rím. kat.
chráme v obci. V cykle založenom a iniciovanom MO Matice slovenskej, v spolupráci s rímsko-katolíckym a evanjelickým
a.v. farským úradom, ZŠ, ObÚ, KKDH, MSK
a i. si žiaci ZŠ a hostia mohli pozrieť tematický film Staroslávna Nitra, vypočuť
originál prvej slovenskej básne Proglas
(Predslov – úvod k prekladu evanjelií sv.
Cyrila) v podaní člena SND Jozefa Šimonoviča a národnú pieseň v podaní sólistu
opery SND Ivana Ožváta. Akadémia bola
poctená cennými duchovnými príhovormi pátra Mateja, Eleny Dariny Ružekovej,
a vyvrcholilo osobitným požehnaním a
zaželaním pekných a zdravých prázdnin.
Akadémiu za MO MS a všetkých spoluorganizátorov viedol pán Stanislav Bajaník.
Je to ďalší doklad a príklad ekumenickej
spolupráce na národnom a duchovnom
poli v našej obci.
redakcia
Foto: J. Mertuš

Prechádzka črevom pre vaše zdravie
„Spolu proti rakovine hrubého čreva“ – pod týmto názvom v sobotu 12.9. 2015 na Dni obce v Dunajskej Lužnej pozývalo pacientske občianske združenie Europacolon Slovensko na nezvyčajnú prechádzku do obrovského nafukovacieho čreva. Stovkám
návštevníkov prakticky predviedlo prevenciu tohto zhubného
ochorenia. Obyvateľka našej obce, televízna redaktorka Jana
Pifflová Španková, a zároveň prezidentka osvetového združenia,
nás spolu s asistentkami upozorňovali na reálne obrázky zvnútra
hrubého čreva v plnom zdraví, ale aj jeho rôzne ochorenia. No
najmä informovali, aké sú dostupné bezplatné možnosti prevencie v rámci zdravotnej starostlivosti. „Bolo to úžasné podujatie,“
uviedla pani Pifflová Španková a pokračovala: „veríme, že prinášaním informácií až za ľuďmi priamo do obcí a miest dokážeme
lepšie čeliť proti rakovine, a to vďaka takejto skvelej spolupráci s obecnými samosprávami a Bratislavským samosprávnym
krajom. Veríme, že osveta pomôže uchrániť viac životov, preto
Črevotour 2015 pokračuje ďalej“. Po tom, čo sa presunuli aj do
susednej Rovinky, budú aj ďalej pokračovať v osvetovej misii,
ktorej ďalšie podujatia nájdete na www.europacolon.sk
redakcia
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Agenda komisie sociálnej, zdravotnej
a opatrovateľskej služby pri obecnom zastupiteľstve
Z názvu komisie si možno mnohí viete domyslieť, čo je náplňou tejto
poradnej komisie, a možno aj nie. Preto cieľom nasledovného príspevku je
snaha priblížiť vám, vážení spoluobčania, aspoň niektoré aktivity komisie,
či prácu obecného úradu pri riešení vašej sociálnej a zdravotnej situácie.
Komisia sa stretáva spravidla raz mesačne a na svojich rokovaniach
rieši žiadosti občanov v zmysle VZN č.2/2015 o poskytovaní nenávratných finančných prostriedkov pre obyvateľov obce v čase hmotnej núdze
a v čase náhlej núdze, ale aj priznania na opatrovateľskú službu, či službu
v dennom stacionári v zmysle VZN č. 03/2012, ktorým sa mení a dopĺňa
VZN č. 3/2010 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o spôsobe úhrad za tieto sociálne služby (opatrovateľská služba, stravovanie,
služba v dennom stacionári), alebo žiadosti do pobytového zariadenia.
Objavujú sa aj žiadosti o riešenie situácií v rodinách s deťmi, ale aj spolunažívania seniorov so svojimi deťmi. V mnohých prípadoch je potrebné
sa zaoberať žiadosťami o vyriešenie bytovej situácie, ktorá vznikla nečakanými udalosťami, a to stratou zamestnania, zhoršenia zdravotného stavu, a tým znemožnenia zabezpečovať si pravidelný príjem pre seba, pre
svoju rodinu a pod. Ide o riešenie veľmi náročných problémov, ktoré si
mnohokrát vyžadujú odborné znalosti, ale aj znalosti konkrétnej situácie
našich spoluobčanov. Existuje však rámec starostlivosti tak sociálnej, ako
aj zdravotnej, ktorú má v kompetencii miestna samospráva, a komisia sa
predovšetkým opiera a hľadá riešenie v zmysle týchto kompetencií. Sú
ale aj situácie, v ktorých je nevyhnutné konať okamžite, a vtedy spoločnými silami hľadáme riešenie aj na iných miestach, napr. na Úrade práce,
sociálnych veci a rodiny v Senci, či na samosprávnom kraji, ale aj v inštitúciách, o ktorých vieme, že sa danou problematikou zaoberajú (krízové centrá v Bratislave, útulky pre bezdomovcov v Bratislave a podobne).
Služby, ktoré sú dostupné na miestnej úrovni v obci, a sú originálnymi
kompetenciami obce ( teda obec je povinná ich zabezpečovať a poskytovať buď vlastnými alebo zazmluvnenými subjektmi):
• zabezpečenie základného sociálneho poradenstva je každý pondelok v čase od 13. hod. do 14. hod. v priestoroch zasadačky Obecného úradu; poskytovanie poradenstva je bezplatné a vykonávajú ho pracovníčky
n.o. Ružová záhrada. S problémami sa môžete obrátiť aj na pracovníčku
obecného úradu, p. Mészárosovú, ktorá má v náplni sociálnu agendu,
resp., na ktoréhokoľvek člena sociálnej komisie.
• zabezpečenie stravy(obedov) pre seniorov prostredníctvom školskej jedálne, v prípade imobility zabezpečuje obec rozvoz až do domu;
• zabezpečenie opatrovateľskej služby prostredníctvom n.o. Ružová
záhrada tým občanom, ktorí budú posúdení so záverom, že sú odkázaní
na pomoc inej osoby (postup pri podaní žiadosti, ako aj samotná žiadosť,
sú uvedené na webovej stránke obce, ale aj u pracovníčky obecného úradu p. Mészárosovej). V tejto súvislosti sa na vás, vážení občania, obraciame so žiadosťou o oslovenie občanov, o ktorých máte vedomosť, že by
chceli robiť opatrovateľov, nech sa prihlásia u pani Mészárosovej.
V prípadoch, keď sa ocitne rodina v situácii, že svojho príbuzného
chce mať v rodinnom prostredí, a ide o ťažko zvládnuteľný proces, je
možnosť sa v zdravotnej starostlivosti obrátiť na agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti Salvus v Bratislave na Komárnickej ul.11, tel. č.
43429039 alebo 0905 577 994.Uvedené služby sú platené;
• zabezpečenie prepravnej služby v pracovných dňoch pre občanov
so zdravotným postihnutím, pre seniorov, pre rodičov s deťmi, ale aj pre
akútne prípady (zlomeniny, onkologické ochorenia a pod.) prostredníctvom o.z. OMAPO; objednávať sa môže občan najneskôr deň pred využitím danej služby na tel. č. 0907 365 572, cenník a ostatné podrobnosti sú
uvedené na webovej stránke obce
• zabezpečenie opatrovateľskej služby v dennom stacionári, ktorého činnosť je momentálne dočasne pozastavená pre nezáujem občanov;
z toho dôvodu sa pôvodné priestory poskytli materskej škole v Novej
Lipnici; v dohľadnom čase bude činnosť denného stacionára obnovená
v nových priestoroch a s novými pracovníkmi(samozrejme pod podmienkou, že bude prejavený záujem zo strany občanov). Ide o službu, ktorá
fungovala v obci 10 rokov, a službu využívali občania, ktorí potrebovali

počas dňa najmä dohľad, stravovanie, rehabilitáciu a záujmovú terapiu,
a v nejednom prípade aj poskytnutie zdravotnej starostlivosti, najmä podávanie liekov. Je to platená služba, a využívali ju seniori, ktorí nechceli
opustiť rodinné prostredie, ani využiť celoročné pobytové zariadenie.
Deti a ďalší potenciálni príbuzní, ktorí sa o nich starali, sa im však doma
nemohli venovať, pretože boli v ekonomickom veku, tzn., že nemohli
opustiť zamestnanie, ktoré im prináša finančné prostriedky pre život.
Opatrovateľská služba a prepravná služba sú služby terénneho charakteru, a služba denného stacionára je ambulantnou službou. Sú to služby, ktoré majú prednosť pred celoročnými pobytovými službami, lebo sú
finančne náročné aj pre štát(v tomto prípade pre samosprávny kraj, ale aj
pre prijímateľov služby, teda pre občanov).
Okrem uvedených služieb poskytuje obec po preverení a splnení
podmienok príspevok na zmiernenie istých životných situácií podľa vyššie uvedeného VZN č. 2/2015.
Nezanedbateľnou súčasťou záujmu o sociálnu starostlivosť svojich
občanov je dlhoročné poskytovanie vianočného príspevku seniorom
a viacdetným rodinám, ale aj návštevy dlhodobo chorých občanov členmi sociálnej a zdravotnej komisie a vianočné stretnutie so seniormi, ktoré pripravuje a zabezpečuje sociálna komisia. Mohli by sme vymenovať
ďalšie aktivity pre občanov, ktoré organizuje obec v spolupráci so záujmovými organizáciami pôsobiacimi v obci, a ktoré poskytujú priestor pre
naplnenie spoločenského, duchovného, či športového zamerania našich
spoluobčanov. Patria medzi ne najmä organizácie , ktoré sú zamerané na
aktivity pre deti, a to: ZŠ, ZUŠ, Ostrov, ale aj pre seniorov – JDS, Zelená
Dunajská Lužná,o.z. a ďalšie.
V obci sa mnohonásobne zlepšila situácia v zabezpečení a poskytovaní mnohorakej zdravotnej starostlivosti uvedením do prevádzky Zariadenia relaxačného centra, kde našli občania možnosti zdravotnej starostlivosti bez návštevy zariadení v Bratislave a v blízkom, či aj ďalšom okolí.
Fungovanie vzájomných susedských vzťahov je v prípade starostlivosti
veľmi dôležité, a v našej obci si myslíme, že funguje na dostatočnej úrovni.
Vieme o mnohých prípadoch, keď osamelým občanom pomáhajú susedia,
a mnohokrát bez akejkoľvek odmeny. Zamýšľame sa nad spôsobom, ako
týchto nezištne pomáhajúcich ľudí zviditeľniť a morálne odmeniť.
V neposlednom rade je potrebné spomenúť, že v obci funguje systém nájomných bytov, kde získalo ubytovanie mnoho mladých rodín
s deťmi. Že si to mnohí vysvetľovali, a ešte aj vysvetľujú, nesprávne, že
ide o sociálne byty, nás mrzí. Obec nemá zatiaľ v kompetencii budovať
a zabezpečovať sociálne bývanie, hoci by sa to v mnohých prípadoch žiadalo. Existuje však nový program, ktorý zabezpečuje samosprávny kraj
z prostriedkov Európskej únie a možno sa nám podarí z neho zabezpečiť
aspoň jedno - dve bývania v krízových situáciách, t.j. na prechodnú dobu
3-6 mesiacov. Pre optimálne zvládnutie sociálnej agendy sa v našej obci
javí nevyhnutná potreba zriadiť pracovné miesto sociálneho pracovníka,
ktorý by bol prvým kontaktným bodom pre občanov, ktorí nevyhnutne
potrebujú riešiť svoje životné situácie. Sociálny pracovník bude mať v náplni aj vyhľadávaciu činnosť – teda preventívne vyhľadávať občanov a rodiny, ktoré zápasia so zložitými problémami, a hľadať riešenie.
Tiež sa snažíme zriadiť požičovňu kompenzačných pomôcok pre občanov so zdravotným postihnutím, či ako organizačnú zložku obecného
úradu alebo v rámci niektorej z neziskových organizácii (OMAPO, o.z.),
aby sme uľahčili život spoluobčanom.
V novom zložení pracuje sociálna a zdravotná komisia necelý rok (Eva
Takáčová, predsedníčka, František Solař, podpredseda, Katarína Palicová,
Anna Kissová, Oľga Reptová, Ľudovít Linka, Robert Široký a zapisovateľka
je Zuzana Mészárosová) a chceme vás ubezpečiť, že sa snažíme vyriešiť
každý nastolený problém ku spokojnosti občanov.
Sme otvorení prijať návrhy a nápady aj z vašej strany, vám, ktorým
záleží na kvalitnom a dôstojnom živote nás všetkých, lebo ako sa často
hovorí, „sociálna politika na každej úrovni je zrkadlom našej spoločnosti,
teda aj našej obce“.
Za sociálnu komisiu Oľga Reptová
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Spolok rodákov M. R. Štefánika – pobočka
v Dunajskej Lužnej si pripomenul 135. výročie
narodenia M. R. Štefánika v rámci dlhodobého projektu Spoznávajme svoju históriu návštevou niekoľkých významných miest moravského a podbradlianskeho kraja.
V sobotu 25. júla sa skoro ráno vydal autobus s 50-timi členmi a sympatizantmi pobočky
Spolku rodákov M. R. Štefánika za históriou, a
tentokrát nielen po Slovensku, ale aj na Moravu. V deň, kedy sa v rodnej obci M. R. Štefánika,
v Košariskách, konala od 13. hod. spomienková
slávnosť pri 135. výročí, sme dopoludnia navštívili rodné mesto prvého prezidenta 1. ČSR,
Hodonín. Návštevu mesta sme zvolili najmä
preto, že T. G. Masaryk bol spolupracovník
a spoluzakladateľ 1. ČSR spolu s generálom
Dr. M. R. Štefánikom a E. Benešom. Na radnici nás privítal námestník starostu, pán Vojtech
Salajka, a vyjadril úprimnú radosť z našej návštevy. Predstavil nám v krátkosti históriu vzniku
mesta, jeho najvýznamnejšie historické, kultúrne a spoločenské ustanovizne. Po oficiálnom príhovore pána starostu Štefana Jurčíka,
a mojom ako predsedníčky pobočky Spolku,
sme odovzdali dar - obraz M. R. Štefánika ako

spomienku na návštevu a zaspievali sme spoločne pieseň „V Hodoníne za vojáčka ma vzali“.
Pár chvíľ sme zotrvali v priateľskom rozhovore,
a potom sme si prezreli radnicu, v ktorej sa nachádza aj prekrásna galéria všetkých starostov
mesta od jeho vzniku. Navštívili sme aj Masarykovo múzeum, ktoré sa nachádza v zámočku

zo 17. Storočia, a je v ňom umiestnená jediná
stála expozícia v Česku venovaná osobnosti T.
G. Masaryka. V múzeu sme mali možnosť oboznámiť sa nielen s jeho životom a dielom, ale
aj s rôznymi menej známymi informáciami,
ktoré súvisia s jeho menom. Mnohých z nás
prekvapila skutočnosť, že sprievodkyňa v prezentácii nespomenula meno M. R .Štefánika,
hoci v mnohých dokumentoch v múzeu sa jeho
meno uvádzalo, a ich súčasťou boli aj jeho fotografie. Sprievodkyňa nám vysvetlila , že to
nie je zámer, ale že expozícia je zameraná len
na prezentáciu života prezidenta. Po položení
kvetov k jeho soche na námestí 17. listopadu
sme pokračovali na ceste do Košarísk, kde sme
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pozv á nka
Spolok rodákov M. R. Štefánika Košariská
– pobočka Dunajská Lužná
Obec Dunajská Lužná
Cirkevný zbor a.v. ECAV Dunajská Lužná
Základná škola Dunajská Lužná
Vás srdečne pozývajú na regionálne
stretnutie pri príležitosti
97. výročia vzniku 1. ČSR

„M. R. Štefánik žije v národe“
pod záštitou
predsedu Bratislavského
samosprávneho kraja Pavla Freša
v sobotu 24. októbra 2015 o 15.30. hod.
do Miestneho kultúrneho strediska
v Dunajskej Lužnej.

Slávnostný akt kladenia kvetov k pamätníku
M. R. Štefánika sa uskutoční o 14.30 hod.
v areáli pred ev. kostolom.

sa o 13. hod. zúčastnili oficiálnej spomienkovej
slávnosti 135. výročia narodenia generála Dr.
M. R. Štefánika. Naša delegácia právom vzbudzovala pozornosť všetkých účastníkov, pretože
sme mali aj dvoch členov oblečených vo vyšívaných košeliach. Až do 16. hod. sme mali možnosť navštíviť sprievodné akcie, ktoré sa konali
v kostole pod názvom „Osudy pozostalosti M.
R. Štefánika (prednášky, spomienky, predstavenie reinštalovanej expozície M. R. Štefánika),
ktoré pripravilo SNM. Tiež sme zašli na cintorín
a položili kvety k hrobu jeho rodičov, a odtiaľ
sme sa vybrali na návštevu družobnej obce
Priepasné. Na nádvorí obecného úradu, kde je
dominantou pamätníček M. R. Štefánika v podobe pyramídy, nás privítal starosta obce, pán
Peter Czere, spolu s ďalšími Priepasňancami.
Nechýbal medzi nimi čestný občan Dunajskej
Lužnej, bývalý starosta Vladislav Valihora, ale
aj starosta obce Krajné. Po položení kvetov a
poklonení sa pamiatke nášmu rodákovi sme
prešli pár metrov a vytvorili polkruh pri Strome
priateľstva z roku 2010, kde tradične spievame
hymnickú pieseň „Na Kráľovej holi“ s textom 2.
a 3. slohy so slovami, ktoré vypovedajú o našom vzájomnom priateľstve medzi obyvateľmi
oboch obcí. Pri tejto príležitosti priniesol pán
Jandačka, veľký nadšenec sadenia stromov
priateľstva a zástupca MS v Šamoríne, potom-

ka pôvodného duba, ktorý rastie do krásy. Jeho
poslanie predstavil exstarosta našej obce, pán
Ladislav Cingel. Po milom a úprimnom privítaní
a po občerstvení sa časť účastníkov presunula
do múzea tradičnej kultúry do časti Batíková, kde
nás pani Betka Krásna s manželom srdečne privítala a predstavila novú časť expozície, a to zbierku krojovaných, ako aj starodávnych bábik. Do
zbierky sme prispeli aspoň jedným exponátom,
bábikou v košarišskom kroji. Cesta domov ubehla
rýchlo, v autobuse sa niesla vrava medzi susedmi,
a po náročnom dni, počas ktorého teplota vzdu-

chu neklesla pod 30° C, sme sa pár minút po 20.
hodine ocitli v našej obci. Atmosféra bola medzi
účastníkmi dobrá a organizátori zo Spolku rodákov
cítili spokojnosť účastníkov, ktorú slovami vďaky
predniesla za všetkých pani Anka Ághová, členka
Spolku, ale aj obecná kronikárka. Opäť sme prežili deň plný nových zážitkov, stretnutí so skvelými
ľuďmi, a mali sme možnosť spoznať čriepky histórie, ktorá spája slovenský a český národ.. Vďaka
všetkým účastníkom tohoročného putovania, aj
tým, ktorí prispeli k jeho bezproblémovému priebehu. Fotodokumentáciu zabezpečili pp. Pavelková a Rybárová, ktorú si môžete v skrátenej verzii
pozrieť na webovej stránke obce v časti Kultúra a
organizácie/Spolok rodákov/Spoznávajme svoju
históriu 2015.
Oľga Reptová
p.s. Dňa 21. júla, v podvečerných hodinách, v
deň výročia narodenia M. R. Štefánika, si pár členov Spolku uctilo pamiatku aj pri pamätníku v našej obci v areáli pred ev. kostolom.

10		
Lužniansky spravodaj 3/2015

Nedávno skončila v CLIS-e jedna tanečná sezóna, mimochodom naozaj dosť
úspešná, a už začíname opäť náš tanečný
kolotoč.
Že kto sme?
Sme tanečná skupina, ktorá má naozaj
dlhú tradíciu (dokopy 25 rokov), ale v Dunajskej Lužnej sa vznik našej skupiny viaže k
roku 2010. Za tento, nie dlhý, čas sa skupina

naozaj značne rozrástla. Veď sme začínali
skromne – s prvou 16-tkou detí . Dnes
v Dunajskej Lužnej tancuje viac ako 110
detí vo veku 4 až 14 rokov. A ako sme sa už
zmienili, prvé úspechy už decká zaznamenali. Okrem veľmi úspešného muzikálového programu „Alica v krajine zázrakov“ (videlo ho viac ako 2 500 divákov), ktorý sme
uviedli v Bratislave (DK Zrkadlový háj) a v
Galante, máme za sebou i zopár tanečných
súťaží ako „Pohyb bez bariér“ v Bratislave
(1.miesto), aj v Žiline (2. a 3.miesto), Top
dancing v Topoľčanoch (2., 3. a 3 × finálo-

rôznych situáciách. A o tom, že bolo super,
priam FANTASTICKY, svedčí i to, že sa domov nechcelo nielen deckám, ale ani vedúcim . Už teraz sa tešíme na leto 2016.
No a september odštartoval novú tanečnú sezónu tiež naplno. Veď už 12.9.
sme vystúpili na Dni obce. Malé deti predviedli svoju minuloročnú choreografiu,
a tie staršie, naši juniori, stihli k tejto prívé 4.miesto), Tanečná skupina roka v Banskej Bystrici (2 × 1.miesto), Senecká Dúha
v Senci (1. a 3.miesto), Medzinárodný festival piesne a tanca -KONIN 2015 v Poľsku
(finálové 4.miesto) a zúčastnili sme sa aj
medzinárodnej súťaže v Prahe, kde sme zatiaľ na víťazné stupne nedosiahli, ale bola
to určite veľká skúsenosť.
Samozrejme, ani v lete sme nezaháľali. Koncom augusta sme boli v Tesároch v
našom tábore „FUNTASY CAMP 2015“, kde
sme si cvičili najmä fantáziu, tvorivosť, kolektívnu spoluprácu a prekonanie trémy v

BMX preteky budú aj túto jeseň
Priaznivci športu BMX v spolupráci s Obecným úradom v Dunajskej Lužnej, klubom Ostrov
a s podporou domácich podnikateľov usporiadali 13. júna 2015 v detskom športovom areáli v
časti Jánošíková za hrádzou v poradí už druhý ročník (dobrovoľného) BMX preteku pre kategórie
chlapcov, dievčat aj dospelých.
Program bol naozaj pestrý a ponúkol tak priestor pre deti, ktoré sa po trati povozili súťažne
aj rekreačne, pre mládež, kde bolo cítiť športového ducha, odvážne a dokonca až profesionálne
výkony, ale aj pre tých skôr narodených, ktorých malé zranenia a pády neodradili, a pri povzbudzovaní svojich detí sa aj dobre zabavili.
Počasie nám nadmieru prialo, a s pomocou štedrých sponzorov sme tak zažili deň plný slnka, zábavy, odvážnych športových výkonov, a najmä usmievavých detských tvárí s medailami na
krku, vďaka ktorým sa takúto akciu určite oplatí zopakovať a vytvoriť tak ďalšiu dunajskolužniansku tradíciu! Touto cestou vás zároveň pozývame na najbližší dobrovoľný pretek, ktorý sa
uskutoční 3.10.2015. Pozvaní sú všetci, no predovšetkým deti s rodičmi od 5 – 60 rokov .
Všetci si prajeme, aby sme neostali len pri jednorazových akciách, ale aby sme dokázali s pomocou nadšencov, ktorí by sa vedeli tomuto krásnemu športu venovať, založiť športový BMX klub.
Takto by sme našu veľmi peknú trať za hrádzou dokázali využiť a deťom poskytnúť zaujímavú
športovú voľnočasovú aktivitu.
za organizátorov: František Stareček,
Energiu a čas si pre naše deti vždy nájdeme.
Ernest Németh a Martin Vozár

ležitosti nacvičiť dva úplne nové tance. Počasie tiež vyšlo, a tak to bola naozaj skvelá
septembrová akcia.
Teraz sa už musíme sústrediť na nové
projekty, koncerty, súťaže... Dúfam, že sa
nám spolu bude opäť dariť aspoň tak ako
minulý rok. A čo nás čaká najbližšie??? Októbrové vystúpenie pri príležitosti dňa úcty
k starším.
Iveta Baloghová
choreograf a vedúca TS CLIS
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TANEČNÝ MARATÓN
Tanečno-športový klub Klimo Dance
Studio dňa 25. júla 2015 odštartoval v telocvični Základnej školy v Dunajskej Lužnej
v poradí už III. Tanečný Maratón. Športová
tanečná akcia bola organizovaná pre všetkých milovníkov hudby a tanca. Tento letný
horúci deň bol nabitý tanečnou energiou,
nechýbali ohnivé latino a kubánske rytmy.
5-hodinový tanečný maratón začal
o 9:00 hod., a bol rozdelený do piatich tanečných blokov, medzi ktorými boli krátke
prestávky. Počas celého maratónu bolo odtancovaných neuveriteľných 11 tancov, medzi ktorými nechýbali tie najobľúbenejšie
ako napríklad Salsa, Samba, Rumba, Jive,
ale tiež Kubánska Chacha, Son, či Reggaeton. Každý si prišiel na svoje.
Pre všetkých účastníkov bol pripravený
fit jedálniček navrhnutý profesionálnym fitness trénerom v štýle zdravého stravovania,
občerstvenie, neobmedzený pitný režim
a konzultácia s odbornou poradkyňou v oblasti zdravého životného štýlu.
Cieľom tanečného maratónu bolo poriadne sa vytancovať, odreagovať, a predovšetkým sa výborne zabaviť. Špecialitou
tohto maratónu, ktorú ocenili aj účastníci,
bolo, že neobsahoval vyraďovacie kolo.
Všetci si preto mohli naplno vychutnať všetky tance až do úspešného záveru.

OZNAM
JDS v Dunajskej Lužnej oznamuje
všetkým seniorom v obci, že tradičné
„Pondelky pre seniorov“
sa začínajú 5.10. 2015
o 16,00 hod. v MKS.
Tešíme sa na vašu účasť.
predsedkyňa JDS v DL M.E. Awwadová

11

GALA TANEČNÉHO KLUBU KLIMO DANCE STUDIO
Dňa 21. júna 2015 sa v Miestnom
kultúrnom stredisku v Dunajskej Lužnej
konal 2. ročník slávnostného tanečného
galaprogramu „GALA 2015“. Priaznivci
hudby a tanca mali možnosť vidieť slávnostnú prehliadku spoločenských tancov,
a to štandardných, latinsko-amerických,
ale i kubánskych tancov, víťazné zostavy
z Majstrovstiev Slovenska v Showdance
a súťažné choreografie tanečných párov.
Celú tanečnú akciu sprevádzala vynikajúca nálada, ktorú tvorili nielen
účinkujúci a organizátori z Tanečno-športového klubu Klimo
Dance Studio,
ale aj hostia,
ktorých
účasť
presiahla číslo
150.
Vyvrcholením Galavečera
bolo
záverečné vystúpenie
všetkých členov
tanečného klubu, ktorí takýmto spôsobom ukončili tanečnú sezónnu
2014/2015. A tá bola naozaj úspešná. Tanečná skupina Las Chiquitas sa tento rok
zúčastnila na majstrovstvách Slovenska v
Showdance, kde už po druhýkrát získala
zlaté umiestnenie a postup na majstrovstvá Európy. Na tých si tanečnice Zuzana
Littvová, Hana Mária Volný, Mária Anna
Volný, Alžbeta Ingrid Svetlanská a Eliška
Katarína Svetlanská, ktoré sú z našej obce
a tanečný klub navštevujú už 5. rok, vybojovali s choreografiou Blue Jive vynikajúce
druhé miesto. Majstrovstvá Európy Dance
& Song European Championship sa konali
v maďarskom meste Balatonfured a prebiehali v dňoch 25.-28. júna 2015. V náročnej konkurencii získali dievčatá krásne

strieborné ocenenie, čím potvrdili kvality
tanečného štúdia a nápaditosť choreografie trénerov Margaréty Klimovej a Roberta Ďuriša. Dievčatám srdečne gratulujeme
a želáme im ďalšie tanečné úspechy!
Nezaostávali však ani tanečné páry
v kategórií deti I, teda tí najmenší, ktoré
sa tento rok posunuli do súťažného tancovania a ukázali svoje umenie na viacerých
tanečných súťažiach. Rovnako úspešné
boli deti, ktoré svojimi choreografiami

otvárali viacero spoločenských akcií, kultúrnych podujatí a plesov. Pre najaktívnejších tanečníkov bolo organizované už
tradičné letné sústredenie v Kľačne.
Na záver Galaprogramu deti vyslovili
veľkú vďaku svojim trénerom: ,,Milí naši
tréneri Robo a Grétka, ďakujeme vám za
vaše úsilie, ktoré vynakladáte pri našich
tréningoch, a za to, že nás vediete k tanečným krokom a úspechom, ale aj za
trpezlivosť na hodinách, kde vás sem-tam
potrápime neposlušnosťou. Ešte raz veľká
vďaka.“
Teší nás, že sa deti v našej obci venujú
tak krásnemu umeniu ako je tanec.
redakcia
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rezbárske sympózium

Poézia je tu pre nás všetkých

V dňoch 7. – 11. septembra sa v našej obci uskutočnilo už 11.
medzinárodné rezbárske sympózium , ktoré sa už tradične koná
v parku v Jánošíkovej pred domom číslo 655. O tom, že to bolo
naozaj medzinárodné stretnutie majstrov, svedčila prítomnosť
ctených hostí. Boli to umelci, ktorí patria medzi veľké osobnosti v
rámci rezbárstva a sochárstva, umelci, pod ktorých rukami sa kus
dreva mení naozaj na unikátne, priam až rozprávkové dielo. A títo
umelci prijali pozvanie pána Mertuša, prišli, a zanechali po sebe
diela hodné obdivu. Boli to pani Elizabet Ledersberger-Lehocky z
Rakúska, pán Michael Schlapschy z Rakúska, ako aj pán Jaroslav
Slavík z Českej republiky, ktorého marionety zaujali naše lužnianske deti natoľko, že pán Slavík sa počas celých piatich dní usmieval
a vravel: „Ja nemôžem ani pracovať, ja sa musím s tými všetkými
deťmi rozprávať a hrať sa s nimi“ . To ale teda znamená, že hrať
sa dokážeme všetci, že sa všetci vieme stále preniesť do sveta rozprávok...napríklad aj prostredníctvom tohtoročného rezbárskeho
sympózia. Medzi ctenými hosťami nechýbal ani známy ekológ a
etológ pán Miroslav Saniga, a na slávnostnom ukončení sympózia
predviedli svoje umenie slovenské detičky zo Starej Pazovy.

Rozhovor s Táňou Uličnou, úspešnou reprezentantkou naše obce
v umeleckom prednese poézie.
Sympatická dáma, aktívna členka Jednoty dôchodcov v Dunajskej
Lužnej, pani Tatiana Uličná, s nadšením lektoruje prednášky pre jej členov, recituje poéziu na obecných podujatiach. V júni tohto roku s vynikajúcimi výsledkami reprezentovala našu obec na Krajskej prehliadke
Seniorov v umeleckom prednese poézie a pózy. Zvíťazila, postúpila do
celoslovenského finále, kde bude hájiť nielen farby Dunajskej Lužnej, ale
aj Bratislavského samosprávneho kraja. Okrem gratulácie od redakcie
Lužnianskeho spravodaja prinášame našim čitateľom aj rozhovor s touto
zaujímavou ženou o jej úspechu, a o láske k poézii.
Podujatie, na ktorom pani Táňa zvíťazila, sa uskutočnilo na počesť 200.
výročia narodenia Ľudovíta Štúra, významnej osobnosti našich národných
dejín. V Bratislave 17. júna 2O15 v spoločenskej sále Bratislavského samosprávneho kraja (VÚC) pani Uličná predniesla svoju obľúbenú báseň Jána
Smreka „Pod kvitnúcim oleandrom“ – autora. ktorý stále oslovuje všetky
generácie a rozumie duši obyčajného človeka s jeho radosťami a strasťami.

Pani Táňa, ako ste si našli cestu k poézii a ako ste si vybrali víťaznú
báseň?
Jednota dôchodcov v Dunajskej Lužnej mala zámer priniesť svojim čleGalina Jendželovská, redakcia LS
nom prednášky o životnom štýle, zdraví, zdravom stravovaní, a tak to začalo. Oslovila ma predsedníčka Jednoty pani Awwadová, a tak som začala
lektorovať podujatia. Vďaka tomu, že som pracovala v spoločnosti, ktorá sa
venovala pánskej móde a parfumom, som nadobudla poznatky o životnom
štýle, o prezentovaní sa v spoločnosti. V obci Dunajská Lužná som tieto
poznatky sprostredkúvala návštevníkom stretnutí seniorov organizovaných Jednotou dôchodcov. Najskôr to začalo prednáškami zdraví, zdravom
stravovaní... Tým, že som učila, prednášala, lektorovala, pracovala som
s prednesom a s hlasom, vedela som mať pôžitok z prihovárania sa ľuďom,
z prinášania pekných chvíľ a poznatkov, z rozširovania obzoru. Odtiaľ bol už
len krôčik k poézii. S recitovaním som mala v podstate skúsenosti iba ako
žiačka v škole. Počas aktívneho života a starostlivosti o rodinu som nemala
čas sa tomu venovať. No neskôr, keď deti vyleteli z hniezda, som si sama
našla cestu k poézii.
Čo vám dáva poézia?
Prináša mi to radosť a uvoľnenie. Poézia je tu pre každého, všetci
máme zhon a starosti, a málo si uvedomujeme krásu slova. A zrazu, keď
je šanca nechať ho zaznieť , osloví vás. Tak ako mňa oslovil náš popredný
básnik Ján Smrek a jeho poézia.
Prečo práve Ján Smrek je vaša láska?
Poéziu som čítala po celý život, pretože mi dodávala silu. Ja keď si prečítam jeho verše, tak mám väčšiu radosť zo života. A kto z nás ju občas nepotrebuje. Preto na slávnostných stretnutiach Jednoty dôchodcov v rámci
programu medzi diskusiami o aktivitách Jednoty a vzájomných výmen informácií prišlo aj na poéziu. Moju prvú báseň, ktorú som seniorom z Lužnej priniesla, som tiež vybrala od Jána Smreka , ktorého tvorbu milujem.
Je to pevec mladosti a lásky, vitalista, senzualista, ktorý oslavuje a miluje
život. Oslovuje i starších ľahko prístupným spevným veršom, rovnako súcim na vnímanie aj recitovanie.
Jedno nezvyčajné stretnutie Vám vraj prinieslo aj zbierku básní, z ktorej ste vybrali tú víťaznú...
Na dávnejšom džezovom podujatí, kde hral aj náš čestný občan Dunajskej Lužnej Juraj Lehotský, si ma jeden pán pomýlil s Hanou Hegerovou – tá
moja podobnosť ho zaujala. Musela som ho sklamať, no dozvedela som
sa, že mi život priniesol do cesty pána menom Ivan Čietek – syna Jána Smreka. Ján Smrek sa tiež volal Čietek.) A už nám pani Táňa s láskou ukazuje
knihu spomienok Jána Smreka venovanú od potomka toho nášho slávneho
básnika „Poézia moja láska“ a veľkú zbierku jeho tvorby s názvom „ Ako
pole žitné“/
Bolo to niečo neuveriteľné ja som na to pyšná, hrdá. Z nej som si aj
vybrala svoj prednes na Krajskej prehliadke umeleckého prednesu.“
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Pozdrav z Domovského vzdelávacieho centra n. o.
Je nám opäť cťou v mene mladých dospelých i
vedenia DVC sa vám prihovoriť a informovať vás o
našich aktivitách. Za posledné obdobie sme prijali
viac než 8 mladých dospelých, ktorí museli opustiť brány detských domovov. Okrem nich sme tiež
prijali medzi nás mamičku s trojmesačnou dcérkou,
ktorá sa ocitla vo veľmi zložitej životnej situácií. Zaradiť všetkých našich klientov do pracovného života
je niekedy veľmi zložité, no aj vďaka vašej pomoci
sa nám darí byť čoraz úspešnejšími. Cez letné prázdniny sa nám podarilo zorganizovať aj v spolupráci
s organizáciou Úsmev ako dar letné detské tábory
pre cca 100 detí. Tábory boli zamerané na rozvíjanie
tanečných a speváckych talentov.
Vďaka pozvaniu starostu našej obce sme mohli
byť súčasťou veľkolepej akcie Deň obce, kde sme

mali možnosť vystúpiť s domováckou hymnou Úsmev. Samotný text a hudbu zložil bývalý odchovanec z detského domova, ktorý túto pieseň venoval
všetkým opusteným deťom bez rodičov.
O deťoch žijúcich v detských domovoch je verejne známe, že sú veľmi talentované a temperamentné, a aj preto sa snažíme ich k tomu opätovne
povzbudzovať. V najbližšej dobe sa zameriame na
rôzne kurzy pre našich mladých dospelých, a to:
kurz varenia, kurz
cudzích jazykov,
kurz počítačovej
zručnosti a mnoho iných zaujímavých kurzov, ktoré
sú pre našich mla-

dých dospelých tak veľmi dôležité. Zmyslom našej práce je našich
mladých dospelých neustále posúvať pozitívne vpred, a to sa snažíme dosiahnuť aj prípravou vianočnej besiedky, pečením vianočného pečiva a kultúrnym programom. Srdečne vás všetkých pozývame na vianočnú besiedku, ktorá sa uskutoční v období Vianoc.
Termín a čas vám spresníme.
S pozdravom mladí dospelí a vedenie DVC
Mgr. Daniel Mikloško, PhD., riaditeľ
PhDr. Ján Herák, sociálny pracovník

Priblížite nám, prosím, atmosféru na Krajskej prehliadke prednesu poézie a vašu cestu k víťazstvu...
Ako som spomínala, na základe tých mojich zopár vystúpení na slávnostných stretnutiach ma pani Awwadová, ako predsedníčka MO Jednoty dôchodcov v Dunajskej Lužnej, prihlásila na Krajskú prehliadku seniorov v umeleckom prednese poézie a prózy. Vytiahla som si číslo jeden, ako štartovné
číslo, ale nezačala som hneď recitovať, pridala som pred svoje vystúpenie ešte malý úvod k osobnosti Jána Smreka. To zaujalo a vyslúžilo si to obrovský
potlesk. Boli to úžasné euforické chvíle, keď som šla pred tých ľudí ako prvá. Ja som o Smrekovi povedala slová svojho vyznania k jeho tvorbe, a to
bola moja parketa, kde som sa cítila sebavedomo. Lebo keď viete, čo chcete povedať, tak to treba povedať. Výsledok bol taký, že som postúpila do
celoslovenského kola, a som sa nesmierne tešila.
Ako zarezonovala Vaša víťazná báseň?
Báseň má názov „Pod kvitnúcim oleandrom“ zo zbierky Jána Smreka Božské uzly,
uverejnenej v zbierke Ako pole žitné. Je skĺbením poézie a prózy, a je to vlastne rozhovor starnúcej ženy so svojím manželom, s priateľmi, s ktorými spomínajú aj na
statočnosť v žití, na lásku, na krásu rýdzu plnú samopaše, a neraz v poli hustej raže....
Poznajúc tvorbu Jána Smreka som skutočne túto báseň vyberala niekoľko týždňov,
a musím povedať, že interpretuje aj moje spomienky a časť životného príbehu každého z nás v zrelom veku. Je oslavou našich životných príbehov, z pohľadu nie staroby,
ale zrelosti života.
Náš rozhovor sa ešte dlhé minúty niesol v duchu poézie, ktorej , podľa pani Uličnej , je stále menej aj v životoch mladých i zrelých ľudí. Ďakujeme zaň, blahoželáme
pani Táni Uličnej, a držíme jej palce na celoslovenskom finále, ktoré bude v novembri v Trnave. Prajeme si všetci, aby sa jej darilo ďalej prinášať našim občanom krásu
slova a poézie – veď je tu pre všetkých.
Pani Táňa sa aktívne zapája do verejných aktivít – stretli sme sa aj na Dni obce
na osvetovej prechádzke v nafukovacej makete čreva občianskeho združenia Europacolon.
Jana Pifflová Španková
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Aj na vašom hlase záleží... – Podporte projekt v našej obci
Patríme medzi ľudí, ktorí pravidelne chodia na bicyklové výlety alebo prechádzky za hrádzou. Vždy nás však veľmi mrzí, keď v posledných
zvyškoch prírody, ktoré tu ešte máme, nachádzame množstvo smetí a odpadkov. A s veľkými ťažkosťami vysvetľujeme deťom, prečo to niektorí ľudia vozia až tam, keď je omnoho jednoduchšie (keď už to majú naložené
v aute) odviezť to do zberného dvora. Skutočný rozsah tohto problému
sme si uvedomili aj počas uplynulých víkendov, kedy sme sa zúčastnili
niekoľkých brigád s cieľom vyčistiť jeden z obecných pozemkov, na ktorom má vzniknúť športovo-oddychový areál pre priateľov psov.
Táto iniciatíva vznikla na základe toho, že Agility klub SKIPER našiel
pre svoju činnosť nové pôsobisko v Dunajskej Lužnej. Na júnovom zasadnutí obecného zastupiteľstva sa poslanci stotožnili s predloženým zámerom a schválili prenájom dnes nevyužitého pozemku za hrádzou pre
vytvorenie tohto areálu.

Čo klub prináša
S príchodom klubu získame v našej obci a širšom okolí prvý klub,
ktorý ponúka pre majiteľov psov organizovanú formu výcviku a rozvoja
poslušnosti kombinovanú s kultúrnym a športovým vyžitím. Bude ponúkať viaceré formy výcviku psov, a už dnes sú jeho členmi viacerí občania
Dunajskej Lužnej. Očakávame, že vzhľadom na absenciu podobného strediska v širšom okolí, centrálnu polohu obce v regióne, a vzhľadom na
popularitu Agility bude počet členov z obce rýchlo rásť.
Klub vie rovnako formou odborných prednášok, ukážok a špecializovaných výcvikov podporiť rozvoj kynológie a zodpovedného vzťahu
k zvieratám (napr. aj medzi deťmi ZŠ a MŠ v obci).
Čo bude za hrádzou?
V našej obci chýba lokalita, ktorá by ponúkala priestor na skutočnú
rekreáciu v prírode. Dlhodobý plán vytvorenia rekreačnej zóny v lokalite za hrádzou je, bohužiaľ, stále len na papieri. A to napriek tomu, že
táto lokalita má nesmierny potenciál poskytnúť prudko sa rozvíjajúcemu
regiónu tak prepotrebnú možnosť ísť na prechádzku, ísť si zabehať, ísť
na bicyklový výlet alebo si ísť len tak posedieť do tieňa stromov niekam,
kde človek nebude obťažovaný hlukom automobilov a motocyklov, môže
sa započúvať do spevu vtákov, pozorovať lúčne koníky alebo jašterice
v tráve, a ak má trochu šťastia, zazrieť v diaľke poľné zajace alebo stádo
vysokej zveri.
Pre ľudí, ktorí v našej obci vyrastali, to je dôverne známy obraz z detstva. Dnes, keď sa viac a viac voľného priestranstva mení na husto zastavané oblasti s vysokými betónovými plotmi, a vetrolamy pomaly miznú,
niet kam ísť. Aj oblasti okolo jazier, ten bývalý typický cieľ ľudí hľadajúcich
kľud a oddych, sú dnes obstavané alebo oplotené, a možnosť zachovať
ich rekreačnú hodnotu pre všetkých musela ustúpiť komerčným záujmom developerov a ich bonitných klientov.
Celá oblasť za hrádzou je tou poslednou možnou lokalitou. A pritom
nie je potrebné veľa. Stačí vytvoriť cyklistické a pešie chodníky, ktoré sú
použiteľné aj po daždi, obmedziť (nielen značkou, ale skutočne) motorové vozidlá (mimochodom, to by pravdepodobne obmedzilo aj dovoz
smetí do lokality), vybaviť niektoré miesta lavičkami a stolmi, a ľudia už
rekreačný potenciál tohto miesta objavia sami. A to aj napriek tomu, že
ju bude čoskoro pretínať rýchlostná cesta R7.

Iniciatíva vytvorenia cvičiska pre psov môže naštartovať rozvoj tejto
lokality a vyústiť do vytvorenia prírodného areálu s viacnásobným využitím. Bude si to bezpochyby vyžadovať okrem veľkého nadšenia a enormného úsilia aj nemalé finančné prostriedky. Agility klub SKIPER sa preto
pre svoj zámer uchádza aj o prostriedky z grantového programu SPP. Projekt obstál vo veľmi veľkej konkurencii (bolo prihlásených 881 projektov),
a zaradil sa medzi 150 vybraných projektov, ktoré postupujú do fázy verejného hlasovania. O tom, či finančné prostriedky získa, rozhoduje teda
už len počet získaných hlasov.
Dovoľujeme si vás preto touto cestou požiadať o hlasovanie za
náš projekt, ktorý môže veľkou mierou prispieť k rozvoju tejto lokality
v našej obci. Náš projekt teraz bojuje aj o váš hlas. Hlasovať môžete do
5. októbra na stránke www.skiper.sk. Projektu môžete prideliť jeden,
alebo dokonca až 3 hlasy! Zároveň budeme radi, ak túto výzvu pošlete
aj ďalej, aby tento spoločný projekt získal čo najviac hlasov. Za Vašu
ochotu a čas vopred ďakujeme.
Valéria Mosná

Čo je to Agility
Agility je pohybová aktivita, pri ktorej tím zložený zo psovoda
a psa spoločne prekonáva prekážky rozmiestnené na rovnom povrchu, v určenom poradí, v čo najkratšom čase a bez chýb.
Agility môže byť hra a zábava, ale môže byť aj vrcholový šport.
Zároveň je to tréning poslušnosti na vyššej úrovni vhodný pre deti aj
dospelých.
Kto je klub SKIPER
Klub založili v roku 2003 Martina a Pavol Vakoničovci, a patrí medzi najúspešnejšie a najaktívnejšie kluby na Slovensku. Každoročne
organizuje niekoľko významných medzinárodných podujatí a členovia klubu sú pravidelne súčasťou slovenskej reprezentácie. Martin
a Pavol sú certifikovanými trénermi s dlhoročnými skúsenosťami na
vrcholovej úrovni.
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OZNAM
Obec Dunajská Lužná ponúka
prenájom priestorov v budove
Miestneho kultúrneho strediska
I. miestnosť o výmere 15,73 m2
s vchodom cez dvor
II. miestnosť o výmere 27,43 m2 s vlastnou
toaletou a sprchou o výmere 5,67m2
+ veľká samostatná terasa o výmere
126,24 m2 s vchodom z ulice
Stanovená cena:
50 €/m2/rok + energie a služby
Prístup na internet a bezpečnostné
zabezpečenie v celom objekte.
Termín: od 11/2015

BODYWORK

Milé mamičky a oteckovia, srdečne vás pozývam na nové cvičenie pre detičky od 2 rokov

RYTMICKÁ GYMNASTIKA

Je to forma základnej gymnastiky pre deti, ktorá rozvíja zmysel pre rytmus pomocou
hudby a pohybu, zlepšuje pohybovú rytmickosť a koordinačné schopnosti, hudobný
sluch, pamäť a rytmus, rozvíja pohybovú kultúru a estetické cítenie vašich ratolestí.

Srdečne pozývam všetkých na cvičenie
Bodywork, ktoré sa bude konať každý
utorok a štvrtok od 19.30 do 20.30 hod.
v Miestnom kultúrnom stredisku.
Prineste si so sebou vodu
a podložku na cvičenie.
Teší sa na vás ZITKA.

Termín:
štvrtky od 10.09. 2015
Čas:
10:00 – 11:00
Miesto:
Zdravotno-relaxačné centrum v Dunajskej Lužnej, zrkadlová miestnosť 2. poschodie
Vstupné: 3,50 €
Mgr. Zitka Horníková		
Bližie info: 0917 599774
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viac fotografií z Dňa obce nájdete na www.dunajskaluzna.sk
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