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Opäť sme zasadli do školských lavíc
5. septembra 2016 sa počasie rozhodlo, že nám – školopovinným – dá
jasne najavo ukončenie letných prázdnin. Rozmočený terén nedovolil, aby
sa slávnostný nástup konal na školskom dvore, tak sa celý dav postupne
rozptýlil do tried. Napriek nepriaznivému počasiu sme nový školský rok
privítali v krásne vyzdobených, a našimi triednymi učiteľmi a vychovávateli
pripravených, triedach. Najmä pri tých najmenších sa pani učiteľky riadne
vyšantili. Jedna trieda krajšia ako druhá!
Riaditeľka školy sa deťom i rodičom prihovorila prostredníctvom školského rozhlasu. K riaditeľke sa postupne pridali osobnosti obce Dunajská
Lužná – pán starosta Štefan Jurčík, pán predseda rady školy Mgr. Pavol
Adamčiak a pani evanjelická farárka Mgr. Elena Ružeková.
S prianím úspešného vykročenia do nového školského roka pre všetkých žiakov, rodičov a v neposlednom rade pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy, sme sa rozlúčili tak, aby sme už na druhý deň
kráčali do nášho druhého domova – do našej školy.

lové, čo považujem za systémovú chybu. Ministerstvo chce, aby sa deti
so zdravotným handicapom vzdelávali v základných školách, odborníci
urobia posudky, navrhnú, ktoré dieťa má mať asistenta učiteľa, aby dokázalo s jeho pomocou prekonať prekážky, ale štát vyčlení financie na menší
počet asistentov, ako by sme my (ale hlavne deti – lebo o ne ide) potrebovali. Tak zostáva horúci zemiak na obci, škole alebo solventných rodičoch.
Pozitívom je aj prijatie špeciálnej pedagogičky (aj keď zatiaľ iba na
polovičný úväzok), ktorá by mala pomáhať deťom s poruchami učenia.
Bude navrhovať pedagógom vhodné formy učenia, rodičom radiť, ako
k deťom pristupovať v domácej príprave a žiakom sa venovať v skupinkách alebo individuálne. Špeciálna pedagogička aj psychologička budú
mať z priestorových dôvodov svoje pracovisko v učebni v suteréne telocvične.

Pracovné aktivity počas prázdnin
Ako každý rok, vedenie si dovolenku užívalo iba sporadicky, lebo počas prázdnin sa podieľalo na príprave školského festivalu a vykonávaní
nevyhnutných zásahov do prevádzky zariadenia, ako:
• Výmena umývadiel a výmena obkladov okolo umývadiel v budove 2. stupňa.
• Oprava líšt na dlažbe pod umývadlami.
• Rekonštrukcia odpadu, elektrikárske práce, nákup a položenie
tzv. plávajúcej podlahy v prírodovednej učebni.
• Odstraňovanie havárie na chlapčenských toaletách v budove 2.
stupňa – rozbitie pôvodného obkladu a dlažby a ich opätovné
položenie, výmena odpadovej rúry, elektrikárske práce súvisiace
s rekonštrukciou odpadu.
• Orezanie a skrátenie topoľov, údržba trávnatých plôch.
• Revízia elektrickej siete a odstránenie závad v celom areáli školy.
• Nákup čistiacich prostriedkov, papierenských výrobkov a kanceŽiaci
lárskych potrieb.
S rastom našej obce rastie aj záujem o navštevovanie základnej školy.
Preto niet divu, že v novom školskom roku sa počet žiakov navýšil o 27
žiakov. Zo 643 v minulom šk. roku vzrástol na 670. A to nám 20 žiakov z 5.
a 8. ročníka odišlo do gymnázií!
Aj počet tried sa navýšil o jednu triedu – žiaci sa budú učiť v 30tich
triedach. Na 1. stupni je ich 16, na druhom stupni 14.
Najväčšiu skupinu tvoria každý rok naši prváčikovia. Tento rok ich nastúpilo 91. Sú rozdelení do štyroch tried. Mnohí z nich, ktorí boli v apríli
na zápise, ale neboli ešte zrelí na vzdelávanie, nenastúpili, lebo ich rodičia
požiadali o odklad školskej dochádzky. Títo rozšíria rady prvákov v nasledujúcom šk. roku. Keďže v budúcom školskom roku budeme opäť zápasiť
s nedostatkom priestorov, je na obci, aby rozhodla, akým spôsobom sa
zabezpečí vzdelávanie žiakov.
Niektorí naši žiaci si plnia povinnú školskú dochádzku osobitným spôsobom – navštevujú základné školy v zahraničí – v Česku, Rakúsku, Švajčiarsku, Nemecku, Španielsku, Poľsku. U nás sú preverovaní iba z predmetov,
ktoré nemajú na školách v zahraničí – zväčša ide o slovenský jazyk a litera- Aktivity v blízkosti areálu školy
túru, slovenské dejiny a geografiu Slovenska. Títo žiaci sú skúšaní na kon- Vďaka financovaniu z rozpočtu obce sa pri škole zrealizovali tri investičné
ci šk. roka alebo v poslednom ročníku primárneho vzdelávania (4. ročník) zámery:
alebo v poslednom ročníku nižšieho sekundárneho vzdelávania (9. ročník).
• Nový chodník – zámková dlažba – od polície po zadnú bránu ZŠ.
O tom, po akom časovom úseku bude dieťa skúšané, rozhodne rodič.
• Osvetlenie na novom chodníku.
• Nový asfaltový povrch na Krížnej ulici pred školou.
Zamestnanci
Rozšíril sa nielen počet našich žiakov, ale aj zamestnancov školy. Nie Plány
všetci však pracujú na plný úväzok. Spolu ich je 64. Z toho pedagógov je 54 Pre žiakov sme pripravili rôzne súťaže a podujatia –
(učitelia – 43, vychovávatelia – 10, špeciálny pedagóg – 1).
tradičné, aj nové. Konkrétnejšie sa o nich dozviete
Škola prijala 8 nových zamestnancov, z toho 6 na vzdelávanie a dvoch prostredníctvom webovej stránky školy v priebehu
do školského klubu detí. Tešíme sa, že medzi novými pedagógmi sa objavil roka.
aj jeden muž – vychovávateľ, čo je pre nás nevšednou udalosťou.
Novinkou je aj prijatie novej asistentky učiteľa. Asistenti učiteľa sú za- Záver
mestnanci s pedagogickým vzdelaním, ktorí na základe odporúčania cen- Prajem našim žiakom, rodičom, učiteľom, aby dokátra pedagogicko-psycholog. poradenstva a prevencie pomáhajú zdravotne zali spolupracovať, priateľsky vychádzať, aby sa vzáznevýhodneným žiakom adaptovať sa do vzdelávacieho procesu. V našej jomne rešpektovali a tešili z úspechov detí a školy. Všetko len to najlepšie
škole máme odporúčanie pre štyroch asistentov učiteľa.
– zdravie, pokoj a pohodu praje všetkým zainteresovaným
Žiaľ, možnosti ich financovania zo štátnych prostriedkov sú takmer nuIveta Slobodníková, riaditeľka školy
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Koniec školského roka v materskej škole
Náš výchovno-vzdelávací proces bol počas školského roka zameraný na celkový rozvoj osobnosti dieťaťa a na prípravu na vstup do ZŠ.
Pobyt detí v MŠ spestrovali akcie a aktivity, prostredníctvom ktorých sme sa
snažili sprostredkovať deťom nové poznatky, skúsenosti a rozvíjať ich zručnosti.
Slávnostne sme s našimi škôlkarmi a predškolákmi ukončili školský rok
2015/2016 a ani sme sa nenazdali a z predškolákov máme prváčikov. Na ich miesto však prídu opäť noví škôlkari, na ktorých sa v novom školskom roku tešíme.
Keďže v mesiaci marec sme revitalizovali školský dvor (v spolupráci s dobrovoľníkmi) na elok. pracovisku MŠ Lipnická č. 417, 394 a 118A, tak aj počas prázdnin sa v MŠ na Brezovej ulici upravovali časti dvora z estetického a funkčného
hľadiska (nové lavičky – náter múrika, výmena starých drevených častí lavičiek).
V materskej škole elok. pracovisko Lipnická č.394 a 118A nám pribudol ďalší
,,kútik živej prírody“ v podobe nového nasadeného stromu – platanu, za čo rodičom ďakujeme.
Počas prázdnin na každom školskom dvore čo-to pribudlo. Nové atraktívne
preliezačky – pohybové prvky: lezecká stena , tunel midi-psík, tunel maxi-psík,
lietadlo, 2 veľké obojstranné tabule, ktoré deti môžu rovno pri hrách na školskom dvore využívať na kreslenie (ako aj na zdokonaľovanie grafomotoriky formou hry), ale taktiež aj nové kolobežky, odrážadlá, lopty. Dúfam, že tým urobíme
deťom radosť hneď v prvých dňoch nového školského roka.
V tejto súvislosti by som sa chcela poďakovať rodičom, a tiež všetkým, ktorí
prispeli 2 % z dane našej MŠ, pretože aj z týchto prostriedkov sme si mohli dovoliť zabezpečiť tieto pohybové prvky na zatraktívnenie pobytu detičiek v materskej škole.
Za celkovú rekonštrukciu kúrenia, ktorá prebehla počas prázdnin v MŠ na
Brezovej ulici, (keďže to staré už dlhšie neplnilo svoju funkciu na 100%) – výmena kotla, radiátorov, potrubia ako aj úprava a náter strechy na tejto budove MŠ
– patrí poďakovanie starostovi obce ako aj všetkým poslancom a hospodárskej
správe.
Plánom do budúcna a zmyslom našej práce bude vytvoriť modernú, otvorenú a tvorivú materskú školu, do ktorej deti chodia rady, kde staršie deti pomáhajú mladším, kde sa rešpektuje osobnosť, sloboda a dôstojnosť dieťaťa, kde sa
dieťa spontánne rozvíja v láskyplnom a podnetnom prostredí.
Prajem všetkým pekný začiatok školského roka.
Milka Hubertová
riaditeľka materskej školy

Tabuľka na šk r. 2016/2017 – prehľad
Počet prijatých prihlášok

nesplnené podmienky prijatia

prijaté deti *

neprijaté deti

132

21

57

54

* prijatý počet detí už po navýšení počtu, t.j. po súhlasnom stanovisku Regionálneho úradu verejného zdravotníctva na základe
mojej žiadosti o navýšenie počtu detí.
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Informácia starostu obce
Vážení spoluobčania,
13. júla 2016 som
obdržal otvorený list
poslancov obecného zastupiteľstva, v
ktorom ma vyzývajú, aby som v obci
zaviedol krízový finančný režim v súvislosti
s rozsudkom Krajského súdu v Bratislave zo
dňa 28. 6. 2016, ktorým potvrdil rozsudok
Okresného súdu v Bratislave zo dňa 21. 10.
2013. Predmetnými rozsudkami súdy priznali nárok na náhradu škody spoločnosti
IMOL, s. r. o. zastúpenej konateľmi, súčasným poslancom OZ, Ing. Eugenom Oltusom
a jeho manželkou Ing. Elenou Oltusovou.
Navrhovatelia súdnou cestou napadli úradný postup stavebného úradu z rokov 2008
– 2009, ktorého podstata spočívala v neprizvaní jedného z účastníkov stavebného
konania z dôvodu jeho dlhodobej neprítomnosti na území SR. Navrhovatelia vyčíslili svoju škodu na 464.224,06 €.
Súdny spor sa začal v apríli 2011. Žalovanou
stranou bola Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy a regionálneho rozvoja. Obec Dunajská Lužná nebola
v tom čase účastníkom konania. Až z podnetu Ministerstva dopravy a RZ zo dňa 5.
3. 2012 doň vstúpila ako vedľajší účastník.
Od začiatku súdneho sporu obec starostlivo
pristupovala k celej veci a poskytovala ministerstvu maximálnu súčinnosť. V liste zo
dňa 23. 5. 2012 spolu s ministerstvom obec
spochybnila príčinnú súvislosť medzi škodou a jej zavinením. Rovnako pred každým
pojednávaním boli konzultované vyjadrenia
a dôkazy, ktoré obec ako vedľajší účastník
konania predkladala. Ministerstvo ako žalovaná strana v spolupráci s obcou podávalo
kvalitné a právne zdôvodnené argumenty,
v ktorých spochybňovalo opodstatnenosť
navrhovateľa fy IMOL, s. r .o. Obec bola
na každé pojednávanie súdu kvalitne pripravená a urobila maximum, aby dosiahla
zamietnutie žaloby. Prvostupňový súd vyhovel navrhovateľom, no znížil požadovanú
sumu o 30.040,50 €. Proti tomuto rozsudku
podalo ministerstvo odvolanie vypracované na vysokej odbornej úrovni. Odvolanie
podala i obec, ako vedľajší účastník konania. Krajský súd v Bratislave však potvrdil
rozsudok prvostupňového súdu a priznal
žalobcovi pôvodne požadovanú výšku odškodného i úroky vo výške 9% zo sumy
434.183,56 €.
Postup stavebného úradu preverovala
v rokoch 2008 – 2009 aj Okresná prokuratúra v Pezinku, ktorá zistila viaceré pochy-

benia. Tieto nedostatky však majú vyslovene procesný charakter. Ide o pochybenia
preukázateľné listinnými dôkazmi, ktoré stavebný úrad v rokoch 2008 – 2009 vydával. Oba súdy tento postup vyhodnotili ako nesprávny administratívny postup, ktorý
mal za následok, že spoločnosti IMOL s.r.o. bola spôsobená škoda. Hoci sa celá vec
i začiatok súdneho sporu udiali pred mojím nástupom do funkcie, vyvinul som maximálne úsilie, aby súdy žalobu zamietli ako bezpredmetnú.
Dalo by sa namietať, prečo sa obec nepokúsila o mimosúdnu dohodu. Túto možnosť však považujem za hraničnú, a jej akceptovaním by obec nepriamo priznala
vinu. Prijať takúto dohodu v čase, keď právni zástupcovia ministerstva i obce poukazujú na to, že nie je preukázaná príčinná súvislosť medzi škodou a zavinením,
že žaloba je nesprávne podaná a nárok na náhradu škody i jej výšku jednoznačne
preukázaný, by sa dalo považovať za korupčné konanie. Okrem toho som hlboko
presvedčený o neprimeranosti odškodnenia požadovaného fy IMOL, s. r. o.
Vážení občania, chcel by som Vás ubezpečiť, že obec využije všetky dostupné
prostriedky a v spolupráci s Ministerstvom dopravy a regionálneho rozvoja sa pokúsi
domôcť sa pravdy a spravodlivosti na Najvyššom súde SR. Ak by napriek všetkej naše
snahe i toto rozhodnutie znelo v prospech fy IMOL, s. r. o., pokúsime sa so zástupcami firmy, manželmi Oltusovcami, uzavrieť dohodu o odškodnení.
Na záver by som chcel vyvrátiť všetky dezinformácie, ktoré som zachytil a ubezpečiť
Vás, že obci v žiadnom prípade nehrozí nútená správa.
					
Štefan Jurčík,
S pozdravom
starosta obce
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K činnosti Obecnej polície
Na činnosť Obecnej polície v Dunajskej Lužnej sa vzťahuje
niekoľko typov názorov jej obyvateľov.
Jedni sú ľahostajní, je im všetko jedno, ak majú oni pokoj,
nič iné ich nezaujíma.
Ďalší sú kritici. Do tejto skupiny patria prevažne tí, ktorí
spáchajú priestupok alebo porušujú Všeobecne záväzné nariadenia obce, a pri prejednávaní tvrdia, že ich zbytočne sekírujeme, že keby sme radšej robili to alebo ono, respektíve, že doteraz to nikomu neprekážalo. V mnohých prípadoch musíme
zdĺhavo vysvetľovať, že stačí len dodržiavať zákon a pravidlá a
Obecná polícia ich nebude obmedzovať. Pýtame sa ich, či by sa
takto správali, a takto konali aj mimo teritória obce, napríklad
v Bratislave alebo v zahraničí, alebo či by sa im páčilo, keby niekto cudzí robil to, čo oni, a týkalo by sa to ich majetku a osoby
osobne. Taktiež táto skupina obyvateľov často chce, aby sme
vykonávali činnosť, ktorá Obecnej polícii neprislúcha.
Treťou skupinou sú tí, ktorí sú s činnosťou Obecnej polície
spokojní, ktorí vidia, že je pre obec prínosom. My by sme boli
všetci veľmi radi, aby sa táto skupina čo najviac rozrástla.
Príslušníkov Obecnej polície je dosť často vidieť na ulici Pri
hrádzi, Spojnej a Vodárenskej ulici, kde sa kontroluje dodržiavanie dopravnej značky B3 (zákaz vjazdu všetkých motorových
vozidiel s dodatkovou tabuľkou - okrem vozidiel s povolením
obce D. Lužná)
Chceli by sme touto cestou požiadať všetkých držiteľov
povolení, aby toto povolenie mali pri prejazde danými úsekmi
na viditeľnom mieste, a nebude musieť dôjsť k ich zdržiavaniu, respektíve, tí, ktorí prejazd chcú používať, aby si povolenie
k prejazdu vybavili na Obecnom úrade.
Taktiež by sme chceli požiadať občanov, aby sa so svojimi
podnetmi a návrhmi na nás obrátili osobne, telefonicky, resp.
mailom. O mnohých problémoch v obci nevieme, a touto cestou by sa veľa vecí k spokojnosti občanov, aj našej, vyriešilo.
Dosť veľkým problémom v obci je aj parkovanie motorových vozidiel. Vodiči si často mýlia chodník s parkoviskom. Neberú ohľad na chodcov, mamičky s kočiarikmi a deťmi, ktorí
potom musia vstupovať pri obchádzaní zaparkovaných vozidiel
na chodníku do komunikácie, a vznikajú nebezpečné situácie,
pri ktorých sú vážne
ohrození.
V obci sa taktiež
nachádza niekoľko
úsekov vymedzených
dopravnou značkou
IP 28a Obytná zóna,
ktorú majitelia vozidiel s obľubou vôbec
nerešpektujú, a preto
sa OP bude, okrem
iného, týmto tiež zaoberať.
Ing. Vladimír Klimo
náčelník obecnej
polície
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Cyklotrasy
ako prvky integrovaného
dopravného systému, spájajúce
uzly dopravnej siete
Za posledné roky sa naša obec stala jednou z najviac sa rozrastajúcich
obcí okresu Senec, a je veľmi obľúbenou a vyhľadávanou obcou na bývanie, čo sa prejavuje zvyšovaním sa počtu obyvateľov. V súvislosti s rozrastaním sa obce a pribúdaním obyvateľov nám však v obci narastajú aj
problémy s nedostatočnou občianskou vybavenosťou a infraštruktúrou.
Najvypuklejší je tento problém v oblasti dopravy, a to ako v nedostatočnej kapacite ciest, ktorú pociťujeme každý deň v podobe dobre známej
„dopravnej zápchy”, tak aj v nedostatku spojenia obce s ostatnými možnosťami dopravnej siete, napr. prístupom na železničnú stanicu, absenciou cyklotrás, nedostatkom chodníkov pre peších.
Obec sa v rámci svojich kompetencií a možností snaží túto situáciu
riešiť, a preto plánuje v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom výstavbu cyklotrasy, ktorá má byť súčasťou siete cyklotrás v rámci
Bratislavského samosprávneho kraja a má spájať uzly dopravnej siete.
Plánovaná cyklotrasa bude spájať železničnú stanicu v Nových Košariskách s existujúcou cyklotrasou postavenou na korune hrádze a bude viesť
pozdĺž celej ulice Košariská a cez Kováčsku ulicu. Ďalšia vetva tejto cyklotrasy sa bude napájať v bode pri reštaurácii Maštaľ a pozdĺž Školskej ulice,
ulice Pri kniežacích mohylách, vyústi na Miloslavskú cestu a tadiaľ bude
vedená až po železničnú stanicu v Miloslavove.
Výstavbou tejto cyklotrasy sa v obci vyriešia hneď dva problémy –
bezpečné spojenie z obce k železničnej stanici, a tiež bezpečné spojenie
obce so susednou obcou Miloslavov inak ako motorizovanou dopravou.
K plánovanému projektu má obec spracovanú osadzovaciu štúdiu
celej cyklotrasy a geometrické zameranie skutočného záberu pozemkov
pod plánovanou stavbou v časti od železničnej stanice v Nových Košariskách po existujúcu cyklotrasu na hrádzi. Nakoľko je stavba v územnom
pláne plánovaná a určená, a aj štúdiou vedená po pozemkoch v majetku
fyzických a právnických osôb (z ktorých väčšina sú obyvatelia obce Dunajská Lužná), pristúpila obec k výzve pre týchto vlastníkov na udelenie
súhlasu s umiestnením stavby na ich pozemkoch.
Veríme, že získame súhlasy všetkých dotknutých vlastníkov a budeme sa tak môcť úspešne uchádzať o financovanie plánovanej stavby
z fondov EÚ cez BSK. Len tak sa totiž táto stavba v našej obci stane čo
najskôr realitou, pričom výrazne zlepší a skvalitní život v našej obci.
Ing. Zuzana Apfel

Zmeny týkajúce sa fungovania pohotovostí
pre okres Senec a Pezinok
1. Zmena ordinačných hodín:
Pondelok – Piatok – 16:00 – 07:00 hod
Sobota, Nedeľa, sviatky – nepretržite
2. Výjazdová služba pacientom domov
Pacienti už nemusia „vysedávať“ v preplnenej čakárni plnej chorých ľudí.
Lekára si zarovnaký poplatok ako v ambulancii môžu zavolať priamo domov v pohodlí domáceho nestresujúceho prostredia. Naša spoločnosť
dostala povolenie na prevádzkovanie výjazdovej služby pre dospelých,
deti a dorast. Spádové územie poskytovania výjazdovej lekárskej služby pre dospelých je celý okres Pezinok, pre deti okresy miest Pezinok
a Senec. Za výjazd lekára domov sa platí pohotovostný poplatok 1,99
eur a v prípade potreby alebo žiadosti pacienta máme k dispozícií CRP
prístroj. Cena za vyšetrenie CRP je 8,00 eur. Ostatné výkony spojené
s výjazdom (kilometre, ošetrenie...) prepláca poisťovňa.
Lekára domov je možné si zavolať počas ordinačných hodín:
Pondelok – Piatok – 16:00 – 07:00 hod
Sobota, Nedeľa, sviatky – nepretržite
Pacienti k nám môžu volať už od 15:00 hod.
Kontakt na výjazdového lekára je: 0918 080 112
Marek Odkorek
Komplexná záchranná služba, s.r.o.
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KONVENT SESTIER DOMINIKÁNOK BLAHOSLAVENEJ IMELDY
V DUNAJSKEJ LUŽNEJ – CENA OBCE 2015
za aktívnu prácu, kultúrny a duchovný rozvoj obce a jej obyvateľov
História Konventu blahoslavenej Imeldy v Dunajskej
Lužnej siaha do roku 1955, kedy niektoré sestry prišli pracovať do špecializovaného dojčenského ústavu v Dunajskej
Lužnej, časť Nová Lipnica. Sestry tu pôsobili až do roku
1996. V roku 1983 bol v novopostavenom charitnom dome
v Dunajskej Lužnej, časť Nové Košariská, zriadený Konvent
blahoslavenej Imeldy. Samotné budúce obyvateľky sa veľmi aktívne podieľali na stavbe prvých základov charitného
domu, napr. kopaním studne, ktorá je hlboká 49 metrov.
Prvé sestry sa nasťahovali do novostavby zo sústreďovacieho kláštora pre rehoľné sestry v Slovenskej Ľupči a z komunity v Petrovanoch. V blízkosti areálu charitného domu

je bývalá farská budova, neďaleko ktorej sa nachádzal pôvodný kostol. Tento
však v roku 1852 vyhorel. Zachovala sa
len svätyňa, dnes známa ako Kaplnka sv.
Martina.
Charitný dom od svojho vzniku aktívne poskytuje sociálne služby starším sestrám. V minulosti venoval svoju
pozornosť aj ľuďom opusteným. Sestry sa vo farnosti venujú vyučovaniu
náboženstva na základných školách a
v školách materských. Zapájajú sa do
rôznych aktivít v oblasti farskej pastorácie a katechézy, spolupracujú s rôznymi

dobrovoľníckymi organizáciami a laickými spoločenstvami.
Kongregácia sestier dominikánok bl. Imeldy je zriaďovateľom Cirkevnej materskej školy Madony Žitného ostrova
v Dunajskej Lužnej.
Sestry dominikánky si za svoju patrónku zvolili blahoslavenú Imeldu Lambertini, „najmladšiu dominikánsku sväticu
pre najmladšiu dominikánsku kongregáciu“, ktorá ich inšpirovala svojou jednoduchosťou a láskou k ľuďom, láskou
k Eucharistii. Narodila sa v Bologni v roku 1321. Zomrela
ako dvanásťročná.
Život sestier dominikánok je stvárňovaný podľa charizmy sv. Dominika de Guzman – čerpať pravdu v načúvaní,
v spoločenstve
s Bohom a darovať druhým ovocie načúvania.
Sú prítomné
všade tam, kde
si ľudia kladú
otázky o zmysle
života, kde trpia a
potrebujú pomoc
pri svojom hľadaní cesty pravdy
a života.
Na dokreslenie – k dominikánskej rodine na Slovensku patria všetci tí, ktorí sú nejakým oficiálnym spôsobom pripojení k reholi dominikánov
na Slovensku a k myšlienke kázania pre spásu duší, ktorú
zanechal sv. Dominik de Guzman.
Na Slovensku sú štyri vetvy dominikánskej rodiny: bratia
dominikáni, členky Kongregácie dominikánok blahoslavenej Imeldy, členovia Bratstva laikov sv. Dominika a členovia
ružencových bratstiev.
V príjemnej atmosfére charitného domu sa so sestrou Avilou, sestrou Blankou a sestrou Karolou zhovárala
Tatiana Uličná.
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investičné akcie v obci

Vizualizácia štúdie novej MŠ v Novej Lipnici – Takto mohla vyzerať

Výstavba spevnenej plochy pod kontajnermi a k rampe (zberný dvor) – 23.955 €

Dodanie a osadenie plošinovej váhy na zbernom dvore – 5.928 €

Oprava spevnenej plochy, chodníka a cesty pri MKS vrátane odvodnenia
(Hlavná a Krajná ul.) – 42.262 €

Oprava cesty, chodníka a odvodnenie - Krátka ul. – 52.316 €

Oprava chodníka s odvodnením cesty – Hlavná ul. (popri KIA) – 5.422 €

Oprava cesty popri jedálni ZŠ – Krížna ul. – 23.748 €
Oprava chodníka pri Lurdskej jaskyni – 2.753 €

pokračovanie na stra. 9 dolu
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Na návšteve u priateľov
Veľký úspech tanečníkov z tanečnov Starej Pazove
-športového klubu KLIMO DANCE STUDIO
Stará Pazova je malé srbské mestečko, v ktorom
žije pomerne veľká komunita Slovákov. Mesto pred
časom nadviazalo priateľské styky s mikroregiónom
Pridunajsko, do ktorého patrí i naša obec.
Na rozhraní mesiaca júl a august slávili v tomto
meste pravoslávny sviatok sv. Iliju. Zástupcovia našej i okolitých obcí dostali pozvanie zúčastniť sa tejto
mimoriadnej udalosti obyvateľov Starej Pazovy. Keďže náš pán starosta mal v čase návštevy zdravotné
ťažkosti, za našu obec bol na stretnutie vyslaný pán
poslanej Juraj Jánošík, ktorý bol súčasne i delegátom
Bratislavského futbalového zväzu. Medzi pozvanými
hosťami boli tiež primátor mesta Púchov, primátor
mesta Blansko a poľskej Wengerskej Górky.
Aj počas tejto návštevy sa prejavila typická pohostinnosť našich južných priateľov, ktorí pre svojich
hostí pripravili zaujímavý program. Prvý večer sme
navštívili prekrásne udržiavané vinice na brehoch
Dunaja i výrobne vína. Ochutnávka druhov vína typických pre daný región bola súčasťou návštevy.
Druhý deň boli všetci zástupcovia spriatelených
miest a obcí pozvaní na návštevu k zástupcovi starostu obce Stará Pazova, kde sme sa dozvedeli, že
mesto by sa chcelo zapojiť do rôznych cezhraničných
projektov, preto oslovili niekoľko miest a obcí na
Slovensku, v Poľsku a Česku, ktoré majú s projektmi
skúsenosti a vedeli by im pomôcť.
Popoludní delegácia navštívila pôsobivé priestory srbského parlamentu v Belehrade, po ktorom
nás sprevádzala poslankyňa parlamentu a občianka Starej Pazovy Libuška Lakatošová. Po prehliadke
parlamentu čakala skupinu prehliadka Belehradu v
otvorenom autobuse. Krásne slnečné počasie nám
umožnilo vychutnať si všetky atrakcie hlavného
mesta. Večer bola v hoteli Vojvodina v Starej Pazove,
kde sme boli ubytovaní, hostina na počesť sv. Iliju.
Boli sme svedkom obradu požehnania tradičného
koláča pravoslávnym kňazom, ktorý ho po požehnaní rozlámal a ponúkal prítomným s pastou z pomletého obilia, orechov a medu. Okrem dobrého jedla
zábavu spríjemňovala živá hudba.
Tretí deň boli hostia pozvaní do nádherného
športového komplexu, o vybudovanie ktorého sa zaslúžil náš hostiteľ, predseda oblastného parlamentu
a veľký milovník futbalu, Goran Jović. Komplex slúži
ako tréningové centrum. Súčasťou strediska je i hotel, wellness a fitness centrum. Športové centrum je
plne využívané nielen domácimi, ale aj zahraničnými
športovcami zblízka i ďaleka. Obyvatelia Starej Pazovy môžu byť na toto zariadenie právom hrdí.
Súčasťou programu bola aj návšteva slovenského domu a evanjelického chrámu v Starej Pazove,
ale i futbalového zápasu na štadióne v Belehrade,
kde sme boli svedkami zápasu medzi dvoma najväčšími srbskými futbalovými rivalmi.
Pohostinnosť, priateľská atmosféra a pozornosť,
s ktorou sa o nás domáci v Starej Pazove starali, sú
príkladom štedrosti a veľkého srdca Slovákov a Srbov žijúcich na Balkánskom polostrove.
Iveta Slobodníková

Tanečná skupina „Las Chiquitas“ rok čo rok žne úspechy na každej tanečnej
súťaži. Na Majstrovstvách Slovenska v DANCE & SONG EUROPEAN CHAMPIONSHIP 2016 obhájili svoj titul Majstrov Slovenska, čím potvrdili kvality tanečného
štúdia a nápaditosť choreografie trénerov Margaréty Klimovej a Roberta Ďuriša.
Menovite blahoželáme žiačkam našej základnej školy: Alžbete Svetlanskej, Eliške
Svetlanskej, Hanke Volný, Márii Volný, Zuzke Littvovej, Sáre Šándorovej, Andrei
Gregorovej.
Okrem dievčenskej tanečnej skupiny zažiaril aj najmladší súťažný tanečný pár
Adam Prídený a Dianka Dugasová, ktorí na majstrovstvách reprezentovali súťažné
párové tancovanie. V náročnej konkurencii získali vynikajúce strieborné umiestnenie s latinsko-americkou choreografiou „Baile Lambada“.
Všetkým tanečným párom gratulujeme a prajeme im veľa úspešných tanečných krokov!
Iveta Slobodníková

Úsmevy zo školských lavíc
Otec si prezerá vysvedčenie so samými jednotkami
a jeho dieťa mu k tomu vraví:
„Oci, vraj si chcel vidieť pekné známky,
tak som ti priniesol vysvedčenie kamaráta Mateja.“
Móricko, prvýkrát si mi doniesol domácu úlohu bez chyby,
ako je to možné?
Otecko odišiel na víkend, tak mi nevedel pomáhať.
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Školský rok v ZUŠ

Školský klub detí pri ZŠ

Začiatok školského roka 2016/2017 v ZUŠ, tak ako každý rok, sa
niesol v znamení emócií u žiakov, ktorí úspešne prešli talentovou
skúškou a boli prijatí na školu. Boli to emócie pozitívne, spojené s
očakávaním niečoho nového, čo im poskytne práve umelecké vzdelávanie v ZUŠ. Na druhej strane to bolo sklamanie u žiakov, ktorí
na školu prijatí neboli, nakoľko nesplnili kritériá talentovej skúšky,
alebo nemohli byť prijatí pre obmedzené priestorové kapacity školy.
Tu by som chcel uviesť do pozornosti informáciu pre rodičov, aby
sledovali oznamy ZUŠ najmä v súvislosti s termínom talentových
skúšok, lebo častokrát sa domnievajú, že stačí začiatkom školského
roka len prihlásiť dieťa do ZUŠ. Každý uchádzač, najmä o štúdium
hudobného odboru, musí prejsť talentovou skúškou. Termín talentových skúšok oznamuje škola prostredníctvom plagátov, oznamu
do miestneho rozhlasu, a rovnako je zverejnený i s kritériami talentovej skúšky na internetovej stránke ZUŠ: zusdl.sk
Rád by som odprezentoval niekoľko informácií o uplynulom školskom roku v ZUŠ.
V školskom roku 2015/2016 navštevovalo ZUŠ v Dunajskej Lužnej
celkom 252 žiakov a vyučovalo sa v štyroch umeleckých odboroch:
v hudobnom, výtvarnom, tanečnom a v literárno-dramatickom odbore. V hudobnom odbore bolo vyučovanie hry na hudobných nástrojoch od septembra 2015 rozšírené o vyučovanie hry na saxofóne
a na klarinete. Podarilo sa tak naplniť dlhodobejší cieľ rozvoja hudobného odboru na našej škole. V priebehu školského roka zrealizovala škola celkom sedem verejných koncertov, výchovný koncert pre
MŠ a tri výstavy. V rámci spolupráce sa uskutočnil v Dunajskej Lužnej
v novembri 2015 spoločný reprezentačný koncert ZUŠ okresu Senec.
Okrem vlastných podujatí školy to bola spolupráca na štyroch podujatiach obce, kde účinkovali žiaci našej školy. Žiaci ZUŠ sa zúčastnili viacerých domácich i zahraničných súťaží. Výtvarníci získali na
medzinárodnej súťaži „Lidice“ dve ocenenia. V hudobnom odbore
získal žiak mimoriadne ocenenie na súťaži v speve „Hľadá sa muzikálová hviezda“. Naši tanečníci reprezentovali školu na mnohých podujatiach a úspešne sa rozvíjala i spolupráca s Detským folklórnym
súborom Prvosienka.
Hudobný odbor fungoval v priestoroch ZŠ a kolektívne odbory
(tanečný, výtvarný a literárno-dramatický) na elokovaných pracoviskách v priestoroch Miestneho kultúrneho strediska v Dunajskej
Lužnej a priestoroch MŠ.
V školskom roku 2016/2017 bude škola poskytovať vzdelávanie
v hore uvedených štyroch umeleckých odboroch. V hudobnom odbore sa bude vyučovať hra na klavíri, akordeóne, keyboarde, husliach, saxofóne, klarinete, zobcovej a priečnej flaute, gitare klasickej
a elektroakustickej, sólový spev. Vyučovanie hudobného odboru
bude prebiehať v priestoroch ZŠ. Kolektívne odbory, t.j. tanečný
odbor, literárno-dramatický a výtvarný, budú pokračovať vo vyučovaní tak ako v minulom školskom roku na elokovaných pracoviskách
v priestoroch Miestneho kultúrneho strediska v Dunajskej Lužnej
a v MŠ, kde bude realizovaná výuka v prípravnom štúdiu tanečného a výtvarného odboru. Vyučovanie bude zabezpečovať celkom 14
pedagogických zamestnancov. Chcel by som touto cestou apelovať
i na širokú verejnosť, aby podporila iniciatívu v záujme priestorového zabezpečenia ZUŠ. Je to problém dlhodobý, pretrvávajúci, ale
vyžaduje pozornosť a riešenie, ak má škola kvalitne napĺňať svoje
poslanie, s čím súvisí nielen priestorové, ale i materiálno technické
vybavenie školy.
Záverom chcem touto cestou vyjadriť poďakovanie zriaďovateľovi, širokej verejnosti a všetkým, ktorí podporujú činnosť ZUŠ v Dunajskej Lužnej. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s Vami v školskom
roku 2016/2017		
Vlastimil Záhradník, riaditeľ ZUŠ

V školskom roku 2016/2017 sa výchovno-vzdelávacia činnosť
zameraná na uspokojenie záujmov detí v čase mimo vyučovania s
prevahou činnosti oddychového, rekreačného a záujmového charakteru začala 6.septembra 2016. Oproti minulému školskému
roku sa nám školský klub rozrástol. V školskom roku 2016/2017

Renáta Poláková

Mgr. Radoslav Munka

bude pracovať v našom ŠKD 9 vychovávateliek a 1 vychovávateľ.
O 251 zapísaných detí sa bude starať tvorivý kolektív, ktorý pre
deti pripravil zaujímavé akcie počas celého školského roka. Deti
budú zaradené do desiatich oddelení v dvoch budovách základnej
školy. Do školského klubu boli prijatí dvaja noví zamestnanci. Ranný školský klub bude v prevádzke od 6:30 do 7:15 hod. Popoludňajšia činnosť v ŠKD bude do 17:30 hod. Na deti sa už tešia pani
vychovávateľky a pán vychovávateľ .
Katarína Blizniaková
vedúca vychovávateľka ŠKD

Na hodine dejepisu:
Jožko, čo sa stalo v roku 1815?
Narodil sa Ľudovít Štúr.
A čo sa stalo v roku 1818?
Oslavoval 3 roky.
dokončenie zo strany 7

Oprava spevnenej plochy pri železničnej stanici Alžbetin dvor – 7.705 €
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Druhá septembrová sobota v Dunajskej Lužnej sa niesla v atmosfére
Dňa obce. Organizačný tím pripravil bohatý športový a kultúrny program,
na ktorý sa prišlo pozrieť v priebehu celého dňa veľké množstvo fanúšikov
futbalu, dobrej zábavy a chutného občerstvenia.
Objednávka na skvelé počasie bola priaznivo vybavená . Vyššia letná
teplota však nijako neodradila priaznivcov futbalu v skorom predpoludňajšom čase. Na hracej ploche štadióna, v areáli ktorého sa doteraz Deň
obce vždy odohrával, sa už tradične stretli tri tímy – futbalisti z Priepasného, Terchovej a domáci Lužančania. Víťazný pohár Futbalového turnaja
družobných obcí putoval do Terchovej, pohár s 2. miestom zostal doma
v Lužnej.
Ďalšia časť športového programu sa súčasne odohrávala aj v telocvični základnej školy. Obecného stolnotenisového turnaja o Cenu starostu
obce sa zúčastnilo 13 hráčov. Priebeh a výsledky turnaja sú v príspevku
na str. 18.
Na pravé poludnie sa zišlo niekoľko desiatok veriacich na ekumenickej
bohoslužbe v kostole evanjelickej cirkvi a.v.. Táto bohoslužba býva trvalou
súčasťou slávnosti obce.
V skorej popoludňajšej hodine začal Miniturnaj futbalových nádejí,
a to detí ročníka 2009 a mladších zo Šamorína, Kalinkova, Rovinky a Dunajskej Lužnej. Víťazmi sa stali hráči z ŠTK Šamorín, na druhom mieste deti
z SFC Kalinkovo a tretí boli malí futbalisti OFK Dunajská Lužná.
Pestrá ponuka kultúrneho programu bola zostavená z domácich účinkujúcich, hostí z družobných obcí a hosťujúcich telies a umelcov. Pred vystúpením dychovej hudby Lužanka odovzdali starosta obce pán Štefan Jurčík
a generálny manažér OFK pán Juraj Jánošík poháre pre víťazné futbalové
tímy obidvoch turnajov. Slávnostné otvorenie programu pod brilantnou
moderátorskou taktovkou Bibiany Ondrejkovej akcentovalo vypustenie
holubov a pochod malých mažoretiek v nových krásnych kostýmoch. Roztomilé deti z materskej školy, dynamických tanečníkov tanečnej skupiny
CLIS a ostrieľaných detských folklóristov z DFS Prvosienka vystriedali mladí tanečníci z Klimo Dance Studio. Poslednými účinkujúcimi z Lužnej boli
talentované deti zo základnej umeleckej školy. Terchovskú Ťažkú muziku
a Trio z chotára privítali diváci na zaplnenom priestore pred pódiom a na
tribúnach. Po vrtkom terchovskom folklóre prišlo na oceňovanie občanov
obce Dunajská Lužná.
Starosta obce pán Štefan Jurčík pri príležitosti Dňa obce odovzdal:
Cenu obce pani Oľge Reptovej a Cenu obce pánovi Petrovi Pepichovi.
Cenu starostu obce pánovi Vladimírovi Ševčíkovi a Cenu starostu obce
pánovi Alojzovi Šarközymu.
Po oceňovaní si naši rodáci z Priepasného, a nielen oni, vychutnali ľudové piesne v podaní muziky Kopa z Kopaníc.
Skoré stmievanie a svetlá reflektorov navodilo tú správnu atmosféru večerného programu. Palo Drapák, ktorý je, mimochodom, čerstvým
obyvateľom Dunajskej Lužnej, spolu s kapelou s ľahkosťou rozospieval,
rozhýbal a roztlieskal dav ľudí rockovými skladbami. Neuveriteľne ohybná Hadia žena v efektných kostýmoch predviedla akrobatické vystúpenie
v kovovej sukni a pôsobivú ohňovú show. Medzi jej dvoma vystúpeniami
zatancovali tanečníci The EGZ Company v štýle hip-hop a Urban Ethnic
Crew štýl street dance. Diváci netrpezlivo čakali na záverečného hosťa
programu – na stage prišiel Peter Cmorik s kapelou. Jeho koncert „do
bodky“ naplnil očakávania vyvrcholenia celodenného programu.
Organizátori nezabudli počas dňa ani na deti. Celé odpoludnie mali
svoje hravé aktivity vo forme kreatívnych dielní, maľovania na tvár, zorbingovej gule a buble-futbalu.
Z pohľadu usporiadateľov – pracovníkov obecného úradu – a na základe ohlasov mnohých občanov, piaty ročník Dňa obce bol reálne vydarený. Dobrá nálada, kvalitný program počas celého dňa a bohatá účasť ľudí
je však aj výzvou pre organizátorov nasledujúceho ročníka.
Ďakujeme všetkým účinkujúcim, sponzorom, organizátorom, a prirodzene vám, všetkým návštevníkom, za vytvorenie príjemnej nálady počas
celého podujatia.
Jana Valašíková, za organizátorov
Sponzori:
Agentúra Promoactivity s.r.o.
VÚB Banka a.s.
Dobré jablká Dunajská Lužná
Obecný futbalový klub Dunajská Lužná
pán Imrich Lintner, Mäsiarstvo
pán Juraj Kozák, Šport pub
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deň obce

Autor fotografií Erik Forišek
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Viac fotografií z podujatia nájdete na www.dunajskaluzna.sk/kultura-a-organizacie/fotogaleria/
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Sami sebe

Život bez rodiny

Detské ihrisko na Kvetoslavovskej ulici nám opäť opeknelo v piatok 26.augusta vďaka brigáde tunajších obyvateľov. Sme
šťastní, že máme okolo seba šikovných ľudí,ktorí sa neboja vyhrnúť rukávy, prísť na brigádu a vytvoriť miesto pre naše deti, aby sa
nehrali na ulici, v prachu, v burine, ale na upravenom ihrisku. Vybudovali sme si tento priestor brigádami za pomoci sponzorstva.
Sme naň právom hrdí.

Od malička som bola veľmi cieľavedomá,
ambiciózna a vždy som chcela niečo dosiahnuť.
Volám sa Slávka a, bohužiaľ, vyrastala som v
detskom domove. Napriek tomu, že som nemala možnosť vyrastať s rodičmi, vážila som si, že
mám strechu nad hlavou, a to najdôležitejšie, že
som dostala adekvátne vzdelanie. Už od detstva
som túžila pomáhať chorým, starať sa o niekoho,
kde moja pomoc bude potrebná. Aj keď som nemala možnosť byť s rodičmi, tety a ujovia v detskom domove mi plne nahradili ako takú rodinu. Detský domov je
ako jedna veľká rodina, rodina, ktorá Vás formuje, učí k hodnotám,
a hlavne pomáha sa stať samostatným a plnohodnotným človekom.
Po ukončení Vysokej školy v Nitre som aj ja musela odísť z detského domova a postaviť sa na vlastné nohy. Ani ja som to, bohužiaľ,
nemala vždy ľahké, dokonca miestami svojho života som sa cítila
ako najopustenejší pes pod holým nebom. Vysoká škola Univerzity
Konštantína a Filozofa v Nitre ma nasmerovala, čo skutočne chcem robiť po odchode z
detského domova. Vyštudovala som sociálne služby a poradenstvo s vysokoškolským
titulom Mgr. Momentálne bývam v Domovskom vzdelávacom centre v Dunajskej
Lužnej, kde som už tretí mesiac a snažím
sa krok po kroku postaviť na vlastné nohy.
Som nesmierne vďačná, že ma prijali pracovať na pozíciu asistentky učiteľa na základnej škole, a okrem toho opatrujem chorých
ľudí v Dunajskej Lužnej. Moje veľké a úprimné poďakovanie patrí p. riaditeľke Slobodníkovej za možnosť pracovať a ukázať,
že aj ja na to mám. Mojou túžbou je mať
vlastnú rodinu, byť tou najlepšou mamou a
mať muža, ktorý bude pri mne stáť.

Po jeho vybudovaní sme žiadali obec (ktorej patrí toto verejné
priestranstvo) o pravidelné kosenie tak, ako na ostatných ihriskách v obci. Za niekoľko rokov nám ho pokosili iba jedenkrát. Nikto zodpovedný nemá záujem o údržbu tohoto milého detského
ihriska. Je to veľká škoda a zároveň je to smutné. A stačilo by tak
málo....
V rámci tejto brigády sme si opravili aj výtlky na Kvetoslavovskej ulici, ktoré obyvatelia už niekoľkokrát žiadali opraviť. Kúpili
sme za vlastné financie vrecia asfaltu, i keď sme občania, ktorí
poctivo platia obci dane a opravili to, čo mala urobiť obec.
Po dobre vykonanej práci sme pre naše deti pripravili opekačku a zakončili úspešnú brigádu na našej milej uličke.

S pozdravom a úctou
Mgr. Slávka Berkyová

Ing. Elena Oltusová

Kultúrny program
v MKS Dunajská Lužná
október- december 2016
22. 10.

Mesiac úcty k starším

29. 10.		

Halloween Disco Party

05. 11.

Memoriál Vila Linku, turnaj v boxe

12. 11.

95. výročie futbalu v Dun. Lužnej

27. 11.		
		

Stavanie vianočného stromu –
Nám. sv. Martina

03. 12.		

Vianočné posedenie seniorov

09. – 10. 12. Tradičné vianočné trhy
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13. Európske Rómske kováčske sympózium
Dňa 25. júna 2016 sa v Miestnom kultúrnom stredisku v Dunajskej Lužnej konalo už 13. Európske Rómske kováčske sympózium
pod záštitou a účasťou podpredsedu NR SR Bélu Bugára.
Sympózia sa tiež zúčastnili splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz, splnomocnenec vlády SR pre podporu
najmenej rozvinutých okresov Anton Marcinčin, štátny tajomník
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Arpád
Érsek, starosta obce Štefan Jurčík a poslanec OZ Ernest Németh.
Návštevníci mali možnosť vidieť majstrov kováčov pri verejnej
prezentácii, bohatú výstavu kováčskych diel, ako aj výstavu detských kresieb žiakov ŽS z celého Slovenska pod názvom Coloriskeri
luma – Farebný svet. Témou výstavy detských kresieb bolo kováčstvo a tradičné rómske remeslá. Súčasťou výstav detských kresieb
bolo aj vyhodnotenie odbornou porotou a odovzdávanie cien.
Návštevníci, ale najmä deti, si mali možnosť vyskúšať prácu
pri vyhni a nákove pod dozorom najstaršieho kováčskeho majstra
v Dunajskej Lužnej, 76-ročného Viliama Šarköziho – pod názvom
„Ukuj si sám“. Deti si tiež vyskúšali svoje umenie pri výrobe košíkov, metličiek.
Ozajstným zážitkom pre návštevníkov, ale aj pre účastníkov,
bolo hudobno-tanečné vystúpenie divadla Romathan.
Svoj príspevok by som ukončil slovami podpredsedu NR SR
Bélu Bugára, ktorý vo svojom príhovore povedal: „Ak sa odtrhneme od koreňov, ktoré nám zachovali naši starí rodičia a nebudeme
si ctiť našu históriu, nebudeme mať ani svoju budúcnosť.“
Róbert Rigó
riaditeľ občianskeho združenia CHARTIKANO
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Bratislavské duchovné zázemie
Je nesporné, že dopad vplyvu staroslovenského veľkomoravského zázemia Bratislavy na
kultúru, architektúru, ducha, umenie a civilizáciu, minimálne horného Žitného Ostrova,
teda územia našej obce, získal na prestíži už od
raných rokov Uhorského kráľovstva (10. stor.),
po viacerých stránkach usporiadaného aj na
báze veľkomoravského územného, duchovného, hospodárskeho, kultúrneho systému.
Nespornou je aj skutočnosť, že horná a stredná časť dnešného Žitného Ostrova (Žitný od
nemeckého ekvivalentu Schütt – štrk, kameň
ako nánosy Dunaja) patrí k významným, najmä stredovekým stopám umeleckej duchovnej architektúry nielen v rámci Uhorska, ale i
Slovenska a strednej Európy. Dnešný Šamorín,
Kalinkovo, Hamuliakovo, Šámot, Nová Dedinka a i. sú tým najmarkantnejším historickoduchovným dôkazom. Začiatkom 13. storočia
(cca po 1220) sa toto civilizované územie ocitlo v úlohe južnej obruče bratislavského historicko-umeleckého zázemia a plní svoju úlohu
doposiaľ, takmer 1000 rokov. Jeden z týchto
chrámov (13. storočie) je dokonca zakopaný v
ochrannej hrádzi za kostolom v dnešnom Kalinkove. Ostatné už ako prejav viacerých predstáv možno vidieť dodnes.

a dokumenty vo farskom archíve, ďalších vedeckých, odborných regionálnych i celoslovenských publikácií, odvislého od výskumu v
Ostrihome) dokazuje, že chrám bol postavený
z pevného materiálu, dlažby, pokrytý škridlami (loď i presbytérium), veža bola pristavená
ku kostolu, obohatená o zvony. K prvej väčšej
úprave prikročili naši predkovia za pomoci zemepánov (Illesházy, Balešš, Apponyi...) r. 1773.
Literatúra uvádza, že pôvodne katolícky kostol
sa dostal do správy evanjelikov a.v. niekedy v
40. rokoch 17. storočia, ba po všeobecnom
súhlase bol v dnešnej časti Jánošíková, Nové
Košariská, Lipnica, obci Rovinka zvolený konvent (evanjelické a.v. riadenia cirkvi). Katolíci
ho prevzali do správy a užívania opäť 2. júla
1710 – na sviatok Navštívenia Panny Márie. Z
dnešného pohľadu ide teda o chrám ekumenický, ku ktorému majú osobitný vzťah obe
kresťanské denominácie v obci, čo je podistým
ďalšia obecná rarita.

K umeleckým raritám obce
Z obecných chrámov sa pristavme pri rekonštruovanom chráme sv. Martina (pre nových občanov pri Pizzerii). Spoločnými silami
Rímsko-katolíckeho farského úradu, Obecného úradu, a azda aj sponzorov, dochádza za
ostatných 20 rokov už k jeho ďalšej obnove.
Patrocínium sv. Martina patrí medzi najstaršie
na našom území.
Obidva kostoly v časti Jánošíková siahajú
základmi do 12. – 13. storočia. Martinský bol
dlhý čas farský (kostol sv. Kríža, predtým sv.
Bartolomeja) filiálny, čo sa zmenilo v 18. storočí. Vykazoval plnú výbavu, služby, kňazov,
kostolníka, organistov. Stojí uprostred najstaršieho cintorína v obci (zaniknutého). Dostupnosť výskumu (Dr. Jozef Vozár – Kostoly a kňazi
farnosti Dunajská Lužná, kanonické vizitácie

Ochranné pásmo
Pamiatkari vykonali v r. 1992 návrhy na
ochranné pásma všetkých troch kostolov na
území obce. Stav stavieb okolo chrámu sv. Martina je každému zrejmý. Už tzv. demokratický,
porevolučný, teda návrh nediktovaný mocou
na Ochranné pásmo so všetkými súvislosťami
vyplývajúcimi z Vyhlášky OÚ Senec 6.2. 1992,
ostal v zásuvke, okolie sa „dobudovalo“. Naskytá sa otázka, či sa na úrovni zodpovedných
článkov nevrátiť k riešeniu ochranného pásma
chrámu a riešiť jeho obnovu a funkciu zo všetkých odborných hľadísk. No toho by bolo viac.
Je v kompetencii nášho ObÚ a poslaneckého
zboru, správcu objektov, či a ako to odborne
a komplexne riešiť.
Sapienti sat! – Múdremu stačí.
Stanislav Bajaník

Chrám vyhorel
Už kanonickej vizitácii z roku 1781 sa upozorňuje na nebezpečenstvo požiaru z blízkej
kováčskej dielne, a to sa mu aj stalo osudným
v roku 1852 keď vyhorel a obnovila sa iba časť
(presbytérium). Nedostatok zdrojov (Ostrihom, Pannonhalma a i.) ovplyvňovali jeho
obnovu, ba arcibiskup Ján Scitovský (neskoršie
kardinál – Slovák) zmenil post farského kostola sv. Martina na filiálny a farským (1852) sa
stal dnešný, prirodzene viackrát prestavaný do
dnešnej barokovej verzie (naposledy na prelome storočia).
V minulosti sa po požiari obnovila iba
štruktúra, no k dostavbe nedošlo. Dôsledkom
viacerých čiastočných úprav získal nielen súčasnú podobu, ale i následky škôd napáchaných neodborným prístupom ku kvalifikovanej
pamiatkovej obnove (naposledy začiatkom 90.
rokov minulého storočia). Dnes je už predmetom kvalifikovaného prístupu obnovy a zachovania pre súčasnosť i budúcnosť, vždy so syndrómom spájajúceho ekumenického chrámu
kresťanov v obci.

„Zahoď svoje starosti,
pozri, aký je krásny deň!“

sa spieva v jednej našej pesničke. Na zájazde pobočky Spolku rodákov M. R. Štefánika
dňa 21. júla 2016, ktorý nám tak perfektne
pripravila a zorganizovala naša vedúca zájazdu Oľga Reptová inak ani nebolo. Na
všetky starosti sme zabudli a tešili sme sa z
pekného zájazdu, konaného v Košariskách z
príležitosti 136. výročia narodenia M. R. Štefánika. Deň sme mali skutočne krásny. Hrialo nás nielen slniečko, ale aj radosť na duši,
že sme sa mohli zúčastniť na spomienkovej
slávnosti, že sme sa stretli s dobrosrdečnými
ľuďmi a na bohatom celodennom programe
sme získali cenné vedomosti. Ako je známe,
dobrá pohoda, psychika premôžu aj zdravotné problémy, čo bol aj môj prípad a tak som
aj vo vysokom veku dosť dobre zvládla tento
krásny zájazd. Veľmi dobré pocity a dojmy
na zájazde som nemala len ja, ale môžem
s istotou povedať, že všetci zúčastnení. Zo
všetkých vyžarovala radosť, pohoda, spokojnosť a mnohí svoje osobné pocity aj osobne
vyjadrovali. Preto v mene všetkých účastníkov zájazdu si dovoľujem poďakovať Oľge
Reptovej za náročnú a zodpovednú prácu
nielen s tohtoročnými, ale aj s každoročnými
prípravami bohatého programu na zájazdy,
ktoré nás veľmi obohacujú o našu vzácnu
minulosť.
Za všetkých účastníkov zájazdu
Viera Ivanová, 87-ročná členka pobočky
Spolku rodákov M. R. Štefánika.
Pani Viera Ivanová, naša spoluobčianka,
je pravnučka Emílie Jurenkovej, sestry
Štefánikovej mamy, Albertíny Jurenkovej
z Turej Lúky a teda vnučka bratranca
M. R. Štefánika, Dr. Dušana Fajnora,
generálneho biskupa ev. cirkvi a.v.
na Slovensku v rokoch 1930 – 1933.
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Spolok rodákov M. R. Štefánika – pobočka v Dunajskej Lužnej si pripomenula
136. výročie narodenia M. R. Štefánika v rámci dlhodobého projektu
Poznávajme svoju históriu návštevou obce Moravské Lieskové, Brezová pod Bradlom
a tradične aj rodnej obec M. R. Štefánika Košariská a družobnej obce Priepasné
Dňa 21. júla po šiestej hodine ráno sa vydal autobus s 50 členmi a
sympatizantmi pobočky Spolku rodákov M. R. Štefánika za históriou, tentokrát len po Slovensku. Netradične, lebo bol štvrtok, ale tradične, lebo
dňa 21. júla bolo presne 136. výročie narodenia nášho rodáka a najvýznamnejšieho Slováka novodobých dejín Slovenska, generála, Dr. M. R.
Štefánika. V deň, kedy sa v rodnej obci M. R. Štefánika, v Košariskách,
konala od 11. hod. spomienková slávnosť, sme dopoludnia navštívili
hraničnú obec s Moravou, Moravské Lieskové. Obec, ktorej názov je odvodený aj od bohatého výskytu liesok. Obec, ktorá je spätá aj s takými
osobnosťami, ako je dramatik (autor diela Kubo, Geľo Sebechlebský a i.),
evanjelický farár, národovec Jozef Hollý; spisovateľ a básnik, evanjelický
farár a politik Martin Rázus (autor diel Maroško študuje, Svety – kronika
obce a iné); Elena Holécziová – dcéra Jozefa Hollého, čipkárka, národná
umelkyňa, ale aj iní, ako napríklad naša spoluobčianka, speváčka Eva-Mária Uhríková. Po návšteve evanjelického kostola, v ktorom nám ev. farár
Peter Maca zaujímavým spôsobom priblížil históriu vzniku ev. cirkevného
zboru, ale aj jeho súčasnosť, sme sa presunuli do stredu obce, v ktorom
sa nachádza stará historická budova. V nej bol kedysi stoličný dom, potom
ev. fara, neskôr pošta i osvetový dom. V roku 1998 v tejto budove otvorili
múzeum obce, a to presne v deň 600. výročia prvej písomnej zmienky o
obci. Návšteva tejto budovy a zbierky v nej nám poskytla obraz minulosti
života aj s ľudovými tradíciami. Záver návštevy v tejto obci bol prekvapením: cirkevný zbor nás pozval na chvíle spojené s občerstvením, ktoré
potvrdili slovenskú pohostinnosť a úprimnosť, a v ktorých sme zotrvali v
priateľskej a bratsko-sesterskej atmosfére. Náročný program nášho putovania nám neumožnil zotrvať dlhšie v príjemnej diskusii a pred desiatou
hodinou sme sa rozlúčili s vďakou a prianím opätovania návštevy u nás.

O 11-tej hodine sme sa v obci Košariská zaradili do sprievodu, ktorý
pred rodným domom generála Dr. M. R. Štefánika vzdal úctu a spomienku
pri 136. výročí narodenia. Naša delegácia právom vzbudzovala pozornosť
všetkých účastníkov, pretože sme mali aj štyroch členov vo vyšívaných
košeliach. Príhovor pri tejto príležitosti predniesol minister obrany, pán
Peter Gajdoš, v ktorom vyzdvihol úlohu generála Dr. M. R. Štefánika v
procese prvej svetovej vojny, ale aj v procese vytvárania 1. ČSR. V rámci
návštevy tejto akcie sme navštívili aj cintorín, kde sme k hrobu rodičov M.
R. Štefánika položili kvety v mene obce a pobočky Spolku rodákov M. R.
Štefánika v Dunajskej Lužnej.
Ďalšou zastávkou nášho putovania bolo mesto Brezová pod Bradlom,
najmä s cieľom navštíviť pamätnú izbu architekta Dušana Jurkoviča, ako
aj pamätníky J. M. Hurbana a Majstra Jána Husa, ktorý je jediným pamätníkom tejto významnej osobnosti na Slovensku. V pamätnej izbe Dušana
Jurkoviča nás privítala primátorka mesta pani Eva Ušiaková a komplexnou
expozíciou o živote a významných dielach Dušana Jurkoviča (autor mohyly M. R. Štefánika na Bradle a iné stavby) nás sprevádzal a zaujal slovom
historik Matúš Valihora. Zavítala medzi nás aj čestná občianka obce Dunajská Lužná a bývalá starostka obce Priepasné, pani Zuzana Hrajnohová.

Po vykonaní aktu kladenia kvetov k pamätníkom J. M. Hurbana a Majstra J. Husa sme sa v mimoriadne letnej horúčave presunuli do družobnej
obce Priepasné. Tam nás ako po iné roky srdečne privítal starosta obce,
pán Czere so skalnými občanmi týchto družobných stretnutí. Po vzdaní
úcty rodákovi M. R. Štefánikovi a po speve pri Strome priateľstva sme
prijali pozvanie na spoločné posedenie spojené s občerstvením. Okrem
vzájomných diskusií sme mali možnosť vzhliadnuť výstavku bábik, ktorú
pripravila tradične protagonistka udržiavania ľudových tradícií v družobnej obci, pani Betka Krásna.
Záver nášho putovania patrilo vzdaniu úcty osobnosti M. R. Štefánika
na mieste jeho posledného odpočinku, na mohyle, na Bradle. Po krátkom
zotrvaní na mohyle a po pohľade na krásu podbradlianskeho a podjavorinského kraja sme záverečným fotením na mohyle ukončili tohoročné
putovanie za históriou s pocitom, že sa nám podarilo cieľ naplniť. Účastníci putovania, medzi ktorými boli aj naši starší spoluobčania a každoroční účastníci, ako napríklad Zuzana Hrajnohová, Viera Ivanová – najstaršia
účastníčka, pán Tomáš Cabadaj, ale aj bývalý starosta Ladislav Cingel, nešetrili slovami uznania za príjemný a hodnotne prežitý deň plný nových
možností stretnutí so skvelými ľuďmi, ale aj možností spoznať čriepky
histórie. Organizátori vyslovujú vďaku všetkým účastníkom tohoročného
putovania, ktorí prispeli k jeho bezproblémovému priebehu. Fotodokumentáciu zabezpečili pp. Klčová, Pavelková, Liška. Môžete si ju v skrátenej
verzii pozrieť na webovej stránke našej obce v časti Kultúra a organizácie/
Spolok rodákov/Spoznávajme svoju históriu 2016.
Dňa 20. júla, v podvečerných hodinách, v predvečer výročia narodenia M. R. Štefánika, si pár členov Spolku uctilo pamiatku aj pri pamätníku
v našej obci v areáli pred ev. kostolom.
Oľga Reptová
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Striebornú „káštvorku“ spolutrénuje aj náš obyvateľ, pán MARIÁN TESÁRIK
Sme veľmi radi, že si pán Marián Tesárik našiel po olympiáde v Riu čas na krátky
rozhovor.
Ako dlho už žijete v Dunajskej Lužnej?
V Dunajskej Lužnej žijem od roku 1992,
kedy som sa oženil s Andreou rod. Reptovou.
Máme dve deti. Obidve sa venujú okrem štúdia aj športu. Syn Marek sa venuje futbalu
a dcéra Paulínka je úspešná juniorská reprezentantka v rýchlostnej kanoistike.
K športu má teda vaša rodina veľmi pozitívny vzťah. Tak ako aj Vy....
Skončil som Fakultu telesnej výchovy
a športu – odbor trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy. Som zamestnaný v Športovom centre polície MVSR. Od ukončenia štúdia sa permanentne (takmer 20 rokov) venujem výchove mladých športovcov, aby vedeli
uplatniť, čo je v nich, aby žili zdravým životom, aby nezišli na šikmú plochu, aby vedeli
pomáhať iným a riadili sa pravidlami fair play.
Svoje skúsenosti, ktoré som získal sám ako
športovec – reprezentant v rýchlostnej kanoistike, odovzdávam nielen mladej generácii,
ale aj ostatným športovcom – kajakárom.
Angažujete sa však aj v inej oblasti...
V dvoch volebných obdobiach som bol
poslancom obecného zastupiteľstva. Pracoval som v sociálnej komisii a v komisii pre
školstvo, kultúru, mládež a šport. Som zakladajúcim členom OMAPO, o.z., ktoré od roku
2000 poskytuje sociálno-prepravnú službu v
našej obci, ako aj mikroregióne Pridunajsko.
Tento rok si naša „káštvorka“ priniesla
z olympiády v Riu striebornú medailu. Práve
pod Vašou taktovkou, ako aj pod taktovkou
ďalšieho trénera, pána Petra Likéra, sa naši
chlapci poctivo pripravovali na svoje veľké
„predstavenie“. Ako dlho ste trénovali a čo
všetko to obnášalo?
Celá príprava na vrchol sezóny, olympijské hry v Riu, začala v podstate už minulý
rok po majstrovstvách sveta, kde naši chlapci vyhrali, a tým si vybojovali miestenku na
olympijské hry v Riu. Vedeli sme, že po tomto
úspechu nás čaká veľmi ťažký rok. Príprava
začala na jeseň 2015, kedy sme absolvovali
dvakrát trojtýždňové sústredenie v klimaticky výhodných podmienkach v Abú Dhabí.
Táto časť prípravy bola zameraná na najazďo-

vanie množstva kilometrov na vode na rozvoj
všeobecnej vytrvalosti. Potom v zime to boli
dve dvojtýždňové sústredenia vo vysokohorskom prostredí na Štrbskom plese, kde sme
sa zameriavali hlavne na beh na lyžiach a posilňovňu, to už bol stred februára. Od marca
sme už pokračovali v jazdení na kajakoch na
sústredení v teple v Newporte v USA – táto
časť prípravy trvala do polovice apríla. Potom už začal kolobeh kvalifikačných pretekov
a následne svetové poháre, a medzi tým ešte
majstrovstvá Európy v Moskve, kde chlapci
na 1000m trati získali prvé miesto a na 500m
to bolo druhé miesto. Po majstrovstvách
Európy dostali chlapci sedem dní voľna a už
sme pokračovali v záverečnej a najdôležitejšej časti prípravy, ktorá obsahovala trikrát
dvojtýždňové sústredenia v Maďarskom
Szolnoku, kde sme mali ideálne podmienky
na prípravu. Tu sme zotrvali až tesne do odchodu na olympijské hry. Tento model prípravy sme mali odskúšaný z predošlého roku.
Celkovo príprava na vytúžený vrchol odnášala množstvo síl ako fyzických tak aj psychických, a tiež množstvo dní odlúčenia od rodín
a našich najbližších.
Spomínate, že ste tesne pred olympiádou
s našimi striebornými chlapcami – Jurajom
Tarrom, Erikom Vlčekom, Denisom Myšákom
a Tiborom Linkom „zarezávali“ v Szolnoku pri
mŕtvom ramene rieky Tisza. V čom spočíval
tento tréning a prečo ste si zvolili práve tento
areál?
Táto časť prípravy v Szolnoku bola najdôležitejšia a najideálnejšia, nakoľko sme trénovali na dráhe, ktorú sme mali odskúšanú
z predošlých rokov, vedeli sme si porovnávať
výkonnosť našich pretekárov z predošlého
roku. Tréningy boli zamerané výlučne na posádku K4, ale nezanedbávali sme ani individuálnu výkonnosť. Mali sme možnosť si tréningy nahrávať na videokameru a následne
to rozanalyzovať. Tu sme mali pokoj, nakoľko
okrem nás tu mohli v tomto roku trénovať len
olympionici z Maďarska a z Austrálie. To bolo
rozhodnutie Maďarského zväzu rýchlostnej
kanoistiky, čomu sme sa veľmi potešili.
Našu striebornú štvoricu tvoria nadaní
kajakári, no predsa len je medzi nimi veľký
vekový rozdiel. Kým Juraj Tarr má 37 rokov,
a je najstarším z posádky, Linka a Myšák len
nedávno oslávili 20 rokov. Ako ste chlapcov
vlastne dali dokopy a ako si rozumejú? Stretávate sa aj mimo „vody“? :-)
Posádka K4 bola zložená v minulom roku
ako náš malý experiment pred svetovým pohárom v Duisburgu, kde mali chlapci štartovať
v posádkach K2 1000m. S trénerom Peťom
Likérom sme chceli, aby chlapci absolvovali
čím viac štartov, a bola tam možnosť štartu v
K4 1000m , tak sme to skúsili. Na naše prekvapenie chlapci po jednom tréningu dosiahli
v silnej konkurencii vynikajúce tretie miesto,

tak sme si povedali, že sa skúsime pripraviť
na domáci kvalifikačný pretek. Na kvalifikačnom preteku sa nám podarilo vyhrať, a tým
si vybojovať účasť na majstrovstvách sveta.
Čo sa týka vzájomného porozumenia, je to
z môjho pohľadu veľmi ideálne, nakoľko starší chalani majú veľké množstvo skúseností
a mladší chalani sú plní síl, a tak sa skĺbila
skúsenosť s dravosťou. Samozrejme, že chalani aj napriek tomu, že počas roka absolvujú
množstvo spoločných dní na sústredeniach,
sa stretávajú aj mimo vody a vždy si majú čo
povedať.
Vráťme sa v závere rozhovoru ešte k fenomenálnemu výkonu našej „káštvorky“. Aké
boli Vaše prvé pocity, keď dopádlovali do cieľa tesne po Nemcoch? Aký je to pre trénera
pocit?
Ten pocit je neopísateľný, je to veľká psychická záťaž, sledovanie celého preteku, aj,
keď sme vedeli, že o medailách by sa malo
rozhodnúť medzi loďou Nemecka, Česka,
Austrálie a Slovenska. Dôležité pre nás bolo
to, že chlapci odviedli presne to, čo mali
natrénované, a keď boli na posledných 250
tich metroch na medailovej pozícii, tak som
vedel, že medaila bude. A ešte som vedel,
že chalani dokážu do záveru zrýchliť, a tým
odraziť útok českej posádky. Ako tréner si
až teraz uvedomujem, aký vynikajúci výsledok sme dosiahli, za čo treba poďakovať aj
osobnému trénerovi Denisa Myšáka Ľubovi Hagarovi, a hlavne našim rodinám, ktoré
nás podporovali a stáli vždy pri nás. A musím
sa priznať, že po dojazde do cieľa mi vyhŕkli
slzy z očí a zmohol som sa len na to, že som
sa otočil k soche Krista na hore Corcovado,
v duchu som sa pomodlil a poďakoval za to,
že nám doprial prežiť takú radosť.
Čo Vás čaká najbližšie? Už začnete trénovať do Tokia alebo dáte chlapcom trochu
vydýchnuť? :-)
V najbližšej dobe nás čakajú rôzne spoločenské akcie, ale hlavne dovolenky a oddych
v spoločnosti našich najbližších. Samozrejme, aj chlapci majú momentálne zaslúžené
voľno, a čo sa týka prípravy na nastávajúcu
sezónu, tak začíname postupne každý individuálne v strede októbra s ďalšou motiváciou,
a tou je TOKIO 2020.
Zhovárala sa Galina Jendželovská
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OFK Dunajská Lužná
– začiatok sezóny 2016/2017
Obecný futbalový klub Dunajská Lužná vstúpil v auguste do ďalšej futbalovej sezóny. V klube po zostupe družstva „A“ mužov z II. ligy
nastali viaceré zmeny. „A“ muži prakticky s novým kádrom a realizačným tímom (tréner Ivan Slávik, asistent Maroš Puchner, vedúci Karol
Puchner) účinkujú v III. lige BFZ. „B“ muži (tréner Jozef Nespešný, vedúci Róbert Pomichal) budú opäť hrať VI. ligu ObFZ Bratislava mesto
a veríme, že budú podstatne úspešnejší ako v predchádzajúcej sezóne. Ženy (tréner Ladislav Féher, vedúci Imrich Juhoš) nastúpia tiež
v rovnakej súťaži ako vlani a budú hrať II. ligu SFZ Západ. Družstvo
žiačok (tréner František Chudoba, vedúci Juraj Nagy) vytvorí spoločné družstvo s klubom ŠTK Šamorín a bude pôsobiť v regionálnej
lige žiačok BFZ. Starší dorast U19 (tréner Anton Benčič, vedúci Peter
Fungáč) udržal aj v tejto sezóne tretiu dorasteneckú ligu BFZ, ale po
príchode viacerých mladých hráčov od žiakov a pri absencii družstva
mladšieho dorastu to budú mať so staršími protihráčmi náročné.
Družstvo starších žiakov U 15 (tréner Jozef Nespešný, vedúci Josef
Kolínek) po doplnení hráčmi z okolitých obcí by nemalo mať problémy so šírkou kádra, ale nejaký čas potrvá, kým sa chlapci zohrajú,
a budú rovnako úspešní ako ich predchodcovia v II. lige SŽ BFZ. V
družstve mladších žiakov U13 (tréner Ľubomír Bohúň) prichádzajú
populačne slabšie ročníky, a preto hlavnou úlohou bude rozšírenie
kádra, aby sme nemali problémy vo vyšších kategóriách. Chlapci, tak
ako minulý rok, tvoria dvojičku so staršími žiakmi a budú hrať II. ligu
MŽ BFZ. Novinkou v tomto futbalovom ročníku je prihlásenie družstiev prípravky do I. ligy a vytvorenie troch družstiev podľa ročníkov.
Vedenie OFK pre skvalitnenie tréningového procesu prípravkárskych
družstiev rozšírilo realizačné tímy o asistentov. Prípravka U11, ročník narodenia 2006 a mladší (tréner František Kiss, asistent Christián
Stankovič), bude hrať súťaž PMA1. Prípravka U10, ročník narodenia
2007 a mladší (tréner Tibor Balga, asistent Anton Košč), bude hrať
súťaž PMC1. Prípravka U9, ročník narodenia 2008 a mladší (tréner
Jaroslav Reffek, asistent Peter Rypák), bude hrať súťaž PMC. Okrem
týchto družstiev bude aj tento rok vytvorené družstvo predprípravky (tréneri Tibor Balga, Marek Christián Bartoš), kde dievčatá a
chlapci narodení v roku 2009 a 2010 sa budú učiť základom futbalu
a zúčastňovať sa rôznych turnajov. Pre úplných začiatočníkov (ročník 2011), resp. pre adeptov futbalu s nedostatočnými pohybovými schopnosťami, vytvára klub družstvo „Škôlka“, kde sa bude klásť
dôraz na všeobecnú pohybovú prípravu a futbal bude doplnkovou
prípravou. Celý mládežnícky úsek zastrešuje generálny manažér OFK
Juraj Jánošík, administratívne záležitosti má na starosti športový manažér mládeže Anton Košč a tréningový proces koordinuje šéftréner
mládeže Anton Benčič. Kto má záujem o posilnenie našich radov,
nech sa prihlási podľa veku dieťaťa u príslušného trénera, prípadne
u pána Košča alebo Benčiča. Ďalšie aktuálne informácie nájdete na
stránke www.ofkdluzna.sk.
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Stolnotenisový oddiel
Vďaka podpore Obecného úradu sa situácia v stolnotenisovom
oddiele výrazne zlepšila. V telocvični ZŠ, kde sa v stredu od 18:30
do 21:00 hrávajú zápasy a v sobotu sa v rovnakom čase trénuje,
boli zrekonštruované elektrické rozvody, keďže jej stav bol životu
nebezpečný. Vynikajúce stropné osvetlenie našim stolným tenistom závideli všetky oddiely v súťaži. Na nešťastie, osvetlenie sa
po krátkom čase namontovalo na bočné steny, takže musia byť
vypnuté. Inak by oslepovali hráčov. Stropné osvetlenie teraz pre
stolný tenis nie je také dobré ako predtým.
„A“ družstvo v sezóne 2015/2016 v 5. lige bojovalo o postup, nepostúpilo, „B“ družstvo v 7. lige bojovalo o záchranu, zachránilo
sa Nižšie aktuálne postavenie našich družstiev v tabuľkách po 13.
kole. Na fotografiách na nasledujúcej strane sú hráči „A“ družstva.
KSST – Bratislava, 5. liga, muži

KSST – Bratislava, 7. liga, muži

Vynikajúce výsledky dosahujú naši hráči v tabuľkách jednotlivcov a štvorhier. V 5. lige je medzi jednotlivcami bezkonkurenčne
prvý Ján Beleš, ktorý z 51 zápasov vyhral 50 (veď v 2. lige mával
viac ako 50%-nú úspešnosť). Podobne v tabuľke štvorhier, kde Ján
Anton Benčič, šéftréner mládeže OFK Dunajská Lužná Beleš s Paľom Cholvadtom vyhrali ako jediní všetkých 14 zápasov.
To sa očakávalo. Ale najpríjemnejším prekvapením sú výkony mladého Tomáša Pogáča, ktorý hrával za „B“ družstvo. Baláž, ktorý
býval dvojkou v „A“ družstve, po operácii kolena prestal hrávať.
Namiesto neho hráva Tomáš, ktorý poráža jedného súpera za
druhým. V rebríčku jednotlivcov je s 32 výhrami zo 47 zápasov na
neuveriteľnom 10. mieste spomedzi 86 hráčov 5. ligy. Cena pre
najlepšieho nováčika v súťaži mu nemôže uniknúť.
Ďalšou dobrou správou pre budúcnosť stolného tenisu v Dunajskej Lužnej je, že Obecný úrad prvýkrát podporí trénovanie žiakov ZŠ tým, že uhradí za nich platbu za hracie priestory. Týmto vyzývame žiakov, resp. ich rodičov, aby sa prihlásili na 0902 313 786,
pokiaľ majú záujem o hranie stolného tenisu. Dni a hodiny, kedy
žiaci budú hrávať, oznámime po dohode s pani riaditeľkou ZŠ
PaedDr. Ivetou Slobodníkovou.
Ivan Baláž, predseda oddielu stolného tenisu
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Veľkonočný stolnotenisový turnaj
o pohár starostu obce Štefana Jurčíka

19.3.2016

1.Veronika
Vozárová,
2. Lenka Vozárová,
3. Adelka Hronová
(už obeduje )

Kategória 13-15-roční
Putovný pohár starostu Štefana Jurčíka získal Martin Vozár ml.
1. Martin Vozár ml. (14)
7 7 0 21:2
2. Marek Palaga (14)
7 6 1 19:5
3. Jozef Vozár ml. (14)
7 5 2 17:7
4. Adam Jurišta (13)
7 4 3 14:9
5. Goran Káčer (13)
7 3 4 9:11
6. Filip Monček (15)
7 2 5 8:15
7. Filip Hraška (13)
7 1 6 3:18
8. Adelka Hronová (13)
7 0 7 0:21
Kategória 17-18-roční
1. Adam Čúzy
2. Viliam Palaga

Stolnotenisový turnaj (10.9.2016)
o pohár starostu obce Štefana
Jurčíka pri príležitosti Dňa obce
Kategória 10-13-roční
Trvalý pohár starostu Štefana Jurčíka získal
Šimon Bulla
1. Šimon Bulla (12r.)
5 5 0 15:1
2. Lukáš Mička (10r.)
5 4 1 13:3
3. Labach (13r)
5 2 3 6:10
4. Pichter (12r)
5 2 3 7:11
5. Franko (11r)
5 1 4 4:12
6. Ugra (12r)
5 0 5 1:15

Kategória dievčatá 10-12-ročné
1. Veronika Vozárová (12)
2 2 0 6:0
2. Lenka Vozárová (10)
2 1 1 3:3
3. Adelka Hronová (13)
2 0 2 0:6
Kategória 9-12-roční
Trvalý pohár starostu Štefana Jurčíka
získal Dominik Káčer
1.–3. Dominik Káčer (12)
10 9 1 25:6
podiel 4.17, rozdiel 19,
vzaj. záp. 3 4:4,
vzaj. zap. 2 3:1
1.–3. Michal Svoboda (11)
10 9 1 25:6
podiel 4.17, rozdiel 19,
vzaj. zap. 3 4:5,
vzaj. zap. 2 1:3
1.–3. Šimon Bulla (12)
10 9 1 26:8
podiel 3,25, rozdiel 18,
vzaj. zap. 3 5:4
4. Lukáš Mička (10)
0 6 3 19:9
5. Veronika Vozárová (12)
10 5 4 18:14
6. Adam Bulla (9)
10 4 5 12:17
7. Denis Kolínek (12)
10 2 7 9:24
8. Lenka Vozárová (10)
10 2 7 7:25
9. Eliáš Vozár (12)
10 1 8 9:25
10. Martin Franko (10)
10 1 8 6:24
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Janko Beleš

Miro Lunák

Kategória 17-100-roční
1. Juraj Bulla
2. Rastislav Turanský
3. Tibor Kepencay

6 6 0 17:1
6 5 1 15:3
6 4 2 13:6
Paľo Cholvadt

1 1 0 3:1
1 0 1 1:3

Kategória ženy
1. Jasna Káčer
Kategória 17-100-roční
1. Jasna Káčer
2. Martin Vozár st.
3. Jozef Vozár st.
4. Tibor Kepencay
5. Juraj Bulla
6. Rybovič
7. Adam Čúzy (17)
8. Viliam Palaga (18)

7
7
7
7
7
7
7
7

7
5
5
4
4
2
1
0

0
2
2
3
3
5
6
7

21:1
17:6
16:9
14:11
12:12
9:15
4:19
1:21

Medailová úspešnosť rodín:
1. Káčerovci (Jasna, Dominik) 3 zlaté
2. Vozárovci (Martin st., Martin ml., Veronika, Lenka) 2 zlaté, 2
strieborné)
3. Vozárovci (Jozef st., Jozef ml.) 1 strieborná, 1 bronzová
Veľkonočný turnaj registrovaných hráčov vyhral večer Ján Beleš.
Organizátori a sponzori:
MO Matice slovenskej, Obecný úrad, Obecný futbalový klub, Základná
škola, Stolnotenisový klub, Klub kresťansko-demokratického hnutia,
Dobré jablká, DUNAJSKÁ LUŽNÁ.
Riadenie turnaja:
Ivan Baláž, Ján Beleš, Pavol Cholvadt (foto), hráči A-družstva.

Celkovo hralo šesť 10-12-ročných
a sedem 17-100-ročných.

Tomáš Pogáč

Medailová úspešnosť rodín:
1. Bullovci (Juraj, Šimon) 2 zlaté
Organizátori a sponzori:
MO Matice slovenskej, Obecný úrad,
Obecný futbalový klub, Základná škola,
OŠK stolnotenisový oddiel, Klub kresťanskodemokratického hnutia, Dobré jablká,
DUNAJSKÁ LUŽNÁ.
Riadenie turnaja: Pavol Cholvadt (foto),
Ján Beleš. Miroslav Lunák, Tomáš Pogáč,
hráči A-družstva.
Stanislav Bajaník, MO Matica Slovenská,
Ivan Baláž, predseda stolnotenisového oddielu
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MUDr. Olexová Oľga

Ambulancia celostnej medicíny
Miestne kultúrne stredisko
Námestie sv. Martina 3
900 42 Dunajská Lužná

Telefón 0905 833 112

• diagnostika z kvapky krvi
• biorezonancia (Bicom Optima)
• individuálne konzultácie
• čistenie organizmu
• individuálna strava podľa typu človeka
• marmová terapia
• individuálne cvičenia
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deň obce 2016

Viac fotografií z podujatia nájdete na www.dunajskaluzna.sk/kultura-a-organizacie/fotogaleria/
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