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S pokorou čakáme čas,
Keď začína vládnuť zima...
Keď stretne sa obloha v nás,
Keď každý to čaro vníma.
Zostáva ukryté v duši,
To tajomstvo všetkých čias...
To snáď už každý tuší,
Všetko je v hĺbke nás.
(neznámy autor)
Pokojné a radostné Vianoce
a úspešný nový rok 2014
praje redakcia časopisu
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Milí priatelia,
chcel by som povedať, že ...
som patrične hrdý na skutočnosť, že
som občan Dunajskej Lužnej. Je to moja
rodná vieska. Zle sa mi však počúva, že je
tu problémové bývanie, že ľudia utekajú
spať do lokalít, odkiaľ sa k nám prisťahovali. Ubezpečujem, že to nie je pravda –
ani náhodou!
Za ostatné tri roky sa naša obec významne rozrástla v počte obyvateľov. Nie
preto, že by opäť bola „nekontrolovaná“
výstavba. Hlavný dôvod je, že obec prijala
opatrenia, na základe ktorých sa výrazná
časť „prespávajúcich“ spoluobčanov prihlásila na trvalý pobyt. I napriek tomu
dnes odhadujeme deficit na podielových
daniach okolo 200 tis. eur. A to ani nejdem rozpisovať, čo všetko by sme za tieto
finančné prostriedky mohli zrealizovať –
minimálne obecnú políciu.
Nedávno bola väčšina z nás účastníkmi volieb do VÚC Bratislavského kraja.
Účasť bola podľa prognóz nízka, u nás to
bolo necelých 25 %. Podľa môjho názoru
opäť tieto voľby neboli o osobnostiach
a volebných programoch, ale na škodu nás všetkých, o straníckych tričkách.
Našu obec zastupuje, tak ako v predchádzajúcich dvoch volebných obdobiach,
pán poslanec Ištván Pomichal, mimochodom, údajne ešte nedávno Štefan. Je
zaujímavé, že počas môjho trojročného
mandátu som nemal tú česť sa s ním ani
len stretnúť, a nehovorím o tom, že obec
Dunajská Lužná je v danom okrsku bezkonkurenčne najväčšia. Je to škoda! Najmä preto, že BSK prostredníctvom zastupiteľstva disponuje so značnými finančnými prostriedkami. Bohužiaľ, asi aj v tomto
prípade platí zásada, bližšia košeľa ako
kabát.
Dovoľte mi v krátkosti sa zmieniť
o doprave v našej obci. Vieme, že je už
dávno za hranicou únosnosti. Tento problém patrí vari k najvypuklejším. Obcou

prechádza denne viac ako 28 tisíc vozidiel, najmä z Trnavského kraja. Nie je
v silách obce tomuto javu zabrániť. Jediné
účelné riešenie je obchvat R7, o ktorom
sa v poslednom čase veľa hovorí a píše.
Dielo, ktoré sa malo začať budovať v r.
2013 sa presúva na roky 2015 – 2016, aj
to je ešte otázne. Všetky úsilia dotknutých obcí sú zatiaľ bez reálneho výsledku.
Tu by som chcel apelovať na vodičov, aby
boli tolerantní voči sebe a najmä vyzbrojení trpezlivosťou. Najviac zaťažená je
asi Lipnická ulica. Pýtam sa, či je naozaj
nevyhnuté voziť v 330 vozidlách (spočítaný stav vozidiel) deti do základnej
školy, ktorá má celkovo 574 žiakov? I keď
na Školskej ulici je dopravným značením
určená „obytná zóna“, je tam len na parádu. Kontroly zo strany príslušníkov PZ nie
sú také účinné, ako by sa žiadalo. Obec
sa v rámci dopravného generelu snaží
značením udržať čo najviac vozidiel na
štátnej a regionálnych komunikáciách.
Toto je však len slabá náplasť a problém
nevyrieši. Naše návrhy – zákaz odbočenia
na Lipnickú a Orechovú ulicu od Šamorína
v rannej špičke, sú Krajským dopravným
inšpektorátom neakceptovateľné. Tu je
každá rada drahá.
Našťastie máme aj radostnejšie okamihy. V tomto roku dáme do užívania
novú materskú školu, v poradí už štvrtú,
ktorej sme zriaďovateľmi. Popri štyroch
súkromných a jednej cirkevnej ako-tak
uspokojíme dopyt po predškolskej výchove. Horšie je to už so základnou školou,
ale o tom v niektorom ďalšom spravodaji.
Veľkým pozitívom je, že v tomto roku
sa nám celkom uspokojivo darilo plniť investičné zámery, a je to v obci aj vidieť.
Nie je možné uspokojiť každého, aj keď
je to vrúcne želanie celej samosprávy. Je
na škodu, že finančné prostriedky, ktoré
spravujeme, sa v plnej miere napĺňajú až
ku koncu roka, a tak občas aj my chytáme
niektoré plánované investície doslova za
chvost.

interiér novej MŠ

V tomto roku sa v našej obci konalo
množstvo kultúrnych podujatí. Nebudem
ich všetky vyratúvať, spomeniem tie vydarenejšie. Istotne si pamätáte na „domácu
zabíjačku“, Jánske ohne, poľovnícky deň
sv. Huberta či už tretí ročník Dňa obce.
Bol by som rád, keby sa do organizovania obecných akcií vo väčšej miere
zapájali aj miestne spoločenské organizácie pôsobiace v obci. Je ich vyše 40. To
je dosť veľké číslo na to, aby sme sa dozvedeli o každej niečo viac. Túto možnosť
majú občania v súčasnosti k nahliadnutiu
v malej sále MKS formou posterov s názvom „Organizácie a združenia – zdroj bohatej činnosti našich občanov“.
Tohtoročnú plesovú sezónu už tradične otvoril školský ples pod taktovkou
vedenia a rady základnej školy. Ľudia by
sa mali stretávať na spoločných akciách
nielen pri práci, ale aj pri zábave. Starosti
sme si po celý rok užili viac, ako sa patrí.
Skutočne len pár dní nás delí od
okrúhleho jubilea, kedy si pripomenieme 40. výročie založenia obce Dunajská Lužná. Aj keď sa oslavy uskutočnia
až v septembri, iste si na prahu nového
roka štrngneme perlivým sektom na česť
a dobré meno našej obce.
S úctou
Štefan Jurčík – starosta obce

záber na novopostavenú MŠ
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SPLNENÝ SEN
a je to tu .... minuloročné vianočné
prianie všetkých učiteliek z materskej školy Dunajská Lužná, riaditeľky, rodičov, občanov Dunajskej Lužnej, poslancov a, samozrejme, pána starostu sa splnilo.
V decembri 2012 poslanci obecného
zastupiteľstva uznesením zrušili výstavbu
novej materskej školy v počiatočnej fáze
z ekonomických dôvodov.
Keďže potreba rozšírenia kapacity materskej školy bola viac ako potrebná, obec
na čele s pánom starostom hľadala iné riešenia, ktoré by uspokojilo deficit v predškolskej výchove.
V roku 2013 sa riešenie konečne našlo
v podobe tzv. modulovej zostavy pre dve
triedy.
Materská škola už stojí a zámerom
obce je ešte v tomto kalendárnom roku
spustiť prevádzku obidvoch tried.
S nedostatkom kapacít v predškolskej
výchove obec veľmi výrazne spolupracovala s cirkvou, čím sa podarilo v septem-

bri otvoriť novú cirkevnú materskú školu
s počtom umiestnených detí 47.
Pevne verím, že v tejto neľahkej skúške
obstojíme pred rodičmi a budeme plne
vedieť uspokojiť požiadavky predškolskej
výchovy pre našich občanov v Dunajskej
Lužnej.
Je pravdou, že nový legislatívny proces
trval viac ako samotná výstavba materskej
školy, ktorá prebehla za necelé tri mesiace,
ale dnes môžeme konštatovať, že obec je
len malým krôčik pred kolaudáciou nového
diela, ktoré je dnes kompletne dokončené.
Dielo materskej školy má dve veľké herne s podlahou prírodného marmolea, dve
detské kúpeľne s hravým farebným riešením, ktoré nám pomáhala zladiť moja dlhoročná priateľka (interiérový design).
Farebnosť stien dolaďujeme konkrétnymi maľbami, ktoré vystihuje naše logo materskej školy.
Interiérové vybavenie sa snažíme vybrať z kvalitných a certifikovaných materiálov, ktoré sú vhodné pre materské školy.
Väčšia herňa bude slúžiť ako multifunkčné ihrisko nielen pre deti, ktoré budú
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navštevovať túto novú materskú školu, ale
aj pre všetky deti v elokovaných materských školách na Lipnickej ulici.
Mojím snom je, aby sa predškolské deti
z elokovaného pracoviska na Lipnickej ulici č. 394 dostali aspoň posledný polrok do
týchto veľkých priestorov a zažili edukačnú
aktivitu v zimných mesiacoch zameranú na
telesnú výchovu na multifunkčnom ihrisku.
Ak budeme k sebe všetci ohľaduplní,
nebudeme myslieť len na seba, ten sen
bude splnený.
Môj projekt a celá vnútorná realizácia
vybavenia bude slúžiť hlavne predškolákom.
Záverom by som chcela veľmi pekne
poďakovať pánovi starostovi, všetkým poslancom obecného zastupiteľstva, ktorí
podporili výstavbu novej materskej školy
a všetkým tým, ktorí prispeli k jej realizácií.
Želám všetkým krásne Vianoce plné lásky, šťastia a pokoja…
Mgr. Božena Mešťanová
riaditeľka materskej školy

EŠTE RAZ K VÝSTAVBE MATERSKEJ ŠKOLY
Milí spoluobčania, nerád sa vraciam do minulosti, avšak
v tomto prípade robím výnimku a to z dôvodu, že stavba materskej školy je ukončená a nastal čas hodnotenia. V marci tohto
roku boli v LS č. 1/2013 uverejnené dva kontroverzné články týkajúce sa problematiky výstavby MŠ. Autorom článku pod názvom „ Pravda a mýty o výstavbe materskej škôlky“ som bol
ja. V uvedenom článku som sa snažil poukázať na to, čo viedlo
poslancov, ktorí hlasovali za pozastavenie výstavby v decembri
2012, k tomuto rozhodnutiu. Poukázal som i na finančné problémy, aké by nastali, ak by si obec vzala úver vo výške vyše 1 milión eur. Súčasne som však naznačil aj cestu, akou sa asi obec vyberie, a tou bola výstavba MŠ formou tzv. modulových stavieb.
V žiadnom prípade sme nehovorili, že stavba MŠ sa zruší, ako
sa to snažili v uvedenom čase nahovoriť niektorým občanom
neprajníci tohto riešenia, a čo je smutné, aj postoj samotnej
p. riaditeľky MŠ nebol v tomto období pozitívny k navrhovanému riešeniu. Nám išlo o vyriešenie problému, ale aj o efektivitu
riešenia. V článku som tiež konštatoval, že nech si záver spraví
občan sám.
Druhý článok v tom istom čísle LS bol uverejnený pod názvom „ Je nová materská škola prioritou a cieľom našej obce?
Autorka článku v ňom ukázala svoj pohľad na riešenie tejto
problematiky. Išlo najmä o obhajobu pôvodného riešenia výstavby MŠ, spochybňovanie iných spôsobov výstavby MŠ a pod.
V závere článku autorka konštatovala, že každý má iné priority.
Padla aj otázka občanom, či vedia, ako nakladá obec s ich finančnými prostriedkami. V tomto článku boli menovaní poslanci, ktorí hlasovali za pozastavenie výstavby MŠ a boli postavení
do svetla, akoby oni bránili riešeniu daného problému a plytvali
finančnými prostriedkami obce, pričom práve opak je pravdou.

Čas ukázal, aká je pravda. V marci 2013 bolo uznesením
2013/03-03 rozhodnuté o výstavbe MŠ modulovým systémom.
Na zasadnutí OZ 26. 03. 2013 sa zúčastnili i niektorí rodičia,
občania a podporili toto riešenie výstavby MŠ. Dnes je stavba
hotová, finančné náklady nepresiahnu 400 000 € vrátane DPH.
Výstavba tejto MŠ je o dve tretiny lacnejšia ako pôvodný návrh.
Vďaka tomuto riešeniu bolo možné realizovať aj iné projekty,
napr. cestu na Tehelnej ul. Uvediem aspoň dva príklady „ efektivity“ pôvodného riešenia výstavby. Prípojky vody, kanalizácie,
plynu a elektrickej energie boli v pôvodnom projekte rozpočtované sumou 79 829 € s DPH. Rokovaním na BVS za účasti vedenia obce, Dr. Jánošíka a mňa sa podarilo vybaviť zmenu v riešení napojenia kanalizácie i vody, takže realizácia prípojok stála
8 196 € s DPH. Spevnené plochy boli pôvodne rozpočtované
sumou 80 922 € s DPH. Skutočné náklady na realizáciu spevnených plôch sú 10 800 € s DPH. Takže takáto bola „efektivita“
pôvodného riešenia MŠ. Dnes je škôlka postavená a občania
môžu hodnotiť. To, čo sa riešilo niekoľko rokov, sa vďaka zmene
projektu vyriešilo za necelý rok. A komu teda patrí poďakovanie? Okrem pracovníkov obce aj poslancom, ktorí hlasovali za
výstavbu MŠ, a to menovite PaedDr. Jánošík, Muráň, Rigó, Németh, Šesták, Georgiev a Ing. Lodňanek. Ostatní poslanci za prijatie tohto uznesenia nehlasovali. Myslím si, že vždy rozhodujú
vykonané skutky a nie prázdne reči. Tých rečí bolo za uplynulé
obdobie až priveľmi. Občania môžu teraz hodnotiť a urobiť si
sami svoj záver.
Ing. Milan Lodňanek
predseda komisie pre podnikanie,
financie, rozpočet a eurofondy
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UZNESENIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Vážení spoluobčania, prinášame vám výber z najdôležitejších uznesení schválených OZ za obdobie október a november
2013.
Uznesenie č. 2013/09-07 zo dňa 29. 10. 2013
OZ schvaľuje odpredaj spoluvlastníckych podielov z pozemkov KN-E
1. p.č. 415/4 o výmere 20 094 m2, druh pozemku – orná
pôda, veľkosť podielu 1 018/20 094, k.ú. Nová Lipnica,
LV 1 150
2. p.č. 416/3 o výmere 21 144 m2, druh pozemku – orná
pôda, veľkosť podielu 1 028/21 144, k.ú. Nová Lipnica,
LV 1 151
3. p.č. 417/4 o výmere 13 800 m2, druh pozemku – orná pôda,
veľkosť podielu 96/13 800, k.ú. Nová Lipnica, LV 1 200
za cenu 1 €/m2. Prevod sa uskutoční podľa § 9a ods. 8 písm.
c) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Uznesenie č. 2013/09-09 zo dňa 29. 10. 2013
OZ súhlasí s návrhom na posunutie osadenia značiek s
označením začiatku a konca obce na Košariskej ul. po železničnú stanicu a na Miloslavovskej ul. po Malinovú ul. podľa návrhu,
ktorý je prílohou uznesenia.
Uznesenie č. 2013/09-10 zo dňa 29. 10. 2013
OZ súhlasí s prevzatím nehnuteľností do majetku obce – pozemky KN-C p.č. 671/61 o výmere 3 133 m2, druh pozemku – ostatné plochy, p.č. 671/312 o výmere 127 m2, druh pozemku – ostatné plochy, LV 1287, k.ú. Nové Košariská, teleso komunikácie
postavené na predmetných pozemkoch a sieť verejného osvetlenia, za cenu 1 €, za podmienok – žiadateľ musí predložiť kolaudačné rozhodnutie na teleso komunikácie, revíznu správu verejného
osvetlenia. Odovzdaniu musí predchádzať obhliadka predmetných
nehnuteľností a odstránenie prípadných nedostatkov.
Uznesenie č. 2013/09-13 zo dňa 29. 10. 2013
OZ schvaľuje rozdelenie nečerpanej dotácie 1 000,-€, určenej pre organizáciu „Na kolesách proti rakovine“ nasledovne:
Slovenský červený kríž 500,- € a Linka box 500,- €.
Uznesenie č. 2013/10-13 zo dňa 26. 11. 2013
OZ nesúhlasí so zmenou systému zberu skla v obci zo zberu
skla z domácností vo vreciach na zber do 1100 l nádob na sklo,
rozmiestnených na verejných priestranstvách v obci.
Všetky uznesenia zo zasadnutí obecného zastupiteľstva nájdete na webovej stránke obce http://www.dunajskaluzna.sk/dokumenty-oz spolu so zápisnicou a zvukovým záznamom. V prípade, že nemáte prístup na internet, môžete sa v tejto záležitosti
obrátiť na pracovníkov obecného úradu.
-jv-

INFORMÁCIE O DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ
A DANI ZA PSA NA ROK 2014
Podľa § 99 a zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov upozorňujeme daňové subjekty na povinnosť podať príslušnému správcovi dane
– obec Dunajská Lužná, priznanie k dani z nehnuteľností, k dani
za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie
prístroje do 31. januára 2014.
Táto povinnosť sa vzťahuje na daňovníka, ktorému:
• vzniká alebo zaniká daňová povinnosť k 1. januáru zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po vzniknutej zmene,
• ktorý sa stal občanom s ťažkým zdravotným postihnutím,
• ktorý sa stal vlastníkom alebo držiteľom psa,
• začal prevádzkovať predajný automat alebo nevýherný
hrací prístroj.
Daňový subjekt podáva priznanie na tlačive „Priznanie k dani
z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty
a k dani za nevýherné hracie prístroje“. Uvedené tlačivo je k dispozícii na stránke www.dunajskaluzna.sk alebo si ho daňovníci môžu vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Dunajskej Lužnej.
V roku 2014 správca dane – obec Dunajská Lužná, vyrubí daň
z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za
nevýherné hracie prístroje podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho
obdobia jedným rozhodnutím, v ktorom určí lehoty splátok na zaplatenie a spôsob označenia týchto splátok.
Na základe uvedeného netreba zaplatiť miestnu daň za psa
do 31. 01. 2014. Je potrebné počkať na doručenie rozhodnutia
a až potom, v lehote určenej v rozhodnutí, zaplatiť.
Daň z nehnuteľnosti v praxi?
Daňové priznanie je potrebné podať v termíne od 1. januára
do 31. januára nasledujúceho zdaňovacieho obdobia po vzniknutej zmene súvisiacej s vlastníctvom nehnuteľnosti v obci Dunajská Lužná, kde bude táto zmena uvedená, a to napríklad:
– ak predáte alebo darujete nehnuteľnosť v priebehu roka,
– ak kúpite nehnuteľnosť v priebehu roka,
– v prípade úmrtia pôvodného vlastníka podávajú daňové
priznanie dediči nehnuteľností,
– v prípade kolaudácie stavby,
– v prípade nadobudnutia stavebného povolenia,
– v prípade zmeny charakteru pozemku,
– v prípade nadobudnutia preukazu ZŤP, (je treba podať
nové priznanie s fotokópiou preukazu občana s ŤZP)
Magdaléna Hanuliaková, dane a poplatky OcÚ
magdalena.hanuliakova@dunajskaluzna.sk

Počet vydaných rozhodnutí/povolení odborom investičnej výstavby k 1.10.2013
Počet rozhodnutí vydaných referátom investičnej výstavby za rok 2013 (údaje k 01. 10. 2013)
Drobné
stavby

Vodné
stavby
(studne)

ÚPI

Rozhodnutie
o pridelení
súpisného čísla

Vjazdy

Reklamy
(umiestnenie)

MZZ
(malé zdroje
znečisťovania)

Rozkopávky

Vyjadrenia
k stavebnej
činnosti

132

52

95

89

3

18

84

56

111

Ing. Norbert Hudák, referát investičnej výstavby OcÚ
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PREMENY V TOKU ČASU
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Vážení spoluobčania,
aj v predvianočnom čase vám prinášame kus histórie s nádhernými fotografiami zašlých čias. Znova a znova pripomíname, že budúci rok oslávi naša obec 40. výročie svojho vzniku, ku ktorému sme pripravili cyklus článkov od histórie až po súčasnosť.
V tomto čísle spravodaja si prečítate o živote samostatných obcí Nové Košariská, Jánošíková a Nová Lipnica pred ich zlúčením,
o procese zlúčenia obcí a probléme s pomenovaním zlúčenej obce.

PRED 40. ROKMI SA OBCE JÁNOŠÍKOVÁ,
NOVÁ LIPNICA A NOVÉ KOŠARISKÁ SPOJILI
Obdobie pred zlúčením obcí

Po roku 1945 sa postupne skonsolidoval a ustálil život v obciach Jánošíková, Nová Lipnica a Nové Košariská. Všetky
tri obce žili svojím komunálnym životom. Riešili si infraštruktúru, kultúrno-spoločenský život, zásobovanie potrebami pre
každodenný život, starostlivosť o predškolskú výchovu detí, o mládež i starších občanov. V obciach aktívne pracovali spoločenské a záujmové organizácie a podieľali sa na kultúrno-spoločenskom dianí. V každej obci bol obchod s potravinami,
kultúrny dom, materská škola a samozrejme i hostinec. Základná škola pre všetky tri obce bola spočiatku v Jánošíkovej
v bývalom kláštore a od roku 1962 po vybudovaní novej školy
v Nových Košariskách. I dnes občania spomínajú na obchod
s rozličným tovarom a textilom, ktorý bol v Nových Košariskách a bol tak mimoriadne dobre zásobovaný, že sa v ňom
doslova od klinca po nábytok dalo kúpiť všetko, čo bežná domácnosť potrebovala.
FOTO 1 Budova obchodu s rozličným tovarom a textilom
v roku 1967

Melódie z operiet a terchovský folklór v Jánošíkovej

Strediskom kultúrno-spoločenského diania v Jánošíkovej bol kultúrny dom v strede
obce, kde sa konali divadelné a operetné
predstavenia, tanečné zábavy, všetky kultúrne vystúpenia, oslavy významných výročí a školské slávnosti. Keďže kultúrny dom
bol malý, pri každom kultúrno-spoločenskom
podujatí bol doslova natrieskaný. Občania
Jánošíkovej spomínajú, že v obci sa sformovali dve zoskupenia občanov. Skupina
pôvodných maďarských obyvateľov sa v 50.
rokoch intenzívne venovala ochotníckej činnosti, nacvičovala operety v maďarskom jazyku a pripravovala predstavenia pre domáce publikum i pre okolité obce. Muži z tejto
komunity sa schádzali na mariášových partiách pri dobrom vínku postupne vždy u iného z členov partie. Po otvorení vinárne sa
schádzavali vo vinárni a mariášové partie
končievali nôtením melódií do neskorej noci.
Skupina občanov pôvodom z Terchovej priniesla do obce svojrázny terchovský folklór
a schádzala sa v hostinci. Hudobníci pod veFOTO 2 Občania Jánošíkovej v kultúrnom dome v roku 1954 sledujú
dením Floriána Harvánka vytvorili rámec pre
vystúpenie vojenskej posádkovej hudby
pravú terchovskú zábavu končiacu spevom
a tancom.
V obci dobre pracovali viaceré spoločenské a záujmové organizácie. Jednou z prvých bola organizácia chovateľov holubov založená v roku 1950. Viktor Špindor spomína, že s Kamilom Krištofom a Jozefom Macekom sa chceli venovať chovu
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holubov, a tak si boli nachytať holuby v kostolnej veži. Kostolník ich však pri čine nachytal a zavolal na nich pána farára.
Všetko sa vysvetlilo, a to bol vlastne prvý krok k založeniu organizácie chovateľov holubov. Zakladajúcimi členmi boli Jozef
Cingel, Pavel Patrnčiak, Samuel Sadák a Jozef Vitek. Medzi mimoriadne aktívne organizácie v Jánošíkovej patril Slovenský
zväz žien. Predsedníčkou organizácie bola Edita Ondrušová, neskôr Amália Štefánková a napokon Gabriela Pusztaiová.
Pre ženy organizovali kurzy varenia, pečenia a studenej kuchyne. Pripravovali i tanečné zábavy a finančný výťažok využívali na spoznávanie vlasti prostredníctvom výletov. Na problémy so založením organizácie Slovenský červený kríž, ktorého
hlavnou náplňou je darcovstvo krvi, zaspomínala Helena Muráňová. Bolo potrebné chodiť za ľuďmi, vysvetľovať, že darovanie krvi nie je nebezpečné, prehovárať a získavať ich pre vstup do červeného kríža. Oplatilo sa, organizácia sa postupne
rozrastala, zaslúžila sa o záchranu mnohých životov a pretrvala až do súčasnosti. Mládežnícka organizácia v Jánošíkovej
sa venovala hlavne ochotníckej činnosti, v 60. rokoch nacvičovali divadelné hry a spolu s vojakmi z posádky v Jánošíkovej
pripravovali hudobno-recitačné programy, s ktorými sa zúčastňovali okresnej súťaže v tvorivosti vojenských posádok (podrobnejšie sme o tom písali v Lužnianskom spravodaji 2/2013).
FOTO 3 Ukončenie
kurzu studenej kuchyne,
ktorý v roku 1974
zorganizoval zväz žien
S Máriou Krištofíkovou
sme nad dobovými fotografiami zaspomínali na
dlhoročnú prácu brannospoločenskej organizácie
Zväzarm v Jánošíkovej.
V roku 1951 jej zakladajúcim členom a zároveň
prvým predsedom sa stal
Viktor Krištofík. Organizácia zastrešovala branné športy:
streľbu zo vzduchovky, malorážky a pištole, sokolské preteky a cyklotrial. Jedným zo zanietených zväzarmovcov
bol Janko Cingel, ktorý v 60. rokoch minulého storočia bol
predsedom organizácie, až kým neodišiel pracovať na Okresný výbor Zväzarmu Bratislava-vidiek. V roku 1969 ho
vo funkcii nahradila Mária Krištofíková. Členovia organizácie sa zúčastňovali okresných, krajských i celoslovenských
pretekov v streľbe a v Sokolskom preteku brannej zdatnosti a zo súťaží prinášali vzácne trofeje. Viackrát boli i organizátormi okresných pretekov v streľbe, ktoré sa uskutočnili
za ochrannou hrádzou. Venovali sa i brigádnickej činnosti
pri skrášľovaní obce, úprave kultúrneho domu i výstavbe
nového MNV. Keďže chceli organizovať i zábavy, najprv
si v kultúrnom dome pod javiskom museli upraviť priestory pre bufet. Nebolo to jednoduché, bolo potrebné odtiaľ
vyviezť päť vlečiek neporiadku. Mária Krištofíková pracovala v okresnom a krajskom predsedníctve Zväzarmu a za
prácu prevzala celoštátne ocenenie Zväzarmu s prijatím
u prezidenta republiky.

Do Novej Lipnice prišiel Martin na bielom koni

FOTO 4 Členovia Zväzarmu na brigáde
pri kultúrnom dome v roku 1969

I keď sa v Novej Lipnici po vysídlení nemeckých rodín v roku 1945 zišlo rôznorodé obyvateľstvo, občania si pomerne
rýchlo zvykli na vzájomné spolunažívanie. Prispela k tomu i skutočnosť, že obec bola malá, mala len 60 domov a obyvatelia
sa pomerne rýchlo spoznali. Bonusom pre spoznávanie boli i zábavy, hody, filmové predstavenia, fašiangové sprievody
a veľkonočné polievačky.
Vraj Martin prichádza na bielom koni a do Lipnice koncom 40. rokov a začiatkom 50. rokov naozaj priam letel na koni
ako víchor štrngajúc ostrohami až ľudia z domov vybiehali. To Martin Fajnor na bielom koni a Jano Fajnor tradične vždy 11.
novembra, keďže v Lipnici boli hody na Martina, už ráno prišli pozdraviť lipnické dievčatá. Mária Svienteková zaspomínala
na to, ako ich s dievčatami už očakávali, počastovali a pozývali na večernú hodovú veselicu. Preslávené fašiangové sprievody organizovali hasiči oblečení za kuchárov a mäsiarov na čele s hlavnými zabávačmi, Jozefom Hubertom a Františkom
Hamadom. Začínali na hornom konci, v každom dome ich vítali s pripravenými vajíčkami a slaninou, ktorú napichovali
na dlhočiznú šabľu. Sprievod sa postupne zväčšoval a končil na konci dediny v kultúrnom dome veľkou zábavou, kde sa
podávala pravá fašiangová praženica zo získaných surovín. Utorková veľkonočná oblievačka v Lipnici bola v réžii technic-
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FOTO 5 Občania Novej Lipnice v roku 1958
pred kaštieľom v Betliari
ky zdatných žien, ktoré dokázali nenápadne spustiť
hasičskú striekačku v strede dediny a veru máloktorý
muž sa dostal do práce suchý.
Veľkým kultúrnym ťahákom v Novej Lipnici bolo
premietanie najaktuálnejších filmov, dokonca predpremiérových. Bolo to možné, pretože Ignác Martiniak pracoval v Slovenskej požičovni filmov, a tak pre
domácich prinášal najlepšie filmy. Filmy si nenechali
ujsť ani Košarišťania a Jánošíkovčania. Spomínam
si na jedno kuriózne filmové predstavenie, keď sme
v jednu nedeľu v roku 1960 so zaujatím sledovali dej
filmu Prerušená pieseň a zrazu v strede filmu koniec
premietania. Táto jediná kópia filmu chýbala totiž
v Bratislave, kde sa mala práve premietať na Filmovom festivale pracujúcich. Na poslednú chvíľu dobehFOTO 6 Lipničania na silvestrovskej zábave v kultúrnom dome
li pre film a my sme mohli pozerať akurát tak na biele
v roku 1956
plátno. Isteže sme zvyšok filmu dopozerali na druhý
deň. I o hudobnú produkciu mali Lipničania postarané, veď v obci pôsobila chýrna hudobná skupina, ktorej členmi boli
Ondro Juhász, Ivo Hubert, Jaro Spatzal a Milan Kollár. Vyhrávala na všetkých obecných zábavách a s obľubou ju pozývali
i do okolitých obcí. Tých tanečných zábav bolo neúrekom, počnúc fašiangovou, pokračujúc veľkonočnou, majálesom, dožinkovou, hodovou, katarínskou a končiac silvestrovskou.

FOTO 7

Občania Nových Košarísk na výlete v Bojniciach v roku 1963
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Bohatý kultúrno-spoločenský život v Nových Košariskách

Po vysídlení nemeckých rodín v roku 1945 do obce prišlo 80 rodín z Priepasného a Košarísk a 7 rodín z bývalej Juhoslávie. Väčšina nových osídlencov sa poznala, a to vytvorilo dobrý predpoklad pre rozvoj kultúrno-spoločenského života.
Štefan Marko zaspomínal na mnohé aktivity z 50. a 60. rokov, ako premietanie filmov pojazdným kinom, neskôr už premietanie v kinosále pri MNV a potom aj
v novom kultúrnom dome. Nezabudol spomenúť ochotnícke divadelné
predstavenia, nacvičovanie spevokolu, kurzy varenia a pečenia pod
sponzorstvom Jednoty SD, cigánske plesy, tanečné zábavy. Tanečné
zábavy sa organizovali nielen v kultúrnom dome, ale i za hrádzou, pod
orechmi pri hlavnej ceste smerom
na Bratislavu, v záhrade, kde neskôr
postavili školu, v hostinci u Zmeka,
medzi poštou a starým kultúrnym
domom. Organizátormi tanečných
zábav boli hasiči, poľovníci, mládež,
ženy i JRD. Pre obec bolo príznačné i organizovanie množstva výletov a zájazdov po historických pamiatkach. Spoluorganizátormi boli
väčšinou spoločenské organizácie,
miestny národný výbor a jednotné
roľnícke družstvo. Najaktívnejšie orFOTO 8 Účastníci 10-dňového zájazdu v Maďarsku, ktorý v roku 1964
ganizácie založili mládežníci a ženy.
zorganizovalo JRD
O ich činnosti pripravila Marta Solařová samostatný príspevok.

Tri obce sa spojili do jednej spoločnej obce

Prečo sa obce rozhodli spojiť, keď tak sľubne napredoval kultúrno-spoločenský život v obciach, keď každá obec žila svojim svojráznym životom, občania sa rešpektovali a spokojne spolunažívali vo svojich menších obciach? Zlúčiť sa do spoločnej obce nebol nápad ani jednej z obcí. V 70. rokoch minulého storočia totiž na Slovensku začal proces spájania menších
obcí do tzv. strediskových obcí. Bol to výsledok realizácie Zákona č.130/1970 o územnom členení SSR z 28.decembra
1970, ktorý v § 8 uvádzal, že z dôležitých spoločenských záujmov, najmä na vytvorenie predpokladov pre ďalší hospodársky a kultúrny rozvoj obcí, možno vytvoriť, zrušiť alebo zlúčiť obce. O takomto opatrení, ak išlo o obce v tom istom okrese
a ak s ním súhlasili miestne národné výbory a občania obcí, rozhodovalo ONV, inak o ňom rozhodoval KNV. Na splnenie
zákona Vláda SSR v uznesení č.1/1972 schválila Zásadu pre realizáciu dlhodobého vývoja osídlenia v SSR. Na základe
tohto uznesenia sa vykonala kategorizácia obcí, podľa ktorej sa preferovali investície na občiansku vybavenosť a bytová výstavba do väčších obcí. Na postupné zlučovanie obcí štátne orgány uplatnili administratívne opatrenia a čiastočné
obmedzenie bytovej a občianskej výstavby v ostatných obciach.
V roku 1973 všetky tri miestne národné výbory od ONV Bratislava-vidiek písomne dostali Zásady pre zlučovanie obcí,
ktoré mali poslanci prerokovať na plenárnych zasadnutiach MNV. Zároveň od vyšších štátnych orgánov, v prípade zlúčenia,
zaznel aj prísľub prísunu finančných prostriedkov na občiansku vybavenosť a dokončenie začatých stavieb. Po prerokovaní
pokynu z ONV, miestne národné výbory vypracovali vlastné Zásady zlúčenia obcí Jánošíková, Nová Lipnica a Nové Košariská. So zámerom zlúčenia obcí boli občania oboznámení prostredníctvom miestneho rozhlasu. V mesiaci august 1973
sa konali vo všetkých troch obciach plenárne zasadnutia MNV, kde mali poslanci schvaľovať vypracované Zásady zlúčania
obcí. Za ONV Bratislava-vidiek sa plenárnych zasadnutí zúčastnil František Kučera, vedúci odboru pre vnútorné veci. Zásady zlúčenia obcí boli vo všetkých troch obciach na plenárnych zasadnutiach MNV jednohlasne schválené. V novembri 1973
sa v MKS v Nových Košariskách konalo ustanovujúce plenárne zasadnutie MNV všetkých troch obcí, kde bolo schválené
zlúčenie obcí do spoločnej obce Dunajská Lužná s platnosťou od 1.1.1974. Za predsedu MNV bol zvolený Jozef Straka.

Pomenovať spojenú obec nebolo jednoduché

Všetky tri miestne národné výbory prostredníctvom miestneho rozhlasu oboznámili občanov so zámerom zlúčenia obcí
a vyzvali občanov, aby podávali návrhy na pomenovanie spojenej obce. MNV v Nových Košariskách prišlo s návrhom ako
prvé, aby sa obec volala Nové Košariská. Aj Jozef Vitek, náčelník železničnej stanice v Nových Košariskách, podporil tento
návrh odôvodňujúc, že tento názov je zavedený v celoeurópskom železničnom systéme a názov stanice sa meniť nebude. Zástupcovia Novej Lipnice s týmto návrhom tiež súhlasili. Nesúhlas vyjadrili predstavitelia Jánošíkovej a navrhli, aby
sa obec volala Nová Jánošíková. Štefan Marko, vtedajší predseda MNV v Nových Košariskách spomína, že nakoniec sa
zhodli na návrhu Úsvit pri Dunaji, keďže takýto názov malo aj JRD. Návrh bol odoslaný názvoslovnej komisii Ministerstva
vnútra SSR, ale komisia ho zamietla, že názov Úsvit už jestvuje. Medzitým prichádzali i ďalšie návrhy od občanov i organizácií. Anka Ághová si spomína, že mládež v Nových Košariskách navrhla názov Bresty, objavil sa i návrh Košariskovnica,
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Zlatý Klas, Zlatý Kľúč. Ľudmila Spatzalová, vtedajšia tajomníčka MNV v Novej Lipnici, navrhla názov Lipeň. V schránke
na budove MNV v Jánošíkovej, kde mohli občania vhadzovať svoje návrhy, objavil sa aj názov Strakovce, zrejme inšpirovaný menom vtedajšieho predsedu MNV. Nakoniec pri názve pomohla názvoslovná komisia Ministerstva vnútra SSR,
ktorá orientovala predstaviteľov obcí na prírodné prostredie a danosti okolia, a to blízkosť rieky Dunaj a lužných lesov.
Predstavitelia obcí odporúčanie názvoslovnej komisie, aby v názve bol Dunaj a lužné prijali. Po odporúčaní a súhlase
návrh Dunajská Lužná predložil Štefan Čáni a ustanovujúce MNV tento názov schválilo.

Na záver poďakovanie a výzva

Ďakujem všetkým ochotným občanom, ktorí svojimi spomienkami prispeli a pomohli pripraviť tento príspevok. V archíve obce a v obecnej kronike sa totiž k tomuto obdobiu nachádza len veľmi málo zápisov. Chcem tiež poprosiť, ak viete
nejaké zaujímavosti, zvyky, vtipné príhody z minulosti obce, podeľte sa s nami, napíšte príspevok. Od roku 2003 Senior
klub zozbieral množstvo dobových fotografií z minulosti obce, ak máte záujem o niektoré staré fotografie z Lužnianskych
spravodajov alebo z panela na obecnom úrade, ochotne vám ich na požiadanie e-mailom maria@dc.sk pošlem.
Foto: Archív Senior klubu
Pripravila: Mária Ducková-Adamcová

Z ČINNOSTI ORGANIZÁCIE MLÁDEŽE A ŽIEN V NOVÝCH KOŠARISKÁCH
Po 2.svetovej vojne našu obec osídlili noví obyvatelia z Košarísk, Priepasného a Juhoslávie. Začali si zvykať na nové prostredie,
prispôsobovať sa novému životu, spoznávať sa a zbližovať s pôvodnými obyvateľmi, ktorí v obci zostali. Postupne začali zakladať spoločenské a záujmové organizácie a združovať sa v nich. Ako prvá sa združila mládež a pod vedením Štefana Harušťáka založila mládežnícku organizáciu ČSM (Československý zväz mládeže). Činnosť organizácie bola naozaj pestrá. Organizovali brigády pri žatve,
tancovačky pri gramofóne, zábavy v starom kultúrnom dome a neskôr i v kinosále. Obľube sa tešili majálesy pod orechmi vedľa hlavnej cesty, kde bolo potrebné priestor ohradiť
živým plotom z haluzí. Na tieto haluze sa
chodievalo do blízkeho lesa. Ďalšími nezabudnuteľnými podujatiami mládežníckej
organizácie boli výlety do Ledníc, Banskej
Bystrice, Dobšinskej ľadovej jaskyne. V 60.
rokoch bol predsedom Paľo Mosnáček, ktorý si trúfol zorganizovať pre členov týždenný zájazd do Prahy, Terezína, Plzne, Františkových Lázní, Litomyšle a Brna. V rámci
mládežníckej organizácie pracoval i modelársky krúžok v pridelenej klubovni v bočnej
časti kultúrneho domu (v súčasnosti obchod
VIMA). Najzapálenejším modelárom bol
Martin Osuský. Mládežníci pripravovali i kultúrne vystúpenia a programy pre rôzne oslavy a dožinkové slávnosti JRD (jednotného
roľníckeho družstva).
Veľmi aktívnou bola organizácia Slovenského zväzu žien. Pre svoje členky i pre
ďalšie záujemkyne organizovala obľúbené
kurzy varenia, pečenia, šitia. Kurz pečenia
Členovia ČSM v Nových Košariskách v roku 1951
viedol vynikajúci cukrár Štefan Drlík z Novej
Lipnice, kurz studenej kuchyne zasa pani
Oľga Šárközyová, ktorá v tom čase pracovala v hoteli Carlton v Bratislave. Ženy si tieto kurzy pochvaľovali, naučili sa vyrábať rôzne
nátierky, šaláty, upravovať studené misy. Pretože organizácie v minulosti nedostávali žiadne finančné príspevky, organizovali aj zábavy,
aby si zarobili pár korún na ďalšiu činnosť. Zväz žien uskutočňoval zábavy už v novom kultúrnom dome, ktorý bol dostavaný v roku
1961. Nebolo to také jednoduché, veľkú budovu bolo potrebné vykurovať už deň pred zábavou a ani tie veľké kachle Mora ich nestačili
poriadne vykúriť. I tombola na zábave bola jednoduchá: misa s ovocím z vlastnej úrody, torta, výšivka a pod. Utŕžené peniaze sa využívali na návštevu divadelných predstavení, výlety a príspevok na ceny v súťažiach pre staršie žiačky organizované základnou školou.
Funkciu predsedníčky som vykonávala koncom 50. rokov a začiatkom 60. rokov, potom bola predsedníčkou Katka Pagáčová.
Organizácie dobre spolupracovali s miestnym JRD, veď väčšina obyvateľstva pracovala alebo brigádničila v miestnom družstve
a aj kultúrne akcie boli akési spoločné. S elánom na vyzdobenej vlečke traktora sme išli do okresného mesta Šamorín na prvomájovú
manifestáciu a potom do lesoparku Pomlé na kultúrny program. V tých časoch bolo i veľké nadšenie v ľuďoch, zapájali sa do budovania,
zberu úrody a skrášľovania. Radosť z konca vojny a perspektíva lepšieho života hnali ľudí zapojiť sa do akcií pre dobro obce a občanov.
Postupne táto eufória upadala a dnes sú občania akísi náročnejší a ich predstavy o kultúre sú na vyššej úrovni a tým sa vlastne stávajú
len konzumenti kultúry a umenia, čo prezentujú profesionálni umelci.
Foto: Archív senior klubu
Marta Solařová
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Sviatočné duchovné slovo – Z tieňov a obrazov k pravde
Milí priatelia! Adventné obdobie, ktoré prežívame, je čas očakávania príchodu
čohosi nového. Sú to vzácne chvíle, keď sa
rodičia spolu s deťmi pri zapálených sviečkach na adventnom venci spolu modlia a
čítajú zo Svätého písma o veľkej nádeji,
ktorú Boh prisľúbil vyvolenému národu
Izraela. No je to aj spoločne strávený čas,
keď v kozube príjemne praská drevo a náš
príbytok naplní sladká vôňa medovníkov.
Advent je zároveň časom dlhých večerných
rozhovorov a zamyslenia sa nad životom,
ktorý v sebe stále obsahuje akúsi túžbu a
čakanie na Niekoho, kto má prísť.
V spoločenstve cirkvi je adventné obdobie časom, ktorý v sebe nesie stále ľudské čakanie svojho oslobodenia od úzkosti
a smrti a jestvovania bez zmyslu, a preto
aj večný odkaz na Boha a jeho rozhodnutie
stretnúť sa s človekom na pôde jeho vlastných životných podmienok a osudov. No
je to aj čas zamyslenia sa nad Božou vernosťou k nám, ktorá sa nám zjavila v jeho
milovanom Synovi Ježišovi Kristovi.
Môžeme povedať, že adventné obdobie je časom, v ktorom sa šíri svetlo. Možno aj s tým pocitom, ktorý v sebe skrývajú
slová, vytesané na epitafe anglického konvertitu bl. Johna Henryho Newmana – „Ex
umbris et imaginibus ad veritatem“ (Z tieňov a obrazov k pravde). Myšlienka blahoslaveného kardinála veľmi pekne vystihuje
cestu obrátenia, ale aj úprimného hľadania, ktoré v sebe prináša advent v kresťanskom ponímaní očakávania parúzie.
V živote je vždy prítomné hľadanie svetla, ktoré by osvetlilo cestu života. Jedného
dňa v údolí rieky Jordán zaznel hlas Jána
Krstiteľa o „sekere, ktorá je už priložená na
koreni stromov“ (Lk 3, 9) a o „ceste, ktorú
treba pripraviť Pánovi“. (Iz 40, 3; Mk 1, 3).
A to len preto, lebo Boh sa rozhodol darovať svojmu ľudu nielen prisľúbenú zem,
nielen nádherný chrám, nielen „posvätnú
bázeň voči nemu“...
Na konci – či skôr na počiatku – dejín
vyvoleného národa Izraela stojí ten, ktorý
prišiel povedať, že Boha nemožno uzatvoriť v jednom chráme, že Boh nie je len otcom jedného národa, že On nepotrebuje
len množstvo krvavých obiet, že nejestvuje
len život každodenných potrieb, ale že je
tu aj rozmer hľadania a spoznávania hĺbky
jeho milosrdenstva, odpustenia a vzácneho daru milosti. Obraz Boha, ktorý v sebe
niesol, bol taký príťažlivý, že jeden z jeho
učeníkov, ktorý poznal beznádej nášho
sveta a tmu hľadania a pochybovania, mu
jedného dňa povie: „Pane, a ku komu by
sme išli, ty máš slová večného života“ (Jn

6, 69).
Tajomná cesta Svetla od Boha k človekovi pokračuje v živote Slova, ktoré sa vo
vianočnej udalosti stalo Telom a prebývalo
medzi nami. Tajomstvo Svetla, z ktorého sa
postupe stáva jasný deň, nie je teda ďaleko
od nás. Veď On je Emmanuel – Boh s nami.
Je žijúcou prítomnosťou v dare eucharistie
a pokračujúcim zázrakom pravej slobody
a úprimnej lásky. Celý advent som sa tešil
na ranné sväté omše, tzv. roráty, ktoré mali
neopakovateľnú atmosféru umocnenú
svetlom blikotajúcich sviec a radostného
očakávania...
Aj preto sa opäť teším na Vianoce. Teším sa na ich krásne zvyky a tradície, ktoré
sú tak blízke nášmu slovenskému ľudu. V
uplynulom roku sme si pripomenuli 1150
rokov od príchodu vierozvestov sv. Cyrila a
Metoda. Aj náš národ – podobne ako Izrael
– dlho očakával príchod Mesiáša, ktorého
nám svojou misiou priniesli solúnski bratia.

Z tieňov a obrazov nás priviedli k poznaniu
pravdy, ktorá na seba vzala podobu betlehemského dieťaťa Ježiša.
Stáročiami znejúca prosba i pozvanie
všetkých kresťanov chce hlasne zaznieť aj
počas týchto sviatočných dní: ( את אנרמMarana tha! – Príď, Pane!) Nech táto prosba
o svetlo a o návrat časov plných pokoja
a zmierenia je určená aj pre tohoročný
predvianočný čas. Pretože mnohé tmy
a obrazy má aj naša doba, nechajme v našich rodinách znovu zažiariť v plnom jase
„pravé betlehemské Svetlo“ ktoré o sebe
povedalo: „Ja som prišiel na svet ako svetlo, aby nik, kto verí vo mňa, neostal v temnote a tôni smrti“ (porov. Jn 12, 36).
Milí priatelia, v mene svojom i našej
rehoľnej komunity vám i vašim rodinám
vyprosujeme požehnané vianočné sviatky
a celý nastávajúci rok plný Kristovho svetla.
P. Bruno Branislav Donoval, OP, kaplán

Zároveň vás chceme srdečne pozvať na nasledujúce duchovné akcie
v Kostole Povýšenia sv. kríža v Dunajskej Lužnej:
Predvianočná spoveď:
Sobota 21. 12. 2013
15.00 – 18.00 hod. vysluhovanie
sviatosti zmierenia
Program bohoslužieb:
24. 12. 2013 (Štedrý deň)
07.30 hod.		ranná svätá omša
24.00 hod.		polnočná svätá omša
25. 12. 2013 (Narodenie Pána)
07.30 hod.		svätá omša „pastierska“
09.00 hod.		svätá omša pre rodiny s deťmi
10.30 hod.		svätá omša pre farníkov
16.00 hod.		Vianočný koncert chrámového zboru
26. 12. 2013 (Sv. Štefana, prvého mučeníka)
Sväté omše budú (07.30 a 10.30 hod.)
15.00 hod. 		Jasličková pobožnosť
29. 12. 2013 (Sviatok – Svätej rodiny)
Sväté omše budú (07.30, 09.00 a 10.30 hod.)
14.00 hod.		Koledovanie Dobrej noviny (prihlášky v kostole)
31. 12. 2013 (Sv. Silvestra I., pápeža)
16.00 hod.		svätá omša
17.00 hod.		Ďakovná pobožnosť na konci roka
01.01. 2014 (Slávnosť – Panny Márie Bohorodičky)
Sväté omše 7.30 a 10.30 hod.
Kontakt na farský úrad: Tel: 02/ 45980131, 02/ 45649865
www.dunajskaluzna.fara.sk
e-mail: farnostdl@dominikani.sk
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Posolstvo k novému roku 2014
Pri vstupe do nového roku si zvyknú ľudia dobrej vôle povedať cez vinše
mnoho blahoprianí. Keďže duchovní
predstavitelia našej obce boli požiadaní
redakčnou radou, aby sme prispeli do
obecného spravodaja, dovoľte aj mne,
aby som tak mohla urobiť aj prostredníctvom obecného časopisu Lužniansky
spravodaj, keďže s viacerými nie je možné sa stretnúť osobne.
Nech sme už v obci akéhokoľvek vyznania alebo aj bez, my – kresťania, pri
vstupe do novej etapy života v každom
novom roku začíname v mene Ježišovom.
Prvého januára nie je v kalendári meno,
tam patrí meno Ježiš, preto v mene Ježiša
Krista kresťania na celom svete začneme
aj rok 2014, ktorý je pred nami. Biblickým
textom, ktorým seba i vás budem sprevádzať, je Evanjelium Jánovo, najmladšie zo
štyroch v Novej zmluve, kde v kapitole 6.
vo veršoch 37-38 sú napísané evanjelistom Jánom tieto Ježišove slová: „Všetko,
čo mi dáva Otec, príde ku mne, a kto prichádza ku mne, nevyhodím ho, veď nezostúpil som z neba, aby som konal svoju vôľu, ale vôľu Toho, ktorý ma poslal.“
Aj rok 2014, ktorý prichádza, začíname s menom Ježiš, čo značí Pomocník,
Záchranca, Spasiteľ. On je nebeský hosť,
ktorý prišiel na túto zem v plnosti času,
aby všetkým ľuďom dobrej vôle ukázal
cestu spásy. On zostúpil z neba, aby nás
raz priniesol do neba. Hoci pod slovom
„nebo“ mnohí rozumejú len vesmír posiaty hviezdami, či oblohu, aj nás pohľad
na toto nebo fascinuje a od počiatku
vekov aj nebo ľudí zaujímalo. Kresťania,
ideme ďalej. Biblia nám hovorí o novom
nebi a novej zemi, kde Božia spravodlivosť prebýva a kde verní boží majú prebývať s Bohom.
Toto svedectvo počujeme aj zo slov,
ktoré sú vyššie citované ako slová Pána
Ježiša. V nich nám aj do nastavajúceho
roku Spasiteľ sveta odkrýva Božiu vôľu
a prináša Božiu lásku. A to nie iba protekčným, ktorí by si robili veľké nároky na
Božiu lásku, ale všetkým ľuďom dobrej
vôle. Z textu zhrniem obsah veľmi vzácny pre mňa osobne, ale aj pre vás, milí
čitatelia.
1/ Pán Ježiš nikoho nevyhadzuje,
2/ Božiu vôľu zjavuje a
3/ Večný život daruje.
Božia vôľa je iná ako vôľa človeka. Boh
vie, ako náš Otec, čo jeho deti potrebujú, preto by sme sa mali aj my všetci bez
rozdielu postaviť a žiť pod vôľou Božou,
o ktorej vieme z Biblie. Aj v nastavajúcom

roku si ju môžeme čítať a žiť, ako Boh od
nás očakáva, lebo nám svojho Syna Ježiša
daroval, aby nám v ňom ukázal cestu záchrany, každému človeku pre večný život.
Priateľ nášho reformátora Dr. Martina
Luthera Bugenhagen v jednej modlitbe
prosil, aby ho Boh oslobodil od vlastnej
zlej vôle. A to potrebujeme aj my, ľudia
dnešnej doby. Božia vôľa je dobrá, preto
ona má viesť a usmerňovať našu vôľu.
Lebo je to vôľa Božej lásky k nám. Len
ona nás skrze Ježiša Krista môže posilňovať aj pri vstupe do nového roku. Nevieme síce, čo nás čaká, ale v odovzdaní sa
do vôle Božej môžeme vykročiť s nádejou
a optimizmom.
Nedávno som našla jeden starší český
časopis z r. 1983 /Kostnické jiskry/, kde
bol uverejnený článok o astronautovi
Jamesovi Irvingovi. Tam sa píše, že tento
muž v mladom veku nebol pevný vo viere, ako mnohí mládežníci. Viac myslel na
letectvo ako na Boha. Hovorí, že si ho Boh
sám našiel, a keď v r. 1971 letel na Mesiac
a tam sa prechádzal, spomína, že si odriekal slová 121. žalmu: „Pozdvihujem svoje
oči k výšinám, odkiaľ mi príde pomoc?
Moja pomoc je od Hospodina, ktorý uči01.12.2013
08.12.2013
15.12.2013
22.12.2013
24.12.2013
25.12.2013
26.12.2013
29.12.2013
31.12.2013
01.01.2014
05.01.2014
06.01.2014
12.01.2014

rok požehnaný pre všetky rodiny v našej obci
aj v jej okolí. Bude tomu tak vtedy, keď nový
rok začneme v mene Ježišovom.
Prajem vám, milí čitatelia, aby sme dokázali prekonávať našu neraz zlú vôľu a ochotne
sa dokázali podriadiť pod vôľu Božiu. Tak bude
náš život - osobný i spoločenský plný radosti
a požehnania z výsosti, ako je to vyjadrené aj
v slovách nádhernej piesne, ktorú nacvičuje
náš zborový spevokol do nového roku 2014.
Pokúste sa naučiť naspamäť tie slová, lebo
vám môžu poslúžiť ako vzácny vinš do nového
roku pre blízkych a priateľov.
Daj Boh šťastia tejto zemi, všetkým ľuďom v nej. Nech im slnko jasne svieti každý
Boží deň. Nech ich sused v láske má, nech im
priazeň zachová. Daj Boh šťastia tejto zemi,
všetkým ľuďom v nej! Daj Boh šťastia tejto zemi, všetkým národom. Nech im svetlo
hviezdy lásky ožaruje dom. Hladným chleba
dobrého, chorým zdravia pevného. Daj Boh
šťastia tejto zemi, všetkým národom! Dopraj
Bože, svojmu dielu večné trvanie. Nech sa
samo nezahubí, všetci prosíme. Rybám čistej vody daj, vtáctvo a zver zachovaj. Dopraj
Bože svojmu dielu večné trvanie!
Zároveň vám oznamujeme z nášho Evanjelického cirkevného zboru a.v. v Dunajskej
Lužnej, že počas adventnej doby a cez nastavajúce sviatky vianočné ako aj na začiatku
roku 2014 služby Božie budú v tomto poradí:

– Prvá adventná nedeľa – bohoslužby o 10 hod.
– Druhá adventná nedeľa – bohoslužby o 10 hod.
– Tretia adventná nedeľa – bohoslužby o 10 hod.
– Štvrtá adventná nedeľa – bohoslužby s Večerou Pánovou o 10 hod.
– Štedrý večer – bohoslužby s programom detí o 16.30 hod.
– 1. sviatok vianočný – bohoslužby o 10 hod.
– 2. sviatok vianočný – bohoslužby s Večerou Pánovou o 10 hod.
– Nedeľa po Vianociach – bohoslužby o 10 hod.
– Silvester – záverečné bohoslužby o 16.30 hod.
– Nový rok – bohoslužby o 10 hod.
– Nedeľa po Novom roku – bohoslužby o 10 hod.
– Zjavenie Krista Pána mudrcom o 10 hod.
– Nedeľa misie – bohoslužby o 10 hod.

nil nebo i zem.“ O svojej ceste na Mesiac
poznamenal: „Plne som dôveroval Bohu
a mal som istotu, kam idem, ak túto cestu k Mesiacu neprežijem.“ Bol si istý, že
je v Božích rukách, nemal strach, lebo sa
odovzdal do Božej vôle. Ten muž sa stal
neskôr predsedom misijnej spoločnosti
a pracoval pre Božie veci. V jednej z jeho
publikácií hovorí: „Nie je dôležité, že som
chodil po Mesiaci, dôležitejšie je, že Pán
Ježiš chodil po tejto Zemi.“
Nielen J. Irving, ale aj my si osvojme
toto vyznanie a priblížme sa celou svojou
bytosťou k tomu, v ktorého mene a v danej realite života chceme vstúpiť do nastavajúceho roku 2014. Máme sa prečo
tešiť aj nádejať, že môže byť nastavajúci
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Okrem tohto
obdobia služby
Božie sa konajú
v našom kostole každú nedeľu
o 10 hodine.
Srdečne pozývame aj nových obyvateľov,
ktorých s láskou
a otvorenou náručou očakávame.
Elena Ružeková
evanjelická
farárka
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VYHODNOTENIE SÚŤAŽE O NAJKRAJŠÍ BALKÓN A PREDZÁHRADKU
Ocenenie
1.cena
2. cena
3. cena

„Balkóny“
Irena Žernovičová
Hela Vodnyánszká
Milka Brynkusová
a Mária Fajnorová

Ocenenie
1.cena
2.cena
3.cena

„Predzáhradky“
Štefánia Plechová
Zdenka Hanuliaková
Gitka Pažitná

Výnimočná cena za
„dlhoročnú estetickú
úpravu balkóna“
Eva Fajnorová a Irena Jašurová

MESIAC ÚCTY K STARŠÍM
„Čas letí ako bláznivý...,“ mohli by sme si zaspievať spolu so
známym spevákom. Privítali sme október – Mesiac úcty k starším.
Pri tejto príležitosti zorganizoval výbor Jednoty dôchodcov na
Slovensku v Dunajskej Lužnej dňa 19. októbra 2013 v miestnom
kultúrnom stredisku posedenie pre svojich členov. Milé privítanie,
krásne prestreté stoly, dobré jedlo a vínko – to všetko osviežilo
myseľ prítomných. A nielen to!
Sugestívne vystúpenie detského folklórneho súboru Červené
jabĺčko z Rovinky nejedného z prítomných vrátilo do čias, keď
si zaspieval a zatancoval predvádzaný repertoár. Zopár hrejivých
slov v príhovore pani Márie Awwadovej, predsedníčky Jednoty dôchodcov na Slovensku v Dunajskej Lužnej, umocnilo slávnostnú
atmosféru v sále.

Nasledovala prezentácia fotografií kvetmi obsypaných balkónov a predzáhradiek v súťaži O najkrajší balkón a predzáhradku.
Zábery na bohatosť nápadov ulahodili každému oku. Slová
uznania si zaslúžia všetci nadšení „opatrovatelia“ svojho okolia. Aj
takto prispievajú seniori ku kultivovanému okoliu v našej obci.
Nasledovali naši jubilanti, ktorí si prevzali kytice, darčeky
a úprimné blahopriania.
Starosta našej obce pán Štefan Jurčík ocenil vo svojom príhovore prácu, odhodlanie, entuziazmus seniorov.
Stretnutie pokračovalo konzumáciou chutného jedla, zákuskov, ovocia. Samozrejme, že bez povšimnutia nezostalo ani vínko.
Zaznela aj melodická pieseň, veselý smiech a na záver všetkým
srdečná vďaka.
Spracovala: Ing. Tatiana Uličná

Tie, ktoré sa o skvelý priebeh
akcie zaslúžili najviac.

Lužniansky spravodaj 4/2013		
stúpeným súborom prevzala vedúca pani
Jáchimová z rúk predsedníčky pobočky
spolku pani Oľgy Reptovej ďakovný list folV predvečer 95. výročia vzniku prvej klórnemu súboru aj jej osobne za spolupráČSR dňa 26. októbra sa v našej obci usku- cu pri akciách, ktoré spolok organizuje.
točnilo regionálne stretnutie pod názvom
„Odkiaľ a kam“ pod záštitou predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Pavla
Freša. Stretnutie pripravila pobočka Spolku
rodákov M. R. Štefánika v Dunajskej Lužnej v spolupráci s obcou, základnou školu
a cirkevným zborom a.v. ECAV. Stretnutia
sa zúčastnili okrem domácich členov spolku
a spoluobčanov aj rodáci z družobných obcí
Priepasné a Košariská. Stretnutie malo časť
pietnu, kultúrnu, odbornú a neformálnu.
V rámci pietnej časti sa uskutočnil akt kladenia kvetov k pamätníku M. R. Štefánika
v areáli evanjelického chrámu v Dunajskej

ODKIAĽ A KAM

Lužnej za účasti predsedu Bratislavského
samosprávneho kraja, zástupcov samospráv z Priepasného, Košarísk, Dunajskej
Lužnej, Miloslavova, Spolku rodákov M. R.
Štefánika Košariská ako aj pobočky Spolku rodákov M. R. Štefánika v Dunajskej
Lužnej. Hlavný program bol v miestnom
kultúrnom stredisku, ktorý otvoril starosta
obce pán Štefan Jurčík a privítal všetkých
hostí: predsedu Bratislavského samosprávneho kraja pána Pavla Freša, starostu obce
Priepasné pána Petra Czereho, starostku
obce Košariská pani Annu Abramovičovú,
starostu obce Miloslavov pána Milana Baďanského, zástupcu Nadácie M. R. Štefánika pána Vrábla, zástupcu Spolku rodákov
M. R. Štefánika Košariská pána Jána Kyščiaka a pána Vladislava Valihoru, pani farárku Elenu Ružekovú a riaditeľku ZŠ pani
Ivetu Slobodníkovú. Význam stretnutia, na
ktorom si tradične od roku 2006 pripomína
Spolok rodákov v Dunajskej Lužnej spolu
s obcou výročie vzniku prvej ČSR, ale aj
Deklaráciu slovenského národa z 30. októbra 1918, ktorou sa slovenský národ prihlásil k vzniknutej československej republike, ale aj význam osobnosti M. R. Štefánika
ako jedného zo spoluzakladateľov našej
prvej štátnosti, priblížili vo svojich krátkych
príhovoroch a vstupoch: pp. Jurčík, Frešo,
Abramovičová, Czere, Kyščiak, Ružeková,
Vrábel, Reptová.
V rámci kultúrneho programu vystúpili
členovia folklórneho súboru Prvosienka zo
Šamorína, pod vedením pani Ľudky Jáchimovej. Po ukončení ich príspevku pred na-

V odbornej časti stretnutia, ktoré
malo názov „Odkiaľ a kam“ /tak ako aj
celé stretnutie/ privítala moderátorka
stretnutia Oľga Reptová spoluautorov
knihy s identickým názvom „Odkiaľ a
kam“, pána Grigorija Mesežnikova,
prezidenta Inštitútu pre verejné otázky,
a pána Juraja Buzalku, docenta Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK
v Bratislave (vnuk nášho zosnulého ev.
farára p. Buzalku). Pán Grigorij Mesežnikov hovoril vo svojom príspevku o česko-slovenskej vzájomnosti, o odkaze Československa a 20
rokov samostatnosti. Poukázal aj na
trvalý odkaz spoluzakladateľov prvej
štátnosti, vrátane M. R. Štefánika,
ktorý je stále prítomný vo verejnom a
politickom rozhovore. Svoj príspevok
,,Ako spomínať na Československo“
začal jeho autor pán Juraj Buzalka výpočtom a spomienkou na rôzne výročia udalostí našej novodobej minulosti
a ako si ich všímali médiá.
Skutočnosť, že 28. október, výročie založenia Československa, nie je
na Slovensku štátnym sviatkom, je príznačné najmä slovakizáciou minulosti. Dotkol sa
tiež skutočnosti, že ČSR nebola najpohodlnejším domovom pre všetkých, ale v porovnaní so susedmi sa nemala za čo hanbiť.
Spomínanie na toto výročie aj dnes potrebujeme hlavne pre univerzálne myšlienky
demokracie a morálneho spoločenstva.
Celé znenie obidvoch príspevkov bude
zverejnené v občasníku spolku rodákov Sinokvet koncom novembra.
V ďalšom bode programu stretnutia
predstavila kurátorka výstavy „Organizácie
a združenia – zdroj bohatej činnosti našej
obce“ pani Mária Ducková-Adamcová výstavu, ktorá obsahuje viac ako 30 posterov
o činnosti občanov v nedávnej minulosti, ale
aj v súčasnosti. Detailnejšie sa zaoberala
činnosťou Miestnej odbočky Matice Slovenska a pobočky Spolku rodákov M. R. Štefánika, pričom poukázala na ich osvetovú
a výchovnú činnosť najmä medzi mládežou.
Záver stretnutia patril neformálnemu
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stretnutiu s účastníkmi stretnutia, ktoré
malo názov „Keď sa rodáci stretajú a majú
si čo povedať“. Ambíciou tejto časti tradičného stretnutia občanov Dunajskej Lužnej
a občanov z družobných obcí Priepasné
a Košariská je udržať a utužiť dlhoročné priateľstvo. V tejto časti programu odovzdala predsedníčka pobočky
spolku starostovi Dunajskej Lužnej
pánovi Jurčíkovi ďakovný list pri príležitosti 95. výročia vzniku prvej ČSR
za aktívny prístup a podporu pri organizovaní regionálneho stretnutia a za
podporu pri udržiavaní družby medzi
rodákmi.
Po občerstvení, ktoré pripravil
kolektív školskej jedálne pod vedením pani Némethovej a tiež členky
pobočky Spolku rodákov M. R. Štefánika, sa spievali známe i menej známe prekrásne ľudové piesne. Keby nebolo
nepríjemné jesenné počasie a naši priatelia
nemali pred sebou dlhú cestu, ktovie, kedy
by hlasy spevákov stíchli.
Vďaka patrí mnohým subjektom – predovšetkým Bratislavskému samosprávnemu kraju, obci Dunajská Lužná, pobočke Spolku rodákov M. R. Štefánika, ktorí
prispeli aj finančne, miestnemu kultúrnemu
stredisku, spoločnosti Dobré jablká, školskej jedálni a FS Prvosienka.

A tiež šikovným členkám pobočky spolku, ktoré napiekli výborné koláče, a to: pp.
M. Stoličnej, E. Vláčilovej, E. Závadovej,
E. Slávikovej, Z. Hrajnohovej, B. Ševčíkovej,
A. Klčovej, A. Pepichovej, M. Fajnorovej,
M. Šóšovej, Z. Tesárikovej, A. Tesárikovej,
A. Šarközyovej a B. Plačkovej.
Za pomoc pri príprave a pri realizácii
úspešného priebehu stretnutia ďakujeme
dobrovoľníkom manželom Andrei a Mariánovi Tesárikovcom, Zlatici Tesárikovej,
Anne Ághovej, Ivanovi Fajnorovi, Alžbete
Ševčíkovej, Oľge Ivanovej, Michalovi Ďurecovi, Márii Duckovej-Adamcovej a Eve Pavelkovej ako aj zamestnankyniam OcÚ pp.
Márii Fajnorovej a Edite Žurkovej.
Autorom obsiahlej fotodokumentácie,
ktorými sú pp. M. Tesárik, A. Tesáriková,
F. Mikulčík, J. Pavlišinová, tiež úprimne ďakujeme.
Oľga Reptová, predsedníčka pobočky
Spolku rodákov M. R. Štefánika Košariská
v Dunajskej Lužnej
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ZELENÁ DUNAJSKÁ LUŽNÁ PRIEBEŽNE O SPOLOČNÝCH AKTIVITÁCH
Väčšina našich akcií, oznamovaných
v minulom čísle, už úspešne prebehla a zostali v nás milé spomienky.
Z pravidelných aktivít nedávno rozbehnutých v zdravotno-relaxačnom centre nás
teší vysoká návštevnosť hlavne na cvičení
„Pilates pre seniorov“. Telocvičňa MEDEOLA je plná obratných seniorov a každý
štvrtok pod odborným vedením pani Ingrid
Záborskej si správnym cvičením upevňujú
zdravie. Po skončení tohtoročného cyklu
budeme pokračovať v cvičení opäť v polovici januára 2014. Samozrejme aj s mladšími ročníkmi, ktoré tiež v plnom nasadení
a veľkom počte v kurzoch sa pravidelne
stretávajú v časoch po senioroch. Pred pilatesom si niekoľko seniorov chodieva zahrať aj stolný tenis. A niektorí z nich sa dali
už aj na ďalšiu pohybovú aktivitu – tango
argentino či spoločenské tance. Sme veľmi radi sľubne sa rozvíjajúcemu aktívnemu
životu našich seniorov.
Na príjemnom celodennom výlete do
múzejnej Viedne nám o čosi mladším zase
ukázali seniori, čo je to „kondička“. V pohode zvládali prejsť množstvo pamiatok,
múzeí a odolali i veľkému tlaku ľudí pri
vojenskej prehliadke pri Hofburgu. Vyšlo
nám nielen slnečné jesenné počasie, ale aj
šťastný a pohodlný návrat domov.
K fyzickej aktivite v telocvični či na výletoch sme doplnili aj duchovnú stravu v podobe návštev kultúrnych podujatí. Jedinečnú atmosféru divadelnej hry Radošinkého
naivného divadla v réžii pána Stanislava
Štepku „Jánošík po 300 rokoch“ sme si užili
11. 11. 2013. V ten deň síce neprišiel Mar-

tin na bielom koni, ale šarmom a vtipom
naplnený večer nedal šancu myslieť na absentujúce snehové vločky.
Keď bude vychádzať toto číslo Lužnianskeho spravodaja, budeme mať za sebou
už aj ďalšiu návštevu divadla, a to „Skrote-

cia, všetky aktivity robíme vo vlastnej réžii
a len pre občanov Dunajskej Lužnej.
Z tohto dôvodu do obecného rozhlasu
už nebudeme dávať vyhlasovať oznamy,
ale ich budete môcť nájsť na oznamovacích tabuliach v zdravotno-relaxačnom

nie zlej ženy“, spojenú s vianočnými trhmi
v Bratislave v nedeľu 1. decembra a aj poldenný zájazd so sprievodcom na vianočné
trhy vo Viedni.
Do budúceho roku 2014 pripravujeme
ďalšie činnosti a veríme, že budú pre širokú verejnosť minimálne tak zaujímavé,
ako je to v súčasnosti.
Ku koncu tohto hodnotenia mi nedá nespomenúť, že Obecný úrad Dunajská Lužná nám spoplatnil vyhlasovanie oznamov
o týchto aktivitách v obecnom rozhlase. Je
to minimálne zarážajúce, pretože naša Zelená Dunajská Lužná je nezisková organizá-

centre a na stránke obce ….. pokiaľ obecný úrad i to nespoplatní. Takže sarkastické
heslo „Všetko pre občana“ …. platí aj v Dunajskej Lužnej.
Blíži sa čas vianočných sviatkov, ku
ktorým vám chceme popriať mnoho krásnych chvíľ v čarovnej atmosfére Vianoc
v kruhu rodiny a najbližších. V novom
roku nech vás sprevádza dobré zdravie,
pokoj, šťastie, dobré medziľudské vzťahy
a pevné priateľstvá.
Eugen a Elena Oltusovci
Zelená Dunajská Lužná,
nezisková organizácia

KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ
PROGRAM V MKS – JESEŇ 2013
JANUÁR
01. január 2014

18. január 2014

Novoročné zimné plávanie
Malá voda, 11,00 hod.
Novoročný prípitok starostu obce
a poslancov OZ – OcÚ DL 15,00 hod.
Farský ples – MKS

FEBRUÁR
08. február 2014
22. február 2014

Ples OFK DL – MKS
Obecné FAŠIANGY – MKS

01. január 2014

Informácie o pripravovaných kultúrno-spoločenských
podujatiach sú priebežne uverejňované na www.dunajskaluzna.sk. V prípade, že máte záujem byť informovaní o pripravovaných podujatiach v Miestnom kultúrnom stredisku
v Dunajskej Lužnej, môžete vašu e-mailovú adresu zaslať
na jana.valasikova@dunajskaluzna.sk.
Redakcia

„Čo nepríde v pravý čas,
to nepríde nikdy“
B. M. Bjørnson

Už len zopár dní a naše dlhoročné kolegyne pani
Mária Fajnorová a pani Anna Pytlová z obecného
úradu a pani Ing. Elena Baráthová zo stavebného
úradu pomyselne zatvoria dvere za mnohými rokmi
strávenými v práci na týchto úradoch. Bude to iste
nemalý medzník v ich živote, ale veríme, že len tak
príjemný, ako si ho samy predstavujú.
Dovoľte vysloviť Vám poďakovanie za všetko, čo sme spolu prežili. Všetkým úprimne a zo
srdca prajeme veľa krásnych a úspešných rokov
v kruhu blízkych a naplnenie svojich túžob v ten
pravý čas.

Starosta obce a zamestnanci – kolegovia
z obecného a stavebného úradu v Dunajskej Lužnej

Lužniansky spravodaj 4/2013		
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VESELO AŽ DO RÁNA

POŠTOVÉ HOLUBY – L E T U Z D A R

Davy vyparádených dám a pánov smerujúcich v sobotu
23. 11. do MKS Dunajská Lužná svedčili o tom, že sa koná 14.
školský ples.
Pre 250 tancachtivých účastníkov boli slávnostne pripravené obe sály. Vo veľkej hostí zabávala skupina Proteus zo Senice
a v malej tanečníci do piatej rána ,,šaleli“ vďaka DJ Heňovi z rádia Sity. Program plesu bol pestrý a veríme , že aj zaujímavý.
Hostia si mohli pozrieť tanečné vystúpenie malých i väčších latino – tanečníc z našej školy. Dievčatá zaujali nielen novými kostýmčekmi, ale aj krokovými variáciami. Po nich predstavil svoje
dospelácke umenie folklórny súbor Prvosienka zo Šamorína.
Rovnako príťažlivé bolo vystúpenie našich tradičných hostí – tanečníkov spoločenských tancov Grétky a Roba, ktorí sa vznášali
na parkete v elegantných šatách nielen v úvodnom programe,
ale i počas prestávok. Dramatické napätie priniesli počas večera
tanečnice zo súboru La suerte, ktoré mali zaujímavé a dráždivé
nielen oblečenie, ale aj pohyby.
Večera od našich školských kuchárok bola chutná a nezahanbili sa ani sponzori, ktorým ďakujeme za pestré a hodnotné
dary. Najväčšou devízou sponzorov bolo to, že mali chuť akýmkoľvek spôsobom prispieť svojím darom k úspechu večera.
V závere by sme sa chceli poďakovať za ústretovosť pánovi
starostovi Š. Jurčíkovi, kolektívu zamestnancov MKS, p. Rudolfovi
Rosskopfovi , p. Petrovi Gajdošovi, pani učiteľkám a kuchárkam
a Majke Hrajnohovej zo základnej školy a členom rady školy za
pomoc pri organizovaní plesu, obsluhujúcim dievčatám a chlapcom za chuť pomôcť svojej bývalej škole, p. Betke Osuskej za
starostlivosť o šatňu, p. Vozárovej, rod. Cingelovej, za pomoc
v kuchyni a Jankovi Plačkovi a Ivanovi Plačkovi za odvoz stolov.
Odozvy na ples boli pozitívne, čo nás teší aj zaväzuje, aby bol
výročný 15. školský ples rovnako úspešný.

Vážení spoluobčania, dovoľte aj nám, aby sme Vás informovali
o pretekovej činnosti Základnej organizácie chovateľov poštových
holubov Dunajská Lužná v roku 2013.

Iveta Slobodníková, riaditeľka školy
a Eugen Oltus, predseda rady školy

Po krátkych individuálnych tréningoch poštových holubov začala v mesiacoch máj – júl 2013 hlavná preteková sezóna, ktorá
pozostávala zo 17 pretekov z Česka a Nemecka v rozpätí od 160
– 750 km. Po sčítaní dosiahnutých bodov v jednotlivých pretekoch
vyšlo takéto poradie úspešných chovateľov:
1) Róbert + Richard Varga (6)
4 292 bodov
2) Ladislav Madaj (9)
4 180 bodov
3) Ladislav Fule (10)
3 946 bodov
Na rozhraní mesiacov august – september 2013 pokračovala
ďalej preteková sezóna mláďat (súťažia len holuby ročníka 2013).
Toto zápolenie pozostávalo z piatich pretekov z Česka v rozpätí od
160 – 360 km. Táto súťaž dopadla nasledovne:
1) Ladislav Fule (1)
1 589 bodov
2) Viktor + Vladimír Špindor (6)
1 476 bodov
3) Jozef Cingel ml. (9)
1 377 bodov
Poradové číslo v zátvorke za menom chovateľa udáva jeho
umiestnenie aj v rámci celého Oblastného združenia chovateľov
poštových holubov Bratislava v konkurencií cca 140 chovateľov.
Výbor základnej organizácie

VIANOČNÝ PRÍSPEVOK
Oznamujeme dôchodcom, rodičom s tromi a viacerými deťmi do 15 rokov a rodičom, ktorí majú invalidné
dieťa, že aj tento rok bude obecný úrad vyplácať vianočné príspevky.
Zároveň žiadame, aby ste si so sebou priniesli občiansky preukaz a dôchodcovia, ktorým vznikol nárok na dôchodok v tomto roku, si musia so sebou priniesť výmer dôchodku.
Vianočné príspevky sa budú vyplácať v období od
9. do 18. decembra 2013 v stránkových dňoch:
09. 12. 2013 pondelok
v čase od 8.00 do 11.30 hod.
a popoludní od 12.30 do 14.30 hod.
11.12. 2013 streda
v čase od 8.00 do 11.30 hod.
a popoludní od 12.30 do 15.30 hod.
13. 12. 2013 piatok
v čase od 8.00 do 12.00 hod.
16. 12. 2013 pondelok
v čase od 8.00 do 11.30 hod
a popoludní od 12.30 do 14.30 hod.
18. 12. 2013 streda
v čase od 8.00 do 11.30 hod.
a popoludní od 12.30 do 15.30 hod.
Po tomto termíne nevyzdvihnuté príspevky strácajú platnosť, čiže nebudú vyplatené.
Zuzana Mészárosová
evidencia obyvateľstva, OcÚ

UŽITOČNÉ INFORMÁCIE PRE OBČANA DUNAJSKEJ LUŽNEJ
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ĽADOVÉ MEDVEDE Dunajská Lužná
Od jesene roku 2012 v našej obci pôsobí
klub otužovania a diaľkového plávania Ľadové medvede Dunajská Lužná. Početne
malý klub s počtom 5 členov sa za 12 mesiacov existencie v spolupráci s Ľadovými
medveďmi Bratislava (členom je aj operný
spevák Martin Babjak – www.ladovemedvede.sk) stačil uviesť zorganizovaním 10.
ročníka Memoriálu Vlada Skovajsu (pláž
reštaurácie Mango na Malej vode) a sériou troch letných vytrvalostných plávaní na
Veľkej vode, pričom augustové vytrvalostné plávanie bolo asi s najväčšou stredoeurópskou koncentráciou plavcov, ktorí
preplávali Lamanšský prieliv (La Manche),
a to traja individuálne a piati v štafetách.

Najvýznamnejšie výsledky sme zaznamenali vďaka účasti na otužileckom plávaní
na riekach Dunaj, Váh a Morava, kde sme
plávali najdlhšie trate – 1 km a viac. Do
kalendára otužileckej sezóny 2013/14 sa
nám podarilo zaradiť celoslovenské stretnutie ľadových medvedíc na pláži reštaurácie Mango na Malej vode dňa 9. marca
2014 a 4. celoslovenské diaľkové plávania
vo Veľkej vode.
Osobitne sa uskutoční 2. ročník novoročného plávania na Malých Košariskách
1. 1. 2014 o 11,00 hod., kde sú pozvaní
všetci záujemcovia a bude aj novoročný
otužilecký prípitok. Aký? Kto príde, ten sa
dozvie. A stačí byť len divákom. Pozývame

vás týmto na pravidelné tréningové plávania so stretnutiami na pláži reštaurácie
Mango na Malej vode každú sobotu o 14
hod. a každú nedeľu o 11 hod.. Ďalšie informácie o činnosti klubu sa dozviete na
e-mail adrese bs5262@gmail.com a mobilnom kontakte 0918 963 377. Nájdete
nás aj na facebooku – Ľadové medvede
Dunajská Lužná.
PhDr. Blažej Slabý, CSc.
vedúci klubu Ľadové medvede
Dunajská Lužná

Stavebná spoločnosť Dunajská Lužná s.r.o.
ponúka na predaj novopostavené garáže v lokalite
Nové Košariská pri reštaurácii Maštal pub.

Záujemci sa
môžu hlásiť
na tel. č.
0903 701 786
alebo
0903 266 533.

Lužniansky spravodaj 4/2013
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STOLNOTENISOVÁ SEZÓNA 2012/2013 V DUNAJSKEJ LUŽNEJ
V stolnotenisovej sezóne 2011/2012
sa A-družstvo umiestnilo na 5. mieste z
12 družstiev piatej ligy. Bez Jána Beleša,
ktorý pre veľmi zlé podmienky pre stolný
tenis v Dunajskej Lužnej hrával v 2. lige,
kedy hosťoval dva roky v družstve Stavbár
“A” s vynikajúcimi individuálnymi výsledkami (viac ako 50 % úspešnosť). B-družstvo
sa umiestnilo na 8. mieste z 12 družstiev
v ôsmej lige.
Aj vďaka vynikajúcim individuálnym
výsledkom Jána Beleša ponúkli bratislavské riadiace orgány stolnotenisových
súťaží Dunajskej Lužnej hrať v sezóne
2012/13: a) A-družstvu v 2. lige (!!!) a B-družstvu v 7. lige. V celej stolnotenisovej
histórii Dunajskej Lužnej ani A- ani B-družstvo v tak vysokých súťažiach ešte nehrali.
Pritom v 2. lige neexistuje také družstvo
ako je družstvo Dunajskej Lužnej: a) čisto
amatérske, b) zložené iba z domácich hráčov z Dunajskej Lužnej. V tomto sa stolnotenisový oddiel diametrálne odlišuje
od futbalového oddielu Dunajskej Lužnej.
A-družstvo, už posilnené Jánom Belešom, po skončení sezóny 2012/13 vypadlo
z 2. do 3. ligy. B-družstvo skončilo v 7. lige
v strede tabuľky a udržalo sa v nej.
Šiesti hráči A-družstva a B-družstva pomohli v Dunajskej Lužnej pri organizovaní
súťaží neregistrovaných v stolnom tenise v
piatich rôznych kategóriách. Stolní tenisti

Poradie v kraji

Meno

viedli v základnej škole jeden rok krúžok
stolného tenisu, aby sa úroveň stolného
tenisu dosiahnutá po cca 15 rokoch udržala aj v ďalších rokoch vďaka mladej generácii.
Celosvetová kríza športovaniu vôbec
nepraje. Obecný úrad napriek výborným
výsledkom podporuje stolnotenisový oddiel nasledovným spôsobom: a) poplatok
základnej škole za užívanie telocvične počas zápasov v telocvični v sezóne 2011/12:
2000 eur; v sezóne 2012/13 v rozpočte na
začiatku roka pridelených 2000 eur, neskôr bez prechádzajúceho upozornenia
a uvedenia dôvodu skrátených na 1000
eur; v nastávajúcej sezóne 2013/14 už
iba 300 eur na telocvičňu; b) na ďalšie výdavky každoročne 300 eur. Nezavážilo ani
to, že aj stolní tenisti prispievajú k reprezentácii obce a k šíreniu dobrého mena
Dunajskej Lužnej. Obcou požadovaný poplatok za prenájom priestorov telocvične
základnej školy je 12 eur za hodinu. Pritom
stolní tenisti potrebujú pre hru iba svetlo
a bezvetrie. A-družstvo hráva zápasy bez
tréningov a pokúša sa aj domáce zápasy
odohrať u súperov.
V nižšie uvedenej tabuľke uvádzame
oficiálne výsledky a umiestnenie hráčov
Dunajskej Lužnej v krajskom rebríčku. Celkove bolo hodnotených 692 hráčov. Z tabuľky je zrejmé, že všetci hráči Dunajskej

Družstvo
A – 2. liga (12/12)
B – 7. liga (5/12)

Lužnej si zlepšili svoje postavenie napriek
skľučujúcej situácii, neporovnateľne horšej, akú majú iné stolnotenisové oddiely. Každému musí byť jasné, že za týchto
okolnosti sa dosiahol vrchol a so stolným
tenisom to v budúcnosti pôjde v Dunajskej
Lužnej strmo dole kopcom, smerujúc k zániku stolnotenisového oddielu.
Športovanie, a je jedno o aký druh
ide, je nepopierateľne dôležité pre formovanie osobnosti a jej charakterových
vlastností. Podceňovanie tejto skutočnosti a šetrenie na nesprávnom mieste
bude mať katastrofálne následky pre celú
populáciu SR. V profesionálnom športe je
to práve naopak: dopingy, podvody, podplácania, čierne fondy. V ňom nejde o etiku, morálku ale o peniaze. To nenazývam
športovanie.
Ivan Baláž
predseda stolnotenisového oddielu

Body

5,75308

za sezónu
2012/2013
3,19383

50 % za sezónu
2011/2012
2,55925

D. Lužná A

4,23320

2,77792

1,45528

Lunák Miroslav

D. Lužná A

4,09771

2,78537

1,31234

120

Cholvadt Pavol

D. Lužná A

4,09522

2,75714

1,33808

120

140

Patyla Jozef

D. Lužná A, B

3,61060

2,49714

1,11346

310

327

Pogáč Tomáš

D. Lužná B

1,35085

0,78824

0,56261

332

349

Awwad Samír

D. Lužná B

1,21056

0,49714

0,71342

345

361

Benko Peter

D. Lužná B

1,11224

0,57500

0,53724

370

385

Hermann Peter

D. Lužná B

0,99527

0,76818

0,22709

371

386

Kolev Michail

D. Lužná B

0,99489

0,50000

0,49489

424

438

Beleš Jozef

D. Lužná B

0,65801

0,30857

0,34944

439

452

Kapustík Peter

D. Lužná B

0,59143

0,39429

0,19714

508

521

Papulák Matej

D. Lužná B

0,30558

0,10857

0,19701

566

577

Rysula Bohumil

D. Lužná B

0,16794

601

609

Papulák Pavol

D. Lužná B

0,07714

2013/14

2012/13

31

62

Beleš Ján

D. Lužná A

90

112

Baláž Ivan

97

119

98

celkom

0,16794
0,05143

0,02571
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ZOZNAM NARODENÝCH DETÍ
od októbra 2012 do októbra 2013

Marián
Michal
Nela
Oliver
Simon Simcha
Jakub
Tibor
Ela
Stela
Nina
Oliver
Veronika
Vanda
Viliam
Oliver Eliam
Dorota
Daniel
Natália
Richard
Natália
Nikolas
Marek
Hana
Damian
Barbora
Viktória
Viktor
Šimon
Matej
Tobias Denis
Michaela
Eva
Zuna
Tobias
Filip
Alica
Mia
Júlia
Šimon
Lenka
Tamara
Oliver
Adam
Milan
Maximilián
Viktor
Ján
Alexandra
Lea

Kováč
Rokosz
Tomaštíková
Krajňák
Šefčovič
Hričák
Puchner
Marušincová
Pandula
Kollárová
Vanc
Závadová
Mikovínyová
Száraz
Svoboda
Dugasová
Onofer
Balková
Majer
Mora Mera
Míža
Jančiar
Mikulajová
Horník
Krištofíková
Vondráčková
Rovný
Cingel
Žernovič
Hazucha
Dubovská
Ferenc
Angyal
Mikula
Bazso
Hrbáčková
Deáková
Glassová
Buzáši
Trnková
Horníková
Rybár
Dojčan
Onder
Hill
Hudák
Ličák
Lojová
Géhry

Laura
Nicolas
Denisa
Kristina
Elisabeth Anne
Viktória Alex
Matias
Samuel
Nicolas
Pavol
Laura
Artur Oliver
Emily Mária
Sofia
Anna
Benjamín
Emma
Dávid
Kasper Sebastian
Lukáš
Dorota
Samuel
Eliška
Richard
Daniela
Sarah Sofia
Jakub
Tibor
Maral Sofia
Marko
Darma
Lukáš
Adela
Tomáš
Barbora
Liana
Lillien
Dominika
Maxim
Diana
Viktória
Nina
Andrea
Alex
Hana
Dário
Vratko
Liana
Saskia

Kováčová
Vacula
Sýkorová
Spitz
Mareková
Martiniak
Čermák
Janega
Kúdela
Capcara
Majerník
Déneši
Charvátová
Nemčeková
Banyák
Guoth
Baďanský
Lüking
Gálfi
Oceľová
Hubert
Kaščáková
Karička
Rigová
Kotúčková
Polák
Hermann
Hrončová
Kamberovič
Dubovcová
Chrapčiak
Jablonská
Hutira
Plačková
Lukáčová
Šimkovič
Držíková
Garaj
Harmanová
Bubáková
Bárdyová
Martišková
Zmeko
Bučková
Čapkovič
Priesol
Priesolová
Čeri

NAŠI NOVÍ MANŽELIA
Milan Liška
Martin Drmela
Patrik Kubala
Milan Bulog
Pavol Andraško
Martin Majko
Peter Sidor
Martin Králik
Peter Patrnčiak
Tomáš Balko
Jaroslav Ivor
Jozef Bohor

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

Diana Pálová
Gabriela Lintnerová
Alica Sláviková
Aneta Kolarova
Renáta Kerúľová
Eva Marková
Zuzana Pešková
Zuzana Venécziová
Petra Škorvánková
Lenka Ledajová
Barbora Porvazníková
Viola Golianová

Tento rok oslavujú 50. v ýročie
sobáša manželia
I Z A B E L A A J Á N TA K Á C S O V Í
a manželia
LÝ D I A A R U D O L F Z B O N Č Á KO V Í .
Manželia M Á R I A A J O Z E F C I N G E L O V Í
oslávili 65. v ýročie sobáša.
Blahoželáme a prajeme veľa ďalších
spoločných rokov v láske a porozumení.

NAŠI ZOSNULÍ SPOLUOBČANIA

v období od októbra 2012 do novembra 2013
Jozef
Emília
Bohumír
Štefania
Anton
Bernardína
Jozefína
Izabela
Mikuláš
Serafína
Helena
Vladimír
František
Katarína
Emília
Mária
Mária
Helena
Alžbeta
Kamila
Viktor
Jozef
František
Pavel
Jozef
Ján
Mária
Zdeněk
Karol
Tibor
Margita
František
Alžbeta
Elena
Jaroslav
Mária
Marta
Mária
Rozália
Viliam
Štefan

Hubert
Martiniaková
Neshoda
Rybárová
Konrád
Suľová
Ikréniová
Szeibecederová
Szeif
Tresová
Hebelková
Gajdoš
Blaho
Šenkárová
Šenkiriková
Krutá
Sagulová
Fogltonová
Semanová
Cabadajová
Jurčík
Opát
Dubčák
Tomášek
Reindl
Jirku
Vargečková
Olach
Sárközi
Hamar
Lintnerová
Lintner
Csútorová
Stachová
Kropaj
Jamrichová
Tollárová
Gajdošová
Smatanová
Valašík
Kolarov

84
85
67
78
69
70
47
93
84
80
76
77
69
73
84
82
81
84
97
77
77
81
69
68
65
23
87
7
50
64
93
84
88
78
44
78
64
77
74
86
73
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Starosta obce Dunajská Lužná Štefan Jurčík
poslanci Obecného zastupiteľstva Dunajská Lužná
Vás pozývajú na

SLÁVNOSTNÝ PRÍPITOK
pri príležitosti nového roku 2014 a 40. výročia obce Dunajská Lužná
1. januára 2014 o 15 hod. pred budovou
Obecného úradu k Lipe slovenskej ústavy

Na záver .....
Neviem ako vás, milí spoluobčania a priatelia, ale mňa koniec kalendárneho roka poriadne zaskočil. Popri
návale práce dni utekajú jeden za druhým a človek sa nestačí ani čudovať a je tu december. Doba je rýchla,
takmer nemáme čas sa zastaviť, ale práve preto si v týchto dňoch doprajme primeraného odpočinku!
Ľudové tradície, z ktorých často vychádzame v našom kultúrnom dianí, majú svoje opodstatnenie.
Či už ide o obdobie zábav, pôstu, Veľkej noci alebo Vianoc, vždy má konkrétna udalosť opodstatnenie,
ktoré pramení zo vzťahov medzi človekom a prírodou. Práve teraz je čas spomaliť a oddychovať...
Už všade voňajú Vianoce. V mene svojom, v mene poslancov obecného zastupiteľstva i pracovníkov
obecného úradu vám, vážení spoluobčania a priatelia, želám ich príjemné prežitie v kruhu najbližších.
Nech nám duše i mysle pookrejú a naplnia sa naše túžby voči duchovným a materiálnym hodnotám
k úžitku nás všetkých. Zároveň vás pozývam, tak ako po iné roky, na oslavu príchodu nového roka.
S úctou Štefan Jurčík – starosta obce

VIANOČNÝ KONCERT
CIGÁNSKYCH DIABLOV
18. decembra 2013 o 19.00 hod.
MKS Dunajská Lužná
Dobrovoľné vstupné bude venované
Domovskému vzdelávaciemu centru, n.o., Dunajská Lužná,
kde žije 14 mladých dospelých, ktorí vyrastali v detskom
domove a nemajú zabezpečené bývanie. Potrebujú
pomoc pri hľadaní zamestnania a ďalších životných
zručnostiach s cieľom pripraviť ich na vstup
do samostatného života.
Výťažok bude odovzdaný počas koncertu
zástupcovi DVC n.o., Dunajská Lužná.
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14. školský ples 23.11. 2013

Vianočné stretnutie dôchodcov 7. 12. 2013

sála v MKS doslova pukala vo švíkoch

„Otec so synom“ - pán Jozef Cingel starší – minulý rok oslávil so
svojou manželkou nádherných 65. rokov spoločného života

Mikulášska párty v MKS – 8. 12. 2013 – zabaviť sa prišlo 99 detí spolu so svojimi rodičmi

Tradičný chlieb s masťou
a cibuľou pri rozsvietení
vianočného stromu, 1. 12. 2013
Z iniciatívy starostu obce
bol inštalovaný na fontáne
pri rímskokatolíckom kostole
v Jánošíkovej adventný veniec.
Svetlo z postupne zažínaných
sviec bude v adventnom období
osvetľovať okolie každý večer.
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