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Želáme všetkým
obyvateľom našej obce
príjemné l e t n é prázdniny
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UVÍTANIE DETÍ
Dňa 23.4.2016 o 9.30 hod. sa v priestoroch nášho obecného úradu konalo tradičné UVÍTANIE DETÍ. Pozvaných detí bolo 33 spolu
s rodičmi a ďalšími rodinnými príslušníkmi. Zúčastnilo sa ich 24, čomu sa veľmi tešíme, lebo to bola po prvýkrát tak vysoká účasť.
V krátkom programe vystúpili deti z materskej škôlky na Lipnickej ulici.
Zuzana Mészárosová, evidencia obyvateľstva

L e t n é ku lt ú r n e
p o d ujat i a v o b c i
25. jún
Európske Rómske kováčske sympózium
		Miestne kultúrne stredisko
30. júl
Školská stretávka		
			
		
areál základnej školy
10. september
Deň obce
		štadión OFK
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príhovor starostu obce
Vážení spoluobčania, milí priatelia,
neúprosný čas opäť odkrojil kus z kalendárneho roka. Leto je tu,
a ja by som Vás rád informoval, čo sa nám pre Vás podarilo vybudovať, na čom pracujeme a čo pripravujeme.
Ukončené investičné akcie
Okrem desiatok drobných investičných akcií realizovaných v prvom
polroku 2016, štyri najväčšie:
- Celková rekonštrukcia spevnenej plochy pri MKS vrátane parkoviska a chodníka s odvodnením v celkovej hodnote 36 200 €.
- Rekonštrukcia Krátkej ulice i s odvodnením v celkovej hodnote
52 800 €.
- Vybudovanie sociálneho zariadenia na cintoríne v časti Nové
Košariská a jeho rekonštrukcia na cintoríne v časti Jánošíková
v celkovej hodnote 10 500 €.
- Spevnená plocha pod veľkokapacitnými kontajnermi a inštalácia plošinovej váhy na zbernom dvore v celkovej hodnote
30 000 €.
Vybudovaním ostatne menovanej investície i správou zberného
dvora sme sa tak dostali medzi špičku obcí v celom Seneckom okrese. Tu sa žiada pripomenúť, že v zmysle platného VZN zberný dvor
bezplatne prijíma len separovaný zber a bioodpad. Drobný stavebný odpad je v zmysle zákona obec povinná spoplatňovať.
Rozpracované investičné akcie
Na obdobie jún – október máme pripravené investičné akcie s ukončeným výberovým konaním v celkovej hodnote cca 70 000 €. Sú to:
- Rekonštrukcia komunikácie pred školskou jedálňou.
- Rekonštrukcia chodníka na Košariskej ulici od Coop Jednota až
po Krátku ulicu. Na túto akciu plánujeme využiť dotáciu z BSK vo
výške 17 000 €.
- Rekonštrukcia chodníka na Jánošíkovskej a Hlavnej ulici od ihriska Jama až za predajňu Kia.
- Rekonštrukcia a predĺženie chodníka na Školskej ulici od školy
po Krížnu ulicu.
- Rekonštrukcia chodníka na Športovej ulici pred predajňou Moja
Samoška.
- Rekonštrukcia chodníka pred Lurdskou jaskyňou.
- Vybudovanie spevnenej plochy pod vegetačným odpadom na
zbernom dvore vo výške 13 700 €. Touto investíciou bude zberný
dvor dokončený.
- Vybudovanie spevnenej plochy pred železničnou stanicou v Miloslavove o rozlohe 6 000 m2 v hodnote 10 000 €. Investícia sa
realizuje v k. ú. Nové Košariská prioritne pre obyvateľov Dunajskej Lužnej.
- Rekonštrukcia a oprava verejného osvetlenia vo výške cca
60 000 €. Na túto akciu sa nám podarilo získať sponzorský dar
vo výške 30 000 €.
Pripravované investičné akcie:
Zahájenie nadstavby Materskej školy v časti Nová Lipnica v hodnote cca 385 000 €. Táto akcia prinesie zväčšenie kapacity MŠ o 60
detí a získali sme na ňu dotáciu 122 000 €.
Kapacity predškolských zariadení v našej obci sú však stále neuspokojivé, preto pripravujeme v budúcom roku výstavbu 2 nových
materských škôl. V časti Nové Košariská a v časti Jánošíková pri
Coop Jednota. Prvú zabezpečíme z vlastných zdrojov. Vybudovaním
druhej sme zaviazali investora blízkej lokality.
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Ďalšie plánované akcie,
ako sú oprava domu smútku
v časti Jánošíková, oplotenie
cintorína v časti Nová Lipnica, opravy ciest, chodníkov a
vsakovacích šácht v celkovej
hodnote cca 90 000 €, budeme realizovať postupne, po
odsúhlasení v obecnom zastupiteľstve.
Na základe uznesenie OZ
spracoval obecný úrad projektové dokumentácie, architektonické štúdie a geometrické
zamerania na investičné akcie
plánované v rokoch 2016 – 2017 v celkovej hodnote cca 38 200 €.
Menované investičné akcie sú len veľmi stručnou sumarizáciou všetkých akcií obce. Bez podpory by zostali len na papieri.
Preto by som sa chcel poďakovať všetkým poslancom Obecného
zastupiteľstva, ktorí uvedené investície podporili , a pomohli nám
tak zvýšiť kvalitu bývania v našej obci. Zároveň ďakujem všetkým
spoločenským organizáciám za pomoc pri skrášľovaní verejných
priestranstiev a ochotu pri spolupráci s obcou.
Vážení spoluobčania, milí priatelia, je tu čas prázdnin, dovoleniek, horúceho leta i zrejúcej úrody. Úprimne Vám želám jeho
príjemné prežitie a mnoho šťastných chvíľ v kruhu priateľov a najbližších.
s úctou
Štefan Jurčík, starosta obce

NADSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY
V NOVEJ LIPNICI
Vážení občania,
uznesením Obecného zastupiteľstva v Dunajskej Lužnej č. 2016/6-3 zo dňa 14.06.2016 sa zastavili práce na
rozšírení kapacity materskej školy o 50 detí v štádiu schválenia podmienok verejného obstarávania. Tento projekt
opätovne schválilo OZ dňa 22.03.2016 zrušením uznesenia č. 2016/01-20/3 zo dňa 11.02.2016.
K dnešnému dňu obec už preinvestovala na uvedenú
investičnú akciu sumu 27.500,- eur (štúdia, statika, geologický prieskum, projekty, verejné obstarávania).
Na základe rozhodnutia poslancov, ktorým zastavili práce na realizácii plánovanej nadstavby MŠ, boli tieto
investície vynaložené zbytočne, a reálne nám hrozí vrátenie štátnej dotácie vo výške 122 tis. eur, ktorú sme získali
z Ministerstva školstva.
Na základe tejto skutočnosti sa v nasledujúcom období
obec prioritne sústredí na realizáciu novej materskej školy
v časti Nové Košariská – pri „telefónnej ústredni“. Pri tomto projekte je potrebné zabezpečiť vysporiadanie pozemkov, vybudovanie infraštruktúry, inžinierskych sietí a pod.
Verme, že v priebehu roka 2017 začneme s realizáciou
výstavby.

Informácia OcÚ
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Naša obec sa nám rozpína
do rozlohy i v počte obyvateľov
Počet obyvateľov k 1. 6. 2016:
z toho mužov
z toho žien
Od začiatku roka 2016:

6 102
2 923 = 48 %
3 179 = 52 %
narodilo sa
zomrelo
na trvalý pobyt sa prihlásilo
odhlásilo sa

28 detí
16 občanov
173 občanov
64 občanov

V našom matričnom obvode, do ktorého patria okrem Dunajskej Lužnej aj okolité
obce Hamuliakovo, Kalinkovo, Miloslavov a Rovinka, uzavrelo manželstvo 16 párov.
Bolo to 6 cirkevných a 9 civilných sobášov. Z celého počtu uzavretých manželstiev bolo
6 sobášov, ktoré sú príslušné k trvalému pobytu v obci Dunajská Lužná aspoň jedného
zo snúbencov.
Je dobré vedieť, že Obecné zastupiteľstvo obce Dunajská Lužná určilo pre celý matričný obvod sobášiacich nasledovne: Štefan Jurčík (starosta obce), Ing. Ján Mosný
(zástupca starostu obce), Ing. Eva Takáčová (poslankyňa OZ)
Všetky potrebné informácie týkajúce sa matriky sú zverejnené na internetovej
stránke obce, prípadne sa môžete informovať aj osobne, rada Vám poradím.
Naším úsilím je, aby každý občan, ktorý k nám príde za rôznym účelom riešenia
svojich záležitostí, odchádzal spokojný.
Edita Žůrková, matrikárka

Nový zákon o odpadoch
Najvýznamnejšie zmeny pre občana
Dňa 01.01.2016 nadobudol účinnosť
zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Niektoré zmeny, ktoré so sebou prináša,
nadobúdajú účinnosť postupne, aby ich
obce a mestá vedeli preniesť do života.
Najvýznamnejšou zmenou je vznik
organizácií zodpovednosti výrobcov
(OZV). Všetky obce a mestá sú povinné
mať uzatvorenú zmluvu s jednou z organizácií, ktorej MŽP SR udelilo autorizáciu. Obec Dunajská Lužná si vybrala
spoločnosť ENVI-PAK, ktorá je najdlhšie
pôsobiacou organizáciou v odpadovom
hospodárstve zameranou na podporu
triedeného zberu. Spoločnosť ENVI-PAK
od 01.07.2016 prevezme všetky náklady obce na triedený zber papiera, skla,
plastov, kovov, elektroodpadu z domácností a použitých prenosných batérií
a akumulátorov. Táto skutočnosť sa postupne odzrkadlí vo výške poplatku za
komunálne a drobné stavebné odpady.
Od 01.01.2017 nás čaká zavedenie
farebného rozlíšenia nádob na zber papiera, skla, plastov a kovov, a tiež zabezpečenie zberu biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad formou zberných
nádob alebo formou kompostovacích
zásobníkov.

Nový zákon priniesol tiež zákaz zberu pneumatík na zbernom dvore a zavedenie poplatku za drobný stavebný
odpad.
Odpadové pneumatiky môžu občania bezplatne odovzdať u ktoréhokoľvek
distribútora pneumatík. Distribútorom
pneumatík je fyzická osoba – podnikateľ
alebo právnická osoba, ktorá poskytuje
pneumatiky v rámci svojej podnikateľskej činnosti samostatne, ako súčasť
servisu alebo vykonáva ich výmenu.
Sadzba poplatku za drobné stavebné odpady je určená vo výške 0,05 € za
jeden kg drobného stavebného odpadu. V poplatku sú zahrnuté náklady na
uskladnenie a prepravu drobného stavebného odpadu, mzdové náklady na
pracovníka obsluhujúceho váhu, a tiež
náklady na kúpu váhy.
Viac informácií o triedení a systéme zberu komunálnych a drobných
stavebných odpadov nájdete v novom
Všeobecne záväznom nariadení obce
Dunajská Lužná č. 04/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce
Dunajská Lužná, ktoré nadobudne účinnosť dňa 01.07.2016.
Mgr. Viera Dikošová
Referát dopravy, odpadového
hospodárstva, životného
prostredia a školstva

Cintorín v časti Nová Lipnica
Obecné zastupiteľstvo v Dunajskej Lužnej uznesením č. 2016/1-20/1 uložilo
obecnému úradu vytvoriť pietne miesto
na cintoríne v časti Nová Lipnica. Cieľom
tohto rozhodnutia je sústredenie starých
nemeckých pomníkov s historickou hodnotou spolu s uvedením dostupných informácií o nich.
Na základe uznesenia menovala obec komisiu, pričom pri určovaní jej členov bolo
prihliadané najmä na ich znalosť pôvodného obyvateľstva, histórie obce a tiež na
zastúpenia vierovyznaní.
Komisia sa zhodla, že aj keď sa v súčasnosti pochovávanie podľa vierovyznaní
postupne vytráca, na cintoríne budú vytvorené dve pietne miesta – v katolíckej aj
evanjelickej časti. Dôvodom pre vytvorenie dvoch pietnych miest je tiež technická
náročnosť presunu všetkých pomníkov na
jedno miesto. Komisia sa rozhodla v prvej
fáze zamerať na sektor 1 – katolícku časť, z
dôvodu, že v nej aktuálne nie je miesto na
ďalšie pochovávanie. Presunom pomníkov
a zrušením betónových obrúb by vzniklo
miesto pre 12-18 nových hrobových miest.
O priebehu realizácie budeme občanov
informovať v ďalších číslach Lužnianskeho
spravodaja.
Vytváranie pietnych miest bude postupne realizované aj na cintoríne v časti obce
Nové Košariská.
Touto cestou zároveň prosíme občanov o
poskytnutie informácií o hrobových miestach, ktoré by mohli mať historický význam pre obec.
Informácia OcÚ

Voľby do orgánov JDS
12. marca sa konali voľby do výboru
orgranizácie na trojročné obdobie
t.j. do roku 2018.
Zvolený nový výbor:
Predseda: Awwadová Mária Ester
Podpredseda: Pikulová Vierka
Pokladník: Rogelová Marianna
Členovia: Kučková Zuzka,
Rigo Ladislav, Solařová Marta,
Böhmerová Daniela, Šipošová
Oľga, Kissová Anna
Revízna komisia: Ševčíková
Alžbeta, Gitka Jašurová,
Haizerová Mária
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Terénny sociálny pracovník
16. mája 2016 bola na obecnom úrade v Dunajskej Lužnej
zriadená funkcia terénny sociálny pracovník. Novým zamestnancom úradu sa stala Mgr. Ingrid Potorková.
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jednota dôchodcov slovenska
v našej obci
Dňa 19.5.2016 usporiadala JDS výlet do Bojníc a na zrúcaninu hradu Beckov.

Prečo ste sa rozhodli venovať tejto profesii?
Popri svojom základnom povolaní zdravotnej sestry , ktoré
vykonávam súčasne s touto prácou, som vyštudovala Vysokú
školu sociálnej práce. Nakoľko je tento obor zdravotníctvu veľmi príbuzný, a úzko s ním v mnohých prípadoch súvisí, vidím
v tom premostenie a plynulé, kontinuálne pokračovanie mojej
práce a skúseností, ktoré som počas svojej praxe nadobudla.
Čo konkrétne je úlohou terénneho sociálneho pracovníka?
Úlohou terénneho sociálneho pracovníka je poskytovanie
sociálnej služby fyzickej osobe v jej prirodzenom sociálnom
prostredí, resp. v domácom prostredí. Sociálny pracovník vyhľadáva, diagnostikuje a nachádza riešenia pre jednotlivcov,
rodiny odkázané na pomoc v sociálnej oblasti, pre osoby so
zdravotným postihnutím, pre nevládnych starších ľudí a ich
opatrovateľov. Poskytuje základne informácie (soc. Poradenstvo) v krízových situáciách a po dohode s klientom navrhuje
formu a plán ďalších krokov riešenia jeho sociálneho problému. Poskytuje individuálne konzultácie, spolupracuje a sprostredkúva informácie medzi klientmi a inštitúciami (obecný
úrad, starosta obce, ZŠ, Úrad práce, soc. vecí a rodiny, zdrav.
zariadenia a ďalšie štátne, verejné, súkromné a mimovládne
organizácie). Každý občan Dunajskej Lužnej, ktorý sa ocitne v uvedených krízových situáciách, a potrebuje sa poradiť
v soc. oblasti, môže využiť služby, ktoré poskytuje terénny sociálny pracovník.
Vaše slová sa možno budú zdať mnohým príliš kompli
kované . Dalo by sa teda jednoducho povedať, že obyva
telia majú možnosť obrátiť sa na Vás, ako Vy spomínate,
v neľahkej životnej situácii s tým, že pomocou Vašich služieb
nájdete z nej prijateľné východisko?
V rámci mojich možností, práce a legislatívy je mojou snahou priniesť svetlo do problému klienta, ktorý si v danej situácii nevie už pomôcť sám . No aby sme spolu našli riešenie, je
potrebné, aby sa aj klient aktívne podieľal na jeho odstránení.
Preto primárny styk terénneho pracovníka s klientom si vyžaduje aktívnu spoluúčasť klienta.
Ako a kde Vás obyvatelia, ktorí by chceli a potrebovali vy
užiť Vašu pomoc, nájdu?
Táto pozícia je zatiaľ na polovičný úväzok. Fyzicky ma občania nájdu v budove Obecného úradu v dňoch:
Pondelok: 13.00 – 14.30
Streda:
12.30 – 14.30
Mimo týchto hodín sa môžu občania kontaktovať a dohodnúť si osobné stretnutie so mnou prostredníctvom emailu
ingrid.potrokova@dunajskaluzna.sk
alebo na telef. čísle 0911 748 027
zhovárala sa Mgr. Galina Jendželovská

Členky JDS sa zúčastili na úprave okolia cintorína 18.4.2016
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OCENENÁ OBČIANKA – Mgr. Janka Gyarmatiová
V rubrike predstavovaných prinášame rozhovor s pani Mgr. Jankou Gyarmatiovou, ktorá
si v septembri 2015 na podujatí Deň obce prevzala z rúk starostu obce Dunajská Lužná, pána
Štefana Jurčíka, Cenu starostu obce za záslužnú činnosť v oblasti kultúry – vedenie speváckeho zboru Ekumena a za dlhoročnú a obetavú
prácu s deťmi.
Vediete veľmi úspešne Cirkevnú materskú
školu Madony Žitného ostrova (CMŠ MŽO).
Výchove a práci s deťmi predškolského veku
sa venujete celý život. Posledné roky pôsobíte
ako riaditeľka CMŠ MŽO. Porozprávajte nám
o Vašom osobnom aj profesnom živote.
Dobrá výchova je tým najcennejším a najhodnotnejším darom, ktorý môžu rodičia
dieťaťu dať.“ S týmto výrokom, ktorý nám
zanechal neznámy autor, som sa stotožnila,
a stal sa mojím celoživotným krédom. Stať
sa učiteľkou materskej školy bol môj sen od
detstva, a toto krásne povolanie vykonávam
aktívne až podnes. Narodila som sa v Dunajskej Lužnej, tu bývam, žijem a pracujem. Študovala som na SPgŠ v Modre, kde som v roku
1972 úspešne zmaturovala. Ako začínajúca
učiteľka materskej školy som učila v Bratislave
v MŠ na Schiffelovej ulici. Od 15.9.1980 som
nastúpila na voľné miesto učiteľky v MŠ v Jánošíkovej, kde som pôsobila až do roku 1990.
(V súčasnej dobe tu je vybudovaná a krásne
zrekonštruovaná Cirkevná materská škola Madony Žitného ostrova, kde teraz pracujem.) Od
1.9.1990 až do 31.8.2001 som pôsobila v MŠ
Kalinkovo ako riaditeľka. Od roku 2001 som
začala učiť opäť v Dunajskej Lužnej, a od roku
2007 na elokovanom pracovisku na Lipnickej
417. Som asi večný študent, pretože v roku
2001 som sa rozhodla študovať kresťanskú
výchovu v Olomouci na Cyrilometodejskej fakulte Univerzity Palackého. Štúdium som úspešne ukončila v roku 2006. V súčasnej dobe,
od 1.9.2014, pôsobím ako riaditeľka Cirkevnej
materskej školy Madony Žitného ostrova. Sme
cirkevnou materskou školou, ktorej zriaďovateľom je Kongregácia sestier dominikánok blahoslavenej Imeldy. Založiť Cirkevnú materskú
školu v Dunajskej Lužnej iniciovali rodičia, ktorí
chceli zabezpečiť katolícku výchovu pre svoje
deti aj v predškolskom veku. Kongregácia sestier dominikánok reagovala na výzvu zo strany
rodičov. V neuveriteľne krátkom čase sa podarilo vybudovať dvojtriednu materskú školu.
Už 1.9.2013 boli posvätené priestory cirkevnej
materskej školy pre 45 detí.

V čom sa vaša CMŠ MŽO odlišuje od iných
MŠ v obci Dunajská Lužná?
Poslaním materskej školy je dopĺňať rodinnú výchovu. Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania je dosiahnuť optimálnu kognitívnu,
senzomotorickú a sociálno-citovú úroveň dieťaťa, ako základu na školské vzdelávanie. Naša
Cirkevná materská škola, okrem toho, že napĺňa poslanie MŠ a hlavný cieľ výchovy a vzdelávania, má svoje špecifické zameranie.
Vo výchove a vzdelávaní uplatňujeme princípy kresťanskej výchovy. Výchovu a vzdelávanie realizujeme v evanjeliovom duchu. A tak
výchova, ktorá je založená na kresťanských
princípoch, preniká do každej aktivity a činnosti dieťaťa. Cez starostlivú lásku a rozvíjanie
viery v Ježiša Krista sa deti učia rásť v dobrote
a láske vo vzťahu k svojmu okoliu. Pri výchove
je nám vzorom Madona Žitného ostrova, ktorá
je aj patrónkou CMŠ“.
Povedzte nám o úspešne zrealizovaných
aktivitách pre deti a rodičov.
Teší ma, ak počúvam pozitívne hodnotenia
o našej CMŠ. Od začiatku môjho pôsobenia
v Cirkevnej materskej škole MŽO sa snažím
napĺňať môj koncepčný zámer rozvoja CMŠ.

Spokojnosť detí a rodičov je mojou najväčšou
odmenou. Nie je to však len môj úspech, ale je
to výsledok úsilia všetkých pedagogických, ale
aj nepedagogických zamestnancov.

Deti rady navštevujú CMŠ. Snažíme sa
spestriť a spríjemniť ich pobyt v CMŠ aktivitami rôzneho charakteru, na ktoré sa všetci
tešíme. Pravidelne organizujeme stretnutia
rodín so spoločnou grilovačkou, aby sme sa
navzájom bližšie spoznali. Veľmi obľúbené
sú tvorivé dielničky za účasti detí a rodičov
v jesennom období. V adventnom období
pečieme s deťmi medovníčky a zdobíme ich
s rodičmi. Tešíme sa aj na vianočné besiedky,
kde deti dramaticky stvárňujú narodenie Ježiška a spievajú koledy. Obohatením detského
poznania sú ekovýchovné programy Daphne,
exkurzie do ovocných sadov firmy Boni Fructi
– Dobré jablká, exkurzia do NBS v Bratislave,
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beseda so záchranármi, políciou a hasičmi, návšteva sokoliara s dravými vtákmi, prezentácia
poľovníka, poníky v CMŠ, divadelné predstavenia v CMŠ. Tradične pripravujeme besiedky ku
Dňu matiek spojené s príjemným posedením
pri chutných koláčikoch od našich mamičiek.
Pri príležitosti Dňa otcov pripravujeme pre deti
a ich ockov zábavné súťaže, ktoré prinášajú aj
humorné situácie. Aj „Noc v škôlke“ s hľadaním
pokladu a medailou za odvahu si našla svojich
nadšencov. Bohoslužby slova v kaplnke sestier
dominikánok pripravujeme spolu s deťmi. Katechézy s deťmi pripravujeme počas školského

roka. Zahájili sme novú tradíciu – Detskej krížovej cesty v areáli CMŠ za hojnej účasti rodičov.
A v neposlednom rade k našim aktivitám patrí
aj Bohoslužba slova na rozlúčku s predškolákmi
s požehnávaním školských tašiek
Vieme o Vás, že dlhé roky vediete a mana
žujete spevácky zbor Ekumena.
Okrem práce s deťmi je spev a hudba mojou veľkou záľubou. Spevácky zbor Ekumena
vediem od roku 1997. Vznikol pri obnovení
pútí k Pomáhajúcej Matke Božej - Madone
Žitného ostrova. Prvýkrát vystúpil spevácky
zbor 15.8.1997 v kostole Povýšenia svätého
kríža v časti Jánošíková a svojimi mariánskymi
piesňami prispel k dôstojnému priebehu púte.
Členmi zboru Ekumena sú veriaci katolíckeho
aj evanjelického vierovyznania. Samotný názov
„Ekumena“ symbolizuje spájanie a zjednocovanie kresťanských cirkví. Spievame v kostole,
na ekumenických bohoslužbách, na rôznych
kultúrnych a spoločenských podujatiach v obci
a jej okolí.

Kedykoľvek sa s Vami stretnem, máte vý
bornú náladu, úsmev na tvári a milé slovo pre
každého.
Môj životný postoj pramení z viery. Snažím
sa všetkým okolo rozdávať lásku o dobro.
Ďakujem za rozhovor a prajem
veľa úspechov.
Zhovárala sa Tatiana Uličná
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Koniec školského roka v materskej škole
Pomaly prichádza leto, a s ním aj koniec školského roka. No ešte predtým,
ako vykročíme v ústrety letným dňom, spomíname na zaujímavé aktivity, ktoré
sme v našej materskej škole v druhom polroku prežili:
Predplavecký výcvik je jednou z už tradičných aktivít, ktoré deti absolvovali
v plavárni Slovnaft. Cieľom plaveckého výcviku bolo priblížiť deťom vodné prostredie, pomocou rôznych hier a cvičení naučiť ich bezpečne sa pohybovať vo
vode. O tom sa mohli presvedčiť aj samotní rodičia detí, ktorí sa prišli pozrieť na
poslednú hodinu plávania.
V aprílovú sobotu sa v materských školách v Lipnickej časti uskutočnili dobrovoľnícke práce zorganizované v spolupráci s rodičom nášho škôlkara, pánom
Alexym, za čo mu veľmi pekne ďakujeme. Mladí študenti nám pomohli zlepšiť
vzhľad detských preliezačiek a vyčistiť časť školského dvora.
V mesiaci máj sme
sa zapojili do projektu s
názvom Goodyear - Bezpečná škôlka. Úlohou detí
v súťaži s názvom ,,Jarné
dopravné značky“ bolo
navrhnúť podľa vlastnej
fantázie a bez akýchkoľvek obmedzení svoju
vlastnú dopravnú značku.
Dúfame, že práce našich
šikovných detí v tomto
projekte obstoja.
Oslava MDD sa niesla v športovom duchu
na každom elokovanom
pracovisku MŠ. Týmto
chcem poďakovať všetkým našim učiteľkám za
naozaj svedomito pripravený program pre radosť
všetkých deti, ktoré sa s
veľkou energiou a chuťou
zapojili do športových disciplín. Pri tejto príležitosti
detičky potešil sladkou
pozornosťou aj starosta
našej obce spolu s pani
prednostkou. Táto milá návšteva sa niesla v príjemnom a veselom duchu, kde
deti s radosťou zarecitovali a zaspievali ,,všetko čo vedeli “.
Za spolupráce členky Rady školy pani Némethovej a firmy Boni Fructi – Dobré
jablká nás po prvýkrát navštívil Ovocinár - Jakub , ktorý sa deťom predstavil a
doniesol plné košíky červených jahôd , na ktorých si všetci pochutnali.
Keďže environmentálna výchova je pravidelne zastúpená v našich aktivitách,
aj tentokrát sa deti v priestoroch MŠ zaujímavým netradičným zážitkovým učením oboznámili so živočíšnou ríšou- vodnými živočíchmi. Aj výlet na farmu Humanita bol aktívnym programom zameraným na vytváranie kladného vzťahu k
prírode a zvieratám. Koniec dopoludnia deti zavŕšili jazdou na koníkoch.
V spolupráci s vedením ZŠ a učiteľkami MŠ a ZŠ sme 15. júna navštívili s
predškolákmi základnú školu, kde sa deti oboznámili s prostredím, a kde pre
našich malých veľkých predškolákov v priestoroch ZŠ pripravili krátke divadielko bývalí škôlkari, v súčasnosti už veľkí školáci. Naši predškoláci ocenili prvákov
veľkým potleskom za naozaj pekne pripravený program. V triedach sa škôlkari
zahrali na školákov a na záver pekného dopoludnia podarovali prvákom vlastnoručne vyrobené darčeky.
A aby toho nebolo málo, po dohode s ochotnou vedúcou školskej jedálne,
pani Némethovou, sa naši škôlkari ,,nadesiatovali“ vo veľkej školskej jedálni ako
naozajstní školáci.

Dúfame, že aj týmto netradičným zábavným
spôsobom prispejeme k plynulému prechodu našich škôlkarov do 1.ročníka ZŠ.
Do budúcnosti (tak ako sme sa dohodli na
spoločnom sedení zástupcov ZŠ z MŠ ) plánujeme
ešte zopár spoločných zaujímavých akcií pre deti.
Keďže koniec školského roka sa blíži, šikovné
pani učiteľky pripravili rozlúčkový program na
každom elokovanom pracovisku. Budúci školáčikovia sa rozlúčia s materskou školou, v ktorej strávili veľa pekných dní. V závere ich čaká darček v
podobe knihy pre budúcich prvákov, interaktívne
divadlo a diskotéka.
V mene celého kolektívu MŠ prajem všetkým
príjemné prežitie letných prázdnin, veľa slnečných dní s vašimi ratolesťami, a v septembri sa
zdraví a oddýchnutí stretneme opäť v bránach
našej škôlky.
Milka Hubertová
riaditeľka materskej školy
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Aktivity ZŠ Dunajská Lužná v školskom roku 2015/2016
Vážení občania,
vedenie a pedagógovia našej ZŠ chcú z našich žiakov vychovať všestranné osobnosti, preto okrem ,,povinného„ vyučovania sa usilujeme
pripraviť pre nich rôzne zážitkové formy, prostredníctvom ktorých sa oboznámia s rôznymi
činnosťami, inštitúciami a osobnosťami. Za organizáciu podujatí a administráciu by som sa
chcela svojim kolegom aj touto cestou poďakovať, lebo príprava týchto aktivít by sa bez ich
pozitívneho prístupu a nadšenia nedala zrealizovať. Naši žiaci sa v tomto školskom roku zúčastnili mnohých vedomostných i výtvarných súťaží,
olympiád, projektov, športových súťaží, plaveckých kurzov či lyžiarskych výcvikov, besied, prednášok, divadelných predstavení či workshopov.
Zoznam aktivít školy i školského klubu v školskom roku 2015/2016 je naozaj dlhý, a našou
snahou je v týchto aktivitách, ktoré u žiakov veľmi pozitívne zarezonovali, pokračovať aj v tom
budúcom školskom roku.
PaedDr. Iveta Slobodníková – riaditeľka
školy
Deň detí s poníkmi v Školskom klube
Dňa 1. 6. 2016 sme v Školskom klube privítali 5 krásnych rôznofarebných poníkov. Keďže
v tento deň majú deti svoj sviatok, chceli sme ich
prekvapiť. Všetky deti mali, samozrejme, možnosť sa na poníkoch povoziť, niektoré dokonca
priniesli aj drobnú maškrtu v podobe jabĺčka

alebo mrkvičky. Po vození mohli deti poníky aj
nakŕmiť. Všetky deti sa veľmi tešili a v ich očiach
žiarili iskričky nadšenia a šťastia z pekného zážitku. Myslím si, že sa nám prekvapenie podarilo
a deti mali veľkú radosť. Poníky a ich vodcovia
odchádzali s tým, že k nám v budúcnosti určite
znovu zavítajú.
Kundláková, vychovávateľka
Návšteva Národnej rady SR
17.mája 2016 sme sa so žiakmi 9.B triedy
zúčastnili edukačnej aktivity v Národnej rade
SR. Sprevádzal nás asistent komunikačného oddelenia pán Adamisin. Žiaci najprv absolvovali
osobnú prehliadku pri vstupe do budovy, potom
spolu s pánom Adamisinom odišli na balkón,
kde boli oboznámení s terajšou funkciou NR
SR, ale aj krátkym exkurzom do histórie nášho
parlamentného systému. Boli sme milo prekvapení aj pyšní, ako rýchlo a správne dokázali naši
žiaci odpovedať na otázky z histórie Slovákov
19. a 20. storočia. Nakoniec sme si na poschodí

pozreli výstavu diel Albína Brunovského a panelovú výstavu k výročiu deportácií slovenských
Židov do koncentračných táborov. Pedagogický
dozor zabezpečovali p. Mgr. Helena Ďurošová a
p. Mgr. Eva Érseková.
Mgr. Eva Érseková
Exkurzia žiakov 6.ročníka do Botanickej
záhrady a Prírodovedného múzea SNM v Bratislave
Biológia je v základnej škole zameraná na
poznávanie objektov, javov a procesov prebiehajúcich v prírode. Toto poznávanie má viesť
k formovaniu pozitívneho vzťahu k prírode,
ktorá tvorí našu neoddeliteľnú súčasť. Aby toto
poznávanie nezostalo len na teoretickej úrovni,
zorganizovali sme biologickú exkurziu žiakov
6. ročníka do Botanickej záhrady v Bratislave
spojenú s návštevou Prírodovedného múzea
SNM. Exkurzia sa uskutočnila dňa 3.júna 2016.
Zúčastnili sa jej žiaci 6.B a 6.C triedy a pani učiteľky Kisková a Petrášová. Navštívili sme skleníky
s exotickými teplomilnými rastlinami – tam nás
upútala lianovitá orchidea – vanilka pravá, živá
fosília – Wollemia nobilis, ktorá rastie vo voľnej
prírode len na jednom utajenom stanovišti, a skleník s kaktusmi, kde si niektorí žiaci aj zakúpili
malých pichľavých spoločníkov do svojej izbičky.
V exteriéri nás očarilo rozárium so 120 druhmi
ruží, ktoré práve kvitli, a kde sme si urobili zopár
očarujúcich fotografií. Žiaci pozorne počúvali
informácie o histórii záhrady a o najatraktívnejších rastlinách, ktoré tu možno vidieť. Priamo
na mieste vypracovali krátky pracovný list, kde
si zachytili zopár najzaujímavejších informácií. Mnohé deti priznali, že botanická záhrada
ich veľmi zaujala a určite sa sem chcú vrátiť aj
s rodičmi. Ďalej naše kroky smerovali do Prírodovedného múzea SNM na Vajanského nábreží.

Tu sa na nás usmialo šťastie, pretože sme natrafili na aktuálnu výstavu Fascinujúci svet pavúkov a škorpiónov. Táto téma je totiž aktuálna na
našich hodinách biológie. Prvotné :,,Fuj, ja tam
nevkročím!!“ nakoniec premohla nefalšovaná
detská zvedavosť , a aj tí najväčší odporcovia
týchto článkonožcov po chvíli nakúkali do terárií. Po polhodinke s týmito príjemnými a tichými :) spoločníkmi sme sa presunuli o poschodie
vyššie a pozreli si stále expozície Zázrak života
– Biodiverzita sveta, Slovenska a Príbeh života
na Zemi. Tu sme, zmorení poznatkami , ktoré
sa do našich mozgových centier valili všetkými
zmyslami, ukončili naše putovanie. Chvíľu to potrvá, kým každý v sebe spracuje prežité, no ako
škola pevne veríme, že aj takáto aktivita zanechá
stopu v mysliach našich detí a pozitívne posilní
ich vzťah k fascinujúcej dokonalosti a pestrosti
prírody.
Mgr. Katarína Kisková
Slávik Slovenska – školské kolo
Dňa 2.05.2016 sa v našej škole uskutočnila spevácka súťaž žiakov – školské kolo „Slávik
Slovenska.“ Súťaže sa zúčastnilo vyše 40 žiakov.
Krásnym spevom ľudových piesní deti prezentovali svoj talent a vzťah ku spevu. Ale ako to už
v súťaži býva, zvíťaziť môžu len niektorí, a preto aj v našej súťaži sa umiestnili na jednotlivých
miestach len niektorí žiaci, hoci každý z nich podal krásny výkon. Porota, ktorú tvorili pani učiteľky – Mgr. Marcela Šalaková, Mgr. Eva Lauková
a Mgr. Dagmar Pokorná, to mala pri rozhodovaní
naozaj ťažké. Súťaž bola rozdelená do troch vekových kategórií a výsledky sú nasledovné:
I. kategória:
1. miesto – Anna Mária Volný, 3. A
2. miesto – Hugo Platek, 3. B; Laura Jonker, 1. E
3. miesto – Dorotka Rybárová, 1. E; Alexej Sipoš,
1. A
II. kategória:
1. miesto – Hana Mária Volný, 6. C
2. miesto – Eliška Svetlanská, 5. B;
Ivana Pupáková, 5. A
3. miesto – Vanessa Bradová, 5. B
III. kategória:
1. miesto – Rebeka Orbanová, 8. A
2. miesto – Petra Horváthová, 8. A
Výhercom gratulujeme a želáme veľa podobných úspechov aj v budúcom školskom roku.
Mgr. Eva Lauková
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Zelená Dunajská Lužná v zahraničí
V minulom čísle Lužnianskeho spravodaja sme avizovali celodenné zájazdy do Rakúska a Českej republiky. Zájazdy sa uskutočnili, tak ako sme sľúbili, a verte nám, boli
úžasné. Nie len pre vydarené počasie, ale pre dobre vybrané lokality, výborného sprievodcu Marcela, plne obsadené luxusné autobusy a, samozrejme, príjemných ľudí v návštevných objektoch. Videli sme veľa, a informácií počuli ešte viac. V Rakúsku naša veľká
skupina navštívila Opátstvo Melk a jeho záhrady, pri presune do mesta Krems sme mali
hneď aj krásnu prehliadku údolia Wachau pozdĺž rieky Dunaj. Po útulnom meste Krems
nás previedol náš sprievodca a individuálne nás pohltili Tullské záhrady rozprestierajúce sa na desiatkach hektároch, s množstvom kvetín, exotického kvetenstva, stromov,
ale aj hrajúcou fontánou. Pred odchodom na Slovensko sme nazreli ešte aj do samotného mestečka Tulln.
V Českej republike nás netrpezlivo vyčkávala kastelánka v zámku Vizovice, kde po
prehliadke jedného poschodia zámku, hneď obďaleč, nám pracovníčka „Halovej pekárny“ predviedla ručné vyrábanie vizovického pečiva. V pálenici Rudolfa Jelínka vo Vizoviciach sme počas exkurzie ochutnali 3 výrobky. Mladá sprievodkyňa veľmi dopodrobna
objasnila históriu pálenice, ale i technológiu pálenárstva, porozprávala o výrobkoch či
už v tekutom alebo v tuhom stave. Mesto Kroměříž, ďalšia zastávka v našom zájazde.
Je to nádherné mesto, do ktorého treba ísť určite na dlhšie ako sme boli my, ale aspoň
sme nahliadli do priestorov Arcibiskupského zámku, prešli si najdôležitejšie pamiatky
a prezreli si aj Květnú záhradu, i keď len krátko.
Sme veľmi radi, že o zájazdy bol taký veľký záujem a dúfam, že po veľkej únave, upokojení mysle, zatriedení množstva informácií a fotiek budeme mať opäť chuť spoznávať
krásy Slovenska a susedných krajín.
Ďakujeme Vám za vernosť a prajeme všetkým krásne prežité chvíle počas letných
prázdnin v kruhu najbližších a, samozrejme, vždy šťastný návrat domov.
Ing. Elena Oltusová

BMX ožíva v Dunajskej Lužnej
Dňa 14.5.2016 za ochrannou hrádzou v časti Jánošíková sa uskutočnil 3.ročník
BMX pretekov pre deti, mládež a dospelých.Priaznivci tohto športu v spolupráci s obcou Dunajská Lužná usporiadali pretek na vysokej úrovni. Napriek nepriaznivému počasiu bolo v dopoludňajších hodinách zaregistrovaných 45 súťažiacich nadšencov.
Súťažilo sa v kategóriach: 5-6 roční, 7-8 roční, 9-10 roční, 11-12 roční, 13-15 roční,
16-60 roční. Prestávky medzi jednotlivými kategóriami nám spríjemnili sprievodné
akcie (pán Lunák so svojím autom na ovládanie, skúšobné jazdy s predvádzacími automobilmi zn. KIA a MITSUBISHI). Všetci si mohli pochutnať na výbornom poľovníckom guláši, výnimočných hamburgeroch, zdravých jablkách, ovocných šťavách a výborných domácich buchtách. Po vyhlásení
víťazov a odovzdaní hodnotných cien sa konala opekačka pri vatre. Do budúcna sa naša
mládež môže zaregistrovať do nového klubu
Henky Riders, ktorí budú trénovať na profesionálnej úrovni, vylepšovať dráhu a starať sa
o celý areál. Týmto by sme chceli poďakovať
všetkým sponzorom a dobrovoľníkom, bez
ktorých by toto podujatie bolo ťažko uskutočniteľné
Ján Galanský

Zdravotno-relaxačné
c ent r u m
V našom Zdravotno-relaxačnom centre
na prízemí je už otvorená nová pediatrická ambulancia, kde môžete konzultovať a,
samozrejme, aj prihlasovať svoje detičky
u pani doktorky MUDr. Jany Raškovej, dlhoročnej pediatričky.
Na prvom poschodí nájdete ďalšiu novú
ambulanciu, a to kardiologickú s pánom doktorom MUDr. Strížom, ktorý ordinuje vždy
v piatok podľa zverejnených ordinačných
hodín. Priamo v ordinácii je aj možnosť sonografického vyšetrenia. Taktiež nové piatkové ordinačné hodiny majú v internej ambulancii na prízemí vedľa všeobecnej ambulancie. Vyšetrí Vás pani doktorka MUDr.
Sedláková.
Keďže budeme naďalej upravovať a dopĺňať odborné ordinácie, informácie o zmenách miestností a ordinačných hodín nájdete na našej stránke www.zrc.sk.
Ing. Eugen Oltus
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Vydarené „2 v 1“
Zhoda náhod chcela, že sme na
poslednú májovú sobotu cielene naplánovali dve akcie – Deň rodiny a
kampaň Na kolesách proti rakovine.
Po minulé roky boli oslavy matiek
a detí samostatnými podujatiami, Deň
otcov zostal zo strany obce zabudnutý,
a neprávom. S návrhom spojiť tieto
rodinné čiastkové sviatky do jedného
celku v rámci obce prišla pani Magdaléna Blahová. Spolu s Martinou Vozárovou a Brigitkou Šestákovou pripravili
časť aktivít a naša kultúrna úderka z
MKS pani Galina Jendželovská a Jana
Valašíková dali dohromady celý popoludňajší program. Zároveň s týmto
podujatím sme na podnet pána Jána
Juráša, manažéra Nadácie Výskum
rakoviny, zorganizovali spolu aj druhé
popoludňajšie podujatie ku kampani
Na kolesách proti rakovine, ktorá sa po
niekoľkoročnej odmlke znova vrátila
do slovenských obcí a miest. Symbolickej jazdy po vybraných uliciach obce
sa zúčastnilo približne 80 mobilných
účastníkov v zelených tričkách s logom
kampane. Cieľom bolo ihrisko Jama v
časti Jánošíková, kde boli pripravené
aktivity, občerstvenie a pódiový program v rámci obidvoch podujatí. Zmysluplnému popoludniu prialo dobré
počasie, výborný guláš, slušná účasť
ľudí, vystúpenie FS Prvosienky, dychová hudba Lužanka a krátky koncert
pána Zdenka Sychru. Chceme opäť
úprimne poďakovať zúčastneným:
DOBROVOĽNÍCI: Blahová Magdaléna, Vozárová Martina, Šestáková
Brigitka, Krivosudský Ľubomír, Uličná Tatiana, Awwadová Mária, Haizer
Martin, mladí z Klubu Ostrov, Mertuš
Juraj, Daabous Richard
SPONZORI: Firma Boni Fructi –
Dobré jablká, Poľnohospodárske družstvo ÚSVIT, Agentúra PROMOACTIVITY, Ján Jirků, MELODY svet hudby, DM
Drogerie Markt, Papiernictvo Slniečko,
BVS a.s. Bratislava
PRACOVNÍCI OcÚ: Nosko Jaroslav,
Jandačka Ján, Dikoš Vladimír, Jendželovská Galina, Durec Michal, Dolinský
Peter
Veríme, že budúci rok budeme mať
opäť dôvod stretnúť sa na tomto podujatí.
za organizátorov
Jana Valašíková, MKS
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Viac fotografií z podujatia nájdete na www.dunajskaluzna.sk/kultura-a-organizacie/fotogaleria/
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Vlastenecká pochôdzka …
vyvrcholila našou účasťou na Bradle a v Bratislave
V predvečer 97. výročia tragickej smrti
M. R. Štefánika sa tradične v máji, tento rok
3. mája, konala už po 26. krát. Vlasteneckú pochôdzku organizuje Matica slovenská
a jej miestne odbory, mestské a obecné
úrady, základné a stredné školy pri príležitosti tragickej smrti M.R. Štefánika. Dunajská Lužná je miestom, ktorá je zaradená do
každoročnej pochôdzky. K zástupu žiakov
na čele s pedagogickým zborom školy sa
pridali starosta obce pán Štefan Jurčík, dlhoročný organizátor Vlasteneckej pochôdzky pán Stanislav Bajaník, pracovník Matice
slovenskej a členovia Spolku rodákov M.
R. Štefánika. Tento rok opäť s hudbou Ministerstva vnútra a hrdo, tak ako po minulé roky, prišiel zástup so všetkou pietou a
úctou k evanjelickému kostolu, pred kto-

rým je pamätníček – busta nášho rodáka
– velikána M. R. Štefánika. K uvedenému
zástupu sa pridali sestra farárka E. D. Ružeková a ostatní členovia Spolku rodákov
M.R. Štefánika – pobočky Dunajská Lužná,
ako aj ostatní občania Dunajskej Lužnej. Po
akte položenia kvetov k pomníku otvoril
spomienku a privítal všetkých účastníkov
pán Bajaník. Vo svojom príhovore pripomenul cieľ tradície Vlasteneckej pochôdzky,
ktorý je najmä v priblížení tejto osobnosti

mladej generácii. Pred vstupom do kostola
vypustili členovia ZO Chovateľov holubov
holuby ako symbol slobody. Všetko ostatné
sa už odohralo v priestoroch evanjelického
kostola, ktorý po roku opäť prijal v hojnom
počte našu mlaď. Úvodné slovo predniesla
pani farárka Ružeková, ktorá vyzdvihla vzác-

ková, Ivan Fajnor) zúčastnili aj regionálnej spomienky v Košariskách a na Bradle.
V rámci regionálnej spomienky, ktorá mala
svoj program, sme sa zastavili aj u našich
priateľov v obci Priepasné. Od nich sme sa
presunuli na Košariská, kde boli slávnostné
Služby Božie, pietna spomienka na dvore

nosť chvíle, ale aj stálu možnosť hlásiť sa k
odkazu M. R. Štefánika aj ako k synovi evanjelického farára. Nasledoval krátky program
detí , ktoré boli vyobliekané v krojoch, a
ktoré stručne priblížili jeho život a piesňami
potvrdili, že láska k ľudovej tvorivosti v nich
pretrváva. K účastníkom sa prihovoril aj starosta obce i predsedníčka pobočky Spolku
rodákov M.R.Štefánika v Dunajskej Lužnej.
Zástupkyňa Spolku pozdravila účastníkov
stretnutia a poukázala na význam úcty,
ktorú máme preukazovať osobnostiam
nášho národa, a zároveň priblížila účastníkom časti knihy „šak to tašké časy bývali“,
ktorá je o tom, ako naši predkovia citlivo
vnímali osobnosť M.R. Štefánika. Stretnutie bolo ukončené hymnickou piesňou
„Kto za pravdu horí“, po odznení ktorej sa
mnohí účastníci, najmä žiaci, odobrali autobusom na stretnutie do Ivanky pri Dunaji.
Pri mieste tragickej smrti M.R. Štefánika sa
stretlo veľa významných predstaviteľov, od
zástupcov Kancelárie prezidenta republiky,
zástupcov veľvyslanectiev Ruska, zástupcov
bratislavského župana, až po zástupcov MS
a ďalších predstaviteľov verejného a spoločenského života, ktorí vzdali úctu a spomienku nášmu spoluzakladateľovi prvého
spoločného štátu. Ako aj po ostatné roky,
naši žiaci držali čestnú stráž v krojoch spolu s prezidentskou strážou, a dodali tomuto
pietnemu aktu dôstojnosť a vážnosť. Záver
pochôdzky patril opernému spevákovi pánovi Ožvoldovi, ktorý svojím spevom obohacuje každoročne túto pietnu spomienku
a dáva duchovnú silu, ktorá je potrebná aj
pre život v tejto modernej dobe. Popoludní sa niektorí účastníci tejto pochôdzky (
p. Štefan Jurčík, starosta obce, Magdaléna
Hanuliaková, prednostka obecného úradu, Darina Ružeková, evanjelická farárka,
Zuzana Jurištová, dozorkyňa evanjelického
cirkevného zboru, Oľga Reptová, predsedníčka pobočky Spolku rodákov, Eva Pavel-

jeho rodného domu, a na koniec pietny akt
na Bradle sprevádzaný tradičným pálením
vatier. Počasie nám prialo dopoludnia. Bol
prekrásny slnečný teplý deň, ktorý sa popoludní zmenil na nepoznanie – obloha sa
zatiahla a pršalo tak intenzívne, že účastníci
spomienky na mohyle na Bradle mali vodu
v topánkach a z odevov stekala voda. Na
druhý deň, 4. mája, sa vo večerných hodinách konala pietna spomienka v Bratislave
pri Dunaji pri Pamätníku M. R. Štefánika, na

ktorej sa zúčastnili starosta obce Štefan Jurčík so zástupcami pobočky Spolku rodákov
M. R. Štefánika, a ktorou sme ukončili tohoročnú spomienku na jeho tragickú smrť.
Za účastníkov Oľga Reptová;
Foto A. Tesáriková, M. Tesárik
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Park m. r. Štefánika – 70 rokov
od radikálnej zmeny, t.j. výmeny agátov za lipy, ktorú inicioval a organizoval v roku 1946 jeden z organizátorov presídlenia, prvý slovenský evanjelický farár, Štefan Bojnák, v obci
Nové Košariská.
Stalo sa už tradíciou, že jarné upratovanie v Parku M. R. Štefánika organizuje pobočka Spolku rodákov M. R. Štefánika. Bolo tomu tak aj tento
rok, a to 15. apríla. Počasie bolo trochu smutné, ale aj tak prišlo 17 členov(
pp. Awadová, Balážová, Ducková-Adamcová, Durec, Ďuríková, Ivan Fajnor
st., Š. Harušťák, Haukeová, Hubertová, M. Liška, Palkovičová, Pavelková, A.
Pepichová, Ševčíková, Tesáriková, Vláčilová, M. Závadová) či sympatizantov Spolku, aby dodali najstaršiemu parku v obci jarný dych. Jarné upratovanie - vyhrabanie trávnatej časti, vyzametanie chodníka, nový náter
konštrukcie lavičiek - smerovalo, tak ako všetky predchádzajúce roky, aj k
dôstojnej spomienke na tragickú smrť generála Dr. M. R. Štefánika, ktorú
si v našej obci pripomíname od roku 1990 Vlasteneckou pochôdzkou. Po
skončení prác zamestnanci obecného úradu odpad odviezli do zberného
dvora. Medzi účastníkmi vládla priateľská atmosféra, a na záver, ako vidieť
z fotografie, dobrý pocit z vykonanej práce. Priatelia sa stretli, pri práci sa
aj porozprávali, a veru aj zaspomínali na staré časy. Pripomenuli si aj členov
Spolku, ktorí zomreli v uplynulom( M. Fajnor, Š. Fajnor, A. Palanská), či práve v tomto roku(A. Radošovská, rod. Káziková).
Nemôžeme našu krátku správu ukončiť inak ako po iné roky - apelom
na všetkých, ktorí sa radi prechádzajú v Parku a posedia s priateľmi alebo
ním len prechádzajú. Prosíme, buďte k prostrediu ohľaduplní, odpady dávajte tam, kam patria, teda do košov, nie na trávu, či na chodník!
Ďakujeme aj touto cestou nášmu spoluobčanovi pánovi Mócikovi, ktorý na prázdne miesta po vyschnutí stromov – líp vysadil nové, ktoré sám
vypestoval.
O. Reptová, foto: A. Tesáriková

Mažoretkový súbor žal prvé úspechy
Mažoretky z Dunajskej Lužnej fungujú ako súbor pod vedením
trénerky Boženy Forišekovej len druhý rok, no už sa zúčastnili prvých súťaží, z ktorých si odniesli pekné umiestnenia a medaily. Poctivo trénovali a pripravovali sa na jednotlivé súťaže, čo sa im vyplatilo. Prvou súťažou, ktorú absolvovali, bol Mia festival v Bratislave
v Zrkadlovom háji, ktorý sa konal 15. mája 2016. Tam sa náš mažoretkový súbor umiestnil s choreografiou Veselý pochod na krásnom 3. mieste. Súťažilo tam množstvo mažoretkových a tanečných
súborov a dievčatá si odtiaľ odniesli nielen radosť z úspechu, ale
aj veľa nových skúseností do ďalšej súťažnej sezóny. Druhá súťaž,
ktorú absolvovali, bola Zlatá palička v Galante. Tá sa konala 21. mája
2016. Tu sa naše mažoretky umiestnili na krásnom 6. mieste. Na
to, že sa zúčastnili takýchto súťaží prvý krát a konkurovalo im veľa
mažoretkových súborov, ktoré už fungujú roky a sú omnoho skúsenejšie, to boli pre naše mažoretky naozaj krásne umiestnenia a sme
na ne právom hrdí. Verím, že sa naše mažoretkové rady budú ďalej
rozrastať o šikovné dievčatá, ktoré baví tanec a pohyb, a že naše
mažoretky sa budú zúčastňovať stále častejšie rôznych súťaží a akcií, kde môžu predviesť svoju šikovnosť a radosť z pohybu. Čaká nás
ešte veľa práce, no verím, že naše dievčatá budú len a len napredovať, a že postupne budeme môcť zabojovať aj na iných súťažiach
mažoretiek. Prajeme im veľa úspechov a elánu do ďalších súťažných
sezón, a nech sa im darí v nácvikoch a príprave nových choreografií
aj v budúcom školskom roku.
Mgr. Eva Lauková
asistentka trénerky mažoretiek
Dunajskej Lužnej, Boženy Forišekovej
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25. rokov DFS PRVOSIENKA
Detský a mládežnícky folklórny súbor Prvosienka bol na popud Ing.
Dušana Zaťka a Táni Hužovičovej založený v roku 1991 pri Miestnom odbore Matice slovenskej v Šamoríne.
Prvá generácia detí začala tancovať pod vedením Táni Hužovičovej,
Božky Nagyovej, Marty Galbáčovej – pracovali s nadšením i spontánnosťou, ktorá dokázala chytiť deti i ich rodičov za srdce. Pridali sa k nim Gitka Ághová, Barborka a Andrejka Csánové, Gitka Barabasová s manželom
Emilom. Vznikla spevácka skupina, súbor sa prezentoval na mestských
i matičných akciách.
Štafetu vedenia prevzali Iveta Maxiánová a Gabika i Janko Ďurišovci,
ktorí už prizvali k spolupráci profesionálov Mikuláša Czingela, Naďu Čermákovú a Andreu Jágerovú. S finančnou podporou mesta Šamorín sa začalo systematicky budovať krojové vybavenie.
Výmena generácií nastáva po piatom výročí a prichádza Mária Patlevičová-Šimončičová, ktorá je autorkou choreografií programového bloku
Po slovenskej zemi.
Mojich dvadsaťdva rokov s Prvosienkou znamenajú pravidelné nácviky, stavanie choreografií, vystúpenia, ktoré sú výsledkom spoločného snaženia detí i obetavých žien po mojom boku Soni Jáchimovej, Katky Schwarzovej, a v neposlednom rade patrí moje ďakujem rodičom i všetkým
našim spolupracovníkom, podporovateľom a sponzorom.
Slávnostný program, ktorý sa uskutočnil 30. apríla 2016 v Kultúrnom
dome v Šamoríne, sme koncipovali tak, aby tam boli tváre detí tých súčasných, i tých z predchádzajúcich generácií. Slovenský folklór je neuveriteľne rozmanitý, obsiahnuť ho je vlastne nemožné, a tak sme vybrali tie
oblasti a tie choreografie, ktoré sú deťom najmilšie: Liptov, Zemplín, Spiš,
Záhorie. A už tradične ľudovú hudbu viedla Lenka Trnková z Dunajskej
Lužnej.
25 rokov – pred desiatimi rokmi som napísala: 15 rokov je pomerne „vysoký vek“ pre detský súbor, a striedanie generácií poznačilo jeho
„dušu“ – každé dieťa na nej zanechalo svoj otlačok, a každé dieťa si so
sebou niečo odnieslo – pesničku, hru, získalo dobrého kamaráta...
A keď sa na tieto slová pozerám s odstupom – nezostáva mi nič iné,
len súhlasiť a odovzdať slovo ľuďom, ktorí sa podieľajú na činnosti súboru
či už priamo alebo ako diváci, aby oni napísali, ako vnímajú „dušu“ Prvosienky v roku 2016:
Stáť s dcérou na jednom javisku pri prezentovaní Slovenského folklóru je jedna z nezabudnuteľných chvíľ v mojom živote. Moja dcéra, skoro
osemročná, tancuje v detskom a mládežníckom folklórnom súbore Prvosienka Šamorín už 3 roky. Pravidelné tréningy pod vedením skúsených
vedúcich – p .Ľ. Jáchimovej, S. Jáchimovej a K. Schwarzovej – sa v pozitívnom slova zmysle podpísali pod schopnosť dcéry postaviť sa pred publikum a spolu s ostatnými deťmi, nám, rodičom a divákom, s ľahkosťou
sprostredkovať časť minulosti, v ktorej vyrastali a žili generácie pred nami.
Mať možnosť svoje dieťa trochu intenzívnejšie zoznámiť so slovenským
folklórom je ako otvoriť mu dvere k nahliadnutiu do minulosti. Verím, že
s týmto poznaním sa bude ľahšie chápať súčasnosť a tvoriť budúcnosť.
Vystúpenie pri príležitosti 25.výročia založenia súboru umožnilo odprezentovať hry, piesne a tance viacerým vekovým kategóriám. Od detí škôlkarskeho veku, mládežníkov, až po dospelú generáciu. Folklór je symbolom
kolektívnej pamäte, a ja som sa na chvíľu súčasťou tohto stala. Ďakujem.
E. Mitrová Lučová
Na tanec som chodila už od škôlky, potom aj na základnej škole v rámci
ZUŠ, a napokon som začala tancovať v DFS Prvosienka: raz týždenne v Dunajskej Lužnej – raz v Šamoríne. Tancovať som neprestala ani na strednej,
a ani potom, čo som opustila kruhy Prvosienky – vtedy ešte netušiac, že
iba dočasne. Odvtedy som vystriedala množstvo súborov a musím povedať, že tie hodiny strávené dochádzaním do Šamorína, niekedy pretrpené
a niekedy preskákané tréningy, všetka tá snaha, hundranie a dochvíľnosť
napokon mali svoj zmysel. Okrem kondičky a sebadisciplíny som v konečnom dôsledku dostala omnoho viac ako som dávala. Prvosienka mi dodala pocit domova a národnej hrdosti. Hrdosti, ktorá pramení z lásky k spevu
a z lásky k tancu. Tento cit a pocit sebaurčenia však nevznikli len tak „sami
od seba“, je to výsledok vytrvalej a svedomitej práce pani učiteľky Jáchimovej a všetkých jej pomocníkov, ktorí nám aj vlastným príkladom ukázali
pevné slovenské (slovanské) korene, ktoré majú byť prameňom našej národnej hrdosti a patričného sebavedomia.
Mária Rybanská

Prijmite preto naše pozvanie na reprízu programu
k 25. výročiu založenia DaMFS PRVOSIENKA,
ktorá sa bude konať 27. júna 2016 o 18:00 hod. v sále
Miestneho kultúrneho strediska v Dunajskej Lužnej.
Ľudmila Jáchimová, vedúca súboru
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Môj život v Domovskom vzdelávacom centre
Nikolka k nám nastúpila pred tromi
rokmi ako útle, skromné dievča z Detského domova. Samozrejme, nevedela o čom
je reálny život, nemala predstavu ako sa
hľadá práca, a vôbec, kontakt s realitou
bol mimo nej. Niekde v kútiku duše sme
cítili, že jej ambiciózna, šikovná a má konkrétne ciele, za ktorými neboli len prázdne slová, ale pevná vôľa. Každoročne odchádza z Detských domovov viac než 500
mladých ľudí, mnohí z nich nemajú oporu
vo vlastnej rodine, a teda sú nútení prísť
do zariadenia sociálnych služieb. Nikolka
je, bohužiaľ, z jednou z nich, i keď má síce

vzdialenú rodinu, no postaviť sa na vlastné
nohy musela úplne sama. Jej začiatky v našom zariadení boli nesmelé, no spoločnými silami sme začali formovať nový život.
Ešte pred samotným zaradením do pracovného pomeru sa Nikolka rozhodla ukončiť
riadne základnú školu v Dunajskej Lužnej,
kde nám pani riaditeľka školy vyšla v maximálnej miere v ústrety, a v priebehu roka
bravúrne dokázala sebe i nám, že to zvládla. Úprimné a veľké poďakovanie patrí
pani riaditeľke a pedagógom zo základnej
školy. Nikolkinou prvou prácou bolo opatrovanie starších ľudí, kde vydržala viac ako
dva roky, no postupom času sa jej naskytla
lepšia možnosť, a to v jednom obchodom
centre, kde sa cíti viac komfortnejšie. Na
prácu opatrovateľky, pri ktorej nadobudla
množstvo skúsenosti a zistila, že pomáhať
ľudom je niečo krásne a obohacujúce, ale
nikdy nezabudne. Nikolka nikdy nezaháľala
a snažila sa stále napredovať, a to aj v kurze varenia či v štúdiu cudzích jazykov. Do
dnešného dňa pravidelne navštevuje kurz
cudzieho jazyka a číta množstvo kníh so
zameraním na svet kaderníctva. Len pred
nedávnom sa Nikolka rozhodla, že si spraví
rekvalifikačný kurz kaderníctva a v budúcnosti by rada pracovala v profesionálnom
štúdiu. Teší nás, že celý kurz si zaplatila

úplne sama z našetrených peňazí. Momentálne Nikolka navštevuje strednú školu so
zameraním na odbor
kaderníctvo. Je v prvom
ročníku a daný odbor
si nevie vynachváliť. V
najbližšej dobe sa chystá urobiť si vodičský
preukaz, a jej veľkým snom je zarobiť si raz
na vlastné bývanie. Nikolka a jej húževnatosť je pre mnohých „domovákov“ obrovským a pozitívnym príkladom, za ktorým je
iba tvrdá práca a snaha niečo v živote dosiahnuť. Jej odkaz pre mnohých mladých
dospelých je, aby každý mladý dospelý
tvrdo pracoval a nevzdával sa svojho sna.
Ani tento rok nebude výnimkou, že k nám
príde osem mladých dospelých z detských
domovov. Našou úlohou je zariadiť ich do
spoločnosti a vytvoriť im čo najlepšie podmienky. Aj vďaka celoročnej podpore obce
Dunajská Lužná dokážeme spoločne postaviť desiatky mladých dospelých na vlastné
nohy.
S pozdravom mladí dospelí
a vedenie centra:
Mgr. Daniel Mikloško, PhD. – riaditeľ
PhDr. Ján Herák – sociálny pracovník

Mladí tanečníci z CLISu si zvykajú na úspech
Vyše 20 pódiových umiestnení získali v tohtoročnej súťažnej sezóne deti a juniori z tanečnej skupiny
CLIS. V súbore trénuje tento rok viac ako 110 tanečníkov z Dunajskej Lužnej a blízkeho okolia od predškolského veku až po juniorov.
Hoci CLIS je na Slovensku i v zahraničí v oblasti
hip-hopu či street dance dobre známy už 27 rokov,
v Dunajskej Lužnej začal pôsobiť pred piatimi rokmi.
Za ten čas dokázal pritiahnuť k pravidelným tréningom veľa mladých tanečníkov.
Že sa drina v priestoroch Miestneho kultúrneho
strediska aj Zdravotno-relaxačného centra vypláca,
najlepšie dokazuje doteraz najúspešnejšia sezóna
našich mladých tanečníkov. Veľmi populárna je tento rok choreografia Matrix na motív rovnomenného
filmu. Z tej má radosť nielen každé publikum, ale
najmä samotní tanečníci.
„Vysokú úroveň dokážeme udržať aj vďaka podpore obce Dunajská Lužná. Je príjemné pracovať
v obci, ktorá myslí na kultúru aj na svojich najmladších obyvateľov a intenzívne ich podporuje,“ pochvaľuje si pomoc obce zakladateľka a choreografka
CLISu Iveta Baloghová.
CLIS prichystal na záver sezóny, tak ako každý rok,
celovečerné vystúpenie, ktoré sa konalo 19. júna
v bratislavskom DK Ružinov.
Ak chcete o CLISe vedieť viac, navštívte
www.clis.dance alebo Facebook či YouTube.
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Činnosť družstiev OFK Dunajská Lužná v ročníku 2015/2016
V súťažnom ročníku 2015/2016 OFK Dunajská Lužná zastrešoval nasledujúce družstvá:
• Muži A – II. liga SFZ (DoxxBet liga)
• Muži B – VI. liga ObFZ Bratislava mesto
• Ženy – II. liga, západ, skupina A
• Žiačky – regionálna liga BFZ (ročník narodenia 2001 a mladšie)
•	Starší dorast – III. liga BFZ (ročník narodenia 1997 a mladší)
•	Starší žiaci – II. liga BFZ (ročník narodenia 2001 a mladší)
• Mladší žiaci – II. liga BFZ (ročník narodenia 2003 a mladší)
•	Staršia prípravka – PMA2 (ročník narodenia 2005 a mladší)
• Mladšia prípravka – PMB2 (ročník narodenia 2006 a mladší)
•	Predprípravka – (ročník narodenia 2008 a mladší)
• Škôlka – začínajúci chlapci a dievčatá po jesennom výbere.
Okrem toho pôsobí v štruktúre klubu družstvo „Old boys“ a
„Bratrancov“. Družstvá „Old boys“ a „Bratrancov“ vytvárajú priestor pre športové aktivity bývalých našich hráčov a sponzorov nášho klubu.
Prezentáciu OFK smerom k futbalovej obce Slovenska reprezentuje naše A družstvo mužov, ktoré účinkovalo v II. DoxxBet lige
skupina západ a umiestnilo sa na 9. mieste, keď za sebou nechali
Šaľu, Senec a Borčice. V tejto sezóne bolo zriadené aj B družstvo
mužov, kde by v budúcnosti mali nájsť väčšie uplatnenie hráči z
našej liahne, a aby prechod do kategórie dospelých bol pre nich
jednoduchší. V niektorých zápasoch už za Ačko a Bečko nastúpili
naši dorastenci. Ženské a dievčenské žiacke družstvo plní nezastupiteľnú úlohu v napĺňaní trendu svetového futbalu ako športu pre
celú rodinu.
Mládežníckym družstvám je zo strany vedenia OFK venovaná
mimoriadna pozornosť. Podarilo sa nám viac menej stabilizovať
účinkovanie mládežníckych družstiev v súťažiach tak, aby ich výsledkový rezultát zodpovedal jednotlivým vekovým kategóriám.
Cieľom v sezóne bolo skvalitniť tréningový proces, stabilizovať trénerský kolektív a vytvoriť podmienky na naštartovanie procesov
pre rozšírenie mládežníckej základne, a následne jej skvalitnenie
tak, aby sme mohli postupne účinkovať v kvalitnejších súťažiach
v rámci BFZ, a neskôr aj SFZ. Sú to strategické a dlhodobé ciele,
ku ktorým sa chceme postupnými krokmi dopracovať. Práve skončená sezóna 2015/2016 a jej predbežné zhodnotenie dáva dobrý
základ pre naplnenie týchto cieľov.
Družstvo žien sa oproti posledným sezónam značne obmenilo, omladilo, pribudli pred aj počas sezóny viaceré nové hráčky a
budovalo sa nové družstvo. Boli zápasy, v ktorých sme vysoko prehrali, v niektorých herne „vybuchli“ (Čaka, Trnava). Väčšina odohraných zápasov ale bola vyrovnaná, dokonca v mnohých, najmä
v jarnej časti, sme, dovolím si tvrdiť, neboli ani zďaleka horším
tímom, avšak futbal sa hrá na góly a premieňanie šancí bola naša
najväčšia slabina počas celej sezóny. V drese OFK nastúpilo počas sezóny až 23 dievčat. Trénovalo sa 2-3x do týždňa. Celkové 8.
miesto je sklamaním a nesplnením cieľa byť v polovici tabuľky, na
čo družstvo žien jednoznačne malo. V zimnom období sa druž-

stvo tiež zúčastnilo medzinárodného halového turnaja v Rakúsku
(Bruck an der Leitha), kde obsadilo pekné 3. miesto (10 tímov).
Veríme, že pri poctivom prístupe dievčat budeme v budúcnosti
bojovať a popredné miesta v tabuľke.
Družstvo staršieho dorastu vedené trénerom Antonom Benčičom už piaty rok pôsobí v III. Lige, čo je najvyššia súťaž v rámci
BFZ. V tomto súťažnom ročníku bolo hlavným cieľom vyhnúť sa
zostupovým starostiam a udržať súťaž aj pre mladšia ročníky. Po
doplnení kádra o žiakov z vlastnej liahne a hráčov z bratislavských
klubov družstvo skončilo v pokojnom strede tabuľky na ôsmom
mieste zo 16 účastníkov. Z kádra tento rok do kategórie dospelých
prechádzajú len štyria futbalisti a skladbu družstva na budúcu sezónu budú tvoriť ostatní hráči doplnení cca šiestimi futbalistami,
ktorí končia v kategórii žiakov. Tréningový proces prebiehal obyčajne 3x do týždňa po 1,5 hodine. Absolvovali sme 15 prípravných
zápasov, 28 súťažných a spolu približne 150 tréningových jednotiek.
Pri družstve starších žiakov v sezónne 2015/2016 prišlo k
zmene v realizačnom tíme, a od novej sezóny sa trénerom stal
Nespešný Jozef a vedúcim Kolínek Jozef. Nový realizačný tím sa
od začiatku boril s úzkym kádrom, kde družstvo v jesennej časti
tvorilo iba 12 chlapcov. Bez úspešnej spolupráce s TJ Kalinkovom
(doplnenie kádra 4-mi hráčmi), by sme nevedeli poskladať družstvo a prihlásiť ho do súťaže. Aj napriek úzkemu kádru sa vytvorila
skvelá partia, chlapci poctivo trénovali a výsledky a hra prekvapili
všetkých, ktorí sledujú dianie v OFK. V prestávke sa podarilo káder
znova doplniť a hra i výsledky opäť nabrali vyššiu kvalitu. Družstvo
reálne skončí do siedmeho miesta, a len dva body stráca na piate
družstvo. Čo je však tiež dôležité, podarilo sa pripraviť chlapcov
na prechod do dorasteneckej kategórie. Družstvo trénovalo 3x do
týždňa po 1,5 hodine, absolvovalo cca 130 tréningových jednotiek
a 26 súťažných zápasov.
Družstvo mladších žiakov viedol v tejto sezóne tréner Jozef Labis, vedúcim družstva bol Pavol Škoda. V tréningovom procese v
jarnej časti vypomáhal tréner dorastu Anton Benčič. Bez ohľadu
na odchod kvalitných hráčov do iných klubov, a zdravotných problémov niektorých ďalších hráčov, sme očakávali lepší herný prejav
v zápasoch, a s tým súvisiace lepšie postavenie v tabuľke. Čakali
sme, že chlapci, ktorí dostali väčší priestor, sa šance chytia, a ich
progres bude badateľnejší. U chlapcov prechádzajúcich do kategórie starších žiakov bude adaptácia v prvom roku určite náročná.
U ostatných budeme musieť realizovať niektoré zmeny v tréningovom procese, nakoľko aj z kategórie staršej prípravky prechádza početne slabší ročník narodenia 2005. Na jar sa družstvu síce
podarilo vymazať nulu v kolónke výhier a odpútať sa z posledného
miesta, ale bude potrebné, aby chlapci pochopili, že len poctivým
tréningom sa budú zlepšovať, hrať pekný kombinačný futbal, pri
ktorom sa dostavia aj lepšie výsledky. V kádri družstva sme mali
20 chlapcov. Trénovali obyčajne 3x do týždňa po hodine a štvrť.
Absolvovali 5 prípravných zápasov, 26 súťažných a spolu približne
110 tréningových jednotiek.
Družstvo staršej prípravky v sezóne 20154/2016 viedol na jeseň Radovan Nosko a pomáhal mu Christián Stankovič. V jarnej
časti pre zaneprázdnenosť trénera Noska viedli družstvo Christián
Stankovič a Anton Košč. Tréningový proces prebiehal pravidelne
3x do týždňa. V zimných mesiacoch (cca 10.12.2015 – 13.3.2016)
2x v telocvični. Družstvo bolo zložené z ročníkov 2005 - 7 hráčov,
2006 - 9 hráčov. Aj v tejto sezóne chlapci hrali druhú najvyššiu súťaž staršej prípravky pre ročník 2005. Spokojnosť musíme vyjadriť
nad aktívnym prístupom, nasadením hráčov a dobrým prístupom
v tréningovom procese. Družstvo sa nachádza na 10. mieste a
najlepším strelcom družstva sa stal Roland Gál s počtom 21 gólov. Chlapci absolvovali 22 súťažných zápasov, spolu približne 90
tréningových jednotiek. V letnej prestávke bude potrebné doplniť
družstvo o hráčov ročníka 2006 a najlepších jednotlivcov 2007,
nakoľko chceme zaradiť družstvo do najvyššej súťaže.
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Družstvo mladšej prípravky bolo v tejto sezóne vedené trénerom Miroslavom Pipíškom a pomáhali mu Lukáš Luhový a pán
Hanúsek. Pipíška už pri organizovaní minuloročných letných táborov ukázal, že to s chlapcami naozaj vie, a aj tento rok si zobral
na svoje plecia organizáciu letných futbalových táborov. Tréningového procesu sa zúčastňovalo pravidelne 3x do týždňa cca 16
hráčov, a rovnako ako staršia prípravka, aj mladšia v zime chodila
do telocvične. Družstvo bolo zložené z ročníkov 2007 - 15 hráčov
a 2008 1 - hráč. Pre túto sezónu sme boli prihlásení do dlhodobej
súťaže pre ročník 2006. Tejto výzvy sa naši chlapci nezľakli, a aj
keď nastupovali väčšinou proti o rok starším chlapcom, predvádzali krásne futbalové akcie, potešili svojou hrou trénerov, rodičov
a všetkých fanúšikov. Aj napriek vekovému, a najmä fyzickému,
hendikepu vyšli z väčšiny stretnutí s víťazným chorálom. V konečnej tabuľke im patrí krásne 2. miesto. Umiestnením sa stali najúspešnejším družstvom OFK. Chlapci absolvovali viaceré turnaje,
22 súťažných zápasov, spolu približne 90 tréningových jednotiek.
Rovnako aj túto vekovú kategóriu chceme prihlásiť do najvyššej
prípravkárskej súťaže.
Družstvo predprípravky trénovalo pod vedením trénerov Jaroslav Reffek, František Kiss a Martin Krížek. Tréningového procesu sa zúčastňovalo pravidelne 3x do týždňa cca 17 hráčov, z toho
dve dievčatá. Aj predprípravka v zime chodila do telocvične. Družstvo bolo zložené z ročníkov 2007 - 2 hráčky, 2008 – 13 hráčov
a 2009 – 2 hráči. V tejto vekovej kategórii sa zameriavame predovšetkým na prípravu pre ročník 2016/2017, kedy by družstvo
malo byť prihlásené do najvyššej súťaže vo svojej kategórii. Príprava spočíva v osvojení základných herných činností, tréningových
návykov, ale aj zápasových zručností, kde sa snažíme napríklad o
nácvik vedenia lopty, prihrávky, spracovania a streľby, ale aj po-

17

stavenia hráča na ihrisku v zápase. Taktiež dbáme aj na pohybovú
prípravu jednotlivca. Družstvo sme prihlásili do nesúťažnej mini
ligy, kde 6 družstiev hrá každý víkend systémom každý z každým
bez dôrazu na výsledok, ale s dôrazom na predvedenú hru, ktorá
by mala byť základom prípravy pre ich ďalší futbalový rast. Družstvo, v ktorom sú najmenší zástupcovia klubu OFK, sa zúčastnilo
mnohých turnajov (Memoriál p. Straku st., Močenok Cup, Rača
Cup, ...) a odohralo množstvo prípravných zápasov. Tréneri vyzdvihujú príkladnú účasť na tréningoch a zápasoch. Chlapci trénovali
3x do týždňa, absolvovali približne 70 tréningových jednotiek.
Novinkou v tomto ročníku bolo zriadenie futbalovej škôlky družstva začiatočníkov. K tomuto kroku sme sa odhodlali po skončení výberu do predprípravky. Objavilo sa množstvo (cca 20) športu
chtivých detí, ktoré však limituje fakt, že majú základné nedostatky
v pohybovej príprave, a takmer žiadne futbalové skúsenosti. Pod
vedením Barbory Hubertovej, Stanislava Lindvaya, a v jarnej časti
Františka Kissa, získavajú prvý kontakt s futbalom, najmä rozvíjajú
svoje koordinačno-pohybové schopnosti. Vedieme ich k tomu, aby
sa šport a futbal stal súčasťou ich životného režimu. Deti sa veľmi
tešia na tréningy 2 - 3x do týždňa, lebo sa naučia vždy niečo nové
a môžu si tak zdokonaľovať svoje športové schopnosti. V zime sme
pre nich vytvorili priestor v telocvični. Hlavnými cieľmi tohto družstva je objaviť skrytý talent, po určitom čase preradiť chlapcov a
dievčatá do svojich vekových kategórií a vytvoriť základ družstva
ročník narodenia 2010. Momentálne má družstvo 14 detí, ktoré sú
šikovné a talentované, s futbalovou perspektívou.
Zoznamy hráčov, výsledky a tabuľky sú priebežne uvádzané na
našej webovej stránke www.ofkdluzna.sk.
Z podkladov trénerov družstiev spracoval Anton Benčič,
šéftréner mládeže OFK Dunajská Lužná.

Zhodnotenie mužstva seniorov súťažného ročníka 2015/2016
A – mužstvo ako nováčika II. ligy Západ čakali veľmi
ťažkí súperi ako sú Nitra,
Žilina B, Slovan Bratislava B,
Trnava B, Sereď, Pohronie
Dolná Ždaňa, Banská Bystrica, Borčice a iné kvalitné
mužstvá.
Súťaž sme začali s viacerými novými tvárami, ako
sú Hubert, Bielik, Hronec a
Kadera, a s trénerskou dvojicou Fieber – Slávik. V jesennej časti sme odohrali spolu
22 zápasov, z ktorých sme
9 vyhrali, 4 krát remizovali
a 9 zápasov sme prehrali s
celkovým nepriaznivým skóre 27:32. Chlapci odohrali
viacero dobrých zápasov, a
iba jeden vyhratý zápas nás
delil od postupu medzi prvú
šestku, kde by sme bojovali v skupine o postup do I. ligy. Chlapci ukázali, že futbal hrať vedia a nemusia sa báť hrať aj proti takto silným mužstvám. Po jesennej časti sme skončili v skupine o záchranu, kde sme už jar odohrali s novým hlavným trénerom, Ivanom Vrabcom, ktorý sa
vrátil späť do klubu po úspešnej trénerskej cesty v AS Trenčín. V jarnej časti sme si dali cieľ skončiť do tretieho miesta, a tým pádom zachrániť
sa v II. lige, no nestalo sa tak. V jarnej časti sme odohrali celkovo 10 zápasov, v ktorých sme iba 2 zápasy vyhrali, 4 remizovali a 4 zápasy sme
prehrali s celkovým skóre 11:14. V jarnej časti nám postupne chýbalo viacero zranených opôr, čo sa aj odzrkadlilo na výsledkoch. Do mužstva
sme museli zaradiť aj chlapcov z dorastu, či už Patrika Derziho, Adama Jagnešáka alebo Richarda Csontosa. Daní chlapci neboli v mužstve iba
do počtu, ale ukázali, že vedia hrať futbal, a náš dorast má na čom stavať. No našou najväčšou slabinou bolo premieňanie šancí, ktorých sme
mali v každom zápase veľa. No najmä domáce zápasy so Šaľou, Sencom a Novým Mestom nad Váhom nám vôbec nevyšli a tieto dôležité zápasy sme buď iba remizovali, alebo prehrali, čo sa v plnej miere odzrkadlilo na našom postavení v tabuľke. V celkovej tabuľke nadstavby sme
skončili na 4. mieste, čo ale znamená, že budúci ročník si zahráme o súťaž nižšie. Našimi najlepšími hráčmi boli brankár Močko, obrancovia
Chromý a Hrnčár, či neskôr dlhodobo zranený Kecskéš. No v jarnej časti by som chcel vyzdvihnúť nášho odchovanca a dlhoročného hráča
Maroša Puchnera, ktorý, aj napriek svojmu veku, ukázal vysokú hráčsku kvalitu a určite bol príkladom mladším spoluhráčom.
Peter Gajdoš, OFK Dunajská Lužná, vedúci mužstva
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Stretnutie futbalových nádejí OFK Dunajská Lužná
s reprezentantmi Slovenska
Dňa 2.6.2016 sa uskutočnila akcia SENEC – REPRE, kde sa naša futbalová mládež – od predprípravky až po starších žiakov – v celkovom
počte 39 futbalistov zúčastnila v NTC Senec otvoreného tréningu Slovenskej reprezentácie, ktorá sa pripravovala na ME 2016 vo Francúzsku. Naši mladí futbalisti na vlastné oči videli, že aj tie najväčšie hviezdy v našom reprezentačnom družstve musia poctivo absolvovať každý
tréning. Po tréningu na našich chlapcov čakala autogramiáda, kde sa
mohli so svojimi idolmi odfotiť. Reprezentanti sa im odmenili aj svojimi podpismi na kartičky, dresy, lopty, prípadne na iné suveníry. Ďakujeme pánovi Jánošíkovi za zorganizovanie celej akcie a tiež za zabezpečenie autobusu, ktorým sa chlapci na akciu dostali v hojnom počte.

3. ročník turnaja prípraviek – Jánošíkov pohár
Dňa 22.5.2016 sme organizovali na našom ihrisku 3. ročník Jánošíkovho pohára - turnaj prípraviek pre ročník narodenia 2007
a mladší. Turnaja sa zúčastnilo 8 družstiev a všetci hráči za krásneho
počasia predviedli naozaj hodnotné výkony. Všetkých prítomných
tak presvedčili, že sú talentovaní, a pri poctivom prístupe v tréningoch a zápasoch môžu byť z nich v budúcnosti výborní futbalisti.

Poradie družstiev:
1. ŠK Tomášov
2. Dun. Lužná „modrí“
3. ŠKO Miloslavov
4. CFM Jozefa Adamca
5. ŠTK Šamorín
6. FCP Akadémia
7. TJ Rovinka
8. Dun. Lužná „žltí“

3. ročník Školskej stretávky – Školský festival 2016
Milí spolužiaci, spoluobčania, milí priatelia.
Blížia sa letné prázdniny a s nimi aj naša
školská stretávka, známa ako „Školský festival“.
Aby sme boli presní, jej 3. ročník. Pri
tejto príležitosti by sme sa vám radi prihovorili, čo to o stretávke napísali a, samozrejme, vás všetkých srdečne na nadchádzajúci ročník pozvali.
„Prečo školská stretávka?“
Myšlienka založenia tradície v našej
obci v podobe tohto podujatia vyšla „z našej dielne“ s jediným cieľom. Upevniť a ob-

noviť priateľstvá zo školských lavíc a mimo
nich, zvýšiť lojalitu všetkých občanov k našej obci a budovaniu tradícií v nej.
Tak ako mnohí z vás, i my si naplno
uvedomujeme, že sa stráca osobný kontakt
medzi kamarátmi, spolužiakmi a všeobecne medzi ľuďmi. Nedovoľme, aby nám táto
uponáhľaná doba a každodenný stres ukradli naše spomienky. Spomienky na bezstarostné školské časy, dobré i zlé známky,
naše pani učiteľky, učiteľov, školské výlety,
brigády, školy v prírode, krúžky ... Je toho
tak veľa, čo si môžeme povedať. Áno. Každý pocit, udalosť aj radosť sa dá rozšíriť aj
cez bezduchú sociálnu sieť. Touto cestou

však nevieme nikomu podať ruku, nikoho
objať, vidieť radosť či smútok v jeho očiach
a nerozpoznávame úprimnosť či faloš. Nie
sú to frázy. Sú to dôležité veci v živote každého človeka, aj keď nám na ne neostáva
veľa času. Preto sa stretnime aspoň raz
v roku všetci, ktorí sme niečo spolu prežili.
Nezabúdame, samozrejme, ani na našich
spolužiakov z okolitých obcí, ktorí tvorili
neoddeliteľnú súčasť našej školy... krásnej,
strediskovej.
„Kto sme my?“
Sme zakladatelia spoločnosti PROMO
ACTIVITY s.r.o., ktorá bude sláviť v budú-
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com roku 20. rokov svojej existencie tu v Dunajskej Lužnej. Okrem
výroby reklamy a prenájmu mobiliáru sa venujeme predovšetkým
organizácii eventových podujatí. Práve prax v tomto odvetví nám
otvára priestor pre realizáciu tohto podujatia, ktoré sme nosili
v hlave už dlho.
Sme rodáci z Dunajskej Lužnej, čo nás ešte viac motivuje a ženie k tomu, aby sme tradíciu tohto podujatia budovali a udržali.
Sme nesmierne radi, že prvé dva ročníky môžeme označiť ako úspešné. Vaša obrovská účasť, atmosféra, vaše reakcie, vaše slová
vďačnosti v „Triednej knihe“, to všetko sú momenty, pre ktoré sa
naďalej budeme usilovať o šírenie a udržanie tejto myšlienky.
„Komu sme vďační?“
Celá myšlienka by sa nezaobišla bez všetkých vás, ktorí stretávku všemožne podporujete.
V prvom rade veľká vďaka obecnému úradu v Dunajskej Lužnej, ZŠ Dunajská Lužná, obecným úradom susedných obcí, všetkým občanom a podnikateľom z Dunajskej Lužnej, Rovinky, Miloslavova, Hamuliakova a Kalinkova, ktorí s nami túto myšlienku
zdieľajú a pomáhajú nám toto neľahké podujatie zabezpečiť.
„Čo nás čaká tento rok?“
Tento rok máme pre vás pripravený opäť zaujímavý program,
skvelých hostí, špeciálneho hosťa, súťaže, výstavu a – samozrejme – „pohodičku“ v areáli našej Základnej školy.
Jednoducho zbaľte decká, partnerov, rodičov, susedov a ...
vidíme sa na Školskej stretávke 30. 7. 2016!
Milan Belenčiak a Maroš Reindl

Tenis - Bedminton klub
Dunajská Lužná
Rekreačná 3
organizuje 13. ročník

DENNÝ 5-DŇOVÝ
TENISOVO-PRÁZDNINOVÝ CAMP
PRE ZAČIATOČNÍKOV A POKROČILÝCH HRÁČOV OD 5 ROKOV

kvalitný tenisový tréning s kvalifikovanými trénermi
kondičná príprava s doplnkovým športom (ping-pong, futbal,
volejbal, šach, hokej s loptičkou - floorball, bedminton)
dvojfázový tréning nástup na každý deň
od 7:30 hod. do 8:00 hod. (skorší nástup dohodnúť individuálne)
každý deň program od 7:30 hod. do 16:00 hod.
(deti, ktoré majú tréning v TŠ pokračujú podľa rozvrhu)
počas dňa zabezpečený pitný režim, desiata, obed, olovrant, ovocie
- TENISOVÉ A BEDMINTONOVÉ
KDE? TCM
CENTRUM MLÁDEŽE

PRIHLÁŠKY

4. - 8. 7. 2016
11. - 15. 7. 2016
15. - 19. 8. 2016
22. - 26. 8. 2016

A INFORMÁCIE

TERMÍNY

www.tbluzna.eu
.eu
info@tbluzna.eu

cena

99€

89
€
súrodenci/osoba

Poskytneme na recepciách TCM
Predseda TŠ p. Kratochvíla - 0948 13 13 11
Šéf tréner Mgr. Kurek - 0903 859 361
Správca - 0902 355 812

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