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NA OKRAJ ...
O pár dní je tu Veľká noc. Veľkonoční zajačikovia, plnené vajíčka s likérom, ako aj veľkonočná výzdoba sa na
nás z výkladov obchodných reťazcov
usmievajú už od polovičky februára.
Príde mi to zvláštne, chodím okolo
toho tovaru, či to už mám kúpiť alebo
nemám....príde mi to jednoducho príliš
skoro. Nekúpim....A potom to dopadne teda tak, že na poslednú chvíľu zháňam zopár zajacov...Ale viete čo...vôbec mi to neprekáža, pretože vtedy si
uvedomím, že Veľká noc je predo dvermi, vtedy to začnem preciťovať a tešiť
sa na tie nadchádzajúce sviatky. Dnes
sa na ne teším už ako mama dvoch
detí.... synovi v šibačkový deň horia
v očiach ohníky nedočkavosti a s korbáčom v ruke čaká na kamaráta, aby
spolu obišli a PORIADNE vyšibali všetky spolužiačky. Dcéra...hm....tá by sa
zase najradšej v ten deň odsťahovala
na kraj sveta, lebo jej to „šibanie chalanov“ lezie totálne na nervy a nevidí
na tom nič úžasné, že máme v ten deň
mokrú dlážku, sedačku, nábytok i psa
....a že sa musí 5x za deň prezliekať.
A ja....No, ja len poslušne držím, dám
sa vyšibať, nechám si streknúť zakaždým iný druh prenikavo voňajúcej voňavky za krk, uviažem stužku na korbáč a ponúknem studenú misu a niečo
ŠESŤTISÍCI OBČAN DUNAJSKEJ LUŽNEJ
na pitie....jasné, že pribalím každému
27. januára 2016 sa šesťtisícim občanom obce Dunajská Lužná stala Lucia Geletová.
aj dve eurá a kinderko.....A popri tom
Dňa
5. 2. 2016 bola malá Lucka v sprievode otca Jána Geletu pozvaná k prevzatiu si pasi spomeniem na Veľkú noc, keď som
mätného
listu k šesťtisícemu občanovi obce Dunajská Lužná. Pán starosta jej okrem pabola malá ja. Bývali sme na dedine
mätného
listu
odovzdal aj kyticu a malú drobnosť – rámik na fotku.
blízko Bratislavy. Chlapci chodili doslova v tlupách, nevynechali ani jeden
dom. A nás dievčatá, zamknuté v kúpeľniach (samozrejme, že sme po niekoľkominútovom naliehaní otvorili )
vyvliekli pred dom a hadicou nás poriadne ošpliechali. Aj plnými vedrami,
ktoré si po šibaní vo vedľajšom dome
nezabudli s úsmevom doliať doplna.
Dostali za to maľované vajce uvarené
natvrdo, tri koruny (tí krajší aj päť),
stužku na korbáč a všetky dievčatá
z ulice sme na to „šibanie“ spomínali
celý rok. A dnes? Po celom dni si určite aj tento rok vydýchnem až večer,
schovám údené do chladničky (ak niečo zostane), tri igelitky sladkostí, ktoré
syn donesie, do komory, a pri umývaní dcériných navoňavkovaných vlasov
budem dcére prikyvovať, že teda je to
naozaj, ale naozaj nespravodlivé, a že
hneď ráno vylejeme pohár vody za krk
synovi aj mužovi my DVE! A basta !
Mgr. Galina Jendželovská, redakcia LS
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AKTUÁLNE O R7
Vážení spoluobčania, milí priatelia
téma výstavby rýchlostnej cesty R7 je pre našu obec stále vysoko aktuálna najmä z hľadiska zabezpečenia dopravného komfortu,
celkového rozvoja i kvality životného prostredia. Účelom pripravovanej stavby je kapacitná, smerovo rozdelená štvorpruhová rýchlostná komunikácia s napojením na plánovanú i existujúcu komunikačnú sieť Bratislavy, osobitne diaľnicu D4. Prevádzkou rýchlostnej
cesty R7 sa vylúči tranzitná doprava z cesty I/63 najmä z intravilánov obcí Dunajská Lužná a Rovinka a miestnej časti Podunajské Biskupice, čím sa výrazne zlepší dopravná situácia na juhozápadnom
koridore hlavného mesta SR i životné prostredie v jeho okolí.
Vzhľadom na informácie o možnom pozdržaní výstavby R7, ktoré sa mi podarilo získať, sme so starostami dotknutých lokalít na
sklonku roku 2015 zorganizovali petíciu „Za urýchlené zahájenie
prác na R7“. Chcem sa úprimne poďakovať všetkým občanom, ktorí
svojím podpisom podporili túto dôležitú akciu. S potešením môžeme konštatovať, že naša snaha bola úspešná. Stretnutie petičného
výboru so štátnym tajomníkom MD a RR sa uskutočnilo 10. 2. 2016.
Viktor Stromček na stretnutí potvrdil, že ide o jednu z priorít ministerstva, a zároveň nám oznámil, že obchvat Bratislavy a rýchlostnú komunikáciu R7 postaví konzorcium vedené španielskou spoločnosťou „Cintra“. Je reálny predpoklad, že zmluva by mohla byť
podpísaná do konca februára 2016. Hoci vláda investíciu schválila,
petičný výbor ukončí svoju činnosť, až keď začnú prvé zemné práce. Podľa slov pána štátneho tajomníka by sa tak mohlo stať v máji
2016. Pretože ukončenie výstavby R7 je plánované cca o 4 roky,
a dopravná situácia je viac ako komplikovaná, rozhodli sme sa, že
do jej kolaudácie výrazne utlmíme investičné projekty v nových
lokalitách. Verím, že k podobnému kroku sa nám podarí presvedčiť
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i okolité obce. Som hrdý, že
množstvo práce, vynaloženej
počas 5 rokov môjho pôsobenia vo funkcii, nevyšlo nazmar. Proces pripomienkovania projektového zabezpečenia sa nám podarilo urýchliť,
a dnes stojíme na prahu reálneho zahájenia tejto zásadnej
investičnej akcie.
Na inú tému
27. januára 2016 sme zaregistrovali 6-tisíceho občana s trvalým pobytom v Dunajskej Lužnej. Je to dobré
vysvedčenie pre obec i pre nás, jej správcov. Je to dôkaz, že kroky,
ktoré sme prijali, aby sme stimulovali občanov k prihláseniu na
trvalý pobyt, boli efektívne. Trvalý pobyt má totiž priamy vplyv na
výšku podielových daní – čo je hlavný príjem obecného rozpočtu.
Jeho výška má zasa priamy dopad na zvyšovanie kvality života našich obyvateľov. Nepovedali sme však posledné slovo. Sumu, ktorú by sme ešte mohli získať prihlásením neprihlásených občanov
na trvalý pobyt, odhadujem na viac ako 300.000 € za rok.
Vážení spoluobčania, milí priatelia, jar je predo dvermi, zeleň
začína ožívať a nám sa vlieva do žíl nová miazga. Verím, že tak ako
po iné roky, i v tomto sa budeme stretávať na jarných brigádach
či obecných podujatiach, ktoré pre vás pripravujeme. Želám vám
pekný začiatok jari a ďakujem za spoluprácu a pomoc pri správe
obce.
S úctou
Štefan Jurčík

VÝSLEDKY VOLIEB DO NÁRODNEJ RADY SR, 5. 3. 2016 V NAŠEJ OBCI
volebný okrsok
počet zapísaných voličov
počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní
Strana TIP
STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO-NOVA)
Demokrati Slovenska - Ľudo Kaník
ŠANCA
SME RODINA – Boris Kollár
Strana zelených Slovenska
KOALÍCIA SPOLOČNE ZA SLOVENSKO
Maďarská kresťanskodemokratická aliancia
VZDOR – strana práce
MOST – HÍD
Slovenská národná strana
Odvaha – Veľká národná a proruská koalícia
Komunistická strana Slovenska
SDKÚ – DS
SMER – sociálna demokracia
Kresťansko demokratické hnutie
Slovenská občianska koalícia
Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko
# SIEŤ
Strana maďarskej komunity
PRIAMA DEMOKRACIA
Sloboda a Solidarita

č.1
Jánošíková
1512
1049

č. 2
Nová Lipnica
1240
910

č. 3
Nové Košariská
1687
1152

SPOLU
celá obec
4439
3111

poradie
strany

3
2
153
0
0
56
7
4
0
0
116
53
4
3
1
168
76
15
76
65
5
2
231

3
0
114
0
3
86
1
0
0
0
94
45
0
1
1
147
21
8
49
69
2
2
257

4
0
178
1
1
75
4
0
0
0
111
52
1
0
6
206
66
18
54
75
3
1
285

10
2
445
1
4
217
12
4
0
0
321
150
5
4
8
521
163
41
179
209
10
5
773

12.
16.
3.
17.
15.
5.
11.
15.
0.
0.
4.
9.
14.
15.
13.
2.
8.
10.
7.
6.
12.
14.
1.

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na Voľbách do Národnej rady SR v obci Dunajská Lužná je 70,08 %.
tučným písmom sú zvýraznené parlamentné strany, sivým políčkom poradie prvých desať v našej obci.

4		
Lužniansky spravodaj 1/2016

NEŠŤASTIE NECHODÍ PO HORÁCH....
Milí obyvatelia, milí priatelia,
dovoľte mi na úvod ako novozvolenej
predsedníčke sociálnej a zdravotnej komisie poďakovať Ing. Františkovi Solařovi,
podpredsedovi komisie, ktorý ma celý rok
2015 zastupoval počas mojej dlhodobej
práceneschopnosti, ako aj celej sociálnej
a zdravotnej komisii v zložení: Ing. Oľga
Reptová, Ing. František Solař, Katarína Palicová, Anna Kissová, Mgr. Róbert Široký,
Ľudovít Linka, Zuzana Mészárošová za jej
doterajšiu činnosť a iniciatívu.
Určite mnohí z vás zažili ťažkú životnú
situáciu, alebo viete o niekom, kto musel riešiť, či už otázku odkázanosti pre
zlý zdravotný stav rodinného príslušníka
a jeho opatrovanie, alebo poznáte nevládnych a osamelých starších ľudí, či niekoho,
kto riešil invalidný dôchodok alebo dávky
sociálnej pomoci. Problematika pomoci
jednotlivcom alebo rodinám odkázaným
na pomoc v sociálnej oblasti, osobám so
zdravotným postihnutím, je veľmi široká.
Nikto z nás nevie, v ktorom období života sa nás niektorý problém môže dotknúť
osobne...
Sama som v nedávnej minulosti bola
nútená riešiť ťažké životné otázky, a viem,
že nie je ľahké zorientovať sa v zložitej spleti legislatívy, potrebných náležitostiach,
či kompetenciách orgánov štátnej správy.
Pre mnohých bez odbornej pomoci je nemožné zmeniť svoju sociálnu a životnú situáciu, veď pod ťarchou ťažkých životných
udalostí sme práve najzraniteľnejší.
Preto cieľom našej komisie je zvýšenie
kvality poskytovania sociálnych služieb
osobám na to odkázaným, a to vytvorením
pracovného miesta „sociálny pracovník“.
Jedná sa o návrh, ktorý by mal v značnej miere pomôcť riešiť problémy tých
najslabších, chorých, odkázaných na pomoc samosprávy alebo štátu , a to bez rozdielu veku. Kompetencie obce v sociálnej
oblasti sú rozsiahle a dotýkajú sa všetkých
oblastí sociálneho zabezpečenia. Obec má
nezastupiteľné miesto pri zabezpečovaní
úloh spojených s riešením hmotnej aj sociálnej núdze obyvateľov, sociálnej pomoci, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, a najmä v oblasti sociálnych služieb.
Za posledné roky sa veľa nového v danej oblasti neurobilo, a preto sme radi, že
návrh našej komisie bol jednohlasne prijatý poslancami OZ. Veríme, že pán starosta
zabezpečí prijatie „sociálneho pracovníka“,
veď úroveň sociálnej politiky obce priamo

prispieva k zlepšeniu životných podmienok
obyvateľstva.
Najdôležitejší moment pri riešení rôznych životných situácií našich spoluobčanov je ten, keď spoluobyvateľ a jeho
príbuzní nevedia problém vyriešiť, a idú si
po radu na obecný úrad. Každá obec má
disponovať pracovníkom, ktorý je prvým
kontaktom, ktorý by vedel pomôcť vybaviť sociálne záležitosti, a ktorý je znalý
v príslušných, veľakrát pre odkázaného
neprehľadných, zákonoch a možnostiach
pomoci. Pracovníkom, ktorý bude znalý
v oblasti sociálneho poradenstva so zameraním na cieľové skupiny:
SENIORI
V demografickom vývoji obyvateľstva
sa za posledné roky zaznamenalo zvýšenie
počtu seniorov a, prirodzene, narastajú aj
ich potreby. Dôležité je poskytovať seniorom také služby, ktoré im umožnia zotrvať čo najdlhšie v prostredí pre nich prirodzenom, ako je ich vlastná domácnosť.
Treba zabraňovať sociálnemu vylúčeniu seniorov so spoločenskej sféry, posilňovať medzigeneračnú solidaritu medzi
mladými ľuďmi a seniormi.
DETI A MLÁDEŽ
chýba vyhľadávacia činnosť sociálne
slabších rodín s deťmi, ktoré potrebujú pomoc, – deti zo sociálne slabších rodín majú
stravovacie problémy, – nevhodné trávenie voľného času, – rodiny s deťmi sú často
na hranici životného minima.
ZDRAVOTNE POSTIHNUTÍ
chýba vyhľadávacia činnosť občanov
so zdravotnými problémami, ŤZP, - je málo
informácií o poskytovateľoch sociálnych
služieb, – nie je dostatočne vybudované
prepojenie a presun informácií medzi občanmi, samosprávou, odborníkmi štátnej
správy, – chýba možnosť zamestnať zdravotne postihnuté osoby.
OBČANIA SO SOCIÁLNYMI
A SPOLOČENSKÝMI PROBLÉMAMI
kategória, ktorá si z tejto cieľovej skupiny potenciálnych klientov vyžaduje osobitnú pozornosť, analýzu a prístup. Aj v tejto
cieľovej skupine chýba vyhľadávacia činnosť. Treba podotknúť, že dlhodobé problémy držia ľudí v pasivite, nevplývajú na
ľudí motivačne, aby zmenili svoju sociálnu
a životnú situáciu. Preto je nevyhnutné venovať sa aj tejto skupine ľudí.

Myslím si, že povinnosťou (aspoň morálnou) nás všetkých je pomáhať tým, ktorí
to potrebujú. Chcem vás poprosiť o súčinnosť a o informácie o jednotlivcoch alebo
rodinách, ktorým treba pomôcť pri riešení
ich sociálnej núdze. Veď práve tí, ktorí pomoc najviac potrebujú, o ňu z pravidla nežiadajú. Kontakt na odborného referenta
v soc. oblasti: 02/40259818,
zuzana.meszarosova@dunajskaluzna.
Úspešným pokračovaním prevádzky
populárnej „prepravnej služby“ a vytvorením pracovného miesta „sociálny pracovník“ urobíme ďalší krok k tomu, ako
byť „bližšie k našim obyvateľom“, predovšetkým tým odkázaným v stave sociálnej
núdze.
Obec má kompetencie zo zákona o sociálnych službách a povinnosť plniť úlohy
v tejto oblasti, a je na samospráve, ako zabezpečí svoje poslanie vytvoriť pre obyvateľov miesto pre dôstojný a plnohodnotný
život.
Použité odborné podklady:
Dôvodová správa k vytvoreniu pracovného miesta „sociálny pracovník“ v našej
obci. Spracovala: Ing. Oľga Reptová
Ing. Eva Takáčová
predsedníčka sociálnej
a zdravotnej komisie

ĎAKOVNÝ LIST
z Národnej transfúznej stanice SR
Začiatkom februára bol do rúk starostu
našej obce, pána Štefana Jurčíka, doručený ďakovný list z Národnej transfúznej
stanice SR, v ktorom lekári i náboroví pracovníci srdečne ďakujú všetkým občanom
Dunajskej Lužnej, ktorí darovali krv, a pomohli tak chorým, ktorí potrebovali práve
liečbu transfúznymi liekmi. Veľkú vďaku
vyjadrili pracovníci NTS SR predovšetkým
celému organizačnému tímu Miestneho
spolku SČK, ktorý sa veľkou mierou podieľa na nábore darcov krvi a dostatočnom
počte darcov pri výjazdoch mobilnou odberovou jednotkou. Mimoriadnu vďaku
vyjadrili pani Alžbete Vargovej, ktorá s
Národnou transfúznou stanicou SR komunikuje pri plánovaní odberov.
Dovoľte, aby som aj ja za celý redakčný
tím vyjadrila vďaku pani Vargovej i ostaným občanom našej obce, ktorí svojou životodarnou tekutinou nezištne pomáhajú
chorým vôkol seba.
Mgr. Galina Jendželovská
Redakcia LS
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NEKÚPITE OBECNÝ POZEMOK 1M 2 ZA 6,50 EURA?
Nie, nie je to celkom nemožné. Ako sa
dá dostať k takémuto pozemku? Možnosti
a spôsoby sú rôzne. Ten postup môže byť
napríklad takýto. Na obecný úrad predložíte veľkolepý plán na rozvoj a budovanie
napr. relaxačno-oddychového centra a tenisovej akadémie. Aby Váš projekt vyzeral dôveryhodnejšie, zaviažete sa v obci
vybudovať pre obec niečo naviac, napríklad oddychovú zónu, ihriská a pod. na pozemkoch v majetku obce. Samozrejme, že
v uzatvorenej zmluve nebudú žiadne termíny, ani postihy za neplnenie zmluvy. Pri
správnom jednaní je veľký predpoklad, že
vedenie obce aj OZ Vám to schváli. Veď kto
by nechcel, aby sa obec rozvíjala. A potom
nasleduje realizácia. Pozemky pod budovami, ktoré budete stavať, si odkúpite za
cenu, ktorú Vám schváli obecné zastupiteľstvo. Je to len samozrejmé, veď nechcete prísť v prípade problémov o budovy aj
s pozemkom. A čo s pozemkami, ktoré potrebujete pre svoju podnikateľskú činnosť?
Tie si nekúpite, obec Vám ich prenajme za
smiešny peniaz. K výstavbe však potrebujete aj financie. Aby ste nemuseli viazať
vlastné financie, jednoducho si zaberiete
úver. Čím budete ručiť? No predsa nie je
nič jednoduchšie, ako dohodnúť sa s obcou, že za Váš úver bude obec ručiť svojimi

Stanovisko obce Dunajská Lužná
V reakcii na článok „Nekúpite obecný pozemok 1 m2 za 6,50 eura?”, by chcela obec
Dunajská Lužná uviesť pár faktov a vysvetlení,
ktoré boli v zmienenom článku opomenuté.
Na začiatku treba uviesť, že uznesenia
obecného zastupiteľstva, ktorými boli schválené nájomné zmluvy na prenájom pozemkov
vo vlastníctve obce Dunajská Lužná, ako aj
podmienky za ktorých bude majetok prenajatý, zmluvy o schválení vecných bremien a ostatné podmienky spolupráce, boli schválené
obecným zastupiteľstvom ešte v roku 2006 a
2009, vtedajším obecným zastupiteľstvom a
predstaviteľmi obce.
V roku 2012 nové vedenie obce zistilo, že
spoločnosť, s ktorou obec podpísala vyššie
zmienené zmluvy, si neplní povinnosti voči
banke, v prospech ktorej bolo zriadené vecné
bremeno na pozemok vo vlastníctve obce Dunajská Lužná, a je voči nej vedené exekučné
konanie.
Na návrh starostu obce a po schválení v
obecnom zastupiteľstve bol podaný návrh na
predbežné opatrenie na pozastavenie výkonu
záložného práva, návrh na neplatnosť právneho úkonu, ktorým bolo zriadené záložné právo v prospech banky, čím sa obec Dunajská
Lužná dostala do súdneho sporu, ktorý stále
prebieha.

pozemkami. Aby to malo aj punc seriózneho jednania, vystavíte aj zmenku na väčšiu
hodnotu ako je hodnota založených pozemkov. Akurát zmenka nie je ničím krytá,
a tak je použiteľná len na iný účel. A nasleduje proces schvaľovania. Vedenie obce,
ako aj obecné zastupiteľstvo, na základe „
pozitívnej“ právnej analýzy schváli vloženie ťarchy na nehnuteľnosť vo vlastníctve
obce. Zákon o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy 583/2004 Z.z v § 17
ods. 5 však takýto postup vyslovene zakazuje. Nikomu z vedenia obce, poslancom,
a ani hlavnej kontrolórke obce, to neprekážalo. Spočiatku si svoje povinnosti budete
plniť. Neskôr však prestanete splácať úver,
a následne si banka začne uplatňovať záložné právo. Banka následne postúpi pohľadávku faktoringovej spoločnosti. Táto
spoločnosť obci ponúkne mimosúdnu dohodu a uzavretie Zmluvy o budúcej kúpnej
zmluve na založenú nehnuteľnosť – pozemok, v ktorej cena za m² pozemku je menej ako 6,5 eura. Kruh je uzavretý.
Prečo o tom píšem? Dôvod je jednoduchý. Nazdávam sa, že mnoho občanov
o danom probléme, ktorý tu je, vôbec nevie, a druhý dôvod je ten, aby občania mali
informácie, ako sa hospodárilo, a aj hospodári, s majetkom obce. Na zasadnutie
Počas trvania súdneho sporu došlo k postúpeniu pohľadávky na „faktoringovú spoločnosť”, ktorá podala na Obecný úrad obce
Dunajská Lužná žiadosť o mimosúdnu dohodu a uzatvorenie Zmluvy o budúcej kúpnej
zmluve. Túto žiadosť podala v roku 2014,
kedy ju obecné zastupiteľstvo obce odmietlo,
a opätovne aj v roku 2015, kedy ju obecné zastupiteľstvo opäť odmietlo. Z vyššie uvedeného vyplýva, prečo bola žiadosť o mimosúdnu
dohodu a uzatvorenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve predložená na rokovanie obecného zastupiteľstva dvakrát.
Dôvodom, prečo mala byť kúpna zmluva v
prípade schválenia mimosúdnej dohody uzatvorená z dôvodu hodného osobitného zreteľa, sú ustanovenia zákona č. 138/1991 Z. z. o
majetku obcí, ktoré hovoria, akým spôsobom
môže obec so svojím majetkom nakladať.
Záverom sa dá skonštatovať, že súčasné
zastupiteľstvo a vedenie obce Dunajská Lužná nie sú zodpovedné za terajší stav v tejto
veci, práve naopak, vďaka nim obec Dunajská
Lužná zatiaľ o svoj majetok neprišla ani vykonaním záložného práva, ani v súdnom spore,
ktorý stále prebieha, a v konečnom dôsledku,
odmietnutím mimosúdnej dohody, ktorá bola
pre obec značne nevýhodná, ani mimosúdnou dohodou a Zmluvou o budúcej kúpnej
zmluve za cenu 6,50 €/m2.
OcÚ Dunajská Lužná
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obecného zastupiteľstva 1. decembra 2015
nám bol predložený materiál, ktorý sme už
v r. 2014 raz odmietli s návrhom na uzatvorenie mimosúdnej dohody, ktorej predmetom mala byť Zmluva o budúcej kúpnej
zmluve pozemku obce vo výmere 12 604
m² za cenu 80 000 eur. Kúpna zmluva mala
byť uzatvorená z dôvodu osobitného zreteľa v zmysle zák. 138/1991 Z.z. Dôvodom
osobitného zreteľa malo byť to, že na predmetnú nehnuteľnosť je zriadené záložné
právo. Teda z porušenia zákona sa mal stať
osobitný zreteľ, aby sa mohol pozemok predať priamo. Som rád, že nakoniec poslanci
tento návrh odmietli, i keď existovali snahy,
aby tento návrh bol schválený. Kto z Vás by
nekúpil pozemok za takúto cenu?
Ing. Milan Lodňanek
poslanec OZ

NOC V ŠKOLE
„Stop! Priložte kartu a identifikujte sa!“
Takto zneli prvé slová pri vstupe do E bloku
našej školy v piatok 4.marca 2016 vo večerných
hodinách. To sa žiaci 2.A a 2.B triedy museli
preukázať špeciálnou kartičkou, ktorá im povolí vstúpiť do budovy a prežiť neopakovateľnú
Noc v škole pod vedením triednych učiteliek
p.Móriczovej a p.Kišacovej. A noc bola naozaj
neopakovateľná....
Deti podstúpili množstvo súťaží, v ktorých si
mohli zmerať sily v rýchlosti, šikovnosti, a taktiež
v matematickej logike. Po súťažiach ich čakala výborná spoločná večera a pyžamová párty
s diskotékou. Zasúťažili si o „NAJ“ pyžamo 2.A a
2.B triedy, zahrali sa na múmie a zatancovali si
novinový tanec. Po bohatom programe sa uložili
do svojich spacáčikov a vypočuli si rozprávku na
dobrú noc. Ráno ich čakalo vyhodnotenie tých
najšikovnejších a bohaté raňajky, o ktoré sa postarali rodičia. Na záver sa pobalili a spoločne
poupratovali svoje triedy. Domov odchádzali s
veľkým úsmevom na tvári a množstvom dojmov,
ktoré sa ponáhľali porozprávať svojim rodičom.
Mgr. Adriana Kišacová, tried.uč. 2.A
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MULTIFUNKČNÉ IHRISKO
Skoro dva roky uplynuli od chvíle, keď sa
zhmotnila myšlienka urobiť niečo dobré, zmysluplné, pre deti v Dunajskej Lužnej. Premeniť
jamu, dovtedy mŕtvy priestor, na ihrisko, kde
by deti, a napokon aj celé rodiny, trávili voľný
čas. Žiaľ, o dva roky sme prišli na to, že dobre mienený nápad má veľmi zlý, a nepraktický
koniec. Inými slovami – s vodou z vaničky sme
omylom vyliali aj dieťa. A dovolím si tvrdiť, že
ešte nemôžeme hovoriť o definitívnom konci
ságy zvanej „Multifunkčné ihrisko...“
Na začiatku bol nápad oživiť priestor spomínanej Jamy. Všetko bolo v poriadku – idea sa
páčila, priestor bol obecný, pomohli sme získať
dotáciu 40 tisíc eur od predsedu vlády, kým neskrsol v hlavách obecných poslancov nápad, že
projekt multifunkčného ihriska treba zrealizovať v školskom areáli. Navrhli, schválili, a mňa
prehlasovali. Dobre, o tom je demokracia. Ale
demokracia je aj o schopnosti načúvať argumentom, bez emócií.
Bol som proti umiestneniu ihriska v areáli. Prečo? Deti ho využívali denne v škole na
prechádzky počas vyučovania, videl som tam
občas chlapcov kopať do lopty aj po vyučovaní. Veľkú plochu využívala škola na to, keď sa
odovzdávali vysvedčenia, ale aj na iné aktivity,
no predovšetkým ho využíval školský klub v
poobedných hodinách. Iste, viem, povrch toho
priestoru nebol ideálny, ale na základnú opravu
nebola potrebná veľká investícia a mohli sme
mať naozajstné multifunkčné ihrisko.

Čo sme dosiahli? Kolegovia poslanci väčšinovým hlasovaním odsúhlasili, že multifunkčné
ihrisko vybudujeme v školskom areáli. Vyrástlo
tam. Problém je, že ani zďaleka nie je multifunkčné. Dajme bokom argument, že stálo 70
tisíc eur, hoci aj o tom by sa dalo písať. Pozrime
sa na to, čo sme za tie peniaze urobili pre deti.
Vybudovali sme akúsi futbalovú plochu s
množstvom čiar, ovenčenú absurdným príkazom „vstupovať len v špeciálnej obuvi“. Okrem
futbalu si neviem predstaviť iný šport, ktorý by
na ihrisku našiel miesto. Teda o multifunkčnom
ihrisku nemôže byť reč. Ktoré z detí si nosí do
školy špeciálnu obuv, aby mohlo vstupovať na
vyhradenú plochu? Koľkým rodičom ideme vysvetľovať, že im musia kúpiť špeciálne topánky,
ak sa chcú hrať futbal?! Kto bude dozerať na
takéto ihrisko, aby sa povrch nezničil? Prečo
sme najmenším, ba aj rodičom, skomplikovali
život, a zobrali kus miesta v školskom (!) areáli,
kde mohli slobodne behať? Nehovoriac o tom
že sme toto ihrisko umiestnili rovno do stredu
areálu, a preto sa tam už kvôli nemu nedá nič
iné umiestniť. Dokonca sa nedá kvôli nemu pristaviť ani telocvičňa, ktorú sme chceli oprieť o
jestvujúcu. Skrátka, ihrisko je presne v strede,
a keď som chcel, aby ho otočili a posunuli na
bok, zodpovedný za stavbu ma vysmial, že to sa
nedá.
Vyložme si karty na stôl – o čo sme sa teda
postarali, páni poslanci? Počas veľkej prestávky
sa deti nemajú kde prechádzať. Na ihrisko nemôžu ísť všetci. Obmedzené sú nielen obuvou,
ale aj športovými aktivitami. Nie každý chce
hrať futbal. O trávení času cez prestávky písať

nebudem, pretože cez malý vstup na ihrisko sa
desiatky detí na plochu nedostanú, aj keby bola
ideálnym miestom na žiacky piknik. Nebudem
ani rozoberať to, že na túto plochu môžu ísť len
deti staršie ako desať rokov. Že pred každým
vstupom musí učiteľ skontrolovať plochu (ako
je napísané v pokynoch pre používanie ihriska),
tiež radšej pomlčím.
Na začiatku som písal, že zrejme ešte nemôžeme hovoriť o konci tejto ságy. Koniec môže
byť totiž ešte horší ako si myslíme. Do školského areálu sa deti aj tak dostanú. Cez víkend, po
vyučovaní, cez prázdniny. Určite nebudú mať
špeciálnu obuv. Je naivné domnievať sa, že tabule so zákazom budú rešpektovať. A ruku na
srdce – koho z nás, v ich veku, by podobné zákazy vystrašili? Povrch priestoru teda skôr, či
neskôr zničia. O tom, že sa im môže niečo stať,
ani nehovoriac.
A je to naša chyba.
Nielenže bude hroziť vrátenie použitej dotácie, ale, a to je oveľa horšie, ak plochu znehodnotia, nikomu nebude slúžiť. Zoberieme im teda
ďalší kus miesta, ktoré mohli mať rady.
Nie je hanba robiť chyby. Zamyslime sa, prosím, ako tento omyl odstránime a napravíme
naše zlé rozhodnutie. Píšem naše, aj keď som
za neho nehlasoval. Som totiž poslancom obecného zastupiteľstva ako kolektívneho orgánu
reprezentujúceho obec. Neobviňujem nikoho z
toho, že sa zle rozhodol. Dajme hlavy dokopy,
poraďme sa, a povedzme si, ako to chceme napraviť.
Andrej Blizniak, poslanec OZ

Stanovisko obecného úradu
Na použitom povrchu multifunkčného
ihriska – umelej tráve je okrem atletických
tretier a kopačiek, ktoré majú kovové hroty
a, samozrejme, korčúľ, možné použiť akúkoľvek tenisku (športovú obuv) s klasickou
halovou, bežeckou, outdoorovou podrážkou, napr. aj športovú obuv s gumenými
štopľami (kolíkmi).
Na ochranných mantineloch v tejto dobe
ešte nevisí žiadna tabuľa s nápisom, ktorý
hovorí o tom, že na ihrisko treba vstupovať
iba v špeciálnej obuvi. Ihrisko a jeho povrch
je štandardný a momentálne slúži v mnohých obciach, mestách i areáloch škôl k športovému viacúčelovému využitiu.
Naše ihrisko je použiteľné na nasledovné športy – futbal, tenis a volejbal, a k týmto
športom bola dodaná aj výbava vo forme stĺpikov na uchytenie sietí, ktoré sú súčasťou dodávky, a ktoré sú uložené v školskom sklade.
Výrobca garantuje, že na uvedenom povrchu je možné hrať okrem iného aj streetball a minihádzanú, samozrejme, po dokreslení potrebných čiar a zakúpení basketbalových košov.
Ihrisko je v súlade so štandardmi pre
takéto športové zariadenia, a touto cestou
chceme poďakovať Úradu vlády, že tento projekt podporil nemalou finančnou čiastkou.
Ihrisko je momentálne kolaudované a
v blízkej dobe bude uvedené do používania
žiakom ZŠ a verejnosti k všestrannému využitiu.
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ZÁPIS DETÍ DO PRVÉHO ROČNÍKA

PRÍSPEVOK NA LYŽIARSKY VÝCVIKOVÝ KURZ

Riaditeľstvo ZŠ Dunajská Lužná oznamuje rodičom, že zápis
do 1. ročníka ZŠ sa uskutoční v sobotu 16. apríla 2016 a v nedeľu
17. apríla 2016 v C-bloku ZŠ od 9.00 do 14.00 hod. V sobotu príde na zápis časť Jánošíková, v nedeľu časť Nová Lipnica a Nové
Košariská.
Rodičom, ktorí neprídu na zápis s dieťaťom, dieťa nezapíšeme.
V zmysle legislatívy riaditeľka školy pošle rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí detí do 1. ročníka do konca mája 2016.
K zápisu si treba priniesť: prekopírovaný rodný list dieťaťa, finančnú čiastku na nákup písaniek a pomôcok na celý školský rok v
cene 23 eur (dobrovoľné), vyplnený protokol o zápise (k dispozícii
v MŠ Dunajská Lužná i pri samotnom zápise),občiansky preukaz
alebo fotokópiu OP oboch rodičov, ktorými preukážu trvalý pobyt
v Dunajskej Lužnej, adresu ZŠ, do ktorej dieťa patrí podľa trvalej
adresy (platí pre rodičov, ktorí nemajú trvalý pobyt v Dunajskej Lužnej, a chcú dieťa zapísať v našej škole), potvrdenie od zamestnávateľa oboch rodičov (v prípade, ak chcú dieťa prihlásiť do školského
klubu detí).
Rodič sa pri zápise záväzne vyjadrí, či bude jeho dieťa navštevovať povinne voliteľný predmet náboženská alebo etická výchova
a školský klub detí.
Ďalšie informácie súvisiace so zápisom:
Podľa § 19 a § 20 zákona č. 247/2008 o výchove a vzdelávaní
je školská dochádzka povinná. Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré k
1.9. daného roka dosiahlo šesť rokov, je povinný prihlásiť dieťa na
plnenie školskej dochádzky v ZŠ v deň dátumu, ktorý určí všeobecno-záväzné nariadenie obce.
Rodičia môžu zapísať dieťa do školy: do ktorej patria podľa trvalého bydliska, aj do ktorej nepatria podľa trvalého bydliska, vždy
však so súhlasom riaditeľa vybranej školy. V tom prípade riaditeľ
školy, do ktorej sa dieťa zapíše, oznámi túto skutočnosť riaditeľovi
spádovej školy do 31.maca 2016.

Od 1. januára 2016 Ministerstvo školstva v súlade s §3 ods. 3 a §7 ods.
19 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl
a školských zariadení v znení neskorších predpisov poskytuje žiakom základných a stredných škôl príspevok na lyžiarsky kurz vo výške 150 eur na
jedného žiaka. Príspevok zahŕňa ubytovanie, stravu, dopravu, poplatok za
vleky, aj požičanie lyžiarskeho výstroja. Ak je cena kurzu vyššia než 150 eur,
rozdiel hradia rodičia z vlastných prostriedkov (ak sa škola nerozhodne inak).
Celkovú výšku financií na organizáciu LVK dostane škola na základe podkladov, ktoré posiela v tzv. Eduzbere vždy na konci septembra daného školského roka. Ministerstvo určilo vzorec, na základe ktorého je stanovený maximálny počet žiakov, na ktorý škola finančné prostriedky získa. Ak by sa LVK
chcelo zúčastniť viac detí ako je finančný limit školy, pobyt na LVK si budú
musieť uhrádzať z vlastných zdrojov.
Finančné prostriedky posiela ministerstvo školstva najprv na účet obce
(zriaďovateľa školy). Každý zriaďovateľ je povinný príspevok na LVK poskytnúť príslušnej škole v plnej výške.
Keďže finančné prostriedky prichádzajú až v novom kalendárnom roku,
ale zálohy zariadeniu, v ktorom sa LVK koná, sa posielajú ešte do konca decembra predchádzajúceho kalendárneho roka, zálohy na kurz sa hradili z
prostriedkov rodičov. Tieto finančné prostriedky sa rodičom vrátia po doručení financií z ministerstva na účet školy. Tajomníčka školy bude rodičov o
vydávaní financií informovať prostredníctvom webovej stránky školy, mailovou cestou na adresy rodičov, a žiakov školským rozhlasom.
Škola môže použiť príspevok na pokrytie nákladov na LVK pre toho istého žiaka najviac jedenkrát počas jeho návštevy základnej alebo strednej
školy. Stanovený príspevok na jedného žiaka nie je možné deliť medzi viacerých žiakov.
Finančné prostriedky, ktoré škola na LVK nevyužije, musí vrátiť späť zriaďovateľovi, ktorý ich odošle na Ministerstvo školstva.

NA ZÁPIS SA DIEŤA PRIHLASUJE IBA V JEDNEJ ŠKOLE!!!

Ministerstvo školstva SR od 1. januára 2016 v súlade s §3 ods. 3 a §7 ods.
19 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl
a školských zariadení v znení neskorších predpisov poskytuje príspevok aj
na školu v prírode vo výške 100 € na žiaka. Príspevok zahŕňa ubytovanie,
stravu a dopravu. Ak je cena kurzu vyššia než 100,-eur, rozdiel hradia rodičia
z vlastných prostriedkov (ak sa škola nerozhodne inak).
Škola môže použiť príspevok na pokrytie nákladov v ŠvP pre toho istého
žiaka tiež najviac jedenkrát počas jeho návštevy základnej alebo strednej školy. Stanovený príspevok na jedného žiaka nie je možné deliť medzi
viacerých žiakov. Ostatné náležitosti, ako požiadavky na financie, vzorec na
výpočet žiakov, presun financií, preplácanie záloh rodičom a pod. je obdobné ako pri LVK. Škole v súvislosti s vyplácaním a evidenciou žiakov narastá
administratívna práca, keďže musí:
1. viesť evidenciu žiakov, ktorí čerpali finančný príspevok na LVK a ŠvP,
a v ktorom šk. roku
2. uskutočniť vyúčtovanie finančných prostriedkov ministerstvu
3. zabezpečiť informovanosť rodičovskej verejnosti o vrátení preddavku na LVK a ŠvP, ktorý platili z vlastných zdrojov
4. viesť evidenciu odovzdania finančných prostriedkov zápisom do ŽK s
podpisom tajomníčky školy
5. viesť evidenciu prevzatia finančných prostriedkov s podpisom rodiča/žiaka do dokumentácie školy týkajúcej sa LVK a ŠvP.
Škole v súvislosti s organizáciou LVK narastajú aj finančné požiadavky,
lebo musí:
1. zabezpečiť vyškolenie inštruktorov (každý inštruktor, okrem telocvikára, musí mať platný certifikát, ten však platí len pár rokov, potom
sa musí obnovovať, pobyt na týždennom školení si buď platí učiteľ
sám, alebo mu po dohode s vedením školy časť výdavkov môže zaplatiť škola).
Napriek nárastu povinností sa vedenie školy aj pedagogický zbor teší, že
štát poskytuje finančné prostriedky na LVK a ŠvP, ktorých sa môžu zúčastniť
už všetci žiaci bez ohľadu na rodinný rozpočet.
Vypracovali:
Mária Plačková, zástupkyňa pre 2. stupeň
a Iveta Slobodníková, riaditeľka ZŠ

Pri veľkom počte žiakov a nedostatku školských priestorov je
riaditeľ spádovej školy povinný prednostne prijať do školy žiakov,
ktorí majú miesto trvalého pobytu v školskom obvode spádovej
školy.
Opatrenia, ak zákonný zástupca dieťa do školy neprihlási:
Postup ZŠ – Ak sa zákonní zástupcovia s dieťaťom na zápis v danom termíne nedostavia, riaditeľ školy musí o tejto skutočnosti
upovedomiť zriaďovateľa školy (obec), ktorý uskutoční ďalšie kroky.
Postup obce – V prípade, že si zákonný zástupca nesplní povinnosť prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, dopustí
sa priestupku, za ktorý je možné uložiť pokutu do výšky 331,94 eur.
Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď správny orgán
zistil porušenie povinnosti – najneskôr však do troch rokov odo
dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
Postup pri odklade školskej dochádzky o jeden rok:
Na zápis sa musia dostaviť aj tie deti, ktorých rodičia chcú požiadať riaditeľa školy o odklad.Pri zápise predložia: žiadosť o odklad, ku ktorej doložia, odporučenie detského lekára, odporučenie
zariadenia výchovného poradenstva (psychológ)
Postup, ak dieťa malo odklad:
Ak bolo dieťa v predchádzajúcom školskom roku na zápise,
a riaditeľ školy na základe žiadosti rodičov rozhodol o odklade,
musí sa dieťa na zápis znova dostaviť.
Tlačivá súvisiace so zápisom žiakov do 1. ročníka ZŠ Dunajská Lužná sú k dispozícii na stiahnutie na webovej stránke
školy v sekcii – Zápis detí do prvého ročníka.

www.zsdunajskaluzna.sk

PRÍSPEVOK NA ŠKOLU V PRÍRODE V ZŠ
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ZAČIATOK ROKA 2016 V NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLE
Dovoľte mi vysloviť pár viet a podeliť sa s vami o pár zaujímavých okamihov v našej materskej škole vo funkcii riaditeľky Materskej školy Dunajská Lužná , do ktorej som bola od 1.januára
2016 vymenovaná. Ako učiteľka MŠ pracujem už dlhé obdobie,
a aj naďalej bude mojou prioritou vytvárať stimulujúce prostredie
pre rozvoj detskej osobnosti a podporovať rozvíjanie povedomia
v učení základných postojov environmentálnej výchovy, ostatné oblasti rozvoja osobnosti dieťaťa, samozrejme, nevynímajúc.
Viem ,že moje kolegyne sú ochotní a flexibilní ľudia, a s ich spoluprácou môžem počítam aj naďalej.
Vzdelávanie a výchova detí sa uskutočňuje počas všetkých činností, ktorými sa deti v priebehu dňa zaoberajú. Preto je dôležitý
vyvážený pomer medzi spontánnymi a riadenými aktivitami. Určite zastávam názor, že všetky aktivity majú obsahovať prvky tvorivosti a hry prostredníctvom využívania zážitkového učenia. To,
čo si pedagóg určí ako denný vzdelávací cieľ, dosahuje spoločne
s deťmi spontánne hrou, ale aj cielenou formou ,,učenia“. ,,Učenie sa“ v materskej škole je totiž vždy založené na aktívnej účasti
samotného dieťaťa. Žijeme v dobe rozvoja digitálnych technológií, ktoré sú úplne prirodzenou súčasťou života. Práca s digitálnymi technológiami sa objavuje už aj v živote predškolákov, preto je
potrebné naďalej ich vhodne integrovať do predškolskej prípravy
našich detí. Treba si ale uvedomiť, že digitálne technológie nie
sú len jediným zdrojom na poskytnutie informácií, ale jedným
z množstva používaných prvkov.

• V našej materskej škole sme absolvovali na každom elokovanom pracovisku karneval masiek. Deti sa prezliekli za víly, poľovníka, kráľa, zvieratká, spidermanov, ... Pani učiteľky pripravili pre deti zaujímavé aktivity, kde sa každá maska predstavila
a po veselom tanci masiek deťom dobre padlo malé pohostenie a občerstvenie.
• Pri tejto príležitosti sa na spestrenie programu deťom predstavil kúzelník so svojimi kúzlami, ktoré rozžiarili zvedavé detské
očká a vyčarili úsmev na perách.

• V rámci rozširovania poznatkov v projekte o správnom čistení
zúbkov, zubnom kaze a zdravej výžive sa deti v priestoroch našej MŠ zúčastnili besedy s dentálnou hygieničkou. Aj v budúcich mesiacoch nadviažeme na tieto získané poznatky ďalšou
spoluprácou s dentálnou hygieničkou.

Jednoduchosť, hravosť ( aj pri pohybových aktivitách podporujúcich zdravý vývoj dieťaťa) , tvorivosť (aj pri využívaní digitálnych technológií )je základná predstava kvalitného predprimárneho vzdelávania.
Deti v materskej škole prežijú určitú časť dňa, a preto dovoľte,
aby som vás v krátkosti informovala, čo zaujímavé, okrem edukačného procesu, sme v našej škôlke za krátky čas od januára prežili,
a čo nás čaká v blízkej budúcnosti.
Keďže environmentálna výchova je našou blízkou témou aj
v našich plánoch už pár rokov dozadu, naďalej spolupracujeme
s Daphne -inštitút aplikovanej ekológie zameranej na ochranu
prírody.
• Deti v týchto dňoch prostredníctvom ekovýchovného programu: ,,Dávny svet ukrytý v kameňoch“ nazreli zážitkovou
formou do minulosti vzniku skamenelín a v hre na malých
bádateľov si vymaľovali vlastnú napodobeninu skameneliny
vyrobenej zo sadry.

• Hry a rozprávky sú blízke témy každému dieťaťu, preto v mesiaci marec privítame aj divadlo, prostredníctvom ktorého si
deti prístupnou formou s primeranou dávkou interaktivity
utvrdia poznatky, ale tiež získajú nové, o správaní sa človeka
k našej planéte.
• Z príležitosti výročnej schôdze dôchodcov sa malí škôlkari zúčastnia kultúrneho vystúpenia, na ktoré si už svedomito s pani
učiteľkami pripravujú pesničky, básničky a tančeky, ktoré určite potešia našich starších spoluobčanov.
• V rámci tohto programu sa naše i vaše deti odprezentujú
v kultúrnom stredisku výstavou detských prác, ktoré vytvárajú
v materskej škole so svojimi šikovnými učiteľkami. Týmto vás
zároveň na túto výstavu pozývame.
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• Veľmi dôležitá a poučná bude pre rodičov budúcich predškolákov beseda na tému :,,Školská zrelosť“ kde prisľúbila účasť PhDr.
Doményová C. ( CPPPaP Senec) a v spolupráci so ZŠ v Dunajskej
Lužnej aj p.uč. Mgr.Škrhová.
• Naši predškoláci sa v mesiaci apríl zúčastnia po prvýkrát zaujímavej interaktívnej vzdelávacej expozície v Bratislave :,,Prvé
detské mesto povolaní na Slovensku“. Táto expozícia pre deti je
podporená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Verím, že deťom ponúkne zaujímavé prepojenie zážitkového
učenia-kombinácie hry a vzdelávania.
• Do budúcnosti chceme organizovať prehliadku tvorivosti detí
pre verejnosť vždy v druhom polroku školského roka ako vyvrcholenie celoročnej práce detí materskej školy. Týmto spôsobom sa chceme prezentovať na verejnosti, pretože práce našich
detí sú naozaj výnimočné. A určite viem, o čom hovorím.
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ŠKOLA ŽIVOTA: DOPRAVA, DOĽAVA
V stredu 9. marca 2016 sa v Miestnom kultúrnom stredisku konal výchovno-vzdelávací koncert k dopravnej výchove
žiakov I. stupňa Základnej školy v Dunajskej Lužnej. Zúčastnili
sa na ňom v rámci vyučovania žiaci 2.- 4. ročníka.
Privítali ich usmiati účinkujúci Jaro Gažo a Radko Pažej.
Program bol plný dobrej nálady a skrytých poučení podávaných hravou, zábavnou formou, pri ktorej si žiaci zopakovali
základné pravidlá cestnej premávky, ako aj značky, či telefónne čísla na linku prvej pomoci, políciu i hasičov. Chytľavá
hudba pomohla prehĺbiť záujem a obrazová videoprojekcia
spestriť už aj tak zaujímavú formu podania informácií. Žiaci
odchádzali s dobrou náladou a skvelým zážitkom obohatení
o nové vedomosti.
Mgr. Zuzana Vozárová

Blíži sa zápis detí do materskej školy a zdá sa , že nás čaká zápis
,,plný detí“, na ktoré sa, samozrejme, tešíme. Je ale pravdepodobné, že, bohužiaľ, vyhovieť nebude možné každému z kapacitných
dôvodov MŠ.			
Dúfam, že pri „dobrej vôli“ všetkých , ktorých vyjadrenia sú
dôležité, nájdu spoločnú cestu k spoločnému zámeru , ktorým je
rozšírenie kapacity MŠ, kde deti môžu prežiť časť svojho detstva.

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY DUNAJSKÁ LUŹNÁ
Brezová 738/27 a jej elokovaných pracovísk
na školský rok 2016/2017
V zmysle § 59 školského zákona, § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR
č.306/2008 Z. z. v znení vyhlášky MŠ SR č. 208/2009 Z .z. o materskej
škole sa zápis detí do Materskej školy Brezová 738/27 a jej elokovaných pracovísk na školský rok 2016/2017 uskutoční v dňoch:
2. mája 2016 – 09.00 – 14.00
3. mája 2016 – 13.00 – 16.30
4. mája 2016 – 13.00 – 16.30
5. mája 2016 – 09.00 – 12.00
Písomnú žiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie
treba predložiť vo vyššie uvedených termínoch
na riaditeľstvo MŠ Brezová 738/27.
Bližšie informácie a formulár do materskej školy rodič obdrží v MŠ
alebo na https://sites.google.com/site/msdunajskaluzna/

Cesta za dobrou MŠ si vyžaduje spoluprácu z každej strany, a od
všetkých. Verím, že zažijeme len príjemné okamihy nášho vzdelávania,
upevníme vzťahy medzi učiteľmi i rodičmi, a že korektnou a efektívnou
spoluprácou so zriaďovateľom, rodičmi i Radou školy túto spoločnú cestu
vždy nájdeme.
Dovoľte mi vysloviť prianie, aby naša materská škola nebola len o
vzdelávaní, učebných osnovách a plánoch. Dobrá materská škola je živý
organizmus, v ktorom fungujú dobré medziľudské vzťahy, vzájomný rešpekt k svojim právam, ale i uvedomenie si prvoradých povinností od nás
všetkých. Úprimne si želám, aby naše zariadenie fungovalo ako úspešná
výchovno-vzdelávacia inštitúcia, ktorá má zároveň svoju dušu a otvorené srdce, veľa užitočných rozhodnutí v prospech vašich i našich detí, pretože dieťa je tvor jedinečný, osobitý, ktorý si zaslúži našu lásku, pomoc,
pochopenie a povzbudenie. Tajomstvo nášho šťastia sa ukrýva v radosti
každého dieťaťa navštevujúceho našu materskú školu.
„Nedokážeme vytvoriť génia, môžeme sa však aspoň pokúsiť naplno
rozvinúť vnútorný potenciál každého dieťaťa“. (M. Montessori)
S úctou Milka Hubertová, riaditeľka MŠ

Popoludnie zážitkov a veľkých sŕdc
V sobotu 28. mája 2016 sa stretnú milovníci
bicyklov a iných „približovadiel“ a celé rodiny
na spoločnom podujatí „DEŇ RODINY
– NA KOLESÁCH PROTI RAKOVINE“.
Skupina organizátorov – dobrovoľníkov pripravuje
nové podujatie: „Deň rodiny“, kde spojí Deň
matiek, Deň detí a Deň otcov do jedného
popoludňajšieho programu spolu s kampaňou
„Na kolesách proti rakovine“, ktorá sa vracia tento
rok opäť do slovenských miest a obcí, ale už bez
mega koncertov a veľkých javísk.
Cieľom je vytvoriť novú tradíciu oslavy rodiny
spolu s charitatívnym zámerom na podporu
boja proti zákernej chorobe.
Nezabudnite si dovtedy spojazdniť všetky bicykle,
trojkolky, in-lines, odložiť do „ponožky“
nejaké „éčka“ a v kalendári poznačiť,
že tento deň sa stretneme v uliciach obce
a na ihrisku Jama v časti Jánošíková.
Pripravujeme pre vás skutočne
zaujímavé a pestré popoludnie.



Za organizátorov
Jana Valašíková
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BEZ VEĽKEJ NOCI BY NEBOLI VIANOCE
Milí priatelia, o niekoľko dní budeme sláviť veľkonočné sviatky,
ktoré sú najväčším a najstarším kresťanským sviatkom. Cirkev ho začala sláviť od začiatku, lebo Ježišovo zmŕtvychvstanie je ústredným a
základným tajomstvom kresťanskej viery. Kresťania najprv slávili Veľkú noc, až potom sa pýtali, kedy a kde sa Ježiš narodil. Až v 4. storočí
sa začali sláviť Vianoce, ktoré s darčekmi a s vianočnými jedličkami
oslovujú ľudí modernej doby. Veľká noc, naopak, hovorí o bolesti, o
smrti, o novom živote. Sú to témy, ktorým sa človek radšej vyhýba,
pokiaľ nimi nie je konfrontovaný. Napriek tomu by sme slávenie Veľkej noci nemali vynechať, pretože jej posolstvo hovorí o základných a
dôležitých otázkach nášho života.
Kresťania prevzali tieto sviatky zo starozákonnej židovskej tradície. Židia boli vyslobodení z otroctva v Egypte na Boží zásah. Pri odchode potreli veraje svojich dverí krvou baránka, ktorý sa stal predobrazom Ježiša Krista, nevinného Baránka, ktorý za nás zomrel na
kríži. Každoročne, keď sa dostali do vyvolenej krajiny, ktorú im Boh
prisľúbil, slávili na jar veľkonočné sviatky. Bol to jeden z troch sviatkov, kedy dospelí muži po dvanástom roku putovali do Jeruzalema.
Na pamiatku vyslobodenia z Egypta jedli veľkonočného baránka. Ježiš
práve cez tieto sviatky uskutočnil dielo vykúpenia. Skôr ako začal trpieť, ustanovil Sviatosť oltárnu vo Večeradle, keď premenil chlieb a
víno na svoje telo a krv, a dal poverenie apoštolom, aby to robili na
jeho pamiatku. Potom nasledovali udalosti utrpenia v Getsemanskej
záhrade, Judášova zrada, potom predvedenie pred veľradu, pred Piláta, Herodesa, následne odsúdenie, krížová cesta a ukrižovanie. To
však nebol koniec. Ježiša pochovali a strážili jeho hrob. Na tretí deň
Ježiš naozaj vstal z mŕtvych a zjavil sa svojim najbližším, ktorých mal
rád, a ktorých poslal, aby zvestovali všetkým toto radostné posolstvo.
Ježiš svojou smrťou na kríži premohol našu smrť a dal nám nádej
na večný život. Posolstvo Veľkej noci nám chce povedať, že smrťou sa
náš život nekončí, ale pokračuje novým, večným životom pri Bohu.
Večný život, to je večná radosť, večné šťastie v spoločenstve trojjediného Boha, naplnenie všetkých našich túžob. Tak je smrť pre nás prechodom do nového, lepšieho života, ktorého sa netreba báť. Okrem
toho nám toto posolstvo hovorí, že aj naše telá budú raz vzkriesené a
oslávené na konci vekov, preto ich máme mať v úcte. Sú chrámom, v
ktorom prebýva Duch Svätý. Ježiš dobrovoľne prijíma utrpenie a kríž
na svoje plecia, čím chce povedať, že aj náš kríž, naše utrpenie, naša
Zároveň vás chceme srdečne pozvať na nasledujúci duchovný
program v Kostole povýšenia Svätého kríža v Dunajskej Lužnej:
PREDVEĽKONOČNÁ SPOVEĎ
19.03.2016 (Sobota v 5. pôstnom týždni)
15.00–18.00 vysluhovanie sviatosti zmierenia
PROGRAM BOHOSLUŽIEB A SVÄTÝCH OMŠÍ
20.03.2016 (KVETNÁ NEDEĽA) – Požehnanie ratolestí
07.30, 09.00 (detská), 10.30 (farská)
24.03.2016 (ZELENÝ ŠTVRTOK PÁNOVEJ VEČERE)
18.00 – večerná sv. omša s obradom umývania nôh
25.03.2016 (VEĽKÝ PIATOK) – Deň pokánia a pôstu
15.00 – Liturgia slávenia utrpenia a smrti Pána
26.03.2016 (BIELA SOBOTA) – krst dvoch dospelých,
obnova krstných sľubov
18.30 – Veľkonočná vigília
27.03.2016 (VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA)
07.30, 09.00 (detská), 10.30 (farská)
28.03.2016 (VEĽKONOČNÝ PONDELOK)
07.30 a 10.30 (farská)

bolesť, majú zmysel. Oni nás očisťujú a privádzajú k Bohom. Ježiš nám
dáva príklad, aby sme niesli svoje životné kríže, lebo kríž je znakom
spásy.
Kým Vianoce nám hovoria o tom, že máme byť dobrí, Veľká noc
nám hovorí o týchto základných otázkach nášho bytia. Ježiš Kristus
prišiel pre náš každodenný život, aby bol súčasťou nášho každodenného snaženia, úsilia a nesenia našich krížov a našich skúšok. Takže
Veľká noc a jej posolstvo má preniknúť do každej oblasti nášho života, aby sme vedeli, že všetka naša snaha a všetko naše úsilie, všetko
to dobro, čo konáme v spojení s Kristom, nie je zbytočné. Smeruje k
tomu, že sme Božie deti, že sme dedičia Božieho kráľovstva, a že aj
nám chce dať Ježiš účasť na tomto novom živote.
Milí priatelia, chcel by som vám popriať slovami emeritného pápeža Benedikta XVI.: „V našom srdci radosť a bolesť, na našej tvári
úsmev a slzy. Takáto je naša pozemská realita. Avšak Kristus vstal z
mŕtvych, je živý, ide s nami. Preto spievajme a kráčajme verní svojmu
nasledovaniu v tomto svete s pohľadom upreným na nebo“. Všetkým
obyvateľom našej obce, ako aj čitateľom Lužnianskeho spravodaja, v
mene našej rehoľnej komunity Bratov dominikánov prajem a vyprosujem milostiplné a požehnané veľkonočné sviatky!
P. Stanislav Peter Vavrek, OP, správca farnosti
Kontakt na farský úrad:
tel: 02/ 459 80 131, 02/ 456 49 865
web: www.dunajskaluzna.fara.sk
e-mail: farnostdl@dominikani.sk
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VEĽKONOČNÉ POSOLSTVO
V jednej našej evanjelickej duchovnej
piesni k veľkonočným sviatkom máme vzácne duchovné slová, citujem: „Darmo plesá
ľudská zlosť, že je Pán už v hrobe, darmo
hodlá neprávosť pravdu mať v porobe, bo
Pán náš, keď za nás život svoj položil, na
tretí deň ožil.“ V týchto slovách nábožnej
piesne je stručne, ale aj výstižne vyjadrený
obsah a náplň veľkonočných sviatkov, ktoré z roka na rok svätíme. O udalosti Kristovho vzkriesenia zhodne hovoria všetci
evanjelisti Novej zmluvy. Túto skutočnosť
dotvrdzujú aj apoštolovia v prvej cirkvi a
podnes celé kresťanstvo v apoštolskom
vierovyznaní – Viere všeobecnej kresťanskej. Veľkonočná udalosť prevyšuje síce
naše rozumové predstavy, jednako je ona
priamo existenčne spojená s celou cirkvou
Pánovou, lebo viera v Ježiša z Nazareta
ako viera v Mesiáša je podmienená skutočnosťou Kristovho zmŕtvychvstania. Preto sa
držíme vyznania apoštola Pavla (1 Kor. 15,
14): „A ak Kristus nebol vzkriesený, tak je
prázdne naše kázanie, prázdna je aj naša
viera.“ Keby sme, kresťania, nebrali vážne
túto skutočnosť, boli by sme ako falošní
svedkovia Boží. O tomto vyznaní vám prinášam svedectvo aj prostredníctvom tohto
čísla spravodaja v čase veľkonočnom. O
význame a požehnaní veľkonočných sviatkov môžeme hovoriť z rôznych pohľadov.
Folkloristi by nám povedali, že tieto sviatky
spadajú do obdobia sviatkov nového života, podľa prírody. Pre človeka kresťansky
orientovaného sú veľkonočné slávnosti víťazstvom života nad smrťou. Náš Pán Kristus Ježiš vstal, hrob ostal prázdny, a v tom
je naša viera, že aj my raz zo svojich hrobov vstaneme, vďaka Kristovi. Veľká noc
otvára ľudstvu nové perspektívy, je veľkým
otvoreným oknom, ktoré nám poskytuje nádej do budúcnosti. Na toto požehnanie veľkonočných slávností by som rada upriamila

našu ľudskú myseľ, preto vyznám: Veľká
noc nám dáva nádej. Jej základom je Kristovo vzkriesenie a obsahom tejto nádeje je
naše vykúpenie.
V Biblii sa stretneme s ohlasovaním
nádeje na mnohých miestach. Cez veľkonočné slávnosti počúvame, že Božie zasľúbenia sa splnili vtedy, keď sa Boh priznal k
dielu svojho Syna Ježiša z Nazaretu. To, čo
sa stalo na prvé veľkonočné ráno, nepatrí len do minulosti, ale je mocným Božím
činom, ktorý nás, hriešnych ľudí, stvárňuje
pre prítomnosť, a dáva výhľad nádeje do
budúcnosti. Tento Boží zásah do sveta nepochopí ľudský rozum, prijať ho môže iba
viera v živého Boha, ktorý nemlčí ani dnes.
Hovorí k nám cez svoje slovo. Cez slová
prorokov, evanjelistov, aj apoštolov. Preto
aj po tieto dni smieme vyznávať s apoštolom Petrom (1 Pt 1, 3): „Požehnaný Boh a
Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás
zo svojho veľkého milosrdenstva vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovu zrodil
pre živú nádej.“ Tak nám Veľká noc dáva
nádej, jej základom je Kristovo vzkriesenie, a obsahom je naše vykúpenie. To, čo
zvestovali proroci o služobníkovi Hospodinovom, v ich prorockých výrokoch nachá-
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dzala, a aj dnes nachádza cirkev verný obraz
Ježiša z Nazaretu, lebo On sa dobrovoľne
stal trpiacim sluhom Božím. Zažili to učeníci,
spoznali to apoštolovia, a osvojujeme si túto
biblickú pravdu v živote našej viery aj my,
kresťania. Náš Záchranca od večnej smrti,
Kristus, nás draho vykúpil, zaplatil vlastným
svätým životom za každého, kto verí v Neho.
Náš Vykupiteľ bol mocou Božou vzkriesený,
zvíťazil nad smrťou a Jeho víťazstvo je aj víťazstvom tých, ktorí Mu patria. Veľká noc je
aj pre nás sviatkom radosti, lebo je sviatkom
nádeje pre každého, kto si vierou privlastnil
Kristovo vzkriesenie ako pevný základ istoty
viery. V tejto istote viery máme aj trvalé spoločenstvo zo živým Pánom. To je to, čo Písmo sväté označuje ako spása a večný život.
Milí priatelia, prajem vám, aby sa Veľkonočná udalosť Kristovho vzkriesenia stala aj
pre vás najsilnejšou útechou proti strachu
smrti a hrobu. Prežite požehnané chvíle z
radosti veľkonočnej spoločne so svojimi blížnymi v znamení vyznania nábožného pevca:
„Len sa všetci dvíhajme, duchom k nebu od
márnosti. Tomu sa odovzdajme, s kým chceme žiť vo večnosti. Kto k Pánovi prísť túži,
Jemu verne nech slúži.“
Mgr. Elena Ružeková,
evanjelická farárka

Oznam o čase, kedy sa budú konať v Evanjelickom chráme bohoslužby:
20. marca 2016 – Nedeľa Kvetná – Palmarum s Večerou Pánovou 10:00 hod.
24. marca 2016 – Zelený Štvrtok – večiereň 17:30 hod.
25. marca 2016 – Veľký Piatok – Večera Pánova 08:00 hod.
25. marca 2016 – Veľký Piatok – čítajú sa sv. Pašie 10:00 hod.
27. marca 2016 – Veľkonočná nedeľa – vystúpi aj spevokol 10:00 hod.
28. marca 2016 – Veľkonočný pondelok s Večerou Pánovou 10:00 hod.
Každú nedeľu sa služby Božie konajú vždy o 10:00 hod. – SRDEČNE POZÝVAME!
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REFERÁT INVESTIČNEJ VÝSTAVBY

O OBECNEJ POLÍCII
Od 1. novembra si začala v našej obci plniť svoje povinnosti
Obecná polícia, ktorá bola ako poriadkový útvar zriadená na základe
prijatého VZN č. 3/2015 OZ (Obecným zastupiteľstvom) v Dunajskej
Lužnej. Jej sídlom sa stali bývalé priestory VÚB banky na námestí Sv.
Martina č.3. Od začiatku činnosti Obecnej polície ubehli už takmer
štyri mesiace, a preto nás zaujímalo, aký bol jej rozbeh, s akými priestupkami sa za dané obdobie stretávala najčastejšie, a či sa zvýšil počet policajtov od jej vzniku. Odpovede na naše otázky nám poskytol
náčelník Obecnej polície, JUDr. Ján Hanidžiar.
Počet policajtov Obecnej polície v Dunajskej Lužnej je stále rovnaký, tvoria ju traja policajti. Čo sa týka samotného rozbehu, začiatky sú
vždy ťažké, ale vďaka aktívnej pomoci, najmä starostu i jednotlivých
pracovníkov OÚ Dunajská Lužná, sa práca vcelku rozbehla dobre. Na
priestory obecnej polície, ktoré sa nachádzajú v bývalej VÚB, si už občania zvykli. Priestory sú na požadovanej úrovni a v mesiaci február
boli i viditeľne označené. Obec pre potreby polície zakúpila jedno nové
motorové vozidlo, ktoré bolo označené príslušnosťou k obecnej polície. Pokiaľ by som mal hodnotiť činnosť policajtov, môžem zodpovedne
prehlásiť, že majú už veľmi dobrú miestnu znalosť, dobre už poznajú
problémové miesta. Ich osobná znalosť je primeraná. Kontakt s občanmi obce hodnotíme ako veľmi dobrý. Občania sa na nás s dôverou obracajú vo veci riešenia dopravných priestupkov i VZN obce.
Od začiatku svojho pôsobenia po súčasnú dobu riešila obecná polícia celkom 308 priestupkov. V prevažnej miere šlo o priestupky v doprave, ale boli riešené aj priestupky za porušenie VZN obce. Z celkového počtu bola časť priestupkov riešená napomenutím, časť priestupkov bola riešená blokovou pokutou a štyri priestupky boli oznámené
na príslušný dopravný inšpektorát.
Ktorým priestupkom budete venovať zvýšenú pozornosť?
Zo strany vodičov motorových vozidiel vo veľkej miere registrujeme porušovanie Zákona o cestnej premávke č. 8/2009 Z. z., a to najmä
§ 25, kde podľa ods. 1 je taxatívne, kde je zastavenie a státie zakázané.
V budúcom období sa Obecná polícia zameria najmä na riešenie
priestupkov, ktoré súvisia predovšetkým so zastavením a státím:
– na križovatke – 5 m pred hranicou križovatky a 5 m za ňou
(písm. b).
– na priechode pre chodcov, alebo na priechode pre cyklistov
a vo vzdialenosti kratšej ako 5m. (písm. c).
– na chodníku (písm. q.)
– na cestnej zeleni a inej prístupnej zeleni (písm. s. )

POŽIADAL KONCOM ROKA 2015
O DOTÁCIE NA ROK 2016 NA TIETO PROJEKTY:
1. Projekt zateplenia budov ZŠ bloky A, B a D (telocvičňa vrátane zateplenia strechy ) – požiadané podľa PD o 200.000 € (maximum, čo by
sme mohli dostať) – celkové náklady sú odhadované v celkovej výške
313.000 € vrátane projektovej dokumentácie
2. Projekt zateplenia budovy Stacionára vrátane výmeny okien a zateplenia strechy – požiadané o 102.737€ - celkové náklady na realizáciu sú
odhadované vo výške 109.0003€
Začiatkom roka sme dokončili stavebné úpravy priestorov sociálnych
zariadení v domoch smútku v Jánošíkovej a N. Košariskách, a počas roka
plánujeme realizovať výstavbu sociálneho zariadenia aj na cintoríne v časti
Nová Lipnica.
Momentálne boli zahájené práce na oprave priestranstva pred MKS –
spevnená plocha s chodníkom pozdĺž ul. Hlavná a Krajná v smere k MKS.
Na mesiac apríl 2016 – máj 2016 plánujeme zahájiť opravu miestnych
komunikácií:
– ul. Krátka s chodníkom a odvodnením
– opravy chodníkov na Košariskej ul. od COOP Jednoty ku Krátkej ul.
– oprava povrchu spevnenej plochy popri budove Jedálne ZŠ
– opravu chodníka od autobazáru KIA po Jamu
– opravu chodníka na Školskej ul. od Lipnickej strany ku Krížnej
– opravu chodníka pri Lurdskej jaskyni popri kostole
Ostatné plánované opravy budú realizované postupne po obhliadkach
a vyhodnotení najvýhodnejších cenových ponúk na základe procesu verejného obstarávania.
Referát investičnej výstavby zabezpečuje na základe výzvy spracovanie
statického posudku a vývoja predpokladá vedenie ZŠ nárast počtu žiakov
na obdobie rokov 2017 – 2020.
V súčasnosti je ukončený proces verejného obstarávania na spracovateľa projektovej dokumentácie na nadstavbu modulovej materskej školy
v časti Nová Lipnica. V prípade priaznivého finančného ocenenia na základe spracovanej PD a výkazu výmer spoločne s obecným zastupiteľstvom
zvážime možnú plánovanú nadstavbu.
V časti Nová Lipnica – Lipnická ul. prebieha v tomto období geodetické zameranie celého priestoru (od plota k plotu), ktoré bude slúžiť ako
podklad na vypracovanie projektovej dokumentácie na kompletnú rekonštrukciu tejto ulice v rozsahu – rekonštrukcia chodníkov, spevnených plôch
a odvodnenie komunikácie, pravdepodobne prostredníctvom vybudovania dažďovej kanalizácie – systémom vsakov/trativodov – samozrejme na
základe najvhodnejšieho možného variantu, ktorý nám napovie spracovaná projektová dokumentácia.

Tiež budeme venovať zvýšenú pozornosť dodržiavaniu predpisov
vyplývajúcich z dopravnej značky IP 28a – obytná zóna. V zóne je povolené parkovanie iba na vyznačených
parkovacích miestach. Mimo týchto
NAŠE MALÉ MAŽORETKY
miest je státie zakázané. Svoju poNaše slečny, mažoretky, znovu trošzornosť zameriame aj na dodržiavaku povyrástli, či už do výšky alebo do
nie VZN obce.
šikovnosti v narábaní s paličkou. PriV závere by som chcel touto
budli nám nové talenty, ktorým sa veľcestou upozorniť všetkých občanov
mi darí. Usilovne trénujú a dobiehajú
na dodržiavanie cestného zákona a
výkony dlhšie trénujúcich dievčatiek.
VZN, nakoľko každý riešený priestupok, a to či už formou napomenutia,
Pripravujeme sa na súťaž, ktorá bude
blokovej pokuty, alebo zaslaním inénašou „súťažnou premiérou“. Verím,
mu správnemu orgánu na riešenie,
že budeme dôstojne reprezentovať
je evidovaný v centrálnej evidencii
našu obec.
priestupkov.
JUDr. Ján Hanidžiar
náčelník Obecnej polície

Božena Forišeková
trénerka mažoretiek

Ing. Norbert Hudák, investičná výstavba, Obecný úrad
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OMAPO INFORMUJE

AKCIE ZELENEJ DUNAJSKEJ LUŽNEJ

OMAPO, o.z. – poskytuje 16 rokov prepravnú službu v mikroregióne Pridunajsko
Prepravná služba je sociálna služba, ktorú poskytuje občianske
združenie OMAPO v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych
službách.
Mikroregión Pridunajsko združuje obce Dunajská Lužná, Hamuliakovo, Kalinkovo a Miloslavov, ktoré sa nachádzajú neďaleko Bratislavy. To, že nie sú od seba príliš vzdialené, podporilo v septembri
v roku 2000 možnosť realizácie projektu – zriadenie prepravnej
služby prostredníctvom sociálneho taxíka.
Demografický vývoj spoločnosti vo všeobecnosti smeruje k zvyšovaniu podielu postproduktívnej časti obyvateľstva, daný mikroregión nevynímajúc, kde táto kategória predstavuje 25 %, a bude
mať zvyšujúci trend. Preto je opodstatnené pripravovať projekty,
ktoré uľahčia život seniorom. Je to najpočetnejšia cieľová skupina,
ktorá túto službu v mikroregióne využíva.
Prepravná služba je určená cieľovým skupinám občanov mikroregiónu:

Naša nezisková organizácia (n.o.) v rámci svojej činnosti požiadala
minulý rok obec Dunajskú Lužnú o dotáciu. Poslanci Obecného zastupiteľstva odsúhlasili v rámci schvaľovania dotácií na rok 2016 organizáciám činným na území našej obce dotáciu aj pre našu n.o., ktorá
pripravuje pre našich občanov rôzne akcie.
A preto sme sa pustili do práce a pripravili pre našich priaznivcov
niekoľko návštev divadiel. V januári to bolo divadelné predstavenie v
štúdiu L+S „Na východe nič nové“, vo februári v sále činohry Slovenského národného divadla sme si vychutnali divadelnú hru „Bál“ autorky Boženy Slančíkovej-Timravy s úžasným obsadením našich hercov.
Na mesiac apríl máme ešte pripravenú návštevu Radošinského naivného divadla „Zmiešaná štvorhra“, samozrejme pod taktovkou autora hry a textov piesní Stanislava Štepku. V hre sa s humorom a satirou
zamýšľa nad ľudským šťastím i medziľudskými vzťahmi.
Jarné obdobie ťahá človeka skôr k poznávaniu miest, pamiatok,
či poprechádzať sa v parkoch, záhradách. Preto sú tu pre vás dva celodenné zájazdy, na ktorých nás bude sprevádzať náš dobre známy
Marcel.
V stredu 18.mája 2016 vycestujeme do Rakúska, navštívime benediktínsky kláštor Melk, kde nazrieme do slávnej Mramorovej sály,
knižnice, kláštornej baziliky. Prejdeme krásnym mestečkom Krems,
bývalým obchodným rivalom Viedne. Toto mesto je osadené na brehoch rieky Dunaj v prekrásnom údolí Wachau. Mesto Tulln nám predstaví v plnej kráse svoje centrum a aj 55 druhov záhrad na rozlohe
50ha, v ktorých sa môžeme kochať a učiť novým metódam pestovania
rastlín.
Vo štvrtok 2.júna 2016 zavítame do Českej republiky. V meste
Kroměříž máme v programe zahrnutú prehliadku Arcibiskupského
zámku s nádhernými reprezentačnými sálami Olomouckých biskupov,
Cársku sálu, Sněmovnu, knižnicu. Prehliadka bude pokračovať v Květnej záhrade, a samozrejme, i v centre mesta. Okrem mesta Kroměříž
navštívime zámok Vizovice , zámockú záhradu, predajňu tradičného
vizovického pečiva. Keďže toto mesto je známe slivovicou R.Jelínka,
máme zabezpečenú aj exkurziu v Destillery Land, kde nahliadneme do
tajomstva páleníc, prípravy whisky, uvidíme obrie sudy, budeme mať
ochutnávku troch vzoriek slivovice, a to s odborným sprievodcom.
Podrobnosti o všetkých akciách, ktoré organizujeme, nájdete na
našej stránke www.zrc.sk v oznamoch Zelenej Dunajskej Lužnej, alebo
na oznamovacích tabuliach, taktiež v Zdravotno-relaxačnom centre.
Nájdete tam aj naše kontakty, na ktorých sa môžete informovať
a prihlasovať.
Ďakujeme vám za priazeň, ktorá sa potvrdila pri avizovaných divadlách, ktoré boli hneď plne obsadené. Tešíme sa spolu s vami na
ďalšie pripravované, a určite vydarené, akcie.

•
•
•
•

občanom so zdravotným postihnutím
seniorom
invalidným dôchodcom
rodičom s deťmi.

Ide predovšetkým o občanov, ktorí nie sú spôsobilí premiestniť
sa k vozidlu hromadnej dopravy, nastupovať a vystupovať z neho,
zvládnuť situácie počas prepravy, či orientovať sa v cestnej premávke.
Prevádzka je finančne zabezpečená prostredníctvom príspevkov jednotlivých obcí, ako aj participujúcou čiastkou poberateľa
služby – občana vo výške dnes ani nie dvojnásobku cestovného
autobusovou dopravou, ako aj príspevkami získaných v rámci 2%
z daní.
Zmeny, ktoré pre občanov realizovaný projekt prináša, sú najmä v skutočnostiach, že prepravná služba je poskytovaná predovšetkým pre zdravotne ťažko postihnutých občanov, ktorým zabezpečujeme transport do zdravotných zariadení ( napr. aj na kúpeľnú
liečbu ) do verejných inštitúcií. Pre mnohých osamelých ( najmä seniorov ) je to odstránenie pocitu nepotrebnosti, pretože ich v rámci
rôznych kultúrnych a spoločenských aktivít prostredníctvom tejto
služby môžeme na ne dopraviť a aj pre rodičov s deťmi je to veľká
pomoc, lebo sa nemusia s kočíkmi presúvať na rôzne terapeutické
cvičenia, či na rôzne iné aktivity. Prepravná služba je stále žiadaná,
a to aj z toho dôvodu, že v mnohých prípadoch ide o odľahčenie
príbuzných, ktorí si tým pádom nemusia brať voľno z práce.
V roku 2015 bola prepravná služba poskytnutá našim občanom
v 728 prípadoch.
Kde sa môžete dozvedieť o tejto službe viac, a ako vlastne funguje?
Ak službu potrebujete, stačí, ak sa najneskôr deň vopred skontaktujete s manažérkou prepravnej služby na tel. č. 0907 365 572,
ktorá Vám poskytne informácie o tejto službe. Cenník prepravnej
služby je k dispozícii aj na obecnom úrade, resp. aj na webovej
stránke obce www.dunajskaluzna.sk/občan/Omapo-prepravná
služba
Ak sa rozhodnete podporiť túto adresnú službu 2% zo svojej
dane, môžete tak urobiť do 30. apríla 2016. Uvádzame naše údaje
o prijímateľovi na sumu zo zaplatenej dane:
Obchodné meno a názov: OMAPO, občianske združenie, Sídlo:
Dunajská Lužná č. 259/16, PSČ: 900 42, Právna forma: občianske
združenie, IČO: 31802192. Tlačivo – vyhlásenie o poukázaní sumy
zaplatenej dane z príjmov FO je k dispozícii na Obecnom úrade alebo u manažérky prepravnej služby.
Oľga Reptová, štatutárna zástupkyňa o.z. OMAPO

Ing. Eugen Oltus, riaditeľ ZDL, n.o.

SÚŤAŽ – SÚŤAŽ – SÚŤAŽ
Jednota dôchodcov na Slovensku v Dunajskej Lužnej vyhlásila v termíne od 1.4. 2015 do 1.9. 2015 Súťaž o najkrajší balkón a predzáhradku v nasej obci. Vyhodnotenie súťaže bolo
na schôdzi JDS dňa 17. 10. 2015
Ocenení členovia JDS
balkóny:
Predzáhradky:
1. p.Kutčalová Anna
1. p.Milada Pikusová
2. p.Zdenka Dubovská
2.p.Božena Bogárová
3. p. Alžbeta Palanská
3. p. Anna Hubertová
Výnimočná cena za dlhoročnú estetickú úpravu predzáhradky – p. Gabriela Gálfiová.
Fotografie sú zobrazené na strane 20.
M. E. Awwadová
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OCENENÝ OBČAN – PÁN ŠTEFAN MARKO
Milí čitatelia, pripravili sme pre vás
novú rubriku, v ktorej vám postupne budeme predstavovať tých, ktorí si v septembri
2015 na Dni obce prevzali z rúk starostu
obce Dunajská Lužná významné ocenenia.
V tomto vydaní vám priblížime život a prácu pána Štefana MARKA. Počas jeho pôsobenia vo funkcii tajomníka a predsedu
MNV v Nových Košariskách bola napríklad postavená priestranná dvadsaťtriedna
škola a nový kultúrny dom.

opustené majetky po nemeckých obyvateľoch. Tak som aj ja so svojím otcom
pricestoval vlakom do obce nazývanej
Mischdorf, aby sme preskúmali možnosť
usadiť sa v tejto obci. Neskôr bola táto
obec premenovaná na Nové Košariská,
a po zlúčení obcí Nové Košariská, Jánošíková, Nová Lipnica patrí obec Nové Košariská do zlúčenej obce Dunajská Lužná. Ja som však stále býval v časti Nové
Košariská, kde žijem i v súčasnosti.
Spomínate, že ste prišli preskúmať
možnosti. Aké teda boli Vaše začiatky
v novom prostredí?
Moje pôsobenie v tejto obci po príchode v roku 1945 bolo také, že som
sa zapájal do poľnohospodárskych prác
popri rodičoch, ktorí hospodárili na
pridelených pozemkoch od Slovenskej
republiky až do založenia JRD v Nových
Košariskách.
Ja som sa osamostatnil a vytvoril si
vlastnú rodinu. Začal som pracovať na
rôznych pracoviskách v obci i v Bratislave.
Potom som nastúpil na dvojročnú
základnú vojenskú službu v Československej armáde. Mojím posledným pracoviskom pred nástupom na vojenskú
základnú službu bol závod na výrobu
farieb a olejov v Bratislave, kde som pracoval zo začiatku ako skladový robotník.
Neskôr, po absolvovaní kurzu, som bol
preradený za normovača práce, a túto
prácu som vykonával až do nástupu na
vojenskú službu.
Nakoľko môj zamestnávateľ v Bratislave bol zrušený, tak som sa hlásil o
prácu na Okresnom národnom výbore
v Šamoríne, do ktorého okresu patrili i
Nové Košariská.
Tu mi bola ponúknutá pozícia tajomníka MNV v Nových Košariskách, ktorú
som prijal, a dostal som menovací dekrét.

Pán Marko, kde ste sa narodili a aké
sú Vaše spomienky na detstvo?
Prežil som takmer 86 rokov. V tomto období môjho života som zažil mnohé
udalosti, spoločenské i osobné.
Narodil som sa v obci Košariská – Priepasné v okrese Myjava prvého Česko-Slovenského štátu. Sociálna situácia mojej
rodiny nebola ružová. Otec bol drobným
živnostníkom – panským krajčierom. No
prostredie, v ktorom naša rodina žila, neposkytovalo možnosť otcovi uplatniť vo
väčšej miere jeho profesiu – panský krajčier – a preto musel svoju činnosť zrušiť.
Aby sa otec mohol o svoju rodinu starať,
musel chodiť za prácou, ktorá sa naskytovala. Ja i moji súrodenci sme tiež museli
popri základnej škole vykonávať práce u
drobných roľníkov ako pastieri a opatrovatelia domácich zvierat. Ja som mal šťastie,
že na takúto prácu som zakotvil u mojich
starých rodičov, ktorí boli maloroľníci. Tu
som žil až do vychodenia 8-ročnej základTajomníkom MNV v Nových Košarisnej školy v Jándech Doline, ktorá patri- kách ste boli desať rokov. Potom prišla
la do školského systému v Brezovej pod nová výzva....
Bradlom.
Po prvých komunálnych voľbách som
bol zvolený za predsedu MNV v Nových
Kam viedli Vaše kroky po ukončení zá- Košariskách. Funkciu predsedu som vykladnej školy?
konával až do zlúčenia obcí v roku 1974,
Po ukončení základnej školy ma dali kedy som bol zvolený za tajomníka MNV
rodičia učiť za mäsiara – údenára na My- v Dunajskej Lužnej. Predsedom sa stal
jave. No okolnosti druhej svetovej vojny pán Jozef Straka a podpredsedom pán
prerušili moje učenie v roku 1945. V tom Ondrej Jančok z časti Nová Lipnica. Ako
čase sa naskytla situácia odísť pracovať na tajomník MNV Dunajská Lužná som pra-

coval viac rokov. Nakoľko s výkonom tejto funkcie prichádzali i problémy, a tiež
odmeňovanie za výkon funkcie tajomníka MNV nebol dostatočne finančne honorovaný, rozhodol som sa vykonávanie
tejto funkcie ukončiť, čo som písomne
oznámil predsedovi ONV Bratislava – vidiek. Ďalšie zamestnanie som si potom
našiel v Poľnohospodárskom družstve
Úsvit pri Dunaji ako referent kádrovej a personálnej práce s pričlenenými
agendami vojenskej a vzdelávacej. Z tejto činnosti som odišiel i do starobného
dôchodku.
Popri práci ste však stíhali aj množstvo iných aktivít....
Počas môjho života som pôsobil
i v spoločenskom živote či už v obci Nové
Košariská alebo i v Dunajskej Lužnej, a to
v požiarnom zbore, v ovocinárskej organizácii, v Jednote spotrebné družstvo.
Ako člen Jednoty dôchodcov som sa aktívne zúčastňoval organizovaných spoločenských akcií, dlhé roky som spieval
v speváckej skupine VETERÁN.

Za Vaše pôsobenie v orgánoch MNV,
v spoločenských organizáciách, ako aj
za záslužnú činnosť v prospech obce
ste si 12. 9. 2015 prevzali z rúk starostu
obce, pána Štefana Jurčíka, ocenenie
„Cena starostu obce Dunajská Lužná“....
Veľmi si toto ocenenie vážim, no
moja vďaka patrí i všetkým tým, ktorí sa
podieľali svojou účasťou a činnosťou na
dosiahnutí takéhoto uznania. Osobitné
poďakovanie patrí i mojej manželke Márii, s ktorou sme spoločne doposiaľ prežili 65 rokov. Vytvárala v našej domácnosti prostredie, ktoré mi umožňovalo
plne sa venovať práci vo výkone funkcií
v správe obce a zapájať sa i do dobrovoľných spoločenských organizácií v obci.
Zhovárala sa
Tatiana Uličná
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VIANOCE V DOMOVSKOM VZDELÁVACOM CENTRE
Už trinásty rok sa snažíme pracovať
s mladými dospelými, ale aj s mamičkami v núdzi, ktoré sa ocitli na výchovu detí
úplne samé. Naše zariadenie každoročne
prijme cca 10 mladých ľudí, ktorí opúšťajú detské domovy a snažia sa zaradiť do
spoločnosti. Ich pocity sú niekedy stredom
ťažkého boja, a najmä strachu opustiť zariadenie, kde mnohí prežili svoje detstvo.
Aj napriek ťažkým okolnostiam, žiadneho
mladého dospelého neminie vážny krok,
a to postaviť sa na vlastné nohy. Aj vďaka
obci môžeme pomáhať desiatkam mladých dospelých a mamičkám v núdzi byť
plnohodnotnými občanmi. Osobitne patrí
veľké poďakovanie starostovi obce, poslancom miestneho zastupiteľstva a všetkým podporovateľom, ktorí stoja pri nás
a intenzívne nám pomáhajú zlepšiť kvalitu
života našej cieľovej skupiny. Tesne pred
ukončením kalendárneho roka 2015 sme
prijali dvoch mladých chlapcoch, ktorí,
bohužiaľ, istý čas museli prespávať pod
holým nebom. Situácia bola tak zložitá, že
u obidvoch chlapcov dochádzalo k zdravotným problémov. Vďaka Bohu a ,samozrejme, obci sú momentálne chlapci
stabilizovaní, a dokonca pracujú na trvalý
pracovný pomer. Koncom roka 2015 sme,
tak ako každý rok, zorganizovali pre našu

cieľovú skupinu predvianočnú kapustnicu.
Bohužiaľ, pre našich klientov nepredstavuje obdobie Vianoc tie najkrajšie chvíle v ich
živote. Väčšina z nich strávi Vianoce mimo
svojej rodiny. Aj keď vieme, že ich to trápi, snažíme sa urobiť maximum pre to, aby
neboli počas sviatkov sami. Možno to bude
znieť ako klišé, no predovšetkým sa snažíme byť pre našich klientov rodinou, a až v
druhom rade zamestnancami zariadenia.
Samozrejme, na príprave večere sa podieľali všetci naši mladí dospelí i dobrovoľníci,
vďaka ktorým bol večierok úžasný a harmonický. Pozvali sme všetkých zástupcov
obce, našich sponzorov, priateľov, ale aj
zamestnávateľov našich klientov, a náš
pán riaditeľ im osobne srdečne a úprimne poďakoval za celoročnú pomoc a podporu pri sprevádzaní našich mladých dospelých. Minulý rok hodnotíme ako veľmi
úspešný, v ktorom sa nám podarilo prijať
mladú mamičku s trojmesačnou dcérkou
Ninkou. Zároveň to bol aj náročný boj so
súdmi, pretože reálne hrozilo, že mamička
príde o svoju dcérku. Úspešne sme zvládli
neľahkú situáciu v prospech našej mladej
mamičky. Jednoducho sme presvedčení,
že dieťa má vyrastať so svojou biologickou rodinou. Tešíme sa, že zvládame náročné kroky, a o to viac, že sú prospešné

OZNAM ZDRAVOTNO-RELAXAČNÉHO CENTRA
Lekársku starostlivosť našich občanov zabezpečovanú lekármi a ostatným odborným personálom ambulancií v Zdravotno-relaxačnom centre považujeme za jednu z priorít v našej obci. V zdravotnej starostlivosti
treba tiež napredovať, vylepšovať, dopĺňať podľa potreby pacienta. Preto v najbližších týždňoch nastanú drobné zmeny v odborných ambulanciách a v spolupráci s UNsP Milosrdní bratia v Bratislave budú niektoré
ambulancie presunuté do iných miestností tak, aby bolo možné doplniť
ďalšie odborné ambulancie.
Z tohto dôvodu vás prosíme o strpenie pri prípadných úpravách a presunoch, ktoré sú nutné, a to za plnej prevádzky.
Všetky informácie budú aktuálne zverejňované na stránke www.zrc.
sk, ako aj na informačných tabuliach umiestnených v ZRC.
Ing. Eugen Oltus

pre našu cieľovú skupinu. Aj
keď síce neskoro, ale dovoľte
nám v mene nášho zariadenia popriať občanom Dunajskej Lužnej všetko dobré do
nového roku, veľa úspechov
a šťastia na každom kroku.
Ak ešte dovolíte, radi by sme
vám dali do pozornosti obdobie 2%, pre
naše zariadenie je to možnosť pomôcť
zastabilizovať desiatky mladých ľudí, ktorí potrebujú našu i vašu pomoc. Budeme
vám nesmierne vďační, ak sa rozhodnete
darovať vaše 2% v prospech nášho zariadenia. V prípade darovania 2% nás, prosím, kontaktujte, a následne vám pošleme všetky potrebné podklady.
Zároveň budeme úprimne radi, ak nás
potešíte svojou návštevou. V našom Domovskom vzdelávacom centre vás radi
oboznámime s problematikou odchádzajúcich mladých ľudí z detských domovov.
S pozdravom mladí dospelí a vedenie
Domovského vzdelávacieho centra.
Mgr. Daniel Mikloško, PhD.
– riaditeľ DVC
PhDr. Ján Herák – sociálny pracovník.
(jan.herak@dvcno.sk
0908 385 547)

Vážení rodičia a priatelia materskej školy,
pre nás znamenajú prejavenie
Vaše
dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít
v prospech vašich detí. Využite možnosť
rozhodnúť o vašich 2%!
Finančné prostriedky budú použité na
skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu
v materskej škole a skvalitnenie vybavenia MŠ

Ďakujeme

16		
Lužniansky spravodaj 1/2016

AKTIVITY ZÁKLADNEJ ORGANIZÁCIE CHOVATEĽOV POŠTOVÝCH HOLUBOV
Už viac ako 5000 rokov pozná ľudstvo vzácnu schopnosť holubov, schopnosť úžasnej orientácie a lásky k domovu. V minulosti
ľuďom oddane slúžili nielen ako rýchli a spoľahliví poslovia, ale
častokrát ich schopnosti zachraňovali ľudské životy. Tí najstatočnejší boli uctievaní, vyznamenávaní, pochovávaní s vojenskými
poctami, a ľudia im z vďaky stavali sochy.
Nečudo, že aj dnes sú ľudia rovnako fascinovaní týmito múdrymi vtákmi, aj keď dnes sa z nich stali veľmi vzácni, komerčne
úspešní „vrcholoví športovci.“ (najrýchlejší holub na svete bol
v aukcii predaný za 400 000 USD...)
Holubiarski bardi tvrdia: „Holubiarom sa nestávaš, holubiarom sa rodíš...“ S bardmi sa nepolemizuje, rešpektujú sa, preto

vých holubov rôznych úrovní. Koncom roka (19. decembra 2015)
mala naša Základná organizácia chovateľov poštových holubov
v Dunajskej Lužnej česť organizovať výstavu poštových holubov
Oblastného združenia chovateľov poštových holubov Bratislava
a Západoslovenského regiónu. O úspešnosti organizácie a kvalite
podujatia svedčia konkrétne vyjadrenia účastníkov výstavy:
Daniel Krajčík: „Dnešná výstava OZ CHPH Bratislava 2015
v Dunajskej Lužnej, rozšírená o výstavu majstrov Západoslovenského regiónu. Perfektné priestory, predvianočná atmosféra a nálada, milé rozhovory o spoločnej záľube. Organizátori vykonali kus
dobrej práce.“
si dovolíme uviesť, že takto narodených nás je v našej základnej
organizácii v Dunajskej Lužnej 27.
Zvlášť si vážime nadštandardnú spoluprácu s vedením obce
Dunajská Lužná, bez podpory ktorej by naša činnosť bola podstatne zložitejšia a skromnejšia.
Naša základná organizácia chovateľov poštových holubov
v Dunajskej Lužnej je veľmi agilnou a úspešnou organizáciou, a to
ako po športovej, tak aj po spoločenskej stránke.
Jadro našej činnosti súvisí so športovou reprezentáciou Dunajskej Lužnej, regiónu, resp. Slovenska. V roku 2015 sa naši chovatelia aktívne zúčastnili sedemnástich pretekov s dospelými a piatich
pretekov s mladými holubmi na krátkych, stredných, dlhých a super dlhých tratiach z Česka a Nemecka v rozpätí od 150 do 730
km. Medzi lídrov v rámci nášho klubu sa už tradične zaradili páni
chovatelia Géhry, Žernovič, Fule, Pelech, Madaj, Špindor.
Obdobie zimných mesiacov je v chovateľskej obci obdobím
prezentácie svojich operených zverencov na výstavách pošto-

Jaroslav Strnad: „Blahopřeji pořadatelům výstavy v čele s před
sedou výstavního výboru J.Gehrym k výborné výstavě OZ Bratislava a Západoslovenského regionu. Skvělá atmosféra v příjemném
prostředí moderního kultuního domu v Dunajské Lužné, vynikající výsledky vystavených holubů ve všech kategoriích, ocenění,
přednáška MVDr Stuhára, bohatá tombola, skvělý a chutný guláš.
Děkuje za vlídné přijetí – Jaroslav Strnad.“
Aj keď prioritou chovateľov poštových holubov je športová,
pretekárska, resp. šľachtiteľská činnosť, plne si uvedomujeme význam spoločenskej prezentácie našej činnosti. Každoročne v rámci kultúrneho programu spoločenských podujatí organizovaných
obcou Dunajská Lužná realizujeme vypúšťanie holubov pri príležitosti:
– Slávnosti stavania mája na štadióne OFK Dunajská Lužná,
– Vlasteneckej pochôdzky po slovenskom juhu (vypúšťanie holubov pri pomníku pri evanjelickom a.v. chráme a pri Štefánikovej mohyle v Ivanke pri Dunaji),
– Podujatí organizovanými „Ligou proti rakovine“
Veríme, že v súčinnosti s Obecným úradom v Dunajskej Lužnej budeme naďalej robiť dobré meno našej chovateľskej práci
a vzorne reprezentovať obec.
Výbor ZO Dunajská Lužná
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LINKABOX – DUNAJSKÁ LUŽNÁ (2.KOLO SLOVENSKEJ LIGY BOXU)
Dňa 27. 2. 2016 sa v mestskej športovej hale v KOMÁRNE konalo 2. kolo Slovenskej ligy boxu. Náš klub reprezentovali pod vedením trénerov Iva FAJNORA a Reného SUCHÁNKA traja boxeri.
David EBERGENYI vo váhe 75 kg st. dorast súťažil s V. GARAJOM
z ŠKP Bratislava. David od prvého kola prevzal aktivitu, svojho
súpera porazil vo všetkých troch kolách a v celom zápase 3:0 na
body, a získal tak pre klub prvé body. V druhom stretnutí, taktiež vo váhe 75 kg, Edo KOLMAČKA (senior) boxoval s TULEYOM z
BC BULDOG SEREĎ. Náš skúsený boxer nenechal nič na náhodu a
svojím umením a technikou poslal svojho súpera po tvrdom háku
v druhom kole k zemi a porazil ho K.O., a získal ďalšie body do
tabuľky. Tretím zástupcom nášho klubu bola Silvia FAJNOROVÁ,
ktorá, bohužiaľ, nemala vo svojej kategórii súperku, a tak body
pre klub získala bez boja.
Foto: Sivia FAJNOROVÁ, text: LINKA Alois – predseda klubu

KOMISIA PRE CELOŽIVOTNÉ
VZDELÁVANIE A PREVENCIU
KRIMINALITY
Takýto názov má zoskupenie členov pôsobiacich
na pôde Jednoty dôchodcov Slovenska. Predsedníčkou
komisie je PhDr. Mária Chaloupková. Jednou z hlavných priorít práce je zmapovanie možností ďalšieho
vzdelávania pre ľudí stredného veku. Potešiteľná je
skutočnosť, že do samovzdelávacieho procesu sa zapája veľký počet občanov, ktorí využívajú služby Univerzít
tretieho veku, Akadémií vzdelávania, kompetentných
vzdelávacích inštitúcií, či centier odborného vzdelávania.
V záujme lepšieho prístupu k informáciám a prenosu poznatkov sú členovia komisie informovaní priamo
zástupcami príslušných ministerstiev (MPSVR, MH SR,
MV SR), ako aj zástupcami iných štátnych, verejných
a spoločenských organizácií.
Komisia pre celoživotné vzdelávanie a prevenciu
kriminality JDS začala svoju činnosť v novembri roku
2015. Členovia komisie svoju spoluprácu priebežne
formujú. Záujemcovia a záujemkyne o prácu v nej sú
vítaní. Tým môžu zúročiť nielen svoje odborné, ale aj
osobné skúsenosti pri tvorbe aktivít celoživotného
vzdelávania.
Ing. Tatiana Uličná,
členka komisie

OCHRANA LESOV PRED POŽIARMI
Opäť prešiel rok a jar klope na naše
dvere. Príroda sa prebúdza a nás to
láka najmä do lesa, našich záhrad či vinohradov. Jar je však aj obdobím, kedy
vzniká najviac požiarov spôsobených
činnosťou ľudí v prírode používaním
otvoreného ohňa. Je to zakladanie
malých ohníkov v lesnom prostredí,
vypaľovanie suchej trávy, spaľovanie
odpadu z vinnej révy a iných prírodných porastov. Práve spaľovanie odpadu z vinnej révy a iných prírodných porastov je najnevhodnejším spôsobom
ich likvidácie. Súčasne spaľovaním odpadu dochádza k porušovaniu zákona
o odpadoch, v zmysle ktorého je zakázané zneškodňovať (spaľovať, skládkovať) odpad inde ako v zariadeniach na
to určených, teda v spaľovniach alebo
na skládkach odpadov.
V roku 2015 neevidovalo Okresné
riaditeľstvo HaZZ v Pezinku na území
okresov Pezinok a Senec žiaden požiar
v lesnom prostredí. V okrese Pezinok
zasahovali príslušníci pri likvidácii 47
požiarov v prírodnom prostredí a 17
požiarov v dôsledku vypaľovania trávy
a suchých porastov. V seneckom okrese likvidovali príslušníci 51 požiarov
v prírodnom prostredí a 17 požiarov,
ktoré vznikli vypaľovaním trávy a suchých porastov.
Vyzývame občanov, aby nepoužívali otvorený oheň a nefajčili na mies-

tach so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom, nevypaľovali porasty a
nezakladali oheň na miestach, kde by
mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu. Pri manipulácii s ohňom vo voľnej prírode je
potrebné dodržiavať zásady požiarnej
bezpečnosti. To platí i pri spaľovaní
odpadu vo vinohradoch a v záhradách,
ktoré sa často nachádzajú v blízkosti
lesných porastov. Občania často spaľujú odpad a vypaľujú suché trávy počas veterného počasia, čo je najväčší
predpoklad rýchleho rozšírenia požiaru, nezabezpečia okolie ohniska pred
prenosom ohňa, stály dozor pri spaľovaní a prostriedky určené na likvidáciu
prípadného požiaru. Najbezpečnejší
spôsob z hľadiska požiaru je odviezť
odpad do kontajnerov alebo priamo
na skládku.
Upozorňujeme, že spôsobenie požiaru je porušením platných právnych
predpisov, čo môže byť kvalifikované
ako priestupok alebo trestný čin. V prípade porušenia povinností fyzických
osôb vyplývajúcich zo zákona o ochrane pred požiarmi môže okresné riaditeľstvo HaZZ uložiť v blokovom konaní
pokutu do výšky100 EUR, a v priestupkovom konaní až do výšky 331 EUR.
mjr. Ing. Škvarková
OR HaZZ v Pezinku
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JÁN BABILON:
PRVÁ KUCHÁRSKA KNIHA
V SLOVENSKEJ REČI
JÁN BABILON, budapeštiansky mešťan, ktorý svoje remeslo pokladá za umenie, Kochkunst, pochádzal – podľa ústnej tradície – z Gemera, z mnohodetnej rodiny, a pretĺkal sa životom ako sirota. V Pešti mal
vraj reštauráciu, kde sa schádzali popredné slovenské kultúrne osobnosti. Všetky okolnosti vplývali na výbornú odbornú i jazykovú úroveň
kuchárskej knihy, napísanej krásnou, živou štúrovskou slovenčinou.
Hoci dielo vyšlo v Pešti, nieto v ňom hungarizmov, ale pomerne veľa
germanizmov. Vplyvom rôznych okolností sa na vynikajúce Babilonovo dielo takmer zabudlo, zapadlo prachom na pôjdoch i v knižniciach.
V roku 1989 ho vydalo jedno z našich slovenských vydavateľstiev.
J. Babilon píše v úvode, že diela takého druhu mali v Európe len
veľké národy, preto ako veľký vlastenec a národovec po dvadsaťročnej usilovnej robote vydáva dielo, ktorým sa Slováci – hoci do počtu
malý národ – aj v tejto oblasti odbornej činnosti čestne zaraďujú do
európskej kultúrnej sféry. Kuchárska kniha obsahuje 1500 vecne členených receptov: polievky, mäso, prívarky, kompóty, múčniky, nápoje,
ba aj recepty na kolektívne hostiny, či rôzne príležitosti, na banket pre
päťsto hostí a i. Autor ako dobrý odborník a vlastenec nezabúda ani
na výchovné ciele, na dobrú odbornú výchovu mladého pokolenia,
kuchárok, kuchárov. Na mnohých miestach zdôrazňuje ekonomické
využívanie času, účelnú prípravu a organizáciu prác pri príprave jedál,
vhodné a racionálne využívanie všetkých materiálov, surovín i finančných zdrojov v prospech rodiny i spoločnosti. Zaujímavá a jedinečná
je aj Babilonova charakteristika slovenských žien v 19. storočí. Píše, že
Slovenky (asi mestské ženy) radšej čítajú romány, noviny, hrajú na „klavieri“, venujú sa spoločenskej činnosti, len nie a nie vziať varechu do
ruky a krútiť sa okolo sporáka. Niektoré recepty sa môžu dnes zdať zastarané, iné zasa exkluzívne (jedlá z rakov, žiab, čvíkot a pod.), no celkový ráz diela je ľudový, autor dielo vedome určuje širokým vrstvám.
Preto sú recepty jasné a jednoduché, určené zdravým i chorým, ba
aj homeopatom, opisujú jedlá skromné, pôstne i labužnícke. Samozrejme, Babilon nezabúda ani na mnohé typicky slovenské jedlá: opekance s makom, bryndzové halušky, posúchy atď. „PRVÁ KUCHÁRSKA
KNIHA V SLOVENSKEJ REČI“ autora Jána BABILONA dokresľuje obraz
o slovenskej faktologickej odbornej literatúre 19. storočia, a to dielom
s vysokým stupňom odbornosti.
Spracovala: Tatiana ULIČNÁ

MLADÉ KURENCE NA PEČIENKU
Pri obáraní kureniec treba dať pozor, aby sa nečistili v horúcej vode,
lebo sa potom na nich kožka roztrhá a nedajú sa použiť na plnenie.
Preto má byť voda len trochu horúca, a lepšie je, keď sa najprv vopchá
do vody hlava kuraťa. Ak sa koža zošúpe, pridá sa studenej vody a takou
sa kurča obarí. Po očistení kurence vypitvať, zatrezírovať, posoliť, dať
na pekáč a v masti nažlto opiecť. Pred podávaním poliať masťou, posypať žemľovými mrvinami, nažlto pripiecť, podľa veľkosti rozdeliť na viac
alebo menej kusov, poklásť na misu a poliať šťavou.
T r e z í r o v a ť – 1. tvarovať a upravovať (mäso, hydinu) na pečenie,
špikovať mäso); 2. vytláčať plnku a formovať ozdoby (na torty, zákusky
atď.)
BARANIE ŠNICLE PEČENÉ AKO MINÚTKA
Z baranej hrudky narezať potrebné množstvo rezňov, vyklepať a posoliť. Na ťapšu dať kus masti a opiecť v nej šnicle. Po upečení jednej
strany nasypať po celej šnicli posekaného cesnaku, šnicľu prevrátiť a
opiecť aj z druhej strany. Nakoniec dať na misu, zliate maslo však podliať troškou polievky, zvariť a naliať na šnicle.
Ť a p š a – pekáč, plech
PARENÁ POHÁNČENÁ KAŠA
Pohánčená kaša sa môže považovať za slovenskú ryžu a je nielen
zdravým, ale aj chorým ľuďom veľmi výživným jedlom.
Očistené pohánčené krúpy vo vode uvariť, posoliť a varechou pomiešať. Keď v nej lyžica na prostriedku stojí, vtedy je dosť hustá. Takúto na voľnom ohni nechať variť, často miešať a zakrytú nechať hodinu
na teplom mieste pariť. Potom ju vybrať na misu, nechať vystydnúť a
posekať, s upraženým maslom nasypko rozmiešať a k nej osobitne dať
kyslú smotánku.
DOMÁCI ČEĽADNÝ ŠPENÁT
Potrebnú mieru špenátu očistiť, vymyť, do vriacej vody postaviť,
nechať uvariť namäkko, odcediť, premyť studenou vodou a pokrájať
krivým nožom.
V masti upražiť múku nažlto, pridať drobno krájanú cibuľu a so soľou
rozotretý strúčik cesnaku, zaliať polievkou, rozmiešať, posoliť, pridať
trochu tlčeného korenia, do toho dať špenát a nechať povoľne variť.
Nakoniec sa dá špenát na misu a navrch príde prichystané mäso.
ZAJAC PO HORÁRSKY
Zo zajaca stiahnuť kožu, mäso poumývať, povytláčať vodu, posekať
na kúsky, posoliť, kus slaniny pokrájať na veľké škvarky a dať spolu s niekoľkými pokrájanými cibuľami do nádoby, upražiť nažlto, pridať miešaného korenia, bobkový list a za lyžicu múky, pomiešať, pridať ešte holbu
červeného vína i trochu octu, spolu všetko zvariť, zajačinu poklásť na
misu a poliať zaftom.
H o l b a – hist. dutá miera 0,707 litra (vyše pol litra), aj nádoba tej
mierky
ŠTIRCOVANÉ ZEMIAKY NA ANGLICKÝ SPÔSOB
Obielené surové krumple sa dajú do nádoby, na ne sa naleje dobrej
hovädzej polievky, posolí sa, pridá sa tlčeného korenia a uparí. Namäkko uparené krumple varechou treba na kašu rozmiešať, okrúhlu formu
na hrubo maslom vymastiť a žemľovými omrvinami posypať, do nej dať
krumpieľ, mrvinami posypať, maslom pomastiť, a tak pokračovať, kým
sa forma nedoplní. Potom sa masa v rúre nažlto upečie a na misu vyvráti.
CISÁRSKY PUNČ
Na tento punč sú potrebné dobré vína, ktoré kupci vo fľašiach predávajú, a síce: dve fľaše bordó, fľaša francúzskeho šampanského, araku
alebo pol fľaše rumu, fľaša maraskínového likéru a tri funty cukru, na
ktorom sa štyri pomaranče a štyri citróny ostrúhajú. Z nich, ako aj z jedného ananásu, sa vytlačí šťava, cukor sa na kúsky poseká, dá do nádoby,
naň sa naleje holba vody, a nechá stáť, pokým sa nerozpustí. Spomenuté prídavky sa s ním zmiešajú, cez servítku precedia, fľaše naplnia,
špuntom zapchajú a do posekaného ľadu na chladné miesto zapravia.
Z Prvej kuchárskej knihy v slovenskej reči od Jána Babilona
recepty vybrala Tatiana Uličná
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Povedzme STOP hazardu
v Dunajskej Lužnej
PREČO?
Bratislava, Galanta, Ružomberok, ale aj Praha, Brno a Viedeň.
Občanov nie len týchto miest spája spoločná téma, úspešný boj proti
hazardu. Závislosť na hracích automatoch je podľa niektorých
odborníkov silnejšia než alkoholizmus. Vklady z hazardných hier na
Slovensku za rok 2014 predstavujú 2 532 000 000 eur, čo v prepočte
vychádza na 467 eur na každého jedného obyvateľa Slovenska vrátane
novorodencov. Rovnaká suma, akú vložia ľudia do hier, by stačila na
úhradu ročných nákladov na živobytie pre 570 000 ľudí. Z výsledkov
výskumu vyplýva, že až 17,2% žiakov základných a 25,3% žiakov
stredných škôl má skúsenosti s hracími automatmi.

H
A
Z
A
R
D

AKO?

vedie k zadlžovaniu a k sociálnej izolácii
rozvracia rodiny
najviac ohrozuje mladých ľudí
podporuje páchanie trestných činov
zvyšuje riziko samovrážd
vedie k narúšaniu verejného poriadku

Už niekoľko rokov majú obce možnosť všeobecno-záväzným nariadením zakázať
hazardné hry na základe petície, pod ktorú sa podpíše aspoň 30% obyvateľov
nad 18 rokov. Na základe schváleného Programu rozvoja obce 2015 – 2021
a množstva pozitívnych príkladov v iných obciach sa členovia Prierezovej komisie
rozhodli iniciovať petíciu proti hazardu v Dunajskej Lužnej.

Petíciu môžete podpísať napríklad na Obecnom úrade, v Miestnom kultúrnom
stredisku, v miestnej knižnici, na zbernom dvore, v predajni Dobrých Jabĺk, v
Klube Ostrov, katolíckom kostole a zborovej sieni v evanjelickom kostole,
alebo si ju môžete vytlačiť z webovej stránky obce a odovzdať na hociktorom
z týchto miest. Petícia sa nevzťahuje na lotériové hry, stávkové hry, internetové
hazardné hry, kartové hry mimo kasína a pod.
Zdroje: prezentácie Odborného liečebného ústavu psychiatrického, n.o. Predná hora: Patologické
hráčstvo, rodina a spoluzávislosť (Jozef Daňovský); Hazardné hry a ich negatívny vplyv na rodinu a
spoločnosť (Jozef Benkovič), www.bratislavaprotihazardu.sk, Prerod a Katolícka univerzita v Ružomberku

Tenis - Bedminton klub
Dunajská Lužná
NOVÉ

TCM - TENISOVÉ a BEDMINTONOVÉ CENTRUM MLÁDEŽE

TENISOVÉ
CENTRÁ

Nobelovo nám. 6 BRATISLAVA
Dudova 2 BRATISLAVA
Rekreačná 3 DUNAJSKÁ LUŽNÁ

nábor detí do klubov
2x týždenne za 66€ mesačne
príjem objednávok na celosezónny
prenájom kurtov
AKCIA! pri platbe vopred 10% zľava
letná sezóna zahájená

tel.: 0902 355 812
www.tbluzna.eu
e-mail: info@tbluzna.eu

Prečo je dôležité dočasne POZASTAVIŤ
VÝSTAVBU NOVÝCH LOKALÍT v Dunajskej Lužnej?
Naša obec dnes zápasí s viacerými, viac či menej vypuklými problémami. Jedným z tých
závažnejších je veľmi intenzívna výstavba domov v nových lokalitách na území Dunajskej Lužnej.
V minulosti dochádzalo k opakovanému povoľovaniu výstavby v nových lokalitách, pričom sa
málo bral zreteľ na nedostatočne vybudovanú obecnú infraštruktúru, či nedostatočnú kapacitu
obecných i regionálnych cestných komunikácii. Život v Dunajskej Lužnej sa tak značne
skomplikoval, a to drvivej väčšine našich obyvateľov.
Väčšina obyvateľov obce vyjadrila už aj v predchádzajúcich rokoch nespokojnosť s týmto stavom.
Napr. v dotazníku, ktorý sa realizoval v etape vypracovania Programu rozvoja obce na roky 20152021, obyvatelia obce zaradili medzi vážne problémy a slabé stránky bývania v obci komplikovanú
dopravu a zápchy, nekoordinované rozširovanie obce a prudký rast počtu jej obyvateľov. Aj na základe
týchto skutočnosti do Programu rozvoja obce, ktorý poslanci Obecného zastupiteľstva
v Dunajskej Lužnej schválili v októbri 2015, bola zaradená aktivita, zameraná na zastavenie,
resp. zdržanie výstavby za hrádzou do vybudovania cesty R7. Avšak v roku 2015 (a v roku 2016
tento trend pokračuje) sa hromadia požiadavky a silnie tlak investorov púšťať výstavbu v ďalších,
minimálne 5 nových lokalitách. Tieto by znamenali nárast približne o 2000 obyvateľov. Vzniká preto
legitímna otázka, či nie je potrebné rozšíriť aktivitu o pozastavenie výstavby v nových lokalitách,
aspoň do vybudovania rýchlostnej cesty R7 na celom území obce, nie len za hrádzou.

V súvislosti s naliehavým riešením tohto problému sme sa preto rozhodli opýtať
sa Vás, vážení občania a
vyhlásiť petíciu občanov Dunajskej Lužnej za
zastavenie výstavby rodinných, bytových, chatových, radových, rekreačných
a iných domov v nových lokalitách na území Dunajskej Lužnej do vybudovania
R7. Veríme, že tým dáme poslancom, starostovi, ale aj stavebnému úradu do rúk
účinný nástroj v boji proti tlaku, ktorému orgány obce v podstate denne čelia zo
strany investorov. Toto opatrenie žiadame zaviesť bezodkladne, a to až do
vybudovania rýchlostnej cesty R7 a jej uvedenia do prevádzky.

PREČ
O
?

Občania denne zažívajú katastrofálnu dopravnú situáciu na ceste I/63, ktorá vznikla
okrem iného aj preľudnením satelitných obcí Bratislavy. Svoj podiel na tom má aj
nekontrolovaná výstavba a nedodržiavanie územného plánu
Obec má už v súčasnosti vážne kapacitné nedostatky v materskej a základnej škole.
Nová, predimenzovaná výstavba tieto problémy môže len prehĺbiť.
Nekoncepčné stavebné povolenia prispievajú k chaotickej výstavbe a zanedbávaniu
základnej občianskej vybavenosti, k novým štvrtiam často nevedú cesty či chodníky,
alebo iná infraštruktúra (napr. cyklotrasy na vlakové stanice), Investori sa aj po rokoch
sporia s obcou o správu a údržbu týchto komunikácii či sietí, pretože pre nich problém
predajom postavenej nehnuteľnosti končí. Pre obec však len začína.
V neposlednom rade kazíme estetický dojem našej obce, budovaním tzv. ulíc
uprostred poľa je Dunajská Lužná v okolí negatívne preslávená.

Petíciu môžu podpísať plnoleté osoby s trvalým pobytom v našej obci. Petíciu je
možné podpísať všade tam, kde je k dispozícii aj petícia za zastavenie hazardu
v Dunajskej Lužnej – na obecnom úrade, kultúrnom dome, zberovom dvore,
v miestnej knižnici, klube Ostrov, katolíckom a evanjelickom kostole, a predajni
Dobrých Jabĺk. Petičné hárky je možné tiež vytlačiť z webovej stránky obce
a odovzdať ich vyplnené na hociktorom z týchto miest.
Veríme, že pozastavením nekoncepčnej výstavby, vieme prispieť svojim dielom k zlepšeniu, resp.
nezhoršeniu aktuálnej situácie v našej obci.

Členovia prierezovej komisie Programu rozvoja obce a členovia petičného výboru
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POCHOVÁVANIE BASY 2015
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