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Obec Dunajská Lužná ponúka
prenájom priestorov v budove
Miestneho kultúrneho strediska

už od nového roku 2016 pravidelne
vM
I. miestnosť o výmere 15,73 m2
s vchodom cez dvor
II. miestnosť o výmere 27,43 m2
s vlastnou
toaletou avyžitia
sprchou
Ponúkame Vám
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a kreatívnej t
2
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šikovnými
+ veľkáobčanmi
sa- v proj
o organizovaných
výmere 5,67 m
spolupráceterasa
s okolitými
mostatná
o obcami.
výmere
Nemusíte byť tvorivý typ, či manuálne 2zdatný, stačí ak prídete medzi ľudí a sami uvidíte ako vý
s vchodom
z ulice
126,24
príjemne sa budete cítíť.
Domov si m
odnesiete
nielen pekný vytvor,
ale aj veľa nových zážitkov a
2
nových priateľov.
/rok +
Stanovená
cena:
50
eur/m
Môžete sa tešiť na rôzne kurzy ako napríklad maľovanie na textil, tvorbu z polymérovej hmoty, h
quilling a scrapbokingu,
mydielkovanie
a mnohé ďaľšie.
energie
a
služby
Na každej akcii sa potešíme domácim koláčikom a ako vždy bude vyhodnotení najlepší a ocenený t
darčekom.
Prístup na internet a bezpečnostné
Momentálne sa podobné kurzy robia v Kalinkove a do konca kalendárne
zabezpečenie v celom objekte.
sa môžete zúčastniť nasledovných kurzov v Kultúrnom dome:

KREATIVITA a HOBB

Termín: od 01/2016

24.10. 2015 16-18 hod. Kurz tvorby z polymérovej hmoty zameraný na tvorbu príveskov, náušničie
brošní či magnetiek - téma tekvičky, alebo halloween, pre menšie detičky sa budú robiť strašidelné

28.11. 2015 Kurz SCRAPBOOKING budeme si pripravovať nádherné a originílne vianočné p
kombinovaním rôznych papierov, razítok, washi pások a rôznych špeciálnych dekorácií

už od nového roku 2016 pravidelne v MKS

KREATIVITA a HOBBY
Ponúkame Vám možnosť kultúrneho vyžitia a kreatívnej tvorby počas aktivít
organizovaných šikovnými občanmi v projekte spolupráce s okolitými obcami.
Nemusíte byť tvorivý typ, či manuálne zdatný, stačí ak prídete medzi ľudí
a sami uvidíte ako výnimočne a príjemne sa budete cítíť. Domov si odnesiete
nielen pekný vytvor, ale aj veľa nových zážitkov a spoznáte nových priateľov.
Môžete sa tešiť na rôzne kurzy ako napríklad maľovanie na textil, tvorbu z polymérovej hmoty, háčkovanie, quilling a scrapbokingu, mydielkovanie a mnohé ďaľšie.
Na každej akcii sa potešíme domácim koláčikom a ako vždy bude vyhodnotení najlepší a ocenený tématickým darčekom.

Kultúrne podujatia
v MKS Dunajská Lužná – 2016
16. 01. 2016

Ples OFK		

23. 01. 2016

Farský ples I.

30. 01. 2016

Farský ples II.

06. 02. 2016

Obecné fašiangy

07. 02. 2015

Divadlo na kolene – Panoptikum

BEDMINTON V HALE
od 6 € do 7€
Dunajská Lužná,
Rekreačná 3
HARD 8 KURTOV

TENIS V HALE

pozvánka

dátum: 16. 1. 2016 o 19,00 hod.
miesto: Miestne kultúrne stredisko Dunajská Lužná
hudba: Montana Band, www.montanaband.sk
+ DJ Heňo z rádia SiTy
vstupné 30 eur

zároveň si vás
dovoľujeme požiadať
o cenu do tomboly

v cene vstupného je zahrnuté večera, prípitok, káva, zákusok
Termín nahlásenia účasti do 8. 1. 2016

Mária Hrajnohová
0905 298 718 – hrajnohova@zsdulu.edu.sk
Juraj Jánošík
0905 948 813 – janosikjuraj@centrum.sk

ofk Dunajská Lužná Vás pozýva na PLES

od 12€ do 15€
Bratislava Petržalka, Nobelovo nám. 6
ANTUKA 4 KURTY
Dunajská Lužná, Rekreačná 3
HARD 3 KURTY
Rezervácie: 0902 355 812
www.tbluzna.eu, www.tspetrzalka.eu
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Bilancujeme rok 2015
Vážení spoluobčania, vzácni priatelia,
koniec roka sa neuveriteľne rýchlo blíži. Prichádza obdobie bilancovania. Je to čas, kedy zvykneme uvažovať nad splnenými predsavzatiami. Rozmýšľame, čo sa dalo lepšie, či viac.
Dovoľte mi, aby som z množstva investičných akcií spomenul
aspoň najvýznamnejšie. Ako som už informoval, obec mala vážne
problémy s verejným obstarávaním. Musela pristúpiť ku krízovému
riešeniu, a to formou zabezpečenia inej oprávnenej osoby na realizáciu výberových konaní. I napriek tejto nepriaznivej skutočnosti
sa nám podarilo v druhom polroku dohnať zameškané a zabezpečiť
viac ako uspokojivé plnenie naplánovaných investícií. Vybudovaním nového multifunkčného ihriska s umelým trávnikom s rozmermi 18 × 36 m v areáli základnej školy sme odbremenili telocvičňu,
ktorá už kapacitne nepostačovala. Naše deti, rodičia i pedagógovia
sa tešia z celkovej rekonštrukcie školskej jedálne. Okrem iného
sme na nej vymenili všetky okná, zateplenie a inštalovali novú fasádu. Vybudovaním novej komunikácie na Sadovej ulici sme zabezpečili, aby sa obyvatelia bezpečne dostali k svojim domovom.
Zrekonštruovali sme Krížnu ulicu i s priľahlým chodníkom. Odstránili sme budovu starej kotolne v priestoroch cirkevnej MŠ. Z ďalších
investícií spomeniem rozšírenie spevnenej plochy na Školskej ulici,
rekonštrukciu chodníkov na Lipnickej a opravu spevnenej plochy
na Jánošíkovskej ulici. Odstránenie výtlkov a bežné opravy miestnych komunikácií považujem za samozrejmosť.
Posilnil som referát hospodárskej správy, čo výrazne skvalitnilo celkovú údržbu a prevádzku obce. Kúpou komunálneho traktora budeme vedieť realizovať vo vlastnej réžii viac prác, a odbre-
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meniť tak rozpočet
obce. Ako som sľúbil
vo svojom volebnom
programe, začala výmena svietidiel verejného osvetlenia.
Tento krok nám prinesie výrazné úspory
nákladov na energie.
Pripravujeme novú
investíciu pre zberný
dvor vo forme výkladovej rampy, čo
výrazne zvýši bezpečnosť s manipuláciou
triedeného odpadu.
Naplnením ďalšieho volebného sľubu sme sa zaradili k málo obciam v Seneckom
okrese a k 1. 11. 2015 sme zriadili obecnú políciu. Dočasne pracuje v obmedzenom počte a v skúšobnom režime. Som presvedčený, že táto služba prinesie našim občanom viac bezpečnosti,
dodržiavania záväzných nariadení a prispeje k celkovému pokoju
a poriadku v našej obci.
Milí spoluobčania, priatelia, chcem sa aj touto cestou poďakovať poslancom obecného zastupiteľstva, všetkým spoločenským
organizáciám, podnikateľským subjektom i jednotlivcom za pomoc
pri riadení tak zložitého aparátu, akým je obecná samospráva.
Prajem vám pokojné a požehnané vianočné sviatky a úspešný
nový rok 2016.
S úctou a vďakou
Štefan Jurčík, starosta obce

dotácie spoločenským organizáciám

poďakovanie

Dotácie z rozpočtu obce pre spoločenské organizácie a združenia v roku 2016

Obecný úrad Dunajská Lužná
ďakuje

Žiadateľ
Cirkevná materská škola Madony žitného ostrova
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku
Domovské vzdelávacie centrum, n. o.
Chartikano, občianske združenie
Jednota dôchodcov na Slovensku
Linka Box Dunajská Lužná
Miestny odbor Matice slovenskej
Občianske združenie CLISPRO
Obecný futbalový klub Dunajská Lužná
PS AgroLovec
Rímskokatolícka cirkev (na obnovu kultúrnej pamiatky a na činnosť)
Slovenský rybársky zväz
Spolok rodákov M. R. Štefánika
Stolnotenisový oddiel OŠK Dunajská Lužná
Základná organizácia chovateľov poštových holubov
Združenie detí a mládeže OSTROV
Zelená Dunajská Lužná, n. o.

Schválená suma
7 000,00 EUR
5 000,00 EUR
3 000,00 EUR
1 000,00 EUR
800,00 EUR
2 600,00 EUR
500,00 EUR
bude riešené cez rozpočet MKS
23 000,00 EUR
600,00 EUR
10 000,00 EUR
5 000,00 EUR
700,00 EUR
500,00 EUR
3 100,00 EUR
1 000,00 EUR
2 000,00 EUR
1 200,00 EUR
67 000,00 EUR

Žiadatelia, ktorí nemajú pridelené IČO, budú riešení dodatočne v rozpočte MKS
(Dychová hudba Lužanka, Senior klub, Slovenský červený kríž, Slovenský zväz záhradkárov)

Zastupiteľstvu

tislavského

Bra-

samosprávneho

kraja, ktoré na základe žiadosti obce o dotáciu rozhodlo na
svojom rokovaní dňa 20. 02.
2015 poskytnúť obci na projekt
„Obstaranie informačných materiálov, reklamných priestorov
a mobiliáru pre zabezpečenie
kultúrnych podujatí a rozvoj
cestovného ruchu v obci Dunajská Lužná“ dotáciu vo výške
2.000 eur.
Tieto prostriedky boli v plnej
výške vyčerpané na zakúpenie
mobiliáru

pre potreby obce

a jej podujatí.
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Daňové povinnosti občanov na rok 2016
Dávame do pozornosti občanom, že sa blíži obdobie na podanie priznania k dani z nehnuteľností, ktoré je podľa zákona č. 582/2004 Z. z. v
znení neskorších predpisov stanovené od 01. do
31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.

Na základe podaného priznania vyrubí správca
dane dedičovi pomernú časť dane na aktuálne
zdaňovacie obdobie.

Povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľností majú tí daňovníci, u ktorých v roku 2015
nastali zmeny skutočností rozhodujúcich pre
vyrubenie dane (nadobudli alebo predali nehnuteľnosť, stavebný úrad im vydal právoplatné rozhodnutie, došlo k zmene v účele využitia
stavby, bytu alebo nebytového priestoru, bola
zrealizovaná výstavba doplnkovej stavby k rodinnému domu, zmenil sa druh alebo výmera
pozemku a iné.). K priznaniu je potrebné doložiť fotokópie dokladov, ktoré preukazujú tieto
zmeny, napr. rozhodnutie o povolení vkladu
z okresného úradu – katastrálneho odboru,
kolaudačné rozhodnutie, stavebné povolenie,
osvedčenie o dedičstve a i.

4. Zníženie dane
Daňovník (fyzická osoba staršia ako 70 rokov,
držiteľ preukazu fyzickej osoby s ŤZP alebo
s ŤZP so sprievodcom), ktorému vznikol k 1. januáru 2016 nárok na zníženie dane z nehnuteľností podľa platného VZN, si uplatní tento nárok
v priznaní k dani z nehnuteľností a jeho prílohe
najneskôr v lehote na podanie priznania na rok
2016, t.j. do 31. januára 2016. Ak si daňovník
nárok na zníženie dane v uvedenej lehote neuplatní, nárok na príslušné zdaňovacie obdobie
mu zaniká. V uvedenej lehote daňovník, okrem
fyzickej osoby staršej ako 70 rokov, predloží aj
doklady preukazujúce nárok na zníženie dane.
Daňovníkovi, ktorému správca dane poskytol
zníženie dane v predchádzajúcom zdaňovacom
období, a nenastali u neho zmeny, ktoré majú
vplyv na zánik nároku na zníženie dane, správca
dane automaticky zníži daň v rozhodnutí.

1. Vyrubenie dane v roku 2016
Ak v priebehu roka 2015 nedošlo u daňovníkov
k žiadnym zmenám, ktoré majú vplyv na vyrubenie dane z nehnuteľností v roku 2016, títo
daňovníci nemajú povinnosť podávať v januári
2016 priznanie k dani z nehnuteľností. Daň na
rok 2016 im bude vyrubená rozhodnutím na základe posledného podaného priznania.

NEZABUDNITE!
V prípade predaja, darovania nehnuteľnosti
alebo iného dôvodu zániku daňovej povinnosti
má každý daňovník povinnosť podať priznanie
k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani
za predajné automaty a k dani za nevýherné
hracie prístroje do 31. januára 2016, v ktorom
uvedie všetky dotknuté nehnuteľnosti.

— — — DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ — — —

2. Dražba nehnuteľností
Ak nadobudne daňovník nehnuteľnosť v dražbe, stáva sa daňovníkom za vydraženú nehnuteľnosť už počas aktuálneho zdaňovacieho obdobia, a povinnosť podať priznanie má do 30
dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.
Na základe podaného priznania vyrubí správca
dane vydražiteľovi pomernú časť dane na aktuálne zdaňovacie obdobie.
3. Nadobudnutie nehnuteľností dedením
Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia nadobudne daňovník nehnuteľnosti dedením, taktiež
mu vzniká povinnosť podať priznanie už počas
aktuálneho zdaňovacieho obdobia, a to do 30
dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.

— — — DAŇ ZA PSA — — —
1. Platenie dane za psa
Vlastníci psov budú aj v tomto roku platiť daň
za psa až na základe doručeného rozhodnutia,
ktoré bude, tak ako aj v roku 2015, spoločné pre
daň z nehnuteľností a daň za psa.
2. Vznik, zánik daňovej povinnosti
Ak počas roka dôjde k zmene daňovej povinnosti dane za psa, daňovníkovi vzniká povinnosť podať priznanie, resp. čiastkové priznanie
k dani za psa najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti.

Pri prihlásení psa do evidencie je potrebné vyplniť tlačivo Priznanie k dani z nehnuteľností,
k dani za psa, k dani za predajné automaty
a k dani za nevýherné hracie prístroje a Evidenčnú kartu. Správca dane následne vydá pre
psa Evidenčnú známku.
Pri odhlásení psa z evidencie je potrebné vyplniť tlačivo Priznanie k dani z nehnuteľností,
k dani za psa, k dani za predajné automaty
a k dani za nevýherné hracie prístroje a uviesť
v ňom zánik daňovej povinnosti za psa. Daňovník pri podaní tohto tlačiva vráti správcovi
dane vydanú evidenčnú známku.
Úhradu dane z nehnuteľností a dane za psa
bude možné zrealizovať až po doručení rozhodnutia o vyrubení príslušnej dane, a to do
pokladne OcÚ Dunajská Lužná, poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom.
— Poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady —
Poplatok za komunálne odpady na rok 2016
bude vyrubený rozhodnutím. Poplatok je splatný jednorazovo do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Po uhradení poplatku je poplatník povinný na základe
predloženého dokladu o zaplatení si prevziať
príslušnú nálepku na obecnom úrade. Nálepky
sú farebne odlíšené pre každý druh zbernej nádoby a interval vývozu a rok.
Sadzba poplatku u fyzických osôb, ako aj
u právnických osôb a podnikateľov sa oproti
roku 2015 nezmenila.
Podľa novely zákona č. 582/2004 Z. z. je obec
od 1.1.2016 povinná zaviesť poplatok za drobné stavebné odpady. Tento poplatok bude platiť každý obyvateľ obce, ktorý na zberný dvor
v Dunajskej Lužnej dovezie drobný stavebný
odpad. Výška poplatku bude 0,05 € za kg odpadu.
Na zbernom dvore bude z tohto dôvodu v najbližších týždňoch umiestnená plošinová nájazdová váha pre motorové vozidlá s nosnosťou
do 5 t. Poplatok bude uhrádzaný priamo na
zbernom dvore na základe vážneho lístka.
Magdaléna Hanuliaková, dane a poplatky

Zmeny vo fungovaní zberného dvora od 1.1.2016
V súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov dňa 1.1.2016, nastanú
na zbernom dvore nasledovné zmeny:
1.
Drobný stavebný odpad (DSO) bude možné na zbernom dvore odovzdať len za poplatok 0,05 €/ kg, na základe vážneho lístka.
2.
Na zbernom dvore nebude možné odovzdávať pneumatiky.
Pneumatiky budú povinní bezplatne prevziať ich distribútori – teda pneuservisy, ktoré poskytujú pneumatiky v rámci svojej podnikateľskej činnosti konečnému používateľovi samostatne alebo ako súčasť servisu; za distribútora pneumatík sa považuje aj ten, kto vykonáva výmenu pneumatík
bez ich predaja.
Na zberný dvor naďalej NIE JE POVOLENÝ vývoz zmesového komunálneho odpadu, t. j. zmiešaného odpadu z domácností, ale len vývoz vytriedených zložiek komunálneho odpadu, a to oddelene papiera, plastov, kovov, skla, drobného stavebného odpadu, elektroodpadu, akumulátorov,
batérií a biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad.
Od 1.1.2016 bude možné za uloženie odpadu na inom mieste než na mieste na to určenom obcou podľa § 115 ods. 1 písm. a) zákona uložiť pokutu
do výšky 1.500,00 €. Ak budú náklady na odstránenie nezákonne uloženého odpadu presahovať výšku 266,00 €, vinník sa dopúšťa trestného činu.
Mgr. Viera Dikošová
Referát dopravy, odpadového hospodárstva, životného prostredia a školstva
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alebo v uvedených zónach, a to až do doby konca časovej platnosti.
Výhodné sú vtedy, ak cestujete len občas.
–
denné cestovné lístky sú platné na neobmedzený počet
Integrovaný dopravný systém v Bratislavskom kraji prináša
ciest v rámci svojej zónovej a časovej platnosti. Odporúčame ich,
možnosť v celom kraji cestovať s jedným lístkom.
V IDS BK je zavedená zónovo-časová tarifa. Cena cestovného ak v daný deň budete cestovať viac ako 3 krát.
–
predplatné cestovné lístky sú platné na neobmedzený posa odvíja od počtu precestovaných zón a od časovej dĺžky cesty.
Do výpočtu sa započítavajú všetky zóny od nástupnej do cieľovej čet ciest v rámci svojej zónovej a časovej platnosti. Sú najvýhodnejzastávky, a to aj tie, cez ktoré prechádzate, bez ohľadu na to, či v šou voľbou pre každodenné cesty
–
Karnet je univerzálny cestovný lístok s možnosťou viacnánich spoj zastavuje. Každá zóna sa však zohľadňuje len raz, aj keď
cez ňu prechádzate pri jednej ceste viackrát. Počas cesty môžete sobného využitia.
Cestovné lístky si môžete zakúpiť na predajných miestach všetľubovoľne , aj niekoľkokrát, prestúpiť, avšak Vaša cesta nesmie
trvať dlhšie ako je časová platnosť lístka. Potom sa totiž lístok kých zapojených dopravcov, v predajných automatoch, v novinostáva neplatným. V prípade, že spoj mešká, ráta sa čas cesty uve- vých stánkoch, v prímestských autobusoch a predplatné cestovné
lístky aj prostredníctvom internetu.
dený v grafikone.
Tarifná ponuka IDS BK ponúka cestovné lístky pokrývajúce Cez obec Dunajská Lužná premávajú regionálne autobusy IDS BK:
• 720 Bratislava – Rovinka – Dunajská Lužná – Tomášov – Senec
rôzne potreby:
–
cestovné lístky na jednu cestu sú platné pre jednu cestu • 725 Bratislava – Dunajská Lužná – Miloslavov
na všetkých linkách vrátane nočných, a môžete s nimi ľubovoľne • 727 Bratislava – Dunajská Lužná – Hamuliakovo – Šamorín, Čilistov
prestupovať. Vaša cesta môže byť v rámci platnosti cestovného
lístka aj spiatočná. Platnosť je stanovená počtom alebo zozna- • 727 Bratislava – Dunajská Lužná – Hamuliakovo – Šamorín Blatná na Ostrove – Gabčíkovo
mom zón a časom. Môžete tak cestovať v stanovenom počte zón
• 727 Bratislava – Dunajská Lužná –
Hamuliakovo – Šamorín – Blatná na
Ostrove
/ FARE ZONES / TARIFZONEN
• 730 Bratislava – Štvrtok na Ostrove –
Čakany – Zlaté Klasy
stav / state / stand: 11/2015

Integrovaný dopravný systém

TARIFNÉ ZÓNY

LEGENDA / LEGEND / LEGENDE

319

železničná linka / rail line / Bahnlinie
čiastočne integrovaná železničná linka
partly integrated rail line / teilweise integrierte Bahnlinie

Prievaly

Bílkove Humence
Kúty

297 299

Sekule Borský Sv. Jur

Lakšárska

S 20

úsek mimo IDS BK
section outside IDS BK / Abschnitt außerhalb IDS BK
linka RegioBus / RegioBus line / Regionalbuslinie
linka MHD č. 61 / Bus line Nr. 61 / Buslinie Nr. 61
stanica / station / Bahnhof
zastávka / bus stop / Haltestelle
centrum / city centre / Zentrum

Plavecký Peter

Nová Ves
287 289 Plavecký Mikuláš
Sv. Ján
285 Moravský286
Studienka
Plavecké Podhradie
Závod
279 Sološnica
277
275
Malé Leváre
299
269
Rohožník
Veľké Leváre
Gajary
265
260 Kostolište Malacky
259 Kuchyňa
550 Doľany
255
Trnava
Pernek
249
Záhorská Ves
245
Jakubov
540
Píla
Zochova chata
Častá
250
Jablonové
Baba
Dubová
235
239
Dúbrava
Plavecký Štvrtok
531Modra
Láb
545
Cífer
240
Lozorno
Vinosady
Vysoká
650
530
pri Morave
520
Báhoň
Zohor
Limbach
Pezinok
Kaplna
Stupava
Borinka
230
Pezinok zast.
Viničné
640Igram
Sv.Martin
225 215 Marianka 219 Svätý
510
Blatné
Jur
525
Čataj
Čierna Voda
Boldog
Devínske Jazero
101 Rača
Veľký Grob
Devínska Nová Ves
645
610
Lamač
Vinohrady
Železná studienka
Nový Svet
Tureň
Patrónka
620 630
Kráľová pri Senci
Hlavná stanica
Nové Mesto
Hrubá Borša
Nová Dedinka
Jánovce
Zálesie
100
Kostolná p. D.
Veľké Úľany
Most p. B.
AT
649
Vlky 730
Jelka
710
Hrubý Šúr
Pod.Biskupice
Zóna 100 sa počíta ako 2 tarifné zóny.
BRATISLAVA
Hurbanova Ves 659
Studené 720
740
Rovinka
101
725 Čakany Čenkovce Nový Život
Nové Košariská
Dunajská Lužná
Hubice
715 Miloslavov
Kvetoslavov zast. Oľdza
HU Kalinkovo
Kvetoslavov
Hamuliakovo
727

hlavná stanica / main railway station / Hauptbahnhof

30'

autobusová stanica / bus station / Busbahnhof

Studienka,,háj. Vlčie jamy
Studienka,,Holbičný výhon
Studienka,,Tančibocký výhon

letisko / airport / Flughafen

Rohožník,,KZ

tarifná zóna / fare zone / Tarifzone

101

Malacky,,háj. Červený kríž

BRATISLAVA 100+101

100

Viac informácií o Integrovanom dopravnom
systéme nájdete na http://www.idsbk.sk,
alebo na telefonickom čísle: 0948 102 102,
každý deň v čase od 08:00 do 18:00
Zdroj: http://www.idsbk.sk
Mgr. Viera Dikošová
referát dopravy, odpadového
hospodárstva, životného prostredia
a školstva
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Zone 100 counts as two zones.
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Šamorín

Dunajská Streda

Gabčíkovo, Dunajská Streda

Vaši dopravcovia v IDS BK
http://bit.ly/BID2015-08 BID 2015/08
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Plav. Štvrtok,,háj. Kozánek

Voľby do NR SR 2016

S 50

fan

S 25

15'

S 60

Galanta

Podľa § 21 ods. 3 zákona č. 180/2014
Z. z. o podmienkach výkonu volebného
práva, obec doručuje najneskôr 25 dní
predo dňom konania volieb do každej
domácnosti (rodinný dom, byt v bytovom dome) jedno oznámenie, nie na
každé meno a priezvisko voliča ako to
bolo v minulosti, v ktorom uvedie čas
konania volieb, volebný okrsok, volebnú miestnosť, stručný spôsob úpravy
hlasovacieho lístka, povinnosť voliča
preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti a zoznam kandidátov.
Preto vyzývame občanov – voličov,
ktorí bývajú v bytových domoch, aby
si označili schránky a dvere číslom
bytu, z dôvodu správneho doručenia
uvedených oznámení.
Zuzana Mészárosová
evidencia obyvateľstva
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Vážení čitatelia,
dovoľte mi v krátkosti informovať vás
o činnosti komisie výstavby, územného plánovania a verejného poriadku (ďalej len „Stavebná komisia“) , v ktorej pracujú členovia (p. Apfel Dušan, p. Baráthova Elena, p. Brynkusova
Margita, p. Csáderova Denisa, p. Csáder Otto,
p. Kozová Mária, p. Vozár Martin a p. Németh
Ernest) zvolení obecným zastupiteľstvom, a zo
zamestnancov obce p. Hudák Norbert, ktorý
má na starosti referát investičnej výstavby.
Stavebná komisia je poradným, iniciatívnym a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva, a jej činnosť je úzko spätá s činnosťou obecného zastupiteľstva (členmi tejto
komisie sú dvaja poslanci OZ). Komisia zasadá
jedenkrát mesačne (pred zasadnutím OZ),
a na úseku výstavby a územného plánovania
prejednáva rovnaké body programu, akými
sa následne zaoberá obecné zastupiteľstvo,
pričom prijíma odporúčania a stanoviská (poradná činnosť), snaží sa monitorovať dianie
v obci v oblasti výstavby a územného plánovania s cieľom predkladať OZ návrhy (iniciatívna
činnosť), či poukázať na prípadné nedostatky
a možné zlepšenia (kontrolná činnosť napr. pri
preberaní ciest a chodníkov do majetku obce,
pri prebiehajúcich investičných akciách, opravách).
Ako členovi stavebnej komisie, ktorému
je zároveň zverená povinnosť jej zvolávania
a príprava programu, mi dovoľte úprimne poďakovať všetkým jej zvoleným členom i p. Hudákovi za aktívnu, usilovnú a odbornú prácu,
ktorú odviedli v 1. roku tohto funkčného obdobia v Stavebnej komisii.
Dovoľte mi upriamiť vašu pozornosť na
najdôležitejšie oblasti, prerokovávané v Stavebnej komisii v roku 2015:
Komisia vypracovala a OZ predložila podmienky obce k územným konaniam (požiadavky obce Dunajská Lužná, ktoré musia byť

štandardne zapracované v predkladaných investičných zámeroch,
predkladaných urbanistických štúdiách ako aj následne definované
v územnom konaní),
Komisia vypracovala a OZ
predložila na schválenie podmienky preberania komunikácií,
chodníkov, spevnených plôch,
parkovísk, verejného osvetlenia
a verejného rozhlasu do majetku
obce Dunajská Lužná.
Členovia komisie sa na viacerých zasadnutiach venovali a
pripomienkovali strategický dokument „Plán rozvoja obce Dunajská
Lužná na roky 2015 až 2021“, ktorý
bol schválený OZ dňa 27.10.2015 .
Komisia sa zaoberala investičnými akciami, ktorých realizácia
sa po ukončení procesu verejného obstarávania konečne mohla
rozbehnúť (viacúčelové ihrisko
v ZŠ, zateplenie a výmena okien
na budove jedálne ZŠ) a zaoberá
sa investičnými akciami, ktorých
realizácia je plánovaná (úprava
zberného dvora – rampa a spevnené plochy, zateplenie ďalších
budov ZŠ /bloky A,B, telocvičňa/
a budovy bývalého Stacionáru
v Novej Lipnici, rozšírenie kapacity materskej školy v Novej Lipnici
modulovou nadstavbou modulovej MŠ alternatívne nadstavbou
starej budovy MŠ.
V stálej pozornosti členov komisie sú rokovania o umiestnení
novej budovy obecnej materskej
školy v Nových Košariskách na
obecných pozemkoch v tichšej
lokalite „Telefónna ústredňa“,
dostupnej z Košariskej i Krajnej ulice.
Umiestnenie
MŠ
v tejto lokalite bolo
na odporučenie stavebnej komisie poslancami OZ
uprednostnené pred MŠ umiestnenou v jej niekdajšom sídle, budove „Hefaistonu.
Dúfame, že na rok 2015 plánované, a prednedávnom rozbehnuté, opravy chodníkov (na Lipnickej ulici), spevnených plôch (v
Jánošíkovej pred bývalou pekárňou, na sídlisku-Brezová ul., pred
MŠ v Novej Lipnici) a ciest (Školská - odstavný pás pri ZŠ, Krížna,
Sadová) nás budú sprevádzať
v roku 2016 o čosi intenzívnejšie
a budú doprevádzané budovaním
vsakov a obnovou jarkov. Ako je
vidieť na priložených fotografiách, čaká nás ešte veľa práce.
Stavebná komisia je iniciatívna i v oblasti opatrení na zlepšenie dopravnej situácie v obci. Týmito opatreniami by malo byť bu-

dovanie cyklotrás na vlakové stanice v Nových
Košariskách a Alžbetinom dvore, prístrešok pre
kultivované odkladanie bicyklov v ZŠ s kapacitou min. 100 miest, sprejazdnenie komunikácií
Školská, Vodárenská, Pri hrádzi a Spojná pre
obyvateľov obce za pomoci obecnej polície,
vybudovanie záchytnej spevnenej plochy pre
parkovanie osobných áut pred železničným
priecestím pri železničnej stanici v Alžbetinom
Dvore, vybudovanie riadneho chodníka od administratívnej budovy PD Úsvit po Základnú
školu, všetko v záujme dostupnosti zariadení, akými sú základná škola, zdravotné centrum, obecný úrad, detská lekárka, škôlky, a to
i v ranných hodinách, a uľahčenia života našim
obyvateľom. Veríme, že väčšina týchto opatrení je reálne dosiahnuteľná v roku 2016.
Prajem vám všetko dobré, pokojný a požehnaný adventný čas, radostné prežitie Vianoc a v novom roku zdravie a lásku vašich
blízkych.
Ernest Németh,
predseda stavebnej komisie
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Informatická súťaž iBobor

V roku 2004 vznikla v Litve informatická súťaž Bebras - Informatický bobor. Odvtedy sa rozšírila do ďalších európskych krajín.
Jej hlavným cieľom je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Chce iniciovať v deťoch
využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Jej symbolom sa stal
usilovný, inteligentný a čulý bobor. Tohto roku sa súťaže zúčastnilo
66 843 súťažiacich z 982 škôl.
Súťaž sa konala v dňoch 11.11-13.11.2015.
Z našej školy sa jej zúčastnilo 143 súťažiacich v 3 kategóriách:
3. ročník – Bobríci,
5., 6., 7. ročník – Benjamíni,
8., 9. ročník – Kadeti.
Bohužiaľ, žiaci štvrtého ročníka boli v tomto termíne na plánovanom koncerte v Slovenskej filharmónii, a preto v kategórii Bobrík
súťažili len mladší žiaci.
14 žiakov získalo diplom a stali sa úspešnými riešiteľmi.
V kategórii Bobrík získali diplom Hugo Platek a Paula Klč z 3.B
triedy, v kategórii Benjamín Marek Mička z 5.B triedy, Tomáš Remiš zo 6.B, Martin Kučera zo 6.C, Jakub Levčík zo 7.B triedy a v
kategórii Kadet sa stali úspešnými riešiteľmi Terézia Zimová, Hana
Kniebüglová, Dann Mosný a Lea Kubáňová z 8.B triedy, Filip Ďuriš
z 8.C, Samuel Schulz z 9.A, Anna Budinská a Terézia Lintnerová
z 9.B triedy.
„Čítajme si, budú z nás lepší ľudia!“
Súťažné úlohy sú každý rok veľmi náročné, priemerná úspešMgr. Marcela Šalaková nosť sa v týchto kategóriách tento rok pohybovala na úrovni
16,5%, žiaci našej školy dosiahli úspešnosť 20,02%.
Všetkým úspešným riešiteľom blahoželáme.
Eva Érseková

Dňa 5. a 6. novembra sa žiaci 6. až 9. ročníka spolu s
triednymi učiteľmi zúčastnili Bibliotéky. Táto výstava kníh sa
každoročne koná v Inchebe v Bratislave. Inak tomu nebolo ani
tento rok!
S očakávajúcimi pocitmi sme dorazili o pol desiatej do Incheby. Prekvapilo nás tu množstvo detí i dospelých, ktorí sem
prišli tiež obdivovať túto výstavu, aj niečo nakúpiť. Dolný areál
bol v prevažnej miere celý venovaný svetu kníh. Vystavovatelia
boli veľmi milí a ochotní. Každý si mohol v pokoji popozerať jednotlivé typy kníh: detské, beletriu, aj odbornú literatúru. Naši
žiaci sa tu sebaisto pohybovali, a výstava ich zaujala. Žiačky 8.
a 9. ročníka robili interview s redaktorkou TV Markíza - Danicou Kleinovou, ktorá sem prišla natáčať vstupy do večerného
spravodajstva. V ďalších pavilónoch sa nachádzali prezentácie
konkrétnych kníh, kde sedeli skupinky žiakov spolu so svojimi
učiteľkami. Našli sme tu aj stánky s liečivými čajmi, sušeným
ovocím a sladkosťami od výmyslu sveta. Prekrásne boli aj dobové šperky, predmety, obrazy, ktoré zhotovovali i predávali
zruční remeselníci.
Pozrieť a pokochať ste sa mohli tiež na výstave nádherných
klenotov i bižutérie.
Som rada, že sme absolvovali túto akciu. Všetci sme odchádzali s príjemným pocitom aj zážitkom z celého dňa.

Testovanie piatakov
V stredu 25. novembra čakala žiakov piateho ročníka prvá vážnejšia
skúška ich vedomostí – monitor – pod názvom Testovanie T 5 2015.
Testovanie pre piatakov, ako aj deviatakov, organizuje NÚCEM / Národný ústav certifikovaných meraní/ z profilových predmetov slovenský
jazyk a literatúra a matematika.
Testovanie sa v súlade so ŠVP orientuje na overenie čitateľských
a matematických kompetencií – prácu s informáciami, čitateľskú gramotnosť, schopnosť žiakov interpretovať rôzne druhy súvislých i nesúvislých textov, schopností používať matematické myslenie na riešenie
rôznych problémov každodenného života. Testy sú zostavené tak, aby
overovali hĺbku vedomostí a zručností, schopnosť žiakov aplikovať ich.
Cieľom testovania je získať objektívne informácie o výkone piatakov pri vstupe na vzdelávací stupeň ISCED 2 /2. stupeň ZŠ/ - poskytnúť
školám, širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu a komplexnejší obraz
o vedomostiach a zručnostiach piatakov z testovaných predmetov, ktorá napomôže pri skvalitňovaní vyučovania.
Žiaci boli testovaní najprv z matematiky, a potom zo slovenského
jazyka. Každý test mal 30 úloh a na jeho vypracovanie mali žiaci 60 minút. Niektoré úlohy boli s výberom odpovede z možností ABCD, z ktorých vždy iba jedna bola správna, niektoré úlohy si vyžadovali krátku
odpoveď.
Žiaci museli byť podľa predpisov rozdelení do tried najviac po 15
žiakov. Každý musel sedieť v lavici sám. V našej škole bolo vytvorených
päť testovacích skupín. Podľa pokynov boli lavice uložené šikmo. Žiaci
dostávali striedavo testovú formu A a formu B. Po skončení testu sa
žiaci odobrali do zbernej triedy a čakali, až kým neuplynie 60 minút.
Testy do školy doručil kuriér dva dni pred testovaním. Zásielka sa
uložila na bezpečné miesto a otvorila sa ráno v deň testovania, presne
o 7,45 v prítomnosti určených osôb.
Organizáciu testovania na škole zastrešuje koordinátor. Tohto roku
to bola Mgr. Katarína Ambrusová, ktorá k rozdeľovaniu úloh a naštu-

dovaniu pokynov pristupovala veľmi zodpovedne. Organizáciu v triedach mali na starosti tzv. administrátori. Nesmeli to byť učitelia ani
slovenského jazyka, ani matematiky, ani učitelia 1. stupňa, takže výber
administrátorov nebol jednoduchý. Okrem administrátora bol v triedach prítomný externý dozor – pedagógovia zo škôl vopred určených
na riaditeľskom aktíve. Tento rok to boli učitelia z Rovinky a Ivanky pri
Dunaji. Rovnako aj naša škola vysielala učiteľov ako externý dozor, a to
do Rovinky, Ivanky pri Dunaji a Chorvátskeho Grobu. Každý z nich musel mať so sebou poverenie podpísané prednostkou školského úradu
v Bratislave.
Z organizačných dôvodov, keďže 5 pedagógov bolo vyslaných, 6
bolo zamestnaných testovaním, 3 pracovali ako dozor počas testovania,
musela škola udeliť pre žiakov 2.stupňa riaditeľské voľno.
Výsledky z testovania bude škola vedieť po ich spracovaní začiatkom januára. Výsledky sa nebudú porovnávať s inými školami. Úspešnosť testovania škola zistí na základe percentilu – t. z. koľko percent škôl
bolo horších než naša. Minulý rok bol percentil veľmi vysoký. Veríme, že
inak to nebude ani teraz.
Za prípravný výbor T 5 Iveta Slobodníková
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Darček pre deviatakov

Korčuľovanie

Deväť rokov prežitých v základnej škole je dosť dlhé životné obdobie, aby sa nám navždy vrylo do pamäti. Aby mali žiaci na toto obdobie
svojho života peknú spomienku, už roky si dávajú v deviatom ročníku
vyrobiť tričká, ktoré im budú pripomínať zašlé časy mladosti.
Žiaci si pod vedením triednych učiteľov zvolia nielen typ textílie, ale
aj farbu trička, písma a nápisov obsahujúcich vtipnú myšlienku alebo
aforizmus. Tričká majú žiaci už druhý rok hradené z prostriedkov ZRPŠ.
Okrem tričiek si na pamiatku dávajú vyrobiť tzv. tablá. Sú to tvrdé
papierové dosky s portrétovými fotografiami žiakov, triednych učiteľov a riaditeľky školy.
Tak teda, deviataci, spomínajte!
Iveta Slobodníková

Naši žiaci 2.ročníka sa od 19. do 23. októbra 2015 zúčastnili kurzu
korčuľovania. Korčuľovanie na ľade patrí medzi športy, ktoré sa deti ľahko
naučia. Tento kurz ich oboznámil s pohybom a s udržiavaním rovnováhy
na ľade. Žiaci pod vedením inštruktoriek získali základy techniky korčuľovania, rozvíjali svoje pohybové schopnosti, pohotovosť a obratnosť. Aj
napriek tomu, že bolo zopár pádov, žiaci aj učitelia hodnotia toto podujatie pozitívne. Na konci kurzu predviedla svoje umenie Emka Práznovská,
ktorá sa krasokorčuľovaniu venuje už dlhší čas. Žiaci na záver kurzu získali
diplom a sladkú odmenu.
Mgr. Katarína Móriczová

Naši šikovní plavci!

Dobrosrdečný Mikuláš
Už druhý rok sa žiaci našej základnej školy zapojili do Mikulášskej
zbierky sladkostí, ktorú iniciovala pani Slávka Vydarená s manželom.
Zbierka bola určená pre deti zo sociálne slabších rodín na východe Slovenska.. O sociálnom cítení našich detí a ich rodičov svedčí aj to, že zo
zbierky organizátori vytvorili 76 bohatých balíčkov.
Zásielku týždeň pred Mikulášom vypravovali z Dobrých jabĺk do
Košíc. Zbierka sladkostí bola úspešná a radosť prispievateľov sa znásobila radosťou detí na druhom konci Slovenska, ktorým sa pri prijímaní
balíčkov rozjasnili očká.
Za organizačný výbor zbierky
Iveta Slobodníková

Žiaci 4. ročníka absolvovali v týždni od 19. do 23.10.2015 plavecký
kurz v rozsahu 10 výcvikových hodín. Kurz bol určený pre neplavcov, začiatočníkov, ako aj pre pokročilých s rôznou plaveckou výkonnosťou.
Cieľom kurzu, ktorého za zúčastnilo 42 štvrtákov, bolo zvládnuť základy a zdokonaliť plavecké spôsoby kraul, znak, prsia a skoky do vody.
Hodiny plaveckého kurzu priniesli našim deťom nielen hodiny tvrdého
trénovania, ale aj čas na zábavu, šantenie vo vode a zaujímavé súťaživé
hry.
Na záver plaveckého kurzu absolvovali všetci jeho účastníci záverečné
testy, na základe ktorých zvládli všetky disciplíny a získali diplom úspešného absolventa plaveckého kurzu. Všetkým účastníkom kurzu gratulujeme
a veríme, že im priniesol okrem tvrdej a poctivej driny, ktorá k športu patrí, aj chvíle radosti a veselých zážitkov.
PaedDr. Darina Opátová,
vedúca plaveckého kurzu
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Práce v školskom areáli finišujú
Túto jeseň zažíva základná škola nebývalý stavebný ruch.
Na mieste starého asfaltového ihriska, ktoré bolo síce ešte funkčné,
ale s poškodeným asfaltovým povrchom, sa objavilo nové - multifunkčné,
ktoré nielenže zaujalo svojím moderným vzhľadom, ale aj možnosťou využiť ho v lete i v zime na rôzne športy.
Podľa informácií ho budú môcť naše deti využívať aj na voľný pobyt
počas veľkej prestávky, lebo s narastajúcim počtom žiakov sa objavili
problémy, kde sa s toľkým počtom detí uchýliť.
Myslím, že umiestniť ihrisko do školy nebol zlý nápad, lebo sa využije
doobeda pre školákov, popoludní pre deti z ŠKD a pre krúžky, a v neskorších hodinách pre verejnosť.
Dôležité je, aby sme športovisko neničili, aby nám všetkým vydržalo
vo svojej kráse dlho, predlho.
Popri budovaniu ihriska sa v jednej z piatich budov – v bloku C – uskutočnila výmena starých okien za nové plastové a zatepľovanie fasády.

zmeny v materskej škole
Dňa 2. 11. 2015 sa na obecnom úrade v Dunajskej Lužnej uskutočnilo výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa MŠ Dunajská
Lužná, Brezová 738/27 + elokované pracoviská MŠ Lipnická 3155/118A,
MŠ Lipnická 417, MŠ Lipnická 394/118.
Na výberovom konaní sa zúčastnili 2 kandidátky na obsadenie funkcie riaditeľky MŠ. Výberové konanie prebiehalo ústnym pohovorom a
prezentáciou vlastnej koncepcie rozvoja Materskej školy. Po prezentácii
nasledovalo hlasovanie členov výberovej komisie:
Predseda: Blizniaková Katarína
Podpredseda: Michálková Zuzana
Členovia: Tatranská Zuzana, Bartošková Linda, Kozáková Andrea,
Némethová Zuzana, Hrašková Miroslava, Jančoková Daniela, Gašpar
Mário, Zacharová Michaela, Žernovič Miloš
Výberového konania sa zúčastnil delegovaný zástupca za zriaďovateľa, pán starosta Štefan Jurčík.
Na základe hlasovania členov výberovej komisie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy Dunajská Lužná, Brezová 738/27 navrhli
členovia výberovej komisie
zriaďovateľovi vymenovať do
Vážený pán starosta,
funkcie riaditeľa MŠ Dunajská obecné zastupiteľstvo, milí rodičia,
Lužná od 1.1.2016 pani Milku
občania Dunajskej Lužnej,
Hubertovú.
Katarína Blizniaková
predseda Rady školy
pri MŠ Brezová 738/27

všetkým veľmi pekne ďakujem
za spoluprácu a prajem veľa zdravia
a krásne vianočné sviatky.
Mešťanová Božena
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Trojsklo na oknách a hrubý polystyrén by mal zaručiť, aby bolo našim
deťom v zime teplo, a v lete menej horúco. Nová fasáda zasa svojou
farebnosťou navodí príjemnú náladu, aby všetci, žiaci i učitelia, chodili
do práce s radosťou.
Na Školskej ulici skrášlila okolie školy nová spevnená plocha pre automobily. Zatrávňovacie tvárnice nahradili pôvodnú odstavnú plochu s
výmoľmi a vytvorili pre návštevníkov školy vyšší komfort.
Verejnosti, ktorá po uzavretí Školskej ulice využíva chodník popri
budove poľnohospodárskeho družstva a polície, urobí radosť informácia, že aj táto plocha sa má v blízkej budúcnosti upravovať.
A mne zostáva iba poďakovať sa v mene rodičov, žiakov, pedagógov
a občanov pánovi starostovi, poslancom a hospodárskej správe obce
za ústretovosť a entuziazmus, s akým sa pustili do vynovovania školy a
našej obce. Z celého srdca ďakujeme a tešíme sa, že máme v čele obce
takýto ochotný a tvorivý tím.
Iveta Slobodníková,
riaditeľka školy

Preventívna prednáška
pre žiakov ôsmych ročníkov
Dňa 3.11. 2015 sa uskutočnila preventívna prednáška pre žiakov
ôsmeho ročníka s pani policajtkou kpt. Mgr. Zuzanou Mišovičovou zo
skupiny prevencie vnútorného odboru Okresného riaditeľstva policajného zboru v Pezinku.
Témou prednášky boli rôzne druhy závislostí. Pani policajtka žiakom
vysvetlila problematiku závislostí, podrobne špecifikovala jednotlivé
druhy závislostí. Žiaci sa aktívne zapájali do diskusie a kládli pani policajtke otázky, na ktoré dostali odborné odpovede. Pani policajtka veľmi
ocenila aktivitu a vystupovanie žiakov našej školy, čo nás veľmi potešilo.
Ing. Michaela Luteránová,
koordinátorka Prevencií ZŠ
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Život v tme je životom a cestou bez cieľa
bolo: S poctivosťou ďaleko nezájdeš! K tomu všetkému sa pridružila
aj ľahostajnosť práve v duchovnej oblasti, nezáujem o spoločenstvo
veriacich. Toto je len máličko z duchovnej tmy v tomto našom svete.
Milí čitatelia, v tomto čase pred Vianocami je všade okolo nás Keď si pozorne všimneme vlastné rodiny, zistíme, ako veľmi nám
veľa rôznych svetiel. Väčších aj menších. Ale ja vám chcem po- chýba práve svetlo pravdy a teplo ľudskej lásky. Odkiaľ ho vezmevedať niečo o svetle, ktoré prišlo z Východu, aby zasvietilo nad me? Na trhu predvianočnom ho veru nekúpime, no a v žiadnom z
všetky svetové strany. Tým svetlom je narodený Syn Boží Ježiš darčekov pod stromčekom ho nenájdeme. Desivá a hrozná tma nás
Kristus. V Biblii sa dozvedáme, že sa narodil v judskom Betlehe- často pohlcuje dokonale a celých. Berie nám radosť zo života, chuť
me za časov kráľa Herodesa a pod vládou vtedajšieho rímske- do práce, či silu viery. Jedno si musí každý človek, ktorý sa rozhoho cisára Augusta. A hviezda, ktorá sa vtedy zjavila na Výcho- dol žiť vo vlastnej tme, uvedomiť, že žije v priamom ohrození. Taký
de, priviedla k narodenému dieťatku – Ježišovi aj mudrcov, ktorí človek nevie, kam kráča, a čo mu jeho počínanie do života prinesie.
spoznali v zjavenej hviezde znamenie, že sa niekde narodil veľmi Život v tme je životom a cestou bez cieľa. A ak je ľudský život bez
významný kráľ, a preto sa Mu prišli pokloniť. Nie jeden, ale traja cieľa, je aj bez zmyslu. Do tej našej tmy, v ktorej rád žije hriešny
mudrci sa prišli pokloniť maličkému dieťatku. To Božie dieťa bolo človek, vstupuje narodený Spasiteľ sveta Ježiš Kristus a hovorí hore
a bude svetlom v živote pre každého, kto sa rozhodne nežiť v citované slová. V tých slovách evanjelia je radostné posolstvo natme, ale bude narodeného Spasiteľa vo viere nasledovať. Naro- smerované pre nás do sviatočných vianočných dní, keď sám Pán
dený Syn Boží zaiste pomôže každému z nás neblúdiť, ale v Jeho Ježiš vydáva o sebe svedectvo o vzácnom svetle aj pre dnešného
svetle prísť do cieľa. Sám nás o tom ubezpečuje, keď v evanjeliu človeka. A má pre nás dobrú, potešujúcu správu: „Kto mňa nasledupodľa Jána Ježiš hovorí: „Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasle- je, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.“ Milí čitatelia, do
noci mojej i vašej tmy – či biedy života, narodil sa Spasiteľ Ježiš, Syn
duje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.“
Priatelia, máte radi tmu? Alebo tma vo vás skôr vyvoláva pocit Boží, tak ako sme sa aj my narodili do tohto sveta. Prišiel ako malé
strachu, istého nebezpečenstva? Tma je hrozná, najmä keď je dieťa, narodené zo ženy, matky Márie. Nie v kráľovskom paláci, ani v
človek sám. Žiadne pouličné svetlá, žiadna sviečka, žiadna bater- sterilnej pôrodnej sále, nie s pomocou špičkových lekárov, či sestier,
ka, žiadne zápalky, nijaké svetlo – iba tma! Preto vstúpiť do tmy ale v chudobnej maštali, na slame, a dokonca i bez pôrodnej baby.
znamená aj vstúpiť do istého nebezpečenstva. Odísť od svetla Z tých, čo sa narodili na tento svet, bol jediný, kto si mohol vybrať
znamená odísť z bezpečnosti. Ale ešte existuje aj iná tma. Tma, domov aj okolnosti svojho narodenia. Jeho voľba pre našu bláznivú
v ktorej veľmi veľa ľudí rado zotrváva, aby nevyšli s tým, v čom pýchu bola a je veľkým napomenutím, aby sme sa rozhodli Jeho ako
žijú, na svetlo Božie. Taká tma prikrýva mnohé veci, ktoré sa v Svetlo sveta nasledovať, aby sme neminuli cieľ daný nám od Boha.
nej ľudia snažia ukryť, len aby veci nevyšli na svetlo. Paradoxne Na svet prišlo v tú betlehemskú noc Svetlo, nielen pre pastierov, ale
ale zaujímavé je to, že sa takí ľudia cítia v danej tme bezpečne. pre všetky národy sveta. Boh nezabudol na tento hriechom a tmou
Čo ako sa podaktorí v tme cítia bezpečnejšie, sú nebezpeční pre poranený svet, nezabudol na človeka, ani na mňa, ani na teba brat,
iných. Možno si poviete, že takí ľudia vždy boli aj budú. Áno, ale sestra! Betlehemské dieťa je tým pravým Svetlom. V závere sa mi
musíme si na nich dávať pozor! Božie slovo nám pripomína, že žiada položiť láskavým čitateľom tri otázky: Potrebujeme to Svetlo?
nielen podaktorí jednotlivci majú túžbu žiť v tme, ale takmer každý Alebo si vystačíme s vlastnými zdrojmi svetla? Dokedy? Po otázčlovek, ba dokonca aj národy. Pohľad do reality nášho sveta nás kach prosba: Dovoľme, aby svetlo evanjelia Kristovho posvietilo na
o tom dennodenne presviedča. Tmy je všade vo svete až-až, ne- cesty nášho života, aby náš život mal zmysel a jasný cieľ. Pretože je
úrekom. Sebectvá nahlodávajú vzťahy manželské, súrodenecké. ľahké zísť z cesty večnosti a pozabudnúť sa na ceste časnosti, ktorá
Honba za majetkom, bohatstvom nepozná brata, sestru. Korupcia je slepá. Kto prijme svetlo od narodeného Spasiteľa, stáva sa aj sám
od najnižších miest až po najvyššie. Akoby heslom dnešných ľudí svetlom pre iných. Osvietení svetlom od Krista, poznačení silou Jeho
evanjelia si na ceste života vždy pomáhali. Áno, aj dobrými skutkami, ale najROZPIS SLUŽIEB BOŽÍCH V EVANJELICKOM KOSTOLE
mä v duchovnej oblasti kvôli viere, láske
a nádeji. Do dnešnej aktuálnej situácie
20. december 2015 4. Adventná nedeľa s Večerou Pánovou o 10:00
vo svete sa mi ešte žiada na záver vám
24. december 2015 Štedrý Večer s programom detí o 16:30
napísať toto povzbudenie: Buďme svet25. december 2015 1. Slávnosť Vianočná s vystúpením spevokolu o 10:00
lom pre tých, ktorí žijú v tme, v bludisku
26. december 2015 2. Slávnosť Vianočná s Večerou Pánovou o 10:00
sveta. Neuhasme svojou ľahostajnos27. december 2015 Nedeľa po Vianociach o 10:00
ťou svetlo, ktoré v nás zapálil Ježiš Kris31. december 2015 Silvester – Záver občianskeho roka o 16:30
tus. Neskrývajme svetlo našej viery pod
nádobu, ale nech svieti všetkým našim
1. január 2016
Nový rok – piatok o 10:00
blízkym v dome, svojom vlastnom, ale
3. január 2016
Nedeľa po Novom roku o 10:00
i v školskom, či pracovnom. Obetujme
6. január 2016
Zjavenie Krista Pána mudrcom - streda o 10:00
svoj život pre Boha a človeka, tak ako
I. Nedeľa po Zjavení – Misijná nedeľa o 10:00
10. január 2016
sa obetuje horiaca svieca, ktorá tým, že
17. január 2016
II. Nedeľa po Zjavení o 10:00
svieti, zohrieva sa aj sama, no umenšuje sa i spaľuje. Nielen cez prichádza24. január 2016
III. Nedeľa po Zjavení o 10:00
júce sviatky vianočné, ale po celý náš
31. január 2016
IV. Nedeľa po Zjavení o 10:00
život nech „Tak svieti svetlo nášho života pred ľuďmi, aby videli naše dobré
Srdečne pozývame do cirkevno-zborového spoločenstva medzi bratov
skutky a chválili nášho Otca, ktorý je v
a sestry v Evanjelickom a. v. zbore všetkých, ale najmä domácich viery.
nebesiach.“
Láskavá náruč zboru je pre všetkých otvorená! Rovnako pre rodičov, deti aj starkých!
predsedníctvo cirkevného zboru
Mgr. Elena Ružeková,
evanjelická farárka
Ján 8, 12: „Ježiš riekol: Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.“

Lužniansky spravodaj 4/2015		

korene života
Isté rádio nedávno uskutočnilo anketu s otázkami: „Kde sú
tvoje korene? Kde si zakorenený?“ Niektorí respondenti odpovedali, že sú zakorenení vo svojej vlasti, iní zase tvrdili, že sú
zakorenení v manželstve, v priateľstve, v láske. Našli sa aj takí,
ktorí tvrdili, že ich koreňom je viera.
Keď počujeme slovné spojenie „ byť zakorenený“ , najčastejšie myslíme na obyčajný strom. Strom pozostáva z koreňov,
kmeňa a konárov. Aj keď korene stromu sú ukryté pod zemou,
nevidieť ich, predsa sú veľmi dôležité pre rast, kvitnutie a dozrievanie stromu. V skrytosti korene zásobujú strom vodou a výživnými látkami, ktoré umožňujú jeho rast. Okrem toho korene
majú význam pre stabilitu stromu, najmä keď sa do stromu oprie
víchrica alebo búrka.
Obraz stromu sa dá preniesť aj na nás ľudí, lebo aj my potrebujeme pre náš život dobré korene. Mnohé korene sú nám
darované- rodina, v ktorej sme sa narodili, alebo viera, ktorú sme
dostali pri našom krste. Zo života vieme, že o strom sa musíme
starať. Rovnako sa musíme starať aj o naše ľudské korene, iba
tak nám budú dodávať živiny a stabilitu, ktoré sú nevyhnutné pre
náš každodenný život.
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Zároveň Vás chceme srdečne pozvať
na nasledujúce duchovné akcie
v Kostole Povýšenia sv. kríža v Dunajskej Lužnej:
Predvianočná spoveď:
Sobota 19. 12. 2014		
15.00 – 18.00 h. vysluhovanie sviatosti zmierenia
Program bohoslužieb:
Štvrtok 24. 12. 2014 (Štedrý deň)
07.30 h. – ranná svätá omša;
24.00 h. – polnočná svätá omša
Piatok 25. 12. 2014 (Narodenie Pána)
07.30 h. – svätá omša „pastierska“
09.00 h. – svätá omša pre rodiny s deťmi
10.30 h. – svätá omša pre farníkov
18.00 h. – Vianočný koncert chrámového zboru
Sobota 26. 12. 2014 (Sv. Štefana, prvého mučeníka)
Sväté omše budú o 7.30 a 10.30 h.
16.00 h. – Jasličková pobožnosť
Nedeľa 28. 12. 2014 (Sviatok – Svätej rodiny )
Sväté omše budú o 07.30, 09.00 a 10.30 h.
14.00 h. – koledovanie Dobrej noviny
		
(prihlášky budú v kostole)
Štvrtok 31. 12. 2014 (Sv. Silvestra I., pápeža)
16.00 h. – svätá omša
17.00 h. – ďakovná pobožnosť na konci roka
24.00 h. – prípitok na fare
Piatok 01. 01.2015 (Slávnosť – P. Márie Bohorodičky)
Sväté omše budú o 07.30 a 10.30 h.
Kontakt na farský úrad:
tel:
02/ 459 80 131, 02/ 456 49 865
web: www.dunajskaluzna.fara.sk
e-mail: farnostdl@dominikani.sk

Pre nás kresťanov je viera takým koreňom. Viera v jedného
Boha, ktorý nás stvoril na svoj obraz, a ktorý nám v malom betlehemskom dieťati zosiela svojho Syna ako najväčší dôkaz svojej
lásky. Tento Ježiš, pravý Boh a pravý človek, ako to vyznávame,
žil naším ľudským životom:
•
opieral sa o vieru v Boha, svojho Otca
skrze lásku bol pozitívne naklonený ľuďom
•
•
žil v spoločenstve s ostatnými
zažil bolesť, smútok a utrpenie
•
neunikol ani smrti
•
Boh sa preto v Ježišovi Kristovi stal človekom, aby poznal až
do detailov náš ľudský život so všetkými jeho odtieňmi. On zdieľa
s nami našu ľudskú skúsenosť, a my ju zdieľame s ním.
Ak sme zakorenení v Bohu, potom budeme ľuďmi, ktorí
v tomto svete robia Boha viditeľným. Hnacím motorom nášho života nech je viera, láska, úcta, tolerancia, zodpovednosť a dobrota. Keď sme zakorenení v Bohu, potom naše konanie- ako konáre
stromu- bude prinášať ovocie, zmysluplný a dobrý život.
Milí priatelia, v mene svojom i našej rehoľnej komunity vám i
vašim rodinám vyprosujeme požehnané vianočné sviatky a celý
nastávajúci rok pevné korene života.
P. Stanislav Peter Vavrek, OP
správca farnosti
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O obecnej polícii
Obecná polícia je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní
obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v
obci a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení
obce, z uznesení obecného zastupiteľstva a z rozhodnutí starostu obce.
Obecnú políciu zriaďuje a zrušuje obec všeobecne záväzným nariadením. Náčelníka obecnej polície na návrh starostu vymenúva a odvoláva obecné zastupiteľstvo.
Obecná polícia podľa zákona 564/1991 v znení neskorších predpisov plní najmä tieto základné úlohy:
a. zabezpečuje verejný poriadok v obci, spolupôsobí pri ochrane jej
obyvateľov a iných osôb v obci pred ohrozením ich života a zdravia,
b. spolupôsobí s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri ochrane
majetku obce, majetku občanov, ako aj iného majetku v obci pred
poškodením, zničením, stratou alebo pred zneužitím i s využitím
ústrední zabezpečujúcich signalizáciu a iných zabezpečovacích systémov (pulty centrálnej ochrany),
c. dbá o ochranu životného prostredia v obci,
d. dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach,
e. vykonáva všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu,
f. ukladá a vyberá v blokovom konaní pokuty za priestupky ustanovené osobitným predpisom a tiež za priestupky proti bezpečnosti
a plynulosti cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím zákazu,
ktorý vyplýva z úpravy cestnej premávky vykonanej dopravnými
značkami alebo dopravnými zariadeniami, objasňuje priestupky,
ak tak ustanovuje zákon,
g. oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti obce,
h. plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej
týmto zákonom.
Obec môže vymedziť obecnej polícii aj ďalšie úlohy, ak to ustanovujú osobitné zákony.

a.
b.
c.

d.

e.

f.

g.
h.

Všeobecné oprávnenia príslušníkov obecnej polície
Príslušník obecnej polície pri plnení úloh je oprávnený:
vyzvať osobu, aby upustila od konania, ktorým narušuje verejný
poriadok, alebo od iného protiprávneho konania,
ukladať a vyberať v blokovom konaní pokuty za priestupky zistené
pri plnení úloh,
zadržať osobu pristihnutú pri páchaní alebo bezprostredne po
spáchaní trestného činu a ihneď ju odovzdať najbližšiemu útvaru
Policajného zboru; ak ide o hľadanú osobu, predviesť ju na útvar
obecnej polície na účel podania vysvetlenia a urobiť úkony podľa
osobitných predpisov,
presvedčiť sa, či ten, koho zadržiavajú, nie je ozbrojený alebo či
nemá pri sebe inú vec, ktorou by mohol ohroziť život alebo zdravie, prípadne takú vec odobrať; odobratú vec alebo zbraň odovzdá
najbližšiemu útvaru Policajného zboru spolu so zadržanou osobou,
prikázať každému, aby na nevyhnutný čas nevstupoval na určené
miesta alebo sa na nich nezdržiaval, pokiaľ to vyžaduje účinné zabezpečenie plnenia úloh obecnej polície alebo obce,
zastavovať vozidlá, ak vodič vozidla spáchal priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky neuposlúchnutím zákazu,
ktorý vyplýva z úpravy cestnej premávky vykonanej dopravnými
značkami alebo dopravnými zariadeniami.
požadovať preukázanie totožnosti od osoby pristihnutej pri spáchaní priestupku,
oprávnenie otvoriť byt, ak je dôvodná obava, že je ohrozený život
alebo je vážne ohrozené zdravie osoby, alebo ak hrozí závažná škoda na majetku.

V našej obci začala fungovať Obecná polícia. O tom, v akom zložení
pracuje, kde sídli, aké sú jej kompetencie a ciele, sme sa porozprávali s jej
náčelníkom, JUDr. Jánom Hanidžiarom.
Obecná polícia ako poriadkový útvar bola zriadená na základe prijatého
VZN č. 3/2015 OZ (Obecným zastupiteľstvom) v Dunajskej Lužnej. Svoje úlohy
začala plniť od 1. novembra. Sídlo Obecnej polície bude v bývalých priestoroch VÚB banky, v budove MKS, na námestí Sv. Martina č.3.
Aké sú alebo budú kompetencie obecnej polície?
Pokiaľ by som sa mal vyjadriť ku kompetenciám, môžem konštatovať, že
počas výkonu služby sa budeme zameriavať najmä na zabezpečovaní verejného poriadku v obci, spolupôsobiť pri ochrane jej obyvateľov. Ďalej budeme
spolupôsobiť pri ochrane majetku obce, majetku občanov pred poškodením
a zničením. Okrem toho budeme dbať na dodržiavanie čistoty v uliciach i na
verejných priestranstvách, vykonávať dohľad nad dodržiavaním VZN obce,
nad uzneseniami VZN a rozhodnutiami starostu.
Bude v kompetencii obecnej polície aj riešenie a objasňovanie priestupkov, ktoré sa týkajú bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky?
Priestupky, ktoré spadajú do kompetencie obecnej polície sú taxatívne
uvedené v zákone č. 564/1991 Zb. Okrem príkazových a zákazových dopravných značiek budeme riešiť aj problematiku parkovania, najmä parkovanie na
chodníkoch, parkovanie na zeleni, a ostatných detailov, ktoré s týmto zákonom súvisia. Budeme sa starať aj o dodržanie prijatých všeobecne záväzných
nariadení obce. Napríklad o verejnom poriadku, o psoch, záverečných hodinách, trhového poriadku a pod. Okrem toho budeme dbať na dodržiavanie
zákona o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov, na dodržiavanie
zákona o ochrane nefajčiarov.
Ako teda v praxi bude vyzerať riešenie priestupkov zo strany obecnej
polície, ak vás naňho, napríklad, upozorní občan Dunajskej Lužnej?
Ak občan vidí priestupok, ktorý spadá do kompetencie Obecnej polície
(vrátane parkovania, alebo státia, kde je to zakázané), môže sa s týmto priestupkom obrátiť na našu Obecnú políciu, ktorá má v tomto prípade také isté
kompetencie ako štátna polícia. Zistené priestupky môžeme riešiť priamo na
mieste, alebo je možné priestupok objasňovať dokazovaním, vrátane predvolania vinníka a požadovať od neho vysvetlenie. Priestupky spadajúce do
kompetencie obecnej polície možno riešiť napomenutím, udelením blokovej
pokuty, ak osoba odmietne zaplatiť blokovú pokutu, bude riešená v správnom konaní. Za porušenie VZN môže obecná polícia udeliť pokutu do výšky
33 Eur, a za priestupky spáchané v doprave do výšky 50 Eur.
Príslušníkov obecnej polície, ktorí sú zatiaľ len traja, môžeme v týchto
dňoch vídať na hociktorej z ulíc obce, ako i v rannej špičke na priechode pre
chodcov, kde dozerajú na bezpečnosť našich detí. V priebehu výkonu služby
už riešili niekoľko dopravných priestupkov, ale aj priestupky za porušenie VZN
obce. Priebežne vykonávajú dohľad nad dodržiavaním verejného poriadku –
napríklad pri nedávnej akcii, slávnostnom rozsvietení vianočného stromčeka
na námestí a pod. Z toho vidieť, že obecná polícia začala pracovať s plným
nasadením a odhodlaním.....
Činnosť Obecnej polície je vyhradená úradnými hodinami Obecného
úradu v Dunajskej Lužnej. Obyvatelia ju môžu kontaktovať prostredníctvom
mailovej adresy obecnapolicia@dunajskaluzna.sk alebo na mobilných telefónnych číslach 0917 325 807, 0917 325 724
Galina Jendželovská, redakcia LS

zľava
JUDr. Ján Hanidžiar,
Ing. Vladimír Klimo,
Ján Fodora.
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Štefánik žije v národe
V predvečer 97. výročia vzniku prvej ČSR sa 24. októbra v našej
obci uskutočnilo regionálne stretnutie pod názvom „Štefánik žije v národe“ pod záštitou predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Pavla Freša. Stretnutie pripravila pobočka Spolku rodákov M. R. Štefánika
v Dunajskej Lužnej (ďalej len Spolok) v spolupráci s obcou, Základnou
školou a Cirkevným zborom ECAV. Stretnutia sa zúčastnili okrem domácich členov Spolku a spoluobčanov aj rodáci z družobných obcí
Priepasné a Košariská. Stretnutie malo časť pietnu, kultúrnu, odbornú
a neformálnu. V rámci pietnej časti sa uskutočnil akt kladenia kvetov
k pamätníku M. R .Štefánika v areáli pri evanjelickom chráme v Dunajskej Lužnej za účasti veľvyslankyne ČR v SR pani Lívie Klausovej, miestostarostu mesta Hodonín pána Jana Lahvičku, zástupcov Bratislavského samosprávneho kraja pod vedením pána Petra Húsku, starostov
samospráv z Priepasného pána Petra Czereho, z Dunajskej Lužnej pána
Štefana Jurčíka, z Miloslavova pána Milana Baďanského, čestného
predsedu Nadácie M.R.Štefánika pána prof. Jána Fuska s manželkou,
Spolku rodákov M.R.Štefánika Košariská, ako aj pobočky Spolku rodákov M. R. Štefánika v Dunajskej Lužnej. K účastníkom kladenia kvetov
sa prihovorila pani farárka E. D. Ružeková. Hlavný program sa konal
v Miestnom kultúrnom stredisku. Otvoril ho starosta našej obce pán
Štefan Jurčík, ktorý privítal všetkých vyššie uvedených hostí, ku ktorým sa pridala aj starostka obce Košariská, pani Anna Abramovičová
s manželom Fedorom Mikulčíkom. Význam stretnutia, na ktorom si
tradične od roku 2006 pripomína Spolok rodákov spolu s obcou výročie
vzniku prvej ČSR, ale aj Deklaráciu slovenského národa z 30. októbra
1918, ktorou sa slovenský národ prihlásil k vzniknutej československej republike, ale aj význam osobnosti M. R .Štefánika ako jedného
zo spoluzakladateľov našej prvej štátnosti, priblížili vo svojich krátkych
príhovoroch a vstupoch veľvyslankyňa ČR v SR pani Klausová, za BSK
pán Húska, za družobné obce starosta obce Priepasné, pán Czere a za
Spolok pani Reptová, ktorá okrem iného prečítala aj pozdravný list od
veľvyslanca Francúzskej republiky v SR, ktorým sa pán veľvyslanec
Didier Lopinot ospravedlnil, poďakoval sa za pozvanie a zaželal nasledovné: „Želám vám, milí rodáci M. R. Štefánika, aby ste nikdy nestratili
vnútorný kompas a niesli Štefánikovu štafetu ďalej. Nech žije v našom
srdci a spomienkach!“
V rámci kultúrneho programu vystúpili žiaci ZŠ a ZUŠ, ako aj členovia folklórneho súboru Gymnik z Bratislavy s programom „Z podbradlianskeho a podjavorinského kraja“. V odbornej časti stretnutia, ktoré
malo názov „Roky obetí, bojov a nádejí a vznik 1. ČSR“ odprezentoval
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inštalovanú výstavu čestný predseda Nadácie M. R. Štefánika pán prof. Ján
Fuska. Cieľom prezentácie výstavy bolo upozorniť na hlavné medzníky v období prípravy vzniku 1. ČSR a jej prvé kroky. Výstava bola v nasledujúcom
týždni sprístupnená tiež žiakom ZŠ v priestoroch školy.
V ďalšom bode programu stretnutia predstavila pani Oľga Reptová, ako
hlavná autorka, knihu s názvom „šak to tašké časy bývali“ – 70 rokov od
nového osídlenia obce Mischdorf. V knihe sú zaznamenané príbehy o procese presídlenia, ale aj o živote v obci v ôsmich kapitolách. Na knihe spolupracovali aj Ján Kyščiak, Mária Ducková-Adamcová a Anna Ághová. Knihu
uviedla do života slovom pani Bohumila Ferenčuhová z HU SAV a piesňou
folklórna skupina Kopa. Autorka poďakovala za to, že kniha uzrela svetlo
sveta, všetkým spoluobčanom, spoluautorom, za jazykovú korektúru pani
Slobodníkovej, pánovi Blahovi za typografické spracovanie textov i za konečnú úpravu rozsiahlej fotodokumentačnej časti i za práce súvisiace
s tlačou knihy, pani Tesárikovej za prácu s fotodokumentáciou, pani Ferenčuhovej za recenziu knihy. Tlač knihy podporili Bratislavský samosprávny
kraj a súkromní darcovia. Záver stretnutia patril neformálnemu stretnutiu
s účastníkmi stretnutia, ktoré malo názov „Keď sa rodáci stretajú a majú si
čo povedať“. Ambíciou tejto časti tradičného stretnutia občanov Dunajskej
Lužnej a občanov z družobných obcí Priepasné a Košariská je udržať a utužiť
dlhoročné priateľstvo.
Vďaka patrí mnohým subjektom – predovšetkým Bratislavskému samosprávnemu kraju, obci Dunajská Lužná, pobočke Spolku rodákov M. R. Štefánika, ktorí prispeli aj finančne, Miestnemu kultúrnemu stredisku, spoločnosti Dobré jablká.
A tiež šikovným členkám pobočky Spolku, ktoré napiekli výborné koláče, a to: M. Stoličná, E. Vláčilová, E. Závadová, Z. Hrajnohová, B. Ševčíková, A. Pepichová, M. Fajnorová, Z. Tesáriková, A. Tesáriková, B. Plačková, M. Plačková, M. Hrajnohová, M. Mosná, E. Pavelková, H. Palkovičová,
B. Pytlová, R. Brunovská, A. Radošovská, M. Káziková, E. Káziková, A. Ághová, Ľ. Haukeová, V. Feriancová, I. Takácsová, B. Vičíková , rod. Mosnáčková
z Polianky.
Za pomoc pri príprave a pri realizácii zdarného priebehu stretnutia ďakujeme dobrovoľníkom: manželom Andrei a Mariánovi Tesárikovým, Zlatici
Tesárikovej, Ivanovi Fajnorovi, Eve Pavelkovej, Helene Palkovičovej, Gabike
Palkovičovej, Anne Pepichovej Anne Ághovej, Michalovi Ďurecovi, Milanovi
Liškovi, Márii Duckovej-Adamcovej, Marekovi Tesárikovi, Ľubovi Doležalovi
a Štefanovi Fajnorovi.
Autorom obsiahlej fotodokumentácie, ktorými sú A. Tesáriková, R. Valentovič, F. Mikulčík, M. Liška tiež úprimne ďakujeme.
Oľga Reptová
predsedníčka pobočky Spolku rodákov
M. R. Štefánika Košariská v Dunajskej Lužnej
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Kniha pravdivých príbehov
V sobotu 24.októbra 2015 bola v Kultúrnom dome v Dunajskej
Lužnej milá slávnosť pod názvom Štefánik žije v národe - regionálne stretnutie pri príležitosti 97. výročia vzniku 1. ČSR, na ktorej si
členovia Spolku rodákov M.R. Štefánika, ako aj ostatní naši občania
a hostia, pripomenuli pamätný deň vzniku Československej republiky v roku 1918. Slávnosť je vždy spojená aj s kladením kytíc k pamätníku M.R. Štefánika, kde si symbolicky možno uctiť slávneho rodáka,
jeho spoluúčasť na tvorbe prvého samostatného štátu, v ktorom
mali Slováci prvý raz v novodobých dejinách šancu potvrdiť si svoju
svojbytnosť - v spojení s bratským českým národom.
Naše spoločné dejiny prešli mnohými náročnými zvratmi, nedorozumeniami, ale aj časmi relatívnej prosperity, elánu a oduševnenia v turbulentnom 20. storočí. Tak ako sa tieto dejiny dotýkali nás
jednotlivcov, našich predkov a rodinných spomienok, tak sa dotýkali
aj širšieho spoločenstva obce, cirkvi, v podobe každodenných aktivít
i slávnostných chvíľ.
Je dobrým zvykom, ba snahou obcí, aby vydávali svedectvo o
takýchto svojich dejinách, o špecifických črtách kultúry, spoločenských aktivitách, o svojich významných rodákoch či dosiahnutých
úspechoch. Tak vychádzajú rôzne monografické diela, kvalitné, a
niekedy i menej vydarené, ktoré tešia najmä samotných občanov,
pretože ešte stále platí, že napísané ostáva - ako pamäť určená budúcim generáciám. Často však z takejto literatúry cítiť, že ide o akúsi povinnú jazdu, z ktorej akoby vyprchal duch miesta, o ktorom je
kniha napísaná.
Z takéhoto kritického hodnotenia sa svojou kvalitou, rozsahom
i obsahom vymyká kniha, ktorá bola poslednú októbrovú sobotu
tohto roku v Dunajskej Lužnej na spomínanej slávnosti uvedená do
života. Kniha Oľgy Reptovej a kolektívu pod príznačným názvom
„šak to tašké časy bývali“ : 70 rokov od nového osídlenia obce
Mischdorf vyšla vďaka obci Dunajská Lužná v spolupráci so Spolkom
rodákov M.R. Štefánika, ako aj vďaka Bratislavskému samosprávnemu kraju a ďalším súkromným darcom. Na rozdiel od iných dedinských monografií, nechce obsiahnuť všetky možné témy a sféry
života. Naopak, sústreďuje sa na jednu z kľúčových okolností miestnych dejín v polovici 20. storočia, na nové osídlenie po 2. svetovej
vojne, keď po odsune nemeckého a maďarského obyvateľstva z
obce Mischdorf sem na základe úradných nariadení presídlili rodiny
z podjavorinsko-podbradlianskeho kraja, obyvateľov z obcí Košariská - Priepasné a Lubina, a vytvorili nové obecné spoločenstvo, ktoré
pod názvom Nové Košariská pretrvalo samostatne až do zlúčenia
obcí v roku 1974, a ďalej pretrváva v rámci neustále sa rozvíjajúcej
obce Dunajská Lužná.
Autorka so svojimi spolupracovníčkami zvolili modernú, ale veľmi náročnú cestu spracovania - popri archívnych a sekundárnych
prameňoch spracúvali najmä dokumenty z ústneho podania pa-

mätníkov. Táto metóda
oral history má v sebe
úskalia, ktoré si Oľga
Reptová, samozrejme,
uvedomovala, preto sa
venovala aj metodickej
príprave, ktorá predchádzala samotným rozhovorom. Keď si sami na
sebe, či na ktorejkoľvek
situácii z nášho života
uvedomíme, čo všetko
nás pri rozprávaní príbehov ovplyvní – súvislosti,
ako a komu príbeh rozprávame, teda obecenstvo, čas, ktorý máme
k dispozícii, historické
súvislosti, ktoré rozprávači vždy reflektujú vo
svojich podaniach, môžeme vedieť, že hľadanie akejsi spoločnej línie pomyslenej pravdy je
skoro až nemožné. A tak sa príbeh presídlenia a ďalšieho rozvoja obce
Nové Košariská v knihe vyskladá z drobných čiastočiek mozaiky životov
ľudí, jednotlivcov i rodín, ktorí prežili, či od najbližších počuli, aké tašké
časy (to) bývali...
Kniha je logicky členená do kapitol podľa obsahu i chronológie,
v rámci jednotlivých období má svoje podkapitoly venované životu a
práci obyvateľov i obecných inštitúcií. Zaujímavá je kapitola venovaná
ľudovej kultúre, kde sú zvlášť zdôraznené pomerne dlho pretrvávajúce
prvky kroja a, samozrejme, stravy i niektorých obyčají rodinného života.
Vzácna je kapitola venovaná etnobotanike, pestovaniu a symbolike rastlín, ktorá je trochu nejasne nazvaná Symbol rastlinnej ríše.
V knihe sa odrazila sústredená zberateľská, výskumnícka práca,
zhromažďovanie zaujímavej fotodokumentácie i vkusná knižná grafika
a kvalitná tlač.
Autorka spolu so svojimi spolupracovníkmi podáva mnohé konštatovania bez hodnotiaceho hľadiska - toho sa však nemôže vzdať už
i preto, že samotný výber tém a faktov predstavuje istý typ hodnotenia. A tým sa ani netají - svoju autorskú kožu nesie na trh a zdá sa, že
obstojí pred ktorýmkoľvek čitateľom, či to je potomok presídlencov, či
niekto z nových obyvateľov, ktorí sa do obce presťahovali v posledných
desaťročiach. Kým pre starších predstavuje kniha Oľgy Reptovej akési
potvrdzovanie vlastných spomienok, pre novoprišlých je zaujímavým
zdrojom poznatkov z dejín, každodenného i sviatočného života časti
Nové Košariská obce Dunajská Lužná.
Prof. PhDr. Marta Botíková, CSc.
Katedra etnológie a muzeológie FiF UK

S kým si si chcel zahrať, zanôtiť, no táto túžba sa Ti nesplnila. Teda Tvoj
nesplnený sen?
Doprevádzal som plejádu svetových umelcov, napr. Ray Charles, Lisa MiPán Juraj LEHOTSKÝ, nositeľ Ceny starostu obce za rok 2015. Vý- nelli, Karel Gott …. Ale určite sa nájdu ďalší vynikajúci interpreti, s ktorýznamný československý trubkár. Žal úspechy nielen na domácich, mi by som si rád zahral a bol s nimi v spoločnosti.
ale aj svetových pódiách. Aktívny člen dunajsko-lužnianskej dychovČo Ťa najviac lákalo na tomto hudobnom nástroji?
ky „LUŽANKA“. Občan našej obce od roku 1978.
Trúbka je dominantný nástroj každého orchestra. Výborne vyjadruje náJuraj, predovšetkým prijmi našu úprimnú gratuláciu. Ako sa cítiš?
ladu a atmosféru hranej melódie.
Bol som veľmi milo prekvapený a som šťastný. Ďakujem všetkým,
Na ktorú chvíľu vo svojej kariére si najčastejšie spomínaš? Prípadne najktorí si pri tejto príležitosti na mňa spomenuli.
radšej alebo najneradšej.
Kto Ťa na Tvojej profesijnej ceste najviac ovplyvnil ?
Na ukončenie môjho štúdia na konzervatóriu. Tým pádom na začiatok
Na začiatku mojej kariéry to bol trubkár Richard Kubernát z Orches- mojej úspešnej kariéry a na voľnosť, ktorú mi táto profesia dala. S trúbtra Karla Vlacha, Austrálčan James Morrison a Kubánec Arturo San- kou som navštívil 29 krajín.
doval.
Juraj, prajeme pevné zdravie. Ďakujem za rozhovor.
Viem, že si poskytol veľmi veľa rozhovorov. Akú otázku si ešte nikdy
Zhovárala sa
nedostal?
Tatiana Uličná
Kde jsi včera byl a s kým ? Ty můj kvítku medový, to se nikdo nedoví.

OBČAN – JURAJ LEHOTSKÝ
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Ako trávia mladí dospelí v Domovskom vzdelávacom centre vianočné sviatky
Vianočné sviatky sú pre mnohých z nás určite vytúženým pokojom, oddychom a najmä stráveným časom v spoločnosti rodiny. Bohužiaľ, nie
všetci majú tú možnosť byť v kruhu rodiny, niekoho, kto nás má úprimne rád. Bohužiaľ, naši mladí
dospelí sú tí , ktorí trávia vianočné sviatky vo väčšine sami, respektíve s vedením Domovského vzdelávacieho centra. I napriek tomu sa snažíme mladých dospelých neukrátiť o všetko to, čo je súčasťou Vianoc. Ešte pred tým, ako sa dostaneme k samotným prípravám Vianoc, dovoľte mi oboznámiť
vás s našimi
aktivitami za posledné obdobie.
Situácia mladých
dospelých z detských domovov
je častokrát veľmi zložitá, a práve v období zimy
je ešte komplikovanejšia.
Aj
za posledné dva
mesiace sme pomohli uchýliť sa
v našom zariadení piatim novým
klientom, ktorí
sa ocitli vo veľmi

zlej životnej situácii. Pomoc obce je nám vždy nápomocná, a za to jej úprimne ĎAKUJEME. Vďaka
mnohým obchodným sieťam, reštauráciám, personálnym agentúram sa nám stále viac darí zamestnávať našich klientov na trvalý pracovný pomer.
Sme skutočne radi, že máme okolo seba dobrých
ľudí, ktorí nám pomáhajú lepšie adaptovať našich
klientov do reálneho života. To, čo naši klienti najviac potrebujú, je návyk sebestačnosti, podpora
sebarealizácie a, samozrejme, potreba fungovať
samostatne. A preto mnohé kurzy typu: kurz varenia, kurz cudzích jazykov, kurz opatrovateľstva
a kurz šikovných rúk sú najlepším prostriedkom
ako naučiť mladých dospelých k úplnej samostatnosti. Naše zariadenie funguje už 12 rokov a spoločne s obcou sa nám podarilo pomôcť stovkám
mladým dospelým i mamičkám v núdzi. Momentálne máme v našom zariadení aj mamičku s dcérkou, ktorej sa nám podarilo vybaviť všetky štátne
dávky zo strany štátu a vďaka všetkým možným
dávkam má dieťa všetko to, čo naozaj potrebuje.
V najbližšej dobe sa chystáme našim klientom zaobstarať vodičské preukazy, no samotná finančná
participácia klienta nebude určite chýbať. Veríme,
že vodičské preukazy budú pozitívnym nástrojom
k lepšej budúcnosti pre našich mladých dospelých.
Tiež sa nám podarilo spoločne s mladými dospelými vymaľovať priestory Domovského vzdelávacieho centra. Opäť vďaka finančným prostriedkom

október – Mesiac úcty k starším
Je skutočnosťou, že každoročne v tomto mesiaci výbor
Jednoty dôchodcov na Slovensku v Dunajskej Lužnej organizuje slávnostné stretnutie seniorov. Nie inak tomu bolo
aj 17. októbra 2015 v priestoroch Miestneho kultúrneho
strediska v Dunajskej Lužnej. Podujatie sa teší medzi seniormi veľkej popularite a pozornosti. Svedectvom tejto
skutočnosti je preplnená sála, ktorá bola usporiadateľmi
slávnostne vyzdobená a príjemne pripravená. V úvode vystúpila tanečná skupina CLIS s vynikajúcimi tanečníkmi.
Predsedníčka Základnej organizácie Jednoty dôchodcov,
pani Awwadová, príhovorom privítala hostí a všetkých prí-

z obce sme mohli zrealizovať maľovanie spoločných priestorov.
Rád vám priblížim prípravy
mladých dospelých na vianočné
sviatky.
Aj naši mladí dospelí sa veľmi
tešia a túžia po darčeku, tak ako
každý z nás. I keď všetci vieme, že
Vianoce nie sú o darčekoch, no koho nepoteší
malý, no najmä úprimný darček. Ako každý rok,
tak aj tento rok nebude výnimkou, a to v podobe
podávania večere, oplátok, koláčov a všetkého,
čo k tomu prináleží. Určite nezabudneme ani na
modlitbu, ktorou začneme našu večeru. Ešte pred
samotnou večerou nezabúdame na vypekanie
medovníkov, ozdobovanie stromčeka, skrášľovanie izieb a mnoho iného, z čoho sa tešia naši mladí
dospelí.
Aj tento rok si vás v mene mladých dospelých
dovoľujeme poprosiť o malé darčeky, ktoré určite
potešia a spravia úsmev na tvári mladým dospelým. Radi by sme im darčeky odovzdávali v štedrovečerný večer. Už teraz vám úprimne a vrúcne
ĎAKUJEME.
S pozdravom
Mgr. Daniel Mikloško, PhD., riaditeľ
PhDr. Ján Herák, sociálny pracovník

tomných. Neodmysliteľnou súčasťou programu je gratulácia
oslávencom, ktorí dovŕšili okrúhly vek nad sedemdesiatku.
Pochopiteľne, každý z nich dostal drobný dar a kvety. Do
organizácie sa prihlásilo viacero sympatizantov, ktorým boli
odovzdané členské preukazy. Najviac času venovali prítomní
premietaniu fotografií balkónov a predzáhradiek. Najkrajšie
výtvory práce ľudských rúk a umu boli odmenené. Na záver
– výborné jedlo, sladké aj slané koláče, ovocie, nápoje a samozrejme – debatovanie. Nielen výbor Jednoty dôchodcov,
ale aj členovia ďakujú všetkým sponzorom za ústretovosť a
pochopenie. Prajme si čo najviac zdravia, ľudského porozumenia, rodinnej a osobnej pohody. Priateľský duch nech sa
nevytratí z atmosféry rôznych podujatí.
Spracovala: Ing. Tatiana Uličná
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Pre futbalový klub OFK Dunajská Lužná (ďalej len OFK)
bol rok 2015 úspešný
Vážení spoluobčania, milí športoví priatelia.
Blíži sa koniec roka 2015 a je čas bilancovať.
Ako všetci iste viete, OFK je najväčším a najpočetnejším občianskym združením našej obce (k
30.11.2015 – 263 členov). Štruktúra klubu OFK
Dunajská Lužná:
Vedenie OFK Dunajská Lužná:
Futbalový výborOFK Dunajská Lužná:
Prezident: Brhel Ivan
Viceprezident: Szeibeczeder Peter
Generálny manažér: Jánošík Juraj
Členovia: Hubert Peter, Puchner Karol
Kontrolná a revízna komisia OFK Dunajská
Lužná:
Predseda: Lodňánek Milan
Členovia: Cirák Ján, Tatranský Maroš
Predsedovia komisií OFK Dunajská Lužná:
Ekonomická komisia: Hrajnoha Milan
Legistratívno-právna komisia: Cirák Ján
Bezpečnostná komisia: Fehér Ladislav
Komisia pre správu štadióna: Puchner Karol
Komisia trénersko-metodická a mládeže:
Benčič Anton
Jednotlivé družstvá OFK Dunajská Lužná:
Seniori A – II. liga SFZ (DoxxBet liga)
Seniori B – VI. liga ObFZ Bratislava-mesto
Ženy – II. liga západ skupina A
Žiačky – regionálna liga BFZ (ročník narodenia 2001 a mladšie)
Starší dorast – III. liga BFZ (ročník narodenia
1997 a mladší)
Starší žiaci – II. liga BFZ (ročník narodenia
2001 a mladší)
Mladší žiaci – II. liga BFZ (ročník narodenia
2003 a mladší)
Staršia prípravka – PMA2 (ročník narodenia
2005 a mladší)
Mladšia prípravka – PMB2 (ročník narodenia 2006 a mladší)
Predprípravka - (ročník narodenia 2008 a
mladší)
Začiatočníci (ročník 2010) – začínajúci
chlapci a dievčatá po jesennom výbere.
Old Boys - starí páni
Bratranci - starí páni
Okrem organizovania (celoročne) športových podujatí a starostlivosti o mládež, vedenie
OFK Dunajská Lužná výraznou mierou z vlastných prostriedkov, buď sponzorských, alebo
z rôznych iných dotácií, skrášľuje a zveľaďuje
obecný majetok. Tým umožňuje našim členom,
ale aj širokej verejnosti športovať, zabávať sa,
aktívne využívať voľný čas a upevňovať si svoje
zdravie. OFK Dunajská Lužná spravuje majetok
obce, ktorý je v súčasnosti na úrovni okolo 1,8
milióna eur. Už na začiatku kalendárneho roku
sa konal Ples OFK Dunajská Lužná, na ktorom
bola, ako už tradične, dobrá zábava do skorých
ranných hodín. Dňa 23.2.2015 sa konala Mimoriadna výročná členská schôdza, na ktorej bol
za prezidenta OFK Dunajská Lužná zvolený Ing.
Ivan Brhel. V letných mesiacoch sa vedeniu OFK

Dunajská Lužná podarilo získať dotáciu (35 000
eur), čím sa podarilo zveľadiť a skrášliť areál
OFK Dunajská Lužná, ktorý je majetkom obce.
Naše seniorské, ženské a mládežnícke družstvá
dosahujú v rámci BFZ a SFZ veľmi dobré výsledky, čím reprezentujú našu obec nielen v regióne, ale aj na celom Slovensku a v zahraničí.
Významný, a zároveň historický úspech futbalu
v Dunajskej Lužnej dosiahli naši seniori postupom do druhej najvyššej súťaže – Druhej ligy
SFZ, kde sa stali konkurentmi takých klubov ako
sú Košice, Prešov, Nitra, Banská Bystrica, atď.
O tento významný úspech sa pričinili:
Hráči mužstva seniorov „A“ -- Martin Křížek, Dominik Teraz, Lukáš Luhový, Marek Tesárik, František Kecskeš, Radovan Nosko, Maroš
Puchner, Erik Kapráľ, Miroslav Pipíška, Christián
Stankovič, Matej Havrila, Branislav Gálik, Branislav Dlugoš, Martin Jackuliak, Adam Barborík, Juraj Kuba, Viliam Kolmačka, Peter Fieber,
Róbert Močko, Dávid Horňák, Samuel Lacko,
Samuel Brunovský, Filip Fejerčák, Ľubomír Chovanko, Viktor Bališ, Michal Dragijský, Tomáš
Kolesár.
Realizačný tím - tréner – Vojtech Varadín –
jesenná časť súťažného ročníka 2014/2015, Peter Fieber st. -jarná časť súť. ročníka 2014/2015,
asistent trénera – Richard Varadín – jesenná
časť súťažného ročníka 2014/2015, asistent
trénera a tréner brankárov – Ivan Slávik, vedúci – Karol Puchner, masér – Igor Cáfik.
Tento historický úspech ocenili poslanci
OZ Dunajská Lužná, a z rúk starostu p. Štefana
Jurčíka prevzali futbalisti, realizačný tím, a v neposlednom rade aj funkcionári CENU OBCE DUNAJSKÁ LUŽNÁ. Ďalšou významnou skutočnosťou bolo znovuzaloženie našich seniorov “B“,
ktorí v súčasnosti hrajú 6. ligu ObFZ – Mesto.
Touto skutočnosťou chce vedenie OFK umožniť
našim mladým futbalistom, a futbalistom, ktorí
hrávali v iných kluboch, aby sa vrátili do svojho
materského klubu, a reprezentovali tak svoju
obec. Treba neustále zdôrazňovať, že OFK Dunajská Lužná je NTC (Národné tréningové centrum) SFZ, čo je pýchou futbalu nielen v našej
obci, ale aj v širokom okolí.
Na základe tejto skutočnosti sa na našom
štadióne hrajú rôzne medzinárodné stretnutia
našich reprezentačných výberov a reprezentácií SR (ženských a mládežníckych) s družstvami
iných štátov - napríklad s Dánskom, s Poľskom, s
Maďarskom, s Českou republikou, atď.
Okrem futbalu podporuje vedenie OFK
pri rôznych športových aktivitách aj iné športy
v Dunajskej Lužnej: Linka – box D. Lužná, Stolnotenisový oddiel D. Lužná, ZŠ a MŠ D. Lužná.
Netreba zabudnúť, že areál OFK je plne k dispozícii na obecné slávnosti – Dni obce, stavanie
a váľanie mája, Šarkaniáda pre deti, Hry školskej olympiády ZŠ a iné kultúrne akcie. Vedenie
OFK sa nemalou mierou pričinilo aj o získanie
dotácie z Úradu vlády SR (40 000 eur) na vybudovanie multifunkčného ihriska v areáli ZŠ
Dunajská Lužná.

Činnosť jednotlivých družstiev OFK Dunajská Lužná v jesennej časti 2015
Prezentáciu OFK smerom k futbalovej obci
Slovenska reprezentuje naše A družstvo mužov,
ktoré po víťazstve v III. lige BFZ účinkuje v II.
DoxxBet lige skupina západ, a po jesennej časti je na peknom 7. mieste. V tejto sezóne bolo
zriadené aj B družstvo mužov, kde by v budúcnosti mali nájsť väčšie uplatnenie hráči z našej
liahne, a aby prechod do kategórie dospelých
bol pre nich jednoduchší.
Hráči mužstva seniorov „B“ – Marek Baďanský, Marek Balúch, Jozef Baráth, Pavol
Bartaloš, Ján Csútora, Michal Csútora, Tomáš
Čederle, Tomáš Fajnor, Michal Farka, Otto Folsinger, Patrik Fojta, Miroslav Hanzel, Roman
Havran, Dušan Hubert, Róbert Javorčík, William
Kolmačka, Marek Konček, Pavol Kotris, Rudolf
Ládi, Michal Marušinec, Marián Mikula, Miroslav Muráň, Tomáš Pavlus, Tomáš Pogáč, Matúš
Poláček, Martin Polgár, Zoltán Polgár, Michal
Pomichal, Viktor Popovič, Ján Prokopovič, Imrich Rabina, Jaroslav Reffek, Patrik Szeibeczeder, Ján Žernovič
Realizačný tím – tréner – Róland Folsinger,
vedúci družstva – Róbert Pomichal, Ján Muráň
Ženské a dievčenské žiacke družstvo plní
nezastupiteľnú úlohu v napĺňaní trendu svetového futbalu ako športu pre celú rodinu. Mládežníckym družstvám je zo strany vedenia OFK
venovaná mimoriadna pozornosť, a pre tento
súťažný ročník bola zriadená v štruktúre klubu
pozícia šéftrénera mládeže, ktorý koordinuje,
riadi a kontroluje tréningový proces. V prebiehajúcom ročníku túto činnosť zastrešuje Ing.
Anton Benčič, dlhoročný mládežnícky tréner,
ktorý okrem iného pôsobil 15 rokov pri mládeži
v ŠK Slovan Bratislava, a pri našom doraste je
už siedmu sezónu. Člen výboru p. Hubert Peter
má na starosti činnosť mládežníckych družstiev,
koordinuje potreby jednotlivých družstiev a zabezpečuje ich činnosť zo strany výboru OFK.
Tieto opatrenia sa ukazujú ako nevyhnutná
potreba, nakoľko sa stále rozrastáme. Každým
rokom sa rozširujú počty športujúcich mužov,
žien, chlapcov a dievčat, ale aj infraštruktúra
a priestory na skvalitnenie tréningového procesu. Družstvá sme v jesennej časti prihlásili
do súťaží podľa výsledkov z predchádzajúceho
ročníka, kde sa nám podarilo udržať II. ligu pre
kategóriu mladších a starších žiakov. Vo vedení
a činnosti mládežníckych družstiev boli naštartované procesy, ktorých cieľom je pritiahnuť do
OFK ďalšie futbalu chtivé deti, vytvoriť jednotlivé družstvá po ročníkoch, zvýšiť a skvalitniť tréningový proces. V spolupráci so ZŠ a MŠ v Dunajskej Lužnej chceme vytvoriť podmienky na
vznik futbalovej akadémie, a postupne dosiahnuť, aby naše družstvá pôsobili v najvyšších,
respektíve v primerane vysokých súťažiach
podľa jednotlivých kategórií. Sú to strategické
a dlhodobé ciele, ktoré napĺňame postupne
už niekoľko rokov a tento ročník, jeho jesenná
časť, nie je výnimkou.
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Družstvo staršieho dorastu vedené trénerom Antonom Benčičom už piaty rok pôsobí
v III. Lige, čo je najvyššia súťaž v rámci BFZ.
V tomto súťažnom ročníku zostáva hlavným cieľom vyhnúť sa zostupovým starostiam a udržať
súťaž aj pre mladšie ročníky. Po doplnení kádra
o žiakov z vlastnej liahne a hráčov z bratislavských klubov sa zdá, že tento rok by družstvo
mohlo účinkovať v pokojnom strede tabuľky.
Chceli by sme však zároveň pripravovať skladbu družstva na budúcu sezónu, keďže nastúpi
silný ročník 1998, kde je niekoľko talentovaných chlapcov, ktorí sú prísľubom pre mužskú
kategóriu. V kádri družstva je cca 20 chlapcov,
z ktorých len 5 je z najstaršieho ročníka 1997,
a všetci ostatní budú v dorasteneckom veku
aj budúcu sezónu. Trénujeme obyčajne 3x do
týždňa po 1,5 hodine. Absolvovali sme 6 prípravných zápasov, 15 súťažných a spolu približne
70 tréningových jednotiek. V súťaži sme po jesennej časti na 8. mieste a cieľ hrať tretiu ligu aj
budúcu sezónu je reálny.
Pri družstve starších žiakov v sezónne
2015/2016 prišlo k zmene v realizačnom tíme
a od novej sezóny sa trénerom stal Nespešný
Jozef a vedúcim Kolínek Josef. Nový realizačný
tím sa od začiatku borí s úzkym kádrom, kde
v družstve je iba 12 chlapcov. Tu treba spomenúť úspešné úsilie výboru (Jánošík, Hubert) pri
riešení spolupráce s TJ Kalinkovom, bez ktorej
by sme nevedeli poskladať družstvo a prihlásiť ho do súťaže. Aj napriek úzkemu kádru sa
vytvorila skvelá partia, chlapci poctivo trénovali, a výsledky a hra prekvapili všetkých, ktorí
sledujú dianie v OFK. V prestávke a v príprave
na jar bude potrebné doplniť hráčsky káder aj
o výber z mladších žiakov, pokračovať v začatej
práci a pripraviť chlapcov na prechod do dorasteneckej kategórie. Družstvo trénovalo 3x do
týždňa po 1,5 hodine, absolvovalo 51 tréningových jednotiek a 13 súťažných zápasov.
Družstvo mladších žiakov vedie v tejto sezóne tréner Jozef Labis, vedúcim družstva je Pavol Škoda a zdravotníkom je Nikola Domianová.
V priebehu sezóny realizačný tím posilnil asistent Filip Fejerčák, hráč nášho prvého tímu. Na
jednej strane je veľká škoda, že niektorí rodičia
sa rozhodli svoje deti v tejto vekovej kategórie
presunúť do iného klubu, ale na druhej strane
to vytvára priestor pre ďalších, ktorí dostávajú
viac šancí v súťažných zápasoch. Zostali väčšinou chlapci ročníka 2004, niektorí nemohli zo
zdravotných dôvodov hrávať, a aj preto sme
v súťažných zápasoch ťahali za kratší koniec.
Nie je to ľahké pre chlapcov pri prechode z kategórie prípravky, keďže súperi mali obyčajne
vekovú prevahu. Priebežne nám patrí posledná
- 14. priečka, ale veľmi pozitívne treba hodnotiť
snahu chlapcov uspieť proti starším súperom,
nakoľko v tejto vekovej kategórie aj rozdiel
jedného roku má veľkú váhu. Je potrebné, aby
chlapci pochopili, že len poctivým tréningom sa
budú zlepšovať. Potom nájdu vo futbale i zábavu, budú predvádzať peknú kombinačnú hru a
dostavia sa aj lepšie výsledky. V kádri družstva
sme mali 20 chlapcov. Trénovali obyčajne 3x do
týždňa po hodine a štvrť. Absolvovali 1 prípravný zápas, 13 súťažných a spolu približne 43 tréningových jednotiek.
Družstvo staršej prípravky je v sezóne

2015/2016 vedené trénerským duom Radovan
Nosko, Christián Stankovič. Tréningového procesu sa zúčastňovalo pravidelne 3x do týždňa
cca 19 hráčov. Mužstvo je zložené z 10 hráčov
ročníkov 2005 a z 9 hráčov ročníkov 2006. Aj
v tejto sezóne chlapci hrajú druhú najvyššiu
súťaž staršej prípravky pre ročník 2005. Jesenná časť zodpovedala futbalovým schopnostiam
našich hráčov, a záver ich zastihol vo forme,
keď zahrali pekné zápasy aj s bodovým ziskom.
V priebežnej tabuľke im patrí 11. miesto. Chlapci trénovali 3x do týždňa, absolvovali 11 súťažných zápasov, spolu približne 40 tréningových
jednotiek. V jarnej časti bude potrebné doplniť
družstvo o hráčov ročníka 2006, aby sme mohli
zaradiť družstvá prípraviek do najvyššej súťaže.
Družstvo mladšej prípravky bolo v tejto sezóne vedené trénerom Miroslavom Pipíškom,
ktorý už pri organizovaní letných táborov ukázal, že to s chlapcami naozaj vie. Tréningového
procesu sa zúčastňovalo pravidelne 3x do týždňa 16 hráčov. Mužstvo bolo zložené z ročníkov
2006 - 2 hráči, 2007 - 13 hráčov a 2008 1 - hráč.
Pre túto sezónu sme boli prihlásení do dlhodobej súťaže pre ročník 2006. Tejto výzvy sa naši
chlapci nezľakli, a aj keď nastupovali väčšinou
proti o rok starším hráčom, predvádzali krásne
futbalové akcie, potešili svojou hrou trénerov,
rodičov a všetkých fanúšikov. Aj napriek vekovému i fyzickému hendikepu vyšli z väčšiny
stretnutí s víťazným chorálom. V priebežnej
tabuľke im patrí 2. miesto. V zimnej príprave
netreba zaspať na vavrínoch, príprava bude
pokračovať v telocvični a sme prihlásení do
viacerých turnajov. Novinkou z minulej sezóny,
gymnastickými tréningami, by sme chceli spestriť chlapcom tréningový proces aj túto zimu.
Chlapci trénovali 3x do týždňa, absolvovali 11
súťažných zápasov, spolu približne 40 tréningových jednotiek.
Družstvo predprípravky trénuje pod vedením trénerov Jaroslava Reffeka a Františka Kissa. Vedúcim družstva je Martin Turkovič. V kádri
je 18 hráčov, z toho tri dievčatá ročníkov 2007,
2008 a 2009. Družstvo, v ktorom sú najmenší
zástupcovia klubu OFK, sa v priebehu jesene
zúčastnilo turnajov Memoriál p. Straku st., Močenok Cup, Rača Cup a odohralo množstvo prípravných zápasov. Tréneri vyzdvihujú príkladnú
účasť na tréningoch a zápasoch, a taktiež ďakujú rodičom za ich prínos a podporu. Hlavnou
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úlohou pre zimnú a jarnú časť je pripraviť chlapcov narodených v roku 2008 na pôsobenie v dlhodobej súťaži najmladšej prípravky. Chlapci
trénovali 3x do týždňa, absolvovali približne 32
tréningových jednotiek.
Novinkou v jesennej časti bolo zriadenie tzv.
družstva začiatočníkov. K tomuto kroku sme sa
odhodlali po skončení výberu do predprípravky.
Objavilo sa množstvo (cca 20) športuchtivých
detí, ktoré však limituje fakt, že majú základné nedostatky v pohybovej príprave, a takmer
žiadne futbalové skúsenosti. Pod vedením Barbory Hubertovej a Stanislava Lindvaya získavajú
prvý kontakt s futbalom, rozvíjajú svoje koordinačno-pohybové schopnosti a vedieme ich
k tomu, aby sa šport a futbal stali súčasťou ich
životného režimu. Deti sa veľmi tešia na tréningy, ktoré sú 2x do týždňa, lebo sa naučia vždy
niečo nové a môžu si tak zdokonaľovať svoje
športové schopnosti. V zime sme pre nich vytvorili priestor v telocvični. Hlavnými cieľmi tohto družstva je objaviť skrytý talent, po určitom
čase preradiť chlapcov a dievčatá do svojich
vekových kategórií a byť základom družstva pre
ročník 2010. Zároveň v nich chceme vypestovať
hrdosť a vzťah ku klubu a obci, ktoré im vytvárajú podmienky k ich futbalovému rastu.
Menný zoznam hráčov/hráčiek jednotlivých
družstiev OFK Dunajská Lužná, ako aj výsledky
a tabuľky po jesennej časti súťažného ročníka
2015/2016 sú zverejnené na našej webovej
stránke www.ofkdluzna.sk.
Na záver môjho príhovoru mi dovoľte
v mene vedenia OFK poďakovať všetkým, ktorí
prispeli k rozvoju športu a futbalu v našej obci.
Vedenie OFK chce touto cestou poďakovať
sponzorom, členom OFK, fanúšikom, trénerom,
hráčom a všetkým, bez ktorých by futbal v našej
obci nedosahoval takú úroveň, aká v súčasnosti existuje. Samozrejme, nemôžeme zabudnúť
na poslancov OZ, starostu obce, ktorí výraznou
mierou podporujú šport v obci Dunajská Lužná.
Do nového roku 2016 želám našim priaznivcom veľa pohody, šťastia a zdravia, nech je rok
2016 lepší a úspešnejší ako rok 2015.
Ďakujeme všetkým za podporu.
generálny manažér OFK Dunajská Lužná
PaedDr. Juraj Jánošík
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Memoriál „Viliama LINKU“
v boxe (10. kolo Slovenskej ligy boxu)
Dňa 21.11.2015 sa v miestnom kultúrnom stredisko konal Memorial VILA LINKU ( 10.kolo Slovenskej ligy boxu) . Náš klub reprezentovali
naši zverenci pod vedením trénerov Iva FAJNORA a Reného SUCHÁNKA , a po prvý raz v histórii klubu sa zúčastnili aj dievčatá - a zhostili sa
toho veľmi dobre. Silvia FAJNOROVÁ vs Scarlet RIGOVÁ vo váhe 54 kg
zahajovali ako prvé celý turnaj. Bol to ich prvý ostrý duel v ringu a svojím umením nadchli nabitú sálu. Obe dievčatá ukázali, že aj nežnejšie
pohlavie môže robiť taký tvrdý šport, akým box je. Predviedli moderný
a veľmi technický box, ktorý sa musel páčiť nielen divákov v sále, ale aj
prítomných rozhodcom, trénerom a odborníkom. Ich súboj sa skončil
nerozhodne. Ďalšie dievča Viki BALODYOVÁ vo váhe 75 kg prehralo so
skúsenou súperkou, no bola to dobrá skúsenosť do budúcna. Z chlapcov boxovali David EBERGENYI vo váhe 75 kg ml. dorast s Beňom Vankom z BC Franek, a porazil ho 3:0 na body. David vo svojom prvom dueli
zaboxoval veľmi disciplinovane a bol technicky lepší, aktívnejší, a preto
aj vyhral. Karol VIRAG vo váhe 60 kg ml. dorast mal súpera z Box club
Levice ( Kovačič), no nemal čas ukázať, čo vie, nakoľko sa mu jeho súper
vzdal už v prvom kole. Aj toto podujatie ukázalo, že pracovať s mládežou a venovať sa jej je naša budúcnosť.
Alois Linka, tréner-predseda klubu

mažoretky
Mažoretky Dunajská Lužná poctivo trénujú už jeden rôčik. Majú za
sebou premiéru počas Dňa obce, kde ukázali svoje umenie. Niektoré dievčatká sa zúčastnili Twirlingového semináru v Bratislave, ktorý
viedli majsterky ČR v twirlingu. Tanec a mažoretková palička oslovili
aj ďalšie dievčatká, ktoré postupne rozšírili naše rady. Aby sa zdokonaľovali pokročilejšie, a zároveň zaúčali začiatočníčky, rozdelili sme
sa na dve skupiny. V budúcom roku by sme sa rady zúčastnili minimálne jednej súťaže, ale čaká nás ešte kopa práce.
Božena Forišeková – trénerka

Milí spoluobčania,
rok 2015 ubehol ako voda a už
je predo dvermi rok 2016. Touto
cestou by som chcel všetkým občanom našej obce poďakovať a
zároveň popriať do nového roku
2016 veľa radosti, zdravia, šťastia,
rodinnej a pracovnej pohody, aby
rok 2016 bol pre našu obec a celé
Slovensko lepší ako rok 2015.
Poslanec OZ Dunajská Lužná
PaedDr. Juraj Jánošík
kontakt: t.č.+421 905 948 813
e-mail: janosikjuraj@centrum.sk

Úspechy žiakov tenisovej školy,

ktorú navštevujú aj mnohí žiaci základnej školy v Dunajskej Lužnej
Družstvo do 10 rokov
Gratulujeme reprezentantkám tenisovej školy Petržalka a Dunajská Lužná k dosiahnutiu
titulov 2. miesto v súťaži družstiev do 10 rokov a 2. miesto v Detskom Fed Cupe zo 152
družstiev z celého Slovenska.
Sprava: Lacková Viktória, Chalupková Kristína, Škoricová Lucia, Škoricová Martina, Šimová Hana, kapitán: Lacka Jozef

Družstvo do 10 rokov
Gratulujeme reprezentantom tenisovej školy
Dunajská Lužná k dosiahnutiu titulu 1. miesto v družstvách do 10 rokov.
Sprava: Sabol Michal, Duroška Lukáš, Kollárik
Filip, Muniši Amar, kapitán: Valo Patrik

Družstvo do 8 rokov
Gratulujeme reprezentantom tenisovej školy
Dunajská Lužná a Petržalka k titulu Majster
Bratislavy do 8 rokov v družstvách.
Sprava: Hron Alex, Jeník Šimon, Stopiak Tobias, kapitán: Valo Patrik
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Zdravotno-relaxačné centrum
Zdravotno-relaxačné centrum je už v našej obci dobre známe.
Som rád, že zdravotná starostlivosť pre našich občanov i občanov
okolitých obcí je z časti zabezpečená u nás bez cestovania. Je však
ešte čo dopĺňať, vylepšovať. Dovolil som si osloviť vedenie UNsP
Milosrdní bratia i ostatných , ktorí v Zdravotno-relaxačnom centre zabezpečujú zdravotnú starostlivosť a ostatné prevádzky, aby
sme vás spoločne poinformovali o pripravovaných zmenách a úpravách.
Vedenie UNsP Milosrdní bratia a pán riaditeľ JUDr. Michal
Tinák uskutočnili niekoľko rokovaní za účasti starostov mikroregiónu Podunajsko – obce Kalinkovo, Hamuliakovo, Dunajská Lužná, Rovinka, Alžbetin Dvor, kde starostovia z Dunajskej Lužnej a
Rovinky podporili ideu združených prostriedkov, za ktoré bude
zakúpený sonografický prístroj vrátane všetkých sond (pozri obrázok) ako združená investícia obcí a UNsP MB. Bude slúžiť výlučne pacientom v našom ZRC v Dunajskej Lužnej. Tým sa v krátkej
dobe vytvorí priestor na rozšírenie ambulantnej starostlivosti aj
tam, kde je sonograf nutným vybavením ambulancie, ako kardiologickej, tak aj endokrinologickej. Preverujú ďalej aj možnosť
spustenia chirurgickej ambulancie, kde musí byť zosúladená činnosť so zriadením RTG pracoviska. V súčasnosti spoločne hľadáme
vhodného spolupartnera k danému projektu. Milosrdní bratia so
svojou Univerzitnou nemocnicou radia medzi svoje priority slúžiť
čo najoptimálnejšie obyvateľom tohto region, a som rád, že spolupráca s nimi je veľmi dobrá, ústretová. Stále napredujú, a aj podľa
prieskumu hodnotenia pacientov patria UNsP Milosrdní bratia k
najlepším nemocniciam na Slovensku.
Pán námestník MUDr. František Špaček vám v ďalších riadkoch
prináša informácie o súčasných a pripravovaných ambulanciách:

„V Zdravotno-relaxačnom centre v Dunajskej
Lužnej poskytujeme služby
praktického lekára, reumatológa, diabetológa, cievneho chirurga, dermatológa, ako aj psychologickú a
logopedickú starostlivosť.
Nezanedbateľným článkom
zdravotnej starostlivosti je
fyziatricko-rehabilitačné
oddelenie, kde poskytujeme predovšetkým elektro a
magnetoterapiu. Pod dozorom fyziatričky rozcvičujeme v telocvični poúrazové
stavy a ochorenia chrbtice.
Pre skvalitnenie starostlivosti a dostupnosti rehabilitácie sme v spolupráci
so ZRC sprevádzkovali ambulanciu FRO, aby pacienti nemuseli za prvotným
vyšetrením cestovať až do
Bratislavy. Ambulancia funguje každú stredu a štvrtok
od 8:00 –15:00 hod.
Od decembra plánujeme spustiť kardiologickú ambulanciu,
kde budú môcť byť dispenzarizovaní kardiologickí pacienti. Takisto bude dostupný aj echokardiograf a SONOgraf, takže vyšetrenia
ECHO a ultrazvukové vyšetrenia brucha bude možné realizovať
priamo v ZRC. Kardiologická ambulancia bude pracovať 1× v týždni
v piatok. Naďalej sa nám nedarí obsadiť miesto pediatra, nakoľko potenciálni záujemcovia uprednostňujú uvoľňované pracoviská
v Bratislave. Budeme však naďalej pokračovať v intenzívnom hľadaní vhodného kandidáta. V prvom kvartáli roku 2016 plánujeme
rozšíriť poskytovanie zdravotníckych služieb o endokrinologickú
ambulanciu.
Všetky ambulancie úzko spolupracujú s materskou nemocnicou
UNsP Milosrdní bratia v Bratislave, kam sú pacienti objednaní operatívne aj telefonicky.
Pevne dúfame, že úzkou spoluprácou s vedením ZRC, komunikáciou s vami, pacientmi, sa nám spoločne podarí dotvoriť pre vás
najviac vyhovujúce spektrum zdravotnej starostlivosti.“
Gynekologicko-pôrodnícká ambulancia spoločnosti Care, s. r.
o., vedená MUDr. Ľudovítom Janekom, rozšírila svoje ordinačné
hodiny v stredu od 15:00 – 19:00 hod. a plánuje ešte ďalšie navýšenie počtu ordinačných hodín.
V telocvični Medeola nájdete cvičenia pre najmenších, najstarších, pre ženy, pre tanečníkov. Stále cvičenia, semináre i doplňujúce aktivity nájdete na našej stránke a na oznamovacích tabuliach
v budove ZRC.
Všetky informácie o ordinačných hodinách, ambulanciách či
poskytovaných službách sú vždy aktuálne na stránke www.zrc.sk
Prajem vám v mene mojom a v mene celého kolektívu Zdravotno-relaxačného centra, aby ste odchádzali od nás, či už zo zdravotnej alebo relaxačnej časti, spokojní a zdravší.
K nadchádzajúcim vianočným sviatkom prajem všetkým ich
pokojné prežitie v kruhu najbližších a do roku 2016 pevné zdravie
a úspešný celý rok.
Ing. Eugen Oltus, riaditeľ Zdravotno-relaxačného centra
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