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VÝPLATA VIANOČNÝCH PRÍSPEVKOV

Termíny vyplácania:
12.12.2016 (pondelok) od 8:00 – 11:30
13.12.2016 (utorok) od 8:00 – 11.30
14.12.2016 (streda)
od 8:00 – 11:30
15.12.2016 (štvrtok) od 8:00 – 11:30
16.12.2016 (piatok)
od 8:00 – 12:00 h

popoludní od 12:30 – 15:00 h
popoludní od 13.30 – 14.30 h
popoludní od 12.30 – 16.00 h
popoludní od 12:30 – 14:30 h

Oznamujeme dôchodcom, rodičom s tromi a viacerými
deťmi do 15 rokov, osamelým rodičom s dvomi a viac deťmi a rodičom, ktorí majú ZŤP dieťa, že aj tento rok bude
obec Dunajská Lužná vyplácať vianočné príspevky. Zároveň
žiadame, aby ste si so sebou priniesli občiansky preukaz a
dôchodcovia, ktorým vznikol nárok na dôchodok v tomto Po tomto termíne nevyzdvihnuté príspevky strácajú platnosť, čiže nebudú
vyplatené.
roku, si musia so sebou priniesť výmer dôchodku.
Zuzana Mészárosová,
Vianočné príspevky sa budú vyplácať v období od 12. 12.
Obecný
úrad Dunajská Lužná
2016 do 16. 12. 2016 každý deň v určených hodinách v pokladnici obecného úradu.

UVÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA
Dňa 21.11.2016 o 10-tej hodine sa v sobášnej sieni obecného úradu konalo slávnostné uvítanie detí do života. Pozvaných bolo 30 detí,
z toho sa zúčastnilo 16. O krásny kultúrny program sa postaralo až 25 detí z MŠ na Lipnicke ulici 3155/118 A.
Zuzana Mészárosová, evidencia obyvateľstva, Obecný úrad Dunajská Lužná
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INFORMÁCIA STAROSTU OBCE
Drahí spoluobčania, milí priatelia,
k dnešnému dňu žije v našej obci približne 8 000 občanov.
Z toho viac ako 6 250 má v nej i trvalý pobyt. Takéto množstvo
ľudí má svoje potreby, nároky. Vytvára tlak na infraštruktúru
a občiansku vybavenosť. V súvislosti s tým narastá i počet problémov a potrieb, ktoré musí obecná samospráva denne riešiť.
Naším cieľom je prijímanie najmä koncepčných a systémových
rozhodnutí k zásadným otázkam života obce. Niekedy sa však
nevyhneme ani kompromisom.
Z pohľadu obce hodnotím rok 2016 vysoko pozitívne. Spoločnými silami sa nám
podarilo zrealizovať všetky plánované investície a naplniť väčšinu uznesení obecného
zastupiteľstva. Na rekonštrukciu ciest, chodníkov, budov, verejného osvetlenia, zberného dvora i ostatného majetku vo vlastníctve obce sme preinvestovali cca 370 000 €.
Z toho 55 000 € z iných ako obecných zdrojov.
Sú však aj oblasti, ktorých riešenie je akútne, no nie jednoduché. V prvom rade je to
nová budova pre MŠ. Táto úloha je vysoko aktuálna, pretože v septembri 2016 nemohlo byť z dôvodu nedostatočnej kapacity v predškolských zariadeniach umiestnených
71 detí. Na základe uznesení OZ obec rozpracovala nadstavbu modulovej MŠ v časti
Nová Lipnica do štádia právoplatného stavebného povolenia. Na túto akciu sme zabezpečili i dotáciu vo výške 110 000 €. Tesne pred zahájením verejného obstarávania však
poslanci OZ zmenili svoje stanovisko a tento projekt zrušili s argumentom, že novú
budovu MŠ je potrebné zabezpečiť technológiou murovanej stavby. Hoci osobne nepovažujem takúto zmenu rozhodnutia OZ za správnu i z dôvodu zbytočne vynaloženej
práce, premárnených prostriedkov v celkovej výške cca 25 tis. €, musíme ho rešpektovať, pretože uznesenie OZ je v oblasti investičných zámerov pre starostu obce záväzné.
Z uvedených dôvodov pripravujeme zväčšenie kapacity MŠ rekonštrukciou jestvujúcej
MŠ v Novej Lipnici a výstavbu novej budovy MŠ v časti Nové Košariská. Zároveň obec
zaviazala investora na vybudovanie ďalšej MŠ v časti Jánošíková. Táto stavba má byť
odovzdaná do majetku obce v roku 2017.
Narastajúci počet detí vyvoláva tlak i na zabezpečenie povinnej školskej dochádzky. Hoci len minulý rok sme dali do užívania novú budovu ZŠ s kapacitou 200 žiakov,
ukazuje sa, že v priebehu 2 - 3 rokov bude potrebné ďalšie výrazné navýšenie. Z tohto
dôvodu aktuálne pracujeme na projektovej dokumentácii zásadného rozšírenia ZŠ nadstavbou bloku A, B i zväčšenia kapacity školskej jedálne.
Pri zabezpečovaní investícií vo verejnom záujme opakovane narážame na problém
vlastníckych vzťahov. Ide napr. o školskú jedáleň, chodník Malinová – Fialková, chodník na železničnú stanicu, či cyklotrasy. Obec nemôže stavať na cudzích pozemkoch
a vyvlastňovanie je dlhodobá záležitosť. Preto sa snažíme s vlastníkmi dohodnúť, čo je
často extrémne komplikované. Verím však, že postupne nájdeme kompromis.
Jedným z najvypuklejších problémov našej obce je tranzitná doprava. Snažíme sa
zvýhodniť našich občanov formou dopravných značení uprednostňujúcich obyvateľov
Dunajskej Lužnej. Hoci bolo vydaných už vyše 1 000 povolení, situácia je naďalej veľmi
komplikovaná. Je to najmä preto, že cez našu obec prechádzajú regionálne komunikácie. Tieto sú vo vlastníctve štátu a nie je v moci obecnej samosprávy do ich spravovania
zasahovať. Hoci v Dunajskej Lužnej je len približne 3 000 vozidiel, jej hranice opúšťa
denne vyše 28 0000 áut. Všetky naše snahy o zvýhodnenie obyvateľov obce však príslušné správne jednotky zamietli s argumentom neprijateľnosti diskriminácie tranzitu.
Ako som už niekoľkokrát uviedol, jediným riešením tejto situácie je rýchlostná cesta
R7 spolu s obchvatom Bratislavy D4. Som nesmierne rád, že za účasti ministra dopravy a reg. rozvoja p. Árpáda Érseka sme dňa 24. októbra slávnostne položili základný
kameň a výstavba bola oficiálne zahájená. Odovzdanie tohto zásadného projektu je
plánované na koniec roku 2020.
Ďalším dopravným riešením sú bezpečnostné opatrenia na ceste 1/63 (Hlavná ulica). Ide najmä o svetelnú križovatku Orechová / Lipnická, odbočovacie pruhy, spomaľovacie ostrovčeky, chodník pred pizzeriou San Marco atď. Pevne verím, že Slovenská
správa ciest splní svoje slovo a začne s realizáciou v marci 2017.
Na záver by som sa chcel úprimne poďakovať poslancom OZ, spoločenským organizáciám, zamestnancom obce, sponzorom i všetkým občanom, ktorí nám pomohli pri
spravovaní vecí verejných.
Milí spoluobčania, priatelia, vážení kolegovia, úprimne Vám ďakujem za spoluprácu, prajem krásne a požehnané vianočné sviatky a úspešný rok 2017.
S úctou
Štefan Jurčík, starosta obce
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POĎAKOVANIE
ZA DOTÁCIE Z BSK
Za finančnej pomoci Bratislavského
samosprávneho kraja bola tento rok v
mesiacoch október – november realizovaná oprava chodníka Nové Košariská v dĺžke 353m. BSK
prispelo na opravu čiastkou 4.500€ a obec prispela čiastkou
14.159,34€.
Ing. Norbert Hudák
referát investičnej výstravby
Ďakujeme Bratislavskému samosprávnemu kraju
aj za prácu, čas a nemalé finančné prostriedky, ktoré
investovali do rekonštrukcie, revitalizácie Košariskej
ulice v našej obci.
Mgr. Viera Dikošová
referát dopravy, odpadového hospodárstva,
životného prostredia a školstva
Tento rok bola obci Dunajská Lužná odsúhlasená
z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja dotácia vo výške 1.800 € na projekt divadelných predstavení slovenských ochotníckych divadiel.
Tieto financie nám umožnili pozvať päť ochotníckych divadiel, a to: Divadlo na kolene Častá s divadelnou hrou Panoptikum, Divadlo Šáchor zo Zohoru s komédiou Čertova čižma, Divadlo PaTália z Tomášova
s hrou Koniec rodu Jánošíkovho, Ochotnícky divadelný súbor Radosť zahral hru Rómeo a Júlia po slovensky a v decembri prišlo Záhorácke divadlo a Kozel zo
Senice so Živým betlehemom.
Touto cestou obec Dunajská Lužná ďakuje Bratislavskému samosprávnemu kraju za finančnú dotáciu, prostredníctvom ktorej mohla našim spoluobčanom predstaviť časť ochotníckej divadelnej scény na
Slovensku.
Jana Valašíková
Miestne kultúrne stredisko

HOSPODÁRENIE OBCE
ZA ROK 2015
Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy – INEKO,
mimovládna nezisková organizácia, každoročne hodnotí finančné zdravie od roku 2006 v rámci projektu
Hospodárenie miest, obcí a VÚC. Obec Dunajská Lužná bola ohodnotená počtom bodov 5,6 ako výborné
finančné zdravie z celkového možného počtu bodov 6.
Hlavné indikátory pre rok 2015 boli nasledovné:
– základná bilancia,
– dlhová služba,
– celkový dlh,
– záväzky po splatnosti,
– okamžitá likvidita.
V rámci okolitých obcí je obec Dunajská Lužná v zdravej finančnej kondícii, čo je uvedené v prehľadnej tabuľke.
obec
Počet bodov
Dunajská Lužná                            
5,6
Most pri Bratislave                    
5,4
Hamuliakovo
5
Rovinka
4,9
Miloslavov
4,5
Kalinkovo
3,7
                                        
Bližšie informácie nájdete na portáli
http://www.hospodarenieobci.sk/profily/?ID=518
OcÚ Dunajská Lužná
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DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

INVESTIČNÉ AKCIE V OBCI

Mesiac január je každý rok spätý aj s termínom podávania daňových
priznaní k miestnym daniam.
Musia ho podávať všetci starí aj noví majitelia nehnuteľností, ktorí
nadobudli nehnuteľnosť, alebo ktorým zaniklo vlastnícke právo k nehnuteľnosti v predchádzajúcom roku. Na vyrubovanie dane z nehnuteľnosti
pre rok 2017 je rozhodujúci stav k 1. januáru 2017.

Kompostéry pre obyvateľov obce
Nový zákon o odpadoch (č. 79/2015 Z. z.) ukladá obciam povinnosť
zabezpečovať triedený zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad.
Obec Dunajská Lužná v priebehu nasledujúceho roka zakúpi kompostovacie zariadenie do každej domácnosti – individuálnej bytovej výstavby. Obyvatelia budú mať zároveň aj naďalej možnosť vyvážať biologicky
rozložiteľný odpad zo záhrad na zberný dvor. Kompostovacie zariadenia
budú slúžiť nielen na kompostovanie trávy, opadaného lístia a konárov,
ale aj na kompostovanie potravinových zvyškov, ako sú zvyšky ovocia
a zeleniny, šupky, usadeniny z kávy a iné.
Na základe výzvy Environmentálneho fondu požiadala obec o poskytnutie podpory formou dotácie na zakúpenie kompostovacích zariadení
vo výške 150 000 EUR.

Kto musí podať priznanie
Daňové priznanie sa podáva, ak nastala zmena vlastníctva na základe
kúpnej, predajnej zmluvy, darovacej zmluvy, pričom v tomto prípade je
rozhodujúci dátum povolenia vkladu katastrom nehnuteľností.
V praxi to znamená, že ak fyzická alebo právnická osoba nadobudla
nehnuteľnosť, resp. došlo k zmene stavu vlastníctva počas roka 2016,
je potrebné uvedené skutočnosti priznať, a to podaním priznania k dani
z nehnuteľnosti, resp. čiastkového priznanie k dani z nehnuteľnosti v termíne do 31.1.2017.
Daňové priznanie sú však povinní podať aj vlastníci, u ktorých došlo
k zmene stavu nehnuteľnosti a bolo im vydané
• stavebné povolenie na stavby, nadstavby a prístavby
• kolaudačné rozhodnutie
alebo u ktorých došlo k:
• zmene užívania nehnuteľnosti (z bývania na podnikateľské účely)
• zmene veľkosti pozemku, zastavanej plochy,
• zániku daňovej povinnosť jednej nehnuteľnosti (napr. predaj, vyvlastnenie), ale k ostatným nehnuteľnostiam daňová povinnosť
naďalej trvá
Pôvodný vlastník podáva priznanie označené ako čiastkové priznanie
na zánik daňovej povinnosti a nový vlastník podáva priznanie označené
ako priznanie alebo čiastkové priznanie daňovej povinnosti.
To neplatí pre prípady, ak nehnuteľnosť nadobudli daňovníci dedičským konaním, v tom prípade priznanie k dani z nehnuteľnosti mali podať
do 30 dní po právoplatnosti dedičského konania.
Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením, daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti
alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu
súdom. Pri zániku vlastníckych práv vydražením daňová povinnosť zaniká
posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k nehnuteľnosti.
Ildikó Eštóková, dane a poplatky, Obecný úrad Dunajská Lužná

Rekonštrukcia Košariskej ulice
Vlastník a správca cesty Košariská ulica po niekoľkých rokoch prosieb
a sťažností zo strany obyvateľov a obce pristúpili v priebehu uplynulých
týždňov k revitalizácii cestného telesa. Táto rekonštrukcia si vyžiadala na
niekoľko týždňov odklon dopravy cez susednú obec.
Veríme, že dočasná uzávierka cesty, a s tým súvisiace skomplikovanie dopravnej situácie, prinesie všetkým dotknutým očakávaný výsledok
v podobe komfortnejšieho a bezpečnejšieho cestovania.
Týmto zároveň ďakujeme Bratislavskému samosprávnemu kraju
(vlastník cesty) a Regionálnym cestám Bratislava, a. s. (správca cesty) za
prácu, čas a nemalé finančné prostriedky, ktoré do revitalizácie investovali.
Revitalizácia zelene pozdĺž Hlavnej a Košariskej ulice
V priebehu mesiacov november a december bude prebiehať revitalizácia verejnej zelene rastúcej pozdĺž ulíc Hlavná a Košariská ulica.
Revitalizácia bude spočívať vo výrube 6 ks drevín na Hlavnej ulici
a 31 ks drevín na Košariskej ulici. Výrub sa uskutoční z dôvodu zlého stavu
drevín (prestarnutie, nevhodný orez a napadnutie hubami) a tiež z dôvodu ich zasahovania do vzdušného vedenia.
Vyrúbané dreviny budú nahradené novou, vhodnejšou výsadbou
v podobe 15 ks ozdobných čerešní popri Hlavnej ulici a 40 ks javorov
na Košariskej ulici.
Zberný dvor v Dunajskej Lužnej
Zberný dvor v Dunajskej Lužnej slúži pre fyzické osoby, ktoré majú
uhradený poplatok za vývoz komunálneho a drobného stavebného odpadu v obci Dunajská Lužná.
Na zberný dvor v Dunajskej Lužnej je povolené vyvážať vytriedené
zložky komunálneho odpadu: papier, kompozitné obaly (tetrapaky),
sklo, plasty, kovy, drobný stavebný odpad (za poplatok 0,05 €/kg), biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, objemný odpad (drevené časti nábytku), elektroodpad, akumulátory, batérie, textil a obuv.
Na zberný dvor nie je povolený vývoz: zmesového komunálneho odpadu (t. j. zmiešaného odpadu z domácností), objemného odpadu (PVC,
molitan, matrace, koberce, kreslá a sedačky, komponenty z motorových
vozidiel a pod) a pneumatík.
Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Dunajská
Lužná financovaná z Environmentálneho fondu
Už mnoho rokov trápila našu obec existencia nelegálnej skládky odpadu na ceste k jazeru „Veľká voda“. V auguste tohto roka požiadala obec
o dotáciu vo výške viac ako 22 000 EUR. Environmentálny fond schválil žiadosť v plnej výške a skládka bola v priebehu novembra definitívne
odstránená. Z prostriedkov získaných z Environmentálneho fondu bolo
vyčistené aj jazierko za motokrosovou dráhou (za hrádzou), v ktorom sa
nachádzalo množstvo pneumatík.
Cieľom projektu bolo navrátenie územia do pôvodného stavu a eliminácia negatívnych vplyvov skládky odpadov na životné prostredie a zdravie obyvateľov. Veríme, že vyčistené lokality nebudú opätovne zavezené
odpadom.
Mgr. Viera Dikošová
Referát dopravy, odpadového hospodárstva,
životného prostredia a školstva, Obecný úrad Dunajská Lužná
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CYKLOTRASA – OD PLÁNOVANIA
K ZÍSKANIU FINANCIÍ NA REALIZÁCIU VÝSTAVBY CYKLOTRASY
V nedávnej minulosti sme Vás informovali
o plánovanej cyklotrase, ktorá má byť súčasťou siete cyklotrás v rámci Bratislavského samosprávneho kraja a má prispieť k modernej
doprave ako aj rekreačnému športovaniu v
obci. Obecné zastupiteľstvo v Dunajskej Lužnej
schválilo Uznesením č. 2015/09-29/3 zo dňa
27.10.2015 predloženú projektovú dokumentáciu osadenia cyklotrás na železničnú stanicu v
Nových Košariskách a do Miloslavova – Alžbetinho Dvora. Cyklotrasa je plánovaná v štyroch
etapách:
1. etapa bude spájať železničnú stanicu v
Nových Košariskách pozdĺž ulice Košariská po podnik Maštaľ;

2. etapa navrhnutá od podniku Maštaľ
bude ďalej nadväzovať cez hlavnú cestu a napájať sa na existujúcu cyklotrasu postavenú na korune hrádze a bude
viesť pozdĺž časti ulice Košariská a cez
Kováčsku ulicu.
3. etapa sa bude napájať pri podniku Maštaľ a pokračovať pozdĺž Školskej ulice,
4. etapa bude pokračovať od ulice Pri
kniežacích mohylách s vyústením na
Miloslavskú cestu a tadiaľ bude vedená
až po železničnú stanicu v Miloslavove.
V súčasnosti stále prebieha najzdĺhavejšia
časť pred udelením územného rozhodnutia pre
výstavbu cyklotrasy, a to oslovovanie vlastníkov

jednotlivých pozemkov za účelom získania súhlasov s osadením stavby – cyklotrasy v súlade
so spracovanou osadzovacou štúdiou celej cyklotrasy a geometrickým zameraním skutočného záberu pozemkov pod plánovanou stavbou
v časti od železničnej stanice v Nových Košariskách po existujúcu cyklotrasu na hrádzi. Skutočný záber pozemkov pod plánovanou stavbou cyklotrasy predstavujú presne vypočítané
podiely (celkom 91 podielov) na jednotlivých
parcelách, ktoré však majú aj niekoľko vlastníkov, ako je na Slovensku zvykom. Keďže majitelia týchto pozemkov sú aj z rôznych končín
Slovenska, Európy, ba aj Severnej Ameriky, je to
fáza, ktorá je výrazne časovo náročná. Obec za
účelom zrealizovania stavby s možnosťou získania finančných prostriedkov z verejných zdrojov
pristúpi k výstavbe tých etáp cyklotrasy, ktorých
podiely pozemkov budú právne ošetrené pre
verejný prospech medzi vlastníkmi a obcou.
Samotná cyklotrasa je naplánovaná v platnom
územnom pláne obce.
Obec verí, že s rastúcim počtom navrátených súhlasov bude môcť pristúpiť k majetkovo-právnym procesom zo zámerom získania
verejných finančných prostriedkov na výstavbu
tejto vytúženej líniovej stavby, ktorej využitie
bude pre všetkých bez rozdielov a prispeje aj
k zveľadeniu a skvalitneniu každodenného života občanov a návštevníkov Dunajskej Lužnej.
Zuzana Schottertová
OcÚ Dunajská Lužná

VYTÚŽENÉ SVIATKY VIANOC Z POHĽADU MLADÝCH DOSPELÝCH V DVC
Vianoce sú najočakávanejšími sviatkami, na ktoré sa teší azda
každý, pretože patria medzi tie najkrajšie obdobie počas roka. Ani
naši mladí dospelí nie sú výnimkou, i keď mnohí z nich nemajú
kam ísť, a teda zostávajú aj počas sviatkov v našom zariadení. Zamestnanci DVC urobia všetko pre to, aby sviatky radosti pre našich
mladých boli prežitím pokojných sviatkov a duchovnej harmónie.
Za posledné obdobie v našom zariadení prebehla malá rekonštrukcia. Vymenili sme starý nábytok za nový, maľovali sme, inovujeme a pripravujeme sa na vytúžené Vianoce. Za zmenu v našom
zariadení môžeme úprimne poďakovať obci Dunajská Lužná, ktorá
nám každoročne pomáha obnovovať naše skromné zariadenie.
Úprimne sa tešíme, že 16 našich
mladých dospelých
prosperuje, a to
najmä v oblasti
vzdelávania, z toho
piati klienti navštevujú kurz na získanie vodičského preukazu. Za vzdelávanie a rozvoj našich
mladých dospelých
vďačíme v prvom

rade obchodnému reťazcu Kaufland. Samozrejme, veľká vďaka patrí všetkým zamestnávateľom, ktorí s nami celoročne a dlhodobo spolupracujú. Úspešnosť zamestnanosti klientov v
našom zariadení je viac než 80%.
Na prípravu Vianoc sa chystáme úplne tradičným spôsobom, nechýba pečenie medovníkov, duchovná obnova, zdobenie stromčeka,
ale najmä vytváranie vianočnej atmosféry,
ktorá je pre nás neodmysliteľnou súčasťou.
Rozhodli sme sa aj tento rok zapojiť do vianočných trhov dňa 17.12., kde by sme radi prezentovali naše výrobky
a ukázali našu kreativitu obyvateľom Dunajskej Lužnej. Momentálne v plnom prúde pracujeme na tom, aby sme na tohtoročných
trhoch ponúkli čo najviac darčekov a výrobkov. Ani tento rok nemôže chýbať v našom zariadení predvianočná kapustnica, ktorou
poďakujeme našim celoročným sponzorom a dobrým priateľom za
podporu a snahu pomôcť kedykoľvek.
Dovoľte nám v mene našej organizácie popriať pokojné prežitie vianočných sviatkov a zaželať šťastný nový rok.
S pozdravom mladí dospelí a vedenie Domovského vzdelávacieho centra
Mgr. Daniel Mikloško, PhD. riaditeľ,
PhDr. Ján Herák, sociálny pracovník
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MICHAL KOVÁČ – ČESTNÝ OBČAN DUNAJSKEJ LUŽNEJ
05.10.2016 zomrel vo veku 86 rokov bývalý prezident Slovenskej republiky, pán Michal Kováč. Funkciu
prezidenta zastával v rokoch 1993 až 1998. Pán Michal Kováč počas svojho volebného obdobia zviedol rozhodujúci
zápas o povahu a charakter rodiacej sa samostatnej Slovenskej republiky.
Z príležitosti obnovenia púti k Madone Žitného ostrova navštívil p. prezident Kováč spolu so svojou manželkou
dňa 17. augusta 1997 aj našu obec. Bola to prvá oficiálna návšteva hlavy štátu v našej novodobej obecnej histórii.
Počas slávnostného zasadnutia vtedajšieho Obecného zastupiteľstva nám pán prezident, okrem iného, povedal aj
toto: „Som rád, keď v tejto malebnej obci žijú dlhé roky ľudia rozdielnych etník a náboženstiev v zhode a láske“,
a hneď na to, keď si pán prezident s manželkou prezreli výstavu „Dielo našich rúk“ a prevzali drobné upomienkové
darčeky od našich remeselníkov, povedal: „Budúcnosť je len v našich rukách, a nikto, ani zo západu, ani z východu,
nemôže do našej budúcnosti zasahovať. Všetko robme tak, aby sme sa mohli našim deťom pozrieť bez obáv do
očí.“
Aj po ukončení funkčného obdobia prezidenta SR v roku 1998 zostal p. Ing. Michal Kováč, CSc. priateľom našej
obce a viackrát našu obec spolu so svojou manželkou navštívil z príležitosti rôznych spoločenských, kultúrnych
i náboženských podujatí. Pán prezident Kováč šíril dobré meno o našej obci a jej obyvateľoch, čím zvlášť významným spôsobom prispel k jej rozvoju
a zveľadeniu. Za túto záslužnú činnosť obecné zastupiteľstvo našej obce, v zmysle štatútu obce, udelilo v roku 2005 p. Ing. Michalovi Kováčovi, CSc.
čestné občianstvo obce Dunajská Lužná.
Pán prezident, vďaka Vám za Dunajskú Lužnú, vďaka Vám za Slovensko.
Česť Vašej pamiatke, odpočívajte v pokoji.

OCENENÝ OBČAN – ING. VLADIMÍR ŠEVČÍK
Cena starostu obce za dlhoročnú prácu
a zásluhy v environmentálnej oblasti, podporu
a vedenie záhradkárskej organizácie v Dunajskej Lužnej.
Ocenenie prevzal z rúk starostu obce Dunajská Lužná, pána Štefana Jurčíka, syn Ing. Vladimíra Ševčíka – Štefan.

S pánom Ing. Ševčíkom sme sa stretli v jedno slnečné novembrové popoludnie na priečelí
jeho rodinného domu. Predzáhradka vzorne
upravená, v ktorej dominuje rozkvitnutý ružový ker. Záhrada plná dokonale ošetrených, už
v túto dobu odpočívajúcich, ovocných stromov
a kríkov. Po krátkej prechádzke na čerstvom
vzduchu sme vošli do príjemne vykúrených
miestností domu spolu s manželkou pána Ševčíka – Betkou, hotujúc sa k rozhovoru.
Pán Ševčík, vráťme sa trochu do vašich
spomienok.
Vyštudoval som Vysokou školu zemědělskou v Prahe, odbor mechanizácia poľnohospodárskych strojov. Svojou letorou som technikom. Profesionálne som neštudoval „záhradničenie“ - pestovanie a starostlivosť o stromy,
kríky, kvety, zeleninu.

Moju lásku k tejto kráse prebudili rodičia.
Mal som aj to šťastie, že vo veľmi mladom veku
som stretol priateľov, ktorých záujmom bolo
ovocinárstvo. Spolu sme organizovali odborné
prednášky s praktickými ukážkami o pestovaní,
ochrane, spracovaní, skladovaní ovocia a zeleniny. Tieto prednášky navštevovali nielen členovia záhradkárskej obce, ale aj veľa nečlenov.
Práca s pôdou, rastlinami, je mojou srdcovou záležitosťou. Výborne si pri nej odpočiniem, uvoľním moju myseľ, povzbudím telo.
Aktívne sa zapájate aj do organizačnej činnosti.
Áno, som predsedom Slovenskej ružiarskej spoločnosti Pridunajsko, ako aj tajomníkom Základnej organizácie Slovenského zväzu
záhradkárov v Dunajskej Lužnej. Predsedom
„záhradkárov“ je pán Jozef Németh. Nadšenci
založili Miestnu organizáciu záhradkárov v roku
1965. Ja som sa stal jej členom v roku 1972. Poviem, že aktívne prezentujeme výsledky práce
obidvoch spomenutých spolkov. Obdivovatelia
krásy ruží môžu vidieť výsledky nášho snaženia
na každoročne usporadúvaných výstavách počas mesiaca máj.
Jesennú výstavu ovocia, zeleniny, kvetov organizujeme v septembri. Výstava je obohatená
o ručné práce nielen žien, ale aj mužov, o poľovnícke a holubárske trofeje. Spolupráca pri organizovaní týchto podujatí je naozaj príkladná.
Odmenou nám je neopakovateľná atmosféra.
Hovorí sa, že podobnosť ľudí a rastlín nie
je čisto náhodná. O rastliny sa môžeme vzorne
starať, ale aj tak sa stáva, že niektoré uhynú.
Ako znášate takúto stratu?
Pochopiteľne, že každé vyhynutie stromu
znášam ťažko. Na plody čakáme veľmi dlho –
niekoľko rokov. Akýkoľvek strom, rastlina, kvet
je kus môjho života.
Najobľúbenejší kvet ?
Samozrejme – ruža. Tak trochu sa aj na ňu
svojimi vlastnosťami podobám.

Vaše krédo a želanie?
Mojim krédom je byť ústretový a vyhovieť
každému, kto ma o pomoc požiada.
Neviem odmietnuť, neviem povedať – nie.
Teším sa na ďalšiu spoluprácu s mojími
priaznivcami. Verím, že budem mať dostatok
energie na zorganizovanie ďalších, atmosféru
nielen našej obce ohacujúcich, podujatí.
Veľké poďakovanie patrí mojej manželke,
ktorá mi je oporou. Pomáha aj pri organizovaní
vyššie spomínaných aktivít. Výborne varí a pečie, jednoducho udržiava teplo rodinného krbu.
Pán Ševčík, ďakujem Vám za príjemné rozprávanie. Prajem Vám, aby úsmev a milé slovo
boli Vašimi neustálymi sprievodcami v toku
času.
Zhovárala sa Tatiana Uličná
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PRAVDA
REAKCIA NA INFORMÁCIU STAROSTU OBCE V MINULOM ČÍSLE LUŽNIANSKEHO SPRAVODAJA
Naša spoločnosť IMOL, s.r.o. v našej obci
úspešne zrealizovala niekoľko projektov. Zatiaľ
poslednou – našou vlastnou investíciou je Zdravotno-relaxačné centrum, ktoré k spokojnosti
Vás – občanov aj naďalej prevádzkujeme.
V roku 2008 sme začali pracovať na projekte „Kvetoslavovská 2 – komunikácie, inž. siete,
17 radových a 4 samostatne stojace rodinné
domy. V júli 2008 nám bolo vydané Územné
rozhodnutie, ktoré nadobudlo právoplatnosť
3.9.2008 a následne Stavebné povolenia vydané v januári 2009. V marci 2009 pracovník
stavebného úradu Ing. Kasaš zistil, že urobil
chybu v konaniach – neprizval jedného účastníka, a ani mu nedoručil územné rozhodnutie.
V našich žiadostiach bol tento účastník uvedený
a podľa stavebného zákona musia byť oznámenia aj rozhodnutia doručené všetkým dotknutým účastníkom.
Na základe tejto skutočnosti – nesprávny
úradný postup, vykonal Ing. Kasaš tzv. „autoremedúru“, to znamená, aby napravil svoju
chybu, zrušil všetky vydané, aj právoplatné,
Rozhodnutia na predmetnú stavbu.
Po obdržaní Rozhodnutí o zrušení všetkých

povolení som ihneď ako konateľ spoločnosti
navštívil vtedajšieho starostu, pána Ing. Cingela – štatutára stavebného úradu, s prosbou o
pomoc a urýchlenú nápravu vzniknutého stavu,
nakoľko naša spoločnosť už mala začaté práce
a podpísané zmluvy. Jeho odpoveď s úsmevom
znela: „ak máte pocit krivdy, obráťte sa na súdy,
sme právny štát.“
Pokus o dohodu so súčasným starostom
obce, ktorý nastúpil do funkcie na prelome rokov 2010/2011, dopadol bezúspešne, nakoľko
tým, že sa všetko odohralo za bývalého starostu, tak „on o ničom nevie“.
Následne zaslaná Žiadosť o prerokovanie
nároku na náhradu škody adresovaná Ministerstvu dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR dopadla obdobne – zamietnutie.
Tak sme sa, podľa „dobrej rady“, v roku
2011 obrátili na súd. Po mnohých pojednávaniach na Okresnom súde BA I., na ktorých sa
zúčastňoval len Ing. Kasaš a nikto iný za obec,
nám bola v októbri 2013 priznaná náhrada škody. Na začiatku každého pojednávania sa sudca
pokúšal o zmier medzi účastníkmi. Naša strana
bola pripravená rokovať o mimosúdnom urov-

OKTÓBER
„MESIAC ÚCTY K STARŠÍM“
Jednota dôchodcov na Slovensku v Dunajskej Lužnej usporiadala 22. októbra 2016 o 14. hodine v MKS Dunajská Lužná slávnostné posedenie pre svojich členov. Dobrú atmosféru umocnil
príhovor starostu, pána Štefana Jurčíka, a predsedníčky pani
Awwadovej. Krásne vystúpenie tanečnej skupiny „Clis“ pod vedením pani Ivety Baloghovej, plné energie a šarmu, spríjemnilo
posedenie dôchodcov. Aj ľudová pieseň, ktorú zaspievala slečna Krištofíková potešila dušu. Nasledovalo blahoželanie našim
jubilantom, ktorí sa v tomto roku dožili 70, 75, 80 a 85 rokov.
Ocenení si prevzali kyticu a úprimný darček s blahoželaním.
Slávnostne boli odovzdané členské preukazy novým členom
Jednoty dôchodcov. Stretnutie pokračovalo konzumáciou jedla,
pitia, ovocia, koláčikov a nieslo sa v duchu priateľskej debaty.
Nakoniec zazneli aj piesne našich spevákov zo skupiny „Veterán.“
Členovia výboru JDS ďakujú sponzorom za ich ústretovosť
a pochopenie pri organizovaní stretnutia.
Na záver Kúzlo života:
Rozmýšľam, prečo nás veci
niekedy predbiehajú, niekedy zasa zaostávajú,
niekedy nás to povznáša , niekedy zasa ťaží.
Rozmýšľam, prečo sa nám tak darí, inokedy nie.
Pýtam sa, prečo to tak je?
Pretože život si vážime len ten prežitý?
Netreba sa utiahnuť do ulity. Nevieme, čo nás ešte čaká, vieme, že chceme veľa pomáhať, radiť, ale aj seriózne žiť.
Máme plány, čo ešte stihnúť – dokončiť.
Rozmýšľam, prečo to takto musí byť?
Všetkým veľká vďaka
predsedníčka Mária Ester Awwadová

naní, ale za protistranu zaznela zakaždým odpoveď: „nárok navrhovateľa neuznávame, nie je
možnosť rokovať, žiadame návrh zamietnuť.“
Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR sa voči rozhodnutiu Okresného súdu
odvolalo. V júni 2016 Krajský súd v BA vydal
Rozhodnutie, ktorým potvrdil rozhodnutie Okresného súdu, a priznal nám ešte aj čiastku,
ktorá bola Okresným súdom neuznaná.
Posledný stav v novembri 2016 je taký, že
obec aj Ministerstvo dopravy, výstavby a reg.
roz. SR podali odvolanie na najvyšší súd.
Podľa vyššie uvedeného je zjavné, že po
celú dobu 2009-2016 nebol s nami nikto ochotný rokovať a dohodnúť sa ani pred súdom, ani
mimosúdne.
Akej pravdy sa chce starosta obce, pán Štefan Jurčík, na najvyššom súde domôcť? Chce
zmeniť pravdu ? Veď Ing. Kasaš „autoremedúrou“ priznal svoju chybu – nesprávny úradný
postup, a priznal to aj pred súdom.
Takáto je pravda, a ak niekto bude tvrdiť
niečo iné, tak klame!
za spoločnosť IMOL s.r.o.
Ing. Eugen Oltus

Kultúrny program
v MKS Dunajská Lužná
január – apríl 2017
28. 01. 2017

Farský ples

04. 02. 2017

Ples OFK

18. 02. 2017

Fašiangy

19. 02. 2017

Divadelné predstavenie
„Chlieb s maslom“
– herci SND

25. 03. 2017

Divadlo Atak – premiéra

21. 04. 2017

FRAGILE koncert

Radostné vianočné sviatky a v roku
2017 veľa úspechov v súkromnom
i pracovnom živote prajú pracovníci
Obecného úradu Dunajská Lužná,
Miestneho kultúrneho strediska
a redakčnej rady LS.
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VIANOCE SA BLÍŽIA...

INFORMATICKÝ iBOBOR

Máme za sebou ďalší rok naplnený rôznymi zážitkami. Pre deti, ktoré navštevujú našu materskú školu, sme zrealizovali veľa podnetných
aktivít. Či už je to účasť na verejných vystúpeniach v rámci obce, športové aktivity, exkurzia sadov Dobré Jablká spojená so zážitkovým učením,
tekvičkové slávnosti s rodičmi, divadelné predstavenia v škôlke, kurz
korčuľovania, Mikuláš spestrený návštevou ,,naozajstného“ Mikuláša,
tvorivé aktivity s deťmi počas dňa v MŠ...
V letných mesiacoch sme sa ako celá MŠ registrovali a zapojili do
najväčšieho celoročného projektu Slovenského olympijského výboru
(SOV), ktorý sa realizuje už od roku 2008 – Olympijské festivaly Slovenska (OFS).
Do OFS 2016 sa na celom Slovensku zapojilo spolu 438 škôl – 163
materských, 123 základných a 152 stredných.
O to viac nás potešila skutočnosť, že dňa 10.11.2016 sme si prevzali cenu za 1. miesto v tejto súťaží – Atletickú sadu pre materské školy
v hodnote 600 eur. Aj tieto pomôcky využijeme na podporovanie pohybového rozvoja detí v MŠ.
Blížia sa Vianoce. Sviatky pokoja a rodinnej pohody.
Snáď každý z nás sa zamýšľa, čím prekvapí svojich najbližších. Aj naši
najmenší vedia potešiť a prekvapiť. A to aj v podobe programu vianočnej besiedky, ktorú spoločne s p. učiteľkami svedomito pripravujú pre
svojich najbližších.
Dovoľte, aby som Vám všetkým popriala pokojné Vianoce a veľa
nádherných chvíľ prežitých v zdraví v kruhu svojich najbližších.
Milka Hubertová, riaditeľka Materskej školy

Ako každý rok, aj tento sa naša škola zúčastnila medzinárodnej
informatickej súťaže iBobor. V kategóriách pre deti vo veku 9-15
rokov súťažilo 50 448 detí. Z našej školy súťažilo 146 žiakov, z nich
bolo 42 úspešných riešiteľov. Súťažné úlohy boli veľmi náročné,
napriek tomu sme v medzinárodnej konkurencii dosiahli výborné
výsledky. Medzinárodný priemer úspešnosti bol 27%, naši žiaci
dosiahli úspešnosť 28,7%. Plný počet bodov a 100 percentil dosiahli žiaci Andrej Blažek zo 4.A a Matúš Kršjak zo 4.C, 99 percentil
dosiahli Kristína Szabová a Hugo Platek zo 4.B, Tomáš Remiš zo
7.B a Goran Káčer z 8.A. Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme
za vzornú reprezentáciu školy a úspešným riešiteľom gratulujeme
k dosiahnutému úspechu.
Vypracovala: Mgr. Eva Érseková

KURZ KORČUĽOVANIA – 62 MEDAILÍ PRE DRUHÝ ROČNÍK
V dňoch od 7.11 do 11.11. sme sa my, žiaci 2.ročníka, zúčastnili kurzu korčuľovania v hale Hamikovo v Hamuliakove. Na ľad sa
nás prvý deň postavilo presne 62 odvážnych korčuliarov. Pani trénerky si nás rozdelili do troch družstiev. V prvom družstve boli deti,
ktoré vedeli dobre korčuľovať a dve profikorčuliarky Lili a Barborka. V druhom a treťom družstve boli začiatočníci a stredne pokročilí.
Tieto družstvá boli pomiešané preto, aby sme si mohli pomáhať a navzájom sa povzbudzovať.
Naučili sme sa základné prvky ako citrónik, vetvička, vozíček, bocian, kanónik, a tí najšikovnejší aj lastovičku, slniečko a piruetu.
Začiatočníkov najprv naučili, ako sa postaviť, a ako zabrzdiť. Napriek tomu, že sme občas padali na zadok, stal sa nám len jeden malý
úraz. No zranený Kubko bol statočný ako pravý hokejista.
Posledný deň kurzu nás čakali tri prekvapenia. Pani trénerky nás postavili na ľade do jedného dlhého radu. Pani učiteľka Soňa
priniesla trénerkám na striebornom podnose medaily, ktoré nám pripravili skvelé pani učiteľky 2.ročníka. Potom zaznela slávnostná
fanfára, ktorú nám zahral známy hudobník a manžel pani učiteľky Jurašiovej z balkóna na trubke. Tretím prekvapením bolo posedenie v hokejom bare, kde nás čakali diplomy a občerstvenie – džúsiky a chutné mafinky, ktoré nám napiekla mamička nášho žiaka
z 2.B, teta Žilincová.
Na korčuľovaní sa nám veľmi páčilo, a už teraz sme sa dohodli, ako sa budeme na ľade stretávať cez víkendy. Už musíme prehovoriť len pani učiteľku a rodičov. 
Kolektívna slohová práca žiakov 2.C
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PREVENTÍVNE AKTIVITY
ZÁKLADNEJ ŠKOLY
Okrem vzdelávania žiakov je prioritou Základnej školy
v Dunajskej Lužnej bezpečnosť žiakov. Škola úzko spolupracuje s Okresným riaditeľstvom policajného zboru v Pezinku,
s pani kpt. Mgr. Zuzanou Mišovičovou. V prvom štvrťroku
školského roka 2016/2017 sa pani kapitánka stretla v škole
s našimi najmladšími žiakmi.
Problematiku bezpečnej cesty do školy a zo školy riešili
zaujímavou formou naši druháci a tretiaci. Zároveň si vyskúšali rôzne praktiky, ktoré ich v budúcnosti pri cestnej policajnej kontrole ako vodičov čakajú.
Vzťahy medzi žiakmi bývajú v každej triede niekedy zložité. Pani kapitánka objasnila štvrtákom pojem šikana, agresor
a ďalšie pojmy súvisiace s touto problematikou.
Žiakov deviateho ročníka čakajú v blízkej dobe prijímacie
pohovory na stredné školy. Takí mladí ľudia sa však veľmi ťažko rozhodujú , akým smerom sa bude ich ďalšie vzdelávanie
uberať. Preto základná škola spolupracuje s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Senci.
Pre deviatakov v spolupráci so psychológmi zo spomínanej
inštitúcie pripravila testovanie nazvané Profesionálna orientácia, ktoré odhalilo, v akých oblastiach života môžu naši žiaci
uspieť.
S odchodom žiakov na stredné školy sa situácia zmení. Žiaci sa zaradia do nových kolektívov, preto ich chce základná
škola čo najviac informovať o negatívach sociálno-patologických javov. V novembri žiaci deviatych ročníkov navštívili
Centrum pre liečbu drogových závislostí v Bratislave, kde absolvovali prednášku s odborníkmi.
V rámci preventívnych aktivít sa základná škola zapája už
druhý školský rok do kampane Červené stužky. Žiaci prvého
stupňa vytvoria v školskej telocvični „Živú červenú stužku“
ako symbol spolupatričnosti, empatie i ľudskosti s deťmi postihnutými nevyliečiteľnou chorobou. Žiakom druhého stupňa
vyrobili členovia školského parlamentu červené stužky, ktoré
im symbolicky pripnú na oblečenie.
Veríme, že tieto preventívne opatrenia aspoň z časti pomôžu k tomu, aby sa deti našej základnej školy cítili v škole
a mimo nej bezpečne.
Ing. Michaela Luteránová, koordinátorka prevencií
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DRAVÍ LEVI Z NAŠEJ ŠKOLY
Možno ste už o nás počuli. Ak nie, chceme
sa vám predstaviť a pozvať vás do nášho floorballového tímu. Sme DRAVÍ LEVI (DL – Dunajská Lužná) chalani a dievčatá, ktorí sa rozhodli
reprezentovať školu. Našu školu v Dunajskej
Lužnej. Máme ambície vyhrávať zápasy, ktoré
nás onedlho čakajú. Najbližšie je to v Senici
a Komárne. Ale nebránime sa ani turnajom,
ktoré nás čakajú aj v zahraničí. Prvý bude v Komárome – v Maďarsku a druhý v Štrbe. Máme perfektného trénera Juraja Hvozdíka,
ktorý je zároveň trénerom v Záhorskej Bystrici a trénuje chalanov,
ktorí sú dnes v extralige – aktuálne na treťom mieste.
Tvoríme, neustále navrhujeme, vymýšľame, aby sme si náš
tím mohli od budúceho roka nazvať klubom.
Žiaci zo 7.C Hana Volný, Alžbeta Svetlanská a Michal Baláž sa
pustili do návrhu loga. Graficky nám s ním pomohla p. vychovávateľka - Mária Kundláková.
Vytvorili sme symbol tímu - LEVA, pretože je znakom dravosti,
sily a energie. Skombinovali sme ho s tmavomodrou farbou, ktorá je typická pre Dunajskú Lužnú.

Do hlasovania o logo sme ponúkli aj logo so zeleným pozadím.
V hlasovaní na našej facebookovej stránke však vyhrala modrá.
Zároveň sme sa prihlásili aj do výzvy, ktorú organizuje televízia JOJ – FLOORBALL CHALLENGE. Dievčatá zo 7.C a 7.A nám
pomáhajú pri tvorbe videí, fotografií, s ktorými sme skutočne úspešní. Potvrdzujú to už aj koučovia. Neveríte? Pozrite si facebookovú stránku, kde sú naše tréningy /viď Draví Levi a vyjadrenia
koučov na faceboku – floorball challenge/. Populárne osobnosti, ktoré majú blízko k tomuto športu, pravidelne vyzývajú tímy
k uskutočneniu rôznych výziev, čiže úloh. V prvých dvoch výzvach
od JUNIORA – Milana Zimnýkovala a Reného Štúra sme obstáli,
lebo sme boli vybraní do TOP DESAŤ tímov.
Link: https://www.facebook.com/floorballchallengeJoj/
Link: https://www.facebook.com/dravilevi.zsdl
Držte nám palce, pretože ak sa nám podarí aj naďalej takto
pracovať, tak nás uvidíte aj na televíznych obrazovkách. Nadšenie a energiu, ktorú do toho chalani dávajú, sú viditeľné či už na
tréningoch každý pondelok a štvrtok od 14.30 – 15.30 hodiny, ale
aj na spomínaných videách.
Dresy, ktoré sú práve vo výrobe, uvidíte naživo, pretože chalani ich budú hrdo nosiť a reprezentovať našu školu. A to, že budú,
vám dokážu už 12.11.2016 v Senici – fotografie si nenechajte ujsť.
Andrea Balážová
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A SVETLO VO TMÁCH SVIETI...
Milí priatelia! Pri prvom pohľade na
obraz ekvádorského maliara Cesara Ayala
Torresa prišli mi na myseľ slová prológu Jánovho evanjelia: „V ňom bol život a život
bol svetlom ľudí. A svetlo vo tmách svieti,
a tmy ho neprijali.“ Môžeme povedať, že
tieto slová sú filozofickým variantom vianočného evanjelia. Nie je v nich reč o Márii a Jozefovi, ani o jasličkách a hviezde, ani
o pastieroch na poli. Napriek tomu tieto
slová Jánovho evanjelia majú rovnaký obsah, aký nachádzame u evanjelistu Matúša
a Lukáša „Svetlo osvecuje temnotu. Boh
prichádza na svet.“
Vianočná scéna, malé dieťa, anjeli, vôl,
oslík a žiarivé hviezdy, napĺňa dojatím mnohých ľudí. Nie je to však lacné potešenie,
ani útek z tohto sveta. Práve naopak. Keď
pozorujeme scénu v Betleheme bez romantických okuliarov, vidíme, že Boh naozaj
prichádza doprostred našej temnoty a úbohosti, že zostáva v tomto svete a že ho tam
môžeme nájsť. A svetlo vo tmách svieti.
Toto svetlo osvecuje tváre na našom
obraze. Sú tam tváre vážne a čiastočne
smutné, osvetlené svetlom dúhy. Dúha je
symbolom Božej vernosti a lásky. Postavy
na obraze majú veľké oči, ktoré dychtivo túžia prijať toto svetlo. Jedno staré príslovie
hovorí, že svetlo sa zdá ľuďom žiarivé, keď
v ich srdciach je tma. Svetlo, ktoré vychádza
z Ježišovho narodenia, môže zažiť každý jeden z nás, bez našej zásluhy a výkonu. Tak
ako novonarodené dieťa prichádza na tento svet, bez vlastnej zásluhy. Zažiť vianočné
svetlo môže každý, koho srdce je v temnote.
Takýto človek sa akoby znova narodil.
Náš obraz visí v istom sociálnom centre, ktoré vedú rehoľné sestry v meste

Quito, v hlavnom meste Ekvádora. Poskytuje sa v ňom zdravotnícka pomoc, ktorú
si môžu dovoliť všetci. Chudobní tam nie
sú odmietaní. Stretávajú sa v ňom matky
a ženy pri povzbudzujúcich rozhovoroch.
Je tam miesto aj pre mládež z chudobných
rodín, pre deti z ulice... Študuje sa tam Biblia a všetci sa tam spolu modlia. Pre mnohých je toto miesto svetlom v ich živote.
Svetlom, ktoré im prináša dieťa Ježiš.
Smieme veriť, že to svetlo, ktoré chce
svietiť do našej temnoty, je Boh sám. Je to
Boh, ktorý nezostáva niekde hore, ale chce
vstúpiť do našich ľudských záležitostí. Slovo, o ktorom evanjelista Ján hovorí, že to
Slovo je Boh, nezostalo iba Slovom. Nie je
to iba kniha, ktorú podľa ľubovôle položíme niekde do knižnice. Ale je to dieťa na
našich rukách zaháňajúce našu temnotu.
Vianoce, to je viac, viac ako jasličky, viac
než žiara sviec alebo podmaňujúca atmosféra štedrej večere. Vianoce, to nie je len
harmónia a pokoj, ale aj škandál. „A Slovo
sa telom stalo a prebývalo medzi nami“.
Pre prvých poslucháčov Jánovho evanjelia
to bola neslýchaná predstava – Boh v osobe človeka. Až do dnešných čias táto predstava provokuje. V špine chudobnej maštale sa stáva Slovo Telom. Stáva sa jedným z
nás – chudobný, zraniteľný, smrteľný. Nie je
v nej nič božské a predsa si Boh volí človeka. Z lásky Boh prichádza na tento svet so
všetkými dôsledkami. Pretože chce byť naším svetlom, prichádza do našej temnoty.
V mene všetkých našich bratov kňazov
vám želám požehnaný advent a najmä spokojné, radostné a láskyplné Vianoce. Nech
Svetlo vychádzajúce z betlehemských jasličiek zaženie temnotu vašich sŕdc.
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Zároveň Vás chceme srdečne pozvať na
nasledujúce duchovné akcie v Kostole Povýšenia sv. kríža v Dunajskej Lužnej:
Predvianočná spoveď:
Sobota 17.12.2016
15:00–18:00   
vysluhovanie sviatosti zmierenia
Program bohoslužieb:
24.12.2016 (Štedrý deň – sobota)
07:30 – ranná svätá omša
24:00 – polnočná svätá omša
25.12.2016 (Narodenie Pána – nedeľa)
07:30 – svätá omša „pastierska“
09:00 – svätá omša pre rodiny s deťmi
10:30 – svätá omša pre farníkov
18:00 – Vianočný koncert chrámového zboru
26.12.2016 (Sv. Štefana, prvého mučeníka –
pondelok)
Sväté omše budú o 07:30, 10:30
13:00 – Koledovanie Dobrej noviny
30.12.2016 (Sviatok Svätej rodiny – piatok)
Sväté omša bude o 18.00
31.12.2016 (Sv. Silvestra I., pápeža – sobota)
16:00 – svätá omša
17:00 – ďakovná pobožnosť na konci roka
01.01.2017 (Slávnosť – Panny Márie
Bohorodičky – nedeľa)
Sväté omše budú o 07:30, 09.00, 10:30
Kontakt na farský úrad:
Tel: 02/ 459 80 131
Web: www.dunajskaluzna.fara.sk
E-mail: farnostdl@dominikani.sk
P. Stanislav Peter Vavrek OP
správca farnosti
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DO ČOHO SA OBLEČIEME V NOVOM ROKU 2017? DO PÝCHY ALEBO POKORY?
Zamyslenie sa nad biblickým textom
Jakub 4,6b: „Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť“
Milí čitatelia, vážení spoluobčania,
názov môjho príspevku do obecného sravpdaja je zarámovaný
do dvoch otázok. Určite bude pre každého z nás dôležité, ako vykročíme do nového roku 2017. S pýchou, alebo s pokorou? Pýchu a
pokoru v tomto príspevku pomenujem, že sú sestry. Nech mi nikto
nevraví, že obidve tieto sestry, síce veľmi odlišné, nemajú miesto
v ľudskom srdci. Ak budeme k sebe úprimní, vidíme ich stopy vo
vlastnom každodennom živote. Napríklad skoro každý deň v rôznych médiách sledujeme, aké je silné v našej dobe sebapreceňovanie človeka. Je to zbraň tej staršej sestry – pýchy ľudskej. Dnešný
človek so všetkými vymoženosťami, aj technickými schopnosťami,
doslova siaha až ku hviezdam. Zato citlivému pozorovateľovi neujde, že etické schopnosti našej doby neudržia krok s technickými.
Otázka na mieste: V čom to väzí? Zaiste aj v tom, že v ľudskom srdci je viacej pýchy ako pokory. Rečou biblickou je to povedané, že
pyšný človek sa Pánu Bohu protiví, ale aj rozumným ľuďom ide na
nervy. Taký človek, ktorý je živený pýchou, ani nevníma, koľko veľa
pokušení je okolo neho, ba aj v ňom samom. A uniknúť z osídiel pokušenia môže iba vtedy, ak sa spamätá a zachová patričnú mieru vo
všetkom. Potom môže okolo seba šíriť aj tú druhú sestru, ktorú sme
pomenovali pokorou. Pokorný človek je spokojný s tým, čo má, za
všetko je Bohu povďačný. Pokorný človek nebude chápať ani vlastné medze, ako urážku, či nedocenenie jeho osobnosti.
Spôsoby pyšných ľudí, aj prostriedky pýchy, cítime aj v našej spoločnosti, takmer v každej oblasti ľudského života. Preto je pre nás na
prahu nového roku dôležitejšie, keď sa oblečieme do pokory. Buďme
Pánu Bohu vďační, keď nám posiela do cesty ľudí, ktorí dávajú väčší
priestor vo svojom srdci tej druhej sestre – pokore. Pozrime, čo znamená samotná pokora: v prvom rade je to solidárnosť a citlivosť aj
pre malé kroky, v druhom rade pokora znamená dokázať sa zrieknuť
všeličoho, aby sa dostalo aj iným to, čo prináleží ku každodennému
chlebíku pre telo a rovnako pre ľudskú dušu. No a v treťom rade pokorní ľudia sa dokážu prihovoriť aj za tých, ktorí sú celkom na dolnej
hranici, prihovoriť sa za nich a k nim aj vtedy, keby to bolo pre nás
nevýhodné. Pravda, aj v takom ohľade sme slobodní. Máme stále
na výber, a to podľa slobodnej vôle, ktorou nás všetkých Pán Boh
obdaroval. Milí priatelia, len na nás záleží, ktorú zo spomínaných

Vianoce a Nový rok 2017
18.12.2016

IV. Adventná nedeľa s Večerou Pánovou o 10:00 hodine
24.12.2016



Rozpis služieb Božích v Evanjelickom kostole

Štedrovečerné služby Božie s programom detí o 16:00 hodine
I. Slávnosť Vianočná – vystúpi spevokol o 10:00 hodine
26.12.2016

II. Slávnosť Vianočná s Večerou Pánovou o 10:00 hodine
31.12.2016



25.12.2016

Nový rok – Nedeľa – vystúpi spevokol o 10:00 hodine
06.01.2017



Večerné služby Božie – Záver občianskeho roka o 16:00 hodine
01.01.2017

Zjavenie Krista Pána Mudrcom – program detí o 10:00 hodine
08.01.2017

Nedeľa po Zjavení – Nedeľa misie o 10.00 hodine.

sestier pozveme bližšie do svojho srdca. Len na nás záleží, povedané obraznou rečou, do čoho sa oblečieme v prichádzajúcom
novom roku. Pokúsme sa žiť v priateľstve s pokorou. Rozhodnime
sa pre pokoru, aby jej bolo viacej medzi nami. Nepýtajme sa, čo
nám to vynesie, či sa to vôbec ešte oplatí, vlastne, čo z toho budeme mať v budúcnosti? Počujme, čo nám hovorí aj v tomto čase
Božie slovo. Apoštol Jakub napísal: „Boh sa pyšným protiví, ale
pokorným dáva milosť.“ Preto sa oplatí obliecť každému z nás do
pokory, lebo práve cez ňu prichádzame k opravdivému bohatstvu
ľudského ducha.
V starom nemeckom slovníku je vysvetlené slovo pokora takto: demut (zo starohornonemeckého diomuoti) slovo zložené
z Dio – služobník a Muot – zmýšľanie = zmýšľanie služobníka. To
je zdravé vedomie vlastnej hodnoty, lebo kresťan má byť predovšetkým služobníkom pre blížnych. Prajem Vám, aby ľudská pokora vždy predpokladala istú odvahu. V závere sa s Vami podelím
o myšlienku nášho reformátora Dr. Martina Luthera, ktorý zmysel
pokory a jej hodnotu veľmi výstižne vyjadril v tejto jednej vete:
„Pravá pokora nikdy nevie, že je pokorná.“ Prajem všetkým obyvateľom našej obce, či sú veriaci alebo nie, aby budúci rok bol pre
nás všetkých rokom Božej milosti a veľkého požehnania aj preto,
že sa pousilujeme obliecť do pravej pokory. Pán Boh nech Vám
žehná na každom kroku!
Elena Ružeková, evanjelická farárka
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NEHYNÚCE OBECNÉ SKVOSTY
Je nesporné, že sme jediná obec v bratislavskom hornožitnoostrovskom venci, ktorá vlastní tri kresťanské chrámy. Všetky sakrálne stavby obce oboch cirkví sú dnes integrálnou súčasťou Súpisu pamiatok na
Slovensku, Obzor 1967 – 1969, Štátneho zoznamu národných pamiatok
(Slovenský pamiatkový ústav, Krajský pamiatkový ústav) ako súčasť historických obcí spojených od r. 1974 do Dunajskej Lužnej. Už len z tohto teda
vyplýva, že z povahového, reprezentačného, historického i funkčného hľadiska ide o ceniny nielen hodné osobitného zreteľa, ale aj osobitnej ochrany so všetkým, čo k týmto architektúram patrí. Uvedené štátne inštitúcie
tu najmä po II. svetovej vojne vykonali viac historicko – pamiatkarských
výskumov, dnes s bohatou odbornou dokumentáciou, ktorá je k dispozícii
každému, kto má o ne populárny alebo vedecký záujem. Do tejto sústavy ešte zahrňme aj historickú zvonicu (1863) v dnešnej časti Lipnica. Ak
k tomu pridáme príslušné Božie muky v obci, je to námet takmer na jednu
ucelenú, odbornú, reprezentačnú obrazovú publikáciu. I napriek tomu, že
čiastkovo spracované ich máme najmä po r. 1990 k dispozícii.
Historické organy
Všetky tri chrámy disponovali o i. historickými organmi, organistami,
náležitou výbavou, ako integrálnej funkcie bohoslužobných, kultúrnych,
muzikálnych aktivít. Organ v „kaplnke“ sv. Martina zhorel (1852), organ
v evanjelickom a.v. chráme je vďaka cirkevnému ev. a.v. zboru a farnosti
obnovený do unikátnej orchestrálnej funkcie. Obnovovaný kostol sv. Martina (za Pizzeriou) nové hudobné teleso ešte len čaká. Na Slovensku evidujeme (Otmar Gergelyi – Karol Wurm, Historické organy na Slovensku,
Opus 1972) cca 50 európsky a svetovo uznávaných historických organov,
teda „kráľovských“ hudobných nástrojov. Organ v kostole Povýšenia sv.
kríža (na fotografiách stav počas prebiehajúceho reštaurovania) v časti Jánošíková dnes už vykazuje unikátnu umelecko-historickú muzikálnu stálicu (zhotovený vynikajúcim organovým majstrom L. Mooserom – Salzburg
v r. 1865). Má teda vyše 150 rokov, stál 1400 florénov, disponuje cennou
klávesovou, registrovou, píšťalovou, basovou výbavou. Žiaľ, po všetkých
stránkach s nánosom a dopadom času, preto si vyžaduje kvalifikovanú
obnovu, čo sa aj vďaka spojenia síl viacerých subjektov (rím.-kat. cirkev,
zbierky, dary, príspevky z rozpočtu OcÚ) deje, a ešte aj diať musí. Keďže
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si čas vybral na ňom svoju daň, postupne sa jeho funkcie oslabovali, t.č. je
vystavený obnove v dnešnej sume cca do 100 000.- eur. Je len na nás, ako sa
s týmto historickým, orchestrálnym telesom vysporiadame. Najmä preto, že
po r. 1990 sú oba chrámy adresátom nielen umeleckých majstrov, ale i najvyšších cirkevných predstaviteľov, prezidentov, zahraničných hostí a celého
radu spoločenských autorít, no, samozrejme, aj stoviek veriacich, ba aj návštevníkov, ktorí sa za ostatné roky usadili v našej obci. Súčasný bohoslužobný
poriadok si už vyžaduje, najmä pri návšteve vysokých cirkevných predstaviteľov, pútí, pri slávnostných bohoslužbávh, organové orchestrálne dispozície.
Čo dokáže organ dotvoriť pre tieto príležitosti, vieme vari najlepšie posúdiť
my, ktorí sme si už dávno s „kráľovským“ hudobným nástrojom potykali...
Dedičstvo otcov
Je nesporné, že ostáva morálnou povinnosťou našej generácie zadosťučiniť dielu našich predkov, ktorí priniesli svoje obety a obete aj na to, aby sme
sa my mohli tešiť a obec prezentovať aj takýmito unikátnymi pamiatkami.
A je už jedno, či ide o občana veriaceho alebo neveriaceho, pretože ich poslanie a funkcia kultivuje najmä našu školskú mládež, ktorá v ostatných rokoch
o i. navštevuje evanjelický a.v. chrám, vždy v máji k výročiu tragickej smrti
M.R. Štefánika, ako i rím.-kat. chrám pred koncom školského roka už v ozvene
sviatkov o. i. aj štátneho sviatku sv. Konštantína-Cyrila a Metoda. Že sa nám
spoločnými silami takto darí udržiavať vzájomnú ekuménu, je v našom prostredí príkladným unikátom pre mnohé lokality Slovenska a Slovákov žijúcich
v zahraničí, čo som si mohol overiť za ostatných 25 rokov. Ucelená kvalitná
funkcia týchto chrámov pomáha našej, najmä mladšej, generácii kultivovať
svoju osobnosť na úrovni európskeho , kresťanského, humanitného, národného ľudského a občianskeho 21. storočia. A aj to je jedna z našich predností.
Na margo
Rímsky cisár M. Aurelius, inakšie filozof na tróne, v r. 172 (už vtedy s ním
museli prísť ako vojaci na naše staré územie z rímskej ríše prví kresťania)
v prvej knihe napísanej na dnešnom Slovensku (pri Hrone) v päťdielnom zväzku jeho Hovorov k sebe nám zanechal aj takýto odkaz: „Hodnota človeka sa
rovná hodnote, ktorú má možnosť odovzdať tomu druhému“. Sapienti sat!
– Múdremu stačí!
Stanislav Bajaník
foto: Juraj Mertuš
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ZELENÁ DUNAJSKÁ LUŽNÁ – POĎAKOVANIE!
Prešiel kalendárny rok 2016, a tak môžeme sumarizovať, čo sa nám za uplynulé
obdobie podarilo, a čo nie.
Chceme touto cestou poďakovať poslancom OZ za schválenie dotácie z rozpočtu obce pre našu neziskovú organizáciu,
ktorá nám pomohla pripraviť a finančne
zvýhodniť pre našich seniorov akcie, ako
návštevy divadiel v Bratislave a celodenné
zájazdy do zahraničia. Môžeme povedať,
že naša snaha, vytvoriť príjemné chvíle, sa
nám naplno podarila.
Na začiatku roka 2016 sme zorganizovali návštevu divadla Štúdio L+S s divadelnou hrou „Na východe nič nové“, následne do nového SND na hru „Bál“ a ako
poslednú návštevu do Radošinského naivného divadla: „Zmiešaná štvorhra“. Do
jarného obdobia sme zahrnuli celodenný
zájazd do Rakúska, kde so sprievodcom
za nádherného počasia nás pamiatky ako
opátstvo Melk a jeho záhrady, či mestečko
Krems, Tulln a úžasné záhrady s 55 druhmi záhrad naplno vtiahli a ponechali v nás
krásne spomienky. Ďalší celodenný zájazd
do Čiech bol tiež veľmi vydarený. Vstúpili
sme do zámku Vizovice, pozreli si výrobu

vizovického pečiva, v múzeu R. Jelínka po
prehliadke a ochutnávke výrobkov nás cesta zaviedla do mesta Kroměříž, kde nás už
čakali v Arcibiskupskom zámku. Samozrejme, centrum mesta a Květnú záhradu sme
si tiež nenechali ujsť.
Po letnej prestávke nastúpilo jesenné
obdobie, ktoré pre nás začalo hneď celodenným zájazdom, opäť do Čiech, a to do
malebnej obci Slavkov u Brna. Prehliadli sme si krásny zámok, ktorý sa podarilo
pomerne malej obci nádherne zrekonštruovať, a aj novú expozíciu o bojoch na
Slavkove. Popoludní nás sprievodkyňa previedla Špilbergom a centrom mesta Brna.
Tradične pokračujeme v jesennom období
s návštevami divadiel. Hneď prvá bola výborná komédia v divadle Štúdio L+S : „Tri

grácie z umakartu“. Teraz nás čaká návšteva divadla MDPOH a hra „Job interwievs“,
po ktorom sa pokocháme bratislavskými
vianočnými trhmi. Na záver roka pripravujeme na 15.12.2016 celodenný zájazd
do Rakúska do miest Vianoc - Steyr a Steinbach. Navštívime tam nielen centrum
mesta a vianočné trhy, ale i múzeá vianočných ozdôb, betlehemov, vianočnej pošty.
Dúfam, že aj táto akcia bude vydarená, tak
ako všetky, ktoré sme pre Vás pripravovali.
Chcem touto cestou poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastňujú daných akcií, ale
i výbornému sprievodcovi Marcelovi, pohodovým šoférom z firmy Satur, samozrejme, poslancom, a nie v malej miere i našej neziskovej organizácii Zelená Dunajská
Lužná, ktorá tieto akcie do posledného detailu pripravuje.
Na záver nášho príspevku Vám chceme
popriať krásne prežitie vianočných sviatkov a veľa zdravia do nového roku 2017.
Na ďalšie pripravované akcie s Vami sa
tešia
Ing. Eugen Oltus
a Ing. Elena Oltusová

NEZABÚDAME – 98. VÝROČIE VZNIKU 1. ČSR, ALE AJ 10 ROKOV
OD VZNIKU POBOČKY SPOLKU RODÁKOV M. R. ŠTEFÁNIKA KOŠARISKÁ – DUNAJSKÁ LUŽNÁ
Netradične až v novembri sa uskutočnilo stretnutie v MKS pri príležitosti 98. výročia vzniku 1. ČSR pod názvom „Nezabúdame“ pod záštitou
starostu našej obce pána Štefana Jurčíka. Bolo to už desiate stretnutie
k uvedenému významnému výročiu v našej krajine aj so zameraním na
osobnosti, ktoré sa podpísali pod vznik prvej našej štátnosti, a to na nášho rodáka generála Dr. M. R. Štefánika, na prvého prezidenta T. G. Masaryka, ako aj E. Beneša. Stretnutie pripravila pobočka Spolku rodákov M. R.
Štefánika v Dunajskej Lužnej. Pozvanie na stretnutie prijali okrem členov
pobočky Spolku rodákov aj starosta obce, pán Štefan Jurčík, zástupcovia
MO MS pán Juraj Mertuš, správca Nadácie M. R. Štefánika, pán Pavol
Šesták, a historik z Ústavu politických vied SAV, pán Ferdinand Vrábel.
Stretnutie malo časť odbornú, spomínajúcu, hodnotiacu a neformálnu.
Na úvod stretnutia odzneli pozdravy a príhovory tak k danej téme, ako aj
k jubilantovi, ktorým bola pobočka Spolku rodákov, ktorá si pripomenula 10. výročie pôsobenia. Predniesli ich starosta pán Jurčík, pán Mertuš
a pán Šesták. Odbornú časť programu stretnutia pod názvom „Československé légie a vznik Československa“ prezentoval historik pán Vrábel.
Odkazom z prezentácie, ktorá bola zaujímavá a komplexne spracovaná,
pre nás účastníkov, ale aj pre všetkých, ktorí sa o históriu zaujímajú, je
skutočnosť, že o vznik čs. zahraničného vojska – légií sa zaslúžilo mnoho
organizátorov vojska a bojovníkov. Úloha M. R. Štefánika však bola špecifická a nezastupiteľná v postavení cieľov, ale aj vo vzťahu k legionárom.
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, priblížila
predsedníčka pobočky Spolku rodákov (autorka príspevku).
V správe o činnosti pobočky za roky 2015-2016 sa zamerala na hlavné
aktivity, ktoré mali charakter osvetovej, publikačnej a výchovnej činnosti.
Boli to najmä akcie: dlhodobý projekt Spoznávajme svoju históriu, udržiavanie družobných vzťahov s obcami Košariská a Priepasné, spomienky na

výročia spojené s M. R. Štefánikom (Vlastenecká pochôdzka pri príležitosti výročia tragickej smrti M. R. Štefánika, výročie narodenia M. R. Štefánika, výročie vzniku 1. ČSR), spoluorganizovanie výtvarných súťaží medzi
žiakmi škôl, organizácia a účasť na expedícii Košariská – Tahiti (2009), iniciovanie a realizácia inštalácie obrazu M. R. Štefánika na úrade vlády SR
(2012), vydanie bulletinov (2011, 2012) a knihy o osídlení obce Mischdorf
, „šak to tašké časy bývali“ (2015), ale aj starostlivosť o Park M. R. Štefánika a o pamätník v našej obci, udržiavanie ľudových tradícií z rodného
kraja ( v MKS sme zabezpečili inštaláciu vitríny, v ktorej je umiestnený
košarišsko – priepasňanský kroj) a ďalšie osvetovo – výchovné aktivity.
Pritom vyzdvihla spoluprácu s obcou, základnou školou, MO MS, Senior
klubom a JDS, MKS a folklórnym súborom Prvosienka. Záver stretnutia
patril neformálnemu stretnutiu, v ktorom si účastníci pripomenuli jubileá
členov ( pp. Awwadová, Ivanová, Pavelková, Ševčíková, Kázik I., Hrajnoha
I, Pytel M.) ale aj tých, ktorí nás predišli do večnosti ( Milan Fajnor, Štefan
Fajnor st., Alžbeta Palanská, Anna Radošovská).
Súčasne odovzdala účastníkom pozdrav predsedníčky Spolku rodákov
M. R. Štefánika Košariská, pani Plačkovej. Po družnom
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a príjemnom stretnutí poďakovala všetkým za aktívnu
účasť, ale aj za pomoc pri jeho príprave – MKS, pobočke
Spolku rodákov M. R. Štefánika, ale aj sympatizantom
Spolku (manželom Andrei a Mariánovi Tesárikovým,
Zlatici Tesárikovej, Ivanovi Fajnorovi, Eve Pavelkovej,
Helene Palkovičovej, Michalovi Ďurecovi, Milanovi Liškovi, Márii Duckovej-Adamcovej, Eve Vláčilovej), ale aj
za finančnú podporu obci Dunajská Lužná a mnohým
členom pobočky Spolku.
A nemôžeme nespomenúť šikovné a ochotné členky pobočky Spolku, ktoré napiekli alebo finančne prispeli na koláče a na čašu vína, a to: pp. A. Hubertová,
A. Pepichová, Z. Tesáriková, A. Tesáriková, E. Pavelková,
H. Palkovičová, B. Pytlová, M. Káziková, V. Feriancová,
Z. Balážová, O. Reptová, Š.Kyščiak.
Vďaka aj autorom fotodokumentácie, ktorými sú
pp. Andrea Tesáriková a Milan Liška.
Oľga Reptová
predsedníčka pobočky Spolku rodákov M. R. Štefánika Košariská v Dunajskej Lužnej
foto: A. Tesáriková
Ešte pár viet k tohoročnému Dňu obce, alebo čo vypadlo zo správy o akcii v ostatnom občasníku 3/16
V rámci Dňa obce sme medzi nami privítali okrem
všetkých uvedených účinkujúcich skupín v bohatom
a zaujímavom kultúrnom programe aj iných milých
účastníkov. Ráno pred futbalovým turnajom starosta
obce pán Štefan Jurčík so zástupkyňami pobočky Spolku rodákov M. R. Štefánika, pp. Reptovou, Pavelkovou,
Tesárikovou a Palkovičovou, privítal početnú skupinu
priateľov z našej družobnej obce Priepasné na čele s
pánom starostom Petrom Czerem a čestným občanom
našej obce pánom Vladislavom Valihorom. Okrem
programu Dňa obce navštívili aj galériu drevených sôch
majstra pána Juraja Mertuša a boli účastní aj na bohoslužbe v evanjelickom kostole. Pobočka Spolku rodákov
M. R. Štefánika zabezpečila aj časť občerstvenia. Hosťom sa uvedené členky pobočky Spolku venovali až do
neskorých nočných hodín. Z reakcií našich hostí sme sa
dozvedeli, že sa medzi nami cítili veľmi dobre, posielajú
občanom Dunajskej Lužnej pozdravy a ďakujú za úžasné chvíle, ktoré mali možnosť prežiť v našej rozvíjajúcej
sa obci po všetkých stránkach.
Oľga Reptová
Foto: A.Tesáriková

Vážení spoluobčania,
na úvod by som sa Vám rád predstavil.
Volám sa Martin Haizer a som rodený občan Dunajskej Lužnej. Tohto roku som bol
účastníkom štafety pri preplavbe kanála La
Manche z Anglicka do Francúzska a späť. Z
redakcie nášho obecného spravodaja ma
oslovili, či by som nenapísal pár slov o tom,
ako to prebiehalo. Som vďačný za túto možnosť a rád by som sa teda s Vami podelil o
túto veľkú životnú skúsenosť a zážitok.
Ak by som mal začať úplne od začiatku, tak celé to začalo tak, že som vtedy ani
len netušil, že by som mohol niekedy takéto niečo absolvovať. Bolo to v zime 2013, kedy som si v spravodaji v jednom článku prečítal
o miestnych otužilcoch. Dovtedy som vôbec nevedel, že tu medzi nami sú ľudia, ktorí otužujú.
Jedným z nich je aj pán Blažej Slabý, ktorého som poznal, zavolal som mu, stretli sme sa, porozprávali... a že nech idem s nimi na druhý deň vyskúšať na Zlaté Piesky do Bratislavy, že oni
sa tam každú nedeľu stretávajú aj s otužilcami z Bratislavy a okolia. Tak som 29.12.2013 začal
moju prvú otužileckú sezónu. Odmerali mi 1 minútu, po ktorej som šiel von a postupne každý
týždeň sa pobyt vo vode predlžoval. O rok neskôr som sa stal oficiálnym členom o.z. Ľadové
medvede Bratislava. A odvtedy som precestoval takmer celé Slovensko, kde sa počas zimnej
sezóny robia otužilecké akcie a pláva sa v rôznych riekach, nádržiach a jazerách. Stretol som
a spoznal veľmi veľa skvelých ľudí.
Okrem zimného plávania sa robia aj letné, kde sa trénuje diaľkové plávanie. Začína sa na
jar jarnou hodinovkou a postupne cez leto hodiny plávania stúpajú až na 6 hodinový pobyt vo
vode. Tak som sa naučil plávať štýl „kraul“, aby som bol aj trochu rýchlejší . Postupne som
sa zlepšoval a keď prišla ponuka na jar tohto roku, že sa stále hľadajú členovia do štafety na
preplavbu kanála La Manche, tak som začal nad tým rozmýšľať. Vravel som si, že keď si ešte
viac zlepším štýl, že by som to mohol zvládnuť. A tak som sa prihlásil do štafety a začal som
trénovať viac ako predtým.
Na takúto akciu je potrebné, aby bolo naplánované všetko do detailu. Ak chcete naozaj
dobrého lodivoda, ktorý vás prevedie na druhú stranu v čo najlepších podmienkach, je potrebné si ho zarezervovať aj 2 roky dopredu a zaplatiť zálohu. Treba, aby ľudia, ktorí budú v štafete,
sa poznali, a preto sme na začiatku júla na Veľkej vode v Košariskách spravili tréning, kde sme
simulovali preplavbu kanála. Naším cieľom bolo preplávať z Anglicka do Francúzska a späť.
Preto sme sa tam „zavreli“ na 30 hodín a skúšali na sebe, aké to je, keď sa nemáte kam schovať,
pretože na lodi sa naozaj nie je veľmi kde schovať, praží vám slnko celý čas na hlavu a prší na
vás, keď je zlé počasie. Plávali sme šiesti plavci. Vždy plával jeden a po hodine ho striedal ďalší.
Siedmy bol náhradník, a zároveň vedúci výpravy. Vyskúšali sme si plávanie v noci a počasie nám
pripravilo aj slnko, aj búrky, takže sme mali všetko. Zhruba 2 mesiace pred plavbou sme začali
s intenzívnym tréningom, ráno, večer, cez deň, kto ako popri práci mohol. Všetky tréningy sme
absolvovali na našej krásnej Veľkej vode a sme veľmi vďační, že tu máme také krásne jazerá,
kde sme sa mohli pripravovať.
29.8.2016 sme dvomi autami vyštartovali na našu plaveckú púť z Bratislavy do Doveru v
Anglicku, čo je cca 1500 km. Na druhý deň po príchode sme kontaktovali nášho lodivoda, ktorý
vlastne určuje, kedy sa môže nastúpiť na pokus. Počasie nám veľmi neprialo, a tak sme aspoň
každý deň chodili do prístavu trénovať. Každý deň bol takmer veterný, na otvorenom mori boli
priveľké vlny a predpoveď nehlásila nič dobré. Na to, aby ste sa na takúto preplavbu vydali,
musia byť veľmi dobré podmienky. Kanál má v najužšom bode cca 32 km. Musíte rátať aj cestu
späť, ktorú sme mali naplánovanú. Termín, ktorý sme mali, bol čas, kedy bol najväčší príliv a odliv, tzv. spring tide, a vtedy sa vo všeobecnosti ani nepláva. Treba vyrátať, kedy nastane odliv, a
s ním vyraziť. Buď okolo obeda alebo okolo polnoci. Skrátene, všetko to treba zosúladiť a dúfať,
že počasie k vám bude prívetivé. Niečo podobné ako keď chcete vystúpiť napr. na Mont Everest. Keď vás počasie nepustí, môžete mať natrénované a všetko pripravené ako len chcetem,
a aj tak sa tam nedostanete. Takto sme v podstate vyčkávali 6 dní, a nič. Na šiesty deň v noci
mali byť podmienky dobré, a tak sme sa o polnoci nalodili. V prístave nefúkal žiaden vietor a
more bolo pokojné. Iné to však bolo na otvorenom mori. Vyviezli sme sa asi 5 km po mori, či sú
podmienky lepšie, ale neboli.
Boli veľmi veľké vlny, a preto
sme sa vrátili späť. Nálada
nebola veľmi dobrá. Boli sme
sklesnutí, všetci sme sa veľmi
tešili a po takmer týždňovom
vyčkávaní sme dúfali, že teraz
to klapne. Na druhý deň sme
sa stretli s lodivodom, ktorý
nám dal ešte jeden termín na
začiatok októbra. A tak sme
po týždni všetko opäť pobalili
a vyrazili späť na Slovensko.
Za tých pár týždňov do
ďalšieho pokusu sme poctivo
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trénovali a dúfali, že tento raz všetko dobre dopadne. 28.9.2016 sme plný
nádejí opäť vyrazili smer Anglicko. Na druhý deň po príchode nás v prístave
privítalo veľmi zlé počasie. Náš lodivod nám volal, že kde sme, že keď nie
sme ďaleko, aby sme to otočili, že počasie bude veľmi zlé celý týždeň. Úplne sklesnutí sme si povedali, že už keď sme tam, tak pár dní zostaneme a
uvidíme. Prvých pár dní bolo presne ako keď sme boli prvý krát. Ale 2.10.
sa počasie umúdrilo a po telefonáte s lodivodom bol dohodnutý nástup z
2. na 3.10. o polnoci. Opäť sme všetky veci nahádzali na loď a vyrazili do
tmy. O jednej hodine v noci sa to konečne podarilo a prvý člen štafety odštartoval našu plaveckú púť. Ja som bol druhý v poradí, čiže o druhej v noci
som vošiel do vody ja. Aby ste mali predstavu, aj striedanie má svoje pravidlá, ktorých dodržiavanie pozorne sleduje rozhodca z kanálovej plaveckej
asociácie (CSA). Plavec, ktorý pláva, po hodine prestane plávať a čaká, kým
do vody vojde plavec, ktorý ho strieda. Vymenia si pozície, a pri tom sa
nesmú dotknúť. Ten, čo plával, vylezie na palubu, a až keď je na nej, môže
striedajúci plavec začať plávať. Tak isto sa plavec nesmie dotknúť lode pri
plávaní. Bol by to koniec pokusu. Pri štafete treba naplánovať aj to, v akom
poradí pôjdu plavci do vody. Závisí to od rýchlosti plávania daného plavca a
všetkých možných poveternostných vplyvov, prúdov, atď. No proste veľká
chémia . Toto poradie sa potom nesmie meniť počas celej plavby.
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Prvý cieľ sme dosiahli,
a teraz ešte zvládnuť
plavbu späť. Len moje
vyčerpanie z morskej
choroby začínalo byť
vážnejšie ako som si
myslel. Tým, že som nič
nezjedol a ani nevypil,
nemal som už energiu
na vytvorenie tepla
a chytila ma vo vode
zimnica. Chlapci ma
ešte z lode povzbudzovali, ale postupne mi v
tých vlnách už dochádzali sily a zimnica sa
stupňovala. Pýtal som
sa na loď. Všetci sme
veľmi dobre vedeli, čo
to znamená. Veľmi mi
to bolo, a stále je, ľúto.
Je za tým obrovský kus
práce všetkých členov
štafety. Ale v danom
momente je zdravie
prednejšie. Tak po 13 hodinách a 1 minúte bol náš pokus o preplavbu kanála La Manche tam a späť ukončený. Táto jedna cesta sa nám započítala a
vytvorili sme nový časový rekord slovenskej štafety. Cesta späť do Anglicka
nám trvala cez dve hodiny a každý sme si v hlavách snažili urovnať všetko,
čo sme za posledných niekoľko hodín prežili. Ja som sa snažil pod dvoma
spacákmi trochu zohriať, ale veľmi sa mi to nedarilo. Až po vystúpení z lode
na pevninu sa mi začal môj žalúdok ako tak stabilizovať. Unavení sme zase
všetko z lode povykladali, nahádzali do áut a tešili sme sa na teplú sprchu.
Na druhý deň sme sa pobalili a vydali späť na Slovensko. Tým sa ukončila
naša výprava na zdolanie kanála La Manche v štafete cestou tam a späť.
Treba ešte povedať, že v samostatnej histórii Slovenska sa podarilo kanál La Manche preplávať piatim Slovákom. Ako prvý bol Zoltán Makai, ktorý
bol účastníkom aj tejto štafety. Štafety boli dve, a my sme boli tretia. Ak
by mal niekto záujem, tak na stránke www.ladovemedvede.sk sa aj o tejto
preplavbe dozvie viac. Je tam celý priebeh deň po dni, sú tam fotky a videá.
Na záver by som sa chcel poďakovať celej mojej rodine, všetkým známym aj neznámym, ktorí sa o nás báli, držali nám palce a podporovali nás.
Tak isto aj sponzorom, pretože toto podujatie je veľmi finančne náročné
a bez nich by to bolo omnoho komplikovanejšie. Tak isto patrí poďakovanie
aj pánovi Blažejovi Slabému, ktorý svojou zanietenosťou rozširuje rady otužilcov, a to najmä u nás, v Dunajskej Lužnej. Veď nebyť jeho, tak by som tu
dnes možno ani nemal o čom písať. A ja dúfam, že tento článok možno opäť
niekoho naštartuje a privedie k niečomu veľkému. Máme tu na to výborné
podmienky, ktoré nám môže závidieť celé Slovensko. Máme tu ľudí, ktorí
majú dlhoročné skúsenosti, či už s plávaním alebo otužovaním a sú ochotní
podeliť sa o svoje skúsenosti. Bolo by to na škodu, ak by sme to nevyužili
v čo najväčšej miere.
Všetkým Vám želám krásne vianočné sviatky,
plné pokoja a príjemne stráveného času s najbližšími.

More bolo pri štarte pri Anglicku pokojné. Čím sme boli ale ďalej od
pobrežia, tým sa vlny zväčšovali. Rozfúkal sa aj silnejší vietor. Voda mala
v priemere 16°C. Veľa ľudí sa pýta, či sme plávali v neopréne. Plávalo sa
iba v plavkách a v plaveckej čapici. Bez zázračnej mastičky na tele, ako si
niektorí myslia. Tým, ako sa zväčšovali vlny, sa zväčšovalo aj hojdanie na
lodi. Naša loď bola čisto rybárska, to znamená, že nemá kýl a stabilita je
ako keď si predstavíte škrupinku z orecha vo vlnách. Na základe skúseností
niektorých členov štafety, ktorí už plávali La Manche v štafete alebo ako
sólo plavci, sme sa aj na toto snažili pripraviť. Mali sme všetky možné prostriedky proti nevoľnosti. No vlny neboli s nami, a hrali sa s našou loďou ako
s hračkou. Na mne sa príznaky morskej choroby objavili ako u prvého v poradí. Toto moje trápenie sa začalo po prvom mojom plávaní a pokračovalo
celých ďalších 12 hodín. Všetko, aj to málo, čo som zjedol a vypil, hneď išlo
von. V podstate všetci členovia štafety, okrem vedúceho, občas „nakŕmili“
rybičky . Pre mňa to bolo obrovské trápenie, ktoré som si nikdy predtým
nevedel predstaviť. Ale bojovali sme, a po cca 11 hodinách sme boli na
dosah Francúzskeho pobrežia. Plavec, ktorý začínal ako prvý, to mal v pláne už doplávať. No prúdy tam boli tak silné a vlny tak veľké (1-2m), že ani
po hodine plávania to nedoplával. Tak vyšlo ďalšie striedanie na mňa. Mal
som tú česť, že som si mohol „tľapnúť“ s kameňom na Francúzskej strane.

Martin Haizer
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PREDSEDNÍČKY SOCIÁLNEJ KOMISIE Z VIANOČNÉHO STRETNUTIA PRE DÔCHODCOV

V rýchlom behu dní nášho uponáhľaného
sveta prišiel čas Vianoc. Čas sviatočný, čas
výnimočný, čas priam zázračný. Vošiel do našich príbytkov so všetkým, s čím si spájame
najkrajšie sviatky roka.
Vážený pán starosta, vážení poslanci
obecného zastupiteľstva, vážení členovia Komisie sociálnych vecí, zdravotníctva a opatrovateľskej služby, ako aj zamestnanci obecného úradu, vážení spoluobčania.
Som poctená, že mi bola pridelená táto
milá úloha a môžem Vás v tento sviatočný
deň privítať už tradične v takomto hojnom
počte, a predsa netradične prvýkrát vo veľkej
sále MKS. Aj to je známka obľúbenosti tohto
podujatia a teší ma, že naša komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a opatrovateľskej
služby pri OZ Dunajská Lužná mala možnosť
opäť v spolupráci s obecným úradom a MKS
pre Vás, dôchodcov, pripraviť príležitosť na
spoločné vianočné stretnutie, ako aj príležitosť zapriať a poďakovať našim jubilantom.
Ďakujem všetkým za spoluprácu.
Chceme dosiahnuť, aby si naši starší občania uvedomili, že na nich nezabúdame, že
si vážime ich celoživotnú prácu a skúsenosti.
Tajomstvom peknej staroby je tešiť sa z každého prežitého dňa, z maličkostí, ktoré im
robia radosť. Majme úctu k starým ľuďom
a buďme im nápomocní pri každom ich kroku, aby sme sa dostatočne zavďačili za ich
lásku a pomoc.
Tíško prichádza tento zvláštny čas, keď
sa stretávajú rodiny, príbuzní a známi, keď si
sadáme k spoločnému stolu, aby sme sa tešili z jedinečnej sily, ktorej hovoríme rodinné
puto. V tento sviatočný čas chceme byť dobrí
navzájom k sebe, chceme každému rozdávať
len radosť.
Čas, kedy sa snažíme aspoň na chvíľu zastaviť a zaspomínať si na chvíle prežité v tomto roku.
Spomíname si aj na svojich blízkych, ktorí
sú ďaleko. Spomíname si na svojich blízkych,

ktorí už, bohužiaľ, nie sú medzi nami, ale stále žijú v našich srdciach a spomienkach. Prosím, venujme im symbolickú chvíľku ticha.
Staroba patrí do scenára života každého
človeka. Je to časový úsek, ku ktorému všetko smeruje, aby človek mohol lepšie pochopiť zmysel života. Starneme od chvíle, ako
sme sa narodili. My mladší si to neuvedomujeme. Myslíme si, že na všetko máme veľa
času, ale život nám všetkým môže pripraviť aj
ťažké životné okolnosti či nepríjemné chvíle a
okamihy, lebo aj tie patria k životu.
Práve na tieto chvíle sme mysleli v našej komisii sociálnych vecí, keď sme pripravili projekt prijatia terénneho sociálneho
pracovníka, ako aj, keď sme sa rozhodli pre
zachovanie obľúbenej prepravnej služby „Sociálny taxík“. Dovoľte mi, aby som v mene
komisie poďakovala poslancom obecného
zastupiteľstva, ako aj starostovi obce, ktorí
dali projektu zelenú a zároveň vám predstavila pani Mgr. Ingrid Potrokovú, ktorej prijatie
na post terénneho sociálneho pracovníka sa
preukázalo ako veľmi potrebné a užitočné
rozhodnutie.... Za krátky čas už pomáhala našim spoluobčanom v 30-tich prípadoch, ktorí
sa ocitli v náhlej hmotnej núdzi alebo potrebovali svoje okolnosti riešiť na úradoch, či zabezpečiť opatrovanie blízkej osoby. Prosím, s
dôverou sa na ňu obráťte v prípade potreby.
Vianočné sviatky v každom z nás upevňujú základné ľudské hodnoty, ale my sa snažíme pomáhať práve tým najzraniteľnejším
počas celého roka. Veď nie náhodou sa vraví,
že vyspelosť spoločnosti sa dá merať úrovňou
starostlivosti o bezbranných, deti, starých a
chorých. Preto si dovolím predstaviť Vám celú
komisiu sociálnych vecí, zdravotníctva a opatrovateľskej služby, lebo treba oceniť prácu
všetkých, aj tých ktorí pracujú ticho, obetavo
v úzadí. Sú to Ing. Oľga Reptová, Ing. Frantisek
Solař, Mgr. Katarína Palicová, Anna Kissová,
PhDr. Róbert Široký, Ľudovít Linka a zapisovateľka komisie, pani Zuzana Mészárosová.
Tento čas je však aj časom bilancovania.
Pri tejto príležitosti Vám všetkým chcem, vá-

žení spoluobčania, poďakovať za Vašu celoživotnú prácu. Za prácu vykonanú vo Vašich
domácnostiach, na Vašich pracoviskách, ako
aj za prácu v prospech našej obce.
Želám vám radostné a pokojné prežitie
vianočných sviatkov, aby sa vám splnili Vaše
sny, priania a predsavzatia.
V mene celej komisie sociálnych vecí,
zdravotníctva a opatrovateľskej služby, ako aj
v mene obecného zastupiteľstva, ale aj osobne, Vám želám do nasledujúcich krásnych
vianočných dní, nech sú naplnené spolupatričnosťou človeka k človeku. Človek sa musí
vedieť tešiť i zo šťastia toho druhého, svojím
postojom a činmi vyjadriť svoj úprimný vzťah
k životu, k ľuďom, a tak dokázať, že je naozaj
človekom.
Zvlášť chcem pozdraviť našich chorých
spoluobčanov a popriať im skoré uzdravenie
a veľa psychických a fyzických síl.
Ďakujeme sponzorom pani Oľge Hlinkovej, ktorá zabezpečila čaje od Oľgy Nemcovej
z Banskej Bystrice, ako aj spol. Dobré jablká.
Zároveň Vám všetkým prajem, aby ste
do nového roka vykročili šťastnou nohou a s
optimizmom, nezabudnime však na ľudskosť,
toleranciu, vzájomnú pomoc a porozumenie.
Šťastné, veselé a požehnané vianočné
sviatky!
Ing. Eva Takáčová, predsedníčka komisie,
poslankyňa OZ
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MEDZINÁRODNÉ REZBÁRSKE SYMPÓZIUM 2016
V prvý septembrový týždeň sa nám v obci podarilo zorganizovať ďalší ročník medzinárodného rezbárskeho sympózia. Prvýkrát sa plenéru zúčastnila akademická maliarka. Touto skutočnosťou sme ponúkli
návštevníkom trochu odlišný pohľad na podujatie, kde tento raz umelci vytvorili 4 drevené plastiky. Okrem
toho sa pán Jaroslav Slavík už tradične venoval našim deťom prezentáciou svojej práce – tvorbou marionet
, a opäť mal u nich veľký úspech.
Rozprávka O Pampúšikovi (polychromovaná borovica) a alegória Archanjeli – poslovia nádeje (taktiež
polychromovaná borovica) sú dielom akademickej maliarky Oľgy Bukowskej z Poľska. Tieto skulptúry sú
už súčasťou interiéru Obecného úradu.
Lavičku s rozprávkovým motívom „Broučci“ (javor, kombinovaný s orechom), podľa rozprávky Jana
Karafiáta, vytvorila Mgr. Vlasta Koběrská.
Posledným dielkom vytvoreným na našom tohtoročnom plenéry je moja lavička– Pocta našej striebornej Banskej Štiavnici (z javora).
Veľký záujem vzbudzujú u návštevníkov Galérie v parku vyrezávané lavičky. Ak sa nám podarí budúci
rok zrealizovať podobné sympózium, radi by sme pokračovali práve v tvorbe takýchto výtvarných diel, ktoré by v prípade záujmu mohli byť inštalované i v iných verejných priestoroch obce Dunajská Lužná.
Rád by som sa touto formou poďakoval obecnému zastupiteľstvu za podporu aj tohtoročného rezbárskeho sympózia v Dunajskej Lužnej. A celkom na záver by som jemu, ale i všetkým obyvateľom našej
obce, chcel k nastávajúcim sviatkom zapriať to, čo nám na jednej z predvianočných návštev i na „písme
zakoledoval „náš vzácny slovenský poét pán Milan Rúfus ... :
„...so želaním opravdových Vianoc, aby sa tento sviatok stal tým, čím po stáročia bol, nie javiskom hiku
márnosti a jej reklamy.“
Juraj Mertuš

POŠTOVÉ HOLUBY – LETU ZDAR

DRUŽSTVO ŽIEN PRI OFK DUNAJSKÁ LUŽNÁ

Vážení spoluobčania, dovoľte nám, aby sme Vás
v krátkosti informovali o dosiahnutých úspechoch našich členov Základnej organizácie chovateľov poštových holubov Dunajská Lužná počas pretekovej sezóny
v roku 2016.
Hlavná preteková sezóna v mesiacoch máj – júl
2016 pozostávala zo16 pretekov z Česka a Nemecka
v rozpätí od 160 – 750 km. Po sčítaní bodov v jednotlivých pretekoch vyšlo takéto poradie najúspešnejších
chovateľov:
1) František Konrád (13) získal 4 061 bodov
2) Ladislav Madaj (15) 		
4 039 bodov
3) Jozef Géhry (16) 		
3 916 bodov

Po skončení súťažného ročníka II. ligy žien západ A 2015/2016 som bol oslovený
vedením klubu OFK, aby som sa ujal uvoľneného trénerského postu, nakoľko pán
Tibor Balga prevzal trénovanie našej prípravky U10.
V letnom období voľna a dovoleniek sme toho veľa nenatrénovali a chýbali nám
aj prípravné zápasy. Našou veľkou výhodou však bol široký káder. Dievčatá hrali každý
zápas s vysokým nasadením a obetavosťou. Doplatili sme však na dlhodobé zranenia,
ktoré v priebehu súťaže nastali, a taktiež, že pri ženách je prirodzené, že chcú, a aj sa
stanú, matkami. Z tohto dôvodu prestali v tejto sezóne hrávať kapitánka Petra Kaiserová a Júlia Dinková (Hermannová). Preto sa nám ku koncu jesennej časti súčasného
ročníka zúžil káder natoľko, že sme mali problém zostaviť tím na posledné stretnutia.
Súčasné obdobie voľna chceme využiť na doliečenie zranení, stabilizáciu kádra
a, samozrejme, popracovať na zlepšení našej hry, či po technickej alebo rýchlostnej
stránke. V našom družstve žien prevláda viacero mladých perspektívnych dievčat,
ktoré dopĺňajú skúsené hráčky. Toto vytvára predpoklad rastu nášho tímu, aby dievčatá mali radosť z hry, a zároveň ju rozdávali svojim priaznivcom.
Na záver sa chcem poďakovať za spoluprácu pri vedení a starostlivosti o tím vedúcemu družstva Imrichovi Juhošovi i vedeniu nášho klubu OFK Dunajská za podmienky,
ktoré vytvorili a vytvárajú pre úspešný rozvoj ženského futbalu u nás v spolupráci
s predstaviteľmi našej obce.
Mgr. Ladislav Fehér

Na rozhraní mesiacov august – september 2016
pokračovala preteková sezóna mláďat (súťažia len holuby ročníka 2016). Toto súperenie pozostávalo z piatich pretekov z Česka v rozpätí od 160 – 360 km. A dopadlo to takto:
1) Róbert + Richard Varga (11 ) získal 1 201 bodov
2 Jozef Géhry (15)
1 118 bodov
3) Ladislav Madaj (23)
999 bodov
Poradové číslo v zátvorke za menom chovateľa
udáva jeho umiestnenie aj v rámci celého Oblastného
združenia
chovateľov
poštových holubov Bratislava v konkurencii cca.
120 chovateľov.
Výbor ZO CHPH,
Dunajská Lužná
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STOLNOTENISOVÝ TURNAJ V TERCHOVEJ

STOLNOTENISOVÁ SEZÓNA 2016/2017

Minulý rok počas Dňa obce Dunajská Lužná sme od prítomných
hostí z Terchovej dostali pozvanie na 4. ročník medzinárodného
stolnotenisového turnaja družstiev. V sobotu 17.9.2016 sme sa
tohto vysoko dotovaného turnaja zúčastnili. Najprv by sme chceli
poďakovať organizátorom z Terchovej pod vedením pána Vladimíra Vallu za perfektné zorganizovanie turnaja, s nápojmi všetkého
druhu, chlebíčkami a vynikajúcim záverečným gulášom, pri ktorom
sme dostali pozvanie aj na budúcoročný 5. ročník.
Dunajská Lužná bez Jána Beleša, nie v najsilnejšom zložení
(Baláž, Cholvadt, Lunák, Pogáč) v semifinále porazila Terchovú 2
14:4. Vo finále, do ktorého sa prebojovala Terchová 1, po víťazstve
nad silným družstvom z českého Velehradu, sme s ňou viedli 8:6.
Nakoniec sme remizovali 9:9. 1. miesto získala Terchová 1 vďaka
lepšiemu skóre zo setov vo vzájomnom zápase. Tretie miesto získal
český Velehrad. Poľské družstvo sa nedostavilo. Najlepším naším
hráčom bol Lunák, ktorý celkove získal 6 bodov plus 2 x ½ bodu
za 2 štvorhry. Pogáč získal 5 bodov plus 2 x ½ bodu za 2 štvorhry,
Baláž 5 bodov plus 1 x ½ bodu za štvorhru a Cholvadt 4 body plus
1 x ½ bodu za štvorhru. Krásny pohár za 2. miesto a celú finančnú
odmenu venovalo naše družstvo mladému Tomášovi Pogáčovi za
jeho vynikajúce výsledky v A aj B družstve v uplynulom ročníku.

A-družstvo hráva v 5. lige, B-družstvo v 7. lige. Pod 7. ligou sú ešte
dve 8. ligy. Taký úspešný začiatok sezóny obidve družstvá Dunajskej Lužnej ešte v histórii stolného tenisu nemali a neviem, či to ešte niekedy
zopakujú. A-družstvo 5 zápasov a 5 víťazstiev, B-družstvo 6 zápasov
a 6 víťazstiev. Po takýchto výsledkoch je zrejmé, že pri voľbe najlepších
športovcov SR v r.2016 sa bude rozhodovať medzi Saganom, Cibulkovou
a A- a B-družstvom Dunajskej Lužnej v stolnom tenise.
Zásluhu na tom majú všetci hráči, z ktorých sa predovšetkým tí mladší výrazne zlepšili. Najlepšie výsledky tradične dosahuje najlepší hráč celej súťaže Ján Beleš. Vynikajúce výsledky dosahuje naša súčasná dvojka,
mladý Tomáš Pogáč. Miro Lunák hráva za A-družstvo aj B-družstvo, čo je
výrazná pomoc pre B-družstvo. Veľmi sa zlepšil Bohuš Mička. Dobré výsledky dosahujú tiež Pavol Cholvadt z A-družstva a Samir Awwad, Beleš
Jozef, Peter Benko, Peter Kapustík a Michal Kolev, všetci z B-družstva.
Pripájame aktuálne tabuľky 5.ligy a 7. ligy. A-družstvo nie je prvé iba
kvôli horšiemu skóre. B-družstvo nie je prvé, pretože 1 týždeň pauzovalo,
keďže v 7. lige je nepárny počet družstiev.
Stolní tenisti by sa týmto chceli poďakovať za podporu od Obecného
úradu a od ZDŠ.
Ivan Baláž, 0902 313 786, ivan.balaz@stuba,sk
predseda stolnotenisového oddielu.
Tabuľka 5. ligy po 5. kole.

Ivan Baláž, predseda stolnotenisového oddielu.

Tabuľka 7. ligy po 7. kole. Poznámka: po 15. kole je preklep.

zľava Pavol Cholvadt, Tomáš Pogáč, Ivan Baláž, Miro Lunák

Víťazné družstvo Terchová 1
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ZDRAVOTNO-RELAXAČNÉ CENTRUM INFORMUJE 				
Naše Zdravotno-relaxačné centrum, ktoré pre Vás, ako
vlastnú investíciu, postavila naša spoločnosť IMOL s.r.o.
pred viac ako troma rokmi, začína „praskať vo švíkoch“. Som
veľmi rád, že moja myšlienka, vybudovať takéto zariadenie,
mala taký veľký význam. Pomáha deťom, ľuďom z našej
obce v dochádzaní za lekármi, ale, samozrejme, aj za zdravotným cvičením a relaxom.
Ambulancie, v ktorých v prevažnej miere poskytuje zdravotnú starostlivosť UNsP Milosrdní bratia z Bratislavy, sú využité od skorého rána až do popoludnia či večera. Z telocvične na druhom poschodí sme oddelili časť, aby sme vytvorili
ďalšiu miestnosť pre odborné ambulancie. Týmto by som
Vás chcel upozorniť aj na zmeny v ZRC o presunoch ambulancií v rámci budovy, ale i o vytvorení nových ambulancií.
Na prízemí okrem všeobecného lekára nám pribudla Pediatrická ambulancia, kde sa tým najmenším venuje pani
MUDr. Rašková.
Na 1. poschodí sme popresúvali odborné ambulancie
v rámci poschodia a UNsP Milosrdní bratia pridali k ambulancii FRO aj všeobecnú a plastickú chirurgiu, č. dv. 200201, ktorá sa bude rozbiehať od začiatku decembra.
Na 2. poschodí nájdete presunuté ambulancie z prvého
poschodia, a to reumatologickú, diabetologickú, dermatologickú, cievnu a kardiologickú. Pripravujeme pre Vás ďalšiu zubnú ambulanciu, tiež na druhom poschodí.
Podrobnosti o týchto zmenách, o ordinačných hodinách,
kontaktoch, cvičeniach v telocvični Medeola, či akciách

POZOR NA POŽIARE V OBDOBÍ
VIANOC A NOVÉHO ROKU
Vianoce sú najkrajšie a najmilšie sviatky v roku. Všade horia sviečky, stromčeky sa ligocú v každom okne, niektoré rodinné domy vyzerajú
ako z rozprávky. Mnohí z nás sú v predvianočnom čase milší, citlivejší,
je v nás viac pozitívnych prejavov k ľuďom. Táto nádhera však veľakrát
skončí zle. Za žiarivou idylkou sa môže skrývať veľké nebezpečenstvo.
Štatistiky požiarovosti sú aj v tomto období neúprosné. Práve požiare v
domácnostiach sa vyskytujú omnoho častejšie v zime. Každoročne pribúda neradostný počet varovných čísel, pod ktoré sa v mnohých prípadoch
podpisuje ľudský činiteľ ako je nedbalosť, ľahostajnosť a podceňovanie
požiarneho rizika pri používaní otvoreného ohňa. Túto neradostnú štatistiku požiarovosti v nemalej miere napĺňajú aj deti, ktoré sú v tomto predvianočnom čase ponechané bez dozoru dospelých, ich nekontrolované
hry sa mnohokrát končia požiarom!
Najčastejšou príčinou požiaru počas Vianoc sú elektrické osvetlenie
a sviečky na stromčeku. Akonáhle príde ku skratu a stromček je príliš suchý, požiar sa začne šíriť veľmi rýchlo. Preto radšej svetielka po odchode z domu vypnite. Ale aj klasické sviečky spôsobujú spomedzi všetkých
dekorácií vysoké percento požiarov v domácnostiach. Horiace sviečky,
ani žiaden iný otvorený oheň, by ste nemali nechávať bez dozoru. Venujte zvýšenú pozornosť a opatrnosť pri používaní vianočných prskaviek
a inej zábavnej pyrotechniky. Majte na mysli, čo všetko sa môže stať pri
nesprávnej manipulácii. Žiadna po domácky vyrobená svetlica alebo delobuch nepatrí do rúk dospelým, a najmä deťom! Pri odpaľovaní svetlíc
alebo prskaviek vzniká otvorený oheň, ktorý sa veľmi často stáva iniciátorom vzniku požiaru a mnohokrát aj ťažkých zranení.
Prajeme Vám, aby tohtoročné sviatočné dni priniesli pohodu a oddych a vyhli ste sa požiarom. Zároveň Vám hasiči prajú príjemné vianočné
sviatky a krásneho Silvestra.
pplk. Ing. Bartošová, OR HaZZ v Pezinku

platená inzercia

neziskovej organizácie Zelená Dunajská Lužná nájdete na
stránke www.zrc.sk
Záverom by som chcel popriať Zdravotno-relaxačnému
centru, aby toto moje dielo naďalej pomáhalo a bolo osožné každému, či tomu, kto tam pracuje, uzdravuje, precvičuje, ale i širokej verejnosti, ktorá tieto priestory využíva
a navštevuje.
Prajem Vám všetkým krásne, pokojné Vianoce a úspešný
celý rok 2017.
riaditeľ Zdravotno-relaxačného centra
a konateľ spoločnosti IMOL s.r.o. Ing.Eugen Oltus
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95. VÝROČIE OFK DUNAJSKÁ LUŽNÁ
ocenení:

Anton Patrnčiak
Júlia Dinková

cena obce a čestný prezident
OFK Dunajská Lužná
cena starostu
a čestný člen OFK Dun. Lužná

Csomor Ján

čestný člen OFK Dunajská Lužná

Gróf Ladislav

čestný člen OFK Dunajská Lužná

Haruštiak Milan

čestný člen OFK Dunajská Lužná

Hrajnoha Milan

čestný člen OFK Dunajská Lužná

Hubert Fridrich

čestný člen OFK Dunajská Lužná

Jančok Vladimír

čestný člen OFK Dunajská Lužná

Karl Ladislav

čestný člen OFK Dunajská Lužná

Marušinec Tibor

čestný člen OFK Dunajská Lužná

Mihaliak Milan

čestný člen OFK Dunajská Lužná

Pavelka Pavel

čestný člen OFK Dunajská Lužná

Sabo Ján

čestný člen OFK Dunajská Lužná

Végh Koloman

čestný člen OFK Dunajská Lužná
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