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DETI, OCKOVIA AJ MAMY, POĎTE SI ZABEHAT!

Vážení spoluobčania,
pozývame Vás na prvý ročník akcie „BEH DUNAJSKÁ LUŽNÁ“, ktorý sa uskutoční dňa 10.06.
2017 v dopoludňajších hodinách na hrádzi obce
Dunajská Lužná. Pretekať sa bude v detských kategóriách: detské behy do troch rokov, škôlkari, školáci 1. stupeň, školáci 2. stupeň a nebude
chýbať ani hlavný beh na 10 km a hobby beh na
5km pre dospelých. Veríme, že si prídete zabehať v hojnom počte, prípadne bežcov povzbudiť.
Viac informácií nájdete na
www.behdunajskaluzna.sk
alebo FB/behdunajskaluzna
Teší sa na Vás realizačný tím.
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INFORMÁCIA STAROSTU OBCE
Milí spoluobčania, vzácni priatelia,
opäť sme sa ocitli na prahu jarného obdobia. Je to čas, kedy sa prebúdza príroda a my, ľudia, hľadáme nový prílev
energie. Začíname skrášľovať svoje obydlia i prostredie v ktorom žijeme. Dovoľujem si Vás aj touto cestou požiadať
o účasť na jarných verejných brigádach. Osobitne prosím spoločenské organizácie, ktoré poberajú od obce finančné príspevky, aby priložili svoju ruku k dielu a pomohli vyčistiť a skrášliť našu obec. Všetkým zúčastneným vopred
úprimne ďakujem.
S príchodom jari každoročne rastie intenzita stavebnej činnosti. Najväčší záujem je o výstavbu v nových lokalitách obce. Táto činnosť sa zákonite nestretáva s pozitívnym ohlasom nielen pôvodných obyvateľov, ale i občanov,
ktorí sa do obce prisťahovali. Hlavné dôvody odporu voči novej výstavbe sú rastúca hustota osobnej i nákladnej
dopravy a nedostatočná občianska vybavenosť pre narastajúci počet obyvateľov, a s tým súvisiace obmedzovanie súkromia a znižovanie
kvality života.
Rozvoj obce sa uskutočňuje podľa regulatívov schváleného územného plánu a jeho zmien a doplnkov z rokov 2006, 2008 a 2009. Rozvoj
našej obce je potrebný. Je však nutné realizovať ho rozumne, postupne, a nie za každú cenu. Vari najdôležitejším bodom môjho volebného
programu bolo a je zosúladiť rozvoj výstavby domov a bytov s rozvojom infraštruktúry a občianskej vybavenosti. Niekomu sa môže zdať,
akoby som na svoj sľub zabudol. Opak je však pravdou.
Denne musím čeliť rastúcim tlakom investorov, osobným invektívam a vyhrážkam, či dokonca trestným oznámeniam. Moje stanovisko je však neochvejné: realizácia územného plánu musí korešpondovať s celkovým rozvojom infraštruktúry, a jeho napĺňanie musí byť
postupné.
Bývalé vedenie obce i poslanci obecného zastupiteľstva snáď pod vidinou skorého začatia výstavby R7 a na základe kladných stanovísk
vtedajších ministerstiev a dotknutých orgánov schválili množstvo investičných zámerov, ktoré sa v našej obci aktuálne realizujú. Ich zrušenie, či zastavenie je v súčasnosti nemožné. Výklad zákona totiž je, že i keď stavebník nezačal so stavbou okamžite po vydanom územnom
rozhodnutí, či stavebnom povolení, ak počas doby ich platnosti požiada o predĺženie, stavebný úrad mu musí vyhovieť.
Naša obec je krásna a dobre situovaná, preto vari ani netreba zdôrazňovať, že silnejú tlaky na zahájenie stavieb v nových lokalitách.
Naplno využívam svoj mandát a možnosti, ktoré mi legislatíva poskytuje, a odsúvam tieto pokusy minimálne do doby, kým nebude daná do
prevádzky rýchlostná komunikácia R7. Snahu o sanáciu už aj tak kritickej dopravy cez našu obec však narúša búrlivá výstavba v okolitých
obciach Kalinkovo, Hamuliakovo, Miloslavov i v ostatných obciach na východ a severovýchod od Šamorína. Rozhodnutia zastupiteľstiev
a vedení týchto obcí však ovplyvniť nedokážeme.
Stručný prehľad piatich najväčších investičných akcií schválených bývalým vedením obce a poslancami bývalých obecných zastupiteľstiev, ktoré sa aktuálne budujú v našej obci si môžete prezrieť v prehľadnej tabuľke.

Územné
rozhodnutie
(k času
vydania stav.
povolenia boli
platné)

Stavebné
povolenie

Povolenia stavieb

Green Vilage (ul. Orechová – Hlavná)

2008

2010

Venti, s.r.o.

IS MONT, s.r.o.

Studená ulica (Košariská ul.), smer železnica

2009

2012

Michal Ilavský

DL1 s.r.o., Benalex, s.r.o.,
MR Houses, s.r.o., Raveco, s.r.o.

Galeria (Orechová ul.)

2008

2015

Ing. arch. Otto Csáder

Galéria

2009

2016

František Kmeť

Grunder, s.r.o.

2010

2014

Libris Urbis, s.r.o.

RDL Invest, s.r.o.

Názov stavby

Výstavba rodinných domov (za Maštaľou),
Nové Košariská
Výstavba komunikácie a 20 rad. rod. domov
ul. Pri Kniežacích mohylách

Názov pôvodného
stavebníka

Názov aktuálneho stavebníka
(pôv. stavby)

Napriek uvedeným stavbám, ktorých realizácii zo zákona nemôžeme zabrániť, pevne verím, že v najbližších 2-3 rokoch sa nám podarí
zosúladiť rozvoj obce, infraštruktúry a občianskej vybavenosti tak, aby jej zákonitý rast kráčal ruka v ruke so zvyšujúcou sa kvalitou bývania
a spríjemňovaním životného prostredia pre nás všetkých.
Záverom si dovolím s radosťou skonštatovať, že s jarným slnkom začala i fyzická realizácia rýchlostného obchvatu R7. Pri tejto príležitosti
by som Vás rád poprosil o zhovievavosť a toleranciu zvýšeného pohybu nákladných áut a stavebnej mechanizácie, ktorá sa v súvislosti so
stavbou tejto prepotrebnej dopravnej tepny vo zvýšenej miere deje v našej obci. Budujú dielo, na ktoré sme čakali vari štvrťstoročie. Verím,
že po prechodnej dobe nevyhnutného dopravného diskomfortu bude naša tolerancia ocenená podstatne zjednodušenou dopravou a výrazne vyššou kvalitou života v našej obci.
S úctou a poďakovaním Štefan Jurčík, starosta obce

ÚDAJE O OBYVATEĽOCH DUNAJSKEJ LUŽNEJ ZA ROK 2016
počet obyvateľov prihlásených k trvalému pobytu k 31.12.2016 bolo 6 296
Narodilo sa 93 detí, zomrelo 30 občanov, odsťahovalo sa 146 občanov, prisťahovalo sa 411 občanov.
Zuzana Mészárosová, evidencia obyvateľstva, Obecný úrad Dunajská Lužná
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DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
Vzhľadom na to že, v roku 2016 dosiahla obec Dunajská Lužná 6000
obyvateľov, zvyšuje sa hodnota pozemkov podľa prílohy č. 2 zákona č.
582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to pre druhy pozemkov:
záhrady, zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy z hodnoty 1,85
na 2,12 (v eurách /m2), čo má vplyv na zvýšenie dani z nehnuteľnosti na
tieto druhy pozemkov.
Hodnota pozemku vstupuje do výpočtu základu dane podľa § 7
odst. 2: Základom dane z pozemkov podľa § 6 ods. 1 písm. b), c) a e) je
hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty
pozemkov za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 2, ak v odseku 7 nie je uvedená iná
hodnota pozemku podľa § 6 ods. 1 písm. e).
Príloha č. 2 k zákonu č. 582/2004 Z. z. v znení zákona č. 460/2011 Z. z.
Obec s počtom obyvateľov
k 1. januáru
prísluš. zdaňovacieho obdobia

Záhrady, zastavané plochy
a nádvoria, ostatné plochy
(v eurách/m2)

do 1 000 obyvateľov

1,32

od 1 001 do 6 000 obyvateľov

1,85

od 6 001 do 10 000 obyvateľov

2,12

od 10 001 do 25 000 obyvateľov

2,65

nad 25 000 obyvateľov

3,31

obce, ktoré sú sídlom okresu

4,64

obce, ktoré sú sídlom kraja

5,31

Bratislava

5,97

Výpočet dane z pozemkov pre záhrady, zastavané plochy a nádvoria
a ostatné plochy:
Daň = základ dane (hodnota × výmera) × sadzba dane
Príklad, ako sa navýši daň z nehnuteľnosti pre druh pozemkov – záhrady,
zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy na rok 2017 oproti roku
2016 pre pozemok o výmere 400 m2:
Daň za rok 2016 = základ dane (1,85 × 400) × 0,5 % = 3,7 EUR
Daň za rok 2017 = základ dane (2,12 × 400) × 0,5 % = 4,24 EUR
Ing. Ildikó Eštoková
Referát daní a poplatkov

PROSBA O POMOC
Už niekoľko mesiacov máme v našej obci zopár nevybúrených
mladíkov. Okrem toho, že pravidelne poškodzujú detské ihriská, na
prelome rokov sa vybúrili na obecných smetiakoch.
Výsledok bolo 8 zničených smetných košov v hodnote 800 €.
Začiatkom marca si to „odvážne rozdali“ s veľmi silným protivníkom, detským ihriskom v časti Nová Lipnica, výsledkom sú zdevastované schodíky, rozlomený žľab a pre zdravie nebezpečný
inventár pre našich najmenších. Vzniknutá škoda presahuje 1000
€. O niekoľko dní neskôr sme zistili ďalších 5 poškodených smetných košov v hodnote 500 €. Keďže nevieme, ako dlho bude trvať
puberta u týchto vydarených jedincov, naliehavo prosíme našich
občanov o spoluprácu. Privítali by sme akúkoľvek informáciu, či
už na obecný úrad, štátnu alebo obecnú políciu, ktorá by viedla
k odhaleniu vandalov a prispela k ochrane spoločného majetku.
Vzhľadom na skutočnosť, že sa začali množiť kôpky rôzneho,
najmä biologického, odpadu na obecných pozemkoch, chceme
upozorniť obyvateľov obce, že v prípade odhalenia takejto činnosti
sa vystavujú sankcii až do výšky 1500 €. Všetci pôvodcovia odpadu,
ktorí uhradili obci poplatok za komunálny odpad, môžu odovzdať
takýto odpad bezplatne na zbernom dvore v stredu a v sobotu.
Tel. č.: 02/402 598 14 – odkazovač OÚ
0917 325 807 – obecná polícia
158, 112 – polícia SR
Jaroslav Nosko, Hospodárska správa OCÚ

ELEKTRONICKÁ SCHRÁNKA OBCE
(ORGÁNU VEREJNEJ MOCI)
Elektronická schránka je určená na elektronickú komunikáciu občanov a podnikateľských subjektov s orgánmi verejnej moci. Elektronickou
komunikáciou sa rozumie zasielanie elektronických podaní a doručovanie elektronických dokumentov prostredníctvom stránky www.slovensko.sk. Tento spôsob komunikácie umožňuje nahradiť súčasnú komunikáciu v listinnej podobe.
Elektronické podanie, vrátane príloh, má rovnaké právne účinky ako
návrh na začatie konania, žaloba, žiadosť, sťažnosť, vyjadrenie, stanovisko, ohlásenie alebo iný dokument, vrátane príloh, ktoré sa podávajú alebo doručujú orgánu verejnej moci v listinnej podobe.
Služba všeobecnej agendy je podanie, ktoré je neanonymné a podpisované zaručeným elektronickým podpisom. Umožňuje vytvoriť podanie
vyplnením na to určeného formulára, ktoré podávajúci odošle zvolenému orgánu verejnej moci.
Obyvatelia Dunajskej Lužnej môžu tiež využívať služby samosprávy
v elektronickej forme. V praxi to znamená, že občania môžu svoje podania podávať priamo zo svojho počítača prostredníctvom elektronických
schránok, bez povinnosti prísť osobne na obecný úrad.
Samozrejme, aj naďalej zostane možnosť podávať žiadosti, podnety
a inú korešpondenciu osobne na obecnom úrade, prípadne prostredníctvom pošty. Elektronické a osobné podania sú rovnocenné – to znamená, že občan, resp. podnikateľ si môže vybrať, akú formu komunikácie
s obecným úradom zvolí.
Podmienkou pre elektronickú komunikáciu je eIDkarta, teda tzv. elektronický občiansky preukaz s čipom, v ktorom je uložený tzv. zaručený
elektronický podpis. Ten je rovnocenný s písomnou podobou vlastnoručného podpisu.
Nezamieňajme si komunikáciu prostredníctvom mailu a prostredníctvom elektronických schránok so zaručeným elektronickým podpisom.
Korešpondencia mailom nie je rovnocennou s písomným podaním alebo
elektronickým podaním.
Zákonnú povinnosť zaviesť elektronické služby ukladá orgánom verejnej moci, teda aj samosprávam, zákon č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente. Podľa tohto predpisu najneskôr od 1. novembra 2016 musia všetky orgány verejnej moci prijímať elektronické podania, vytvárať elektronické rozhodnutia a elektronickým spôsobom ich aj doručovať.
Na plnohodnotné využívanie elektronických služieb je potrebné
vlastniť elektronický občiansky preukaz s čipom (eID), o ktorého vydanie
možno požiadať na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru SR v Senci.
V priebehu mesiaca február boli obyvateľom rozposielané rozhodnutia na úhradu poplatku za vývoz komunálneho odpadu. Obyvateľom
a podnikateľom, ktorí majú aktivovanú schránku na doručovanie, boli
zasielané rozhodnutia elektronicky. Nakoľko je táto korešpondencia len
v začiatkoch a informácií tiež nie je dostatok, boli rozhodnutia na úhradu
poplatku za odpad obyvateľom doručované aj v papierovej podobe.
Pri rozosielaní rozhodnutí na úhradu daní ich bude obecný úrad doručovať do aktívnych elektronických schránok už len elektronicky bez dodatočného doručenia v papierovej podobe.
Magdaléna Hanuliaková, prednostka
Obecný úrad Dunajská Lužná

ZASIELANIE ÚRADNÝCH ROZHODNUTÍ
(DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI)

Občanom a právnickým osobám, ktorí majú už aktivované elektronické schránky, budú rozhodnutia o dani z nehnuteľnosti na rok 2017 zasielané elektronicky v režime do vlastných rúk s fikciou doručenia. Znamená to, že ak počas lehoty 15 dní odo dňa doručenia do Vašej schránky
doručenie nepotvrdíte, považuje sa rozhodnutie za doručené. Preto odporúčame občanom, aby si nastavili notifikácie na mail alebo cez sms,
ktoré Vás budú informovať o tom, že Vám prišla do elektronickej schránky
nová správa.
Návod na to, ako tieto notifikácie nastaviť, nájdete na stránke www.
youtube.com – Video č. 11 Nastavenie notifikácií na mail alebo Video
č. 10 Nastavenie notifikácií na sms.
Návod na to, ako prijať tieto úradné rozhodnutia, nájdete na www.
youtube.com – Video č. 10 Potvrdenie prijatia úradného rozhodnutia
– nakoľko občania sa na nás obracali s problémom zobrazenia týchto rozhodnutí v ich schránkach. Pred prijatím rozhodnutia je potrebné najprv
potvrdiť doručenku, ako je uvedené vyššie.
Ing. Ildikó Eštoková, Referát daní a poplatkov
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PRILOŽÍME RUKU K DIELU PRE ČISTEJŠIU LUŽNÚ?
Iste ste si všimli, že po ostatnej zime zostala naša obec akoby
zavalená hromadou odpadkov. Smeti sú na uliciach, igelitové vrecká lietajú pri cestách, kopy sa hromadia vo vetrolamoch. Všetci
ich vidíme, ale väčšina z nás len prejde okolo s tichým obvinením
neznámeho páchateľa v hlave. Čo za človeka hádže odpadky na
zem? Kto len vyváža odpad do prírody? Všetci chceme žiť v čistom
prostredí, snažíme sa udržiavať čisto v našich domoch a bytoch.
Upratujeme si dvory, kosíme trávniky, trháme burinu... Naozaj nás
nezaujíma, ako to vyzerá aj pred naším plotom, na našej ulici, v našej obci? V Dunajskej Lužnej nás žije približne 8000, ak by každý
obyvateľ zodvihol mesačne 1 kus odpadu, bolo by to takmer 100
000 kusov odpadu ročne. Bolo by potom ešte čo zbierať?
22. apríl bol vyhlásený za Deň zeme a vznikol ako reakcia na
rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Ako pamätný deň
sa oslavuje od roku 1970 a jeho cieľom je pripomenúť si, že ľudstvo je závislé od zeme, a je s ňou neodlučiteľne späté. Mali by
sme si uvedomiť, že prírodné zdroje nie sú nevyčerpateľné, a preto
je nevyhnutné spoločným úsilím nás všetkých chrániť tieto poklady pre budúce generácie a ostatné tvory žijúce na zemi.

I

I

MY

I

ZÁPIS DETÍ DO MŠ
V zmysle § 59 školského zákona, novely školského zákona týkajúcej
sa ustanovenia § 20 ods. 2, § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z.
z. v znení vyhlášky MŠ SR č. 208/2009 Z .z. o materskej škole termín
podávania žiadosti je od 30. apríla do 31. mája.
ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY DUNAJSKÁ LUŽNÁ, Brezová 738/27
a jej elokovaných pracovísk na školský rok 2017/2018 sa uskutoční
v dňoch:
2. mája 2017 – 9.00 - 12.00, 12.30- 16.30
3. mája 2017 – 13.00 - 17.00
4. mája 2017 – 9.00 - 13.00
Písomnú žiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie
treba predložiť vo vyššie uvedených termínoch na riaditeľstvo MŠ Brezová 738/27.
Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa predloží:
– písomnú žiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na
nasledujúci školský rok,
– žiadosť musí obsahovať potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od
všeobecného lekára pre deti a dorast (ak ide o dieťa so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem
žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie),
– kópiu rodného listu dieťaťa
– OP obidvoch zákonných zástupcov dieťaťa k nahliadnutiu
Podmienky prijímania detí do MŠ: ( v zmysle §59 ods.1 , 2 zákona č.
245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle § 3 ods. 1,2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008
Z.z. v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z. o materskej škole)
1. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku, a má v nasledujúcom školskom roku plniť povinnú školskú dochádzku.
2. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku, a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky alebo mu bolo dodatočne odložené plnenie
povinnej školskej dochádzky.
3. Na predprimárne vzdelávanie v MŠ sa prijíma spravidla dieťa od troch
do šiestich rokov jeho veku
Ostatné podmienky prijímania detí do MŠ prerokované pedagogickou radou MŠ dňa 19.01.2017 v zmysle § 3 vyhlášky č. 306/2008 Z. z.
o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z.
V prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí do MŠ, a ak počet žiadostí
o prijatie dieťaťa do MŠ bude vyšší ako umožňuje kapacita materskej školy, sa bude prihliadať na:
–
trvalé bydlisko rodičov dieťaťa v obci Dunajská Lužná,
–
ak sú zamestnaní obidvaja rodičia dieťaťa

ISTYLES
C
E
I

M

MA

Pri príležitosti Dňa zeme

Obec Dunajská Lužná a Komisia životného prostredia

pozýva všetkých obyvateľov obce na ijarnú očistu okolitých lesov
sobota

22. APRIL 2017

Zraz o 8:00hod pred OÚ

k dispozícii budú rukavice, vrecia, veľkokapacitný kontajner a odvoz odpadov

Dieťa musí ovládať hygienické návyky a základnú sebaobsluhu (vie
jesť samostatne lyžicou, napije sa z pohára, nemá plienky, fľašu a cumlík.)
V prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa a v záujme jeho zdravotného vývinu môže riaditeľka po prerokovaní s rodičom alebo na základe jeho písomnej žiadosti rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do
MŠ (na dohodnutý čas) alebo o ukončení tejto dochádzky.
Dieťa sa do MŠ prijíma k začiatku školského roka alebo v priebehu
školského roka, pokiaľ je voľná kapacita materskej školy.
O prijatí/ neprijatí dieťaťa do MŠ bude rodič písomne vyrozumený do
30. júna 2017
Tlačivo prihlášky do materskej školy si rodič môže vyzdvihnúť v Materskej škole alebo stiahnuť z dokumentov na stránke Materskej školy.

ĎALŠIA NOVOVYBUDOVANÁ
ULICA POMENOVANÁ
Všeobecne záväzným nariadením obce Dunajská Lužná č. 6/2016 bola
pomenovaná novovybudovaná STUDENÁ ULICA. Studená ulica sa nachádza v k. ú. Nové Košariská v lokalite smerom k železničnej stanici Nové
Košariská. Vychádza z Košariskej ulice smerom doľava. Komisia pre pomenovanie ulíc navrhla obecnému zastupiteľstvu schváliť názov Studená ulica, lebo v tejto lokalite sú typické pomenovania ulíc ako Veterná, Horná,
Dlhá, Krajná. Ďalším dôvodom pre návrh názvu Studená ulica je i skutočnosť,
že vychádza z komunikácie
smerujúcej na Studené,
miestnu časť obce Most
pri Bratislave.
Mária Ducková-Adamcová
komisia
na pomenovanie ulíc
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ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA ZŠ

NEDOSTATOK UČITEĽOV

Riaditeľka ZŠ Dunajská Lužná oznamuje rodičom, že zápis do 1. ročníka ZŠ sa uskutoční v C-bloku ZŠ:
• v sobotu 22. apríla 2017 od 9.00 do 14.00 hod. (pre deti z časti
Jánošíková)
• v nedeľu 23. apríla 2017 od 9.00 do 14.00 hod. (pre deti z častí
Nové Košariská a Nová Lipnica).
Rodičom, ktorí neprídu na zápis s dieťaťom, dieťa nezapíšeme.
K zápisu si treba priniesť:
• prekopírovaný rodný list dieťaťa
• finančnú čiastku na nákup písaniek a pomôcok na celý školský rok
v cene 21 eur (dobrovoľné)
• vyplnený protokol o zápise (k dispozícii v MŠ Dunajská Lužná i pri
samotnom zápise)
• občiansky preukaz alebo fotokópiu OP oboch rodičov, ktorými preukážu trvalý pobyt v Dunajskej Lužnej
• adresu ZŠ, do ktorej dieťa patrí podľa trvalej adresy (platí pre rodičov, ktorí nemajú trvalý pobyt v Dunajskej Lužnej a chcú dieťa
zapísať v našej škole)
• potvrdenie od zamestnávateľa oboch rodičov (v prípade, ak chcú
dieťa prihlásiť do školského klubu detí), alebo živnostenský list.
Rodič sa pri zápise záväzne vyjadrí, či bude jeho dieťa navštevovať
povinne voliteľný predmet náboženská alebo etická výchova a školský
klub detí.
Tlačivá súvisiace so zápisom žiakov do 1. ročníka ZŠ Dunajská Lužná si možno stiahnuť z webovej stránky školy.
Odporúčam, aby si rodičia tieto tlačivá vypísali už vopred, aby zápis
prebiehal čo najrýchlejšie.
Tešíme sa na spoločné stretnutie!
Iveta Slobodníková, riaditeľka školy
Mgr. Jana Škrhová, zástupkyňa pre 1. stupeň

V poslednom období sa z dôvodu rozšírenia kapacity škôl v okolí
hlavného mesta v Bratislave a jej okolí objavuje nový fenomén – nedostatok kvalifikovaných pedagógov pre žiakov 1. stupňa. Rodičia si žiadajú
kvalitnú prípravu, fundovaných pedagógov, ale tí sú vzácni ako soľ.
Na stretnutiach riaditeľov takmer všetci uvádzajú ich nedostatok a
potrebu zamestnať jedného, dvoch , niekde aj troch ,,prvostupniarov“.
Podľa školskej legislatívy nemôže učiť hocikto, ale len pedagóg s vysokoškolským vzdelaním 2. stupňa – a tých niet. Jedným z dôvodov ich
nedostatkov v našich podmienkach je aj širšia pracovná ponuka v Bratislave, takže aj vyštudovaní vysokoškoláci (budúci pedagógovia) z finančných dôvodov uprednostnia lukratívnejšie finančné miesto napriek
tomu, že ich srdce ťahá do školstva. Niektorí z nich, ktorí aj nastúpili,
po roku, dvoch odchádzajú znechutení množstvom administratívy, náročnosťou prípravy, prílišnou liberálnou výchovou dnešnej generácie,
ktorá častokrát nemá mantinely v správaní. Pri nábore nepomôže ani
možnosť dlhšej dovolenky, ktorú nám verejnosť nedokáže akceptovať.
Na pozície učiteľov sa síce hlásia pedagógovia, ale s aprobáciami,
ktoré nepotrebujeme. A učiteľ 2. stupňa zväčša (okrem výchovných
predmetov) nemôže učiť na 1. stupni, lebo je považovaný za nekvalifikovaného, a tým sa mu znižuje plat. Ak by sme ho aj napriek tomu dali
na 1. stupeň učiť, musí do dvoch rokov začať znova študovať za pedagóga 1. stupňa, čo trvá päť rokov, a s tým málokto súhlasí. Komu by sa
chcelo znova drať päť rokov lavice, keď už odbornosť má na niečo iné.
Ak by sa aj hlásil nejaký záujemca z oblastí, kde je nedostatok pracovných príležitostí, škola nemá k dispozícii ubytovacie zariadenie. Takže sme v patovej situácii, ktorú riešime, ako sa dá. Preto sa aj touto
cestou obraciame na širokú verejnosť so žiadosťou o pomoc posunúť
informáciu o potrebe učiteľov na 1. stupeň ďalej. Lebo viac hláv, viac
rozumu.

BAZÉN PLNÝ RADOSTI
Žiakov 4.ročníka čakal náročný týždeň. V piatok 10. marca sa začal
plavecký výcvikový kurz. Niektorí žiaci si predstavovali, že ich čaká týždeň ulievania sa z vyučovania a príjemného bláznenia vo vode. Rýchlo
pochopili, že to tak nebude. Každý deň sa riadne unavení vracali do
školy a tešili sa na obed do školskej jedálne a oddych v školskom klube.
Pod vedením dlhoročného skúseného trénera a jeho spolupracovníkov absolvovali 10 hodín poctivého plaveckého výcviku.
Neplavci a slabší plavci sa učili správnemu dýchaniu a splývaniu.
Naučili sa základy plaveckých štýlov – prsia, kraul, znak.
Pokročilí a zdatní plavci si zdokonaľovali správnu techniku plávania
a fyzickú kondíciu.
Tvrdý tréning bol popretkávaný uvoľňovacími hrami a súťažami. Na
záver kurzu žiaci absolvovali plavecké preteky.
Účastníci kurzu si vyslúžili pochvalu za snahu a disciplínu nielen od
trénerov, ale aj od pani učiteliek, ktoré vykonávali pedagogický dozor.
Žiakom prajeme, aby si svoje plavecké schopnosti mohli dosýta užiť
počas letných prázdnin.
Mgr. Jana Škrhová

Ponuka zamestnania
Základná škola Dunajská Lužná
súrne hľadá:
učiteľov pre 1. stupeň na plný úväzok
s nástupom od 1.9.2017.
LYŽOVAČKA AKO VYŠITÁ
Aj keď na lyžiarsky výcvikový kurz chodíme s našimi žiakmi každý rok, vždy dopadne akosi inak. Všetko závisí od počasia, skladby
účastníkov, ubytovania a ďalších faktorov.
Lyžovačku v tomto roku považuje kolektív pedagogických účastníkov za najlepšiu, pokiaľ im pamäť siaha. Hoci obloha na dolniakoch
bola zväčša pokrytá šedými oblakmi, lyžiarom na svahu v Krušetnici
na Orave pri poľských hraniciach slniečko svietilo ako najlepšie vedelo od začiatku až do konca. Úprava 900 metrov dlhého svahu dosahovala svojou kvalitou rakúsku úroveň. Každé ráno ,,vyratrakovaná“,
bez jediného bubna, s jagajúcim sa snehom. Nádhera! K pohodliu
športovcov prispela sedačková lanovka, bežiaci pás pre začiatočníkov, príjemná hudba šíriaca sa po trati z reproduktorov, ústretový
personál rodiny Florekovcov, príjemné stravovacie zariadenia priamo pod vlekmi, kde si naše deti mohli oddýchnuť, kúpiť si niečo pod
zub a načerpať sily. Čo nás veľmi milo prekvapilo, bola chuť našich
žiakov neustále lyžovať, disciplinovanosť pri odchodoch, dodržiavanie prestávok, správanie v jedálni i tolerancia na svahu. Jednoducho,
zlaté naše deti!
Popri brázdeniu na oravských svahoch sme si našli čas aj na návštevu malebného a jedinečného múzea kávy v Krušetnici, kde si záujemcovia mohli zakúpiť kávu privezenú priamo z plantáží v Mexiku,
Hondurase a Brazílii a zoznámiť sa so spôsobmi praženia a pestovania kávy.
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OCENENÝ OBČAN – P. PETER PEPICH
Pán Peter PEPICH – nositeľ Ceny obce Dunajská Lužná za darcovstvo
krvi v počte 127 krát. Ocenenie odovzdal starosta obce Dunajská Lužná
pán Štefan Jurčík do rúk pána Jána Pepicha – brata oceneného.
Ste rodákom obce Dunajská Lužná. Dokonale poznáte prostredie,
mentalitu ľudí, jej, takpovediac, historický vývoj. Ste už štyridsaťštyri rokov darcom „kvapky krvi“. Predpokladám, že aj odmenený Jánskeho plaketou. Aký bol impulz darovať krv? Bola to neodkladná skúsenosť alebo
spontánne rozhodnutie?
Okrem Jánskeho plakiet mám aj Kňazovického plaketu. Tá sa udeľuje
za stokrát a viac odberov krvi. Išli sme do tejto situácie s mojimi súputníkmi na základnej vojenskej službe. Samozrejme, lákala nás predstava
radostne stráveného voľného dňa. Ten sme v dobrej nálade, veselosti,
prežívali pri dobrom pive. Podotýkam, že „vojnu“ som prežil v Žatci. No
„nechoďte na pivo“! Svoj prvý odber som podstúpil v roku 1972.
Vaše odhodlanie trvá až do dnešných dní.
Ak to zrátame, je to naozaj úctyhodný počet rokov. Ako ste spomenuli
na začiatku, štyridsaťštyri. Ak mi zdravie dovolí, tomuto veľkorysému rozhodnutiu chcem venovať ešte dva roky. Darovanie krvi je totiž limitované
vekom.
Čo všetko si odriekate pár dní, resp. hodín pred odberom?
Nekonzumujem mastné a vyprážané jedlá, príliš korenisté pokrmy, kávu, sladké nápoje. Zvýšim príjem zeleniny a tekutín.

Nedá mi nespomenúť vašich rodičov, ktorí zanechali v našej obci nezmazateľnú pečať.
S týmto názorom sa dá jedine súhlasiť.
Vašou veľkou záľubou je aktívne rybárčenie.
Áno, je to moja vášeň. Žijeme v regióne s veľkým počtom väčších či
menších jazier. Bola by škoda nevyužiť túto skutočnosť nielen na oddych,
ale aj na starostlivosť o takú krásu, akou je vodná hladina a pod ňou plávajúce tvory. Okrem rybárčenia mojou záľubou je poľovníctvo – to však
iba pasívne, bicyklovanie, hubárčenie. K zbieraniu húb ma naviedla moja
manželka, ktorá pochádza zo Záhoria. A vôbec – pohyb v prírode mi robí
veľké potešenie. Veď Slovensko je nádherná krajina a náš región PODUNAJSKO má svoje nezmazateľné čaro.
Odkedy ste členom Miestneho rybárskeho zväzu?
Môžem povedať, že od jeho začiatkov v roku 1968. Ubehlo teda už
neuveriteľných štyridsaťdeväť rokov od jeho založenia. Počas tohto obdobia však, bohužiaľ, niekoľko rybárskych revírov zaniklo. V minulosti sa
konali aj preteky v love rýb. Tieto rybárske slávnosti nie sú však , našťastie, úplnou minulosťou. Pokračovateľmi sú mladí členovia spolku. Spomenul by som, že tieto rybárske preteky mali, a majú, neopakovateľnú
atmosféru. Vždy prišlo a prichádza veľa fanúšikov tohto športu. Bol, a je
to, sviatok, ako aj pôžitkársky gastronomický zážitok. Ja sám najradšej
lovím na Veľkej vode, ale so svojím náčiním si rád posedím aj pri iných
jazerách neďaleko dunajských ramien.
V posledných rokoch sa venujete ďalšej vašej záľube.
Áno, je to kúpanie v studenej vode. Zatiaľ mi vyhovuje teplota okolo
desať stupňov, ale zopár minút pobudnem aj vo vode s nižšou teplotou.

Ďalšie popoludnie sme navštívili farmu v Novoti – blízko nášho
penziónu – kde nám osobne pán predseda ukázal svoju pýchu –
ovce, kravy, teliatka a ponúkol nás syrom vyrobeným v tamojšom
podniku. Odvážlivci si mohli skúsiť podojiť kravičku. Tí, ktorí už na
farme boli, sa venovali športovému zápoleniu v stolnom tenise.
Moje poďakovanie patrí najmä pani Darine Opátovej za organizáciu a vypracovanie náročnej administrácie, pani Márii Plačkovej za obdivuhodnú trpezlivosť pri vyučovaní začiatočníkov, láskavej zdravotníčke Anne Hrajnohovej, inštruktorom Jozefovi Labisovi
a Jurajovi Opátovi, Romane Barešovej za pomoc pri vykonávaní
dozorov podvečer a v nočných hodinách a rodičom za dobre vychované ratolesti.

Ste vášnivým vyznávačom internetových informácií.
Je to pravda. Rozširujú moju slovnú zásobu, podnecujú prácu mozgových závitov, pomáhajú premýšľať, zabávajú ma. Venujem internetu
časť dňa. Má to aj svoje ďalšie pozitívum – dodržiavanie pravidelného
časového rytmu.
Vaše cestovateľské zážitky sú vzácne. Neúnavnou spoločníčkou na
vašich cestách, nielen po čarovných slovenských chodníčkoch, ale aj po
svete, je vaša manželka Mária. Ktorá krajina zanechala vo vás najhlbší
dojem?
Jednoznačne Kuba, ktorá je našou najobľúbenejšou zahraničnou
destináciou. Podnebie, skromnosť, objímanie, veselosť, spontánnosť, ústretovosť, tanec, rum, cigara – jednoducho radosť zo života! Veľmi milo
ma prekvapila nesmierna ohľaduplnosť vodičov. Tí zastavujú päť- šesť
metrov pred priechodom, aby mohol chodec pohodlne prejsť. Súhlasím
s vyjadrením, že to, čo človek vidí na vlastné oči, to mu nikto nevezme.
Rád tancujete. Vaša najobľúbenejšia pieseň ?
K tanečným figúram pristupujem už opatrnejšie. Mojou srdcovkou je
slovenský folklór a slovenské tangá.
Prajem Vám čo najviac splnených predsavzatí. Ďakujem za rozhovor.

Iveta Slobodníková, riaditeľka školy

S manželmi Máriou a Petrom
Pepichovcami sa zhovárala Tatiana Uličná
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OMAPO, O.Z. – POSKYTUJE 17 ROKOV PREPRAVNÚ SLUŽBU V MIKROREGIÓNE PRIDUNAJSKO
Prepravná služba je sociálna služba, ktorú poskytuje občianske
združenie OMAPO v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v spolupráci s obecnými úradmi mikroregiónu Pridunajsko od
roku 2000. Mikroregión Pridunajsko združuje obce Dunajská Lužná,
Hamuliakovo, Kalinkovo, Miloslavov, Rovinka, ktoré sa nachádzajú
neďaleko Bratislavy, nie sú od seba vzdialené veľkými vzdialenosťami, čo podporilo možnosť realizácie projektu – zriadenie prepravnej
služby prostredníctvom sociálneho taxíka v septembri 2000.
Demografický vývoj spoločnosti vo všeobecnosti smeruje k zvyšovaniu podielu postproduktívnej časti obyvateľstva, nevynímajúc
daný mikroregión, kde táto kategória predstavuje 25 % a bude mať
zvyšujúci trend. Preto je opodstatnené pripravovať projekty, ktoré
pomôžu aj v živote seniorov. Je to najpočetnejšia cieľová skupina,
ktorá túto službu v mikroregióne využíva, ale aj v našej obci.
Prepravná služba je určená cieľovým skupinám občanov mikroregiónu:
občanom so zdravotným postihnutím
seniorom
invalidným dôchodcom
rodičom s deťmi.
Ide predovšetkým o občanov, ktorí nie sú spôsobilí premiestniť sa
k vozidlu hromadnej dopravy, nastupovať a vystupovať z neho, zvládnuť situácie počas prepravy, či orientovať sa v cestnej premávke.
Prevádzka je finančne zabezpečená prostredníctvom príspevkov
jednotlivých obcí, ako aj participujúcou čiastkou poberateľa služby –
občana vo výške dnes ani nie dvojnásobku cestovného autobusovou
dopravou, ako aj príspevkami získanými v rámci 2% z daní.

FAŠIANGOVÉ TRADÍCIE
Tohto roku pripadol koniec fašiangov na koniec februára. Po prvýkrát sa pri tejto príležitosti stretli aj členovia a sympatizanti pobočky Spolku rodákov M. R. Štefánika v MKS, a to, 27. februára, aby
si pripomenuli spoločne tradície fašiangov. V programe bola bohatá
ponuka ochutnávky sladkých dobrôt – šišiek, fániek – Božích milostí, či triesok, ale aj kultúrny program folklórneho súboru Prvosienka. Členovia súboru – deti, ale aj dospelí, účastníkom priblížili
koniec obdobia fašiangov a zožali veľký úspech. Účastníci ich odmenili dlhotrvajúcim potleskom. Vďaka patrí vedúcim súboru: pp. Soni
a Ľudke Jáchimovej, ale aj všetkým milým, ochotným účinkujúcim.
Stretnutie malo okrem iného najmä priblížiť fašiangové tradície – či
dostatočné odovzdávame skúseností v pečení sladkých fašiangových dobrôt – a môžeme konštatovať, že sa to ešte darí. Do pečenia sa zapojilo 10 členiek pobočky Spolku a verte, že mali úspech.
Stretnutie malo aj ďalší súvisiaci cieľ – podať členom detailnejšiu
informáciu o aktivitách v roku 2017.
Členovia si tiež uctili minútou ticha odchod do večnosti Čestného občana obce Dunajská Lužná, dlhoročného starostu družobnej
obce Priepasné, pána Vladislava Valihora, ktorý zomrel 19. januára
2017 vo veku 74 rokov a patril neodmysliteľne k šíriteľom myšlienok
osobnosti M. R. Štefánika, k priateľom našej obce a našej pobočky
Spolku.
Za zdarný priebeh fašiangového stretnutia ďakujeme vedeniu
MKS za poskytnutie a spoluprípravu priestorov, pp. Valašíkovej
a Durecovi, vedúcim a členom folklórneho súboru
Prvosienka a všetkým členom a sympatizantom pobočky Spolku, ktorí mnohorakým (či finančným, resp. nefinančným spôsobom)
prispeli k úžasnej atmosfére.
O. Reptová
Autor fotodokumentácie: M. Liška

Zmeny, ktoré pre občanov realizovaný projekt prináša, sú najmä
v skutočnostiach, že prepravná služba je poskytovaná predovšetkým
pre zdravotne ťažko postihnutých občanov, ktorým zabezpečujeme
transport do zdravotných zariadení ( napr. aj na kúpeľnú liečbu ) do
verejných inštitúcií. Pre mnohých osamelých ( najmä seniorov ) je to
odstránenie pocitu nepotrebnosti, pretože ich v rámci rôznych kultúrnych a spoločenských aktivít prostredníctvom tejto služby môžeme na ne dopraviť, a nevynímajúc pre rodičov s deťmi pomoc neodmysliteľná, keď sa nemusia s kočíkmi presúvať na rôzne terapeutické
cvičenia, či na rôzne iné aktivity. Prepravná služba je stále žiadaná,
a to aj z dôvodu, že v mnohých prípadoch ide o odľahčenie príbuzných, keď si títo nemusia brať voľno z práce.
V roku 2016 bola prepravná služba poskytnutá našim občanom
v 750 prípadoch.
Kde sa môžete dozvedieť o tejto službe viac, a ako vlastne funguje?
Ak službu potrebujete,stačí, ak sa najneskôr deň vopred skontaktujete s manažérkou prepravnej služby na tel. č. 0907 365 572, ktorá
Vám poskytne informácie o tejto službe. Cenník prepravnej služby je
k dispozícii aj na obecnom úrade, resp. aj na webovej stránke obce
www.dunajskaluzna.sk/občan/Omapo-prepravná služba
Ak sa rozhodnete aj Vy podporiť túto adresnú službu 2% zo
svojej dane, môžete tak urobiť do 30. apríla 2017. Uvádzame naše
údaje o prijímateľovi na sumu zo zaplatenej dane:
Obchodné meno a názov: OMAPO, občianske združenie, Sídlo:
Dunajská Lužná č. 259/16, PSČ: 900 42, Právna forma: občianske
združenie, IČO: 31802192. Tlačivo – vyhlásenie o poukázaní sumy
zaplatenej dane z príjmov FO je k dispozícii na Obecnom úrade alebo
u manažérky prepravnej služby na adrese Krajná 5, Dunajská Lužná.
Oľga Reptová
štatutárna zástupkyňa o.z. OMAPO
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VLADISLAV VALIHORA – ČESTNÝ
OBČAN OBCE DUNAJSKÁ LUŽNÁ

ŠIKUĽKO PRIVÍTAL VO FEBRUÁRI
2017 ZAHRANIČNÚ NÁVŠTEVU

Dňa 19. januára 2017 dotĺklo vo veku 74 rokov srdce
nášho Čestného občana pána
Vladislava Valihoru, dlhoročného starostu družobnej obce
Priepasné.
Medzi prisťahovalcami z
podbradlianskeho kraja v roku
1945 v povojnovej nemeckej
obci Mischdorf boli aj starí rodičia nášho spolurodáka – priateľa Vladka, Čestného občana
našej obce a dlhoročného starostu obce Priepasné. Takmer
pri každom našom stretnutí rád
spomínal na chvíle, ktoré prežil u nich na Dolniakoch, kde mal nielen príbuzných, ale aj priateľov z rodného kraja, s ktorými, ako hovorieval, „spolušantili“ na rovine. Priateľstvo pokračovalo aj v dospelosti, v jeho aktívnom pracovnom veku sa prehĺbilo a vznikali
nové vzťahy. Lásku k rodnému kraju, k ľuďom, k tradíciám dostal do
vienka od starých rodičov a šíril ju na každom kroku, aj medzi nami
novokošarišťanmi, či dunajskolužňanmi.
Návštevy rodného kraja presídlencov boli do osemdesiatych
rokov časté, ale boli to návštevy na základe rodinných zväzkov. Po
revolúcii v roku 1989 došlo k nadviazaniu družobných vzťahov z pozície obecných úradov Dunajskej Lužnej a obce Priepasné, ktoré
prerástli k organizovaniu obecných zájazdov. Zájazdy boli zamerané
tematicky, a od roku 1992 pravidelne každý rok. A tak sa vytvorilo silné puto medzi kopanicami a dolniakmi. Do Dunajskej Lužnej
prichádzali rodáci z Priepasného a Košarísk, a z Dunajskej Lužnej
do rodného kraja, aby si vzájomne pri stretnutiach vymenili informácie o sebe, o živote v obciach a čo to sa dozvedeli z histórie.
Takmer na žiadnom stretnutí nechýbal, a patril medzi ich tvorcov.
Nechýbali ani kultúrne momentky, najmä v ostatných rokoch spevy na obecnom dvore v Priepasnom pri Strome priateľstva, či pri
stretnutiach v MKS u nás v DL. No a potvrdením Vladkovej úcty
k tradíciám bola aj skutočnosť, že v roku 2000 inicioval darovanie
ženského kroja a časti mužského kroja obci Dunajská Lužná. Pri ostatnej jeho návšteve na jeseň v minulom roku, v rámci Dňa obce, sa
prihovoril z pódia k účastníkom – spoluobčanom – veď bol Čestným
občanom od roku 2002 – spôsobom len jemu vlastným. Spomínal,
ako sa rodila, a nakoniec aj zrodila, družba medzi našimi obcami a
jej občanmi. Nezabudnuteľným dialektom z podbradlianskeho kraja si stále viac a viac podmaňoval ich srdcia. Lúčenie bývalo vždy
dlhé a veselé, a také bolo aj to ostatné. To je len časť stopy, ktorú
zanechal na našom priateľstve.
Pán Valihora bol rozvážny, miloval ľudí a dôveroval im. Bol chápavý a múdry. Bol vzácny muž s veľkým srdcom a mocným hlasom.
Ten sa menil často na spev – raz veselý, inokedy smutnejší. Napríklad, keď nás učil v Batíkovej spievať pieseň – Ešte som nevidel, tak
diefčatko plakat, jak ono plakalo, ked ma išli lapat,...
Žil, aby bol svet lepší. To dobro, ktoré v sebe nosil a rozdával
vôkol seba, nech sa šíri ako blesk, a nech zavládne pokoj v duši všetkých nás.
Ďakujeme Ti za priateľstvo, ale aj za to, že si nám vytvoril možnosť prežiť vzácne chvíle života so skvelým človekom, s tebou.
Rozlúčili sme sa s ním v evanjelickom chráme a.v. v Košariskách
a na Košarišskom cintoríne dňa 21. januára aj v mene všetkých spoluobčanov našej obce.
Česť tvojej pamiatke!
Za účastníkov rozlúčky O. Reptová

ŠIKOVNÚ CESTU K ÚSPECHU VAŠICH DETÍ sme aj tento rok
podporili niekoľkými projektmi.
Už tretím rokom sme mali u ŠIKUĽKA, výchovno- vzdelávacieho centra, na návšteve stážistku z projektu AIESEC. Komunikovala s našimi deťmi výhradne v angličtine. Cieľom tohto programu
bola podpora tolerancie medzi najmladšími skupinami detí vďaka
budovaniu záujmu o multikultúrne prostredie. Rozvíjalo sa povedomie o rôznych krajinách vďaka prezentovaniu tamojších tradícií, zvykov a umenia, no takisto podporuje rozvoj kreativity detí
používaním rôznych druhov metód výučby.
Absolvovali sme už tretí ročník tohto medzinárodného projektu a veľmi sme radi, ako deti krásne vedia komunikovať a spolupracovať na rôznych úlohách v anglickom jazyku. Predškoláci,
ako aj mladšie deti, sa venovali náročným úlohám a hrám. Tiež
sme so záujmom spoznávali nové kultúry krajín. Keďže máme
u ŠIKUĽKA angličtinu päťkrát do týždňa, máme výbornú slovnú
zásobu a angličtina je pre nás zábavou .
Našu stážistku sme oboznámili aj s naším okolím, keďže sme
ju mali začleniť do nášho denného života. Zobrali sme ju na prechádzky a predstavili jej Dunajskú Lužnú ako obec s bohatou
históriou. Pozreli sme si aj sady DOBRÝCH JABĹK, boli sme na
návšteve na FARME HOVÄDZIEHO DOBYTKA. Ukázali sme aj naše
pravidelné celoročné aktivity ako GYMNASTIKU, ktorú cvičíme
s mladšími aj staršími deťmi v dvoch skupinách. Veľmi sa jej páčili
SLOVENSKÉ ĽUDOVÉ PIESNE, ktoré denne spievame a tancujeme. Naučili sme ju pár z nich trošku zaspievať, ale tancovanie jej
išlo výborne. Počas obdobia jej návštevy sme mali ďalší projekt
DENTAL ALARMU, študentiek zubného lekárstva. Tie nám ukázali
nielen ako si správne čistiť zuby, ale aj čo majú zuby rady, a čo
nie. Na tvorivých dielňach pre rodičov sme jej vyrobili obrázok
servítkovou technikou (decoupage).
Päťtýždňový projekt sme ukončili predstavením pre rodičov, kde sme v angličtine predstavili divadlo LITTLE RED RIDING
HOOD (Červenú čiapočku), hry a zábavu, ktorú sme zažívali denne. Návšteva stážistky bola u nás veľkým obohatením a tešíme
sa, že budeme tento projekt o rok opakovať znova.
Viac informácií a fotiek nájdete na stránke www.sikulko.sk,
ktorú denne aktualizujeme.
ŠIKUĽKO JE TU UŽ 8 ROKOV S VAMI A PRE VÁS 
Mgr. Bc. Marcela Pospíchalová
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HĽAĎME NA KRISTA, NÁJDEME V ŇOM UZDRAVENIE
Zamyslenie sa nad biblickým textom
Jakub 4,6b: „Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť“

Text: L 18, 31-43 „Vtedy pojal k sebe dvanástich a hovoril im: Ajhľa, vstupujeme do Jeruzalema, a splní sa všetko
o Synovi človeka, čo napísali proroci. Lebo vydajú Ho pohanom a budú sa Mu posmievať a potupia Ho a budú pľuvať
na Neho, a zbičujú Ho i zabijú, ale na tretí deň vstane z mŕtvych. Oni však nič nerozumeli z toho a bolo im to slovo skryté, ani nechápali, čo im hovoril.“
Citované slovo Božie hovorí aj k dnešnému človeku živou
rečou samého Pána Ježiša Krista. Nachádzame sa blízko pred
Veľkou Nocou, kedy si kresťania sprítomňujeme Kristovo utrpenie za nás. Pán Ježiš na svojej životnej ceste nič nezatajil
pred svojimi nasledovníkmi. V citovanom biblickom texte po
tretíkrát predpovedá, aká bude Jeho cesta utrpenia, keď naposledy vojde bránou do svätého mesta Jeruzalema. Tú Jeho
reč veľmi dobre poznáme zo svätých evanjelií, a vieme aj to,
že ani dvanásti učeníci neporozumeli Jeho reči, a to slovo im
bolo skryté, ani nechápali, čo im ich Majster hovorí. Zaiste si
nedokázali ani predstaviť ďalšiu svoju cestu bez Neho. A tu,
hľa, keď sa priblížili k Jerichu, stretnú sa s nejakým slepcom,
ktorý sedel pri ceste a žobral. Pohľad na takého človeka nie
je nikdy dvakrát príjemný. Čo si ale mohli povšimnúť učeníci,
bolo to, že ten slepý človek sa domáha, aby sa dostal do blízkosti Ježiša, ktorého pomenoval Synom Dávidovým, a chce,
aby ho Ježiš uzdravil. Tí, ktorí boli okolo slepého človeka, mu
dohovárali, aby zamĺkol, ale on tým hlasnejšie volal, kričal,
prosil o zmilovanie. A na jeho úprimné volanie Pán Ježiš dáva
príkaz, aby toho človeka priviedli k Nemu. Pán Ježiš slepcovi
položil iba jednu otázku: „Čo chceš, aby som ti urobil? Odpovedal Mu: Pane, nech vidím! Riekol mu Ježiš: Viď! Tvoja
viera ťa zachránila.“ (v41-42). A ten človek hneď videl a nasledoval Ho, oslavujúc Boha.
Pre úprimnú vieru, ktorá bola v srdci tohto človeka, udialo sa toto uzdravenie. Viera ho zachránila, povedal Pán Ježiš.
Pred každým chabým duchovným ľudským zrakom je skryté
Slovo, ktorým nás oslovuje Kristus Pán a sme veľakrát nechápaví, čo aj nám do životných situácií Pán Ježiš hovorí. Aj my
sa pýtame: Prečo musel Pán Ježiš trpieť? Čo bolo cieľom Jeho

Oznam o čase, kedy sa budú konať
v Evanjelickom chráme bohoslužby:
09.apríl 2017
Nedeľa Kvetná – Palmarum s Večerou Pánovou

10:00 hod.

13.apríl 2017
Zelený Štvrtok – večiereň

17:30 hod.

14.apríl 2017
Veľký Piatok – Večera Pánova
14.apríl 2017
Veľký Piatok – čítajú sa sv. Pašie

08:00 hod.
10:00 hod.

16.apríl 2017
Veľkonočná nedeľa – vystúpi aj spevokol

10:00 hod.

17.apríl 2017
Veľkonočný pondelok s Večerou Pánovou

10:00 hod.

Každú nedeľu sa služby Božie konajú vždy o 10:00 hodine
– SRDEČNE POZÝVAME !

utrpenia? Nie náhodou Pán Ježiš svojim učeníkom po trikrát
hovorí o svojom utrpení, aby sa im otvorili oči, aby si spomenuli, že im to povedal. Oči aj zmysly učeníkov akoby boli
zastreté. Preto nie náhodou v texte je pokračovanie o slepcovi pri Jerichu. Až keď slepcovi otvorí Pán Ježiš oči, uzdraví
ho, potom Ho ten človek nasleduje a vzdáva Bohu chválu
iste aj zato, že sa mu oči otvorili, aby videl Spasiteľa z rodu
Dávidovho. Vzdáva Bohu slávu aj za to, že Ho smie nasledovať. Milí priatelia, čo nám dnes chce tento príbeh povedať?
Nám v tejto dobe. Aby sme dôverovali Božiemu slovu, ono
nás naučí: HĽADIEŤ NA JEŽIŠA, lebo v Ňom je naša záchrana, v Ňom je naše uzdravenie! Hľadieť na Ježiša, znamená
byť uzdravený z duchovnej slepoty. Potrebujeme aj my byť
Kristom očistení, uzdravení, a tak pre večnosť zachránení.
Aj keď sme veľmi zranení rôznymi neduhmi – On nás uzdraví, len požaduje bezpodmienečnú, čistú a úprimnú vieru.
Počúvajme po celý pôstny čas veľmi pozorne, čo nám Božie
slovo hovorí. Úprimne volajme na svojho Pána, aby nám
daroval zdravý duchovný pohľad, aby sme, keď hľadíme na
Kristov kríž, prežívali vo viere skutočnosť nášho vykúpenia
a živú prítomnosť Ježiša Krista medzi nami v Jeho cirkvi.
A tiež máme za čo byť Pánu Bohu vďační. Máme Ho za čo
chváliť a oslavovať, lebo nás cez Syna svojho zachránil pre
večný život. Ten život už sme mnohí začali žiť z Božej milosti
už tu v časnosti vďaka Vykupiteľovi a Víťazovi Ježišovi Kristovi. Ten, kto na Neho hľadí vo viere, nezahynie ani časne,
ani večne. Len náš pohľad musí byť plný úprimnej dôvery
v Slovo, že v Kristovi Ježišovi je naša jediná záchrana. S učeníkmi, uzdraveným slepcom a všetkým ľudom vzdávajme
Bohu chválu za Spasiteľa, ktorého máme v Ježišovi z Nazareta. Pre pôstne obdobie už Stará cirkev vytvorila aj zvláštnu charakteristiku šiestich pôstnych nedieľ. Dostali pomenovanie podľa počiatočného slova patričného verša textu,
ktorý bol tú - ktorú nedeľu dominantný. Šesť pôstnych
nedieľ majú tieto latinské mená: INVOCAVIT, podľa Žalmu
91,15 „Bude ma vzývať a vyslyším ho.“ REMINISCERE, podľa Žalmu 25,6 „Ó Hospodine, pamätaj na svoje zľutovanie,
na svoju milosť. OCULI, podľa Žalmu 25,15 „Moje oči sú
uprené vždy na Hospodina“. LAETARE, podľa Izaiáša 66,10
„Radujte sa nad Jeruzalemom a jasajte v ňom všetci, ktorí
ho milujete.“ JUDICA, podľa Žalmu 43,1: „Prisúď mi právo,
Bože, a zasaď sa o môj spor proti neláskavému národu.“
PALMARUM, podľa Jána12, (12-19) na počesť posledného
pamätného vjazdu Ježiša Krista do mesta Jeruzalema. Sú to
akési stupne prípravy s motívom meditácie, a to je náš kresťanský čas pôstu. V ňom sa kresťania každoročne pripravujeme k Veľkonočným slávnostiam, ktoré sú jednoznačne
najstaršími kresťanskými sviatkami. Prajem nám všetkým,
aby sme aj prichádzajúce slávne Veľkonočné sviatky slávili
bez zlého kvasu hriechov. Nech naše srdcia zohreje Božia
láska, ktorá je práve vo víťazstve života nad smrťou. Naše
víťazstvo je vo Vzkriesenom Pánovi. Taká je naša veľkonočná kresťanská viera.
Elena Ružeková, evanjelická farárka
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VEĽKÁ NOC 2017
Na Kvetnú nedeľu si každý rok pripomíname slávnostný vstup do Jeruzalema, zajatie a odsúdenie Syna človeka. Nechcem tu
riešiť otázku, kto je na vine: farizeji, zákonníci, veľkňazi, Pilát, vojaci, alebo všetci dokopy; možno sme medzi nimi aj my? Pár viet
nezodpovie na túto otázku. Kvetná nedeľa je
pozvaním do Svätého týždňa, kedy sa udejú
veľké veci: návšteva v Betánii, Prvá eucharistia, agónia v Getsemanskej záhrade, Krížová
cesta a smrť na Kalvárii, ale aj naplnenie proroctva o prázdnom hrobe a vzkriesení. Sú to
udalosti, ktoré dávajú zmysel celým dejinám
spásy človeka. Všimnime si ich tajomstvá a
ponorme sa do ich hĺbky.
Pred pár dňami som bol jednej pani zaniesť sväté prijímanie. Domácich som „prekvapil“ pri umývaní okien. Hovorím im, to
ešte stihnete v pondelok, utorok, a domáca
pani oponovala: Páter, ale to je už Veľký týždeň, už by som nič také robiť nechcela.“ Aký
krásny moment živej viery, pomyslel som si.
Áno, tento týždeň má byť časom pokojného
uzobrania a stíšenia. Veľa toho budeme počuť na bohoslužbách v kostole, ale potrebný
je čas na osobnú modlitbu a meditáciu, aby
sme sa nechali vtiahnuť do deja a vnútorne
sa obohatili.
Stará beduínska legenda hovorí, že kdesi
ďaleko v púšti bola oáza pravdy. Kto do nej
vojde, spozná seba samého a naučí sa životnej múdrosti, tvrdili starci. Jednému chlapcovi toto rozprávanie už od detstva nedalo
pokoj. Keď dospel, vybral sa na ťave do púšte
hľadať bájnu oázu. Hľadal dlho a denne znášal páľavu slnka a chlad noci. Až raz prišiel k
skutočnej oáze. Bol to neveľký háj datľových
paliem s prameňom vody. Vošiel doň a pod
každou palmou uvidel sedieť človeka. Keď
niektorého z nich oslovil, každý si len položil
prst na ústa a nechal ho ísť ďalej. Sklamaný
muž sa vrátil späť domov a rodákom vyrozprával svoj príbeh. Vtedy mu vážený starec
povedal: „Vieš, tí ľudia v oáze premýšľali nad
sebou. Mal si sa aj ty posadiť do tieňa palmy
a v tichu rozmýšľať nad svojím životom. Bol
by si zistil, čo je dobré a čo zlé. Tak by si našiel životnú múdrosť starcov.“
Priatelia, koľkí z nás prejdú sviatkami,
Veľkým týždňom, ale aj spoveďami bez
toho, aby sa dôkladnejšie zamysleli nad sebou? Využime múdro a zodpovedne tento
mimoriadne vzácny čas! Nech nám palmové
listy (bahniatka), ktoré dnes kňazi požehnali,
pripomenú „Hosanna!“, ale aj „Ukrižuj ho!“,
ktoré v liturgii Kvetnej nedele zaznievajú,
aby sme o týždeň aj my s radosťou zvolali
radostné „Aleluja!“
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SVIATOSŤ ZMIERENIA – PREDVEĽKONOČNÁ SPOVEĎ
DUNAJSKÁ LUŽNÁ
Prvý Piatok
Sobota

07.04.2017
08.04.2017

17.00 – 18.00 hod.
15.00 – 18.00 hod.

MILOSLAVOV, ROVINKA
Prvý Piatok 07.04.2017
Nedeľa
09.04.2017

17.00 – 18.00 hod.
14.00 – 18.00 hod.

KALINKOVO
Pondelok
Prvý Piatok

17.00 – 18.00 hod. (po maďarsky)
17.00 – 18.00 hod. (po slovensky)

03.04.2017
07.04.2017

PROGRAM BOHOSLUŽIEB A SVÄTÝCH OMŠÍ
09.04.2017 KVETNÁ NEDEĽA – Požehnanie palmových ratolestí
07.30 – Svätá omša (DL)
09.00 – Svätá omša (DL, RO, KA)
10.30 – Svätá omša (DL, MI)
18.00 – Svätá omša (RO)
13.04.2017 ZELENÝ ŠTVRTOK PÁNOVEJ VEČERE
18.00 – Svätá omša s obradom umývania nôh (DL, KA)
19.00 – Svätá omša s obradom umývania nôh (RO, MI)
21.00 – Ježišova rozlúčková reč (DL) – celonočná adorácia
14.04.2017 VEĽKÝ PIATOK PÁNOVHO UTRPENIA – Deň pokánia a pôstu
07.00 – Temné hodinky a Posvätné čítanie (DL)
10.00 – Pobožnosť Krížovej cesty (DL)		
15.00 – Liturgia utrpenia a smrti Pána (DL, RO, MI, KA)
			
do 20.00 Boží hrob (DL)
15.04.2017 BIELA SOBOTA – krst dospelých, obnova krstných sľubov
07.00 – Temné hodinky a Posvätné čítanie (DL)
08.00 – 17.00 Boží hrob (DL)
09.00 – 17.00 Boží hrob (MI)
14.00 – 16.30 Boží hrob (RO, KA)
19.30 – Veľkonočná vigília (DL, KA)
20.00 – Veľkonočná vigília (MI, RO)
16.04.2017 VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA
07.30 – Svätá omša (DL) – Požehnanie veľkonočných jedál
09.00 – Svätá omša (DL, RO, KA)
10.30 – Svätá omša (DL, MI)
11.00 – Svätá omša (KA) – po maďarsky
18.00 – Svätá omša (RO)

17.04.2017 VEĽKONOČNÝ PONDELOK
07.30 – Svätá omša (DL)
09.00 – Svätá omša (RO, KA)
10.30 – Svätá omša (DL, MI)
P. Bruno Branislav Donoval, OP
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zákona č.104/1945 zb. SNR bola celá nehnuteľnosť štátom skonfiškovaná.
V apríli 1945, keď našou obcou precháK napísaniu série príspevkov o minulosti obce, o histó- dzali sovietske vojská, vo vile boli niekoľko
rii domov, budov a stavieb ma inšpirovali študenti z našej dní ubytovaní ruskí velitelia, ktorí potom poobce. Občas sa na mňa obracajú o poskytnutie informá- kračovali s vojskom ďalej do Nemecka.
cie o kultúrnom dianí v minulosti, architektúre, školstve,
osídlenia obce a pod. Keďže som celý život prežila v našej
obci a takmer i celé obdobie som pracovala v obci, zhromaždila som podklady, dokumenty z minulosti a spomienky občanov. So Senior klubom sme zozbierali množstvo
dobových fotografií, ktoré nám dokumentujú život a históriu obce. Toto bohatstvo chcem aspoň takouto formou
zachovať pre tých, ktorých to bude v budúcnosti zaujímať.

OKIENKO DO MINULOSTI OBCE

V našej obci je viacero domov, budov a stavieb, ktoré
sa pôvodne stavali pre určitý účel, avšak doba sa menila,
a aj niektoré budovy a stavby boli nútené meniť svoje poslanie, slúžiť novým potrebám obce a občanov. Viaceré
z budov zmenili svoje využitie i niekoľkokrát. Postupne v
príspevkoch oboznámim čitateľov Lužnianskeho spravodaja s domami, stavbami a budovami, ktoré prešli rôznymi zmenami a premenami. V tomto čísle sa venujem histórii komplexu budov detskej rehabilitačnej nemocnice.

ŠPECIALIZOVANÁ REHABILITAČNÁ NEMOCNICA
Na Lipnickej ulici orientačné číslo 56 v priestrannej
záhrade je v súčasnosti v niekoľkých budovách Špecializovaná rehabilitačná detská nemocnica spoločnosti TETIS,
s.r.o. Pôvodne však budovy boli postavené na úplne iný
účel. Pozrime si históriu týchto budov.

Honosná vila, ktorú dal
postaviť podnikateľ Michelič. V priestoroch vily
sú i dodnes zachované
kachle s glazovaným
obkladom.
ROKY 1945 – 1950
Po roku 1945 prídelom Povereníctva
pôdohospodárstva a pozemkovej reformy
č.19640/46-1/B bola nehnuteľnosť pridelená manželom Alfonzovi Kubalovi a Margite
Kubalovej, ktorí do obce prišli z Príboviec od
Martina. Z obecnej kroniky sa dozvedáme,
že Alfonz Kubala po príchode do obce Torcs
– Nová Lipnica stál na čele Miestneho národného výboru v rokoch 1945 – 1948 vo funkcii
komisára. Keďže prídelovou listinou získal i
okolité role vo výmere 11 hektárov 58 árov,
začal podnikať ako roľník. V zadnom trakte
nehnuteľnosti dal postaviť hospodárske budovy, stajne, chlievy a kuríny. Starší občania
si spomenuli na jeho pekné kone, keďže i po
obci sa prevážal na koči ťahanom peknými
vraníkmi. Na poliach a hospodárstve Alfonza Kubalu pracovali viacerí občania z Novej
Lipnice, Jozef Kiss, Bedrich Göltl, Ján Strasser. Dokumentom je i zachovaná Legitimácia
– pracovná knižka Jozefa Kissa s podpisom
zamestnávateľa Alfonza Kubalu. Pretože pre
vyšší vek Alfonz Kubala nebol schopný plniť
prídelové podmienky, v roku 1950 mu hrozilo odňatie prídelu, preto prídelové role odovzdal do užívania Štátnemu majetku Hubice,
správa Nová Lipnica. V nastávajúcich rokoch
i záhrada s vilou a hospodárskymi budovami
bola určená na iný účel.

Areál Špecializovanej rehabilitačnej nemocnice
TETIS, s.r.o. v súčasnosti.
ROKY 1930 – 1945
Veľkopodnikateľ v stavebnom klampiarstve MartinPrimus Michelič, pôvodom Chorvát žijúci vo Viedni, v 30.
rokoch minulého storočia si v našej obci (v Tartschendorfe – Torcsi, od roku 1948 – Nová Lipnica) zadovážil nezastavaný pozemok – pole vo výmere 7222 m2. Pozemok
ohradil pevným oplotením a začiatkom 40. rokov minulého storočia na pozemku dal stavať honosnú vilu. V are- Pracovná knižka Jozefa Kissa s podpismi
áli dal vysadiť okrasné kríky, exotické stromy a kvetinové zamestnávateľov Micheliča i Kubalu.
záhony. V katastri nehnuteľností bol pozemok s vilou zapísaný na Hermínu Michelič. Rodina Michelič zatiaľ sídlo
ani nestihla obývať a po skončení 2. svetovej vojny podľa

ROKY 1950 – 1955
Priestranná rezidencia uprostred krásnej
zelene priam núkala myšlienku rozumného
využitia v prospech detí či zdravotníctva.
Zriadením Kalmetizačného strediska Krajského ústavu národného zdravia pre deti matiek
s tuberkulózou v tejto vile so záhradou sa
v roku 1950 myšlienka naplnila. V stredisku
bolo umiestnených 60 detí do veku jedného
roka z celého Slovenska. Vytvorenie Kalmetizačného strediska presadzovala i Margita
Kubalová, manželka prídelcu Alfonza Kubalu. Do roku 1947 totiž pracovala v službách
humanitárnej rozvojovej pomoci UNRRA, neskôr v orgánoch Československého červeného kríža, čiže problematika zdravotníctva jej
bola blízka. Časť hospodárskych budov bola
urýchlene prebudovaná na ubytovne pre slobodné zdravotné sestry.
V roku 1952 sa stredisko zmenilo na Špecializovaný dojčenský ústav pre deti matiek
s aktívnou tuberkulózou. Bol detašovaným
pracoviskom Krajského ústavu tuberkulóznych a respiračných chorôb v Podunajských
Biskupiciach. V 70. rokoch bola v areáli postavená i nová dvojposchodová budova pre
prevádzkové zázemie, kde bola kotolňa,
práčovňa, žehliareň, detská jedáleň a na poschodí izby pre zdravotné sestry.

Na fotografii je ubytovňa prebudovaná
zo stajní, v pristavanej časti jedáleň
a na poschodí izby.

Novopostavená budova pre prevádzkové
zázemie dojčenského ústavu.
ROKY 1955 – 1996
Dňa 22. júla 1955 prišlo do Špecializovaného dojčenského ústavu pracovať 22 sestier
dominikánok z Kongregácie sestier dominikánok. O ich pôsobení v dojčenskom ústave
mi porozprávala sestra Blanka, ktorú som
vyhľadala v Charitnom domove v našej obci.
V ústave pracovala 20 rokov. So zanietením
rozprávala, ako sa deťom snažili nahradiť rodičovskú lásku, ako sa starali o ich duševný
i telesný vývin. Nezabudla pochváliť vedúcu
ústavu pani Hrežovú, ktorá prísne sledovala
starostlivosť o všestranný vývin detí. Počas
jej vedenia sa podstatne zlepšili podmienky
ústavu, v prevádzkovej časti bola zriadená
sauna pre deti a v roku 1983 bol ústav plynofikovaný.
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Sestry dominikánky pred budovou ústavu.

Sestry dominikánky s deťmi, vľavo je vedúca pani Hrežová.

Takýto vianočný pozdrav v 60. rokoch posielali
sestry rodinám detí a známym.

V 70. rokoch pracovala v dojčenskom ústave
aj Anka Pepichová z našej obce.

S poklesom výskytu tuberkulózy sa dojčenský ústav
začal orientovať na detských pacientov s inými chronickými chorobami, disharmonickým psychomotorickým
vývojom a na deti z rozvrátených rodín. V roku 1994
sa dojčenský ústav zmenil na Rehabilitačné detské
centrum. Keďže nová práca vyžadovala špecializované
vzdelanie pre tento odbor, Generálna správa Kongregácie sestier dominikánok dňa 31. augusta 1996 odvolala
rádové sestry z Rehabilitačného detského centra.

Na záver poďakovanie a výzva
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ROKY 1996 – 2003
V rokoch 1996 –
2002 bolo Detské rehabilitačné
centrum
naďalej detašovaným
pracoviskom
Ústavu
tuberkulóznych a respiračných chorôb v Podunajských Biskupiciach.
V roku 2002 v procese
privatizácie
zdravotníctva sa aj naša obec
uchádzala o získanie
Detského rehabilitačného centra do majetku obce so zámerom
prevádzkovať ho ako
zariadenie obce. Napriek snahe obec neuspela. V privatizačnom
procese uspela spoločnosť TETIS, s.r.o., ktorá
je od roku 2003 novým
prevádzkovateľom Špecializovanej
detskej
rehabilitačnej nemocnice.

Na záver chcem poďakovať všetkým, ktorí svojimi spomienkami a fotografiami pomohli
pri príprave príspevku. Ďakujem sestre Blanke a sestre Avile, Jozefovi Laszovi, Márii Kazimírovej, Jánovi Strasserovi, Arpádovi Csáderovi, Marte Solařovej, Margite Jašurovej, Anne
Pepichovej. Ak sa vyskytli v príspevku nejaké nepresnosti, prosím o upresnenie
(tel. 0905 192 923, e-mail maria@dc.sk alebo mariamariamarica@gmail.com.
FOTO: archív obce, archív sestier dominikánok, Mária Ducková-Adamcová
Pripravila: PaedDr.Mária Ducková-Adamcová

AKO DLHO EŠTE VYDRŽÍME?
Ako si tak listujem v našom Lužnianskom spravodaji, takmer na každej jeho stránke nachádzam správu o športovej, obecnej alebo spoločenskej akcii.
Veľa z týchto akcií sa nezaobíde bez účinkovania našich nadaných
detí zo Základnej umeleckej školy v Dunajskej Lužnej. Deti svojím účinkovaním prispejú vždy k umocneniu dojímavej atmosféry pri uvítaní do
života, posedení ku dňu matiek, seniorských stretnutiach alebo rozsvietení vianočného stromčeka na námestí sv. Martina. Všetko za výdatnej
a nenahraditeľnej asistencie riaditeľa ZUŠ, p. Vlastimila Záhradníka. Berie
sa to ako samozrejmosť. Myslím, že by ste mali vedieť viac o tom, ako sa
deti na tieto pekné akcie pripravujú.
V našej obci máte na to tých najpovolanejších. Sú to učitelia v Základnej umeleckej škole. Práve tu si môže vaše dieťa osvojiť základné
poznatky o umení. Učiteľ tu venuje vyhradený čas iba vášmu dieťaťu
individuálne a intenzívne. Ako viete, naša ZUŠ nemá už niekoľko rokov
vlastné priestory. Vyučuje sa v priestoroch tunajšej základnej školy. Sme
vďační aj za tieto provizórne podmienky, inak by vaše nadané deti museli
cestovať za svojím záujmom aj niekoľko kilometrov.
Viete, ako by malo prebiehať vyučovanie?
Trieda by mala spĺňať základné kritériá: mala by byť čistá, vyvetraná,
s kvalitným hudobným nástrojom, príp. vhodne vyzdobená, aby sa v nej
dalo pôsobiť na estetické vnímanie dieťaťa, čiže na jeho vnímanie krásy.
Dieťa na vyučovanie prichádza o pár minút skôr, aby si stihlo pripraviť
pomôcky (noty, hudobný nástroj, prezuť sa a pod.).

Aká je realita?
V triedach sa začína učiť ihneď po skončení dopoludňajšieho vyučovania, aby sme sa stihli venovať všetkým žiakom. Triedy sú teda nevyvetrané, cítiť tam pot, prezuvky, telocvičné úbory, zo smetného koša tu a
tam vypadáva nedojedená desiata. Po zemi sa povaľujú potrhané papiere a rozlámané perá. Hudobné nástroje si radšej kúpte sami, lebo tieto
školské chúďatká už naozaj dosluhujú, napriek nadľudskej snahe p. riaditeľa Záhradníka udržať ich pri živote. Učiteľ ZUŠ sa mení na pretekára
v behu cez prekážky. V zúfalej snahe vyhľadať v niektorej z tried družiny
toho správneho žiaka, behá celý spotený po areáli. Toto sa ešte skomplikuje v období, keď začnú deti chodiť popoludní na školský dvor. Ak sa
učiteľovi podarí nájsť toho správneho žiaka, „zdrapne“ ho a beží s ním
naspäť do triedy po noty a nástroj. Potom celý spotený učiteľ, a väčšinou
aj žiak, zasadnú na pár minút k hudobnému nástroju a „tvoria“.
Už grécky filozof Platón povedal: „Hudba sa spája s ľudskou prirodzenosťou a vedie k poznaniu krásy.“
Nezaslúžia si vaše deti viac? V zásade veľmi záleží na vás, rodičoch,
aby ste žiadali čo najlepšie podmienky na vzdelávanie svojich detí od zriaďovateľa školy! Určite by sa vám za to odvďačili ešte lepšími výsledkami
a zvýšeným záujmom o zmysluplnú činnosť.
Mgr. Johana Motýľová
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K ŠTEFÁNIKOVSKÉMU JUBILEU V OBCI
Rok 2017 je 25. rokom trvalej tradície
VLASTENECKEJ POCHÔDZKY PO SLOVEN
SKOM JUHU na trase štefánikovských
pomníkov a stôp Dunajská Lužná – Šamorín – Ivanka pri Dunaji (1992).Garanciu nad
týmto unikátnym vlasteneckým podujatím
prevzal MO Matice slovenskej. Ekumenicky
konajúci Výbor MO MS prizval k spolupráci ZŠ, ECAV cirkevný zbor, ObÚ, MKS, OFK,
Spolok rodákov M.R. Štefánika, KKDH, Spolok chovateľov holubov v obci, Dychovú
hudba. Spojením síl a ochoty sa naša obec
môže pýšiť žitnoostrovským, slovenským,
európskym unikátom sui generis, čo nám
potvrdil aj iniciátor a dlhoročný garant tohto podujatia, predseda MO MS , člen viacerých slovenských a zahraničných korporácií,
našich obecných komisií, pán Stanislav Bajaník. Jubileum je titul na niekoľko otázok
smerom k nemu.

Pán Bajaník, každá jar od r. 1992 znamená teda aj pre našu obec vlastenecko-národný pohyb. Táto je jubilejná.
Od začiatku, a myslím, že ste podstatu
zistili, konáme ekumenicky, razíme metódu
spájania obyvateľov a subjektov obce na
prospech našej školskej mládeže, a to nezištne, za uplynulé hodnotené obdobie. Vklad
každého z nás je náš dar pamiatke posolstvu
a dielu M.R. Štefánika, ktorý skôr ako zahynul 4. mája 1919 v Ivanke pri Dunaji so svojimi tromi talianskymi kolegami, prelietal aj
ponad našu obec, akoby tušil, že raz tu budú
žiť nielen jeho verní priaznivci, ale i spoluro-

dáci. Moja vďaka teda patrí všetkým, ktorí
nezištne prijali našu myšlienku, vstúpili do
krážov národnej a duchovnej obrody Slovenska, po roku 1990, vytiahli tohto barda Slovákov, Slovanov, Európy opäť na svetlo Božie, keďže po roku 1948 (s výnimkou 196869) bol pre svoj nekompromisný antikomunistický postoj, získaný v bojoch I. svetovej
vojny v Rusku, vyradený nielen z verejnosti,
ale i z učebných osnov. V spolupráci s ObÚ,
MS, ECAV cirkevným zborom sme v r. 1992
osadili pre ev. a.v. chrám pamätnú tabuľu,
vymenenú v roku 1997 (Matičný svetový rok
Slovákov) za jeho bustu, postavenú na travertíne, priamo z Mohyly z Bradla (ďakujúc
i sponzorovi Ing. Ľ. Mišíkovi), ako symbol
spojenia jeho rodiska, posledného odpočinku s jeho spolurodákmi v časti Nové Košariská (po r. 1945). Aktivity sa rozšírili o činnosť
obce, Spolku rodákov M.R. Štefánika v obci,
ZŠ. Myslím si, a môžem zodpovedne povedať, že na tepne štefánikovských pomníkov
Devínska Nová Ves - Bratislava -Dunajská
Lužná – Šamorín– Ivanka pri Dunaji – Dunajská Streda, Komárno patríme my a Ivanka
medzi najaktívnejšie.
Po krátkom čase od začiatku ste stavili
najmä na školskú mládež.
Naša ZŠ našu ponuku okamžite prijala,
vedenie školy a pedagógovia si ju s deťmi
osvojili a niekoľkoročný pochod s vyše 300
žiakmi, s dychovkou MV SR a hosťami prebúdza okolie školy a ev. a.v. chrámu už niekoľko rokov. Cennou je skutočnosť, že školská mládež, zavše umelecká škola, pripravia
dojímavý vlastivedný program, na ktorom sa
uplynulé roky zúčastnilo viac protokolárnych
hostí, ministrov, poslancov, umelcov, spolkov, kňazov, zástupcov Kancelárie prezidentov, predstaviteľov zahraničných Slovákov,
zahraničných Matíc slovenských, štefánikovských spolkov a združením a aj Dunajská Lužná sa tak zapísala a zapisuje do ich pamäti.
Snažíme sa pomôcť nielen „mimoškolskej“
výchove našej mládeže, ale aj k prehlbovaniu jej vlasteneckého citu a úcty k obecným,

ZELENÁ DUNAJSKÁ LUŽNÁ, N.O.
V krátkosti si Vás dovolíme poinformovať o našich akciách, ktoré sme pripravili na prvý
polrok 2017. Niektoré už prebehli a ďalšie absolvujeme v blízkom čase. V mesiaci február nás
uchvátila historická budova Slovenského národného divadla, v ktorej nám predstavili divadelnú klasiku, hru „Pán Mimo“. V mesiaci marec – 21.3.2017 sme sa opäť pobavili na divadelnej
hre v divadle Nová scéna „Pi čaj, miláčik“. Do tretice všetko dobré, a preto ešte v mesiaci apríl
navštívime obľúbené Radošinské naivné divadlo a hru „To nemá chybu“.
Týmto ukončíme kultúrne vyžitie a v teplejších jarných mesiacoch spoznáme na celodenných výletoch krásy Čiech, či Rakúska. Pozývame Vás týmto na prvý tohtoročný celodenný
zájazd so sprievodcom Marcelom 4.mája 2017 do Čiech, kde navštívime hrad Bouzov, mesto
Litovel – Hanácke Benátky a zámok Šternberg. Pripravujeme zaujímavý program, s ktorým určite budú všetci spokojní. Hneď o mesiac 2.júna 2017 pripravujeme ďalší celodenný zájazd.
Všetky podrobnosti sa dozviete na našej stránke www.zrc.sk alebo na oznamovacích tabuliach v našom Zdravotno-relaxačnom centre.
Tešíme sa na spoločné vydarené akcie, ktoré organizujeme pre Vás.
Ing. Elena Oltusová

národným, slovanským i európskym dejinám. Je nám
milé vidieť medzi nami už aj mamičky s deťmi, ktoré
s nami začali sotva 8 až 10-ročné ešte ako žiačky. Vidno
to najmä v závere pietnej spomienky v Ivanke pri Dunaji za účasti delegácií všetkých obcí, teda aj D. Lužnej,
v prítomnosti tradične takmer 300 až 350 žiakov, pedagógov, protokolárnych hostí a predstaviteľov veľvyslanectiev akreditovaných v SR. A nielen ich. Aj tu sa mi
patrí v mene nás z Dunajskej Lužnej, susednej Ivanke pri
Dunaji, úprimne poďakovať.
Nedávno ste upozornili na ekumenické dejiny obnovujúceho kostola sv. Martina v obci, ako vieme, všetky
matičné podujatia národné, športové, kultúrne, duchovné, vzdelávacie, ladíte ekumenicky, a vždy k mládeži.
Sme odkázaní na spoluprácu a obecnú súdržnosť.
Každý, kto disponuje touto vlastnosťou alebo vlohou,
by nemal ostať bokom. To platí aj pre reprezentantov
našej obce. Preto sme popri našej štefanikiáde (vždy
okolo 4. mája v roku), ekumenicky založili aj cyklus cyrilo-metodiády (koncom školského roka, krátko pred
sviatkom našich vierozvestcov a zakladateľov našej národnej štátnosti 5. júla). Oba chrámy s otvorenou náručou vítajú žiakov školy, pedagógov, hostí, duchovných,
vždy s primeraným národno –duchovným, výchovnovzdelávacím programom. A nielen to. V tomto roku si
pripomíname 1150. výročie povolenia starej slovenčiny
( hlaholika, cyrilika) v liturgických obradoch Veľkej Moravy (9. stor.) pápežom Hadriánom II. v Ríme (r. 867868). Slovensko, slovenské zahraničie, Európa a svet
si pripomínajú 500.výročie reformácie (Martin Luther
– 1517). Tento rok v našej vlastivednej pochôdzke pripisujeme význam najmä tomu druhému výročiu, keďže
ide o M. R. Štefánika ako syna evanjelického kňaza z Košarísk, rodiny viazanej na viac národných evanjelických
buditeľov v 19. storočí.
Ide sa po štvrť storočnici ďalej, pán Bajaník?
Možno, že je Vám známe, že grécky vojak od Marathónu do Atén po vyše 40. kilometroch totálne vysilený zvolal, a umrel: „Chairete, chairemen, nenikekamen...“ (Radujte sa, radujme sa, zvíťazili sme...). Aj náš
maratón, dovoľte skromne pripomenúť, by sa možno
nezaobišiel bez takéhoto zvolania. Spojením síl, ekumenicky, ak už nebudeme stíhať my, radi presunieme túto
unikátnu tradíciu na mladších v duchu Štefánikovho
hesla: „Ja sa prebijem, lebo sa prebiť chcem“.
Za rozhovor ďakuje Jana Valašíková
Foto: Juraj Mertuš
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NIEČO K „SVORADOVU“
Vychádzam zo skúsenosti, že keď sa v obci povie „Svoradov“, čím menej obyvateľov šípi, o čo
ide. A nejde o málo pre dejiny obce. Ide dnes už
o chátrajúci objekt v obecnej časti Nová Lipnica
(oproti historickej zvonici z r. 1874 – cennej obecnej pamiatky, o.i. s tabuľou na pamäť príchodu
Slovákov z Malej a Veľkej Lipnice – dnes Poľsko
po II. svetovej vojne v rámci matičnej akcie Mať
volá po r. 1945, tabuľa ako dar SFSVŠT v r. 2003).
Objekt je pomenovaný podľa sv. Svorada (pustovníka z 8. a 9. storočia so vzťahom k Poľsku
a okoliu Trenčína a Nitry). Po I. svetovej vojne bol
v r. 1922 v Bratislave založený internát pre chudobnú a insolventnú katolícku mládež (bývalý tzv.
Nešporák na Zámockej ulici po II. svetovej vojne,
internát SVŠT až do začiatkov prelomu režimu).
V r. 1931 rozhodlo vedenie internátu (Mons. E.
Filkorn a i.) riešiť pre akademikov primeranú
možnosť zásob stravy. Po diskusiách a dohode
s predstaviteľmi býv. obce Torč (dnes časť Nová
Lipnica) sa rozhodlo vybudovať hospodársky objekt s poliami a záhradami (in situ), ktoré riadili
Milosrdné sestry sv. Vincenta (tri!). Na tú dobu
išlo o pestovanie s technickou výbavou (zavlažovací systém, stroje, prvý obecný traktor McCormick a i.). Pestovali zeleninu, ovocie, obilie, vyrábali krmivo, chovali vyše 200 kureniec a cca 120
ošípaných, opatrovali vyše 25 úľov včiel. Darilo
sa marhuliam, kôstkovému ovociu, potravinám,
čerstvej zelenine. Predstavitelia Svoradova sa
rozhodli dokonca postaviť samostatný mlyn, keďže dovtedy sa chodilo mlieť do Biskupíc. Zamestnali mnoho odborníkov a chovateľov, ktorých
sestry neprepustili ani vtedy, keď sa výroba svojím vybavením mechanizovala. Denne v sezóne
včas ráno odchádzali vozy naložené ovocím, zeleninou a potravinami pre katolíckych chudobných
študentov do Bratislavy pochádzajúcich z celého
Slovenska. Sestry dokázali ekonomicky rok čo rok
viesť vyrovnaný rozpočet bez dlhov a záväzkov.
Ako je známe po II. svetovej vojne, ale aj v rámci združstevňovania, internát v Bratislave ostal,
no náš obecný Svoradov svoju pôvodnú funkciu
stratil a prešiel do nových služieb...V dejinách
Slovenska aj Svoradovský internát, bratislavské
univerzitné fakulty po I. svetovej vojne (svoje
internáty centrá mali v Bratislave aj evanjelici
a ľavičiari, resp. ateisti s väzbou na rodiace sa socialistické a komunistické hnutie), jeho „torčianske“ (dnes novolipnické) výrobné a chovateľské
zázemie znamenali a znamenajú nehynúci prínos
pre výchovu jednej podstatnej generácie slovenskej inteligencie všestranného zamerania z obcí
a miest Slovenska, odkázaných na pomoc a charitu rímsko-katolíckej cirkvi, podistým aj zásluhou
našej obce. Napokon po zmene režimu (19891990) bol internát Svoradov vrátený z dlhoročnej
správy SVŠT, a u nás, žiaľ, objekt Svoradov chátra.
Dúfajme, že nie dlho...
Stanislav Bajaník
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VEĽKÝ KONCERT MALÝCH KLAVIRISTOV
Malí klaviristi zo Základnej umeleckej školy v Dunajskej Lužnej pod vedením
pani učiteľky hry na klavír, Ireny Gerega, milo prekvapili svojich rodičov. V pekný
štvrtkový podvečer 16. marca nás pozvali do krásne vyzdobenej triedy a predviedli nám, čo sa za pol roka naučili. Bola to pre nás novinka – malý triedny koncert
len jednej klavírnej triedy Hudobného odboru ZUŠ . O to väčší priestor však mali
deti na predvedenie svojho umenia. Veď dokonca aj Tí najmenší prváčikovia nám
zahrali až po dve skladby a väčšina z nich zvládla aj „štvorručku“ s pani učiteľkou.
Nielenže sme mohli my, hrdí rodičia, vidieť, ako napredujú všetci žiaci pani Iriny,
ale deti si mohli vzájomne porovnať, aké skladby majú nacvičené. Každý sa tak v
ten večer mohol stať aj motiváciou pre ostatných kamarátov s rovnakou záľubou,
hrou na klavír. Ďakujeme pani učiteľke i deťom za pekný umelecký zážitok.
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PÁN ANTON PATRNČIAK

DRŽITEĽ OCENENIÍ CENA OBCE A ČESTNÝ PREZIDENT OFK DUNAJSKÁ LUŽNÁ
BÝVALÝ AKTÍVNY FUTBALISTA, NEUSTÁLE ANGAŽOVANÝ V ŠPORTOVOM ŽIVOTE OBCE DUNAJSKÁ LUŽNÁ.
PREČÍTAJME SI ÚPRIMNÉ ROZPRÁVANIE PÁNA ANTONA PATRNČIAKA

Mal som šesť rokov, keď sme sa presťahovali z Terchovej do časti Jánošíková.
Začal som tu chodiť do tzv. kláštornej školy. Dnes v týchto priestoroch sídli Cirkevná
materská škola Madony Žitného ostrova.
Učiteľkami boli sestričky, oblečené pre ne
v typických odevoch. Od piatej triedy som
navštevoval školu v Šamoríne, potom školu
v Podunajských Biskupiciach a ôsmu triedu
som dokončil v Dunajskej Lužnej.
Moji rodičia boli družstevníkmi, ktorí
rešpektovali nariadenie, že jeden z členov
rodiny musí zostať robiť na družstve. Voľba
padla na mňa, a tak som teda počas letných mesiacov jazdil na samoviazači. Vzime som chodil na Úrad práce v Šamoríne.
Chcel som však ísť ďalej do školy. Dostal
som prihlášku z Úradu práce na Stredné
odborné učilište strojárske do Třinca. V tej
dobe som už kopal za dorast. No musel
som sa dobre učiť, aby som mohol futbal
vôbec hrať. Také boli požiadavky. V Lužnej
som hral za dorast od roku 1952 do roku
1955.
Bol som aj členom moravského Třinca, odkiaľ som sa dostal do výberového
mužstva Moravy vo Frýdku-Místku. V roku
1956 ma pridelili do Vítkovic, kde som jeden rok hrával za juniorov Vítkovice.
V roku 1957 som sa vrátil domov do
Jánošíkovej, kde som sa hneď stal kapitánom mužstva. Staral som sa aj o organizačné záležitosti futbalového klubu Dunajská
Lužná.
Základnú vojenskú službu som absolvoval v mestečku Klatovy, kde som hrával
za Duklu Klatovy. Po návrate z vojny v roku
1960 som kopal za Kablo Bratislava. Po
jednom roku môjho pôsobenia v Kablovke
ihrisko tohto športového klubu zrušili a postavili na ňom paneláky.
Vrátil som sa teda naspäť domov a hrával som do štyridsiatich štyroch rokov môjho veku. Všetci vtedajší hráči boli občania

našej obce, možno jeden – dvaja boli z Rovinky či Hamuliakova. Hrávali sme v Jame,
ktorú sme mnohokrát upravovali aj z dôvodu povodní.
Na revitalizáciu a ďalší rozvoj športového života v našej obci sme dostali finančné prostriedky z okresu Šamorín. Z týchto
prostriedkov sme vybudovali provizórne
ihrisko v Novej Lipnici za cintorínom. Okolo roku 1965 sme s ďalšími priaznivcami
futbalu začali koketovať s myšlienkou postavenia nového štadióna, pretože ihrisko
v Lipnici bolo po intenzívnejších dažďoch
zaplavené. Fasádu ihriska sme sa snažili
prispôsobiť architektúre novopostaveného sídliska.
Chodili sme spolu s pánom Karolom
Szeibeczederom a s pánom Štefanom Benkom po okolitých obciach. Prezerali sme a
skúmali, aký typ tribúny a šatní by sa sem
hodil. Veľkosť ihriska je daná futbalovým
zväzom, a tá sa musí dodržať. Vzor tribúny
a šatní sme odkukali z ihriska v Hrnčiarovciach pri Trnave. Tam hrávali ženský futbal.
Potom sme si sadli s architektom pánom
Ing. Kukletkom. Uvažovali sme aj o kolkárni, ale k jej stavbe neprišlo. Angažoval som
sa aj pri stavbe tenisových kurtov.
Všetky práce sme robili svojpomocne.
Či už aktívni športovci alebo zanietení občania – bolo to v akcii Z. Stávalo sa aj, že
miesto tréningu sme dobudovávali ihrisko
a následne kosili trávu. Prvé kosačky začala
vyrábať pridružená výroba – Rapid Bratislava. Potom štafetu výroby kosačiek prevzal Slovšport. Keďže som mal zámočníctvo, konštrukciu na tribúnu, aj s ohradou,
som postavil vlastnými silami.
Údržbu štadióna sme robili brigádnicky. Kúpili sme starší autobus. Cez sobotu
a nedeľu sme ním vozili športovcov a ich
priaznivcov, čím sme získavali peniaze na
zamestnávanie údržbárov (pán Tomášek,
pán Fajnor).

SLOVENSKÝ LEKÁR ZÍSKAL VIII. DAN

Po čase,
samozrejme,
autobus prestal slúžiť. Potrebovali sme
autobus nový.
Odrazovým
mostíkom pri
hľadaní
východiska bol
inzerát Poľnohospodárskeho družstva
Zlaté Moravce. Po rôznych peripetiách sme podporu
našli v ochote funkcionárov Jednotného
roľníckeho družstva Dunajská Lužná, ako
aj u vtedajšieho riaditeľa Mototechny, ktorým bol futbalista Slovana Bratislava pán
Ľudovít Zlocha.
Predsedom telovýchovnej jednoty
v Dunajskej Lužnej som bol zhruba dvadsať rokov. Bol som aj trénerom mužstva, aj
hrajúcim kapitánom.
Keď som sa vzdal predsedníckeho postu, vstúpil som do poľovníckeho zväzu.
Stalo sa, že som vykonával súbežne predsedu telovýchovnej jednoty, aj poľovníckeho zväzu. Starám sa o prírodu aj o zver,
ktorú podľa potrieb prikrmujem.
S futbalom som skončil, keď som mal
štyridsaťpäť rokov. Ešte zopár rokov som
robil predsedu.
Svoj aktívny život som venoval športu.
V ostatných rokoch som pasívnym účastníkom futbalových zápasov. Chcem ešte
pripomenúť, že sme sa veľmi intenzívne
stretávali s futbalovým mužstvom a jeho
fanúšikmi z maďarského Mosonmagyaróváru. Som rád, že som mohol svoj športový
príbeh vyrozprávať.
Vyznanie pána Antona Patrnčiaka
zachytila
Tatiana Uličná

Slovenský lekár sa zaradil
medzi absolútnu svetovú špičku v taekwon-do: získal VIII. dan.
Tréner a lekár v jednej osobe opäť prepisuje históriu taekwon-do.
42-ročný urológ, ktorý je zakladateľom taekwon-do na Slovensku,
dosiahol počas víkendu životný úspech.
Ako prvý Slovák získal VIII. Dan a stal sa senior majstrom. Udelil mu ho osobne generálny
sekretár celosvetovej Taekwon-do ITF federácie Grandmaster Trevor Nicholls - IX. DAN.
Ten prišiel na Slovensko druhýkrát pri príležitosti technického seminára, ktorý sa konal
18.3.2016 v Dunajskej Lužnej pod záštitou najúspešnejšej organizácie taekwon-do, ITF
TAEKWON-DO SLOVAKIA. Na seminári sa zúčastnilo zoskupenie predovšetkým čiernych
pásov, ale nechýbali ani tie farebné.
Štyridsať ľudí sa po 5 hodinách tréningu, ktorý bol zameraný na zdokonaľovanie
technických zručností, stalo svedkom toho, ako sa niekoľkonásobný majster sveta, Európy
a Slovenska zaradil medzi elitnú špičku a uznávaných Majstrov v taekwon-do. Urológ,
ktorý v roku 1991 prišiel na Slovensko z Afganistanu a vychoval nespočetné množstvo
bojovníkov, neskrýval dojatie. Tento úspech okomentoval slovami: „Som veľmi hrdý, vážim
si to a ďakujem. Ďakujem predovšetkým Vám, mojim cvičencom, lebo bez Vás by som to
nikdy nedokázal. Tento úspech nie je len o mne, ale je o nás všetkých.“ Od absolútneho
vrcholu, ktorý sa v tomto športe môže dosiahnuť, ho tak v súčasnosti delí už iba jeden
technický stupeň.
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KLIMO DANCE STUDIO INFORMUJE
Je veľa rôznych povolaní, ale tanec je poslanie, v ktorom čas nie je ničím a jeho
náplň je všetkým. Svoje o tom vie aj tanečno-športový klub Klimo Dance Studio,
ktorý učí tanečnému umeniu svojich nadšencov v našej obci už niekoľko rokov.
Po letných prázdninách opäť otvorili tanečné kurzy pre deti, mládež a dospelých. Deti sa vrátili k svojim pravidelným tanečným tréningom, kde zdokonaľujú
svoje doterajšie tanečné vedomosti. Taktiež otvorili tréningy pre začiatočníkov.
Kurzy pre dospelých sa postupom času rozdelili na začiatočníkov a pokročilých,
ktorých tanec očaril natoľko, že sa mu venujú nielen niekoľko týždňov, ale stal sa
súčasťou ich života. Pre ženy, ktoré milujú latino tance, a nemajú tanečných partnerov, je určený tanečný kurz Latino Dance Fit, kde sa naučia tance ako chacha,
salsa, merengue, kizomba a iné.
V novembri tanečný klub usporiadal veľkolepú latino party, ktorá bola určená
pre všetkých, ktorí milujú dravé latino rytmy. Počas akcie boli pre hostí pripravované exotické miešané drinky, nechýbali tanečné animácie, live vystúpenia, showdance a, samozrejme, výborná atmosféra v štýle salsa, bachata, samba, chacha..
Každý si mohol zatancovať a zabaviť sa na ozajstnej latino party, kde súčasťou večera bola aj malá škola tanca. Nezabudnuteľný kultúrny zážitok a bohatý kultúrny
program čakal na priaznivcov kubánskej hudby.
Nasledovala bohatá plesová sezóna, počas ktorej nielen taneční majstri otvárali viaceré prestížne plesy, ale pridali sa aj ich juniorské tanečné páry, ktoré prekvapili svojou formáciou Valčíka. Úspešnú tanečnú sezónu ukončili silvestrovským
tanečným programom.
Nezaháľajú a trénujú ďalej. Cez jarné prázdniny tanečný klub usporiadal jarné
tanečné sústredenie v Kľačne pre deti, ktoré sa chceli zdokonaliť v spoločenských
tancoch. Deti trávili svoje prázdniny aktívne s pohybom a v zdravom prostredí.
Dňa 13. januára 2017 zorganizovali IV. ročník venčekového plesu spolu s pani riaditeľkou
Základnej Školy v Dunajskej Lužnej. Venček
predstavuje slávnostné vyvrcholenie tanečného kurzu spoločenských tancov pre všetky
deviate ročníky. Deviataci absolvovali už od októbra minulého roka kurz spoločenských tancov a spoločenskej výchovy, počas ktorého sa
naučili štandardné a latinsko-americké tance
ako Waltz, Valčík, ktoré tvoria neodmysliteľnú
časť slávnostných plesov, Tango, ale tiež temperamentnejšie tance ako Chacha, Salsa a tiež
obľúbený Discofox.
Žiaci sa poctivo počas tréningov pripravovali, skúšali nové tanečné figúry a oboznámili
sa so spoločenskou etiketou. Po prvý raz absolvovali svoj prvý ozajstný ples, na ktorom sa nie-
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len zabavili, ale ukázali, čo všetko sa naučili počas svojich
tanečných hodín.
Výnimočnosť tejto udalosti nebadajú iba samotní žiaci,
ale aj ich rodičia. Preto sa tréneri a učitelia spoločenských
tancov snažili zorganizovať tento večer slávnostne, aby
ukázali šikovnosť aj starších detí.
Oslovili sme trénerov tanečno-športového klubu Klimo
Dance Studio Roberta Ďuriša a Margarétu Klimovú, aby
nám prezradili, čo ich čaká v najbližšom období:
„Momentálne sa deti aktívne pripravujú na tanečné súťaže, ktoré budú už onedlho. Tešíme sa na to a snažíme sa
deti pripraviť na výzvy čo najlepšie. Uvidíme, ako obstoja v
náročnej konkurencii. Držíme im palce.“
Samozrejme, aj my z redakcie sa pripájame a prajeme
veľa šťastia a úspechov!

FRAGILE koncert
piatok 21. apríl 2017 o 17.30 h.
Miestne kultúrne stredisko
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Sme radi, že sa spolupráca so Zdravotno-relaxačným centrom a samotnými pacientmi v Dunajskej Lužnej rozvíja.
Podarilo sa nám rozšíriť a roztriediť ambulancie. Na II. poschodí
v nových a väčších priestoroch pracuje reumatologická, dermatologická,
cievno chirurgická, kardiologická, diabetologická a interná ambulancia.
Na prvom poschodí je fyziatricko - rehabilitačná a chirurgická ambulancia (všeobecná chirurgia aj výkony plastickej chirurgie). Logopedická
a psychologická ambulancia pracujú takisto na I. poschodí, kde sa bude
upravovať od apríla harmonogram práce (logopédia 4 dni v týždni a psychológia 1 deň v týždni). V nezmenenom režime pracuje fyziatricko-rehabilitačné oddelenie a ambulancie prvého kontaktu – všeobecný lekár
pre deti a dorast, všeobecný lekár pre dospelých. Keďže sme zachytili
informácie, ktoré hlásajú neprijímanie nových pacientov, dovoľujeme
si Vás ubezpečiť, že všeobecná ambulancia, rovnako ako aj všetky naše
špecializované ambulancie v Dunajskej Lužnej, naďalej prijímajú nových
pacientov. Odporúčame Vám informovať sa priamo na predmetných ambulanciách telefonicky, osobne alebo mailom.
Všetky kontakty nájdete na www.zrc.sk.
MUDr. František Špaček, námestník pre LPS, UNsP Milosrdní bratia

STAVANIE MÁJA
nedeľa 30. apríl 2017 o 17 h.
Námestie sv. Martina (pri zmrzline)

DEŇ RODINY a NA KOLESÁCH PROTI RAKOVINE
sobota 27. máj 2017 od 15 h.
ihrisko Jama, časť Jánošíková
JÁNSKE OHNE
sobota 24. jún 2017 od 17 h.
za hrádzou
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VIANOČNÝ STOLNOTENISOVÝ TURNAJ

10.12.2016, o Pohár gen. manažéra OFK Juraja Jánošíka,
venovaný 95. výročiu obecného futbalového klubu a 155.
výročiu pamiatky Slováka, Slovana a Európana , P. J. Šafárika

Organizátori a sponzori: MO Matice slovenskej, Obecný úrad,
Obecný futbalový klub, Základná škola, Klub KDH, Dobré jablká
a Stolnotenisový oddiel, hráči ktorého celý turnaj riadili (Miro Lunák, aj foto, Ján Beleš). V kategórii detí sa víťazom stal Šimon Bulla,
kategóriu dospelých vyhrala pani Jasna Káčer, ktorá získala pohár
Juraja Jánošíka.
Stanislav Bajaník,
MO MS, ZSV
V P
Deti
Ivan Baláž, predseda
1. Bulla Šimon, 12 r.
7 0
OZ Dunajská Lužná,
2. Mička Lukáš, 11 r.
6 1
stolnotenisový oddiel
3. Bulla Adam, 10 r.
5 2
4. Vozárová Veronika, 13 r. 4 3
5. Juriš Jozef, 12 r.
3 4
6. Vozárová Lenka, 11 r.
2 5
7. Franko Martin, 11 r.
1 6
8. Šurka Matej, 12 r.
0 7
Dospelí skupina A
1. Rybovič Dušan
2. Vozár Martin
3. Furinda Ivan
4. Koromház Matej
5. Adamovič Bohumil

V
4
3
2
1
0

P
0
1
2
3
4

Dospelí skupina B
1. pani Káčer Jasna
2. Mikloško Daniel
3. Nenčev Peter
4. Bulla Juraj
5. Cmorej Matej
6. Mertuš Marek

OFK DUNAJSKÁ LUŽNÁ
Počas zimnej prestávky nastali v našom klube veľké a výrazné zmeny na všetkých úrovniach. Od začiatku roka pracuje FV OFK v novom zložení.
1. Juraj Jánošík – generálny manažér OFK
2. Milan Bališ – viceprezident OFK
3. Koloman Ondruš – člen FV OFK
Zároveň v zmenenom zložení pracuje aj Revízna
komisia OFK Dunajská Lužná:
1. Peter Gajdoš – predseda Revíznej komisie
2. Juraj Kóša – člen Revíznej komisie
3. Maroš Tatranský – člen Revíznej komisie
Od 1.1.2017 FV OFK Dunajská Lužná vymenoval
do funkcie:
– športový riaditeľ OFK Dunajská Lužná
– Karol Brezík
– technický riaditeľ OFK Dunajská Lužná
– Anton Košč
Na trénerskom poste seniorov „A“ FV OFK
Dunajská Lužná vymenoval od jarnej časti Karola
Brezíka a následne aj vedúceho družstva Viliama
Haba. Pozícia asistenta trénera je v štádiu riešenia. Masérom a fyzioterapeutom družstva sa stal
Peter Čiernik. Od 1.1.2017 na pozícu hospodára
nastúpil Peter Petrák.
Dovoľte mi poďakovať všetkým končiacim činovníkom s prianím všetkého najlepšieho v športovom, ale aj v súkromnom živote. V ďalších družstvách OFK Dunajská Lužná nastali len menšie
zmeny na jednotlivých postoch. Aj keď futbalový
klub OFK Dunajská Lužná patrí medzi popredné
kluby v BFZ, a následne aj SFZ, bolo nutné pristúpiť k zmenám a klub postupne spolosprofesionalizovať nielen po športovej stránke, ale tiež
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Semifinále dospelí
Dušan Rybovič – Mikloško
pani Káčer – Vozár Martin
10:6
9:6
9:8

aj po ekonomickej. Týmto ďakujem poslancom
OZ a starostovi obce za podporu a odsúhlasenú
dotáciu na rok 2017, 36 000 eur na športovú činnosť (150 detí a mládeže 20 eur/1 člen) + 8 000
eur energie a 3 000 eur na prevádzku telocvične
ZŠ Dunajská Lužná pre školopovinné deti v štruktúrach OFK. Samozrejme, bez sponzorov, ktorí nemalou mierou podporujú náš klub, by sme ťažko
mohli rozvíjať futbal na takej úrovni ako sa momentálne nachádza.
Futbalový klub OFK má v súčasnosti 264 členov, a z toho cca 150 detí a mládeže. Rozpočet
klubu na rok 2017 je približne 180 000 eur, z toho
cca 65 000 eur na deti a mládež, a následne ďalšie
tímy, prevádzkové a režijne náklady.
Na záver mi dovoľte popriať vám všetkým
veľa šťastia, porozumenia a tolerantnosti, nech sa
na našom štadióne rozvíja naša futbalová mládež,
naši futbalisti bez rozdielu veku. V neposlednom
rade nech sa naši občania Dunajskej Lužnej,
ale i celého okolia, cítia na štadióne príjemne
a dobre, nech na futbal v Dunajskej Lužnej chodí, a Lužnú podporuje, čo najviac slušných, tolerantných a športových priaznivcov, ktorí sa držia
motta: Futbal je vášeň, zábava a súťaživosť, nie
však otázka života a smrti.
Všetko dobré prajem v mene vedenia OFK
Dunajská Lužná.
PaedDr. Juraj Jánošík, generálny manažér OFK
foto: mládežnícke družstvá

OFK Dunajská Lužná hľadá hlásateľa na
hlásenie futbalových zápasov na štadione
OFK. Záujemcovia nech sa prihlásia
u TR Antona Košča na tel.: 0907 177 123.
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O 3. miesto
Vozár Martin – Dušan Rybovič 3:0
Finále
pani Káčer Jasna – Daniel Mikloško 3:0
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Príďte si zacvičiť a pripravte sa na leto v predstihu.
Cvičíme každý pondelok od 18.30 do 19.30 h.
v Miestnom kultúrnom stredisku Dunajská Lužná.
HIIT alebo intervalové tréningy je striedanie intervalov
s vysokou intenzitou – šprint, s intervalmi
s nízkou intenzitou – drepy.
Výhody HIIT? Dosiahnete výsledky za kratšiu dobu,
rozpustenie tukov šialenou rýchlosťou, telo spaľuje kalórie
ešte 48 hodín po cvičení, pozitívne účinky na zdravie.
Čo k tomu budete potrebovať?
Iba dobrú náladu, uterák, vodu a podložku.
Bojíte sa, že tréningy nezvládnete? Žiaden strach, cvičí
sa len vlastnou váhou tela, každý cvik sa dá zjednodušiť
a prispôsobiť Vašej momentálnej kondícii.
Tak na čo ešte čakáte!
Pripojte sa k nám a zatočte s tukmi!
Vaša trénerka Sandra

Umelecká škola ARTESIA otvára v Dunajskej Lužnej
v budúcom školskom roku 2017/2018
kurzy hudobnej školy Yamaha.
Môžete sa tešiť na novú učebňu, príjemných
a kvalifikovaných lektorov a jedinečný koncept
kolektívneho vzdelávania pre deti už od 4 mesiacov!
Viac informácií sa dozviete na www.artesia.sk

Tenis - Bedminton klub
Dunajská Lužná
NOVÉ

TCM - TENISOVÉ a BEDMINTONOVÉ CENTRUM MLÁDEŽE

TENISOVÉ
CENTRÁ

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

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

tel.: 0902 355 812
www.tbluzna.eu
e-mail: info@tbluzna.eu
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StaŸte sa súēasƛou nášho tímu!

Śűadá šikovných űudí, ktorí majú chuƛ na sebe
pracovaƛ a kariérne rásƛ!
Ponúkame možnosƛ nastúpiƛ do programu
TRAINEE, vzdelávaƛ sa a získaƛ zaujímavú
prácu na našej predajni v Šamoríne, ktorú
otvárame v roku 2018.
Po zaškolení sa môžete staƛ vedúcim predajne,
zástupcom predajne alebo administratívnou
podporou vedúceho predajne.
PredajŸa bude súēasƛou nákupnej pasáže na
zaēiatku Šamorína smerom od Bratislavy. Bude
ponúkaƛ, tak ako naše iné predajne, sortiment
z oblasti záhrady, bývania, náradia
a stavebnín.
Ak Vás naša ponuka oslovila, neváhajte a
zašlite nám životopis alebo zavolajte na:
praca@hobbi.sk, mobil: + 421 901 726 105

Pohľad na účastníkov stretnutia Spolku rodakov M.R.Štefánika
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RECEPTY NA VEĽKÚ NOC

RECEPTY NA VEĽKÚ NOC

RECEPTY NA VEĽKÚ NOC

Pripravme si počas veľkonočných sviatkov zopár netradičných jedál.
Mladá jahňacina sa používa od decembra
až do apríla a najlepšia je vtedy, keď jahnence
ešte cicajú matku. Angličania, aby mohli jedávať jahňacinu dlhšie, privykajú od matky odlúčené barance na žemľu namočenú v mlieku
a tou ich kŕmia.
Pripomeňme si recepty, ktoré v minulosti
nechýbali ani na našej veľkonočnej tabuli.

korenie, ¼ kg zemiakov, soľ
Fazuľu preberieme a večer ju namočíme do
studenej vody, aby zmäkla. Ráno ju uvaríme.
Umyté mäso pokrájame na kocky a dáme na
masť, na ktorej sme rozškvarili slaninu pokrájanú nadrobno a spenili cibuľu. Posolíme,
okoreníme a za občasného podlievania horúcou vodou udusíme. Keď je už skoro celkom
mäkké, pridáme pokrájané zemiaky, rozotrený cesnak, uvarenú fazuľu a dovaríme.

tom ich vložíme do ohňovzdornej misy, ktorú
vymastíme maslom a na každý rezeň dáme
koliesko poduseného jablka. Pripravíme bešamel, zalejeme ním rezne, posypeme strúhaným syrom a zapečieme.

VYPRÁŽANÉ KOZĽA
600g kozľacieho mäsa, 40 g hladkej múky, 2
vajcia, 2 lyžice mlieka, 40 g strúhanky, 80 g
masti, soľ
Očistené a na menšie kúsky nakrájané kozľacie mäso posolíme, obalíme v múke, vajci
rozšľahanom v mlieku a strúhanke. Vypražíme v masti. Podávame so zemiakmi, zemiakovou kašou a šalátmi.

CITÁT:
Šťavnatý kus mäsa pečeného barana – ak je
mäkké ako kajúce srdce hriešnika – vyvoláva
také vzrušenie ako prvý bozk s milou.
CIACCO (17. storočie)

JAHŇACINA S FAZUĽOU A ZEMIAKMI
600 g jahňacieho mäsa z pliecka, 40 g masti, 40 g údenej slaniny, 1 cibuľa, 200 g bielej
suchej fazule, 1 strúčik cesnaku, mleté čierne

BARANIE FILÉ S JABLKAMI
600 g baranieho stehna, 40 g masti, 5 g múky,
2 jablká, 20 g masla, 20 g krupicovej múky,
20 g cukru, 1 dl mlieka, ½ žĺtka, 10 g tvrdého
syra, mleté čierne korenie, 20 g masla, soľ
Z baranieho stehna nakrájame osem rezňov,
naklepeme ich, posolíme, okoreníme, obalíme v múke a opečieme na horúcej masti. Po-

ZAPEČENÝ ŠPENÁT SO ŠUNKOU
500 g špenátu, 60 g masla, 20 g cibule, 100
g šunky, soľ, mleté korenie, 2 vajcia, 2 lyžice
mlieka, 3 lyžice strúhaného čedaru, maslo na
vymastenie formy
Očistený a umytý špenát sparíme, scedíme,
necháme odkvapkať a posekáme. Vo vandlíku rozpustíme maslo a speníme na ňom
nakrájanú cibuľu, potom pridáme nakrájanú
šunku. Krátko opečieme, nakoniec pridáme
posekaný špenát. Všetko osolíme a okoreníme, dobre premiešame a stiahneme z ohňa.
Medzitým rozšľaháme vajcia vo dvoch lyžiciach mlieka a pridáme ich do špenátu.
Premiešame a hmotu vložíme do maslom
vymazanej ohňovzdornej misky, posypeme
strúhaným syrom a zapekáme v horúcej rúre
asi tridsať minút.
Recepty vybrala Tatiana Uličná
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