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Informácia starostu obce
Vážení spoluobčania, milí priatelia,

3

obec pre občanov
Obecné zastupiteľstvo na svojom rokovaní 30.
mája 2017 schválilo podporu prevádzky Lekárska
služba prvej pomoci pre dospelých – Ambulantná návšteva „Rescue-BH“ v Šamoríne sumou
3.000 eur z rozpočtu obce.

v predchádzajúcom čísle spravodaja som Vás informoval o významnom náraste počtu obyvateľov
v našej obci. So svojimi 6 400 obyvateľmi je už vlastne
malým mestečkom. Ročne sa k nám prihlási na trvalý
pobyt približne 300 občanov, z toho je cca 1/3 malých
detí. S nárastom obyvateľov ide ruka v ruke oprávneČo to znamená pre občanov
ná požiadavka na zvýšenie kapacity infraštruktúry, občianskej vybavenosti,
Dunajskej Lužnej?
dopravy atď. V tejto súvislosti by som rád spomenul, že začiatkom budúceho
Touto službou sa zabezpečuje nepretržitá dosroka plánujeme otvorenie dvoch materských škôl. Rovnako intenzívne pra- tupnosť všeobecnej ambulantnej starostlivoscujeme na zväčšení kapacity základnej školy. Z hľadiska dopravnej situácie
ti pre dospelých pri náhlom ochorení, zhoršení
môžem len zopakovať, že zásadné riešenie prinesie až odovzdanie R7, ktorej
zdravotného stavu alebo pri ohrození života, ktovýstavbu máte možnosť sledovať na vlastné oči.
Dôležitosť trvalého pobytu
Pre našu obec je nanajvýš dôležité, aby čo najviac jej občanov malo v Dunajskej Lužnej aj trvalý pobyt. V podobe podielových daní je to totiž hlavný príjem obce. Drvivá väčšina našich nových obyvateľov pochádza z iných
miest. Mnohí z nich si však ponechali trvalý pobyt v mieste svojho predošlého bydliska. Hoci tento postup nie je protizákonný, pripravuje obec o nemalé
finančné čiastky. V sumáre je to viac ako 300 tis. €/rok. Bývajú – ale nie sú
prihlásení. Z etickej stránky ide o dilemu, pretože peniaze za prihlásených
obyvateľov sa používajú aj v prospech tých, ktorí prihlásení nie sú. Táto skutočnosť viedla obec k nepopulárnym opatreniam ako sú napr. priorita v prijímaní detí rodičov s trvalým pobytom do zariadení, ktorých zriaďovateľom je
obec. Ide najmä o predškolské zariadenia a základnú umeleckú školu. Základná škola síce dostáva od štátu na svoju prevádzku finančné normatívy podľa
počtu žiakov, opravy a rekonštrukcie sa však hradia z obecného rozpočtu,
teda najmä z peňazí za prihlásených občanov.
Vážení spoluobčania, na týchto stránkach Vás pravidelne informujem
o investičných akciách, ktoré v našej obci realizujeme či pripravujeme. V tejto súvislosti musím spomenúť, že obecné zastupiteľstvo pri schvaľovaní
rozpočtu na tento rok, v decembri 2016, odsunulo navrhované investičné
zámery s tým, že ich bude riešiť neskôr podľa dôležitosti a priorít. Dôvodom
bola snaha o akumuláciu finančných prostriedkov na rozšírenie kapacity základnej a materskej školy. Na májovom zastupiteľstve bola dodatočne, rozpočtovým opatrením schválená, väčšia časť plánovaných investícií. Verím, že
sa podarí tieto zámery do konca roka zrealizovať.
Milí spoluobčania, blíži sa čas letných dovoleniek. Je to obdobie, kedy
môžeme v slnečných dňoch regenerovať a do vôle užívať dary prírody. Želám
vám veľa bezstarostných letných chvíľ v kruhu priateľov a načerpanie nových
síl do ďalšieho obdobia. S úctou a vďakou
Štefan Jurčík, starosta obce
Zároveň si Vás dovoľujem upozorniť, že na poslednej strane tohto vydania časopisu nájdete zaujímavé, a najmä dôležité informácie o sociálnom
poradenstve pre našich občanov, o možnostiach pomoci, ako i o možnostiach zabezpečenia opatrovateľskej i prepravnej služby.

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

ré vzniklo v čase mimo riadnej prevádzky zdravotníckeho zariadenia.
Ordinačné hodiny v týždni
v čase od 16 do 07 hod.
Počas víkendov a sviatkov
je služba nepretržitá.
Návštevná služba, t.j. lekár privolaný do domáceho prostredia, resp. mimo ambulancie za
štandardný poplatok zo zákona 1,99 €, poskytuje vyšetrenia hradené zdravotnými poisťovňami,
ako napr. štandardné vyšetrenie lekárom, konzultácia, ošetrenie poúrazových rán a popálenín,
vyšetrenie EKG, moču, glykémie, ďalej podávanie
terapií, a to formou injekcií a infúzií.
Nadštandardné vyšetrenia nehradené zdravotnými poisťovňami sú CRP C-reaktívny proteín,
analýza bakteriálnej infekcie z kapilárnej krvi za
poplatok 6,50 €; výter tonzíl na identifikovanie
streptokokovej infekcie za poplatok 8 €.
Adresa pohotovostnej služby:
Poliklinika Šamorín, Hlavná 50, vchod z dvora
Telefonický kontakt: 031 569 40 33
alebo mobil: 0911 886 385
Jana Valašíková, OcÚ

JÁNSKE OHNE

veľká rodinná opekačka
24. 06. 2017 za hrádzou
živá hudba, občerstvenie
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2. vstavanej garáže a parkovacieho státia v rámci existujúcej
stavby,
3.
zdravotníckeho zariadenia,
Dňa 29.11.2016 schválilo obecné zastupiteľstvo v Dunajskej Luž4.
slúžiaca materským školám, na základné vzdelávanie, na strednej podľa § 2 zákona č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozné vzdelávanie, na vyššie odborné vzdelávanie, na vysokošvoj (ďalej zákon) Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2016 o ustakolské vzdelávanie vo verejných vysokých školách, výlučne
novení miestneho poplatku za rozvoj, ktoré nadobudlo účinnosť dňa
strediskám praktického vyučovania alebo špecializovanému
1.1.2017.
výučbovému zariadeniu verejnej vysokej školy,
Nakoľko zákon č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj
5.
slúžiaca zariadeniu sociálnych služieb,
bol 7. decembra 2016 novelizovaný zákonom č. 375/2016 Z.z., bolo
6.
slúžiaca na vykonávanie náboženských obradov cirkví
schválené Všeobecne záväzné nariadenie obce Dunajská Lužná
a náboženských spoločností registrovaných štátom,
č. 01/2017, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2016
7.
slúžiaca na obranu štátu,
o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj.
8.
slúžiaca na účely múzea, knižnice, galérie a kultúrneho
Týmto by som Vám chcela odpovedať na najdôležitejšie otázky
strediska,
tohto zákona a týchto všeobecne záväzných nariadení a objasniť,
9.
slúžiaca na športové účely,
koho sa týka platenia miestneho poplatku za rozvoj.
10. významnej investície podľa osobitného predpisu.
e) stavba skleníka na pozemku evidovanom v katastri nehnuteľností
1. Kto je poplatníkom za poplatok za rozvoj?
ako orná pôda alebo záhrady s výmerou podlahovej plochy do
Poplatníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej bolo ako
1000 m2,
stavebníkovi vydané stavebné povolenie, rozhodnutie o povolení
pestovanie rastlín s výzmeny stavby pred jej dokončením, rozhodnutie o dodatočnom povo- f) stavba skleníka určeného na hydroponické
merou podlahovej plochy do 1000 m2, ak je skleník vykurovaný
lení stavby alebo ktorá ohlásila stavbu stavebnému úradu.
geotermálnou energiou,
g)
stavba na pôdohospodársku produkciu a stavba využívaná na skla2. Čo je predmetom poplatku za rozvoj?
dovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie s výmerou podlaPredmetom poplatku za rozvoj je pozemná stavba na území obce
hovej plochy do 1500 m2.
a) na ktorú je vydané právoplatné stavebné povolenie, ktorým sa
povoľuje stavba (ďalej len „stavebné povolenie“),
6. Ako sa vypočíta poplatok za rozvoj?
b) ktorá je ohlásená stavebnému úradu,
c) na ktorú je vydané rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej
Poplatok za rozvoj sa vypočíta ako súčin základu poplatku (t.j. výdokončením alebo
mera nadzemnej časti podlahovej plochy realizovanej stavby v m2)
d) ktorá je dodatočne povolená.
znížený o 60 m2 a sadzby poplatku za rozvoj platnej v čase vzniku poplatkovej povinnosti (§8 ods. 1 zákona)
Predmetom poplatku podľa bodov 2 a),b),c),d) je stavba, ak
Novelou zákona č. 375/2016 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj
jej uskutočnením vznikne nová alebo ďalšia podlahová plocha
s účinnosťou od 1.1.2017 nie je od poplatku oslobodená stavba rov nadzemnej časti stavby.
dinného domu s výmerou podlahovej plochy do 150 m2!
Príklad výšky miestneho poplatku za rozvoj pri stavbe rodinného
3. Aké sú sadzby poplatku za rozvoj?
2
Obec podľa druhu stavieb ustanovuje tieto sadzby poplatku za rozvoj: domu s výmerou podlahovej plochy 149 m :

miestny poplatok za rozvoj

účel vyžitia stavby
stavby na bývanie1
stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky,
stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na
skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie
vrátane stavieb na vlastnú administratívu
priemyselné stavby a stavby využívané na
skladovanie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu

sadzba poplatku
na m2
35 Eur

Predmet poplatku
za rozvoj
Účel využitia stavby

Výmera nadzemnej časti
podlahovej plochy
realizovanej stavby v m2
znížená o 60 m2

Sadzba
poplatku v €
(na m2)

Výška
poplatku
za rozvoj
(€)

10 Eur

stavby na bývanie

89

35,00

3.115

7. Na čo sa použijú výnosy z poplatku za rozvoj?
Použitie výnosov z poplatku za rozvoj sa použije na úhradu kapitálových výdavkov súvisiacich so stavbou vrátane vysporiadania pozemku
na tento účel (§11 ods. 2 zákona):
stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú
činnosť, stavby využívané na skladovanie
a) zariadenia starostlivosti o deti,
35 Eur
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním
b) slúžiacou na poskytovanie sociálnych, športových a kultúrnych slua so zárobkovou činnosťou
žieb,
ostatné stavby
35 Eur
c) sociálneho bývania,
d) školského zariadenia a zariadenia slúžiaceho na praktické vyučova* § 43b ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
nie,
e) zdravotníckeho zariadenia,
4. Ktoré stavby sú oslobodené od poplatku za rozvoj?
f) verejne prístupného parku, úpravou verejnej zelene,
Predmetom poplatku za rozvoj nie je:
g) miestnej komunikácie, parkovacích plôch, verejného osvetlenia
a) údržba, oprava, rekonštrukcia alebo modernizácia bytového
a technickej infraštruktúry.
domu, pri ktorej sa nemení úhrn podlahových plôch všetkých byAktuálne znenie VZN č. 10/2016 o ustanovení miestneho poplatku za
tov a nebytových priestorov v bytovom dome,
b) údržba, oprava, rekonštrukcia alebo modernizácia inej stavby ako rozvoj a VZN obce Dunajská Lužná č. 01/2017, ktorým sa mení Všeje bytový dom, pri ktorej sa nemení výmera podlahovej plochy obecne záväzné nariadenie č. 10/2016 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj nájdete na našej webovej stránke:
stavby ani účel jej užívania,
c) drobná stavba, nadstavba a prístavba s výmerou podlahovej plo- http://www.dunajskaluzna.sk/samosprava/pravne-predpisy-obce-/
platne-vseobecne-zavazne-nariadenia-obce-dunajska-luzna-1/
chy do 25 m2,
35 Eur

d) stavba alebo časť stavby
1. sociálneho bývania alebo slúžiaca na vykonávanie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,

Ing. Ildikó Eštoková
referát daní a poplatkov
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OCENENá OBČiANka – ing. oľga reptová
V rámci Dňa obce Dunajská Lužná v septembri 2016 si prevzala pani Ing. Oľga Reptová z rúk starostu obce Dunajská Lužná, pána
Štefana Jurčíka, najvyššie ocenenie Cenu
obce Dunajská Lužná za napísanie a vydanie
knihy „šak to tašké časy bývali - 70 rokov od
osídlenia obce Mischdorf“, ktorú venovala
všetkým obyvateľom, ich potomkom a celému Slovensku.
Pani Reptová, srdečne gratulujeme. Výslednicou vášho neúnavného úsilia je status
štatutárnej zástupkyne občianskeho združenia OMAPO 17 rokov, ste predsedníčkou
pobočky Spolku rodákov v Dunajskej Lužnej
11 rokov, ste členkou sociálnej komisie pri
Obecnom zastupiteľstve už 15 rokov. Ale my,
čitatelia Lužnianskeho spravodaja, sme tak
trochu zvedaví aj na zákulisie zrodu Vašich
aktivít, ktoré z týchto postov realizujete. Aj
k podbradlianskemu kraju Vás iste nespája
len osobnosť Milana Rastislava Štefánika.
„Som vnučka presídlencov z kopaníc spod
Bradla z Batíkovej (babka Anna Pagáčová, rodená Potučková – mama mojej mamy Judity
Kázikovej, rod. Krásnej) a z Vŕšku (nevlastný dedko Jozef Pagáč), ktorí sa v roku 1945
prisťahovali do obce Mischdorf. Ku nim sa
prisťahovali v roku 1954 moji rodičia Judita
a Pavol Kázikovci, vtedy so štyrmi deťmi, ku
ktorým pribudlo ešte piate dieťa. Veľmi často sme chodili na návštevy do rodného kraja,
spolu so súrodencami sme tam trávili letné
prázdniny a veľa sme počúvali o Štefánikovi,
ba sme aj vybehli na Bradlo v rámci voľna.
Fascinovala ma príroda, piesne, tance, ku ktorým nás viedli rodičia, ale aj starí rodičia. Môj
vzťah k rodnému kraju mojich predkov, ale aj
k osobnosti M. R. Štefánika umocnil aj triedny
profesor na strednej škole, a tak sa sformovalo moje vlastenectvo, ku ktorému som sa vždy
hrdo hlásila. Po revolúcii v roku 1989 som sa
stala členkou Spolku rodákov M. R. Štefánika
na Košariskách, v ktorom bola začlenená aj
komunita z časti obce Dunajská Lužná, Nové
Košariská. No a moja aktivita vyústila v roku
2006 do založenia pobočky Spolku, aby sme
mohli intenzívnejšie pracovať a zúčastňovať
sa na mnohých aktivitách, o ktoré sme rozšírili
činnosť Spolku. Zaviedli sme regionálne stretnutia pri príležitosti výročia vzniku prvej ČSR
v októbri, začali sme organizovať tematické
zájazdy, ktoré sa stali medzi členmi pobočky,
ale aj sympatizantmi veľmi populárnymi, pod
názvom Poznávame svoju históriu – či po stopách M. R. Štefánika, nielen do rodného kraja,
ale aj do miest, ktoré sú spojené so životom
M. R. Štefánika. Zapájame do práce aj pracovníkov Historického ústavu SAV, ktorí prevzali
odborný dohľad nad mnohými našimi aktivitami. Medzi najvýznamnejšie patrí inštalovanie
obrazu M. R. Štefánika na úrade vlády v roku
2012, vydanie dvoch bulletinov o výročí vzniku prvej ČSR a o výtvarnej súťaži medzi žiakmi
ZŠ na Slovensku. No a kniha „šak to tašké časy
bývali“ podľa recenzentky – historičky pani Ferenčuhovej prináša jedinečné svedectvo o kultúre ľudí z kraja pod Bradlom a o ich starostiach, ale aj radostiach v nových podmienkach.
Písala som ju 5 rokov a uviedla do života v roku
2015 za pomoci priateľov spoluautorov, ale aj
vďaka mnohým občanom – najmä potomkom
presídlencov aj preto, aby sme zachytili zrod

nového života na Žitnom ostrove. Nedajú sa
v jednom rozhovore odkryť všetky aktivity, ale
zhrnula by som ich do slov, že mojou snahou
v rámci činnosti pobočky Spolku je vzbudiť
intenzívnejšiu pozornosť širšej verejnosti nielen na osobnosť Štefánika, ktorý nám svojou
neúnavnou prácou a láskou priniesol slobodu
v prvej demokratickej štátnosti v roku 1918,
ale aj na osobnosti, ktoré tvoria našu slávnu
históriu (napr. Štúrovci). Mojím prianím je, aby
sme na nich nezabúdali a šírili ich myšlienky
a aby sme žili v duchu najslávnejšieho Štefánikovho kréda – Veriť, milovať, pracovať!
Ako ste sa dostali k práci v sociálnej oblasti? Ste ekonómka, absolventka obchodnej
fakulty VŠE.
Boli to dramatické okolnosti. V roku 1997
na ceste do práce v Banskej Bystrici, kde som
viedla obchodnú spoločnosť, som mala ťažkú
autohaváriu. Prežila som takmer polroka na
vozíčku v rehabilitačnom stredisku Kováčová
pri Banskej Bystrici. Počas pobytu som pociťovala neustálu pomoc a starostlivosť, ktorá
ma vrátila späť do plnohodnotného života. To
sa však nemohlo uskutočniť bez intenzívnej
pomoci mojich najbližších – dcéry Andrejky
a zaťa Mariána a manžela Milana, ako aj širšej
rodiny a priateľov, ktorí ma aj morálne veľmi
povzbudzovali. Zmenila som zamestnanie,
v ktorom som sa zamerala na analytickú činnosť sociálnej politiky v Centre ekonomických
a sociálnych analýz v Bratislave (MESA 10). No
a sprievodným javom bolo v roku 1999 založenie občianskeho združenia OMAPO (sú to začiatočné písmena krstných mien zakladateľov)
so zameraním na sociálne služby a osvetovú
činnosť v rôznych smeroch (organizovali sme
v obci Deň narcisov, Beh Terryho Foxa, Beh
zdravia, benefičné plesy, diskusné fóra a pod.)
V súčasnosti sa venujeme už len prepravnej
službe a súvisiacim aktivitám (konferencie
o sociálnych službách), ktorú sme uviedli do
života v roku 2000, a je stále veľmi žiadaná.
Službou pomáhame najmä občanom so zdravotným postihnutím, ale aj iným cieľovým
skupinám, najmä seniorom, ale aj rodičom
s deťmi, nielen u nás v obci, ale aj v ďalších obciach mikroregiónu Pridunajsko. Ale občania
si môžu minimálne raz do roka o tejto službe
prečítať na stránkach nášho spravodaja. Keď
vidím auto s označením „Prepravná služba“,
mám dobrý pocit, že dávam ľuďom aspoň trochu pomoci a starostlivosti, ktorú som pred
20-timi rokmi dostávala.
Táto služba je naozaj významným pomocníkom mnohým našim občanom. Kto je
okrem Vás za ňou?
Aj napriek skutočnosti, že som lídrom
združenia a myšlienky prepravnej služby,
sama by som to nezvládla. Okrem zakladajúcich členov združenia, ktorí pomáhajú po
právnej, účtovnej, ale aj technickej stránke,
sú to predovšetkým dvaja zamestnanci, ktorí
sú kontaktnými osobami pri službe. Je to manažérka prepravnej služby, pani Mgr. Andrea
Tesáriková, ktorá je k dispozícii 24 hodín denne od začiatku spustenia služby a vodič, pán
Milan Crha, ktorý brázdi ulicami mikroregiónu,
a najmä Bratislavy, už deviaty rok. No nemôžem zabudnúť ani na spolupracujúce subjekty,
ktorými sú jednotlivé obce mikroregiónu.

A ako vás napĺňa práca v sociálnej komisii, kde pôsobíte už
15 rokov?
Je náročné pomáhať riešiť rôzne životné situácie našich spoluobčanov. Vyžaduje si to aj osobnú angažovanosť a poznanie rôznych predpisov. Keďže sa venujem sociálnej politike aj na národnej úrovni, snažím sa zaviesť isté veci aj na lokálnej úrovni. Bola
som iniciátorkou založenia denného stacionára, ktorý bol po viac
ako desiatich rokoch fungovania pre nezáujem občanov a pre iné
využitie priestorov (MŠ) minulý rok zrušený. Niečo zaniklo, ale
niečo aj nové vzniklo. Mám dobrý pocit z pretavenia myšlienky
o vytvorení pracovnej pozície terénneho sociálneho pracovníka
na obecnom úrade na skutočnosť. Už rok funguje terénna sociálna pracovníčka a jej pôsobenie sa veľmi priaznivo prejavuje v živote občanov, ktorí jej pomoc vyhľadajú, alebo dostane impulz
konať od iných občanov.
To sú len aktivity v rámci obce a blízkeho okolia. Vieme však
z iných zdrojov, že sa angažujete takmer 20 rokov v sociálnej oblasti na národnej úrovni.
Áno, ale to je veľmi obsiahla kapitola môjho života, ktorej
sa v súčasnosti venujem len okrajovo. Pôsobím v rôznych zoskupeniach, ako napr. v Sociofóre, ktoré napomáha v legislatíve
o sociálnych službách a súvisiacich právnych normách a angažuje sa aj v reforme poskytovania sociálnych služieb a v mnohých
komisiách pri MPSVR SR, ako aj pri Únii miest SR a ZMOS, ale aj
v Evanjelickej diakonii.
Z uvedeného vyplýva, že Vaša profesná práca je aj Vašou
záľubou, ale iste máte aj iné.
Áno, je to pravda, len akosi sa neviem vtesnať s nimi do 24
hodinového dňa.
Som obdivovateľkou ľudových tradícií, ktoré sa snažím aj
zachovávať, zbieram kroje z rodného kraja, rada sa do kroja aj
obliekam pri rôznych akciách, mám rada hudbu takmer všetkého
druhu, no dominuje folklór z rodného kraja, vážna hudba – najmä organová, celý život počúvam a spievam si piesne Beatles.
Ale rada spievam aj duchovné piesne, som členkou spevokolu
pri cirkevnom zbore. Rada sa zúčastňujem folklórnych festivalov
a nevynechám koncerty M. Kubišovej, ktorá však ohlásila odchod
z hudobnej scény. No a moja veľká láska ku knihám – od poézie,
cez beletriu až po históriu a dramatiku ma tiež sprevádza celým
životom, od detských rokov až posiaľ. Teda čítam Rúfusa, Préverta, Sládkoviča, Vysockého, Dušeka, Remarqua a tiež neprekonateľného Shakespeara a všetko dobré, z čoho čerpám životnú
energiu.
Odkaľ beriete energiu na toľko aktivít?
Predovšetkým z viery v Pána Boha, z rodiny, ktorá mi je veľkou oporou v každom momente života a z radosti zo života – mám
komu odovzdať štafetu aktivít. Okrem dcéry Andy a zaťa Maťa,
ktorí mi pomáhajú v najväčšej miere, mám dve skvelé vnúčatá,
ktoré sa tiež zapájajú do príprav a organizácie aktivít v rámci
svojich časových možností – Mareka-Jakuba a Paulínku-Juditu.
A zapája sa aj manžel Milan, ktorý ma sprevádza na mnohých akciách. U nás v rodine vládne heslo: Musíme si pomáhať. A moje
životné krédo je krédo aj Štefánikovo: „Moja energia vzrastá tým
smerom, ktorým sa vyskytujú prekážky. Ja sa prebijem, lebo sa
prebiť chcem!“
Ďakujem za otvorené slová a vyznania.
Zhovárala sa Tatiana Uličná
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Jedinečný zážitok – Múzeum holokaustu v Seredi
Žiaci deviateho ročníka sa dňa 19.4.2017 zúčastnili exkurzie v Múzeu holokaustu a v Mestskom múzeu v Seredi.
Najprv sme si prehliadli expozíciu s odborným výkladom, potom sme sa
zúčastnili besedy Deti a holokaust. Sprievodkyňa oboznámila žiakov s osudom
židov na území Slovenskej republiky v rokoch 1939 – 1945, s postupným okliešťovaním ich ľudských a občianskych práv, ktoré začalo v roku 1938, teda
ešte pred vznikom Slovenského štátu a vyvrcholilo deportáciami do vyhladzovacích táborov. Žiaci si prehliadli expozíciu múzea, baraky, v ktorých žili rodiny
čakajúce na deportácie, appelplatz, kde sa sústreďovali zadržaní. Na exkurzii
sa zúčastnilo 59 žiakov deviateho ročníka a p. učiteľky Mgr. Eva Érseková, Ing.
Michaela Luteránová, Mgr. Marcela Šalaková, Mgr. Štefánia Mináriková. Pani
sprievodkyňa umožnila deťom vstúpiť do vagóna, v ktorom boli ľudia deportovaní. Upozornila ich, že vo vagóne bolo aj 120 ľudí, z ktorých veľký počet
tvorili deti do 16 rokov. Vo vagóne boli 2 vedrá, jedno s čistou vodou, druhé na
potrebu. Po celú dobu deportácie, ktorá trvala 3 až 4 dni, boli vagóny zapečatené. Toto bol prvý zážitok, pri ktorom si žiaci začali uvedomovať hrôzu, ktorú
museli prežívať deportovaní. Druhým silným zážitkom boli panely s fotografiami detí a menami zavraždených.
Druhá časť exkurzie bola venovaná prednáške Deti a holokaust. Prednášajúci Mgr. Matej Beránek zoznámil žiakov s osudmi troch židovských detí a
ich rodín. Po celú dobu prednášky boli žiaci veľmi pozorní, bolo vidieť, že ich
prednáška veľmi zaujala.

spracovala: Mgr. Eva Érseková
Druhé múzeum, ktoré sme navštívili, bolo Mestské múzeum v Seredi. Expozícia múzea je venovaná premene stredovekého kráľovského hradu Šintava na mohutnú renesančnú protitureckú pevnosť. Žiaci
si prezreli vystavenú keramiku, kachlice, vzácne sklo, zbrane, drobné
predmety a mince pochádzajú z archeologického výskumu nádvoria
seredského kaštieľa, ktorý prebiehal v rokoch 1984 – 1992, kde sa
stredoveký hrad nachádzal.

Rebeka bude mať nový invalidný vozík
Rebeka Orbanová je žiačka 9.A triedy našej školy. Je veľmi šikovná. Veľmi dobre
sa učí. Má šikovné ruky – vyrába darčeky pre spolužiakov, pečie im koláče na narodeniny, krásne spieva a hrá na husliach.
No Rebeku neposlúchajú nohy. Odmalička používa invalidný vozík, ktorý sa musí
podľa jej rastu meniť. Na nový vozík jej prispievajú raz zdravotná poisťovňa, raz sociálna poisťovňa. Je to však len príspevok, a ten na celý vozík nestačí.
Rebeka odchádza na strednú školu a potrebovala by nový odľahčený vozík. Preto
sme sa po dohode s pani riaditeľkou my, učitelia a žiaci, rozhodli pomôcť jej a jej
rodičom.
Vyzvali sme teda všetkých ľudí s láskavým a dobrým srdcom o finančný príspevok. Po skončení zbierky spolužiaci Rebeky, Rebeka Ganzová a Michal Grežďo,
s triednou pani uč. Minárikovou, príspevky zrátali a sumu 2.700 eur odovzdali mamičke – pani Orbánovej – na nákup nevyhnutnej zdravotnej pomôcky. Jej radosť bola
nevyčísliteľná.
Všetkým, ktorí prispeli na dobrú vec, v mene Rebeky, jej rodičov a nás všetkých
veľmi pekne ďakujeme.
Mgr. Mináriková Štefánia, tr. učiteľka 9.A

ÚŽASNÝ VÝLET DO PRAHY
Školský rok 2016/2017 spečatil koncoročný výlet našich
deviatakov a časti ôsmakov. Stovežatá Praha nás očakávala
krásnym počasím, neopakovateľnou atmosférou metropoly Českej republiky a pokojnou hladinou Vltavy.
Ešte pred Prahou sme prvý deň navštívili Mladú Boleslav a firmu Škoda. Zoznámili sme sa s výrobou áut od
obyčajného plechu až po limuzíny na testovacej dráhe.
Návštevu sme ukončili v múzeu motoristických skvostov
i nikdy nezverejnených prototypov áut či áut firmy Škoda
použitých vo filmoch.
Druhý deň sme
začali v múzeu voskových figurín Grévin v
Prahe. So svetovými,
ale
predovšetkým
českými,
osobnosťami sme sa odfotili,
dokonca sme si v počítači vyrobili vlastnú
figurínu. Neskôr niektorí z nás zašli do čo-

koládovne. V múzeu sme sa dozvedeli, že
kakaové zrnká sa používali ako platidlo, vychutnali sme si pohľad na dvojposchodovú
čokoládovú fontánu, dosýta sme sa najedli
rôznych druhov čokolády. Vo výrobni sme
sa odeli do plášťov a pustili sme sa aj do
vlastnej ručne robenej sladkej tabuľky. Posilnení a plní energie sme sa vydali z nášho
východiskového bodu – Václavského námestia postupne cez Vltavu lanovkou na
Petřín. Tí, čo vládali zdolať rozhľadňu, si
urobili neuveriteľné zábery celej metropoly. Cestou z Petřína nás očakávala expozícia
múzea miniatúr. Nevedeli sme sa vynadívať na majstrovské diela pod mikroskopom
– obrázky na vlásku, zrnká ryže či maku.
A po múzeu hurá na Hradčany! Hradná
stráž je neodmysliteľnou súčasťou areálu
Pražského hradu. Vidieť mužov v uniformách, a rozosmiať ich, bola hlavná úloha
dňa, žiaľ, nevydarila sa. Vzorne strážili aj
nás. Bez dlhého čakania v rade sme sa
ocitli v katedrále sv. Víta pred najstaršími a
najkrajšími vitrážami. Cesta dole do mesta

k najstaršiemu stojacemu mostu cez rieku
Vltavu - Karlovmu mostu, bola ocenená čarovnou atmosférou, popretkávanou tónmi
miestnych umelcov. Nechceli sme veriť, že
značka nad našimi hlavami, na ktorú nás
upozornila pani učiteľka, značí povodeň
z roku 2002, ktorú spôsobila pražská rieka.
Večernou plavbou sme ukončili prvý deň
v metropole.
Tretí deň pobytu sme si prvýkrát v živote v múzeu nevidiacich vyskúšali ťažký
život slepých ľudí. Zaujali nás špeciálne
spoločenské hry, no najviac hodinka v úplnej tme. V tme sme sa museli orientovať
v byte, chate, galérii, na ulici i bare - bez
zraku a s nastraženými ostatnými zmyslami. Toto múzeum bolo skvelé, no najmä
poučné zavŕšenie výletu, trojdňového maratónu zážitkov, histórie aj zábavy.
Za exkurziu a výlet v jednom ďakujeme
pani učiteľkám Hubáčovej, Minárikovej,
Luteránovej a pani zástupkyni Plačkovej.
Mgr. Ivana Hubáčová
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V materskej škole aktívne ukončujeme školský rok 2016/2017
Popri získavaní nových poznatkov, zručností a schopností v každodennom výchovno-vzdelávacom procese sme stihli absolvovať s našimi škôlkarmi aj veľa zaujímavých zážitkových akcií počas celého tohto
roka. Či už to boli interaktívne divadlá v MŠ,
kurz korčuľovania, kurz plávania, tematické
besiedky počas roka, kultúrne vystúpenia
detí na verejnosti, zapojenie sa do detských
výtvarných súťaží, MDD, exkurzie, návšteva
televízie RTVS, výlety,....
Zaujímavým pre deti bol nový spôsob
vzdelávania so sférickým 360° výhľadom
-Sférické kino s témou „Podmorský svet“,
kde deti priamym vtiahnutím do deja získavali nové poznatky prostredníctvom zážitku.

Netradičná v materskej škole bola aj
forma zaujímavej prednášky, prostredníctvom ktorej sa deti oboznámili s pojmom
animácia a s tvorením animácie. Následne
si získané poznatky overili priamo v praxi
pri vytvorení vlastnej jednoduchej animácie obrázkov: „Vytvorím si obrázok a spolu
ho rozhýbeme !“
Našich predškolákov, tak ako každý rok,
čaká rozlúčka so svojimi kamarátmi v materskej škole, kde spoločne prežívali krásne,
bezstarostné obdobie plné hier a zábavných aktivít. Rozlúčka predškolákov s kamarátmi sa bude tentoraz niesť v rozprávkovej
atmosfére s „bublinkovou šou“ v závere.
Od pani učiteliek si slávnostne deti prevezmú osvedčenia o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.
Počas roka sme sa v našej materskej
škole na všetkých elokovaných pracoviskách snažili vytvoriť príjemnú atmosféru,
aby každá trieda bola skutočne druhým
domovom našich detí, kde trávia väčšinu
svojho času, a kde dôležité miesto má taktiež spolupráca, dôvera a komunikácia s

rodičmi, ale aj povinnosti, ktoré sa týkajú
každého jedného z nás.
Aj k zlepšeniu estetickej stránky interiéru prostredia MŠ určite prispeli nové skrinky v šatniach každej triedy elokovaného
pracoviska MŠ na Brezovej ul., ako aj učiteľkami vytvorené nové hrové kútiky v každom pracovisku MŠ s novým nábytkom,
kde sa deti môžu realizovať vo svojej hre.
Medzi posledné zaujímavé akcie patrila športová olympiáda. Naša materská škola usporiadala 1. ročník Detskej športovej
olympiády na futbalovom štadióne v Dunajskej Lužnej.
Keďže dnešné deti trávia väčšinu času
doma pri PC a TV, myšlienka tohto projektu: „Detská športová olympiáda“ vznikla v súvislosti zvýšiť záujem detí o pohyb
prostredníctvom zaujímavých športových
disciplín, kde by sa mali možnosť stretnúť
spoločne všetky deti-predškoláci v rámci
všetkých elokovaných pracovísk našej materskej školy v Dunajskej Lužnej.
Pomôcky na pohyb, ktoré sme získali
v celoročnom projekte Slovenského olympijského výboru pod názvom Olympijské
festivaly Slovenska za 1.miesto, nám pomohli na spestrenie športových stanovíšť.
Som veľmi rada, že pozvanie prijal starosta obce p. Štefan Jurčík, ktorý prišiel
medzi nás a vo svojom príhovore vyjadril
podporu 1. ročníka Detskej športovej olympiády materskej školy.
Povzbudivé slová predniesol aj p. poslanec obce Dunajská Lužná p.Juraj Jánošík, ktorý taktiež podporil tento športový
deň a poprial malým športovcom veľa
šťastia v športovaní. Športovým dňom nás
moderovaním sprevádzal „moderátor“ p.
Adamčiak. Tejto úlohy sa zhostil výborne
a celý deň sa niesol v zábavno-športovom

duchu. Detské tváre plné očakávania a radosti z pohybu fotografovaním zdokumentovala mamička dieťaťa v našej MŠ v rámci
rodičovskej spolupráce, za čo ďakujeme.
Poďakovanie patrí sponzorom nášho
podujatia:
• Dobré jablká v spolupráci s p. Z. Némethovou, členkou Rady školy pri MŠ (zabezpečenie jablkovej šťavy a ovocia pre
deti)
• p. poslancovi PaedDr. J. Jánošíkovi – za
venovanie víťazných pohárov a zabezpečenie ozvučenia počas dňa p. A. Koščom.

•

•
•

Poďakovanie patrí aj:
nášmu skvelému moderátorovi tohto
športového podujatia p. P. Adamčiakovi, oteckovi našej škôlkarky, ktorý pohotovo, vtipne a aktívne moderoval športový deň;
predsedníčke Rady školy pri MŠ, p. Blizniakovej za pomoc pri obsluhe pri pitnom režime detí a ovocia;
a, samozrejme, vďaka patrí všetkým
mojim kolegyniam, ktoré ochotne súhlasili s týmto nápadom a podieľali sa
na priebehu športového dňa, kde našou odmenou boli usmiate detské tváre
malých športovcov, ktorí prejavili športového ducha, odvahu, snahu i súťaženie a utužili kamarátske vzťahy.
A o to sme sa vlastne snažili.

Organizovaním športovej olympiády by
sme chceli upriamiť pozornosť najmladšej
generácie na zmysluplné pohybové aktivity,
ktoré prinášajú deťom radosť, potešenie.
Pozitívne pocity detí, ako aj pozitívne reakcie rodičov-fanúšikov, ktorí prišli v ten deň
svoje dieťa povzbudiť, nás potešili, a zároveň nás to povzbudilo do ďalšej činnosti.
Práve tento deň bol príkladom toho,
že keď sú deti správne motivované, vedia
prejaviť nielen obrovské nasadenie, ale zároveň sa spolupodieľať na skvelej športovej
atmosfére. Súťažné nasadenie detí potvrdilo, že takéto podujatie má význam.
Prajem príjemné prežitie letných prázdnin, využite tento čas na načerpanie novej energie, hrajte sa a smejte sa so svojimi
deťmi.
Milka Hubertová,
riaditeľka materskej školy
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OKIENKO DO MINULOSTI OBCE
V tomto čísle Lužnianskeho spravodaja vás oboznámim
s históriou budovy, ktorá v predchádzajúcom období veľmi často menila svoje využitie. Budova je v časti Nové
Košariská a v minulosti zohrala dôležitú úlohu v kultúrnospoločenskom živote pôvodnej obce Mischdorf, a po roku
1945 v novopomenovanej obci Nové Košariská. Je v strede
bývalej obce Nové Košariská, starší občania ju poznáme
ako starý kultúrny dom vedľa pošty. V súčasnosti poskytuje rôzne predajné služby občanom.
BUDOVA SLUŽIEB PRI POŠTE V ČASTI NOVÉ KOŠARISKÁ
Budova sa nachádza na ulici ŠTEFÁNIKOV PARK so súpisným číslom 217 – 218 a orientačným číslom 4. Asi ste si
teraz pomysleli, že som si pomýlila názov ulice. Nie, nepomýlila, je naozaj na ulici, ktorá nesie názov Štefánikov
Na satelitnej snímke je vyznačený priestor prirodzeného námestia bývalej obce Nové Kopark. Overila som si to na obecnom úrade u referentky
šariská v 50. rokoch minulého storočia. Budova starého kultúrneho domu, ktorej históriu
evidencie obyvateľstva i v obchodnom registri SR. V súsledujeme v tomto príspevku, uzatvárala námestie (je označená červeným krúžkom).
časnosti poskytuje rôzne predajné služby, teplé jedlá,
rýchle občerstvenie a v podkrovnej časti sú tri byty. Budova je súkromným majetkom. Súkromný podnikateľ z našej obce jednu časť budovy v roku 2008
odkúpil od vlastníka – Jednoty spotrebné družstvo. Druhú časť budovy, ktorá patrila obci, a pozemky pod ňou, následne v roku 2011 uznesením obecného zastupiteľstva 2011/07-04 kúpil od obce. A už v roku 2012 – 13 budova zažila úplnú rekonštrukciu. Nazrime do zaujímavej histórie tejto budovy.

Na oboch
fotografiách je
budova rôznych
predajných služieb
a bytov v súčasnosti.

ROKY 1930 – 1960
Kultúrno-spoločenský a spolkový život v obci Mischdorf sa až do roku 1932 sústreďoval v jednej z tried dvojtriednej školy, ktorá bola oproti evanjelickému kostolu (v súčasnosti už táto budova nestojí ). V roku 1933 v obci pribudlo školopovinných detí a už i druhá trieda bola potrebná na vyučovanie
žiakov. Tým obec Mischdorf stratila priestory pre činnosť spolkov a kultúrny život. Nové priestory pre kultúrne dianie obec riešila v roku 1934 postavením obecného domu v strede obce.
Po vysídlení nemeckých obyvateľov z obce Mischdorf v roku 1945 a osídlení obce novými obyvateľmi z Košarísk-Priepasného a okolia slúžila budova
ako kultúrny dom. V kultúrnom dome sa sústreďoval celý kultúrno-spoločenský život, klubová i schôdzková činnosť. Vchod do kultúrneho domu bol
situovaný od budovy pošty. Budova mala dve miestnosti – veľkú sálu a malú klubovú miestnosť, z ktorej sa vychádzalo aj na javisko. Vo veľkej sále
sa konali zábavy, svadby, kultúrne programy k významným výročiam, schôdze občanov. Záujmu sa tešili predstavenia divadelných hier, ktoré nacvičili
miestni občania pod vedením pána farára Štefana Bojnáka a učiteľa Jána Mackoviča. Pani Emília Sláviková si spomína na úspešnú komédiu Kubo,
v ktorej účinkovali Zuzka Mosná, Štefan Marko, Mária Marková, Miro Šuster, Štefan Hrajnoha, Emília Arbecíková, Katka Šenkárová a Emília Sláviková.
Anka Barančíková, rodená Mosná, si spomenula na veselé popoludnia v kultúrnom dome, keď Jano Fajnor vytiahol harmoniku a celá spoločnosť si
s ním zanôtila.
Z bočnej strany budovy sa vchádzalo do menšej miestnosti, v ktorej bol zriadený klub mládeže a modelárska klubovňa. Pani Marta Solařová si i po
mnohých rokoch spomenula na zanieteného modelára Martina Osuského, ktorý v klubovni nad modelmi lietadiel trávil veľa času. Mládež využívala
klub i na posedenia pri hudbe a nácvik tancov. Dočasnú funkciu plnil kultúrny dom po založení Jednotného roľníckeho družstva v Nových Košariskách
v roku 1949. V období žatevných prác v ňom mávali nocľah pomocní pracovníci pri žatevných prácach, ktorí prichádzali na pomoc z obcí zo Záhoria.
Začiatkom 50. rokov sa miestni funkcionári Nových Košarísk rozhodli zväčšiť budovu, k pôvodnej pristavali ďalšiu miestnosť, ktorá slúžila ako požiarna
zbrojnica. Na jednej z uvedených fotografií na strešnej konštrukcii jasne vidieť, že budova má dve časti, pôvodnú a pristavanú. Vedľa budovy bola
vybudovaná i hasičská studňa, ktorú tiež vidieť na jednej z fotografií. Budova kultúrneho domu splnila i malú charitatívnu úlohu, keď v 50. rokoch minulého storočia rodine Pagáčových spadol na dome bočný múr, a dokiaľ múr nepostavili, rodina dočasne bývala v pristavanej časti kultúrneho domu.
 Zhromaždenie občanov
v kultúrnom dome pri vyhodnotení
žatevných prác v roku 1951.
 Fotoobjektív zvečnil atmosféru
v okolí budovy v 60. rokoch
minulého storočia.
Požiarna zbrojnica bola preto presťahovaná do starej budovy pri hlavnej ceste.
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ROKY 1961 – 1981
Po postavení nového kultúrneho domu v roku 1961 budovu prevzala Jednota SD Bratislava-vidiek a prebudovala ju na obchodné priestory. Vo veľkej
sále bola zriadená SAMOOBSLUHA a priestory javiska boli využité na sklady. Do funkcie vedúceho samoobsluhy nastúpil pán Jozef Schnobl z Hamuliakova. Kupujúci si prácu pána Schnobla vážili a i dodnes naňho s úctou spomínajú. Dlhoročnými predavačkami boli pani Jolana Felingerová z našej obce
a pani Marika Schnoblová, vydatá Vargová, dcéra vedúceho. Samoobsluha v tejto budove pretrvala dvadsať rokov a celé toto obdobie bol pán Schnobl
vedúcim. Keď sa predajňa presťahovala do novovybudovaného obchodu, celý personál na čele s vedúcim prešiel do novej Samoobsluhy.

Personál obchodných priestorov
v 60. – 70. rokoch, zľava: Jozef Schnobl,
Jolana Felingerová, Mária Schnoblová-Vargová, Jozef Šarközy, Eleonóra Pepichová.

V pristavanej časti kultúrneho domu, kde predtým bola požiarna zbrojnica, bola otvorená predajňa MÄSO-ÚDENINY, vchádzalo sa do nej bočnými
dverami na budove. V predajni mäsa predával pán Jozef Šarközy z našej obce a pán Ján Šaranský zo Šamorína. Pri zadnej časti budovy bol postavený
drevený stánok, kde v 60.-70. rokoch minulého storočia Jednotné roľnícke družstvo Úsvit predávalo zeleninu z vlastnej produkcie. I miestni pestovatelia mohli prinášať do stánku na predaj prebytky ovocia a zeleniny zo svojich záhrad. Predavačkou bola pani Eleonóra Pepichová.
 Bočný vchod vedie do predajne
mäsa, pri budove je stánok zeleniny
a zakrytá hasičská studňa, 1966.

 Oslavy 1. mája 1967,
na zábere vidieť pristavanú časť budovy.

Do roku 1960 patrila obec Nové Košariská do okresu Šamorín a na oslavy 1. mája občania z obce chodievali do okresného mesta. Keď po reorganizácii
obec pripadla do okresu Bratislava-vidiek, miestni funkcionári začali organizovať prvomájové oslavy na námestí pri tejto budove Samoobsluhy pre
občanov obcí Jánošíková, Nová Lipnica a Nové Košariská. Neskôr sa na námestí už konali obvodné prvomájové oslavy pre obvod Dunajská Lužná, do
ktorého patrili obce Miloslavov, Rovinka, Kalinkovo a Hamuliakovo. Pri príležitosti 50. výročia vzniku Československej republiky, 28. októbra 1968, sa
v celej našej republike, v obciach a mestách sadil strom republiky - lipa. Občania Nových Košarísk strom republiky zasadili práve pri tejto budove.
V súčasnosti je z lipy pekný košatý strom.
 Oslavy 1.mája 1974,
v pravom rohu vidieť strom
republiky vysadený v roku 1968.

 V súčasnosti už košatá koruna lipy –
stromu republiky prerástla budovu.

ROKY 1981 – 1991
Keď v roku 1981 Jednota SD Bratislava-vidiek odovzdala do užívania novú budovu Samoobsluhy na Hlavnej ulici, predajňa potravín a aj predajňa mäsa
sa vysťahovala z tejto budovy. Jednota SD Bratislava-vidiek v uvoľnených priestoroch po samoobsluhe zriadila BAZÁR šatstva a spotrebného tovaru,
predavačkou bola pani Žilinská z Jednoty SD a pani Betka Gajdošová z Rovinky. V bývalej predajni mäsa bola zriadená predajňa ZELENINA, predavačkou bola pani Oľga Šablatúrová z našej obce. Stánok zeleniny, ktorý predtým stál pri budove, bol už v týchto rokoch odstránený.
ROKY 1991- 2013
V roku 1991 v časti, ktorú vlastnila obec, otvorila Vima, spol. s.r.o predajňu potravín s názvom VIMA. Predajňa bola vyhľadávaná, lebo sa líšila od
predchádzajúcich samoobslúh širokým sortimentom ponúkaného tovaru a prívetivým prístupom personálu ku kupujúcej verejnosti. Predajňa VIMA
 V 90. rokoch minulého storočia
k budove postavili stánok na predaj
zmrzliny.
 Fotografia budovy z roku 2006,
predajňa VIMA bola v pravej časti
budovy.
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v týchto priestoroch zotrvala do roku 2013. V 90. rokoch minulého storočia pribudol k budove aj stánok na predaj zmrzliny, ktorý vybudovala
podnikateľka z Pezinka na prenajatom obecnom pozemku. Stánok bol
od začiatku vyhľadávaný, pretože chýr o výbornej zmrzline sa rýchlo šíril.
I v súčasnosti je stánok Zmrzlina v letných mesiacoch vždy preplnený.
Po roku 2013 sa v budove často striedali rôzne ponúkané služby. V časti,
ktorej vlastníkom bola Jednota SD Bratislava- vidiek, určitú dobu pretrvával BAZÁR, potom predajňa VŠETKO za 49 Sk. Neskôr bola táto časť
rozdelená na tri predajné priestory. V jednej bola zriadená predajňa Víno
SODOMA, ktorá zotrváva dodnes. V ďalších častiach sa vystriedali SECOND HAND – HRABÁREŇ, DARČEKOVÁ PREDAJŇA, PREDAJ VAJÍČOK,
ROZLIČNÝ TOVAR, MRAZENÉ POTRAVINY a v súčasnosti je tu predajňa
OVOCIE – ZELENINA. Jeden voľný predajný priestor je v súčasnosti ponúkaný na prenájom. V uvoľnených priestoroch, kde VIMA ukončila predaj,
ponúka v súčasnosti DöNER KEBAB rýchle občerstvenie i teplé jedlá.
V roku 2006 Jednota SD prejavila záujem prebudovať celú budovu na nové
stredisko pre poskytovanie rôznych služieb. Na obecný úrad predložila štúdiu navrhovaného strediska ako dvojpodlažnú budovu zvýšenú o podkrovné priestory. Komisia pre výstavbu i obecné zastupiteľstvo štúdiu navrhovaného strediska služieb posudzovali a zamietli ako nevhodnú pre túto lokalitu. Jednota SD už ďalší záujem o prevádzkovanie priestorov neprejavila,
a následne svoju časť budovy predala súkromnému podnikateľovi z obce.

Milá spomienka na Dojčenský ústav
v Novej Lipnici
Po uverejnení príspevku v minulom čísle Lužnianskeho spravodaja o bývalom Dojčenskom ústave
v časti Nová Lipnica sa mi ozvala pani Beránková,
rodená Šišková. Pani Beránková sa do našej obce
prisťahovala v roku 2015. Príspevok si so záujmom
prečítala, pretože ako malé dieťatko bola v roku
1956 tiež niekoľko mesiacov v Dojčenskom ústave
v Novej Lipnici. Pripojila mi aj svoje fotografie z pobytu v ústave, ktoré starostlivo opatruje ako milú
spomienku. Na zadnej strane každej fotografie je
totiž uvedený vek a miery dieťaťa. Sestry dominikánky, ktoré v tom čase pôsobili v dojčenskom
ústave, takéto fotografie posielali každý mesiac mamičkám, pretože svoje dieťa navštevovať nemohli.

Fotografia a zadná strana fotografie z albumu
pani Beránkovej, rod. Šiškovej.
Mária Ducková-Adamcová
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A ako som už v úvodnej časti uviedla, v roku 2011 súkromný podnikateľ
odkúpil i časť budovy a pozemok pod budovou, ktorú vlastnila obec.
Na záver poďakovanie a prosba
Kronika obce obsahuje málo informácií o týchto priestoroch, preto som
čerpala viac zo spomienok občanov, ktorí túto lokalitu poznajú, prípadne
v priestoroch pracovali. Na záver chcem poďakovať všetkým, ktorí svojimi
spomienkami a fotografiami pomohli pri príprave príspevku. Ďakujem Anne
Kissovej, Marte Solařovej, Márii Vargovej a Márii Vittekovej z Hamuliakova, Jánovi Csomorovi, Emílii Slávikovej, Eve Pavelkovej, Štefanovi Markovi,
Márii Fajnorovej, Oľge Šablatúrovej, Ladislavovi Cingelovi. Ak sa vyskytli
v príspevku nejaké nepresnosti, prosím o upresnenie (tel. 0905 192 923,
e-mail maria@dc.sk alebo mariamariamarica@gmail.com.
Do niektorého z nasledujúcich čísiel Lužnianskeho spravodaja pripravujem príspevok o histórii budovy bývalej sušiarne tabaku v Nových Košariskách (smerom na jazerá). Doteraz sa mi nepodarilo nájsť fotografiu pôvodnej budovy sušiarne z 50. – 70. rokov minulého storočia. Prosím, kto
má takúto fotografiu, o jej prepožičanie.
FOTO: archív obce, archív rodiny Márie Vargovej,
Mária Ducková-Adamcová
Pripravila: PaedDr. Mária Ducková-Adamcová

Poďakovanie Oprava a sanácia chrámu sv. Martina v obci
slušné zložky ObÚ a OZ zavďačiť sa tomuto nášmu
chrámu jeho definitívnou obnovou. Unikátne patrocínium na hornom Žitnom Ostrove, práve v našej
obci, ako by „filiálke“ martinskej baziliky v Bratislave vhodnosť ukončenia tejto obnovy práve v roku
2017 podčiarkuje.
Argumentácie o nevyhnutnej potrebe čiastky
20.000 eur, ako spoluúčasti obce na tohtoročnej
definitívnej ochrane najstaršieho kultúrneho dedičstva našej obce, ktorá nosí vo svojom erbe biskupa
sv. Martina, vyústili do druhého kola kultúrneho
postoja rodákov tejto obce p. Š. Jurčíka, starostu,
J. Jánošíka, M. Vozára, J. Németha, F. Starečka, M.
Lodňánka a J. Mosného – poslancov OZ, do podpory
predloženej požiadavky správcu a Kultúrnej komisie, a schválenia spoluúčasti obce na definitívnom
ukončení obnovy trojčlenky našich najstarších historických budov, cenín obce, akými sú rímskokatolícky, evanjelický a románsky kostol.
Ukončenie obnovy chrámu sv. Martina sa plánuje na 3.-4. kvartál 2017, pri príležitosti 20. výročia
obnovenia mariánskych pútí v našej obci a, samozrejme, pri príležitosti diecézneho titulárneho roka
sv. Martina. Súčasťou tejto iniciatívy je aj riešenie
problému zabezpečiť a dohodnúť s Pizzeriou San
Marco, v zmysle Vyhlášky ObÚ Senec a Zákona
o ochrane pamiatkového fondu, odstránenie nevhodných zásahov do podstaty a bezprostredného
okolia tejto románskej stavby (zatekanie základov
kostola vodou zo strechy pizzerie, zamedzenie panoramatického výhľadu z Námestia sv. Martina na
pamiatku súčasnou plastovou – stanovou dostavbou Pizzerie).
Rekonštrukciou jedného z najstarších organov
na Slovensku v chráme Povýšenia sv. Kríža sa staneme unikátnou obcou, ktorá všetky štyri najcenneját
šie pamiatkové objekty odovzdá obnovené nasledujúcim generáciám našej obce. Za prerozdelenie
ík
Vá š kandid
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našich spoločných prostriedkov z rozpočtu obce
. Juraj J
r
D
d
e
a
P
a ich vyčlenenie na ochranu dedičstva našich otcov,
aj za tento kultúrny a obecný postoj menovaných
dátu poslanca VÚC pričiniť o ďakujú tí, ktorým je táto informácia sympatická
zdravý rozvoj našej obce Dunaj- a príjemná.... Sapienti sat! – Múdremu stačí:
ská Lužná, ako aj ostatných obcí
tohto regiónu v oblasti školstva,
Páter Stanislav Peter Vavrek, v.r.
kultúry, športu a dopravy a presprávca
rím.kat. farnosti, garant obnovy
sadzovať naše ciele a potreby na
pôde Bratislavského samospráv- PhDr. Stanislav Bajaník, v.r. člen Komisie pre kultúru, školstvo a šport, MO Matice slovenskej, spoluorganizátor
neho kraja.

Na jarnom rokovaní OZ, pri schvaľovaní druhého rozpočtového opatrenia, tento orgán obce
Dunajská Lužná akceptoval návrh rím.-kat. farského úradu s podporou Komisie pre kultúru, školstvo a šport, ako aj s podporou p. starostu, prispieť
z obecných zdrojov v r. 2017 na sanáciu a rekonštrukciu najstaršieho chrámu sv. Martina sumou
ešte 10.000 eur (čiastka 10.000 eur bola OZ schválená na tento účel pri schvaľovaní rozpočtu ešte
v decembri 2016).
V chráme sv. Martina – slovenskej a európskej
kultúrnej pamiatky evidovanej v Ústrednom registri Štátneho pamiatkového zoznamu, v Súpise
pamiatok na Slovensku ako aj vo Vyhláške ObÚ
Senec z r. 1992 o povinnom vymedzení pamiatkového ochranného pásma chrámu, (autorka Ing.
arch. V. Bajaníková) ide o najstaršiu zachovalú,
v románskom slohu postavenú stavbu na území
našej obce.
Rok sv. Martina, vyhlásený v r. 2017 Bratislavskou arcidiecézou, podnietil správcu objektu a prí-



voľby do VÚC
Milí občania obce Dunajská Lužná,
aj v roku 2017 sú naplánované voľby. V novembri 2017
budeme mať možnosť uplatniť svoje volebné právo pri voľbách predsedov a poslancov samosprávnych krajov (VÚC).
Dovoľte mi teda, aby som Vám prostredníctvom tohto krátkeho článku oznámil, že som sa rozhodol kandidovať
ako nezávislý kandidát v nadchádzajúcich voľbách do VÚC za
poslanca Bratislavského samosprávneho kraja a hájiť záujmy
všetkých občanov volebného obvodu, zahŕňajúceho obce:
Dunajská Lužná, Rovinka, Kalinkovo, Miloslavov, Most pri Bratislave, Hamuliakovo, Tomášov a Vlky.
Získaním dlhoročných skúseností v komunálnej politike, ako poslanec Obecného zastupiteľstva Dunajská Lužná a
predseda Komisie školstva, kultúry, mládeže a športu, ako aj
skúsenosťami vo funkcii generálneho manažéra OFK Dunajská Lužná a predsedu Bratislavského futbalového zväzu, by
som rád svoju službu občanom, samozrejme s Vašou pomocou, povýšil o stupienok vyššie. Chcem sa uplatňovaním man-
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Mladí tanečníci z CLISu nosia medaile
už aj zo zahraničia 
Mladí tanečníci z CLISu si na medailové umiestnenia z celoslovenských súťaží už zvykli, tento rok ale získali množstvo cien už aj v zahraničí.
Hoci súťažná sezóna sa tento rok ešte neskončila, CLIS pridal do svojej medailovej zbierky už
bezmála 40 medailí. Na najznámejšej domácej súťaži TopDancing v Topoľčanoch navyše získala
zakladateľka a choreografka CLISu Iveta Baloghová cenu za dlhoročný prínos k 25-ročnej histórii
tohto podujatia.
„Sme veľmi radi, že sa môžeme oprieť o podporu obce Dunajská Lužná, vďaka ktorej majú
deti lepšie možnosti na tréning i zmysluplné trávenie voľného času. Ďakujeme a s hrdosťou
reprezentujeme Dunajskú Lužnú na celoslovenskej i medzinárodnej úrovni. Takúto pomoc nám
závidia súbory z mnohých veľkých miest,“ pochvaľuje si pomoc obce I. Baloghová.
CLIS v tomto roku vsadil okrem osvedčených veľkých skupinových choreografií aj na menšie
a sólové projekty, kde sa im darilo minimálne tak dobre ako veľkým choreografiám. Domácu súťažnú sezónu už Clis pre tento školský rok ukončil, no v čase príprav nášho časopisu (3.6.2017)
sa uskutočnili dva reprezentačné koncerty v Dome kultúry v Galante, a hneď 06.06 naši mladí
tanečníci vycestovali na Medzinárodný festival piesne a tanca do Konina (Poľsko). Sezónu našich tanečníkov uzavrie netrpezlivo očakávaná Medzinárodná súťaž tanca v rakúskom Grazi.
Ak chcete o CLISe vedieť viac, navštívte www.clis.dance alebo Facebook či YouTube.

KLIMO DANCE STUDIO
BODUJE!
Dňa 22. apríla 2017 tanečníci z tanečno-športového klubu KLIMO DANCE STUDIO Tomáš Kaleta
a Dianka Dugasová získali II. miesto na Majstrovstvách Slovenska v Showtime s choreografiou
Fantastic Rio. Svojím bodovým umiestnením získali nomináciu na Majstrovstvá Európy, ktoré sa
budú konať v Budapešti koncom mesiaca jún.
Týmto by sme tanečníkom chceli srdečne zablahoželať a zároveň poďakovať za vynikajúcu
reprezentáciu našej obce. Držíme im palce, aby
získali majstrovský titul!

Úspech našich mažoretiek
Mažoretky z Dunajskej Lužnej pod vedením tréneriek Boženy Forišekovej a pani učiteľky
Laukovej opäť úspešne reprezentovali našu obec.
Z medzinárodného Mia festivalu, ktorý sa konal 14. mája v Dome Kultúry Zrkadlový háj v
Petržalke, priniesli domov strieborný pohár a každú z nich na hrudi zdobila strieborná medaila.
Tento úspech dosiahli v kategórii hobby mažoretky do 11 rokov iba po dva a pol roku svojej
činnosti. Veríme, že k úspechu prispeli aj krásne nové modro -bielo-zlaté kostýmy, v ktorých
naše školáčky štartovali po prvýkrát. GRATULUJEME DIEVČATÁM, SME NA NE PYŠNÍ!

Jana Pifflová Španková, redakcia LS
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Poďakovanie – Deň rodiny a Na kolesách proti rakovine
V sobotu 27. mája sa konali spoločne dve podujatia. Symbolickej jazdy
cez obec kampane Na kolesách proti rakovine, ktorú celoslovensky organizuje Nadácia Výskum rakoviny, sa zúčastnilo približne 70 účastníkov. Za
nadáciu prišla silná zostava, a to prezidentka nadácie pani Margita Klobušická, členka správnej rady pani Gabriela Pavlíková a predseda dozornej rady pán Roman Bohovič. V priestoroch ihriska Jama sa počas celého
popoludnia vyzbieralo 560 €, čo je o približne 200 € viac ako minulý rok.
Vyzbierané peniaze sú každoročne určené na iný cieľ v podpore liečby rakoviny. Za všetky finančné príspevky za nadáciu i za obec ďakujeme.
Deň rodiny – podujatie ktoré zahŕňa tri sviatky - Deň matiek, Deň detí
a Deň otcov – prilákal predovšetkým mladé rodiny, ktoré sa buď spoločne
alebo aj jednotlivo zúčastnili na množstve súťaží a hier. Prvýkrát doniesli
ošetrovatelia z bratislavskej ZOO aj tri kontaktné zvieratá: nosáľa červeného, pytóna a suchozemskú korytnačku. A zvieratká skutočne zaujali! Podujatiam prialo počasie i fajn nálada.
Ďakujeme za pomoc pri organizácii celému radu dobrovoľníkov z Klubu
Ostrov, p. Petrovi Blahovi, členkám JDS pp. Awwadovej, Hanzelovej, Pepichovej a Štefankovej, členom kultúrnej komisie pp. Horníkovej, Uličnej
a Adamčiakovi.
Ďakujeme tiež sponzorom: Promo Activity, s.r.o., Dobré jablká, PD
ÚSVIT, Melody svet hudby, predajňa hračiek Babaloo, predajňa darčekových predmetov Darčeková záhrada, DM Drogerie Markt.
Jana Valašíková, MKS
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Nechýbali sme na spomienkovej slávnosti
pri 98. výročí tragickej smrti M. R. Štefánika
V predvečer výročia tragickej smrti M.R. Štefánika sa tradične v máji, tento rok 3. mája, konala regionálna spomienková slávnosť na Košariskách, v jeho rodnej obci, najskôr v ev. kostole na
Službách Božích, na nádvorí rodného domu, ako
aj na Bradle. Počasie nám neprialo, veľmi intenzívne pršalo, ale vlastenecká hrdosť nám nedovolila nevzdať hold a úctu na pietnom akte či kladením kvetov, vypočutím si príhovorov, a nakoniec
pri zapálení vatier v každom zo štyroch rohov
mohyly, ticho postáť, pozrieť na oblohu a stretnúť Štefánikovu hviezdu. Nebolo ju vidieť, lebo z
oblohy sa lial prúd sĺz. Ako inak sa dal pomenovať stav silného dažďa, ktorý nám prenikol takmer do kostí. Tejto časti spomienky sa zúčastnili
p. Jurčík, starosta obce, p. Hanuliaková, prednostka obecného úradu, p. Cingel, exstarosta a zástupcovia pobočky Spolku rodákov M. R. Štefánika – pp. Reptová, Krutá, Fajnor a Liška. Veľa sme
neoddychovali, a už ráno 4. mája o 8. hod. sme
pochodovali spred ZŠ spolu so žiakmi, pedagogickým zborom a ostatnými účastníkmi smerom
k ev. kostolu. Vlasteneckú pochôdzku organizuje
Matica slovenská a jej miestny odbor spolu s ostatnými subjektmi(obec, ZŠ, ECAV, OFK, pobočka
Spolku rodákov M.R. Štefánika a zväz chovateľov
holubov, MKS) pri príležitosti tragickej smrti M.R.
Štefánika. Tohtoročná bola jubilejná – 25. ročník.
Zástup žiakov, ku ktorému sa pridali: pán Štefan
Jurčík - starosta obce, pán Stanislav Bajaník –
dlhoročný organizátor Vlasteneckej pochôdzky,
pracovník Matice slovenskej a členovia Spolku
rodákov M.R. Štefánika. Tento rok opäť s hudbou
Ministerstva vnútra a hrdo ako po minulé roky
prišiel zástup so všetkou pietou a úctou k evanjelickému kostolu, pred ktorým je pamätníček –
busta nášho rodáka – velikána M. R. Štefánika.
K uvedenému zástupu sa pridali sestra farárka
E. D. Ružeková a ostatní členovia Spolku rodákov M.R. Štefánika - pobočky Dunajská Lužná,
ako aj ostatní občania Dunajskej Lužnej. Po akte
položenia kvetov k pomníku otvoril spomienku
a privítal všetkých účastníkov pán Bajaník. Vo
svojom príhovore pripomenul cieľ tradície Vlasteneckej pochôdzky, ktorý je najmä v priblížení
tejto osobnosti mladej generácii. Pred vstupom
do kostola vypustili členovia ZO Chovateľov holubov holuby ako symbol slobody. Ďalšia časť
spomienky sa konala v priestoroch evanjelického
kostola. Úvod patril majstrovi Jozefovi Šimonovičovi, ktorý predniesol Otčenáš v staroslovienčine. Žiaci predniesli krátky program, ktorý bol
doplnený prekrásnym spevom žiačky a potvrdili,
že úcta a spomienka na osobnosti našej histórie
sa dá vštepiť do ich mysle a sŕdc. K účastníkom
sa už tradične prihovoril aj starosta obce a predsedníčka pobočky Spolku rodákov M.R. Štefánika
v Dunajskej Lužnej. Zástupkyňa Spolku pozdravila účastníkov stretnutia a poukázala na význam
úcty, ktorú máme preukazovať osobnostiam
nášho národa a priblížila účastníkom výnimočné, ale málo známe skutočnosti zo života M. R.
Štefánika, ako napr. o jeho zlepšovateľských
návrhoch, o jeho láske k prírode, o zberateľovi

umeleckých diel, o cestovateľovi, fotografovi, ale
aj ako o spoluzakladateľovi prvej našej štátnosti.
Na záver svojho príhovoru odovzdala zástupkyni školy odznaky s M. R. Štefánikom pre žiakov,
ktorí pripravili program. Stretnutie bolo ukončené hymnickou piesňou „Kto za pravdu horí“, po
odznení ktorej sa mnohí účastníci(najmä žiaci)
odobrali autobusom na stretnutie do Ivanky pri
Dunaji. Pri mieste jeho tragickej smrti sa stretlo veľa významných predstaviteľov od zástupcov veľvyslanectiev Ruska, Srbska, Talianska,
bratislavského župana, zástupcov MS a ďalších
predstaviteľov verejného a spoločenského života, ktorí vzdali úctu a spomienku nášmu spoluzakladateľovi prvého spoločného štátu. Ako aj
po ostatné roky, naše žiačky držali čestnú stráž
v krojoch spolu s prezidentskou strážou a dodali
tomuto pietnemu aktu dôstojnosť a vážnosť. Za
ECAV v SR sa prihovorila farárka Dunajsko-lužnianskeho cirkevného zboru p. E. D. Ružeková.
Podvečer sa niektorí účastníci (pp. Štefan Jurčík, starosta obce, Oľga Reptová, predsedníčka
pobočky Spolku rodákov a manželia Tesárikovci)
zúčastnili spomienky pri soche M. R. Štefánika v
Bratislave pri Dunaji a uzavreli tohoročnú spomienku na jeho tragickú smrť.
Za účastníkov Oľga Reptová
Foto: A.Tesáriková

Spolok rodákov

M. R. Štefánika v Prahe
Pod záštitou predsedu Bratislavského samosprávneho kraja pána Pavla Freša
a starostu obce Dunajská Lužná pána Štefana Jurčíka sa v dňoch 19. – 21.5. 2017
uskutočnil tematický zájazd do Prahy pod
názvom „Poznávame svoju históriu – po
stopách spoluzakladateľa prvej ČSR – M. R.
Štefánika“, ktorý pripravila pobočka Spolku
rodákov M. R. Štefánika v Dunajskej Lužnej.
Touto akciou sme otvorili spomienku na 100.
výročie vzniku prvej ČSR, ktoré vyvrcholí
budúci rok. Účastníkmi zájazdu boli predovšetkým členovia pobočky Spolku rodákov
M.R.Štefánika v Dunajskej Lužnej a jej sympatizanti, starosta obce a zástupcovia Bratislavského samosprávneho kraja. Oficiálnym
bodom programu zájazdu bolo spomienkové
stretnutie v piatok 19. mája o 17.15 hod. na
Petříne pri soche M. R. Štefánika pre hvezdárňou, ktorá nesie jeho meno. V rámci
stretnutia sme položili k soche vence a predsedníčka pobočky Spolku, Oľga Reptová, vo
svojom príhovore stručne pripomenula význam vzniku prvej ČSR pre Slovákov, ako aj
Štefánikov podiel na jej vzniku.
Spomienkového stretnutia sa zúčastnili
zástupca veľvyslanectva SR v ČR pán Kalinka,
ako aj zástupcovia Spoločnosti M. R. Štefánika v Prahe pod vedením pána Dr. Čelku a zástupcovia CZ ECAV v Prahe, ktorí sa k účastníkom tiež prihovorili.
Program zájazdu pokračoval v sobotu a v nedeľu prehliadkou pamätihodností
Prahy, medzi ktorými nechýbala návšteva
Pražského hradu, Malostranského námestia,
Karlovho mostu, Klementina, Staromestské-
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Park M. R. Štefánika bol tiež objektom
Dňa Zeme 2017
Obec v spolupráci s komisiou životného prostredia iniciovala v rámci Dňa Zeme
v apríli jarné upratovanie. Napriek skutočnosti, že bolo zamerané najmä na čistenie
lesa, samozrejme sa mohli občania prihlásiť na upratovanie aj iných lokalít a miest
v obci. Stalo sa už tradíciou, že jarné upratovanie v Parku M. R. Štefánika organizuje
pobočka Spolku rodákov M. R. Štefánika a nebolo tomu inak ani tento rok. Upratovací
deň v Parku bol 21. apríla a na pozvanie reagovalo 16 členov a sympatizantov pobočky
(pp. Awwadová, Balážová, Ducková-Adamcová, Durec, Ivan Fajnor st., Haukeová, Hubertová, M. Liška, Pavelková, Ševčíková, Tesáriková, Repta, Reptová, Nosko, Starcová
a Milanko Starec). Medzi nami bol aj najmladší účastník, 3-ročný Milanko Starec, vnuk
Milana Hrajnohu z Košariskej ulice a bol pre celý upratovací tím príjemným osviežením.
Mal so sebou aj veľkú lopatu, na ktorú si dával nakladať smeti a vkladal do vrecúšok
s odpadom. Obec zabezpečila deň pred vyčistením parku pokosenie parku, a tak po vyhrabaní trávnatej časti, vyzbieraní suchých popadaných konárov a vyzametaní chodníka
dostala dominanta časti obce Nové Košariská zdravý jarný nádych. O dva týždne prešiel
okolo parku zástup s viac ako sto účastníkmi Vlasteneckej pochôdzky, ktorí sa zúčastnili
spomienkovej slávnosti pri výročí tragickej smrti dr. generála M. R. Štefánika pred ev.
kostolom a vo vnútri kostola, a tak sa mohol zaskvieť vo svojom jarnom šate. Medzi
účastníkmi brigády vládla priateľská atmosféra, ku ktorej prispelo aj slnečné počasie
a na záver, ako vidieť z fotografie, dobrý pocit z vykonanej práce. Priatelia sa stretli, pri
práci sa aj porozprávali, a veru aj zaspomínali na staré časy. Nemôžeme našu krátku
každoročnú správu ukončiť inak ako po iné roky, totiž apelujeme na všetkých, ktorí sa
radi prechádzajú v Parku a posedia s priateľmi alebo ním len prechádzajú. Prosíme,
buďte k prostrediu ohľaduplní, odpad dávajte tam, kam patrí, teda do košov, nie na
trávu, či na chodník!
O. Reptová
Foto: A. Tesáriková

ho námestia a Orloja, Prašnej brány
a ďalších zaujímavostí. V nedeľu sme
si prezreli evanjelický kostol sv. Michala v Jirchářích, kde sme sa zúčastnili aj
Služieb Božích, po ktorých sme zotrvali
v záhrade pri kostole v družnej diskusii
pri občerstvení, ktoré nám krajania pri
tejto príležitosti pripravili.
Obec a pobočka Spolku rodákov
M. R. Štefánika v Dunajskej Lužnej ďakuje Bratislavskému samosprávnemu
kraju za finančnú podporu.
O. Reptová

interiér kostola

pochod na Petřín s vencami

pochod Nerudovou ulicou

pred hvezdárňou

pred sochou M. R. Štefánika

prehliadka Stavovského divadla
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Veľkonočný stolnotenisový turnaj
o pohár starostu obce Štefana Jurčíka 9.4.2017
Putovný pohár starostu Štefana Jurčíka získal
víťaz kategórie najmladších Mička Lukáš
Kategória žiakov 10-11-roční
1. Mička Lukáš (11)
523
2. Bulla Adam (10)
514
3. Franko Martin (11)
505

12:8
6:14
4:15

Kategória dorastencov 12-15-roční
1. Bulla Šimon (13)
550
2. Paľaga Marek (15)
541
3. Juriš Jozef (12)
523

15:3
14:5
7:13

Kategória 17-100-roční
1. Paszko Jaroslav
2. Turcár Jaroslav
3. Turcár Michal
4. Bulla Juraj
5. Sojka Miroslav
6. Kepencay Tibor
7. Koromház Matej

18:1
16:4
13:6
9:12
8:13
5:15
0:18

660
651
642
633
624
615
606

Obr. 3 Zľava: 3. Turcár Michal, 1. Paszko Jaroslav, 2. Turcár Jaroslav

Organizátori a sponzori:
MO Matice slovenskej, Obecný úrad, Obecný futbalový klub, Základná škola,
Stolnotenisový oddiel, Klub kresťansko-demokratického hnutia, Dobré jablká,
DUNAJSKÁ LUŽNÁ.
Riadenie turnaja žiakov a dorastencov: Ivan Baláž
riadenie turnaja dospelých: Ján Beleš
pomoc pri riadení turnajov: Bohuslav Mička, Tomáš Pogáč, Samir Awwad,
registrovaní hráči stolnotenisového oddielu OŠK Dunajská Lužná.
Stanislav Bajaník a Ivan Baláž

Obr. 1 Zľava: Mička, Paľaga, Juriš,
Bulla Adam, Franko, Bulla Šimon

Obr. 2 Zľava: Bulla, Paszko, za ním Kepencay, Koromház,
Turcár Michal, Turcár Jaroslav, Sojka, Bajaník

Obr. 4 Zľava: 2. Paľaga Marek, 1. Bulla Šimon, 3. Juriš Jozef

Obr. 5 Zľava: 2. Bulla Adam, 1. Mička Lukáš, 3. Franko Martin

Obr. 6 Vpredu zľava: Bulla Juraj hrá proti Turcárovi Michalovi,
za nimi Bulla Adam proti Bullovi Šimonovi
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STOLNotenisová sezóna 2016/2017
... skončila s najlepšie možnými výsledkami našich dvoch družstiev a našich jednotlivcov, tak ako ukazujú priložené tabuľky:

Suverénne najlepším hráčom bol Ján Beleš, o ktorého majú záujem aj
2. ligové mužstvá bojujúce o postup do 1. ligy. Do Dunajskej Lužnej si s ním
chodia zmerať sily hráči aj mimo súťažných dní a chodia sa pozerať na naše
súťažné zápasy. To nie je nič nového. Mimoriadnym prekvapením boli vynikajúce výsledky najmladšieho hráča Tomáša Pogáča, vďaka ktorému Adružstvo postúpilo do 4. ligy. Má to veľmi priaznivý vplyv na rozvoj stolného
tenisu v Dunajskej Lužnej, kde by sem chceli postaviť aj nejaké mládežnícke
družstvá. Prísľubom sú žiaci z amatérskych súťaží organizovaných pod záštitou starostu a pána Jánošíka trikrát do roka. Tohto roku získal putovný pohár
starostu mladučký Lukáš Mička, ktorého otec výraznou mierou dopomohol
k vynikajúcim výsledkom nielen v B-družstve, kde bol našou jednotkou, ale
aj v A-družstve.

B-družstvo malo jasne skončiť na 2. mieste v 7. Lige, a postúpiť. V poslednom kole prišlo k ťažko uveriteľnému výsledku 9:9 medzi družstvom
Galvaniho B na 1. mieste a družstvom Malacky na 9. mieste. Akýkoľvek iný
výsledok od 18:0 až po 0:18 by znamenal jasný postup nášho B-družstva.
Takto ešte musíme čakať na finálne rozhodnutie sekcie.
Obidve naše družstvá sú výnimkou medzi všetkými ostatnými družstvami.
Sme jediní, ktorí majú iba domácich hráčov, a žiadnych žoldnierov.
Sekcia už rozoslala pravidlá pre ročník 2017/18, kde treba uhradiť poplatky. Minulý rok sme na pozvanie družobnej obce Terchová reprezentovali veľmi dobre Dunajskú Lužnú, keď sme skončili v turnaji na zdieľanom
1. mieste v konkurencii pozvaných družstiev z Čiech a Poľska (bez Beleša!).
Terchová, ktorej, žiaľ, ich mimoriadne pohostinstvo nedokážeme oplatiť,
nás pozvala aj na tohtoročný medzinárodný turnaj. S ohľadom na môj zahraničný pobyt sme podali žiadosť o finančnú podporu na rok 2017 v r. 2016
dva dni po termíne, vďaka čomu sme prišli o možnosť finančnej podpory zo
strany obce.
Je možné, že napriek tomu sa podarí podporiť stolný tenis v Dunajskej
Lužnej iným legálnym spôsobom s ohľadom na tohtoročné vynikajúce výsledky obidvoch družstiev a ďalší rozvoj stolného tenisu, a to aj v mládežníckych kategóriách. Žiaci by potrebovali viac hrávať, čomu bráni mimoriadne
vyťažená telocvičňa základnej školy.
Ivan Baláž, ivan.balaz@stuba.sk, 0902 313 786,
predseda OZ OŠK Dunajská Lužná
(Občianske združenie pre rozvoj stolného tenisu detí, mládeže a dospelých
v Dunajskej Lužnej, napĺňajúce zámery Vlády SR s cieľom pritiahnuť mládež
k športu).

A-družstvo zľava: Beleš Ján, Cholvadt Pavol, Pogáč Tomáš, Lunák Miroslav, na
niektorých zápasoch doplnili Mička Bohuš a Baláž Ivan. Mička s Lunákom odohrali takmer všetky zápasy B-družstva.

DRAGON TAEKWON-DO ACADEMY I.T.F.
Klub ázijského bojového umenia Taekwon-do v Dunajskej Lužnej píše
svoju históriu už takmer 10 rokov. Najmä vďaka jeho zakladateľovi na
Slovensku, majstrovi Matiullahovi Karwandgarovi (8. Dan). Počas tohto
obdobia tu vybudoval širokú a kvalitnú základňu veľkých aj malých bojovníkov. I keď časom majster zmenil svoje pôsobisko, celý klub zveril do rúk
národnej inštruktorke, majsterke sveta, Európy a Slovenska Andrey Motloch Audy (3. Dan).
„Snažím sa kráčať v majstrových šlapajách, pretože je to môj veľký vzor..
ako odborný, športový, aj ľudský. A zároveň verím, že vkladám do tréningov
kus seba, svojej energie, skúseností a túžby vedieť viac a neustále na sebe
pracovať.“
Dnes ich nájdete pod názvom DRAGON TAEKWON-DO ACADEMY DUNAJSKÁ LUŽNÁ v priestoroch Miestneho kultúrneho strediska, kde našli
ideálne podmienky pre svoju vášeň.
V týchto dňoch sa žiaci taekwon-do pripravujú na súťaž Slovak Open
2017. Veria, že budú opäť úspešní, tak ako po iné roky. Tvrdo na sebe pracujú, aby obhájili titul „NAJLEPŠÍ KLUB TAEKWON-DO I.T.F. NA SLOVENSKU pre rok 2016“
Ten dostali po sčítaní všetkých výsledkov zúčastnených taekwondistov
na Majstrovstvách Slovenska Taekwon-do I.T.F.2016.
A tu sú mená našich úspešných medailistov, ktorí tak oddane reprezentujú farby Dunajskej Lužnej:
Peter ZÁBORSKÝ, Erik MAX, Tomáš VIKTORY, Viktor HORVÁTH, Lucka HANULIAKOVÁ, Simon VIZVÁRI, Alex REINDL, Max PETROVIč, Marek MATUSZNÝ, Alex PETROVIČ, Vladko ZEMAN, Ninka NECZLIOVÁ, Andrejka RACSAK.
Zaradiť sa medzi nich môže ktokoľvek z Vás počas celého roka, kto chce
na sebe zamakať, niečo dokázať, zlepšiť psychickú i fyzickú kondíciu, naučiť
sa obániť, alebo si len tak zacvičiť a zabojovať.
Redakcia LS
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OFK Dunajská Lužná
Vážení športoví priatelia.
Dovoľte mi zhodnotiť jarnú časť športových družstiev nášho klubu OFK Dunajská Lužná.
„A“ družstvo nám v jarnej časti urobilo značný pokrok. Vo väčšine majstrovských zápasoch predvádzalo ofenzívny futbal, ktorý sa musel našim fanúšikom páčiť. Hráči nášho kádra ukázali, že majú pozitívny vzťah k nášmu klubu, a preto svojimi individuálnymi výkonmi prispeli k úspešnej jarnej časti
súťaže.
„B“ družstvo v jarnej časti predvádzalo kolísavé výkony, ktoré boli dôsledkom
najmä častej výmeny hráčov v nominácii na jednotlivé majstrovské zápasy.
Určite našim hráčom nechýbala radosť z hry bez ohľadu na výsledky v majstrovských zápasoch.
Ženy družstvo v jarnej časti bojovalo najmä s účasťou hráčok na jednotlivých
zápasoch, a podľa toho sa to odzrkadľovalo aj na ihriskách. Dôležité je, aby
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sme aj naďalej udržali záujem našich dievčat a žien reprezentovať OFK Dunajská Lužná.
Dorastenecké družstvo v jarnej časti nepravidelne nastupovalo na majstrovské zápasy vzhľadom k tomu, že 4 družstvá sa odhlásili v priebehu súťaže.
Svojimi snaživými výkonmi získalo väčší počet bodov ako v jesennej časti.
Družstvá starších a mladších žiakov počas celej jarnej časti podávali striedavé
výkony. Vzhľadom k užšiemu hráčskemu kádru u starších žiakov boli aj dosahované výsledky v jarnej časti primerané k predvádzanej hre. Mladším žiakom sa herne v jarnej časti nedarilo, čo je aj dôsledok postavenia v tabuľke.
V prípade väčšieho záujmu si môžete jednotlivé družstvá pozrieť na našej
stránke http://www.ofkdluzna.sk.
PaedDr. Juraj Jánošík
generálny manažér OFK

A družstvo

mladší žiaci

dorast

ženy

DEŇ OBCE
DUNAJSKÁ LUŽNÁ
9. september 2017
a sprievodné koncerty
na štadióne OFK
8. 9. Majk SPIRIT a H16
9.9. HEX
10.9. KANDRÁČOVCI

starší žiaci

Pedikúra
- odborné ošetrenie nôh,
- ošetrenie zarasteného nechtu,
- masáže chodidiel,
- pedikúra pre diabetikov,
- poradenstvo.
prevádzka: Miloslavovská 324/15,
Dunajská Lužná

otváracie hodiny: na objednávku
0905 711323

0919 134777

´
ˇ
pedikura
v Dunajskej Luznej
Predpredaj vstupeniek v MKS - obecná knižnica
každý utorok, streda od 14 do 18 h., piatok od 14 do 16 h.
Rezervácia na tel.č. 0903 999 766, pani Jana Valašíková

er
mb

te
sep

7
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Nové hudobné kurzy
v Dunajskej Lužnej

Robík: pre deti od 4 do 18 mesiacov
Prvé krôčiky k hudbe: pre deti od od 1,5 do 4 rokov
Rytmické krôčiky: pre deti od 4 do 6 rokov
a ďalšie kurzy
VYUČUJEME AJ V NEMECKOM JAZYKU!
viac informácií na

www.artesia.sk

„ Nie sú nehudobní ľudia. Sú len nerozvinuté talenty.“

www.yamahaskola.sk
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Vážení spoluobčania,
vzhľadom ku skutočnosti, že sa dennodenne ocitáte v situáciách, ktoré vám pripadajú ako bezvýchodiskové, teda neriešiteľné v oblasti poskytovania sociálnych služieb, držíte v rukách pomôcku alebo sprievodcu, či manuál pre vybrané situácie, keď potrebujete
pomoc. Čo máme alebo máte teda robiť?
Právo na sociálne služby – právo na pomoc
Právo na pomoc má každý občan, mladý, či starý, ak pre svoj nepriaznivý zdravotný stav alebo ťažké zdravotné postihnutie (aj
onkologické) nie je schopný postarať sa sám o seba a potrebuje pomoc inej osoby. V prvom rade má pomáhať rodina, ak je však
v dostupnej vzdialenosti, a ak môže. Ak chýba pomoc rodiny, v ľahších prípadoch pomôžu priatelia, či susedia. Keď to nestačí, musí
občanovi pomôcť obec, samosprávny kraj alebo štát. To je princíp subsidiarity, ktorý sa v sociálnych službách uplatňuje. Je našou
úlohou a povinnosťou pomáhať človeku, ktorý to potrebuje.
Ako a koho požiadať o prvotné informácie
S problémami sa môžete obrátiť na pracovníčku Obecného úradu v Dunajskej Lužnej, p. Meszárošovú, ktorá má v náplni sociálnu
agendu, resp. na terénnu sociálnu pracovníčku p. Potrokovú alebo na pracovníkov RUŽOVEJ ZÁHRADY n.o., ktorí sú k dispozícii
každý pondelok v čase od 13. – 14. hod. v zasadačke Obecného úradu a poskytujú základné a špecializované sociálne poradenstvo,
a obrátiť sa môžete aj na predsedníčku komisie sociálnych vecí, zdravotníctva a opatrovateľskej služby. Telefónne čísla uvádzame
na záver tohto letáku. Tieto služby sú bezplatné a pomôžu vám napríklad v tom, ako postupovať pri zabezpečení stravovania, opatrovateľskej služby, umiestnenia do zariadení sociálnych služieb, prepravnej služby, prípadne ako postupovať pri žiadosti o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi a pri riešení iných životných situácií.
Najčastejšie si občania nevedia poradiť s postupom pri žiadosti o opatrovateľskú službu. Ak sa teda vyskytne v rodine takáto
potreba, a niekto z príbuzných potrebuje pomoc, je potrebné podať žiadosť o posúdenie zdravotnej a sociálnej situácie, t.j. žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Žiadosť je k dispozícii na obecnom úrade, ako aj na webovej stránke obce spolu
s postupom. Vašu alebo vášho príbuzného situáciu bude posudzovať lekár/sestra a sociálny pracovník, na základe ktorého obec
vydá rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. V ňom bude určený aj stupeň odkázanosti na pomoc inej osoby, pretože podľa
zákona o sociálnych službách môžete dostať službu len v prípade, ak vaše ťažkosti dosiahnu určitý stupeň odkázanosti. Obec zabezpečuje opatrovateľskú službu na základe zmluvy prostredníctvom subjektu RUŽOVÁ ZÁHRADA n.o. .Samozrejme, že nie z hodiny
na hodinu, alebo zo dňa na deň. V poskytovaní opatrovateľskej služby, najmä v zabezpečovaní opatrovateľov/liek, prevláda dlhodobá kríza v dôsledku nezáujmu pracovať v tejto oblasti, ale subjekt sa snaží vo všetkých prípadoch hľadať riešenie za pomoci obce
a ďalších spolupracujúcich subjektov. Táto služba je platená, a cena sa odvíja od poskytnutých úkonov a počtu hodín. Podrobnosti
nájdete aj vo VZN č.9/2016 o sociálnych službách.
V tejto súvislosti sa na Vás, vážení občania, obraciame so žiadosťou o oslovenie občanov, o ktorých máte vedomosť, že by mohli,
a chceli by, robiť opatrovateľov, nech sa prihlásia u pani Meszárošovej alebo priamo v RUŽOVEJ ZÁHRADE n.o.
V prípadoch, keď sa ocitne rodina v situácii, že svojho príbuzného chce mať v rodinnom prostredí a ide o ťažko zdravotne zvládnuteľný proces, je možnosť sa v zdravotnej starostlivosti v takýchto prípadoch obrátiť na agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti, napr. Salvus v Bratislave na Komárnickej ul.11, tel. č. 43429039 alebo 0905 577 994, alebo iné ADOS-ky v Bratislave.
Niektoré služby sú bezplatné, lebo ich hradí príslušná zdravotná poisťovňa, ale iné, napr. podávanie injekcií, zdravotná poisťovňa
neprepláca. Je to podľa posúdenia. Ošetrovateľskú starostlivosť vykonávajú kvalifikované zdravotné sestry s VŠ a odbornou praxou.
Komplexná starostlivosť sa poskytuje v spolupráci s ošetrujúcim lekárom.
Prepravná služba sa poskytuje v pracovných dňoch pre občanov so zdravotným postihnutím, pre seniorov, pre rodičov s deťmi,
ale aj pre akútne prípady (zlomeniny, onkologické ochorenia a pod.) prostredníctvom o.z. OMAPO. Objednávať sa môže občan
najneskôr deň pred použitím na tel. č. 0907 365 572, cenník a ostatné podrobnosti sú uvedené vo vývesnej tabuli, či na nástenke
v priestoroch obecného úradu, tiež na webovej stránke obce.
Veríme, že vám táto informácia pomôže pri riešení problémov vás a vašej rodiny k spokojnosti pre zabezpečenie dôstojného života.
Dunajská Lužná, jún 2017							

Štefan Jurčík, starosta obce

Telefónne kontakty:
Zuzana Meszárošová, OcÚ: 40259818
Mgr. Ingrid Potroková, terénna sociálna pracovníčka, 0911 748 027
RUŽOVÁ ZÁHRADA, n.o., PhDr. Gabrišová Košecová, Mgr. Chlpíková, 0907 799 234
Ing. Eva Takáčová, predsedníčka komisie pri OZ, 0902 823 201
ADOS, Salvus BA, Mgr. Hana Herianová, 43429039 alebo 0905 577 994
OMAPO, o.z. Mgr. Andrea Tesáriková, 0907 365 572
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