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Milé deti,
tešíte sa na Vianoce? Ježiško sa zasa teší na vaše listy a pohľadnice! Slovenská pošta
organizuje výnimočný projekt Vianočná pošta už takmer dve desaťročia.
Svoje pozdravy a vianočné želania môžete Ježiškovi aj tento rok napísať alebo nakresliť a poslať na adresu Ježiško 999 99, a to do 23. 12.
2017. Na obálku nezabudnite nalepiť známku a uviesť svoju spiatočnú
adresu, aby vám Ježiško a jeho pomocníci mohli odpísať a pribaliť malý
darček.
Svoje pozdravy môžete Ježiškovi posielať aj na krásnych vianočných
pohľadniciach z limitovanej edície, ktoré od polovice novembra nájdete na poštách. Pohľadnica je
pre vás zadarmo, no poponáhľajte sa na poštu, aby sa
na vás ušlo!
Listy a pohľadnice môžete Ježiškovi posielať z každej
pošty, alebo ich s nalepenou
známkou vhodiť do hociktorej poštovej schránky.
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Informácia starostu obce

Vážení spoluobčania, milí priatelia,
starý rok sa blíži ku koncu a my opäť
bilancujeme. Kritickým okom sa pozeráme na to, čo sme urobili, i čo sme
nestihli spraviť. Dávame si predsavzatia
a spriadame plány, ako urobiť ten nasledujúci ešte lepší. Aby správa vecí verejných fungovala k plnej spokojnosti nás
všetkých, potrebuje spätnú väzbu od
tých, ktorým slúži. Spätnú väzbu od svojich občanov. Iba tak môže robiť svoju
prácu plnohodnotne, iba tak môže vykonať maximum v ich prospech.
Dovoľte mi krátke pripomenutie niektorých investičných akcií:
• Rekonštrukcie miestnej infraštruktúry. Na tento účel sme preinvestovali viac ako 135 tis. €. Zahájili
sme výstavbu novej MŠ s celkovým
nákladom 396 tis. €. Väčšinu týchto
prostriedkov preinvestujeme ešte
v tomto roku. Najväčšou položkou,
1 270 tis. €, je však kúpa budovy
poľnohospodárskeho družstva Úsvit. Po rekonštrukcii bude slúžiť ako
ďalší priestor pre zväčšenie kapacity základnej školy v našej obci.
• Po dlhom čase sa nám podarilo zabezpečiť vysporiadanie pozemkov
pre nové autobusové zastávky (zatiaľ 2 na Lipovej a 1 na Malinovej
ulici). Táto investičná akcia je plánovaná v rozpočte obce na budúci rok.
Verím, že ju poslanci OZ schvália.
• Už som spomínal, že pracujeme na
cyklotrase, ktorej prvá etapa má
viesť od železničnej stanice Nové
Košariská, cez Košariskú a Kováčsku

ulicu až na hrádzu. Tam sa napojí
na existujúcu cyklocestu. Musím,
žiaľ, konštatovať, že aj pri tomto
projekte sa obec stretáva s nepochopením vlastníkov dotknutých
parciel. I keď pozemky pod cyklotrasou sú v územnom pláne určené
ako cyklocesta, teda nič iné na tom
mieste nemožno vybudovať, doteraz sa nám podarilo získať len minimum súhlasov. Pre zaujímavosť,
len menovaná trasa má viac ako 150
vlastníkov. Situáciu sťažuje i fakt,
že mnohí žijú v cudzine, či nemajú
vysporiadané dedičstvo. Podobná
situácia je i v prípade chodníka na
železničnú stanicu v Nových Košariskách, či pešieho spojenia Malinovej ulice s Fialkovou. Problém
nie je vo financiách. Narážame na
neochotu vlastníkov spolupracovať
a ich nepochopiteľný antagonistický
postoj.
Na to, aby sme zveľaďovali našu
obec, aby rástla a rozvíjala sa v prospech jej občanov, je potrebná úzka
spolupráca s jej vedením i obecným
zastupiteľstvom. Nie všetky informácie
možno zverejniť na stránkach tohto periodika. Aj preto Vás chcem, vážení spoluobčania, požiadať, aby ste využívali
obecné emaily i odkazovač. Podanie
informácie, či nahlásenie nedostatkov
je týmto spôsobom oveľa rýchlejšie a
jednoduchšie. Nemusím vari ani dodávať, že i ja osobne som Vám k dispozícii
vždy, keď si to chod samosprávy, či situácia v obci vyžaduje.
Vianočný čas je pred dverami, a preto mi dovoľte, aby som Vám v mene poslancov obecného zastupiteľstva, pracovníkov obce i vo svojom mene zaželal
pokojné a požehnané vianočné sviatky,
veľa zdravia, radosti, pohody a lásky
v kruhu najbližších.
Na záver by som Vás rád srdečne
pozval na vianočné trhy s výbornou
domácou kapustnicou.
Úspešný nový rok 2018
S úctou a vďakou
Štefan Jurčík, starosta obce
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Výplata
vianočných príspevkov
Oznamujeme dôchodcom, rodičom
s tromi a viacerými deťmi do 15 rokov, osamelým rodičom s dvomi a viac
deťmi a rodičom, ktorí majú ZŤP dieťa
s trvalým pobytom v obci Dunajská Lužná, že aj tento rok bude obec Dunajská
Lužná vyplácať vianočné príspevky. Zároveň žiadame, aby ste si so sebou priniesli občiansky preukaz a dôchodcom,
ktorým vznikol nárok na dôchodok
v tomto roku si musia so sebou priniesť
výmer dôchodku.
Vianočné príspevky
sa budú vyplácaťv období
od 11.12.2017 do 15.12.2017
každý deň v určených hodinách
v pokladnici obecného úradu.
Termíny vyplácania:
11.12.2017 (pondelok)
od 8:00 – 11:30
popoludní
od 12:30 – 15:30 h
12.12.2017 (utorok)
od 8:00 – do 13.00 h
13.12.2017 (streda)
od 8:00 – 11:30
popoludní
od 12.30 – 16.30 h
14.12.2017 (štvrtok)
od 8:00 – 11:30
popoludní
od 12:30 – 15:00 h
15.12.2017 (piatok)
od 8:00 – 12:00 h
Po tomto termíne
nevyzdvihnuté príspevky
strácajú platnosť,
čiže nebudú vyplatené.
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nová technika pre úpravu obce

kompostéry

Vážení obyvatelia Dunajskej Lužnej, nepochybne neušlo Vašej pozornosti, že o čistou obce sa neustále stará skupina pracovníkov obecného
úradu. Aj pri veľkej snahe sa nám nedarí udržať čistou na takej úrovni,
ako by sme si všetci priali. Dvakrát týždenne, v čase aj v nečase, naši pracovníci čistia autobusové zastávky a vysýpajú takmer 100 ks smetných
košov umiestnených po uliciach obce. Udržiavajú verejnú zeleň kosením,
zbieraním lístia a odpadkov. V priebehu posledných dvoch rokov, vďaka pochopeniu vedenia obce, sme získali niekoľko výkonných pomocníkov v podobe malotraktora Kubota s príslušenstvom, kosačky Star-jet,
motorovej píly s ramenom a pod. Len v tomto roku naša obec zakúpila na skvalitnenie údržby obecných komunikácií a zlepšenie životného
prostredia s podporou Bratislavského samosprávneho kraja nasledovnú
komunálnu techniku: 1 ks krovinorez zn. Stihl FS 360, 1 ks profesionálny
vysávač zn. Agrinova AS 10 a 1 ks mechanická metla za traktor Kubota,
ktorý bol zakúpený v predchádzajúcom roku. Na novú techniku v celkovej hodnote 7945,- € nám BSK poskytol v tomto roku dotáciu 4300,- €.
Aj vďaka tejto technike je naša obec
čistejšia a krajšia.
Určite ste si všimli, ako pekne bola upravená plocha medzi chodníkom na Košariskej ulici a parkom M.R. Štefánika. Už o pár dní museli pracovníci obecného úradu opravovať plochy čerstvo nasadenej trávy, ktorú
nezodpovední jedinci rozjazdili autami a bicyklami. Je nepochopiteľné,
že napriek tomu, že v obci máme plne funkčný zberný dvor, ktorý mám
mnohé obce závidia, neustále vznikajú nové čierne skládky. Je nepochopiteľné, že niekto si dovolí neustále poškodzovať spoločný a súkromný
majetok sprejovaním. Žijeme v 21. storočí. Chceli by sme mať okolie ako
v susednom Rakúsku, ale tých zopár pracovníkov to bez pričinenia všetkých obyvateľov nedokáže.
Hospodárska správa obecného úradu

Zákon č. 79/2015 a vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z.z. ukladá obciam
zabezpečiť zavedenie triedeného zberu biologicky rozložiteľných odpadov. Ide najmä o odpady zo záhrad, parkov a kuchynský odpad. Obec za
účelom splnenia tejto povinnosti obstarala pre obyvateľov individuálnej
bytovej výstavby kvalitné 900 l kompostéry od spoločnosti JRK Slovesko
s.r.o., ktoré sa od mesiaca júl 2017 vydávajú pre obyvateľov zadarmo na
Obecnom úrade, na referáte Hospodárskej správy.
Vzhľadom na veľký počet záujemcov o kompostéry obec začiatkom
roka 2018 zorganizuje ďalšiu, v poradí už druhú prednášku týkajúcu sa
správneho kompostovania. Prednáška sa bude konať v Miestnom kultúrnom stredisku, o termíne budú obyvatelia včas informovaní. Počas
prednášky je možné priamo klásť otázky týkajúce sa správneho ukladania odpadu do nádoby až po dosiahnutie kvalitného kompostu.
Renáta Ďuroňová,
Hospodárska správa a verejné obstarávanie

ZMENA SPôSOBU DISTRIBÚCIE VRIEC
NA PLASTY V ROKU 2018
Vzhľadom na opakované sťažnosti obyvateľov ohľadom nedodania vriec na plasty Obec Dunajská Lužná pristúpila k zmene distribúcie,
a v roku 2018 budú vydané platiteľom komunálneho odpadu v počte
25 ks vriec do jednej domácnosti na celý rok 2018 naraz. Vrecia sa budú
odovzdávať súčasne s preberaním nových nálepiek po uhradení poplatku
za komunálny odpad na rok 2018, a to preto, aby obyvatelia nemuseli navštíviť obecný úrad opakovane. Veríme, že touto zmenou sa tento
problém vyrieši. Stále platí odporúčanie stláčať plastové fľaše, aby sa čo
najviac využila kapacita vreca.
Uvítame akýkoľvek podnet pre vylepšenie služieb pre obyvateľov
obce Dunajská Lužná, našou snahou je vyhovieť obyvateľom k ich spokojnosti.
Renáta Ďuroňová,
Hospodárska správa a verejné obstarávanie

Nedocenené uvítanie do života

REKAPITULÁCIA

stavebný úrad od 1.1.2017 do 30.11.2017
Búracie povolenia nariadené  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5
Cesty – kolaudácie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1
Cesty – stavebné  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2
Kolaudácie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 63
Stavebné povolenie   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 109
Územné rozhodnutie   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22
Prietupky  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14
Výkon ŠSD  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34
Poskytnutie informácie podľa zákona 211/2000 Z.z.   .  .  .  .  .  . 26
Iné správne konanie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31
SPOLU  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 307
Ing. Benjamín Baráth
Stavebný úrad

Vážení spoluobčania,
v septembri som sa so svojimi deťmi a vnúčatkami zúčastnila peknej
akcie – uvítania novonarodených detí do života, ktorú pripravili zamestnanci matriky a obecného úradu Dunajská Lužná. Podujatie spestrili krátkym programom detičky z MŠ v Dunajskej Lužnej.
Veľmi ma však mrzelo, že vystupujúcich detí bolo viac ako zúčastnených novorodencov, hoci ich bolo pozvaných dosť.
Často vo svojom okolí počúvam slová, že sa v tejto obci nič nedeje,
nič sa nerobí. Ale keď sa urobí, tak to obyvatelia odignorujú, a potom
hundrú. Ja za seba aj za môjho vnúčika sa chcem veľmi pekne poďakovať
za peknú akciu, a aj pani učiteľkám v škôlke za krásny program.
Mária Plačková
Vážení občania Dunajskej Lužnej,
Dovoľte, aby som Vám všetkým najskôr úprimne poďakoval za
Vašu prejavenú dôveru a za moje zvolenie do funkcie poslanca Bratislavského samosprávneho kraja. Túto Vašu podporu si hlboko vážim,
pričom konštatujem, že zvolenie do tejto funkcie je pre mňa veľkou
poctou, ale súčasne aj veľkým záväzkom.
Rozhodnutie občanov prijímam s veľkou vďačnosťou, pokorou
a rešpektom, pretože obhájiť takýto výsledok bude veľmi ťažké, ale
prijímam túto výzvu a som pripravený tvrdo pracovať. Získal som hlas
každého tretieho voliča v našej obci a ďakujem za každý jeden z nich,
pretože dáva mne a môjmu volebnému programu silný mandát.
Čaká nás veľa práce a budem k tomu potrebovať Vašu podporu aj
naďalej. Ešte raz veľké úprimné ĎAKUJEM.
Juraj Jánošík
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OKIENKO DO MINULOSTI OBCE
STARÝ KULTÚRNY DOM V ČASTI NOVÁ LIPNICA
V minulých číslach Lužnianskeho spravodaja sme sa oboznámili s históriou kultúrnych domov v bývalých obciach Nové Košariská a Jánošíková. V tomto čísle zaspomíname na minulosť a smutný koniec budovy
starého kultúrneho domu v bývalej obci Nová Lipnica.
Budovu starého kultúrneho domu v časti Nová Lipnica by sme dnes
darmo hľadali, budova nestojí už od druhej polovice 80. rokov minulého
storočia. Bola takmer na konci obce Nová Lipnica, v zákrute oproti budovy materskej školy. V súčasnosti je na tomto mieste moderný architektonický ateliér a v priestore záhradnej časti bývalého kultúrneho domu je
postavený moderný rodinný dom. Pre orientáciu, kde sa nachádzala budova kultúrneho domu, nám poslúžia tieto dokumenty:
– výsek z katastrálnej mapy obce TORCS z roku 1936 (Torcs bol
názov Novej Lipnice pred rokom 1948), na ktorej je zakreslený
dom, ktorý bol v roku 1950 prebudovaný na kultúrny dom;
– výsek z mapy našej obce, na ktorej je vyznačené miesto, kde stál
starý kultúrny dom.
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6 1952, pohľad na Metzlov dom zo záhrady,
kópia, originál sa nezachoval.
7 Vizitka pána Metzla.
8 1955, Metzlov dom fotografovaný z dvora
materskej školy.
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1 Na katastrálnej mape je označený
dom Jánosa Metzla, v ktorom bol neskôr kultúrny dom. 2 Na mape obce je
červeným krúžkom označené miesto,
kde stál kultúrny dom.
3-4 2017, ateliér miestnych architektov
a trávnik vedľa ateliéru sú presne na
mieste, kde stál kultúrny dom v Novej
Lipnici. 5 2017, chránený platan je vedľa ateliéru.
PRED ROKOM 1945
Len starší občania časti Nová Lipnica z rozprávania svojich rodičov vedia,
že honosný rodinný dom v Torcsi (od
roku 1948 Nová Lipnica), v ktorom bol
neskôr kultúrny dom, v 20. rokoch minulého storočia postavil veľkostatkár
János Metzl, rodák zo susedného Misérdu (z Nových Košarísk). Priestranný
dom bol z pálených tehál a na tú dobu
bol i moderne vybavený. Mal veľkú
kúpeľňu a v dome bol vedený vlastný
vodovod. Vpredu bol dom ohradený
vyšším múrom, ako vidieť na jednej
z priložených fotografií. Zachovala sa
nám i vizitka, na ktorej sa uvádza, že
János Metzl, veľkostatkár, mal pracovisko v Bratislave na Sládkovičovej ulici.
Pracoval ako vyšší štátny úradník v poľnohospodárskej sfére. Svoju odbornosť
využil i v záhradnej časti svojho rozľahlého pozemku. Architektúra záhrady
bola riešená na spôsob zámockých záhrad, záhony krušpánu tvorili nezvyčajné
obrazce a tiahli sa okolo vydláždených
chodníkov. Záhradu dopĺňala farebná
kompozícia ihličnatých stromov a exotických kríkov.
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V prednej časti pozemku rástol strom – platan javorolistý. Platan bol 12. novembra 1996
Všeobecne záväznou vyhláškou Krajského úradu v Bratislave vyhlásený za chránený strom. Dôvodom ochrany je jeho kultúrna, historická, vedecká, krajinotvorná a estetická hodnota. V súčasnosti je platan mohutný strom s priemerom koruny 15 m a s obvodom kmeňa 395 cm.
ROKY 1945 – 1948
V apríli 1945, keď prechádzali našou lokalitou sovietske vojská, v Metzlovom dome bola
umiestnená poľná vojenská nemocnica pre ranených sovietskych vojakov. Niekoľkí ťažko ranení vojaci v poľnej nemocnici zomreli a dočasne boli pochovaní na lipnickom cintoríne. Neskôr
boli ich pozostatky prevezené na cintorín sovietskych vojakov na Slavíne v Bratislave. Kronika
9 50. roky minulého storočia, vyzdobená budova kultúr- obce uvádza, že po skončení druhej svetovej vojny v roku 1945 bolo z obce vysídlených 70
obyvateľov nemeckej národnosti. Po ich vysídlení zostali v obci maďarské rodiny, zmiešané
neho domu na 1. mája.
maďarsko–nemecké rodiny a niekoľko slovenských rodín. Obec začali osídľovať noví obyvatelia.
Ako prví sa v obci usídlili rodiny šiestich partizánov, ktorí do obce prišli po odchode sovietskych vojsk. Ďalej sa do obce prisťahovalo 28 slovenských rodín z Wielkej Lipnice, ich obec
bola totiž po skončení druhej svetovej vojny pričlenená k Poľsku. Ďalšie rodiny prišli z rôznych
kútov Slovenska a neskôr slovenské rodiny z Rumunska, z bývalej Juhoslávie a jedna rodina z Bulharska. A toto rôznorodé obyvateľstvo sa muselo prispôsobovať novým podmienkam,
vzájomne spolunažívať a postupne i zbližovať. K spolunažívaniu by určite boli prospeli kultúrno–spoločenské podujatia, obec však nemala žiaden kultúrny stánok. A ani jeden rodinný dom
po vysídlených nemeckých rodinách nebol vhodný a dosť priestranný pre kultúrny dom. Všetky
zábavy a oslavy významných výročí sa konali vo väčšom hostinci v strede obce. Občas sa večer
10 1957, hudobníci Ivo Hubert, Milan Kollár, Ondro Ju- premietol aj nejaký prinesený film na prenosnom premietacom prístroji. A vtedy sa v hostinci
hász, Juraj Hrajnoha.
zišli dospelí, mladí i deti. Nám, deťom, sa ušlo sedenie na naolejovanej dlážke tesne pod premietacím plátnom. V týchto povojnových rokoch to bolo úplne jedno, aký film sa premietal,
prítomných prilákala hlavne nová kultúrno–spoločenská udalosť.
ROKY 1948 – 1958
V roku 1948 obec Nová Lipnica mala len 231 obyvateľov. Postupným príchodom ďalších
rodín sa počet obyvateľov zvyšoval a v roku 1950 mala už 362 obyvateľov. Hostinec už nepostačoval na kultúrno-spoločenské podujatia v obci. A v roku 1948 sa našiel v obci priestor pre
budúci kultúrny dom. Štátne orgány v roku 1948 skonfiškovali veľkú časť domu veľkostatkára
Jánosa Metzla, rodine ponechali len dve izby a kuchyňu. Skonfiškovaná časť budovy pripadla
obci a Miestny národný výbor v Novej Lipnici sa rozhodol túto časť domu prerobiť na kultúrny
dom. Odstránili sa priečky a vytvorila sa jedna veľká miestnosť s javiskom a vedľa nej užšia
11 1958, slávnosť pred kult. domom, za múrom vidieť pre potreby šatne, bufetu a vchodu na javisko. Pred konfiškovanou časťou sa odstránil múr,
časť ponechanú rodine Metzla.
vybetónovala sa plocha pred kultúrnym domom a pristavila malá miestnosť pre premietaciu
techniku. Začiatkom 50. rokov minulého storočia začal kultúrny dom slúžiť potrebám kultúrnospoločenského diania v obci. A práve kultúrny dom prispel k tomu, že rôznorodé obyvateľstvo,
ktoré v obci zotrvalo a ktoré sa v obci po roku 1945 usídlilo, si postupne zvykalo na spolunažívanie. Bonusom pre vzájomné spoznávanie a spolunažívanie boli zábavy, hody, estrády, filmové predstavenia, varietné a kúzelnícke vystúpenia i divadelné predstavenia. Práve tanečných
zábav bolo neúrekom, počnúc fašiangovou, pokračujúc veľkonočnou, majálesom, dožinkovou,
hodovou, katarínskou a končiac silvestrovskou. A že sa Lipničania radi zabávali, dokumentujú
to i priložené fotografie.
Koncom 50. rokov minulého storočia v obci pôsobila estrádna skupinka mladých pod režijnou taktovkou Ruda Huberta, ktorá v zimných obdobiach v spolupráci s hudobnou skupinou
12 1959, Golákovci, Martiniakovci a Kozákovci silvestrujú. pripravovala estrádne vystúpenia, kde sa vtipné scénky, jednoaktovky, skeče a častušky striedali s hudbou. Na estrádne vystúpenia sa občania tešili a zaplnili kultúrny dom. So záujmom
očakávali hlavne častušky, ktoré pranierovali známe osoby v obci a neduhy v živote obce. Členmi hudobnej skupiny boli Ondro Juhász, Ivo Hubert, Jaro Spatzal, Milan Kollár a Juraj Hrajnoha.

13 Karol Mihaliak, Imrich Konrád a Ignác Kozák.

14 60. roky minulého storočia, veselá nálada na zábave.

ROKY 1957 – 1969
Od roku 1957 zažíval kultúrny dom veľkú slávu. Miestny národný výbor zakúpil televízor
Orava a umiestnil ho na javisku kultúrneho domu. A táto novota prilákala do kultúrneho domu
deti, mládež i najstaršiu generáciu. A verili by ste, že pri televízore je možné držať čestnú stráž
? Keď v novembri 1957 zomrel prezident Antonín Zápotocký a televízia avizovala priamy prenos
z pohrebu a zo Španielskej sály Pražského hradu, kde bol smútočný katafalk s prezidentom republiky, miestni funkcionári rýchlo zorganizovali kondolenčný kútik v kultúrnom dome a počas
prenosu čestnú stráž zväzákov vo zväzáckych košeliach na javisku po oboch stranách televízora.
Na udalosť som si spomenula, lebo tiež som bola členkou čestnej stráže.
A čo priniesol rok 1958? Vo februári priniesla televízia prenos z Majstrovstiev Európy v krasokorčuľovaní z Bratislavy a v marci prenos z Majstrovstiev sveta v hokeji z Nórska. A počas
prenosov každý večer sa napĺňal kultúrny dom zvedavými obyvateľmi, veď to bolo dovtedy nepredstaviteľné z pohodlia sedadiel kultúrneho domu vidieť súťaž krasokorčuliarov a hokejistov
počas zápasu.
V 50. a 60. rokoch minulého storočia premietanie najnovších filmov do kultúrneho domu
pritiahlo mnohých filmových fanúšikov. Pán Ignác Martiniak, obyvateľ Novej Lipnice, bol šoférom v Slovenskej požičovni filmov a pre domácich prinášal najlepšie filmy. Filmové predstavenia
navštevovali aj diváci z okolitých obcí. V 60. rokoch minulého storočia kultúrny dom využívali
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všetky spoločenské a záujmové organizácie na usporiadanie zábav, čajových večierkov, organizovanie kurzov a posedení. Krátku dobu bola v menšej miestnosti kultúrneho domu zriadená
i miestna knižnica. Koncom 60. rokov minulého storočia až do roku 1974 bola v jednej časti
domu zriadená i kancelária Miestneho národného výboru.
ROKY 1970 – 1978
Začiatkom 70. rokov v obci úspešne pracoval Socialistický zväz mládeže pod vedením Milana Osuského a mládežníci zabezpečovali pestrú kultúrno–spoločenskú činnosť v kultúrnom
dome. Organizovali posedenia, kvízy, súťaže, oslavy, diskotéky, turnaje, pripravovali návštevy
kultúrnych podujatí a výlety. Starý kultúrny dom však už v tejto dobe nepostačoval, chýbalo
prevádzkové zázemie, kuchynka a vhodné sociálne zariadenie. Zväz mládeže preto vyvinul ini15 1961, žiadna honosná tabuľa, stačilo vápno a „KINO“
ciatívu o vybudovanie nových priestorov pre kultúrno–spoločenský život a z vyšších zväzáckych v Novej Lipnici našiel každý.
orgánov získal aj dotácie na budovanie klubu pre mládež. MNV v Novej Lipnici podporil iniciatívu mládeže a už v roku 1971 začal budovať Klub mládeže. Starý kultúrny dom slúžil potrebám
kultúrneho života až do roku 1977, kedy bol odovzdaný do užívania nový Klub mládeže na Lipnickej ulici (oproti pohostinstva). V týchto rokoch však už obec Nová Lipnica nebola samostatná,
bola súčasťou spojenej obce Dunajská Lužná.
ROKY 1979 – 1993
Koncom 70. rokov minulého storočia Miestny národný výbor opustený starý kultúrny dom
hodlal dať do užívania organizácii drobnochovateľov v Dunajskej Lužnej. Členovia organizácie aj zorganizovali niekoľko brigád na upratanie a vyčistenie priestorov, ale kultúrny dom už
nevyužili na svoju činnosť. Potom bol kultúrny dom krátku dobu pod patronátom organizá- 16 60. roky minulého storočia, ukončenie kurzu pečenia,
cie Zväzarm v Novej Lipnici, ktorý v priestoroch zabezpečoval hlavne výcvik brancov. V druhej ktorý organizoval zväz žien
polovici 80. rokov sa už v kultúrnom dome nevykonávala žiadna organizovaná činnosť a začal
rýchlo chátrať. Túto situáciu využili rôzne skupinky a živly na stretávky, skupinové diskotéky,
divoké zábavky a hlavne na ničenie objektov. Z bočných a zadných priestorov bol objekt obrastený divokou vegetáciou, z ulice nebolo vidieť do zadných priestorov, a to umožnilo rôznym
zoskupeniam nepozorovane vnikať do objektu. Blízko žijúci obyvatelia aj sem–tam zaregistrovali ozývajúcu sa hudbu, pohyb a záblesky svetiel v zadných priestoroch domu, ale vojsť do
budovy a robiť poriadky asi nik nemal odvahu. Ani MNV nedokázal zabrániť ničeniu objektu
a ani nenašiel možnosť na vhodné využitie budovy. Na jednej z priložených fotografií vidieť, ako
bola zničená budova v polovici 80. rokov minulého storočia. Obecné orgány nakoniec situáciu
vyriešili tak, že časť budovy, ktorú vlastnila obec, rozhodli sa predať záujemcovi o kúpu. Budovu
s príslušným pozemkom kúpilo Generálne riaditeľstvo STS a OPS v Rovinke, ktoré hodlalo v budove zriadiť výpočtové stredisko. Vtedajší predseda MNV, Koloman Végh, spomína, že ani nový
vlastník nezastavil devastovanie budovy. Pracovník investičného oddelenia, ktorý mal objekt na
starosti, umožnil ďalšie rozoberanie stavby, predaj tehál a drevených častí z domu. A z budovy
sa postupne stávala skutočná ruina.
A čo sa stalo s časťou domu, ktorá zostala rodine Jánosa Metzla?
V roku 1948 po konfiškácii veľkej časti domu, boli rodine Metzla ponechané dve izby a kuchyňa. Manželia Metzlovci obývali časť svojho domu len v letných mesiacoch a v zime odchádzali k vydatej dcére do Lučenca. Keď sa v 70. rokoch minulého storočia pán Metzl pobral na 17 1974, predseda SZM Milan Osuský, vedľa Ladislav Karl
večný odpočinok, pani Metzlová zostala natrvalo u dcéry. Opustená časť domu odvtedy chátrala a postupne ju rôzne živly ničili, rozoberali a vykrádali. I keď blízko bývajúce rodiny upozornili
potomkov na túto skutočnosť, rodina žijúca vo vzdialenom meste nedokázala tomu zabrániť.
V roku 1989 dom už vlastne nestál, na pozemku bola kopa zbúraného staveniskového odpadu.
Materiál, ktorý sa dal ešte niekde využiť, postupne odvážali obyvatelia z našej obce, ale aj občania zo susedných obcí.
Po roku 1993 potomkovia rodiny Jánosa Metzla v reštitúcii získali späť do vlastníctva pozemok, na ktorom vtedy bola už len kopa zbúraného stavebného odpadu. Pozemok následne
v roku 1994 predali rodine miestneho obyvateľa. Nový vlastník postupne odstraňoval zbúraný
odpad prerastený burinou a bazou. Vyviezol množstvo fúr zbúraného materiálu, aby sa dal pozemok využiť na novú výstavbu.
18 1973, členovia Socialistického zväzu mládeže v Novej
Lipnici na výlete

19 80. roky 20. storočia, zdevastovaný kultúrny dom 20 1993, zbúraný stavebný odpad prerastený bu- 21 1994, pozemok z Lipnickej ulice po odvezení odpadu,
i časť domu Metzlových
rinou na mieste, kde stál kultúrny dom
vpredu pohľad na platan
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A čo dodať na záver?
Toto je smutný príbeh jedného skvostného rodinného sídla, ku ktorému história 20. storočia bola nežičlivá a nemilosrdná. Škoda len, že sa nám
spoločnými silami viacerých zainteresovaných nepodarilo nájsť fotografie nehnuteľnosti, keď bola ešte v plnej kráse. Fotografie sme nenašli ani v archíve Pamiatkového úradu SR.
Použité zdroje:
Kronika obce Dunajská Lužná
enviroportál.sk/stromy/detail/novolipnicky–platan
Informácie občanov, ktorí túto lokalitu poznajú, boli aktívni pri kultúrnych a spoločenských podujatiach, prípadne sa zapájali do brigádnickej činnosti. Na záver chcem poďakovať všetkým, ktorí svojimi spomienkami a fotografiami pomohli pri príprave príspevku. Ďakujem Kolomanovi Véghovi,
Arpádovi Csáderovi, Denise a Ottovi Csáderovým, Betke Csáderovej, Anke Göndörovej, Milanovi Osuskému, Anke Kissovej, Betke Švábekovej rodenej
Kozákovej, Jankovi Strasserovi, Karolovi a Gitke Jašurovým, Ivanovi Hubertovi, Ladislavovi Fehérovi. Ak sa vyskytli v príspevku nejaké nepresnosti,
prosím o upresnenie (0905 192 923, mariamariamarica@gmail.com).
Foto: archív rodiny Otta Csádera, archív rodiny Kozákových,
archív Betky Csáderovej, Anka Göndörová, Mária Ducková–Adamcová.
Pripravila: PaedDr. Mária Ducková–Adamcová

POLČAS ŠKOLSKEJ RADY
Polčas, t. j. čas medzi prvou a druhou
polovicou, je napríklad v športe vhodným
časom na pozastavenie sa, krátke zhodnotenie, resp. pripomenutie a povzbudenie
do druhého polčasu.
Rada školy pri Základnej škole Dunajská Lužná (ďalej len „RŠ“), ktorej funkčné
obdobie práve prebieha, bola zriadená
dňa 09. 12. 2015, a to v zmysle zákonných
predpisov doručením zápisnice z ustanovujúceho zasadnutia RŠ zo dňa 07. 12.
2017 zriaďovateľovi školy, t. j štatutárovi
obce Dunajská Lužná, starostovi Štefanovi
Jurčíkovi.
Zloženie RŠ vzniklo v priebehu predchádzajúcich mesiacov, keď voľbami medzi rodičmi žiakov ZŠ boli za členov RŠ
zvolení: Mgr. Pavol Adamčiak, Mgr. Nadežda Hrančová, Valéria Mosná a Katarína Kučerová. Voľbou medzi pedagogickými a nepedagogickými zamestnancami ZŠ
boli do RŠ zvolení: Mgr. Darina Kováčová,
Ing. Michaela Luteránová a Mária Hrajnohová. Uznesením OZ Dunajská Lužná č. 15
zo dňa 31. 03. 2015 boli zriaďovateľom
školy - Obcou Dunajská Lužná delegovaní
do RŠ: Andrej Blizniak, Ing. Jozef Kundlák,
Mgr. Galina Jendželovská a Eva Marková.
Na ustanovujúcom zasadnutí RŠ v decembri 2015 bol za predsedu RŠ v druhom kole
hlasovania zvolený Mgr. Pavol Adamčiak,
podpredsedom RŠ sa stal Andrej Blizniak.
Rada školy, presnejšie jej samotní členovia, sa už od prvých zasadnutí RŠ javia
ako funkčné a aktívne zoskupenie ľudí.

Hoci prijatý Štatút RŠ „prikazuje“ zasadať
raz štvrťročne, za uplynulé dva roky zasadali tak, že najbližšie zasadnutie RŠ bude
už trinástym v poradí.
Okrem toho, že RŠ má v zmysle zákonných predpisov (Zákon č.596/2003
Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve, Vyhláška MŠ SR č.291/2004
Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom
a finančnom zabezpečení v znení vyhlášky č. 230/2009 Z. z.) a samotného Štatútu
RŠ povinnosť prerokovať napr. výročnú
správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej
školy v Dunajskej Lužnej, návrh rozpočtu,
atď., RŠ sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú
k práci školy.
Rada školy je predovšetkým iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje
verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov,
pedagogických zamestnancov a ostatných
zamestnancov školy v oblasti výchovy
a vzdelávania.
Činnosť RŠ, resp. priebeh zasadnutí
RŠ, je dosť podrobne zachytený v zápisniciach z jednotlivých zasadnutí, s ktorými
sa ktokoľvek môže oboznámiť na webovej
stránke ZŠ Dunajská Lužná (www.zsdulu.
edu.sk). Ako to konštatovali viacerí, ktorí
si ich pravidelne po zverejnení prečítajú,
uvedené zápisnice patria medzi najtrans-

parentnejšie v zdokumentovaní a reprodukcii samotného
priebehu.
Členovia RŠ si uvedomujú najmä situáciu ZŠ z hľadiska nedostačujúcej kapacity a plného obsadenia priestorov
jednotlivých budov školy, preto na každom svojom zasadnutí sa venuje bodu: „Demografický vývoj počtu školopovinných detí v Dunajskej Lužnej a strategický rozvoj školy.“
Práve pri prerokovávaní tohto bodu vychádzajú apelačné
uznesenia voči zriaďovateľovi a tým, ktorí majú ako predstavitelia Obce Dunajská Lužná osud ZŠ vo svojich „rukách“
a prijatých/neprijatých rozhodnutiach. Preto najmä v tomto roku 2017 sa predseda RŠ, ale aj ďalší členovia RŠ, zúčastnili zasadnutí OZ Dunajská Lužná, na ktorých sa reálne
riešila táto ťažká situácia školy, a to zámerom odkúpenia
blízkej budovy RD Úsvit pre potreby a rozšírenie kapacity
ZŠ Dunajská Lužná. Preto členovia RŠ cez predsedu RŠ na
zasadnutí OZ dňa 07. 09. 2017, kedy sa schvaľovala kúpa
uvedenej budovy, adresovali predstaviteľom obce, mimochodom, aj slová: „Situácia je vážna! Veľmi vážna! ... My
všetci už nemôžeme strácať žiadne dni, týždne a mesiace. Veríme, že v ten dnešný deň urobíte ďalší vážny krok,
aby sme sa na začiatku budúceho školského roku 2018/19
mohli z Vašej múdrosti a zodpovednosti naplno tešiť!“
Rada školy ZŠ Dunajská Lužná sa aj v druhom polčase
svojej činnosti bude snažiť byť skutočne „strážnym psom“
tohto dôležitého projektu, ktorý má tak veľký význam pre
ďalší život celej ZŠ Dunajská Lužná.
V priebehu jesene 2017 došlo v RŠ k personálnym
zmenám: za členku Mgr. Nadeždu Hrančovú zvolili rodičia
nového člena RŠ – Ing. Adriánu Vláčilovú; za podpredsedu
Andreja Blizniaka by malo OZ zastupiteľstvo delegovať nového člena RŠ na jeho decembrovom zasadnutí.
Je dôvod týmto členom poďakovať za ich činnosť v RŠ:
Mgr. Nadežde Hrančovej za príspevky a návrhy od rodičov
RŠ; podpredsedovi Andrejovi Blizniakovi za jeho aktivitu aj
ako poslanca OZ pri premosťovaní požiadaviek RŠ na zasadnutiach OZ. Úprimná vďaka Vám za všetkých!
RŠ po „nultom“ ročníku v júni 2017 má zámer a chuť
aj v budúcnosti potešiť všetkých, ktorých sa ZŠ týka, aj organizovaním „Dňa Základnej školy Dunajská Lužná“, ktorým chce prezentovať talenty a schopnosti našich žiakov,
otvoriť dvere rodičom do priestorov školy a zorganizovať
stretnutia pedagógov a zamestnancov nielen pri výkone
ich povolania, presnejšie ich poslania pri výchove a vzdelávaní našich detí.
RŠ chce aj v druhom polčase svojej činnosti (2018 –
2019), do ktorého sa odrazí na svojom decembrovom, už
XIII. zasadnutí, napĺňať svoje poslanie pri hájení záujmov
najmä žiakov, ako aj ich rodičov a samotných zamestnancov našej Základnej školy Dunajská Lužná.
JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak
predseda RŠ
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K lužnianskej jubilejnej Svätomartiniáde
Úctu k národným hodnotám a ekumenické
zapálenie za duchovné a národné práva Slovákov v 19. storočí vari najvýstižnejšie umelecky
stvárnil náš klasický básnik Andrej Sládkovič
(1820-1872) poémou Svätomartiniáda – úcta
k Memorandistom v Turč. sv. Martine (1861),
ktorí sa postavili za verejnú obhajobu aj ako
kňazi oboch kresťanských denominácií slovenského „Okoli“ a identity. Po Cyrilo-metodiáde
(1863) od básnika Jána Hollého ide o dva jedinečné výtvory našej klasiky k dvom významným
historickým témam, viazaným aj na zázemie
a lokalitu našej obce. Svätomartiniáda tak trochu súvisí aj s Rokom sv. Martina vyhláseným
Bratislavskou arcidiecézou a Spišskou diecézou
na obdobie 2016 – 2017.
Lužnianske martinské patrocínium
Erb Dunajskej Lužnej, teda bývalých troch
obcí, predstavuje biskupa sv. Martina (316 –
Szombathelly – Maďarsko, 397 – Tours – Francúzsko). Išlo a panónskeho rodáka s koreňmi
na naše panónsko-slovanské staré územie.
Ide aj o priamy vzťah k našej obci, k najstaršiemu obecnému patrocíniu prezentovanému
chrámom sv. Martina z cca 13. storočia v obci,
(z odborného hľadiska to nie je kaplnka, ale
starodávny chrám obratý o svoju loď požiarom
až v r. 1852 zásluhou ohňa z neďalekej kováčskej vyhne). V rámci Roka sv. Martina dochádza
k jeho obnove a ďalšiemu využitiu vďaka tunajšej rehole pátrov kazateľov Dominikánov pod
vedením pátra Stanislava Petra Vavreka s pomocou ďalších zanietencov, sponzorov, ObÚ a i. ako
dar obce k jubilejnému Roku. Naše patrocínium
– chrám – sa ocitá v sieti svätomartinských chrámov: katedrála v Bratislave, farské kostoly Čáry,
Holíč, Hradište pod Vrátnom, Unín, štyri filiálne
kostoly, Kostolište, Kráľovec, Smrdáky a Vinosady, pokiaľ ide o Bratislavskú arcidiecézu. Na
Slovensku je evidovaných cca 103 svätomartinských chrámov, lužniansky – zatiaľ – jediný ako
ekumenický, teda v histórii katolícky i evanjelický a.v.. Ekumenicky vzaté 500. výročie Reformácie (1517 – 2017) podistým siaha na dva chrámy
v obci. Po príchode Nemcov – evanjelikov (1634
a .n. ) sa stal načas evanjelickým chrámom, v r.
1710 sa vrátil katolíkom, ktorí ho vystavali a užívajú doposiaľ. Môžeme vysloviť domnienku, že
po jeho definitívnom ukončení bude interiér cca
v prvej polovici 2018 slúžiť aj pre niektoré ekumenické aktivity v obci.
Fenomén sv. Martin
Od jedenástich rokov katechéta (čakajúci
na krst), potom vojak, potom kňaz, potom biskup v Tours, Francúzsko, predtým on i celá jeho
rodina pohanská, ktorého ku kláštornému životu a kňazstvu priviedol biskup Hilár ako 43-ročného (r. 362). Ako kňaz, rehoľník prešiel značnú
časť strednej Európy, aj ako vojak, až ho zvolili
klérici a veriaci za biskupa v r. 371. V Bratislavskej katedrále sv. Martina je zobrazená jeho
životná epizóda (autor F. Rigele) opísaná jeho
životopiscom Sulpiciom Severom, jeho rovesníkom, ako sa delí o svoj vojenský plášť s úbožia-

kom a žobrákom, čím v jeho rozhodnutí zvíťazilo charitatívne a kresťanské cítenie nad skutočnosťou, že vojenský plášť patril vojsku len z polovice jeho nositeľovi. Neďaleko maďarského
Győru sa nachádza Hora sv. Martina a nádherný
chrám na Pannonhalme – Benediktínské opátstvo, ktoré malo dlhoročnú jurisdikciu aj nad
našou farnosťou a možno aj nad martinským
patrocíniom u nás. V obci sa teda nachádzajú
dva fenomény Žitného ostrova: patrocínium
sv. Martina, ktorý podľa jeho životopiscu mal
vlastnosť uzdravovať ľudí a jemu zasvätené
chrámy majú pútnický charakter, ako i Madona
horného Žitného ostrova, v chráme Povýšenia
sv. Kríža, na príhovor ktorej uzdravenia v obci
a okolí spísal v 18. storočí vtedajší kňaz P. Szogéniy. Napokon i dnešný pútnický sprievod začína
pri sv. Martinovi, končí pri Madone...
Sv. Martin a náš erb
Biskup s kalichom, tiarou má svoje historické pozadie. Na Slovensku evidujeme cca 33
chrámov s patrocíniom biskupa, o. i. aj Rovinku a Podunajské Biskupice, 21 patrocínií s kalichom, 18 patrocínií s mitrou. V sieti cca 220
chrámov na Slovensku je evidovaných cca 50
svätcov. Náš erb pochádza z r. 1995. Otázka,
prečo taká podoba? Vysvetlenie fenoménu sv.
Martina netreba ďalej rozvádzať. Z jeho duchovného života pochádza príhoda, ktorú uvádza jeho životopisec Sulpícius Severus. Totiž....
Cisár Magnus Clemens Maximus (383-388)
pozval sv. Martina na hostinu. Bolo zvykom, že
asi v polovici hostiny podal sluha cisárovi čašu
vína, Maximus však nariadil ju podať biskupovi,
predpokladajúc, že ju aj podľa protokolárneho zvyku odovzdá cisárovi. Sv. Martin porušil
všetky zvyklosti aristokracie a čašu podal svojmu sprievodcovi – presbyterovi, čo bolo na tú
dobu nepredstaviteľné a ponižujúce pre cisára.
Ten to vzal však aristokraticky a rozhodnutie sv.
Martina všimnúť si skôr chudobného ako boháča, pretrpel. Sv. Martina obdivovali pre ťah, ktorý si nedovolil pred ním ani jeden biskup alebo
cisárov hosť.... Kresťanom sa pomohlo najmä
vtedy, keď cisár Teodísius v r. 379 zakázal šírenie
pohanstva, teda aj viery Martinových rodičov,
s čím sa pravda, nezmieril Martinov otec... Sv.
Martin umiera ako 81-ročný v Tours, kde je aj
pochovaný. Viaceré jeho európske patrocíniá sú
viazané aj na prosby o uzdravenie (v Taliansku,
Francúzsku, Maďarsku).
Stal sa patrónom viacerých stavov a remesiel, najmä však vojakov a tých, ktorí poskytujú
cestovateľom služby a pomoc.
Cirkevná provincia 1977 -2017
Tak trochu súvisí aj s naším patrocíniom
obce, katastra, a nie márne. Od čias sv. Cyrila
a Metoda, keď Rím uznal prvú našu starodávnu
„cirkevnú provinciu“ v povolení staroslovenčiny
ako štvrtý liturgický jazyk v Európe (po hebrejčine, gréčtine, latinčine – v r. 867, teda pred 1500
rokmi, bulou Pápeža Jána VIII. Industriae tuae
sv. Metodovi v r. 880 o uznaní staroslovenčiny,
popri latinčine na Veľkej Morave) sa Sloven-

sku dostalo viac privilégií z najvyššej svetovej
kresťanskej autority, naposledy v r. 1977. Spojením síl Slovákov v Ríme, Vatikánu, Ústavu sv.
Cyrila a Metoda v Ríme, Slovákov – emigrantov – v Európe, Kanade, USA, Austrálii, pápež
Pavol VI. vydal 30. decembra1977 dve latinské
konštitúcie (Qui divino..., Praescripritionum
sacrosancti...), v ktorých conditio sine qua non
(„bezpodmienečne“) vyriešil oddelenie slovenských území od dlhoročnej Ostrihomskej
arcidiecézy, ako i priestory v jurisdikcii benediktínskeho pannonhalmského opátstva na Žitnom ostrove...a to sa týka aj Dunajskej Lužnej.
Bolo to síce v čase vytrvalej kontroly KGB, ŠTB
v našej diplomacii, no stalo sa tak aj s vedomím štátnych orgánov a vtedajšieho prezidenta
ČSSR G. Husáka, a nielen jeho. Bola to aj vec
politická a územno-správna v čase socialistickej
susedskej spolupráce s Maďarskom, s čím sa
naši susedia ťažko zmierovali. Poznamenajme,
že dunajsko-lužniansky rodák arcibiskup Mons.
J. Orosch len nie tak dávno riešil s Benediktínmi v Maďarsku „spor“ pokiaľ ide o ich priestory
v Komárne. Aj to v prospech Trnavskej arcidiecézy definitívne rozhodol Vatikán. Pre objektivitu poznamenajme aj to, že pomoc Benediktínov
z Maďarska bola pre našu obec v minulosti veľmi značná, za čo im patrí vďaka.
Evanjelik Milan Rúfus bol v r. 1977 na adresu tejto nezávislosti, ako jedného z krokov našej
duchovnej i štátnej nezávislosti, napísal: „Rím
nekodifikuje podobné rozhodnutia unáhlene,
a vonkoncom nie náhodne... Rím svoje rozhodnutia neodvoláva a neproblematizuje...Vlády
prichádzajú a odchádzajú, no Kristov stolec stojí
a jeho nohy sú hlboko vrastené do osudov ľudstva... Je to naša prvá identifikačná karta, vystavená najvyššou morálnou autoritou svetového
spoločenstva“.
Na margo Svätomartiniády
Niekedy máme pocit a skúsenosť, akoby
nám zlyhávala pamäť a úcta k prezentácii a reprezentácii nášho prostredia nielen v slovenských, ale i v európskych rozmeroch. Sme obec
založená, chvalabohu, ekumenicky. Patricínium
sv. Martina nikdy, ani pri využívaní chrámu
evanjelikmi, nebolo zrušené. Ukončenie Roka
sv. Martina vyhlásené najvyššou cirkevnou autoritou Bratislavskej arcidiecézy nás ctí, že sme
nezaháľali, spoločnými silami obnovili chrám sv.
Martina, čo je t. č. v dokončovacích fázach. Aj
to by mohol byť jeden z vianočných darčekov
predkom, občanom obce. Šťastné a pokojné
Vianoce 2017.
Stanislav Bajaník
Bližšie v literatúre:
Ján Hudák, Patrocíniá na Slovensku, SAV 1984
Jozef Vozár: Kostoly a kňazi Dunajská Lužná,
Matica slovenská 1998
Peter Kartous, Ladislav Vrteľ: Heraldický register Slovenskej republiky I-VII, MVSR, Matica slovenská 2000-2008
Rok sv. Martina v Bratislavskej arcidiecéze, Tlačiareň Kubík 2016
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Predvianočné zamyslenie
Ježiš Kristus prichádza na Vianoce medzi nás. My všetci sme sa narodili do priestorov tejto modrej planéty. Všetkým kresťanom / aj nekresťanom / bolo zvestované
toto Posolstvo. Buďme na Narodenie Pána
veľkí svojou čistou, úprimnou a srdečnou
láskou. Od chvíle, čo sa Ježiš narodil, platí
úžasná pravda - tam, kde sa ľudia milujú,
On sám je medzi nimi a v nich. Jeho vianočný príchod nie je len oslavou dávnej
historickej udalosti, ale má byť prítomnou
skutočnosťou - vyvolanou našou vzájomnou láskou. Práve táto vzájomná láska
chýbala v tom čase, keď sa Kristus narodil
v betlehemskej maštaľke, pyšným a bohatým Jeruzalemčanom na čele s Herodesom. Ich protipólom boli pastieri, ktorí
prichádzajú na pokyn anjela k malému dieťaťu - Ježišovi. Nie sú hmotne bohatí, ale
majú bohaté srdce, prekypujúce láskou,
ktorú odovzdávajú narodenému. Milujte
sa navzájom, ako ja milujem vás - hovoria
Ježišove očká. Pomáhajte si navzájom - tak
signalizujú jeho rúčky. Zanechajte hnev,
ako aj nebesá prestali sa hnevať na spreneverené hriešne ľudstvo - hovorí k nám
všetkým z betlehemských jasličiek. V tichu
svätej noci zazneli chóry anjelov nad hlavami pastierov - Pokoj ľuďom dobrej vôle - to
znamená, že Kristus s láskou prináša pokoj.
Svojím učením a príkladom chce položiť
základy k svetovému pokoju. Nie listiny,
uložené v štátnych archívoch, podpísané a
opečiatkované vedúcimi národov, ale duše
odovzdané Kristovi môžu zabezpečiť pokoj
na zemi. Betlehemský Ježiš nás učí spojiť
sa v radostné bratstvo opravdivých kresťanov. On nás vyzýva, aby sme odstránili
hnev a nenávisť vyplývajúce z rasových a

náboženských rozdielov. Oddajme sa obetavej láske. Hoci už 2000 rokov sa opakuje
oslava narodenia betlehemského dieťaťa
- tým silnejšie zaujme myseľ ľudí. Vianočná radosť je výnimočná nielen pre deti. Na
Narodenie Pána zmäklo nejedno zatvrdnuté srdce. Ježiš je s nami aj v symboloch,
ktoré sprevádzajú vianočnú dobu, nech už
ide o stromčeky, či len ozdobené vetvičky
pripomínajúce Život, nech už ide o betlehemy či jasličky - znázorňujúce posvätný
betlehemský dej. Keďže okolo nás počuť
strašné správy o násiliach, krádežiach, nepoctivosti, hrabivosti, tým viac sa musíme
zahľadieť na Krista, ktorý je zdrojom radosti a nádeje. Takými sviatkami sú Vianoce.
Tie by sa mali posunúť aj do bežných všedných dní. Oslavujme príchod Božieho Syna
na tento svet. Ďakujme mu, že prišiel na
túto zem pre nás ako Vykupiteľ a Spasiteľ.
Nech z tejto najväčšej udalosti v dejinách
ľudstva všade panuje veľká radosť: Sláva
Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom
dobrej vôle!
P. Hilár Jozef Štefurik,OP
kaplán

Program bohoslužieb:
24.12.2017, nedeľa
(Štvrtá adventná nedeľa, Štedrý deň)
07.30 – ranná svätá omša
09.00 – detská sv. omša
10.30 – farská sv. omša
22.00 – polnočná sv. omša na charite
u sestier dominikánok
24.00 – polnočná svätá omša
25.12.2017, pondelok (Narodenie Pána)
07.30 – svätá omša „pastierska“
09.00 – svätá omša pre rodiny s deťmi
10.30 – svätá omša pre farníkov
18.00 – vianočný koncert
chrámového zboru
26.12.2017, utorok
(Sv. Štefana, prvého mučeníka)
Sväté omše budú (07.30, 10.30)
14.00 – Koledovanie
(prihlášky v kostole)

31.12.2017, nedeľa (Sviatok Svätej
rodiny, Sv. Silvestra I., pápeža)
07.30 – ranná svätá omša
09.00 – detská sv. omša
10.30 – farská sv. omša
16.00 – ďakovná pobožnosť
na konci roka
Zároveň Vás chceme srdečne pozvať na
23.30 – krátka adorácia, prípitok na fare
nasledujúce duchovné akcie v Kostole Povýšenia sv. kríža v Dunajskej Lužnej:
01.01.2018, pondelok
(Slávnosť – Panny Márie Bohorodičky)
Predvianočná spoveď:
Sväté omše budú (07.30, 10.30)
Sobota 16.12.2017
15:00–18:00   
Kontakt na farský úrad:
vysluhovanie sviatosti zmierenia
Tel: 02/ 459 80 131
Web: www.dunajskaluzna.fara.sk
Štvrtok 21.12.2017
E-mail: farnostdl@dominikani.sk
16.30 adventný koncert Základnej
P. Stanislav Peter Vavrek OP
umeleckej školy Dunajská Lužná
správca farnosti
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Otvorené nebesá
Pred Vianocami prežívame adventný čas.
Je to obdobie, ktoré nám pripomína nielen
Kristovo vtelenie, to, že Pán Ježiš – Syn Boží
prišiel na zem ako dieťa, ale myslíme v advente aj na prítomný Kristov advent v cirkvi.
Tak sám Boh prichádza v Slove svojho evanjelia k nám, ktoré je zvestované a viditeľne
vo sviatostiach, ktoré sú prisluhované. Na
túto Božiu lásku by sme mali odpovedať
ľudia dobrej vôle radostnou vďačnosťou,
srdečnou vierou a činnou láskou k Bohu aj
k blížnym. Láska k Bohu a blížnemu patria
nerozlučne k sebe. Po adventnom čase prídu Vianoce. Sú to sviatky, na ktoré sa všetci
iste veľmi tešíme. Je to preto, lebo na Vianoce sú otvorené nebesá, aby sa z Božej
lásky dostalo každému pokoleniu v každom
národe. Narodený Spasiteľ sveta Ježiš Kristus chce svojím príchodom priniesť do ľudského srdca nielen vieru v živého Boha, ale
narodený Spasiteľ chce aj naše životy naplniť živou láskou k blížnym. Preto na Vianoce sa môže každý z nás potešiť z nebeského
daru, ktorý sme všetci dostali v narodenom
Ježišovi. Prečo každý rok zvestujeme v cirkvi Kristovo narodenie? Lebo je to jedna zo
základných úloh cirkvi. Pri tejto zvesti nezabudneme na Božie zjavenie v narodenom
Ježišovi, a iste kresťania pochopíme aj svoje
poslanie. Kresťania, nebojme sa slovami aj
skutkami verne hlásať evanjelium o tom, že
v narodenom dieťati v Betleheme sklonil sa
v ľudskej podobe sám Boh k celému svetu.
Blahoslavený, kto prijal vo viere túto Božiu
pravdu. Ten, kto narodeného Spasiteľa neprijal do svojho srdca, nemôže byť Jeho dôverným svedkom. Zato od tých, ktorí uverili,
a k narodenému Spasiteľovi zaujali kladný
postoj, očakáva Pán Ježiš Kristus aj v našom
čase, že Jeho evanjelium budeme verne hlásať nielen slovami, ale aj skutkami. Nikdy to



nebolo ľahké, ale Pán Boh svojich verných
vždy posilňuje a bude posilňovať. Preto
vás, milí čitatelia, povzbudzujem k misijnej práci pre Božie kráľovstvo na zemi. Tu
máme od Boha priestor pre misijnú prácu. On nám dáva veľa možných spôsobov,
varuje pred ľahostajnosťou, ktorá sa už
udomácnila aj v kresťanských rodinách a
ľahostajnosť k Božím veciam je na škodu
aj celej spoločnosti. Pre šírenie evanjelia
boli časy prajné aj neprajné. Poznáme to z
dejín cirkvi i nášho národa. Ľahko sa nám
hovorí o Bohu medzi ľuďmi, ktorí sú ochotní počúvať Božiu zvesť. Ale keď prídeme
do spoločenstva nevercov, či ľudí s ateistickým smerovaním, to je už ťažká úloha.
Tam potrebujeme pomoc Ducha Svätého.
Na Vianoce sa zvestuje evanjelium: „ Lebo
tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.“ (Ján
3,16). Toto evanjelium je pre všetkých ľudí
dobrou správou, že nás Pán Boh ešte stále
má rád. Je trpezlivý vo svojej láske k nám
a túži byť s nami aj počas týchto sviatkov,
ktoré sú pred nami. Keď vás, milí čitatelia,
povzbudzujem k misijnej práci, mám na
mysli, aby ste boli rodičia, verní kresťania
vo svojej rodine a statoční vo svojom zamestnaní či povolaní. Život nie je ľahký.
Podaktorí ho prirovnávajú k boju. A nie
sú od pravdy ďaleko. Ale s Božou pomocou sa nám bude dariť v živote aj po Vianociach, aj v nastávajúcom novom roku
2018. Apoštol k nám hovorí tieto slová:
„my nie sme zbabelci, aby sme zahynuli:
my sme veriaci, aby sme si zachránili život.“ (Žid.10,39). V obsahu týchto slov je
istota pre vieru, že koho si Pán Boh povolá
do svojej služby, toho aj podoprie, posilní, a dá mu svojho Ducha. Prosme aj počas sviatkov, ktoré sú pred nami, o pomoc
Ducha Božieho. Lebo človek, odkázaný
iba sám na seba, nič nezmôže. Duch Boží
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nám otvára oči duše aj tela, aby sme videli
otvorené nebesá, z ktorých srdce človeka
počuje aj počas prichádzajúcich sviatočných dní hlasy anjelov z Betlehemských
polí : „Sláva na výsostiach Bohu a na zemi
pokoj ľuďom dobrej vôle“.(Mt.2,14). V závere vám chcem pripomenúť, že Pán Boh
aj bez nášho pričinenia svoju slávu má,
mal a bude mať, ale sa teší z nás Pán Ježiš
Kristus, že sme si osvojili Božie evanjelium
aj z anjelskej zvesti. No a pokoj potrebuje
každá rodina, každá ľudská duša, aby sme
mohli byť šťastní. Iba ľuďom dobrej vôle je
vzácne žiť v mieri na zemi a v Božom pokoji
medzi sebou.
Elena Ružeková, evanjelická farárka

Srdečné poďakovanie
Na tomto mieste predsedníctvo cirkevného zboru ECAV na Slovensku v Dunajskej Lužnej vyslovuje srdečne poďakovanie tak pánovi starostovi obce, ako aj
ostatným poslancom obecného zastupiteľstva za finančný príspevok, ktorý sme
od obce dostali k programom v zbore aj v
senioráte pri 500. výročí reformácie. Toto
výročie sme dôstojne oslávili aj za účasti
zahraničných hostí po celý uplynulý rok
2017. Na tomto mieste okrem poďakovania vyslovujeme požehnanie pre každého
obyvateľa našej obce, so želaním, aby
sme pri Božom pokoji a dobrom vedení
mohli prežiť v Božej blízkosti aj prichádzajúci Nový rok Pánov 2018. Prajeme každému pevné zdravie a hojnosť Božej milosti!
Rovnako srdečne ďakujeme p. Ing. Vozárovi – Dobré jablká za dar jabĺk a ovocnej šťavy pre seniorálne stretnutie, ktoré
sa konalo v rámci reformačných slávností
v Modre-Kráľovej v mesiaci október 2017.
predsedníctvo cirkevného zboru

Program služieb Božích v Evanjelickom kostole
počas vianočných sviatkov a cez nový rok 2018



24.12.2017 IV. Nedeľa adventná s Večerou Pánovou o 10:00 hodine
24.12.2017 Štedrovečerné služby Božie s programom detí o 16:00 hodine
25.12.2017 I. Slávnosť Vianočná - Božie narodenie služby Božie o 10:00 hodine
26.12.2017 II. Slávnosť Vianočná – mučeníka Štefana služby Božie o 10:00 hodine
31.12.2017 Nedeľa po Vianociach – služby Božie o 10:00 hodine
31.12.2017 Silvester – večerné služby Božie – na záver roka o 17:00 hodine
1.1. 2018 Nový rok Pánov 2018 o 10:00 hodine
6.1.2018 Sviatok Zjavenie Krista Pána (sobota) o 10:00 hodine
7.1.2018 I. Nedeľa po Zjavení – Nedeľa misie o 10:00 hodine
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Občas sa stane, že nás žiaci prekvapia a z obyčajnej domácej úlohy sa vykľuje naozaj milé prekvapenie. Žiaci 3.C mali na domácu úlohu vymyslieť príbeh,
v ktorom by použili práve preberané vybrané slová po B. A tu je výsledok. Veď posúďte sami...
Soňa Jáchimová, tr. uč. 3.C
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FLORBAL V DUNAJSKEJ LUŽNEJ
– DRAVÍ LEVI VÍŤAZIA

ZŠ má svojich
expertov a géniov

DRAVÍ LEVI sú florbalový oddiel, ktorý v našej obci a v základnej škole vyvíja svoju športovú
činnosť iba druhý rok. Názov je veľmi príznačný,
lebo naši žiaci sa bijú ako levy, chcú víťaziť a reprezentovať našu školu a obec. Ak sa obzrieme
za svojou prácou, vidíme úspech za úspechom či už na domácej pôde, ale aj v zahraničí.
V tomto roku sme sa dostali do ligovej súťaže SZFB (Slovenský zväz florbalu), kde zápolíme
v kategórii starších žiakov. Sme nováčikovia, ale
doposiaľ sme neprehrali.
Zúčastňujeme sa rôznych florbalových podujatí v rámci celého Slovenska a naše malé
levice sa zapojili aj do majstrovstiev sveta vo
florbale žien v Bratislave v termíne od 1.12. –
10.12.2017 ako dobrovoľníčky.
Doposiaľ sme sa v tomto roku zúčastnili
podujatí ako Stupava cup (4. miesto), Slovak
florbal cup a počas celého roka 2017/2018 reprezentujeme školu aj obec Dunajskú Lužnú v ligovej súťaži organizovanej SZFB (Slovenský zväz
florbalu). Keďže organizácia podujatí si vyžaduje
nemalé finančné prostriedky, ďakujeme obci za
podporu. Bez nej by sa nám nedarilo tak úspešne rozvíjať.

Jednou z priorít našej školy je aj podpora talentovaných žiakov. Počas roka sa žiaci zapájajú do desiatok
vedomostných aj športových súťaží a olympiád. Začíname školskými kolami takmer z každého predmetu,
pokračujeme okresnými, krajskými aj celoslovenskými. Radi sa zapájame do celoslovenských internetových súťaží, ktoré preveria nielen digitálne zručnosti našich žiakov, ale aj úroveň ich kompetencií, a to
v rámci celej populácie slovenských žiakov. Preto
každý rok využívame možnosť a zapájame deti do celoslovenských súťaží:
• i-bobor – pre všetky ročníky (internetová súťaž)
• Všetkovedko – pre 1. stupeň
• Expert geniality show – pre 2. stupeň

Hráčov pre športový oddiel Draví levi získavame z radov žiakov základnej školy, kde pre
najmenších úspešne funguje florbalový krúžok.
Naposledy sme sa dňa 16.11.2017 zúčastnili
súťaže pod záštitou TV JOJ vo výbere nazvanom
WAU Žitný ostrov spolu so základnými školami
z Bernolákova, Šamorína a Galanty. To, čo sme
sa naučili, sa snažíme zúročiť víťazstvami pre
školu, a musíme konštatovať, že úspešne. Výsledky hovoria za všetko:
Dunajská Lužná: Bernolákovo
8:0
Dunajská Lužná: Šamorín 		
4:0
Dunajská Lužná : Galanta 		
6:0.
Naši zverenci zviditeľnili Základnú školu
Dunajská Lužná, a tým aj našu obec, keď v okresnom kole súťaže vo florbale získali 1. miesto
a postupujú do krajského kola.
Radi by sme sa vám pochválili aj naším prvým medzinárodným úspechom. Na turnaji
v maďarskom Komárome získali naši žiaci 3.
miesto. Za vynikajúcu reprezentáciu boli žiaci
z prostriedkov, ktoré sú určené na krúžkovú činnosť, odmenení novými hokejkami a loptičkami.
Verím, že sezóna 2017/2018 pod vedením
našej prezidentky PaedDr. Ivety Slobodníkovej
bude aj v roku 2018 taká úspešná a víťazná ako
doposiaľ.
Činnosť športového oddielu aj krúžku Draví
levi je ukážkou, že keď je dobrá vôľa, dobrý tréneri a zanietení športovci, výsledky sa dostavia.
Mgr. Andrea Balážová,
vedúca florbalového krúžku Draví levi

EXPERT geniality show
Dňa 30. novembra 2017 sa tak uskutočnil ďalší ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže žiakov základných a stredných škôl „EXPERT  geniality show“.
Jej poslaním je rozvíjať záujem žiakov o rôzne oblasti
ľudského poznania a motivovať ich k ďalšiemu vzdelávaniu. Popri tom si žiaci môžu súťažnou formou
porovnať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl.
Do súťaže sa v tomto roku prihlásilo 105 našich žiakov
6. – 9. ročníka. Súťažili v dvoch témach, ktoré si sami
volili spomedzi uvedených tematických okruhov:
1. Dejiny, udalosti, umenie (dejepis, občianska náuka, všeobecný prehľad)
2. Svetobežník (fyzická geografia a humánna geografia)
3. Tajomstvá prírody (biológia, fyzika, astronómia,
chémia),
4. Mozgolamy (logické hádanky, postupnosti, zaujímavé slovné úlohy, kombinačné myslenie, pojmové myslenie),
5. Do you speak English? (čítanie, bežné výrazy a gramatika).
Na vypracovanie vedomostného testu mali súťažiaci
čistý čas 60 minút, každý odpovedal na 50 otázok (po
25 otázok z dvoch zvolených tém) výberom jednej zo
štyroch možností.
Usporiadateľom vedomostnej súťaže EXPERT geniality show je nezisková organizácia Talentída, Bratislava.
Aktuálny ročník súťaže na našej škole koordinoval
pán učiteľ RNDr. Peter Paľaga. Doplňujúce informácie
o súťaži sú dostupné na internetovej stránke www.
sutazexpert.sk.
O tom, kto sa stane úspešným riešiteľom v rámci jednotlivých tém, resp. kto získa najvyšší titul „Top expert“, sa dozvieme o niekoľko týždňov po spracovaní
výsledkov z celého Slovenska.
Všetkovedko
V ten istý deň sa konala pre žiakov 2. – 4 ročníka celoslovenská súťaž Všetkovedko, ktorú zastrešoval Mgr.
Katarína Móriczová a Mgr. Soňa Jáchimová. Zúčastnilo sa jej 120 žiakov.
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Živá Červená stužka
Červené stužky sú symbolom a názvom celoslovenskej kampane boja proti AIDS. Kampaň sa
uskutočňuje s podporou Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR a pod odbornou garanciou Ministerstva zdravotníctva SR a viacerých odborných
pracovísk na Slovensku a v zahraničí.
Naša základná škola sa už tretí rok zapája do
kampane. Jednou z najkrajších aktivít, na ktorú sa
deti tešia, je vytvorenie Živej červenej stužky. Aj tento
rok sa už nevedeli dočkať, kedy sa oblečú do červenej farby – symbolu najvzácnejšej ľudskej tekutiny a
spoločne sa stretnú v školskej telocvični. Mnoho detí
vo svete sa narodí s vírusom HIV bez vlastného pričinenia, preto sa usilujeme u žiakov vzbudiť súcit a
spolupatričnosť. Práve v tomto predvianočnom čase
je to nanajvýš aktuálne.

Dňa 24.11. 2017 vytvorilo ,,Živú Červenú stužku“ 380 žiakov I. stupňa. Vyjadrili tak svoju empatiu
deťom, ktoré trpia nevyliečiteľnou chorobou. Školská telocvičňa sa zmenila na jasajúci dav, zaodetý
do červených farieb. Organizovane, žiaci zoradení v
sprievode svojich triednych učiteliek, vytvorili nádhernú stužku. Chorým detičkám poslali živý červený
pozdrav.
Starší žiaci druhého stupňa zasa vyrábali na hodinách výtvarnej výchovy pohľadnice, ktoré boli následne odoslané do súťaže – Pohľadnica pre Červené
stužky. Na hodinách etickej výchovy je táto problematika žiakom II. stupňa predostretá vo filme Anjeli.
Ing. Michaela Luteránová,
koordinátorka projektu
V tejto súťaži ide o všeobecný prehľad z predmetov
slovenský jazyk, matematika, vlastiveda prírodoveda
anglický jazyk. Výsledky sa dozvieme až v druhej polovici decembra. Vyhodnocuje sa najlepší žiak (Všetkovedko) za SR, za školu a za ročník danej školy.
i-bobor – medzinárodná internetová súťaž
V polovici novembra riešili žiaci 3. – 9. ročníka úlohy
medzinárodnej internetovej súťaže i-bobor. Zastrešuje ju Mgr. Eva Érseková, školská informatička. Úlohy sú
zamerané na logiku a počítačové zručnosti.
O výsledkoch našich talentovaných detí sa môžete dočítať priebežne na webovej stránke školy.
PaedDr. Iveta Slobodníková,
riaditeľka školy
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vianočné posedenie seniorov
V sobotu 2.12. 2017 sa vo veľkej sále MKS uskutočnilo úspešné
a obľúbené vianočné posedenie pre dôchodcov. Návštevnosť bola naozaj početná a kultúrny program pestrý. Bohato ozdobený vianočný
stôl, ako aj občerstvenie prispeli k tej správnej slávnostnej atmosfére
a vďaka moderátorke, pani Janke Pifflovej Špankovej, nadobudlo podujatie punc profesionality. Myslím si, že táto akcia má už dlhodobú
tradíciu, ale jej úroveň sa nám darí neustále zvyšovať.
Teší ma, že naša Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a opatrovateľskej služby pri OZ Dunajská Lužná mala možnosť v spolupráci s
obecným úradom a MKS pripraviť pre vás, dôchodcov, príležitosť na
spoločné vianočné stretnutie, ako aj príležitosť zapriať a poďakovať našim jubilantom. Ďakujem všetkým za spoluprácu, ako aj sponzorom:
spoločnosti Dobré jablká za zdravé dary zeme a pracovitých rúk, moderátorke, ktorá nás už tradične príjemne sprevádza celým večerom,
pani Janke Pifflovej Špankovej, nášmu obľúbenému DFS Prvosienka
pod vedením pani Soni Jáchimovej a Ľudmily Jáchimovej, riaditeľom
pánovi Vlastimilovi Záhradníkovi a pani Milke Hubertovej a deťom zo
Základnej umeleckej školy a MŠ v DL, pánovi Ďurecovi za ozvučenie,
pani Solářovej Marte za milé darčeky pre vás.
Vianočné sviatky sú obdobím, na ktoré netrpezlivo čakáme, lebo ich
čaro a výnimočnosť nás napĺňajú pocitmi šťastia, pohody a harmónie.
Atmosféra týchto dní je plná spomienok i očakávaní, nič nie je bežné,
ani všedné, napriek tomu, že Vianoce sú každý rok. Ich okúzľujúce čaro
sa nedá ničím nahradiť ani napodobniť. V tento sviatočný čas chceme
byť dobrí navzájom k sebe, chceme každému rozdávať len radosť.
Vianoce sú obdobím, keď sa každý snaží byť s blízkymi, keď si uvedomujeme silu priateľstva, lásky, úcty a obetavosti. Pre každého z nás
je dôležité, aby sa dni napĺňali spokojnosťou, ľudskou spolupatričnosťou, osobným uplatnením, ako i dosahovaním vytúžených cieľov. Vianočný čas má svoje neopísateľné čaro pre každého, kto sa nepozerá iba
očami, ale i srdcom, a je príležitosťou zastaviť sa, a pozrieť sa do hĺbky
svojej duše. Tam, kde sú skryté naše najtajnejšie túžby a želania.
V tento čas pokoja schádza sa rodina
a na život za nami spolu sa spomína,
pri stole slávnostne prestretom aj prázdne miesta sú,
a slzy vtekajú cez slová do hlasu.
Spomíname si teda aj na svojich blízkych, ktorí sú ďaleko, aj na tých,
ktorí už nie sú medzi nami, ale stále žijú v našich srdciach a spomienkach.
Chceme dosiahnuť, aby si naši starší občania uvedomili, že na nich
nezabúdame, že si vážime ich celoživotnú prácu a skúsenosti. Majme
úctu k starým ľuďom a buďme im nápomocní, aby sme sa dostatočne
zavďačili za ich bezpodmienečnú lásku a pomoc.

Staroba je časový úsek, ku ktorému všetko smeruje, aby človek mohol lepšie pochopiť zmysel života. My mladší si to neuvedomujeme. Myslíme si, že na všetko máme veľa času, ale
život nám všetkým môže pripraviť aj ťažké životné okolnosti, či
nepríjemné chvíle a okamihy, lebo aj tie patria k životu.
Nezabúdame na túto skutočnosť v našej komisii sociálnych
vecí a s radosťou môžem konštatovať, že práca v tejto oblasti počas roka 2017 bola naozaj potrebná a užitočná. Podarilo sa navštíviť 90 rodín, kde sme sa snažili poskytnúť odborné poradenstvo
v sociálnej oblasti, a to napríklad pri poskytnutí rôznych dávok
ako dôchodok, dávky hmotnej núdze, kompenzácie. Riešili sme
pomoc v mnohých prípadoch náhlej hmotnej núdze. Podarilo sa
v minulom roku zosieťovať spoluprácu s ÚPSVaR Senec, BSK, so
súdnymi pracovníkmi, lekármi, sociálnymi pracovníkmi, najmä v
nemocniciach, s ktorými úzko spolupracujeme a snažíme sa občanom Dunajskej Lužnej byť čo najviac nápomocní v ich neľahkých životných situáciách. Táto sieť spolupráce je veľmi dôležitá
pre rýchlu a efektívnu intervenciu. Taktiež pracujeme aj s rodinami a deťmi formou poradenstva, soc. dohľadu a šetrenia v domácnostiach. Dovoľte mi, aby som v mene komisie poďakovala
poslancom obecného zastupiteľstva, ako aj starostovi obce za
zachovanie obľúbenej prepravnej služby „Sociálny taxík“, ktorú
zastrešuje o.z. OMAPO a spolupráce s Ružovou záhradou, n.o.
Senec, ktorá zabezpečuje v našej obci opatrovateľskú starostlivosť pre našich blízkych. Oceňujeme schválenie VZN č. 3/2017
o poskytovaní finančného príspevku dôchodcom na úhradu nákladov na stravovanie, podľa ktorého rozvoz stravy oprávneným
osobám s nepriaznivým zdravotným stavom zabezpečí obec bezodplatne.
Myslím si, že vzhľadom k tomu, že terénna sociálna pracovníčka Mgr. Ingrid Potroková v obci poskytuje svoje služby len
od mája roku 2016, podarilo sa nastaviť a zosieťovať inštitúcie,
prostredníctvom ktorých sa Vám snažíme čo najefektívnejšie
pomôcť. Verím, že sa nám to darí a v budúcnosti spoluprácu
ešte vylepšíme k spokojnosti všetkých.
Vianočné sviatky v každom z nás upevňujú základné ľudské
hodnoty, ale my sa snažíme pomáhať práve tým najzraniteľnejším počas celého roka. Preto si dovolím Vám predstaviť celú
komisiu sociálnych vecí, zdravotníctva a opatrovateľskej služby,
lebo treba oceniť prácu všetkých, aj tých, ktorí pracujú ticho,
obetavo v úzadí. Sú to Ing. Oľga Reptová, Ing. Frantisek Solař,
Mgr. Katarína Palicová, Anna Kissová, PhDr. Róbert Široký, Ľudovít Linka a zapisovateľka komisie pani Zuzana Mészárosová.
Vianočné sviatky sú čas radosti, vychutnajme si ich so všetkým, čo k nim patrí. V dušiach nech sa nám rozhostí krásny pocit, na stole nech zavonia kapor, či iné dobroty, a Štedrý večer
nech zanechá v našich srdciach stopu pohody a radosti.
V mene celej komisie sociálnych vecí, zdravotníctva a opatrovateľskej služby, ako aj v mene obecného zastupiteľstva, ale aj
osobne, Vám želám do nasledujúcich krásnych vianočných dní,
nech sú naplnené spolupatričnosťou človeka k človeku. Zvlášť
pozdravujem našich chorých a osamelých občanov, či sú teraz
v nemocniciach alebo doma sami, či pri svojich najbližších.
Chcem Vám, milí spoluobčania, poďakovať za pomoc a podporu pri budovaní našej obce.
Prajem Vám všetkým ešte raz požehnané a príjemné prežitie vianočných sviatkov, nech ticho Vianoc Vás všetkých naplní
pravým pokojom, radosťou, láskou, zdravím a božím požehnaním po celý nový rok.
Ing. Eva Takáčová,
predsedníčka komisie, poslankyňa OZ
→ďalšie fotografie nájdete na str. 20 →
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Poznaj svoju minulosť a nezabúdaj
– Štefánik žije v národe
Pobočka Spolku rodákov M.R. Štefánika v Dunajskej Lužnej v spolupráci s obcou, CZ
ECAV a Základnou školou zorganizovala Regionálne spomienkové stretnutie pri príležitosti 99. výročia vzniku 1. ČSR. Stretnutie sa konalo pred evanjelickým kostolom, ako aj
v MKS, takpovediac v predvečer tohto významného výročia, 27. októbra popoludní. Záštitu nad akciou prevzal predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo. Organizátori ho pomenovali „Poznaj svoju minulosť a nezabúdaj – Štefánik žije v národe“.
Stretnutie pri príležitosti uvedeného výročia má už v našej obci svoju tradíciu a obsah. Aj tohtoročné stretnutie malo 3 časti, a to: pietnú časť pri pamätníku pred evanjelickým kostolom, v ktorej si účastníci spomienkového stretnutia uctili pamiatku M. R.
Štefánika položením kvetov k pamätníku. Po presune do MKS odznela československá
hymna. Po pozdravných príhovoroch, tak starostu obce, pána Jurčíka, zástupcu veľvyslanectva ČR v SR pána Šála a po prečítaní listu JE Leonziho, francúzskeho veľvyslanca v SR
a pani farárky Durcovej z Košarísk-Priepasného, nasledoval kultúrny program. V ňom
vystúpili žiaci Základnej umeleckej školy v Dunajskej Lužnej – Klaudia Minarovič, Nataša
Siposz, Katarína Vajciková a aj bývalý žiak Základnej školy Ondrej Juraši a odprezentovali
spev, hudbu, ale aj báseň. V rámci kultúrnej časti predniesol svoju báseň venovanú M. R.
Štefánikovi známy básnik, spisovateľ, prekladateľ žijúci v našej obci, pán Milan Richter.
Odborná časť nás podľa názvov prezentácií uviedla do dôležitého obdobia, kedy sa
tvorili významné dokumenty pre vznik 1.ČSR, ako bola prezentácia Dr. Ferenčuhovej
z HU SAV – Významné dokumenty pre vznik československého štátu od Clevelandskej
po Pittsburskú dohodu, ale aj o rozhodujúcom faktore pre vznik Česko-Slovenskej republiky, ktorým bola diplomatická stratégia M. R. Štefánika, ktorú odprezentovala. Dr.
Petráková, riaditeľka múzea SNR na Myjave, v zastúpení Dr. Musila. Táto časť stretnutia
bola pod odbornou gesciou HU SAV a jej cieľom bolo priblížiť účastníkom známe, ale aj
nové skutočnosti súvisiace so vznikom 1. ČSR. Účastníci stretnutia mali možnosť nahliadnuť do dokumentov, ako je Martinská deklarácia, ktoré priniesol pán Bajaník, dlhoročný
pracovník MO MS.
Neformálna časť – tradičné stretnutie s občanmi z družobnej obce Priepasné a Košariská pod názvom: „Keď rodáci sa stretajú a majú si čo povedať“ sa niesla v duchu
úprimnej radosti zo stretnutia, ktoré bolo poznačené búrlivou vzájomnou diskusiou až
do ich odchodu.
Na stretnutí sa zúčastnili okrem spomenutých aj zástupcovia BSK, zástupcovia – starostovia okolitých obcí, z mikroregiónu Pridunajsko, poslanci Obecného zastupiteľstva,
zástupcovia Základnej školy v Dunajskej Lužnej, Základnej umeleckej školy, zástupcovia
CZ ECAV v Dunajskej Lužnej, ale aj CZ ECAV Košariská-Priepasné, predstavitelia a členovia
Spolku rodákov M. R. Štefánika, Nadácie M. R. Štefánika z Bratislavy a ostatná verejnosť.
Regionálne stretnutie sa uskutočnilo vďaka finančnej podpore Bratislavského samosprávneho kraja, obce Dunajská Lužná, pobočky Spolku rodákov, firmy Dobré jablká. Ako
po iné roky na podobné akcie prispeli aj sladkým prekvapením ženy – členky a členovia
pobočky, ale aj svojou aktívnou účasťou pri zabezpečení prípravy sály, občerstvenia pre
účastníkov, fotodokumentácie a ozvučenia. Všetkým úprimná vďaka. Ďakujeme aj za
spoluprácu MKS, a OcÚ, ktorá prispela k
zdarnému priebehu regionálneho stretnutia.
Za organizátorov Oľga Reptová
Foto: Kováčová, Liška, Tesáriková
p.s. Dňa 22. novembra som išla podvečer na poštu a pri paneli na začiatku
Parku M.R.Štefánika sa zvyknem krátko
pristaviť. Aké bolo moje prekvapenie,
nie je potrebné viac komentovať, pozrite si fotografiu. Iste sa nikto neprihlási
k takémuto činu, ale aj napriek tomu
sa obraciam na všetkých Vás, aby ste
priaznivo pôsobili na svoje okolie, aby
sa takéto prípady nestávali.
Foto: Posprejovaný panel
v Parku M. R. Štefánika,
autorka: A. Tesáriková
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zelená Dunajská Lužná

v

TALU?

Na záver roku pravidelne sumarizujeme predchádzajúce obdobie. V našej neziskovej organizácii sme sa
tiež pustili do hodnotenia roku 2017. Akcie, ktoré sme pre vás pripravili, a ktoré sa následne uskutočnili, boli
úspešné pre spokojnosť všetkých účastníkov podujatí.
Podľa pripravovaných návrhov to boli v zimnom čase divadlá ako SND, Nová scéna, RND, Štúdio L+S s vydareným výberom divadelných hier a výbornými hereckými výkonmi.

03 1457
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ostola
aždej

Burg Liechtenstein

Tešíte sa na nový zvuk
organa v našom kostole?
Už viac ako päť rokov nepočuť krásny zvuk
historického organu v kostole Povýšenia Svätého
Kríža v Dunajskej Lužnej, ktorý dočasne nahradilo
elektrické piano. Až v roku 2016 sa konečne našli
zdroje na jeho záchranu, keďže jeho celková
rekonštrukcia je ﬁnančne veľmi náročná.
Na tento účel sme už dostali dotáciu
z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky,
prispela aj Obec Dunajská Lužná, Národná Banka
Slovenska ako aj štedré finančné dary od
súkromných osôb a v neposlednom rade prispeli
v rámci zbierok na tento účel aj naši farníci.
Jednou z možností ako môžete prispieť aj Vy
k úplnému dokončeniu opravy, je ADOPCIA
ORGANOVÝCH PÍŠŤAL, na ktorú potrebujeme
zvyšných 30.000,-€.
Zvoľte si jednu alebo viacero píšťal podľa presnej
sumy, ktorou chcete prispieť ako jednotlivec či
celá rodina, alebo spoločenstvo. Mená darcov
budú trvalo zapísané na najväčšej píšťale
v našom organe ako svedectvo pre budúce
generácie.

v

resnej
vec či
darcov
píšťale
udúce

48 x 110€

48 x 80€

120 x 50€

60 x 30€

kostol na námestí
v Banskej Bystrici

120 x 60€

120 x 40€

60 x 20€

v

- prevodom na účet:

číslo účtu: SK17 0200 0000 0017 4603 1457
BIC: SUBASKBX (VÚB Banka)
Variabilný symbol: 1111
Mena: EUR
- v hotovosti osobne na farskom
úrade alebo v sakristii kostola
v Dunaskej Lužnej po každej
svätej omši
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ADOPCIA PÍŠTAL
48 x 110€

48 x 80€

120 x 60€
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ADOPCIA PÍŠTAL

Zámok Vranov nad Dyjí

AKO SI ADOPTOVAT PÍŠTALU?

uk
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zvuk
vätého
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e našli
elková
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POŠTOVÉ HOLUBY – LETU ZDAR
Vážení spoluobčania, dovoľte nám, aby sme
Vás v krátkosti informovali o dosiahnutých úspechoch našich členov Základnej organizácie chovateľov poštových holubov Dunajská Lužná počas
pretekovej sezóny v roku 2017.
Hlavná preteková sezóna v mesiacoch máj – júl
2017 pozostávala zo sedemnástich pretekov z Česka a Nemecka v rozpätí od 160 – 750 km a z najdlhšieho preteku z Bruselu (Belgicko) zo vzdialenosti
986 km. Po sčítaní bodov v jednotlivých pretekoch
o Majstra základnej organizácie vyšlo takéto poradie najúspešnejších chovateľov:
1) Jozef Géhry (10) získal
2) Marián Pelech (14)
3) Ladislav Madaj (16)

120 x 50€

60 x 30€

120 x 40€

60 x 20€

V jarnom a jesennom čase opäť celodenné zájazdy do
Českej republiky, Rakúska, ale i na Slovensko. Počas týchto
dní nás vtiahla história krásnych hradov a zámkov, kostolov, kláštorov, či miest a obcí aj s ich podzemím. Navštívili a spoznali sme také miesta ako hrad Bouzov, Šternberk,
mesto Litovel, Arborétum Borová hora, artikulárny evanjelický kostol v Hronseku, mesto Banská Bystrica, na Morave
zámok Vranov nad Dyjí, mesto Znojmo a jeho podzemie,
vodný mlyn ve Slupi, hrad Burg Liechtenstein, jaskyňu Seegrotte, mestečká Mödling a Baden. Tieto celodenné zájazdy sa tešia veľkej obľube a sme radi, že spoločne spoznávame krásy doma na Slovensku i v zahraničí.
Poslednú akciu tohto roku máme naplánovanú na nedeľu 17.12.2017, návštevu divadla Nová scéna „Aj muži
majú svoje dni“ spojenú s večernou prechádzkou po vianočných trhoch v Bratislave.
Na záver nášho príspevku do obecného občasníka Vám
chceme poďakovať za Vašu účasť na podujatiach, ktoré sme
pripravili a naďalej pre Vás budeme pripravovať. Vaša spokojnosť a uznanie sú pre nás povzbudením do ďalšej práce.
Prajeme Vám pokojné vianočné sviatky prežité v kruhu
najbližších a do nového roku 2018 hlavne pevné zdravie,
šťastie a pokoj v duši.
				 Manželia Oltusoví

4 936,– bodov
4 355,– bodov
4 328,– bodov

Na rozhraní mesiacov august – september 2017 pokračovala preteková sezóna mláďat (súťažia len holuby
ročníka 2017). Toto súperenie pozostávalo z piatich pretekov z Česka v rozpätí od 160 – 360 km. A dopadlo to takto:
1) Jozef Géhry (9) získal
2) Ladislav Madaj (27)
3) Jozef Cingel (32)

1 201, – bodov
921, – bodov
866, – bodov

Poradové číslo v zátvorke za menom chovateľa udáva
jeho umiestnenie aj v rámci celého Oblastného združenia
chovateľov poštových holubov Bratislava v konkurencií cca
120 chovateľov.
Výbor ZO CHPH
Dunajská Lužná

Kúpim STAVEBNÝ POZEMOK v Dunajskej Lužnej a okolitých obciach,
vhodný na výstavbu rodinného domu. Prípadne starý rodinný dom.

Tel.: 0903 554 525
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„Ja a moja sestra“
Od prvého momentu príchodu do Domovského vzdelávacieho centra v Dunajskej Lužnej sme vedeli, že sa chceme postaviť na vlastné nohy a byť súčasťou reálneho
života. Samozrejme, ako iní mladí dospelí,
aj nás prenasledoval strach zo života, obava, či sa vôbec zamestnáme a zvládneme
novú etapu života.
Možno sme to mali oproti iným trošku
ľahšie, a to tým, že sme vedeli, že sa môžeme na seba kedykoľvek spoľahnúť. Teraz,
keď sa nad tým tak zamýšľame, už je to cez
dva roky, čo bývame v Domovskom vzdelávacom centre a snažíme sa posúvať krok po
kroku. Máme už stabilnú prácu, pravidelne
si šetríme, žijeme si svoj život a snažíme sa
fungovať najlepšie ako vieme. Začiatky boli
veľmi smutné, miestami bolestivé, niekedy
až prázdne. Mnoho „Domovákov“ nadáva
na Detský domov, systém jeho fungovania, prácu vychovávateľov, ale až po istom
čase osamostatnenia si mladí uvedomia, čo
všetko bolo dobré na detskom domove.

Nikto a nič nenahradí vlastnú rodinu, ale či
chcete, alebo nechcete, aj Detský domov je
istá forma rodiny, domov, stabilita a miesto, ktoré Vám niečo dalo.
Raz ma nečakane opustila moja setra –
dvojička počas pobytu v DVC a ja som bola
bezbranná a všetko sa zrazu naraz zmenilo
na úplnú tmu. V tom okamihu som si uvedomila, že aké je dôležité mať blízku rodinu
stále pri sebe. Samota, ktorá ma prenasledovala, trvala viac ako pol roka, a mne sa
dokopy nič nechcelo. Chcem len upozorniť
na to, že my „Domováci“ potrebujeme mať
stále niekoho pri sebe, jednoducho cítiť,
že nás má niekto rád a že niekam patríme.
Nechcem zbytočne upozorňovať na seba,
na nás, len si myslím, že mať aspoň jednu
trvalú pevnú väzbu nás zoceľuje a učí ako
správne napredovať. Aj vďaka Domovskému vzdelávaciemu centru sme pochopili,
ako je veľmi dôležité si Vážiť jedna druhú
a byť si oporou vždy a za každých podmienok.
S pozdravom Janka a Danka
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Blížiace sa Vianočné sviatky
v Domovskom vzdelávacom centre
Už teraz sa tešíme na sviatky pokoja, radosti a vianočnej harmónie. Aj keď nie všetci budeme tráviť Vianoce v kruhu rodiny, užijeme si
to naplno a s ľuďmi, ktorých úprimne máme radi. Konečne si oddýchneme od práce, budeme sa venovať svojim koníčkom a sledovať do
nemoty vianočné rozprávky. Ako málo stačí detskej radosti. Niekedy
je menej ako viac.
Určite sa zapojíme aj do tohtoročných Vianočných trhov v obci Dunajská Lužná. Urobíme čo najviac výrobkov, ktoré môžeme ponúknuť
a tešiť sa, že aj naše darčeky dokážu potešiť.
Okrem príprav na Vianočné trhy sa povenujeme pečeniu medovníkov, ozdobovaniu
nášho vzdelávacieho centra, veľkému upratovaniu, a ako poslednú a najkrajšiu činnosť si
necháme prirodzene zdobenie vianočného stromčeka. Huráááááá.
Aj takto vyzerajú vianočné sviatky v Domovskom vzdelávacom centre Dunajská Lužná.
Dovoľte nám popriať všetkým občanom pokoj, radosť a Božie požehnanie nielen počas vianočných sviatkov, ale po celý rok.
Tiež úprimne Ďakujeme všetkým, ktorí nás podporili počas roka, mysleli na nás a darovali nášmu centru materiálne zabezpečenie. Veľká vďaka patrí zamestnávateľom, obci,
starostovi obce a miestnym poslancom za celoročnú podporu.
ĎAKUJEME.
S pozdravom Mgr. Daniel Mikloško, PhD., riaditeľ DVC
PhDr. Ján Herák, sociálny pracovník DVC
Mladí dospelí DVC
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PRIPRAVTE SA NA PLESOVÚ SEZÓNU S KLIMO DANCE
Opäť sa nám blíži plesová sezóna, ktorá so sebou prináša prípravu nielen spoločenského oblečenia, ale aj tanečné kreácie.
Aby ste ples zvládli bravúrne a poriadne si ho užili aj na tanečnom parkete, pripravil pre vás
tanečno-športový klub Klimo Dance Studio kurz spoločenských tancov pre páry. Tanečné kroky
vás naučia naši profesionálni a úspešní tanečníci z tanečno-športového klubu Klimo Dance Stu-

dio, ktorí pôsobia na Základnej škole v Dunajskej Lužnej. Tento kurz je ideálna možnosť ako zvládnuť ples
bez obáv a s úsmevom na tanečnom parkete. Zažiarite
nielen Valčíkom, ale naučíte sa aj zmyselné Tango, či
ohnivú Chachu.
Neváhajte preto a využite darčekový poukaz na
kurz spoločenských tancov pre páry v Dunajskej Lužnej. Tešíme sa na vás!
Zároveň by sme radi týmto poďakovali obci Dunajská Lužná za dotáciu a podporu, ktorú nám prejavili
v roku 2017.
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Hodnotenie družstiev OFK v jesennej časti súťaži 2017/2018
Muži – III. liga BA
V letnom prípravnom období nastali zmeny
v kádri. Vymenilo sa 7 hráčov a brankár. No aj
napriek týmto zmenám sa dokázalo družstvo presadiť v silnej konkurencií družstiev v prvej polovici tabuľky. Náš najmladší káder v súťaži odohral
počas jesene viacero kvalitných majstrovských
zápasov. Chlapci výsledkovo nestačili iba na družstvá, ktoré ašpirujú na postup do II. ligy. Za predvedené výkony a postavenie v tabuľke chceme
poďakovať nielen našim hráčom, celému vedeniu
OFK, ale najmä našim verným fanúšikom.
Ženy – II. liga skupina A
Nástupom novej trénerky p. Evy Prokopovej
sa naše ženské družstvo výrazne posilnilo. Príchodom nových hráčok sa skvalitnil nielen tréningový proces, ale aj úroveň majstrovských zápasov.
Tento širší káder nás milo prekvapil svojimi výkonmi, za čo chceme poďakovať realizačnému
tímu a celému kádru.
Dorast – III. liga SD BFZ
Aj v tomto družstve došlo v letnom období
k zmene na poste trénera a celého realizačného
tímu. Do nášho dorasteneckého družstva pribudlo viacero talentovaných futbalistov. Počas jesennej časti nám chlapci robili radosť svojou predvádzanou hrou, čo sa odzrkadlilo aj v postavení
v tabuľke.
SŽ + MŽ – II. liga BFZ
V tejto náročnej súťaži sa naše družstvá
pohybujú v dolných priečkach svojich súťaží.

V starších žiakoch sa prejavuje nedostatok hráčov týchto ročníkov. Preto aj kvalita tréningového procesu nemôže byť na primeranej úrovni.
V majstrovských zápasoch sme často doplácali na
nedostatok nominovaných hráčov, čo sa ukázalo
aj na hernom prejave tohto družstva. Mladší žiaci
aj napriek tomu, že majú najširší káder v mládeži,
nedokázali sa počas jesennej časti herne ani výsledkovo vyrovnať ostatným družstvám v súťaži.
Prípravky U11, U10, U9, U8
V týchto vekových kategóriách sa naše družstvá dokážu vyrovnať svojim rovesníkom. Svojím
prístupom k tréningovému procesu a súťažným
zápasom robia radosť nielen nám, ale aj svojim
rodičom. Radosť z pohybu a súťaživosť počas zápasov je to, čo očakávame od týchto našich najmenších nádejí.

LINKA BOX
Dňa 24.6.2017 sa naši boxeri zúčastnili silno obsadeného
medzinárodného turnaja v Galante. Bol to turnaj seniorov, takže
sa ho mohli zúčastniť len dvaja naši boxeri. Denis Benkovský (víťaz turnaja), René Suchánek (víťaz turnaja) a Karol Virág boxoval
mimo súťaž, a pre prvých menovaných to bol posledný (rozlúčkový) zápas v amatérskom ringu. Rozhodli sa to skúsiť v profesio
nálnom ringu, tak im prajeme veľa šťastia. A hneď po prázdninách 9. 9. na Dni obce Dunajská Lužná sme predviedli ukážku
z našej činnosti na tréningu.
I. Fajnor, A. Linka,
tréneri LINKABOX Dunajská Lužná
Foto: S. Fajnorová

Prípravka U 7 (škôlka)
Nesmieme zabudnúť ani na najmladšie talenty nášho klubu, ktoré sa počas celej jesene vo veľkom počte zúčastňovali na svojom zdokonaľovaní
v pohybe a zoznamovaní sa s loptou.
V našom mene chceme poďakovať celému
vedeniu OFK Dunajská Lužná, sponzorom klubu,
OU Dunajská Lužná, realizačným tímom, rodičom, fanúšikom klubu a všetkým hráčom a hráčkam, ktorí nám všetkým robili radosť počas celej
jesennej časti ročníka 2017/2018.
Na záver nám dovoľte zaželať Vám do nového roku veľa šťastia, lebo je krásne, veľa zdravia,
lebo je vzácne, veľa lásky, lebo jej je málo a veľa
všetkého, čo by za to stálo.
Karol Brezík, športový riaditeľ OFK
Anton Košč, technický riaditeľ OFK

Vedenie OFK Dunajská Lužná Vás srdečne pozýva
na futbalový ples OFK Dunajská Lužná
dňa: 3.2.2018 o 19.00 hod. v MKS Dunajská Lužná.
Hudba: GIN-TONIC a DJ HEŇO Rádio CITY
Vstupné: 35 €
Termín na zakúpenie lístkov je
od 11. 12. 2017 do 28. 1. 2018
Kontaktná osoba: Anton Košč,
0907177123, tr@ofkdluzna.sk
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vianočné posedenie seniorov

Krásne vianočné
sviatky, veľa zdravia,
šťastia a lásky
želajú deti zo Základnej
umeleckej školy
– výtvarný odbor
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