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INFORMÁCIA STAROSTU OBCE

Vážení spoluobčania, milí priatelia,
prečkali sme dlhú a suchú zimu a všetci sa tešíme na prvé jarné lúče. Mnohí
z nás by s príchodom jari chceli naplniť
svoju túžbu po vlastnom bývaní. Najčastejšie je to vybudovanie či kúpa vlastného domu, bytu, rekreačnej chaty či inej
nehnuteľnosti. Rád by som Vám dal niekoľko užitočných rád, aby ste sa pri plnení
svojho sna vyhli zbytočným nepríjemnostiam.
Pred kúpou pozemku je dôležité požiadať obec o územno – plánovaciu informáciu (UPI). Z nej sa dozviete, či je daná
parcela určená na výstavbu, za akých
podmienok, a aký druh nehnuteľnosti je
na nej možné postaviť. Pri pozemkoch
určených na IBV býva najčastejším problémom minimálna povolená výmera.
V našej obci je to pre samostatne stojace
rodinné domy 600 m2. Dôležité sú tiež in-

žinierske siete v danej lokalite. Kto je ich
vlastník, a či je na ne uzatvorená zmluva
o prevádzke. Treba zvážiť i kontakt pozemku s infraštruktúrou. Dopravu, ZŠ,
MŠ, služby atď.
Ďalším významným faktorom sú prístupové komunikácie k pozemku a verejné osvetlenie. V drvivej väčšine ich
buduje investor, najčastejšie developer.
Skolaudovaná komunikácia je podmienkou obce pre vydanie užívacieho povolenia na stavbu. Prevádzkovateľom komunikácií má byť zo zákona samospráva.
Obecné zastupiteľstvo ich však prijme do
majetku a starostlivosti obce len vtedy, ak
majú vydané užívacie povolenie a spĺňajú
ďalšie náležitosti, ako napr. platné revízne
správy, vlastníctvo pozemku pod stavbou,
dobrý technický stav v čase preberania
atď. Majiteľ komunikácie ju ale často odmietne odovzdať do majetku obce a podmieni jej používanie novými stavebníkmi
odplatou. Podľa mojich informácií to býva
5 – 12 tisíc € .
Najviac konfliktov vzniká pri zabezpečení prevádzky a údržby cestného telesa,
či verejného osvetlenia. Majiteľ nemá záujem o ich odovzdanie obci a obec zasa
v zmysle zákona nemôže investovať do
súkromného majetku. Tým vzniká patová
situácia. Pred vašou investíciou sa preto
príďte poradiť na obecný alebo stavebný
úrad.
Denne sa stretávam s vysokou mierou
neinformovanosti občanov. Veľké množstvo dezinformácií sa šíri najmä sociálnymi sieťami. Rúška anonymity otvára
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dvere bezduchým nezmyslom, vyhrážkam
a osočovaniu, a opakovaná lož sa stáva
„pravdou“. Preto by som chcel opäť zdôrazniť, že skutočne pravdivé informácie
o obci získate len priamo na príslušných
referátoch obecného úradu. Pokojne sa
môžete obrátiť i priamo mňa. Všetky kontakty sú zverejnené na stránke obce.
Na zlepšenie informovanosti obec postupne inštaluje nové, bezdrôtové reproduktory obecného rozhlasu. Zriadili sme
i aplikáciu pre mobilné telefóny , o ktorej sa môžete dočítať aj na nasledujúcich
stránkach. Aktuálne beží v skúšobnej prevádzke.
Začiatok roka je pre obec náročný.
Komplikované sú najmä legislatívne procesy pri investičných akciách. V súčasnosti je to rekonštrukcia budovy pre ZŠ, 2
materské školy, nové chodníky atď.
V súvislosti so školou mi nedá nespomenúť, že sa nám podarilo uviesť do prevádzky „školský autobus“. Táto prepotrebná služba zabezpečí denne dopravu
cca 70 detí. Výrazne odbremení rodičov
a zníži záťaž na rannú dopravu v obci.
Zberný okruh trvá len približne 20 - 30
min.
Vážení spoluobčania, verím, že sa budeme i v tomto roku stretávať na obecných akciách, alebo hoci i len tak na ulici.
Komunikácia s Vami je pre mňa vždy dôležitá a je mnoho vecí, o ktoré by som sa
s Vami rád podelil, či sa poradil.
Želám Vám pevné zdravie, veľa slnečných dní a mnoho pekných jarných chvíľ
prežitých s rodinou a skutočnými priateľmi.
S úctou a vďakou
Štefan Jurčík

STRETNUTIE S PREDSEDOM
BRATISLAVSKÉHO
SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
Dňa 27. 2. 2018 sa konalo prvé pracovné
stretnutie starostov a poslancov BSK za 24.
volebný obvod s novým predsedom Bratislavského samosprávneho kraja, p. Jurajom
Drobom. Účelom rokovania boli reálne požiadavky jednotlivých pánov starostov, zamerané predovšetkým na plnenie úloh, ktoré sú v
pôsobnosti BSK. Rozhovory prebiehali v prijemnej, až priateľskej atmosfére. Lúčili sme
sa s novou nádejou, o to viac, že značnú časť
požiadaviek pán predseda zapracuje do svojho programového vyhlásenia. Ďakujeme pán
predseda a páni poslanci za stretnutie, a veríme, že naše požiadavky budú v blízkej dobe
Starostovia okolitých obcí, zľava: p. Pomichal, Tomášov, p. Fejes, Vlky, p. Konrád, Kapretavené do reality.
Štefan Jurčík, starosta linkovo, p. Jurčík, Dunajská Lužná, p. Baďanský, Miloslavov, p. Schnóbl, Hamuliakovo
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MOBILNÁ APLIKÁCIA DUNAJSKÁ LUŽNÁ ZADARMO DO VÁŠHO TELEFÓNU!
Chcete vedieť čo sa deje vo Vašej Dunajskej
Lužnej? Obecný úrad neustále hľadá možnosti, ako čo najefektívnejšie informovať svojich
občanov o dianí v našej obci. Našou snahou je
poskytnúť informácie aj občanom, ktorí sú celý
deň v práci alebo mimo bydliska a nezachytia
informácie z miestneho rozhlasu alebo úradnej
tabule zverejnené v pracovnom čase. Priblížiť
sa chceme aj častiam, kde zatiaľ miestny rozhlas nie je.
Pokiaľ máte k dizpozícii mobilný telefón s
operačným systémom Android, odteraz máte
možnosť stiahnuť si zadarmo z Google Play
(Obchod Play) aplikáciu ‘Dunajská Lužná’. Pre
mobilné telefóny a tablety Apple je na AppStore k dispozícii aplikácia ‘Moja Obec’. Formou
bleskových správ budete informovaní notifikáciami o výpadkoch prúdu, plynu či vody,
organizovaných športových či spoločenských
akciách. Pokiaľ nemáte dostupný miestny rozhlas na Vašej ulici, alebo ste práve na dovolenke či kdekoľvek mimo obce, alebo chcete mať

všetky dôležité aktuálne informácie na jednom
mieste stále po ruke, aplikácia je tu pre Vás.
Inštalácia aplikácie je veľmi rýchla (aplikácia má iba 2 MB) a jednoduchá, nevyžaduje
žiadne prihlasovanie alebo registráciu. Pri vyhľadávaní aplikácie v Google Play stačí zadať
kľúčové slová ‘luzna’. Pre AppStore kľúčové
slová ‘moja obec’. Snahou autorov bolo vytvoriť ľahko ovládateľnú a prehľadnú aplikáciu pre
všetky vekové kategórie občanov.
Hlavné funkcie aplikácie:
• Automatické okamžité upozornenie na
novú správu priamo na Vaše mobilné
zariadenie formou vlastnej ikony (erbu
obce Dunajská Lužná) v lište notifikácií.
Správy sa nezamiešajú medzi iné notifikácie a správy v rámci iných aplikácií.
• Kontakty na samosprávu a iné subjekty
v obci Dunajská Lužná.
• Odpočet dní do predmetného dňa.
• Identifikácia neprečítaných správ.
• Pokiaľ nie ste on-line, notifikácie o no-

vých správach sa nestratia a budú doručené hneď ako sa Váš telefón pripojí
na WiFi alebo mobilné dáta, notifikácie
a správy majú minimálnu veľkosť.
Magdaléna Hanuliaková
prednostka obecného úradu

NAŠE PROSTREDIE = NAŠE ZRKADLO
Vážení obyvatelia, napriek tomu, že je len malá pravdepodobnosť,
že týchto pár riadkov padne na úrodnú pôdu, nedá nám ich nenapísať.
Ak si spravíte vychádzku po našej obci, nepochybne zistíte, aký prístup
máme k čistote a prostrediu, v ktorom spoločne žijeme. Prostredie
okolo našich nehnuteľností je zrkadlom obyvateľov žijúcich v ich tesnej
blízkosti a prejavom lásky alebo arogancie k spoločnému životnému
priestoru. Stačí sa pozrieť, ako vyzerá priestor pri stojiskách nádob na
odpad na niektorých sídliskách, ale nielen tam. Ľahostajnosť, lenivosť
a neochota odniesť napr. kovovú stoličku, použitý nábytok, polystyrén
z novo nakúpených spotrebičov a pod. na zberný dvor, robí zo stojiska
smetisko. Podobne to platí aj o nerozobratých kusoch kartónových krabíc, nestlačených plastových fľašiach, či kopách biologického odpadu na
verejne prístupných priestranstvách.
Vážení obyvatelia, toto sa nezmení samo! Po inšpiráciu nemusíme
chodiť ďaleko. Je tesne za našou hranicou s Rakúskom.
Ak čo i len mizivé percento z ľudí čítajúcich tieto riadky prehodnotí
svoje konanie a v budúcnosti to spraví tak ako sa to má, nebol tento príspevok úplne zbytočný. Prajeme Vám veľa dobrých rozhodnutí!
Jaroslav Nosko
hospodárska správa OCÚ

Malinová
ulica

Sídlisko, Brezová ul.

Sídlisko, Brezová ul.
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SPOLOČENSKÉ ORGANIZÁCIE V DUNAJSKEJ LUŽNEJ

Dotácie poskytnuté z rozpočtu obce pre rok 2018
požadovaná
návrh na schválenie
bezplatný nájom
suma na r. 2018
na r. 2018

Žiadateľ
CLISPRO
Domovské vzdelávacie centrum, n. o.
Chartikano, občianske združenie
Jednota dôchodcov na Slovensku
Klimo Dance Studio
LINKA BOX -SK
Miestny odbor Matice slovenskej

20 000,00
5 500,00
1 000,00
1 000,00
3 000,00
5 000,00
990,00

Obecný futbalový klub Dunajská Lužná

57 200,00

Rímskokatolícka cirkev

3 500,00 MKS
3 500,00
1 000,00
1 000,00
1 500,00
3 000,00 telocvičňa ZŠ
800,00
36 000,00 telocvičňa ZŠ
8 000,00
10 000,00
15 000,00
800,00
200,00
500,00

25 000,00
800,00
200,00
500,00

Slovenský rybársky zväz
Slovenský zväz záhradkárov 6-37 Dunajská Lužná
Spolok rodákov M. R. Štefánika
Základná organizácia chovateľov poštových holubov

1 800,00

Združenie detí a mládeže OSTROV
Cirkevný zbor ECAV
Stolnotenisový oddiel OŠK Dunajská Lužná
NEZÁBUDKA - Združenie na pomoc rodinám so
zdravotne postihnutými detmi a mladistvý
Zelená Dunajská Lužná, n. o.
Dragon Taekwon-do Academy o.z.
Draví levi - floorbalový krúžok
SPOLU dotácie

1 500,00

2 500,00
10 000,00
3 800,00

2 500,00
10 000,00
3 500,00 telocvičňa ZŠ

171,00

170,00

2 880,00
8 000,00
3 970,00
153 311,00

2 880,00
2 000,00 MKS
2 000,00 telocvičňa ZŠ
109 350,00

ŠTATISTIKA SOBÁŠOV V DUNAJSKEJ LUŽNEJ
Dôležitosť a význam matrík z hľadiska využiteľnosti pre potreby verejnej správy sa preukázali už v minulých storočiach, a tak je
to aj v súčasnosti. Náš matričný úrad v Dunajskej Lužnej je úradom
spoločného matričného obvodu piatich obcí, a to Dunajská Lužná,
Hamuliakovo, Kalinkovo, Miloslavov a Rovinka. Je to obvod, ktorý
je na druhom mieste v našom okrese podľa počtu obyvateľov po
meste Senec.
Matriky sa už od svojho vzniku využívali predovšetkým na štatistické údaje, zisťovanie počtu narodených, sobášených, zosnulých ľudí v mestách i na dedinách. Chcem nadviazať na túto skutočnosť a oboznámiť vás s niekoľkými zaujímavými číslami, ktoré
sa týkajú sobášov v našom matričnom obvode za ostatné 2 roky.
Snúbenci, ktorí majú trvalý pobyt v Dunajskej Lužnej:
rok
2016
2017

spolu
26
35

civilné
18
19

cirkevné
8
16

Veľmi zaujímavý je priemerný vek sobášených: v roku 2016 bol
32 rokov, muži 34 a ženy 31 rokov.
V roku 2017 to bolo 34 rokov, muži 35 a ženy 32 rokov.
Obdivuhodný vek snúbencov z roku 2017 je 78 rokov u ženícha a 73 u nevesty, ktorí si svoje áno zopakovali spoločne druhý
raz.
Je známe, že mnohí snúbenci sa chcú zosobášiť na iných miestach, v iných obvodoch. Možno je to pre nich z rôznych dôvodov

zaujímavé, atraktívne, alebo sa im k daným miestam viažu isté
spomienky. Takéto sobáše, kde aspoň jeden zo snúbencov má
trvalý pobyt u nás, nazývame delegované sobáše. V roku 2016
uzavrelo manželstvá v inom obvode 27 párov a vlani stúpol počet
až na 40.
A ešte dávam do pozornosti tabuľku sobášov v našom matričnom obvode za uplynulých 10 rokov:
rok

spolu

civilné

cirkevné

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Spolu

26
38
43
30
28
38
29
46
34
50
52
414

18
26
22
5
10
23
19
26
20
32
30
231

8
12
21
25
18
15
10
20
14
18
22
183

Toho času
už rozvedené
3
5
3
4
1
2
1
1
1
1
0
22 = 5,31 %

Verím , že vás týchto pár čísel aspoň trochu zaujalo.
Edita Žůrková, matrikárka
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HAZARD V OBCI

5

nachádza v budove bývalej škôlky, pričom táto
budova je stále majetkom obce a jej spôsob využitia, stanovený v Liste vlastníctva, je: budova
pre školské zariadenia. Preto tento majiteľ požiadal obec o zmenu spôsobu využitia tejto stavby na stavbu pre obchod a služby tak, aby v nej
mohol zriadiť herňu. Poslanci OZ však jeho žiadosti nevyhoveli.
Po dobrej správe aj jedna zlá správa. Na území obce pribudla jedna nová herňa.
Majiteľ „Gagarina“ si najprv prenajal uvoľnené priestory v budove bývalých potravín VIMA
a požiadal obecný úrad o súhlas na zriadenie
pohostinstva. Obecný úrad jeho žiadosti vyhovel
a v zmysle VZN mu určil otváracie hodiny. V tom
období firma, ktorá vlastní VHA, požiadala obec
o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných
prístrojov. Vzhľadom na to, že táto firma predložila všetky dokumenty, ktoré vyžaduje zákon,
obec nemala inú možnosť, a licenciu jej udelila.
Prekvapenie nastalo až potom, keď oznámili, že
VHA budú umiestnené v priestoroch, kde malo
byť pôvodne pohostinstvo. Obecný úrad, samozrejme, má záujem zistiť, či umiestnenie herne do
tejto prevádzky je v súlade s právnymi predpismi.

Aktuálny stav
Na úvod jedna dobrá správa. Zo všetkých prevádzok pohostinských a reštauračných zariadení nachádzajúcich sa na území obce zmizli výherné hracie automaty
(VHA). Tento nezvyčajný jav spôsobili nové
podmienky prevádzkovania VHA platné
od 1.1.2018. Podľa týchto podmienok sa
VHA môžu prevádzkovať len v herni, pričom v herni ich musí byť umiestnených
najmenej 12 zariadení spolu. Pritom podľa zákona o hazardných hrách herňa musí
mať stavebne oddelený priestor so samostatným uzamykateľným vchodom, a musí
byť súčasťou pozemnej stavby. Zákon tiež
v § 38 ods. 4 stanovil, že herňu možno
umiestniť len v hoteloch, moteloch a penziónoch, v budovách pre obchod a služby,
v budovách pre kultúru a na verejnú zábavu, v bytových domoch, ak s tým písomne
vyjadrí súhlas nadpolovičná väčšina všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome. Na základe týchto
nových podmienok zostala v obci len jedna
herňa, ktorá sa nachádza v priestoroch náMožnosti obce
kupného strediska COOP Jednota.
Podľa zákona o hazardných hrách môže obec
O zriadenie herne podľa nových pod- ustanoviť Všeobecne záväzným nariadením, že
mienok sa pokúšal aj majiteľ prevádzky na jej území nemožno umiestniť herňu v budoCukráreň – Kaviareň „Gagarin“, ktorá sa vách uvedených v § 38 ods. 4 buď v kombinácii budov, alebo vo všetkých
budovách, pričom toto VZN
musí platiť na celom území obce. Takéto VZN môže
obec vydať len v prípade, ak
sa obyvatelia obce petíciou
sťažujú, že sa v obci narúša
PREČO?
Bratislava, Galanta, Ružomberok, ale aj Praha, Brno a Viedeň.
verejný poriadok v súvislosObčanov nie len týchto miest spája spoločná téma, úspešný boj proti
ti s hraním hazardných hier,
hazardu. Závislosť na hracích automatoch je podľa niektorých
odborníkov silnejšia než alkoholizmus. Vklady z hazardných hier na
pričom takúto petíciu musí
Slovensku za rok 2014 predstavujú 2 532 000 000 eur, čo v prepočte
podporiť najmenej 30 % obyvychádza na 467 eur na každého jedného obyvateľa Slovenska vrátane
novorodencov. Rovnaká suma, akú vložia ľudia do hier, by stačila na
vateľov obce starších ako 18
úhradu ročných nákladov na živobytie pre 570 000 ľudí. Z výsledkov
výskumu vyplýva, že až 17,2% žiakov základných a 25,3% žiakov
rokov. Podľa aktuálnych údastredných škôl má skúsenosti s hracími automatmi.
jov z evidencie obyvateľstva
H vedie k zadlžovaniu a k sociálnej izolácii
je v obci 5 013 obyvateľov
A rozvracia rodiny
starších ako 18 rokov. Na splZ najviac ohrozuje mladých ľudí
A podporuje páchanie trestných činov
nenie zákonnej podmienky
R zvyšuje riziko samovrážd
by petíciu muselo podporiť
D vedie k narúšaniu verejného poriadku
viac ako 1 500 takýchto obAKO?
Už niekoľko rokov majú obce možnosť všeobecno-záväzným nariadením zakázať
čanov.
hazardné hry na základe petície, pod ktorú sa podpíše aspoň 30% obyvateľov
Tento počet sa zdá možno
nad 18 rokov. Na základe schváleného Programu rozvoja obce 2015 – 2021
a množstva pozitívnych príkladov v iných obciach sa členovia Prierezovej komisie
veľký, ale ak chceme na úzerozhodli iniciovať petíciu proti hazardu v Dunajskej Lužnej.
mí obce čiastočne alebo úplPetíciu môžete podpísať napríklad na Obecnom úrade, v Miestnom kultúrnom
ne zrušiť hazard, verím, že sa
stredisku, v miestnej knižnici, na zbernom dvore, v predajni Dobrých Jabĺk, v
do tejto petície zapojí dostaKlube Ostrov, katolíckom kostole a zborovej sieni v evanjelickom kostole,
točný počet občanov.
alebo si ju môžete vytlačiť z webovej stránky obce a odovzdať na hociktorom

Povedzme STOP hazardu
v Dunajskej Lužnej

z týchto miest. Petícia sa nevzťahuje na lotériové hry, stávkové hry, internetové
hazardné hry, kartové hry mimo kasína a pod.
Zdroje: prezentácie Odborného liečebného ústavu psychiatrického, n.o. Predná hora: Patologické
hráčstvo, rodina a spoluzávislosť (Jozef Daňovský); Hazardné hry a ich negatívny vplyv na rodinu a
spoločnosť (Jozef Benkovič), www.bratislavaprotihazardu.sk, Prerod a Katolícka univerzita v Ružomberku

Ing. Stanislav Fekete
hlavný kontrolór obce

DEŇ ZEME
Každoročne si 22. apríla pripomíname medzinárodný Deň Zeme. Obyvatelia obce Dunajská Lužná sa pravidelne organizujú v tomto mesiaci, aby
upratovaním a čistením okolia napĺňali
myšlienku starostlivosti o životné prostredie.
Deň Zeme nie je ale len o zbere odpadu, je o tom, aby sme si všetci uvedomili dôležitosť súžitia človeka s prírodou, závislosť od prírody, o tom, že
by malo byť samozrejmosťou životné
prostredie chrániť, nepoškodzovať ho,
starať sa oň.
Každý určite vie nejako prispieť. Ak
sa niekto ešte neodhodlal triediť odpad, alebo to nerobil poriadne, môže
začať práve dnes. Alebo stačí šetriť pitnou vodou, elektrickou energiou a inými zdrojmi, zamyslieť sa nad zeleňou a
drevinami, o ktoré sa treba starať a vysádzať ich, chrániť pôdu, flóru i faunu
pred zbytočnou chémiou a podobne.
Je veľa spôsobov, ako prispieť, a nielen
v tento deň.
Aby sme sa skutočne spojili a niečo v našej obci pre túto ideu dokázali,
pozývame Vás na jarné upratovanie so
stretnutím pred obecným úradom dňa
21. apríla 2018 o 8:00 h. Rukavice, vrecia a odvoz odpadu budú zabezpečené.
Ing. Jana Dubovcová
referát dopravy, odpadového
hospodárstva,
životného prostredia a školstva
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STRETNUTIE STAROSTOV SO ŽUPANOM
Vážení občania Dunajskej Lužnej
Pred voľbami do zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja
som sa uchádzal o podporu, ktorú ste mi aj dňa 04.11.2017 vyslovili,
a bol som zvolený za poslanca. Z tohto dôvodu som na seba zobral veľký
záväzok voči Vám všetkým. V rámci zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja som prijal ponuku vykonávať funkciu predsedu komisie
školstva, športu a mládeže, v ktorej môžem naplno využiť moje dlhoročné skúsenosti v menovaných oblastiach, a tým sa ešte výraznejšie zasadiť o napredovania nášho kraja. Jedným z mojich predvolebných cieľov
bolo aj zlepšenie spolupráce medzi našimi obcami Most pri Bratislave,
Rovinka, Kalinkovo, Malinovo, Dunajská Lužná, Tomášov, Hamuliakovo,
Miloslavov, Vlky a Bratislavským samosprávnym krajom.
Preto by som Vás rád informoval o pracovnom stretnutí, ktoré sa
uskutočnilo dňa 27.2.2018 na pôde Bratislavského samosprávneho kraja medzi deviatimi starostami vyššie uvedených obcí a zástupcami Bratislavského samosprávneho kraja na čele s jej predsedom, p. Jurajom
Drobom. Stretnutie sa konalo vo veľmi konštruktívnej atmosfére. Starostovia na tomto stretnutí jednotlivo predstavili svoje požiadavky v oblastiach ako je doprava (integrovaný dopravný systém, výstavba a rekonštrukcia cestnej infraštruktúry, výstavba cyklotrás, navýšenie dotačného
mechanizmu v prípade školských autobusov a podobne), školstvo (výstavba, rozšírenie a rekonštrukcia materských a základných škôl) a kultúra (podpora významných kultúrnych podujatí v obciach). Na záver stretnutia zástupcovia Bratislavského samosprávneho kraja prisľúbili pomoc
v týchto témach a postupne sa budú snažiť tieto požiadavky starostov
realizovať. Zúčastneným je potrebné poďakovať. Verím, že tieto stretnutia aj v budúcnosti skvalitnia životy občanov deviatich susedných obcí.
Juraj Jánošík
poslanec obecného zastupiteľstva Dunajská Lužná a zastupiteľstva
Bratislavského samosprávneho kraja

Pohľad na účastníkov stretnutia

zľava za BSK: Mgr. Jana Lysáková, riaditeľka kancelárie predsedu,
Mgr. Juraj Droba, predseda BSK, PhDr. Branislav Masarovič, poradca
predsedu
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OKIENKO DO MINULOSTI OBCE – SPOMIENKA NA DYCHOVKU LUŽANKA
V roku 2017 ukončila svoju činnosť dychová hudba Lužanka, ktorá dvadsať rokov obohacovala kultúrno-spoločenský život našej
obce. Zaspomínajme na jej zakladateľov, kapelníkov, členov, vystúpenia, účasť na prehliadkach, festivaloch i súťažiach.
PREDCHODCOM LUŽANKY BOLA DYCHOVKA JRD ÚSVIT
Dychovka JRD Úsvit v našej obci pôsobila v 70. – 80.
rokoch minulého storočia pod patronátom miestneho
prosperujúceho JRD Úsvit pri Dunaji. Vedúcou osobnosťou,
kapelníkom, dirigentom a dobrým organizátorom
dychovky bol pán Ferdinand Sipos. Do kapely sa snažil
získavať hlavne mladých hudobníkov, aby dychovka mala
pokračovateľov. V 80. rokoch minulého storočia členmi
dychovky boli dokonca 10-roční hudobníci. Dychovka
JRD Úsvit bola dôležitou zložkou kultúrno-spoločenského
života našej obce, vyhrávala na prvomájových oslavách,
dožinkových slávnostiach, slávnostnom otváraní objektov
v obci i odprevádzala spoluobčanov na poslednej ceste.
V pohnutých rokoch 1989 – 1990 dychovka JRD Úsvit
prestala verejne vystupovať, členovia sa stretávali už len na
nácvikoch a postupne zanikla. (O bohatej histórii dychovky
JRD Úsvit pripravujeme samostatný príspevok).

1978, dychovka JRD Úsvit na futbalovom ihrisku, vpravo Ferdinand Sipos.

ZAČIATKY DYCHOVEJ HUDBY LUŽANKA
V 90. rokoch minulého storočia sa naša obec začala zaoberať myšlienkou založenia dychovky alebo obnovenia bývalej dychovej hudby JRD Úsvit pri
Dunaji. Kultúrna komisia Obecného zastupiteľstva na svoje zasadnutie v decembri 1996 prizvala kapelníka bývalej dychovky JRD Úsvit pri Dunaji,
pána Ferdinanda Siposa k možnosti obnovenia dychovej hudby. Ochotne pristúpil k návrhu a iniciatívne oslovoval bývalých i ďalších mladých
hudobníkov. Nástupnícka organizácia Úsvit pri Dunaji – PD poskytla hudobné nástroje bývalej dychovky a ďalšie dokúpila obec. Na komisii kultúry
OZ sa zrodil i názov dychovky LUŽANKA. Po intenzívnom nácviku pod vedením kapelníka Ferdinanda Siposa už 30.apríla 1997 Lužanka vyhrávala
v sprievode k slávnostnému odhaleniu fontány v parku pri kostole v časti Jánošíková. Prvé jednotné oblečenie pre členov dychovky zabezpečila pani
Oľga Hlinková. Členmi dychovky boli: Ferdinand Sipos, Jozef Szeibeczeder, Alexander Reindl, Jozef Reindl, Vendelín Jurányi, Karol Rummer, Maroš
Reindl, Tibor Mrázik, Milan Hrajnoha, Rudolf Ergang, Peter a Ladislav Csomorovci. Neskôr sa pridali: Juraj Lehotský, Martin Mrázik, Evžen Boršódy,
Alexander Horváth z Miloslavova i ďalší hudobníci z okolitých obcí.

1997, dychovka pri slávnosti odhalenia fontány

1998, Lužanka sa pripravuje do sprievodu

1997, Lužanka pri vítaní prezidenta M. Kováča na obecnom úrade

1998, dychovka v sprievode pútnikov
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LUŽANKA OBOHACOVALA PODUJATIA V OBCI
Vystúpenia dychovky sprevádzali oslavy v našej obci, ako boli dunajskolužnianske trhy, stavanie mája, pochovávanie basy, na kolesách proti rakovine,
slávnosti sv. Huberta, Deň obce, školský festival i ďalšie. Od svojho založenia v roku 1997 Lužanka každoročne v auguste sprevádzala pútnikov od
kaplnky sv. Martina v časti Nové Košariská k Madone Žitného ostrova v kostole Povýšenia sv. Kríža v časti Jánošíková. I v susedných obciach Kalinkovo,
Hamuliakovo a Miloslavov bola účastníkom rôznych kultúrno-spoločenských udalostí. Po Ferdinandovi Siposovi sa kapelníkom i organizačným vedúcim
Lužanky stal pán Jozef Szeibeczeder. Materiálne vybavenie i rovnošaty pre členov dychovky zabezpečovala naša obec z obecného rozpočtu.

2003, sprievod k odhaleniu pamätnej tabule na zvonici v časti Lipnica

2004, dychovka na oslave 30.výročia spojenia obcí

2003, otvorenie Dunajskolužnianskych trhov

2004, stavanie mája na štadióne OFK

NAŠA DYCHOVKA VYHRÁVALA AJ V SUSEDNOM RAKÚSKU
V júli 2004 dychovka Lužanka prvýkrát vystupovala pred zahraničným publikom. NA DNI WEINKOSTU bola pozvaná hudobným zoskupením
z Mönchhofu, ktoré slávilo 25.výročie svojho vzniku. Medzi hudobníkmi Lužanky a Musikverein Mönchhof totiž pretrvávali dobré vzťahy z minulosti.
Lužanka sa predviedla skladbami, ktoré boli v tejto oblasti Rakúska známe a zažila taký bohatý potlesk, aký sa jej ani doma nedostával.

2013, Lužanka na podujatí Muziganské Priepasné

2013, dychovka sprevádza pútnikov k Madone Žitného ostrova
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LUŽANKA ŠÍRILA DOBRÉ MENO DUNAJSKEJ LUŽNEJ
Lužanka sa zúčastňovala prehliadok, festivalov i súťaží dychových súborov. V júni 2008 na Festivale dychovej hudby a folklórnych súborov v Igrame
za účasti umelcov Višegrádskej 4 spolu s ďalšími súbormi reprezentovala Slovenskú republiku. Od roku 2009 bola každoročne účastníkom májových
ŽITNOOSTROVSKÝCH POĽOVNÍCKYCH SLÁVNOSTÍ v kaštieli v Báči a regionálny týždenník Žitný ostrov 13.6. 2013 uviedol, že v kultúrnom programe
bude dominovať dychová hudba Lužanka. Vo Veľkom Mederi sa v roku 2010 zúčastnila súťaže dychových kapiel a obsadila 2. miesto. V roku 2013
bola účastníkom podujatia MUZIGANSKÉ PRIEPASNÉ v Priepasnom, ktoré organizovalo Centrum tradičnej kultúry v Myjave a obec Priepasné. Na
RAČIANSKOM VINOBRANÍ v septembri 2014 spoluúčinkovala s ďalšími hudobnými súbormi.

2015, Lužanka na medzinárodnom festivale v Jelke

2013, Deň obce Dunajská Lužná

V júli 2015 dostala Lužanka pozvanie na MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL
DYCHOVÝCH HUDIEB v Jelke, kde vystúpilo osem dychových súborov
z Maďarska a Slovenska a Lužanka šírila dobré meno Dunajskej Lužnej. S
dychovkou vystupovala i speváčka Vierka zo Senca.
Na kultúrnych podujatiach našej obce, kde vyhrávala dychovka Lužanka,
bola vždy bohatá účasť. Občania našej obce si s ňou radi zanôtili,
ba i zatancovali. Starosta obce i orgány obce podporovali dychovku,
oceňovali, že členovia dychovky venovali svoj voľný čas na nácviky
a hlavne na vystúpenia. V roku 2015 starosta obce za dlhoročnú aktívnu
činnosť v dychovej hudbe udelil Jurajovi Lehotskému CENU STAROSTU
OBCE DUNAJSKÁ LUŽNÁ. Časom však členom dychovky pribúdali roky a
niektorí pre zdravotné problémy prestali hrať v dychovke, iní pre pracovné
záležitosti. Postupne z jej radov na večný odpočinok odišli viacerí členovia
a v roku 2016 sme sa navždy rozlúčili a odprevadili na večný odpočinok
kapelníka a vedúceho Lužanky, pána Jozefa Szeibeczedera.
Za dlhoročné vedenie dychovej hudby Lužanka a spoluprácu pri
kultúrnych aktivitách našej obce, starosta obce v roku 2017 udelil pánovi
Jozefovi Szeibeczederovi CENU STAROSTU OBCE DUNAJSKÁ LUŽNÁ, in
memoriam.

1999, Jozef Szeibeczeder v sprievode,
za ním prezident M. Kováč s manželkou

I touto spomienkou na dychovku chceme vyjadriť poďakovanie pánovi
Jozefovi Szeibeczederovi za dlhoročné vedenie a organizovanie účasti
dychovky na významných podujatiach. Po odchode pána Szeibeczedera,
z našej obce zostal len jeden aktívne hrajúci člen dychovky. V roku
2017 dychová hudba Lužanka ukončila svoje pôsobenie a zostalo po nej
prázdne miesto. Verme, že v blízkej dobe sa nájde zanietený organizátor,
ktorý z mladších hudobníkov v obci založí nový dychový súbor.
Použité zdroje:
Kronika obce Dunajská Lužná
Tibor Mrázik, Jozef Szeibeczeder: Premiéra Lužanky v Rakúsku, Spravodaj
2004, č. 3
Žitnoostrovské poľovnícke slávnosti, Žitný ostrov, 13. jún 2013
Za pomoc pri príprave príspevku a poskytnuté fotografie ďakujeme:
Veronike Szeibeczederovej, Jozefovi Frankovi, Františkovi Šarközimu,
Anne Švrčkovej z OcÚ Priepasné.
Fotografie: archív obce, archív členov dychovky, Ján Jirků, Eva Pavelková
Pripravili: Mária Ducková-Adamcová, Eva Pavelková

2013, Jozef Szeibeczeder, zadný rad zľava
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TICHÝ, SPRAVODLIVÝ PRINÁŠA SPÁSU (MATÚŠ 21,1-17
Milí čitatelia, drahí priatelia, nachádzame sa všetci v čase pôstnom pred Veľkou Nocou, ktorá je najstarším kresťanským sviatkom, preto sa chcem k Vám prihovoriť na základe slov evanjelia
podľa Matúša, prosím prečítajte si vyššie uvedený biblický text
a pouvažujme spoločne nad ním v tohoročnom pôstnom období.
Príbeh o Ježišovom vjazde do Jeruzalema patrí medzi tie biblické texty, ktoré radi čítame. Uvedomujeme si, že Pán Ježiš bude
musieť trpieť, že Ho budú biť, že sa mu budú posmievať. Z prečítaného evanjelia poznávame, že ľud Pána Ježiša slávi, slávnostne
Ho víta.
Ale bolo tej slávy skutočne toľko, ako si myslíme? A bola pre
Pána Ježiša tak dôležitá? Záležalo mu skutočne na tom, aby ho
ľudia oslavovali?
Pán Ježiš vchádza do Jeruzalema ako kráľ. Pokojný, majestátne. Neprichádza však, aby vychutnal ľudskú slávu, ale aby v tomto meste dokončil svoje dielo. Aby ako poslušný Syn zavŕšil to,
k čomu ho jeho nebeský Otec poslal. Preto chce byť poslaný ako
kráľ „tichý, spravodlivý, prinášajúci spásu.“ Tak to zasľúbil prorok
Zachariáš. Pánovi Ježišovi záleží na tom, aby sa ľudia rozpomenuli
na tento prorocký sľub. Aby si uvedomili, čo majú čakať od svojho
mesiášskeho kráľa. Preto vchádza do Jeruzalema na oslici.
Na oslíka si nesadajú vojvodcovia a dobyvatelia. Oslíka potrebujú ľudia, ktorí pokojne vykonávajú svoju prácu. Osol pomáhal
izraelským roľníkom orať, mlátiť obilie, zvážať úrodu a nosiť bremená. Nič nie je Ježišovi vzdialenejšie ako zbrane a násilie. I v tejto udalosti sa napĺňa jeho kraľovanie v zmysle Zachariášovho proroctva.
A predsa Pán Ježiš prichádza ako kráľ, ako zvrchovaný Pán.
Nenecháva nikoho na pochybnostiach, že Jeruzalem je jeho mesto. Volanie na slávu prijíma ako niečo, čo mu, samozrejme, patrí.
V chráme si počína ako vo vlastnom dome.
Pán Ježiš prichádza do Jeruzalema, aby tu položil základy svojho kráľovstva. Nikto mu v tom nemôže zabrániť. Naopak. Nevedomky mu k tomu dopomôžu i jeho nepriatelia. Ako to všetko
Ježiš urobí? Na nikom nebude konať násilie, ani nebude nikoho
presviedčať. Položí za svojich svoj život. Všetko ich zlo vezme sám
na seba. Tak im daruje spravodlivosť a prinesie spásu. Im, i nám.
Všetkým, ktorí v Neho dôverujú. Význam Jeho obete je večný.
V ten deň, keď Ježiš prišiel do Jeruzalema, sa ulicami mesta
nieslo radostné volanie: Hosana Synovi Dávidovmu, ktorý prichádza v mene Pánovom. Hosana znamená v preklade „Pomôž teda“,
„zachráň už“!
V Ježišovej dobe to bol pozdrav, ktorý bol vyhradený jedine
pre Mesiáša. Keď takto zástupy pozdravujú Ježiša, znamená to, že
ho vítajú ako Mesiáša.
Aj my kresťania, milí priatelia, opakujeme tento pozdrav - Hosana – v tomto predveľkonočnom období, znamená to:
– že tým dávame najavo, že i my vidíme v Ježišovi Mesiáša –
Spasiteľa,
– prosíme Ho, aby sa nás ujal a vyslobodil od všetkého zla,
– radujeme sa, že Jeho kráľovstvo už prišlo, a oslavujeme Ho
za to.
Hosana volá zástup. Oslava Pána Ježiša Krista sa najlepšie hodí
do spoločenstva božieho ľudu a Boh chce, aby sme boli Jeho ľudom.
Ježišova cesta Jeruzalemom vedie do chrámu. Ako kráľ vstupuje do svojho paláca, tak vstupuje Ježiš do domu Božieho, do
chrámu. Vojde na nádvorie a vyženie odtiaľ všetkých predavačov.
Pritom to neboli žiadni trhovníci. Tí ľudia predávali obetné zvieratá. Iní zase vymieňali obyčajné peniaze za tie, ktorými sa platila

chrámová daň. Mali to povolené od správy chrámu. Svojím spôsobom zaisťovali chod činnosti v chráme. Ježiš ich však poslal preč.
V chráme sa majú ľudia modliť, a nie zjednávať sa o cenu. To je
prvý čin Krista Kráľa. Čo v jeho očiach neobstojí, to musí z chrámu
zmiznúť. I keby to tam malo ktovieako vyhradené miesto.
Druhý čin je tiež prekvapivý. Slepí a chromí vlastne nemali čo
v chráme hľadať. Mohli sa zúčastniť bohoslužieb, ale len „zďaleka“. Podľa Zákona mohol pred Boha predstúpiť len ten, kto nebol
telesne postihnutý. Ježiš však týchto ľudí nevyženie von, ale ich
prijme a uzdraví. „Uschopní“ ich, aby sa mohli bohoslužby priamo
zúčastniť. Umožní im prístup k Bohu.
Takým kráľom je Ježiš. A nám nezostáva nič, len sa pýtať,
v akom svetle vidí nás, naše bohoslužby a všetko naše náboženstvo aj život v okolí, kde žijeme spolu ?
Jeho prítomnosť bola pre niektorých súdom, pre iných bola
záchranou. Nech je pre nás Ježišova prítomnosť vždy záchranou,
a na tom aj mne osobne záleží aj medzi nami v našej obci aj širšom
okolí. Amen.
Modlitba, ktorú vysielam k Pánu Bohu za všetkých ľudí dobrej vôle:
Pane Ježiši, Ty prichádzaš i k nám a prinášaš nám spásu. Prichádzaš bez svetskej slávy a moci. A predsa nám môžeš dať svoj
pokoj, spravodlivosť a spásu.
Pomôž nám, nech ti otvoríme svoje srdce a prijmeme Tvoje
dary.
Spoločne s inými kresťanmi i my voláme: Sláva Tebe, Kriste, že
si pre nás prišiel na svet. Pre nás si zomieral a pre nás si vstal k novému životu. Túžime i my raz byť tam, kde si Ty, prosíme uspôsob
nás k tomu, veľmi to potrebujeme v našej dobe a teraz aj v našej
krajine. Amen.
Elena Ružeková, evanjelická farárka
Na tomto mieste rada by som vyslovila želanie pokojných
aj radostných blížiacich sa Veľkonočných slávností, najmä
z víťazstva nad smrťou, ktoré nám vydobyl Syn Boží, Pán Ježiš
Kristus, a to každému, kto verí v Neho. Nech radosť z daru
života, časného aj večného, sprevádza naše životy.
SLUŽBY BOŽIE POČAS PÔSTNEHO OBDOBIA
A CEZ VEĽKONOČNÉ SLÁVNOSTI V TOMTO ROKU 2018
18. marec 2018
Smrtná nedeľa – čítajú sa Sv. pašie
o 10:00 hod.
25. marec 2018
Kvetná nedeľa – Večera Pánova – čítajú sa Sv. pašie o 10:00 hod.
29. marec 2018
Zelený Štvrtok – večiereň v chráme Božom o 17:30 hod.
30. marec 2018
Veľký Piatok – Večera Pánova ráno
o 8:00 hodine
30. marec 2018
Veľký Piatok – služby Božie – dočítajú sa Sv. pašie o10:00 hod.
01. apríl 2018
I. Slávnosť Veľkonočná – služby Božie
o 10:00 hodine
02. apríl 2018
II. Slávnosť Veľkonočná – služby Božie
o 10:00 hodine
Srdečne pozývame všetkých, ktorí túžia po spoločenstve
ľudu Božieho na spoločné služby Božie do chrámu,
a to nie len počas Veľkonočných slávností, ale aj inokedy.
Tešíme sa na každého a očakávame Vás s láskou!
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Zamyslenie nad biblickým textom
Evanjelia z Veľkonočnej nedele (Jn 20, 1-9)

Milí priatelia, bratia a sestry. Každý rok si pripomíname VEĽKÚ
NOC. Počas noci Bielej Soboty oslavujeme víťazstvo Ježiša Krista nad
smrťou slávením tzv. Veľkonočnej vigílie. Boli sme pozvaní vidieť osláveného Krista po tom, čo sme ho nasledovali a pozerali sa na neho
počas týchto výnimočných dní. Jedným slovom, boli sme pozvaní otvoriť oči, a to poriadne!
Dnes je ono veľkonočné ráno, kedy celé stvorenie spieva nádherný Chválospev víťazstva Svetla nad Tmou! Určite netreba ochabovať
v pozornosti, pretože ešte len teraz sa všetko začína. Nemyslime si,
že Veľká noc je akousi „bodkou“ za obdobím pôstu a my máme pokoj
až do Adventu či Vianoc. Nie! Veľká Noc je víťazným začiatkom, lebo
pred nami sa otvára Paschálne slávenie – veľkonočný čas, plný radosti
a plesania. Až do slávnosti Nanebovstúpenia Pána a príchodu Tešiteľa – Ducha Svätého sa pred nami otvára nová etapa cesty poznania
Ježiša s oslávenými ranami svojho umučenia práve v spoločenstve
Božieho ľudu.
Krátke Jánovo evanjelium z Veľkonočného rána je plné dynamiky. Skúsme si jeho text pozorne prečítať: „Ráno prvého dňa v týždni,
ešte za tmy, prišla Mária Magdaléna k hrobu a videla, že kameň je
od hrobu odvalený. Bežala teda a prišla k Šimonovi Petrovi a k inému
učeníkovi, ktorého mal Ježiš tak rád, a povedala im: „Odniesli Pána
z hrobu a nevieme, kde ho položili.“ Peter a ten druhý učeník sa zobrali a išli k hrobu. Bežali obaja, ale ten druhý učeník bežal rýchlejšie,
predbehol Petra a prišiel k hrobu prvý. Nahol sa a videl tam položené
plachty; dnu však nevkročil. Potom prišiel aj Šimon Peter, ktorý ho
nasledoval, a vošiel do hrobu. Videl tam položené plachty aj šatku,
ktorú mal Ježiš na hlave. Lenže tá nebola pri plachtách, lež osobitne
zvinutá na inom mieste. Vtedy vošiel aj druhý učeník, ten, čo prišiel
k hrobu prvý, a videl i uveril. Ešte totiž nechápali Písmo, že má vstať
z mŕtvych.“ (Jn 20, 1-9)
Iste vám neuniklo, že svätý evanjelista Ján (očitý svedok udalostí)
vo svojom rozprávaní dáva do popredia tri dôležité osoby veľkonočného rána: Máriu Magdalénu, Šimona Petra a seba – učeníka, ktorého Ježiš miloval. A všetci traja vidia, no akoby len nejasne.
Mária Magdaléna vidí, že kameň je od hrobu odvalený. Svätý Ján,
na rozdiel od svätého Marka, nám v túto noc nehovorí nič o tom, či
Mária Magdaléna vstúpila do hrobu. A vďaka jej ženskej intuícii, ktorú
iste nemusíme dokazovať, usudzuje, že mŕtve telo Ježiša nie je tam,
kde by malo byť. Vrúcna láska k Ježišovi jej dovoľuje videnie lásky.
Šimon Peter nevidí, len pozerá na položenú plachtu. Mohli by
sme povedať, že Peter je ešte „len“ na povrchu veci. Schopnosť „vidieť
a uveriť“ prichádza až vo chvíli, keď sa osobne stretne s Učiteľom na
brehu Tiberiadskeho jazera. Po trojitom zapretí sa ho Ježiš trikrát pýta,
či ho miluje a má rád. Toto je videnie dôvery a nádeje. Peter má pred
sebou ešte dlhý kus cesty, ktorú si musí prejsť. Preto sa nám z textu
môže zdať, že je ešte trocha neokrôchaný a „nedostatočne“ veriaci.
Mladý učeník Ján sa nepozerá iba raz, ale hneď dvakrát. Nakloniac
sa do hrobu uvidel plachtu i šatku z Ježišovej tváre, ktoré tam zostali.
Po Petrovi aj ON vstúpil do Ježišovho hrobu a videl i uveril. Prvýkrát,
keď videl len plachtu, nerobil žiadne logické závery. Bolo potrebné,
aby nevidel na to, aby uveril. Pretože druhýkrát evanjelista už za slovesom „vidieť“ nič nepridáva. To, čo v prázdnom hrobe vidí duchovne, je
naplnenie jeho viery, a preto „nevidí len prázdny hrob“ – uverí Ježišovým slovám, že na tretí deň vstane z mŕtvych! Preto sa v náboženskom
kontexte poznania zvykne hovoriť o videní očami viery.
Milí priatelia, uspokojí nás iba pozeranie sa? Určite nie! Budeme
si azda musieť vybrať medzi láskou a vierou? Vôbec nie! Poďme trocha ďalej v našom veľkonočnom zamyslení. Pretože sloveso vidieť sa
objaví ešte raz, a to na úplnom konci. V poslednom verši sa schopnosť vidieť dotýka ostatných učeníkov, ktorí ešte nechápali, čo to
znamená vstať z mŕtvych (spomeňme si na apoštola Tomáša alebo
Emauzských učeníkov), oni ešte nevideli. Ale my, priatelia, sme HO
VIDELI, a máme možnosť ho vidieť vždy, ak máme v srdci vieru, nádej

a lásku! Možno sa pýtate KEDY? Videli sme Ježiša Krista v Eucharistii
(na Zelený Štvrtok). Videli sme Krista v utrpení a smrti na dreve kríža
(počas Veľkého Piatku). Videli sme ho ležať vo vytesanom skalnom
hrobe (na Bielu Sobotu), ale aj vtedy, keď VEĽKÚ NOC jasne ožiaril
svetlom nového požehnaného ohňa, od ktorého kňaz zažal Paškál
a sviece veriacich. Zvestujem Vám veľkú radosť: Pán Ježiš Kristus naozaj vstal z mŕtvych!
Milí priatelia, toto videnie nám nikto nemôže vziať. Isteže dokonalým sa stane vo chvíli, keď ho raz – ako veríme – uvidíme z „tváre
do tváre“ vo večnosti. Keďže dôverne poznáme Jeho tvár, s istotou ho
spoznáme, možno ako Tomáš, aj podľa Jeho oslávených rán... keď pokľakneme pred Ním a vyznáme: Pán môj a Boh môj! Vtedy bude naša
radosť dokonalá. Nemusíme sa preto ničoho báť, lebo túto nádej nám
už nikto vziať nemôže. Náš Pán Ježiš Kristus slávne vstal z mŕtvych! On
je naša jediná istota vzkriesenia a večného života! Preto spievajme
ALELUJA a chváľme nášho BOHA!
V mene miestnej komunity bratov dominikánov Vám všetkým
vyprosujem radostné a pokojné sviatky plné Veľkonočnej nádeje zo
vzkriesenia nášho Spasiteľa.
P. Bruno Branislav Donoval OP

Srdečne Vás pozývame na duchovný program bohoslužieb vo
Farskom kostole Povýšenia svätého Kríža v Dunajskej Lužnej počas
veľkonočných sviatkov.
PREDVEĽKONOČNÁ SPOVEĎ
24. marca 2018 SOBOTA V 5. PÔSTNOM TÝŽDNI
15.00 – 17.30
vysluhovanie sviatosti zmierenia (všetci kňazi)
PROGRAM BOHOSLUŽIEB A SVÄTÝCH OMŠÍ
25. marca 2018 KVETNÁ NEDEĽA
07.30 Svätá omša s požehnaním ratolestí (Pašie)
09.00 Svätá omša s požehnaním ratolestí pre rodiny s deťmi (Pašie)
10.30 Svätá omša s požehnaním ratolestí (Pašie)
29. marca 2018 ZELENÝ ŠTVRTOK
18.00 Svätá omša s obradom umývania nôh
21.00 Ježišova rozlúčková reč
Celonočná adorácia v „Getsemani“
30. marca 2018 VEĽKÝ PIATOK – Deň pokánia a pôstu
07.00 Temné hodinky: Posvätné čítanie a Ranné chvály
10.00 Pobožnosť Krížovej cesty
15.00 Obrady utrpenia a smrti Ježiša Krista
do 20.00 uctenie Kríža a poklona Spasiteľovi v Božom hrobe
31. marca 2018 BIELA SOBOTA
07.00 Temné hodinky: Posvätné čítanie a Ranné chvály
08.00 – 17.00 uctenie Kríža a poklona Spasiteľovi v Božom hrobe
19.30 Veľkonočná vigília (obnova krstných sľubov)
Procesia so Sviatosťou Oltárnou a sochou Vzkrieseného
01. apríla 2018 NEDEĽA ZMŔTVYCHVSTANIA PÁNA
07.30 – Svätá omša s požehnaním veľkonočných jedál
09.00 – Svätá omša pre rodiny s deťmi
10.30 – Svätá omša (farská)
18.30 – 19.30 Adorácia Sviatosti Oltárnej (mládež)
02. apríla 2018 VEĽKONOČNÝ PONDELOK
07.30 – Svätá omša
10.30 – Svätá omša (farská)
KONTAKT NA FARSKÝ ÚRAD: e-mail: farnostdl@dominikani.sk
Telefón: +421 2 459 80 131 www.dunajskaluzna.fara.sk
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TRÚBKA – SRDCOVKA JURAJA LEHOTSKÉHO
A prečo si na Juraja spomíname? Pretože bol skvelým občanom našej obce od roku 1978. V roku 2015 starosta obce Dunajská Lužná, pán
Štefan Jurčík, ocenil Juraja Lehotského Cenou starostu obce. Vzdajme
aspoň symbolicky hold pár riadkami sugestívne pôsobiacemu nielen hudobníkovi, ale aj skromnému človeku.
Juraj Lehotský sa narodil 18.1.1940 v Prahe baletnej umelkyni Elle
Fuchsovej – Lehotskej a hercovi Ferdinandovi Lehotskému. Vyrastal
v srdci Bratislavy, symbolicky nad Tatra Revue. Bratislavské konzervatórium absolvoval v roku 1961.
Juraja v piatich rokoch zaujala hra na klavíri, ktorou doprevádzal aj
žiačky baletnej školy svojej mamy. Nahrávka trumpetistu Richarda Kubernáta Čerešňové kvety však inšpirovala Juraja k hre na trúbke, ktorej zostal
verný celý život.
Už počas štúdia bol známy v bratislavskom džezovom prostredí,
v Redute, a vo vznikajúcom Tatra kabarete, kde hrával s Jurajom Velčovským. S orchestrom Juraja Velčovského precestoval celú Československú republiku a desiatky krajín Európy. Zahral si aj v orchestri Siloša
Pohanku a Jaroslava Laifera. V roku 1961 bol pri zakladaní Tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave. S malou prestávkou tam
pôsobil až do zrušenia orchestra v roku 1993. S týmto zoskupením nahral
aj prvý album Strieborná trúbka (1975) s kolegami Alojzom Boudom
a Vieroslavom Matušíkom. Ten podnes patrí ku klenotom orchestrálnej
hudby pre plný zvuk rozhlasového orchestra, aj pre využitie viacnásobných plejbekov, čo aj na ten čas nebolo celkom obvyklé. O pár rokov neskôr pribudla platňa Balíček tónov, Siesta, Sám. Na posledne menovanom
albume spolupracoval s mladším bratom Jankom, známym hudobníkom.
Juraj Lehotský hral aj vo VV Systéme Vlada Valoviča, príležitostne v orchestri Gustáva Broma a skupinách tradičného džezu – Novom
Tradicionáli, Revival Jazz Bande alebo T+R Bande. Sprevádzal plejádu
svetových umelcov – Ray Charles, Lisa Minelli, Sirli Bessy, Karel Gott
a mnohých ďalších. Mimoriadne rád spolupracoval so svojím bratom
Jankom, a v neposlednom rade s Janou Kociánovou či Petrom Lipom.
Nezabudnuteľné boli jazzové štvrtky v Pivárni Mamut.
Nesmieme opomenúť ani Jurajovo dlhoročné účinkovanie v dunajsko-lužnianskej dychovke Lužanka.

Juraj s manželkou Kvetkou
Juraj Lehotský bol excelentným hudobníkom, ktorému sa podarilo presadiť sa v skupinovej hre i vystúpiť ako sólista. Navyše, tí, ktorí ho poznali,
oceňovali aj jeho skromnosť a priateľskú povahu. Juraj bol empatický človek so zmyslom pre humor. Najšťastnejšie sa cítil v kruhu svojej rodiny. Často navštevoval miestne futbalové zápasy a pozeral všetky športové prenosy. Tešil sa na stretnutia so svojimi blízkymi kolegami z muzikantských kruhov. Nezabudnuteľné boli pre Juraja aj posedenia s priateľmi z Dunajskej
Lužnej. Pred časom som robila s Jurajom rozhovor. Na môj podnet „Akú
otázku si ešte nedostal?“ Juraj odpovedal: „Kde si včera byl a s kým? Ty m�j
kvítku madový, to se nikdo nedoví“.
Jurajovo láskavé srdce dotĺklo dňa 3. decembra 2017.
„Juraj, nikdy nezabudneme na lyrický kantilénový zvuk tvojej striebornej
trúbky.“
Ing. Tatiana Uličná

Teší sa na teba tím DL Band
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ZELENÁ DUNAJSKÁ LUŽNÁ, N. O.
Čas rýchlo letí.... Je tu začiatok marca
a my máme už za sebou so svojimi priaznivcami dve návštevy divadiel. Slovenské
národné divadlo „Zmierenie alebo dobrodružstvo pri obžinkoch“, Mestské divadlo
P.O.Hviezdoslava hra „Zdravý, nemocný“.
Teraz sa tešíme na ďalšiu návštevu divadla,
a to Radošinského naivného divadla a hry
„Besamo mucho“, o ktoré bol tiež veľký záujem. Počas zimných mesiacov sme pre vás
ďalej pripravili aj dva celodenné zájazdy
s naším dobre známym sprievodcom Marcelom. V prvom zájazde, 15. mája 2018
– Rakúsko, spoznáme ďalšie časti údolia
Wachau – zámok Arstetten, baziliku Márie Taferl, mestečká Spitz, Dürnstein, a na
chvíľku sa zastavíme v opátstve Göttweig.
V druhon zájazde, 6. júna 2018 – Maďarsko, budeme spoznávať severnú časť
Balatónu. Tu sa pokocháme krásami levanduľových polí, výrobkami z levandule,
mestečkom Tihany a jeho pamiatkami,
ako je kláštor, marcipánové a bábkové
múzeum. V Pannonhalme sa prejdeme

malým arborétom, katedrálou a podvečer
ešte spoznáme centrum mesta Györ.
Okrem uvedených akcií pripravujeme
za podpory obce Dunajská Lužná, v spolupráci s pani Silviou Glassovou a Mirkou
Gregorovou v nedeľu 27. mája 2018 novú
akciu „Cesta rozprávkovým lesom“, ktorá
bude venovaná všetkým rodinám, hlavne
deťom. Tak isto spolupracujeme na príprave 2. ročníka „Beh Dunajskej Lužnej“, ktorý
sa uskutoční dňa 9. júna 2018. Toto športové podujatie si získalo pri svojom 1. ročníku
veľa priaznivcov od najmladšej kategórie až
po seniorov, čomu sa veľmi tešíme.
Dozvedeli ste sa tu v krátkosti o najbližších akciách, ktoré organizujeme, a o
ktorých sa podrobnejšie dozviete na našej
stránke www.zrc.sk, alebo na oznamovacích tabuliach v našom Zdravotno-relaxačnom centre. Na všetky tieto akcie vás
srdečne pozývame a tešíme sa na spoločné
chvíle pri spoznávaní, kultúre, či športe.

Pohľad do údolia Wachau a na rieku Dunaj

PLES TANEČNEJ SKUPINY CLIS
Sobotu 20. januára 2018 sa konal už 6.reprezentačný ples
tanečnej skupiny CLIS, ktorý mal v Dunajskej Lužnej svoju
veľkú premiéru. Tanečná skupina, ktorá existuje na Slovensku už 28 rokov, založila svoju pobočku v DL v roku 2010.
Postupne vzrástol záujem o jej činnosť tak, že dnes má jej
základňa u nás v obci už viac ako 120 detí.
Ples venovaný rodičom a priateľom našich tanečníkov sa
niesol v znamení skvelej zábavy o ktorú sa okrem DJ Ciniho
postarali i hostia, muzikálové hviezdy Janko Slezák, Natália
Baloghová a Michal Candrák a po polnoci skvelý vstup kapely „Samuel Hošek Jazzband“. Samozrejmosťou bol aj bohatý
program detí tanečnej skupiny CLIS. Organizátori večera,
manželia Baloghovci, ďakujú rodičom a priateľom za účasť
a už teraz sa tešia na stretnutie s vami na 7. plese TS CLIS
2019.
Iveta Baloghová,
Kultúrna a umelecká agentúra PANORÁMA
owner/choreographer/producer

Ing. Eugen Oltus, riaditeľ ZDL, n.o.

nádvorie opátstva Göttweig
Ak by ste nás chceli finančne podporiť v našej činnosti, môžete tak urobiť poukázaním 2% podielu zaplatenej
dane:
IČO: 			
45 731 420
právna forma: nezisková organizácia
Obch.meno/názov:
ZELENÁ DUNAJSKÁ LUŽNÁ, n.o.
Sídlo: Kvetoslavovská 366/26,
90042 Dunajská Lužná
Ďakujeme
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KONFERENCIA UEFA
Náš generálny manažér OFK Dunajská Lužná Juraj Jánošík sa osobne zúčastnil 42.
kongresu UEFA, ktorý sa konal v dňoch 25.2 – 26.2.2018 v Bratislave. Juraj Jánošík z
pozície viceprezidenta Slovenského futbalového zväzu sa na tomto kongrese osobne stretol s prezidentom celosvetovej futbalovej organizácie FIFA – Gianninom
Infantinom, s prezidentom Európskej futbalovej asociácie UEFA – Aleksandrom
Čeferinom a ďalšími osobnosťami svetového, európskeho a slovenského futbalu.
Anton Košč

Juraj Jánošík s prezidentom FIFA
Gianninom Infantinom

ZIMNÉ PRÍPRAVNÉ OBDOBIE OFK
Družstvá klubu OFK Dunajská Lužná v zimnom prípravnom období nezaháľajú a dodržiavajú pravidelnú tréningovú činnosť. Mladšie ročníky sa pripravujú na jarnú časť striedavo v telocvični ZŠ a na
umelej tráve nášho štadióna. Od žiackych kategórií až po seniorov
hráči dodržiavajú pravidelný rozpis týždenných mikrocyklov tréningu, čím sa snažia dôkladne pripraviť na nastávajúcu odvetnú časť
svojich súťaží.
Pre naplnenie cieľov zimnej prípravy je preto dôležitá aj zimná
údržba umelej trávy. V niektoré dni si s nami počasie poriadne „zahralo“, plocha umelej trávy však bola pravidelne zabezpečená a spôsobilá na tréningovú a zápasovú činnosť. Dôležitou informáciou je aj
to, že našu umelú trávu v Dunajskej Lužnej využívajú na tréningovú a
zápasovú činnosť aj družstvá zo širokého okolia (napr. ŠTK Šamorín,
Horný Bar, Rohovce, Orechová Potôň a ďalšie).
V tomto prípravnom období sa družstvá starších žiakov a dorastu
zúčastnili sústredenia na Morave v príjemnom športovom prostredí
Brumov-Bylnice. Naši mladí futbalisti aj touto cestou ďakujú sponzorom, ktorí im prispeli na zdarný chod sústredenia.
Zimná príprava pomaly končí. Preto sa na Vašu účasť na jarných
majstrovských stretnutiach družstiev OFK Dunajská Lužná tešia a srdečne Vás na ne pozývajú ŠR Karol Brezík a TR Anton Košč.“
Anton Košč
technický riaditeľ OFK Dunajská Lužná

Prenechám očnú ambulanciu
(VIDERE, s.r.o.)
v Šamoríne, Školská 37
Telefonický kontakt:
0903 758 785
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VIANOČNÝ STOLNOTENISOVÝ TURNAJ O PUTOVNÝ POHÁR GENERÁLNEHO
MANAŽÉRA OFK JURAJA JÁNOŠÍKA, POSLANCA OZ A BSK
TELOCVIČŇA ZDŠ, 9.12.2017, VENOVANÝ OBECNEJ EKUMÉNE
(ROK SV. MARTINA (2016 – 2017) A 500. VÝROČIE REFORMÁCIE (1517 – 2017).

Putovný pohár Juraja Jánošíka získal víťaz kategórie najmladších Richard Viskup
Kategória mladších žiakov 9 – 11-roční
1. Viskup Richard (9)
550
2. Valo Michal (10)
541
3. Žilinčík Tomáš (10)
532
4. Štrajt Maxim (10)
523
5. Volics Ľudovít (11)
514
6. Šlambrová Mirka (9)1)
505
Kategória starších žiakov 12 – 14-roční
1. Mička Lukáš (12)
550
2. Bulla Šimon (13)
541
3. Kolínek Denis (14)
532
4. Szeibeczeder Samuel
523
5. Juriš Jozef (13) 		
514
6. Franko Martin (12)
505
Semifinále
Viskup Richard – neprítomného
Šimona Bulla nahradil Kolínek Denis 3:1
Mička Lukáš – Valo Michal 3:2
O 3. miesto
Kolínek Denis – Valo Michal 3:0
Finále
Mička Lukáš – Viskup Richard 3:0
Kategória dospelých
A skupina:
1. Paszko Jaroslav 		
2. Brezík Karol 		
3. Karkes Jozef 		
4. Tkáč Juraj 		
5. Reffek 			
6. Žilinčík Tibor 		

550
541
532
523
514
505

B skupina:
1. Káčer Jasna 		
2. Mikula Michal 		
3. Kolínek Jozef 		
4. Turanský Rasťo 		
5. Bulla Juraj 		
6. Košč Anton 		

550
541
532
523
514
505

Semifinále
Káčer Jasna – Brezík Karol 3:2
Paszko Jaroslav – Mikula Michal 2:3
O 3. miesto
Paszko Jaroslav – Brezík Karol 3:0
Finále
Káčer Jasna – Mikula Michal 3:1
Zhodnotenie turnaja:
Hralo sa na piatich stoloch. Turnaja sa zúčastnilo 12 detí od 9 do 14 rokov, 11 mužov
od 41 do 65 rokov a 1 žena, ktorá doposiaľ
zvíťazila vo všetkých turnajoch, ktorých sa
zúčastnila. Pani Jasna Káčer mala tohto roku
najzdatnejších súperov. Veľkými talentami sú
Mička Lukáš, Viskup Richard a Valo Michal,
na ktorých je vidieť, že ich trénujú ligisti z TJ

Vianočný stolnotenisový turnaj
Spoje s trénerskou licenciou. Prejavili záujem reprezentovať Dunajskú Lužnú po zaregistrovaní
sa. Úplne chýbala kategória dorastencov. Nedostatkom telocvične ZŠ je, že sa okná z východnej
strany nedajú zatemniť. Slnko prudko oslepuje hráčov na západných stranách stolov. Zo všetkých doterajších turnajov mal tento najvyššiu úroveň.
Organizátori a sponzori:
MO MS, Obecný úrad, Základná škola, Obecný futbalový klub, OŠK Dunajská Lužná – oddiel
stolného tenisu , KKDH, MKS, firma Dobré jablká, Motor-car, KIA – Dunajská Lužná, Združenie
slovanskej vzájomnosti – Bratislava
Riadenie turnaja: Ivan Baláž, OŠK
riadenie turnaja žiakov: Samir Awwad, OŠK,
riadenie turnaja dorastencov: Bohumil Mička, OŠK,
riadenie turnaja dospelých: Ján Beleš, OŠK
podpora pri organizovaní: Peter Benko, OŠK.

Za organizátorov: Stanislav B a j a n í k,
MO Matice slovenskej
autor príspevku:
Ivan Baláž, predseda OŠK DL
oddiel stolného tenisu

KULTÚRNE PODUJATIA V OBCI – 1. POLROK
30. apríl 2018		
STAVANIE MÁJA
Nám. sv. Martina
organizátor: Obec DL
				
19. máj 2018		
DEŇ RODINY – ZÁBAVA PRE CELÚ RODINU
Ihrisko Jama
organizátor: Obec DL
27. máj 2018		
CESTA ROZPRÁVKOVÝM LESOM		
Ihrisko Jama
organizátor: Silvia Glassová, Miroslava Gregová, Zelená
			
Dunajská Lužná, n.o. s finančnou podporu Nadácie ZSE
				
09. jún 2018		
BEH DUNAJSKÁ LUŽNÁ 		
Ihrisko Jama a okolie organizátor: Silvia Glassová a Miroslava Gregová
23. jún 2018
Za hrádzou		

JÁNSKE OHNE				
organizátor: Obec DL

Informácia: Jana Valašíková, MKS
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ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA OTVÁRA NOVÚ KAPITOLU
V školskom roku 2017/18 Základná
umelecká škola v Dunajskej Lužnej začala
písať už 28.rok svojej histórie. Škola bola
založená v roku 1990 z iniciatívy nadšencov umeleckého vzdelávania. Pri jej zrode
stála v tom čase zakladajúca riaditeľka
Eugénia Sklenková, ktorá s podporou vtedajšej riaditeľky ZŠ PedDr. Mariky Adamcovej-Duckovej, rodičov a predstaviteľov
obce zúročila svoje dlhoročné skúsenosti
jednak pedagogické, a tiež aj organizačné,
ako zakladateľka už dvoch existujúcich
umeleckých škôl na Slovensku. V prvom
školskom roku mala škola 117 žiakov a vyučovalo sa v dvoch umeleckých odboroch,
v hudobnom a vo výtvarnom. Škola sídlila
v časti Nová Lipnica v bývalom kultúrnom
dome. V tom čase zastrešovala i žiakov
z okolitých obcí: Alžbetin Dvor, Miloslavov, Hamuliakovo, Kalinkovo a Rovinka.
V školskom roku 1995/96 prevzal riadenie školy ako riaditeľ Vlastimil Záhradník.
V priebehu nasledujúcich rokov sa škola
rozvinula na plne organizovanú umeleckú
školu s vyučovaním vo všetkých štyroch
umeleckých odboroch (v hudobnom, výtvarnom, tanečnom a v literárno-dramatickom/. ZUŠ od počiatku spolupracovala
so školami, inštitúciami v rámci obce i regiónu. Žiaci reprezentovali školu na verejných podujatiach vlastných i na podujatiach usporadúvaných obcou a miestnymi
organizáciami. Rovnako bola rozvinutá
i spolupráca s farnosťami v Dunajskej Lužnej v rámci koncertnej činnosti. Nepríjemným medzníkom v živote školy bola strata
priestorov a núdzové presťahovanie školy
do priestorov ZŠ, ktoré boli v tom čase
nevyužité. Boli tu uskutočnené účelové
úpravy tried pre potreby ZUŠ. Z provizória sa stalo trvalé umiestnenie ZUŠ, a treba poznamenať, že aj o tieto provizórne
priestory škola prišla, nakoľko triedy bolo
potrebné dať do pôvodného stavu pre
potreby rozrastajúcej sa ZŠ. V súčasnosti
v priestoroch ZŠ, po skončení vyučovania,
vyučuje ZUŠ hudobný odbor. Bohužiaľ,
klavíre umiestnené v triedach sú vystavené žiakom počas školského vyučovania,
a napriek ich uzamknutiu prichádza k ich
častému poškodzovaniu. Posledné roky je
činnosť ZUŠ roztrieštená po elokovaných
pracoviskách. Ako som spomenul, v ZŠ
funguje riaditeľstvo a hudobný odbor. Na
elokovanom pracovisku v MKS je umiestnený výtvarný, tanečný a literárno-dramatický odbor. Ale ani tu nie sú vytvorené
potrebné podmienky, lebo činnosť ZUŠ sa
musí podriaďovať komerčným činnostiam

v MKS, ktoré majú pre obec prvoradý
záujem pre zisk z prenájmu priestorov.
Postupne škola i tu prišla o vhodné priestory na vyučovanie výtvarného odboru,
ktorý sa za posledné tri roky dvakrát sťahoval do iného priestoru v rámci MKS.
Trieda počítačovej grafiky vlastne dnes
už neexistuje. Škola ďalej vyučuje prípravné ročníky na elokovaných pracoviskách v materských školách v Dunajskej
Lužnej. Tieto pracoviská však majú svoje
opodstatnenie, nakoľko môžeme vyučovanie predškolským žiakom poskytovať
priamo v ich materskej škole. Napriek
týmto negatívnym hodnoteniam v rámci
priestorového a materiálno-technického
vybavenia školy chcem vyzdvihnúť úsilie
pedagogických zamestnancov, ktorí napriek týmto ťažkým pracovným podmienkam s maximálnym nasadením vydávajú
vynikajúce pracovné výsledky a nepoľavujú z úrovne a kvality umeleckého vzdelávania, ktoré smelo môže konkurovať
ostatným umeleckým školám. Významné miesto v činnosti školy zaujíma účasť
žiakov na súťažiach. Tu treba spomenúť
úspechy školy na domácich i zahraničných súťažných podujatiach. Najvýznamnejšie úspechy dosiahli naši výtvarníci.
Ocenenia nám prichádzali z Poľska, Českej republiky, Holandska, Juhoafrickej
republiky, zo zámoria z USA a Kanady,
z Japonska. Inovovaním vyučovania vo
výtvarnom odbore bolo založenie triedy
s vyučovaním počítačovej grafiky. V rámci
tejto tvorivej aktivity opäť naši žiaci získali ocenenia v zahraničí. Najkrajšou mojou

spomienkou je zisk piatich zlatých medailí z celkovo udelených 12 na medzinárodnej súťaži v Českej republike, kde bolo
za účasti 66 krajín hodnotených celkovo
do 27 tisíc výtvarných prác. Všetky tieto
výsledky zatieňuje tá skutočnosť, že dnes
škola nemá vlastné učebne, priestory
a materiálno-technickú vybavenosť, aby
mohla v tejto činnosti napredovať ďalej.
K 31.12.2017 som uzatvoril kapitolu
svojho pôsobenia v rámci riadenia ZUŠ.
Ako svoj vlastný dlh voči škole dnes pociťujem neúspech, že napriek maximálnemu úsiliu nepodarilo sa mi dosiahnuť pre
ZUŠ dôstojné priestory, ktoré si žiaci i zamestnanci školy za všetky krásne výsledky zaslúžia. Chcem však svoje vyjadrenia
ukončiť v pozitívnom tóne. Najmä sa
chcem poďakovať všetkým mojim spolupracovníkom, kolegom, ktorí mi boli oporou, boli nápomocní pri riešení mnohých
činností i mimo svojej hlavnej pracovnej
náplne. Rovnako chcem poďakovať poslancom a rodičom, ktorí po celé roky základnú umeleckú školu podporovali. Verím, že pre ZUŠ sa začína kapitola nová,
úspešná. Novej pani riaditeľke Renáte Birovej želám, aby sa jej podarilo naplniť to,
čo sa doteraz nepodarilo mne. Verím, že
nájde podporu i medzi poslancami obecného zastupiteľstva, ktorým nie sú veci
verejné ľahostajné a záleží im na ďalšom
rozvoji ZUŠ v Dunajskej Lužnej v záujme
detí i celej obce Dunajská Lužná.
Vlastimil Záhradník

Kolektív pedagógov ZUŠ Dunajská Lužná
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CHRÁŇME SI NAŠE LESY A PRÍRODNÉ PROSTREDIE!
Začínajúcim sa jarným obdobím to ľudí čoraz viac ťahá do prírody, do záhrad a chát načerpať
energiu a zrelaxovať. V jarnom
období začínajú aj prvé práce v
záhradkách, vinohradoch, v okolí
chát. Často je táto činnosť spojená so zvýšeným rizikom vzniku
a šírenia požiarov v prírodnom
prostredí. Takmer všetky požiare,
ktoré vznikli v lesných porastoch
a prírodnom prostredí zapríčinili
občania svojou neopatrnosťou a
nedbanlivosťou, najčastejšie spaľovaním rôzneho záhradného odpadu, odpadu z kríkov a odpadu
po reze viniča.
Akýkoľvek odpad je potrebné
likvidovať tak, ako hovorí zákon o
odpadoch. Mnohé mestá a obce
už majú zriadené zberné dvory
alebo organizujú „jarné upratovanie“ pre občanov. Občania môžu
odpad zo svojich záhrad a vinohradov umiestniť na vopred určené
miesta.
V prípade, že aj napriek varovaniam hasičov sa občan rozhodne
orezávku stromov, suché lístie, ktoré sa nedá v žiadnom prípade ináč

spracovať, napríklad kompostovaním, spaľovať, musí sledovať poveternostné podmienky a nespaľovať
pri veternom počasí. Materiál musí
byť uložený do upravených hromád v dostatočnej vzdialenosti od
okolitých objektov a suchých porastov. Občan by si mal zabezpečiť
pracovné náradie a dostatočnú zásobu vody na likvidáciu ohňa a samozrejme nemal by nechať miesto
spaľovania bez dozoru. Pre prípad
rozšírenia ohňa na okolité priestranstvo alebo porasty je vhodné
mať pri sebe mobilný telefón a v
prípade potreby volať hasičov.
Ak nebudú splnené niektoré
z uvedených povinností, môže byť
občanovi priestupkovým konaním
uložená pokuta za priestupok až
do výšky 331 Eur, prípadne bude
postihovaný blokovou pokutou
na mieste. Spôsobenie požiaru
je porušením platných právnych
predpisov, v prípade vyššej škody
alebo verejného ohrozenia, môže
byť uvedená činnosť kvalifikovaná
ako trestný čin.
pplk. Ing. Eva Orlická, Okresné
riaditeľstvo HaZZ v Pezinku

Pri príležitosti Dňa zeme
Obec Dunajská Lužná
a Komisia
životného prostredia
pozýva všetkých
obyvateľov obce
na jarnú očistu
okolitých lesov

Zraz o 8:00hod
pred OÚ

21.APRIL 2018
i

sobota

k dispozícii budú rukavice, vrecia, veľkokapacitný kontajner a odvoz odpadov
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Hudobné kurzy
v Dunajskej Lužnej
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Pedikúra

Prvé krôčiky k hudbe: pre deti od 1,5 do 4 rokov
Rytmické krôčiky: pre deti od 4 do 6 rokov
LingArt - Mariánska 487/1, Dunajská Lužná

Viac informácií a prihláška na ukážkovú hodinu na

www.artesia.sk

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

otváracie hodiny: na objednávku
0905 711323
„ Nie sú nehudobní ľudia. Sú len nerozvinuté talenty.“

www.yamahaskola.sk
Kvalitné hudobné vzdelávanie pre deti už od 4 mesiacov.

Hudobná škola YAMAHA
Mestská knižnica, Kapucínska 3
814 79 Bratislava
0905 635 808
www.artesia.sk
info@artesia.sk
VYUČUJEME AJ V NEMECKOM JAZYKU!

0919 134777

pedikura v Dunajskej Luznej
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Ples Tanečnej skupiny CLIS
20. január 2018 „skvelá zábava ...
keď aj deti bavia svojich rodičov

Pochovanie basy s fašiangovou
zábavou 13. februára 2018
folklórny súbor PRVOSIENKA
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