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Milí spolužiaci, milí spoluobčania,
dovoľte, aby sme vám s radosťou oznámili, že nám 4. augusta v areáli Základnej školy v Dunajskej Lužnej zazvoní
už na jubilejný, 5. ročník stretávky spolužiakov „Školský festival“.
Opäť pre vás v spolupráci s obecným úradom v Dunajskej Lužnej a za významnej pomoci našich partnerov a priate‐
ľov pripravujeme bohatý program plný hviezd, tradičnej súťaže obcí vo varení guláša s neodmysliteľnou výstavou
školských fotografií a fotografií z minulých ročníkov tohto podujatia. V tomto roku sa môžete tešiť aj na výstavu
historických vozidiel .
Zaiste ste zvedaví, koho budete mať možnosť vidieť na pódiu. Aj tento rok myslíme na všetky vekové kategórie.
Popoludní vás rozveselí a roztancuje ľudová hudba Kozovanka. Podvečerné pásmo balkánskych melódií bude
patriť nezameniteľnej Jadranke a pokračovať bude kultová kapela Modus s Janom Balážom a Ľubom Stankovským.
Tohtoročnou hviezdou pódiového programu bude kapela Peter Bič Project a program zavŕšime krátkou diskotékou.
Toto je naša ponuka, a pozvánka na toto skvelé podujatie patrí vám všetkým. Špeciálne pozývame aj najstaršie
ročníky, našich dôchodcov, pre ktorých máme pripravené malé občerstvenie zdarma.
Nesmierne sa tešíme každoročnej hojnej účasti a vašim krásnym odkazom v „Triednej knihe“.
Práve kvôli vám všetkým sa Školský festival v Dunajskej Lužnej stal tradíciou, a nám “chutí“ písať jeho ďalšie
pokračovanie.
Tešíme sa na vás 4. augusta 2018 v areáli základnej školy v Dunajskej Lužnej.
Spolužiaci Milan, Maroš a o obec Dunajská Lužná.

uvítanie detí
Uvítanie detí do života sa konalo dňa
22.04.2017 o 10.00 hod. v sobášnej sieni
obecného úradu. Pozvaných detí narodených v mesiaci október až december 2016
bolo 30, z toho prišlo 23 detí.
Ďalšie Uvítanie detí do života sa konalo
23.9.2017, a to v dvoch etapách na tom
istom mieste o 10.00 hod. Pozvaných detí
narodených v mesiacoch január až apríl
2017 bolo 30, z toho prišlo 12 detí. O jedenástej hodine bolo pozvaných detí 26,
narodených v mesiacoch máj až jún 2017,
z toho prišlo 15 detí.
Je nám veľmi ľúto, že aj napriek vynaloženému úsiliu organizačného tímu, pekného
programu našich škôlkarov a malých darčekov pre deti a rodičov, je účasť na tomto podujatí nízka. Potešilo by nás, keby sa
tejto peknej akcie zúčastnilo viac rodičov
s deťmi, ktorí boli pozvaní.
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Informácia starostu obce
Vážení spoluobčania,
milí priatelia,
ďalší štvrťrok je za nami
a ja pre Vás píšem ďalší
príspevok o zaujímavostiach a dianí v našej obci.
Vari najväčší záujem prejavujete o investičné akcie.
Právom, prispievajú predsa
k zvýšeniu kvality života
v našej obci. Tu je teda ich
stručná bilancia.
Ukončené akcie: spevnená plocha na zbernom
dvore, rozšírenie parkovacích miest pri Materskej škole v časti Nová Lipnica a dokončenie
Morušovej ulice v spolupráci s firmou Imol, s.r.o. Celková hodnota
akcií cca 36 000 €.
Vysúťažené a zahájené akcie: oprava chodníkov na Kvetnej,
Dunajskej, Orechovej a časti Mariánskej ulice, oprava Spojnej ulice,
dokončenie MŠ v časti Nová Lipnica, úprava a rekonštrukcia priestorov školskej jedálne, rekonštrukcia parčíku pri erbe v centre obce.
Celková hodnota akcií cca 260 000 €.
Prebiehajúce verejné obstarávanie: nový chodník na Športovej
ulici, opravy chodníkov na Lipnickej ulici smerom k Tetis-u, od Kvetnej ulice po zastávku autobusu, oprava časti chodníka od Miloslavovskej a Jánošíkovskej ulice a od obecného úradu k erbu, oprava
časti komunikácie na Brezovej ulici, oprava odkvapových chodníkov v priestore Základnej školy a ďalšie. Celková hodnota akcií cca
130 000 €.
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Obec

Dubnica nad Váhom
Nemšová
Skalica
Dunajská Lužná
Dolný Kubín
Liptovský Hrádok
Žiar nad Hronom
Stará Turá
Námestovo
Vrbové

Akcie v štádiu prípravy verejného obstarávania, či stavebného
povolenia: prestavba bývalej budovy družstva odkúpenej obcou na
novú Základnú školu, autobusové zastávky na Lipovej a Malinovej
ulici, rekonštrukcia domu smútku v časti Jánošíková, oprava oplotenia na cintoríne v Novej Lipnici a časti chodníka na cintoríne v časti
Nové Košariská. Celková hodnota akcií cca 1 100 000 €.
Akcie plánované do konca roka 2018: chodník od Domovského
vzdelávacieho centra po zberný dvor a chodník od Kováčskej ulice
na Kalinkovo. Celková hodnota akcií 46 000 €.
Plánované investičné akcie nám mimoriadne komplikuje neprimerane náročná legislatíva. Verím však, že sa nám ich napriek
tomu podarí zavŕšiť úspešnou realizáciou.
Mám úprimnú radosť, že na úseku životného prostredia dosahuje naša obec veľmi slušné výsledky. V separovaní odpadu za rok
2017 sme medzi obcami nad 5 000 obyvateľov dosiahli veľmi pekné
4. miesto.
Rebríček triedenia odpadu v obciach, s ktorými spolupracuje
OZV ENVI-PAK
Veľmi sa teším, že sa nám na pre našu obec podarilo zabezpečiť schválenie nenávratného účelového príspevku od Ministerstva
životného prostredia SR vo výške takmer 164 000 €. Táto dotácia bude v plnej výške investovaná do nákupu bio-kompostérov.
Ide približne o 1 800 kusov. Vzhľadom na tento objem bude obec
doručovať zdarma bio-nádoby do každej domácnosti, ktorá je napojená na zber komunálneho odpadu.
Vážení spoluobčania, milí priatelia. Leto sa už naplno ujalo vlády
a my plánujeme, ako prežiť letné dovolenky a prázdniny. Z úprimného srdca Vám želám prijemné dni voľna plné odpočinku a regenerácie, veľa slniečka a krásne opálené tváre.
S úctou a vďakou
Štefan Jurčík, starosta obce

Efektivita

Vyťažiteľnosť

Body efektivity

Body
vyťažiteľnosti

Spolu
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štatistika o počte obyvateľov
stav obyvateľstva s trvalým pobytom
v obci Dunajská Lužná k 31.12.2016 bol 6296
prihlásených občanov na trvalý pobyt 355
narodených 101
odhlásených z trvalého pobytu 136
zomrelých 45
stav obyvateľstva s trvalým pobytom
v obci Dunajská Lužná k 31.12.2017 je
6571.
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OMAPO, o.z. – poskytuje 18 rokov prepravnú službu v mikroregióne Pridunajsko
Vážení spoluobčania, každoročne Vám
prinášame na stránkach obecného časopisu
Občasník informáciu o výsledkoch a význame
prepravnej služby. Je to sociálna služba, ktorú
poskytuje občianske združenie OMAPO v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
v spolupráci s obecnými úradmi mikroregiónu
Pridunajsko od roku 2000. Zmluva o spolupráci,
resp. o súčinnosti pri zabezpečení poskytovania
a financovania sociálnej služby – prepravnej
služby je vyjadrením úspešného a dlhodobého
verejno-mimovládneho partnerstva medzi o.z.
Omapo a obcami mikroregiónu Pridunajsko.
Mikroregión Pridunajsko združuje obce
Dunajská Lužná, Hamuliakovo, Kalinkovo, Miloslavov, Rovinka, ktoré sa nachádzajú neďaleko Bratislavy, nie sú od seba vzdialené veľkými
vzdialenosťami, čo podporilo možnosť realizácie projektu – zriadenie prepravnej služby
prostredníctvom sociálneho taxíka v septembri
2000.
Demografický vývoj spoločnosti vo všeobecnosti smeruje k zvyšovaniu podielu postproduktívnej časti obyvateľstva, nevynímajúc
daný mikroregión, kde táto kategória predstavuje 25 %, a bude mať zvyšujúci trend. Preto
je opodstatnené pripravovať projekty, ktoré pomôžu aj v živote seniorov. Je to najpočetnejšia
cieľová skupina, ktorá túto službu v mikroregióne využíva, ale aj v našej obci, viac ako 65 %.
Prepravná služba je určená cieľovým skupinám občanov mikroregiónu:
- občanom so zdravotným postihnutím
- seniorom
- invalidným dôchodcom
- rodičom s deťmi.
Ide predovšetkým o občanov, ktorí nie
sú spôsobilí premiestniť sa k vozidlu hromadnej dopravy, nastupovať a vystupovať z neho,
zvládnuť situácie počas prepravy, či orientovať
sa v cestnej premávke, ale aj o občanov, ktorí

cyklotrasa
Obec Dunajská Lužná sa v rámci
koncepčného riešenia dopravnej situácie v obci rozhodla realizovať cyklotrasu, ktorá prepojí v Dunajskej Lužnej hrádzu cez Kováčsku ulicu po Hlavnú ulicu,
pokračovať bude cez Košariská až po
železničnú stanicu a umožní obyvateľom rýchlo a bezpečne sa najmä v najexponovanejších ranných a poobedných
hodinách dostať bez problémov na železničnú stanicu. Spolu s posilnením
železničných spojov do Bratislavy tak
do budúcnosti pomôže obci odľahčiť od
neustáleho dopravného tlaku a urýchli
občanom každodenný presun za prácou
či štúdiom do hlavného mesta.

sa nachádzajú po úrazoch, či sú onkologickí pacienti alebo dlhodobo chorí. V ostatnom období sa využíva aj preprava pre občanov na invalidných vozíkoch.
Prevádzka je finančne zabezpečená prostredníctvom príspevkov jednotlivých obcí vo
výške 75 %, podľa odsúhlaseného algoritmu,
ako aj participujúcou čiastkou poberateľa služby – v roku 2017 to bolo v priemere 0,14 eur na
1 km, ako aj príspevkami o.z. Omapo získaných
v rámci 2% z daní a zo sponzorských darov.
Zmeny, ktoré pre občanov realizovaný projekt prináša, sú najmä v skutočnostiach, že prepravná služba je poskytovaná predovšetkým
pre zdravotne ťažko postihnutých občanov,
ktorým zabezpečujeme transport do zdravotných zariadení nielen ako samotnú dopravu,
ale aj so sprievodcovskou službou do verejných
inštitúcií. Sprievodcovskú službu v mnohých
prípadoch vykonáva vodič najmä pre osamelých občanov. Pre nich (najmä seniorov) je to
odstránenie pocitu nepotrebnosti, pretože ich
v rámci rôznych kultúrnych a spoločenských aktivít prostredníctvom tejto služby môžeme na
ne dopraviť, a nevynímajúc pre rodičov s deťmi
pomoc neodmysliteľná. Tí sa nemusia s kočíkmi
presúvať na rôzne terapeutické cvičenia, či na
rôzne iné aktivity. Prepravná služba je stále žiadaná, a to aj z dôvodu, že v mnohých prípadoch
ide nielen o odľahčenie príbuzných, ale najmä
o skvalitnenie života tých, ktorí našu pomoc
potrebujú. Dokazuje to aj počet prepravených
občanov z našej obce v ostatných piatich rokoch, ktorý bol viac ako 700-krát, tzn. takmer
2/3 z celkového počtu poskytnutí.
V roku 2017 bola prepravná služba poskytnutá našim občanom v 564 prípadoch.
Občianske združenie predkladá polročné
hodnotenie aj s menovitým prehľadom obci do
konca mesiaca po ukončení polroka v zmysle
uzatvorenej zmluvy.

Vodič s klientkou
Kde sa môžete dozvedieť o tejto službe
viac a ako vlastne funguje?
Ak službu potrebujete, stačí, ak sa najneskôr
deň vopred skontaktujete s manažérkou prepravnej služby na tel. č. 0907 365 572, ktorá Vám poskytne informácie o tejto službe. Cenník prepravnej služby je k dispozícii aj na obecnom úrade,
resp. aj na webovej stránke obce www.dunajskaluzna.sk/občan/Omapo-prepravná služba.
Záverom chcem aj touto cestou vyjadriť poďakovanie za ústretovosť poslancom OZ, starostovi obce v podpore tejto sociálnej služby, ale aj
zamestnancom o.z. – vodičovi, p. Milanovi Crhovi, ktorý už desiaty rok drží pevne volant auta,
ktorým presúva občanov na požadované miesta
od skorých ranných hodín, manažérke prepravnej služby, p. Mgr. Andree Tesárikovej, ktorej hlas
sa ozve v každom čase pri komunikácii s občanmi
od začiatku poskytovania služby, teda osemnásty
rok. V neposlednom rade chcem poďakovať našej kolegyni p. Ing. Andree Krakovskej, ktorá nezištne vedie účtovníctvo, spracúva mzdy a všetky
daňové dokumenty tiež od začiatku fungovania
tejto služby, ako aj ďalším kolegom v o.z., ktorí
nás rôznymi spôsobmi, často aj morálne, podporujú, aby sme v službe pokračovali.
Oľga Reptová
Štatutárna zástupkyňa o.z. OMAPO
foto: autorka A. Tesáriková

Trasa cyklotrasy je naplánovaná
v dvoch vetvách, a to objekt SO-01 Košariská – Hlavná a objekt SO-02 Hlavná –
Hrádza.
Povoľovací proces aj výstavba cyklotrasy sú naplánované na niekoľko etáp tak,
aby úseky vo vlastníctve obce boli občanom k dispozícii čo najskôr. Zároveň bude
prebiehať projekčná a majetkovoprávna
príprava stavby.
Nevyhnutnou súčasťou stavby bude
O ďalšom postupe prác Vás bude
aj výkup pozemkov v plánovanej trase.
obec
Dunajská Lužná priebežne inforObec Dunajská Lužná uzatvorila zmluvu
so spoločnosťou FISCHER & PARTNERS, movať prostredníctvom dostupných
s.r.o. Ružomberok, ktorá bude na zákla- médií.
Iveta Hanicová
de pripravovaných geometrických plánov
správa majetku, podnikatelia,
a znaleckých posudkov realizovať majetúzemný plán obce
kovoprávnu prípravu stavby.
Obecný úrad Dunajská Lužná
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Školský rok 2017/18 v Materskej škole
Rýchlym tempom sa opäť blíži koniec školského roka aj v našej škôlke.
Aj počas tohto roka na každom
elokovanom pracovisku sme s našimi
najmenšími strávili dni plné zaujímavých aktivít v oblasti športovej, environmentálnej, kognitívnej...
Po dobrých odozvách na minuloročný 1.ročník športovej olympiády
sme aj tento školský rok zorganizovali na futbalovom štadióne OFK 2.ročník Detskej športovej olympiády pre
predškolákov, ktorá sa, tak ako aj minulý rok, niesla v duchu športových
súťaží. Cieľom celého športového podujatia bolo prostredníctvom zaujímavých športových disciplín zvyšovať
záujem detí o pohyb, uvedomenie si
jeho potreby, ale najmä radosti zo
športovania a prekonávania samého
seba.
Predškoláci si tento deň veľmi
užívali aj za veľkého povzbudzovania
mladších škôlkarov a rodičov.
Dňa 17.4.2018 sme sa s deťmi (10
predškolákov) zúčastnili súťaže „Folklórna jar Juraja Jánošíka 2018“, kde
sa zúčastnilo 11 tanečných súborov

z MŠ a ZŠ. Pod vedením p. učiteľky
Jany Hrajnohovej sme v tejto tanečnej súťaži s našimi predškolákmi boli
ocenení a získali sme pekné 4. miesto, z čoho máme veľkú radosť.
Už sa tešíme na nový školský rok,
a aj do novovytvorených priestorov
nadstavby elokovaného pracoviska
na Lipnickej ulici. 		
Osobne som tomu rada, pretože
tento rok mám možnosť v dôsledku
zvýšenia kapacity materskej školy
o dve triedy (45 detí) uspokojiť kladným rozhodnutím väčšiu časť žiadostí
o prijatie dieťaťa na predprimárne
vzdelávanie v materskej škole. Počet prijatých žiadostí na školský rok
2018/19 bolo do tohto času 151 .
Takže nás ešte čakajú práce a prí
pravy interiéru týchto nových priestorov tak, aby sme v nich v septembri
mohli privítať našich nových škôlkarov.
Želám príjemné prázdniny, veľa
slnečných a pohodových dní s vašimi
deťmi.
Milka Hubertová
Riaditeľka materskej školy

Tanečníci na súťaži

Otvorenie Detskej športovej olympiády

Malí olympijskí účastníci

–>>>>>>– Aj im patrí naša vďaka –<<<<<<–
Posledný deň v škole je spojený s
poďakovaním. Temer každý žiak, aj
našej ZŠ Dunajská Lužná, bude v toto
posledné ráno školského roku kráčať s
kytičkou v ruke. Týmito kvetmi vyjadria svoju vďaku predovšetkým triednemu učiteľovi, prípadne aj pani riaditeľke, ako aj vychovávateľom, ktorí
sa o nich počas školského roku starali
v ŠKD.
Na úspešnom priebehu a absolvovaní školského roku u našich žiakov
majú najväčší podiel predovšetkým
pedagogickí zamestnanci, či už učitelia alebo vychovávatelia. Majú im
teda za čo žiaci poďakovať a opätovne
vyjadriť úctu za ich úsilie a námahu pri
ich vzdelávaní počas školského roku.
K zdarnému priebehu školského
roku však neodmysliteľne patrí aj
práca a služba tých, ktorí sa priamo
nepodieľajú na výchovno – vzdelávacom procese našich žiakov. Ale aby

to v škole fungovalo, a žiaci a učitelia, či vychovávatelia mali svoj určitý
komfort pre napĺňanie svojich úloh,
títo nepedagogickí zamestnanci našej
školy sú pre ZŠ veľmi dôležití.
Ktovie teda, či sa aj im ujde v posledný deň školského roku 2017/18
nejaká kytica, či kvet. Preto chcú byť
tieto riadky vyjadrením veľkej vďaky
zo strany žiakov, učiteľov a učiteliek,
vychovávateľov, rodičov, Rady školy,
za ich každodennú prácu pre Základnú školu Dunajská Lužná.
Komu konkrétne posielame kytičku a slovo ďakujem:
– pani tajomníčke Márii Hrajnohovej
– školníkovi Štefanovi Harušťákovi
– mzdovej úradníčke a personalistke
Valérii Rumanovej
– ekonómke Brigite Šestákovej
– upratovačkám: Zuzane Šnircovej,
Márii Rabinovej, Viere Jurčíkovej,

Dagmar Ondruškovej, Márii Cingelovej, Zuzane Ladiovej a Darine
Rabiovej.
K týmto nepedagogickým zamestnancom ZŠ treba pridať aj tie osoby,
ktoré sa starali o to, aby naše deti boli
po vyučovaní posilnené a najedené!
Hoci sú zamestnanci iného právneho
subjektu ako je základná škola, k životu a priebehu školských dní neodmysliteľne patria, a preto patrí naša
vďaka a kytička vďaky aj:
– vedúcej školskej jedálne Alžbetke
Némethovej
– kuchárkam: Zlate Mezejovej, Jane
Fojtovej, Hane Klimovej, Mirke
Muraňovej, Eve Habovej, Martine
Čaniovej a Renáte Žurkovej.
Ďakujeme Vám za Vašu prácu
a službu v školskom roku 2017/18.
Rada školy
pri ZŠ Dunajská Lužná
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elokované pracovisko nie je žiaden strašiak
V budúcom školskom roku sa budú tri triedy prváčikov učiť do odovzdania budovy poľnohospodárskeho družstva v elokovanom pracovisku – v MKS Dunajská Lužná. Priestory sú
už na vyučovanie v minulosti odskúšané, lebo
pred časom sa tam učili dve triedy prvostupniarov a v súčasnosti majú priestory k dispozícii
škôlkari.
Deťom v elokovanom pracovisku nebude
nič chýbať, pretože školský nábytok, tabule
a vybavenie budú mať rovnaké ako deti v škole.
Stravovať sa budú v priestoroch MKS a popoludní bude deťom k dispozícii školský klub detí,
takže odpadá sťahovanie do areálu školy, ako to
bolo v minulosti. Návštevu krúžkov mimo budovy MKS si budú však musieť rodičia zmanažovať
sami.

Rozdeľovanie detí, kto bude kde chodiť,
sme robili podľa vopred pripravených kritérií.
Do školy na Školskej ulici sme zadelili deti, ktoré
majú vo vyšších ročníkoch súrodenca, aby mali
rodičia všetky deti na jednom mieste a nemuseli chodiť z jedného miesta na druhé. Ďalším
kritériom bola vzdialenosť od školy. Na Školskú
budú chodiť deti zo Školskej ulice, z Veternej,
z Nových Košarísk od jazera a zo začiatku Lipnickej ulice. Deti, ktoré nemajú v škole súrodenca
a sú z ostatných lokalít, budú musieť absolvovať
1. ročník v elokovanom pracovisku. Prestávky
a telesnú výchovu budú tráviť počas pekných
dní na dvore, a v prípade nepriaznivého počasia
budú cvičiť v priestoroch sály.
Po ukončení rekonštrukčných prác sa prváci
presťahujú do bloku F, teda do budovy poľno-

tajná akcia najmenších
Viete čo znamená TAJNÁ? Opýtajte sa detí. Deti vedia aj, čo znamená AKCIA. A čo
znamená slovo NAJMENŠÍCH?
Tak sa už opýtajte tých detí! Ktorých? Predsa tých najmenších detí z tanečného odboru ZUŠ v Dunajskej Lužnej a detí z DaMFS Prvosienka v Šamoríne. Tie vám presne
povedia, čo to všetko spolu znamená. Predsa TAJNÚ AKCIU NAJMENŠÍCH! Stále neviete,
o čom to vlastne čítate? Tak prejdime na „dospelácku“ oficiálnu reč.
V dňoch 29.-30.4.2018 sa v priestoroch Miestneho kultúrneho strediska v Dunajskej
Lužnej uskutočnilo tanečné sústredenie pre najmladšiu vekovú kategóriu tanečného odboru ZUŠ v Dunajskej Lužnej a Detského a mládežníckeho folklórneho súboru Prvosienka
v Šamoríne. Áno, vidíte dobre. Škôlkari a prváci mali vlastné sústredenie s „prespávačkou
v kulturáku“.
Myslíte, že niekto plakal? Že sa niekomu cnelo? Že chcel niekto domov? Tak to ani
náhodou! Všetci mali v povinnej výbave okrem spacákov aj vankúšik a svojho plyšáka.
Že sa veľa tancovalo, to je jasné. A či sme ich unavili, aby sa im chcelo spať? Nuž, to
sa nám nepodarilo, a aj tak bola na rade najprv večera. Tú deťom vlastnoručne pripravili
najstaršie dievčatá tanečného odboru ZUŠ. MKS nám dalo k dispozícii aj kuchyňu. Za
túto vymoženosť i poskytnuté priestory im srdečne ďakujeme. No a „veľké baby“ musíme pochváliť. Skvelá večera – neostala jediná cestovinová vrtuľka. Dievčatá, môžete sa
vydávať.
Deti do spacákov dostalo až premietanie starých českých rozprávok. A to bolo teda
premietanie ako sa patrí, na celú stenu!
Ráno sa vstávalo celkom ľahko, hromadne. Deti čakali raňajky od veľkých báb a opäť
veľa veľa tanca. O obed sa nám postarali v Pizzerii San Marco. Polievočku a rezník nám
doviezli rovno do kulturáku. Opäť neostala ani omrvinka a pani Schwarzovej a kuchárovi
z pizzerie úprimne ďakujeme za ochotu.
Myslíte, že toľko vzrušenia by pre také malé deti stačilo? Zabudnite. Po krátkom oddychu pri rozprávke sme sa hodili do krojov a šup ho na námestie stavať máj.
Tak už viete, čo je Tajná akcia najmenších? A myslíte, že bola posledná? Hádajte!
Katarína Schwarzová

Spoločné raňajky
– chutné a bez reptania

hospodárskeho družstva. Želajme si spoločne,
aby to bolo čo najskôr.
PaedDr. Iveta Slobodníková, riaditeľka ZŠ

dúhový plot
v základnej škole
Na podnet rady rodičov sa oteckovia a mamičky rozhodli skrášliť prostredie školy, v ktorom ich ratolesti trávia
svoj čas tým, že vymaľujú školský plot. Priznám sa, že som
s obavami prichádzala v sobotu 26.mája 2018 do areálu,
koľko rodičovských duší si nájde čas a príde na ohlasovanú brigádu. Lebo chodiť na brigádu nie je práve,, in“. Po
krátkom čase som však ostala v nemom úžase, pretože
pri spisovní účastníkov som zapísala dve strany formátu
A4. Čo ma ešte viac potešilo, že niektorí rodičia priniesli
so sebou aj deti, ba bola aj rodina, ktorá priviedla aj príbuzných a známych. Pre veľký nápor maľujúcich sme sa
s jedným z ochotných rodičov dvakrát točili do Rovinky
po farbu, štetce aj brúsny papier. Pani zástupkyňa zasa
nestíhala farbu distribuovať dychtivým brigádnikom. Výsledkom bol už po troch hodinách krásne natretý a jagavý
plot, ktorý z diaľky signalizuje: ,,Tu je naša škola!“
Pre ťažko pracujúcich brigádnikov škola pripravila pitný režim. Rušné sobotňajšie dopoludnie oživovali svojou
prítomnosťou aj rodičia, ktorí si chodili po rozhodnutia
o prijatí žiakov do 1. ročníka. V telocvični a pred ňou sa
zasa zgrupovali účastníci školského florbalového turnaja.
Bola som pyšná, že naša škola má takých aktívnych
rodičov, a že to v nej žije. Veľmi pekne im ďakujem a verím, že prídu aj na druhé kolo, aby sme plot domaľovali
až do konca.
Iveta Slobodníková, šťastná riaditeľka
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venčekový ples
Už po niekoľkýkrát sa žiaci 9. ročníka, účastníci kurzu spoločenského
tanca, stretli na záverečnej akcii kurzu - venčekovom plese. Tentokrát sa
uskutočnil v MKS v našej obci. Cieľom
plesu bolo ukázať rodičom ich deti
v inom – vážnejšom, dospeláckom
svetle.
Žiaci absolvovali trojmesačný
kurz v rámci predmetu rodinná výchova, na ktorom sa učia nielen variť,
ale aj tancovať, lebo tanec ich bude
sprevádzať v živote na rôznych rodinných či spoločenských podujatiach.
Za pomerne krátky čas si deviataci
osvojili základy rôznych druhov spoločenských tancov. Niektorým to išlo
lepšie, iní na parkete bojovali sami so
sebou, ale nevzdávali sa a správali sa
veľmi dôstojne. K slávnostnej atmosfére večera prispeli pekne vyzdobe-

né stoly, krásne šaty účastníkov kurzu
i rodičov. Súčasťou programu bolo
i vystúpenie trénerov – Margaréty
Klimovej a Roberta Ďuriša z Klimodance studia, ktorí celý kurz i venček
zastrešovali. Obaja sa počas večera
predstavili svojimi profesionálnymi
tanečnými kreáciami. Na parkete
v rámci programu sa objavili aj žiaci
tanečného krúžku, ktorí sa stretávajú na tréningoch v našej škole každý
utorok a štvrtok.
Súčasťou venčeka bola aj súťaž
o najkrajší venček, ktorý dievčatá
samy zhotovovali a odovzdávali pri
tanci najlepšiemu tanečníkovi. Chlapci
mali zasa súťaž o najkrajší náhrdelník,
ktorí odovzdávali najlepšej tanečníčke. Podľa sčítania venčekov a náhrdelníkov venčekovým kráľom sa stal Lucas Lánsky a kráľovnou Katka Schwar-

zová. Ovenčení šerpou pôsobili ako členovia nejakej kráľovskej
rodiny. Dojemný bol aj pohľad na oteckov s dcérami a mamičky so synmi, ktorým bol venovaný jeden z tancov večera. Pani
prednostka Hanuliaková bola za svoju odvahu tancovať jabĺčkový tanec odmenená darčekovým balíčkom. Zvíťazila, lebo v tanci s partnerom dokázali udržať jablko na čele najdlhšie.
Celý kurz pre žiakov bol hradený z prostriedkov ZRPŠ.
Verím, že žiakom aj rodičom ostanú na túto akciu pekné
spomienky a skúsenosti z kurzu deťom spravia v budúcnosti
dobrú službu.
PaedDr. Iveta Slobodníková, riaditeľka ZŠ

Naša Základná umelecká škola
Aj tento školský rok, 6. júna 2018, sme usporiadali v Miestnom kultúrnom stredisku Dunajská Lužná náš Absolventský koncert, kde vystúpili žiaci vyšších ročníkov a žiaci končiaci prvý stupeň základnej
umeleckej školy. Počuli sme prednes talentu, precíznosti a vytrvalosti.
Sme hrdí na naše talentované deti, ktoré viedli osemročnou cestou
naši pedagógovia. Pripravili nám skvelý hudobný zážitok.
Nový vietor do plachiet dostala ZUŠ Dunajská Lužná vo februári
2018. Na obecnom zastupiteľstve bolo prijaté uznesenie, na základe
ktorého sme získali priestory v bývalej budove PD Úsvit, kde momentálne sídli Polícia. Obecný úrad Dunajská Lužná má teraz za úlohu zadať
verejné obstarávanie, ktorým vyberie projektanta pre prispôsobenie
týchto priestorov potrebám ZUŠ a bude sa môcť realizovať ďalší postup. Tieto priestory (svetlotechnicky nevyhovujúce pre triedy ZŠ), by
mali slúžiť predovšetkým hudobnému odboru ZUŠ. Výtvarnému odboru bola rozhodnutím poslancov vrátená miestnosť na prízemí kultúrneho domu (vchod z dvora). Tento trend nasvedčuje tomu, že by
ZUŠ v budúcnosti mohla vykonávať svoju výchovno-vzdelávaciu prácu
v priestoroch dnešnej Polície a Kultúrneho domu. Chceme sa poďakovať tým poslancom, ktorí za nami stoja a ktorí nám vybojovali priestory
potrebné pre prácu s našimi deťmi.
V tomto školskom roku navštevovalo ZUŠ 296 detí, z toho 292 detí
s trvalým pobytom v obci Dunajská Lužná. Rozdelení boli do 4 odborov: Hudobný odbor navštevovalo 110 detí. Výtvarný odbor navštevovalo 90 detí. Literárno-dramatický odbor navštevovalo 6 detí. Tanečný
odbor navštevovalo 90 detí.
Školský rok 2017/2018 bol úspešný pokiaľ
ide o ocenenia našich detí. Naši výtvarníci získali popredné miesto v Lidiciach. Spevácka
trieda získala 2. miesto v súťaži Malokarpatský
slávik v Budmericiach.
Týmito oceneniami sa odprezentoval nie
len talent detí z Dunajskej Lužnej, ale sa aj
spropagovalo dobré meno Dunajskej Lužnej
na Slovensku i vo svete. Veru, nie každá, ba ani
stredisková obec sa môže pochváliť pôsobením
aj ZUŠ, v ktorej deti získavajú vzdelanie v umení. Myslíme si, že zvlášť v dnešnej internetovej
dobe je vzdelávanie aj v tejto oblasti mimoriadne dôležité. Pôsobenie aj ZUŠ v Dunajskej Luž-

nej, preto robí Dunajskú Lužnú atraktívnejšou aj v oblasti základného
vzdelávania detí.
Základná umelecká škola v Dunajskej Lužnej do konca školského
roku pripravuje ešte Záverečný koncert, 20. júna 2018, kde okrem
hudobného odboru ukáže svoje predstavenie literárno-dramatický odbor, deti nám zahrajú rozprávku. Tanečníci z tanečného odboru v krásnych kostýmoch predvedú svoje kreácie a príjemnú atmosféru bude
dotvárať výstava výtvarných prác detí z výtvarného odboru.
Taktiež nás ešte čaká a ZUŠ si vás dovoľuje pozvať na Benefičný
koncert, ktorý usporiadame 28. júna 2018 o 16:00 hod. v Rímskokatolíckom kostole v Dunajskej Lužnej a podporíme ním zbierku na rekonštrukciu historického organu. Všetci ste srdečne vítaní, svoje umenie
predvedú naši najlepší žiaci.
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pán E R N E S T – J O Z E F N É M E T H st.

V rubrike ocenených občanov v rámci každoročného konania Dňa
obce predstavujeme ďalšieho z nositeľov CENY STAROSTU OBCE, ktorú
si pán ERNEST – JOZEF NÉMETH prevzal z rúk starostu obce Dunajská
Lužná, pána Štefana Jurčíka, v septembri roku 2017. A to za dlhoročnú
prácu v oblasti životného prostredia, zabezpečenie vzdelávania v ovocinárskej oblasti a vedenie záhradkárskej organizácie v Dunajskej Lužnej.
Pán Németh, gratulujeme. Ďakujem Vám, že ste prijali pozvanie na
rozhovor. Dovoľte začať zaujímavým citátom Karla Čapka: „Proti všetkému zdaniu záhradník sa nerodí zo semena, výhonku, cibule, hľuzy, ale
vzniká skúsenosťami, okolím a prírodnými podmienkami. Verím, že súhlasíte. Vaše začiatky v oblasti záhradkárstva určite neboli jednoduché.

ročne organizujete spolu so svojimi súputníkmi výstavy ovocia, zeleniny,
kvetov, ruží.
Každú z týchto výstav organizujeme, samozrejme, podľa obdobia
„dospievania“. Výstava ruží v mesiacoch máj-jún, výstava ovocia a zeleniny po dozretí plodov. Treba pripomenúť, že na týchto prezentáciách môžeme vidieť aj výsledky ručných prác našich trpezlivých a zanietených spoluobčanov, ako aj trofeje zdatných poľovníkov. K pestovaniu ruží, k tejto
krásnej záľube, ma nasmeroval môj kvalitný mentor Ing. František Glváč.
Veľmi si vážim jeho odborné vedomosti, zanietenosť, inšpiráciu.
Súhlasíte s názorom, že trpaslíci resp. iné drobné výtvory ľudských
rúk patria viac do rozprávok ako na záhradku?
Každému podľa jeho individuálneho vkusu. Aj keď ich môžeme považovať za gýčovité, svojím spôsobom osviežia či už predzáhradku alebo aj
menší priestor v záhrade.
Rozčlenenie Vašej záhrady je veľmi estetické. Ako tento efekt dosahujete?
Presvedčením, že moja činnosť a práca v záhrade je dominantná podľa potreby v danom časovom období. Vyžaduje si to však schopnosť pre
mieru odhadu.
Človek má aj svoje fyziologické vlastnosti, ktoré súvisia aj s prijímaným druhom potravy. Vzhľadom na Vašu záľubu – konzumujete viac zeleninu, ovocie alebo mäso?
Milujem paradajky, papriku akéhokoľvek druhu, aj veľmi ostrú s veľkým kusom domácej slaniny a pečeným bôčikom. A preto tak dobre vyzerám (jemný smiech). Mám veľmi rád úplne dozreté marhule.
Máte pri Vašej práci čas aj na odpočinok - len tak na polihovanie?
Ale áno, hlavne v zimnom období. Pritom čítam akýkoľvek druh literatúry a aktuálne časopisy. Veľmi rád mám spoločnosť mojej šarmantnej
manželky, ktorá mi spríjemňuje chvíle nielen pri práci. Dovoľte mi vyjadriť
manželke veľkú úctu a vďaku za jej podporu.

Pán Németh prezentuje svoju prácu
S citátom Karla Čapka bytostne súhlasím. Ak by som mal hovoriť
o mojich pestovateľských začiatkoch, neboli príliš zložité a namáhavé.
Pravdepodobne touto informáciou mnohých prekvapím, ale situáciu,
mne ako mladíkovi, veľmi zjednodušili moji rodičia. Tí ma mnohému
naučili, nechali mi záhradu takpovediac v rozpuku s veľkým množstvom
ovocných stromov (jablone, hrušky, slivky, marhule, ringloty, višne). Ale
aj vďaka podpore pána Čániho – odborníka na záhradníčenie – som začal
vysádzať vinič. Pestovaniu tejto úžasnej kríkovitej a zdraviu prospešnej
rastliny sa venujem do dnešných čias. Podotknem však, že rozloha našej
rodinnej záhrady už nie je taká veľká ako pôvodne. Ukrojila z nej stavba
väčšieho rodinného domu.
Dovolím si odvolať sa na súčasné poznatky z archeológie, ktoré nás
obohacujú o poznanie, že obyvateľstvo na území Slovenska poznalo
a konzumovalo ovocie už v hlbokom praveku, a to nielen v teplejších oblastiach, ale aj na Orave a na Spiši. Výskyt mnohých atraktívnych druhov
ovocných drevín na našom území prispieval k trvalému usadzovaniu obyvateľstva, a tak aj k jeho kultúrnosti.

Čo odkážete našim čitateľom?
Vážme si zelené rastliny. Majú v ekosystémoch nezastupiteľnú úlohu
výrobcu ústrojnej hmoty a lapačov slnečnej energie. Význam zelených
rastlín vo voľnej prírode i v kultúrnej krajine obhospodarovanej človekom
je najlepšie poznať na toku energie, jednosmerne odovzdávanej medzi
výrobcami, spotrebiteľmi a rozkladačmi v ekosystémoch. Privítam a budem sa tešiť väčšiemu záujmu mladých ľudí o túto atraktívnu prácu.
Pán Németh, ďakujem za rozhovor a čas, ktorý ste venovali všetkým
čitateľom Lužnianskeho spravodaja a Vašim priaznivcom.
Zhovárala sa Ing. Tatiana Uličná

Je Vašou veľkou zásluhou, že ako aktívny pestovateľ ste nesmiernou
mierou prispeli ku kvalitnému rozvoju celého nášho regiónu Podunajsko.
Žijete v našej obci desiatky rokov. Ktorému druhu ovocných drevín sa najviac darí?
Veľká vďaka, darí sa všetkým druhom ovocných drevín.
Pán Németh, ste aj predsedom Slovenského záhradkárskeho zväzu
v Dunajskej Lužnej, ako aj člen Slovenskej ružiarskej spoločnosti. Každo-

Na výstave ruží v spoločnosti návštevníčok
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Spomienková slávnosť
pri 99. výročí tragickej smrti M.R. Štefánika
V predvečer výročia tragickej smrti M.R.
Štefánika sa tradične v máji, tento rok opäť 3.
mája, konala regionálna spomienková slávnosť
na Košariskách, v jeho rodnej obci, najskôr
v ev. kostole na Službách Božích, na nádvorí
rodného domu, ako aj na Bradle. Dopoludnia
bola tiež spomienková slávnosť – Vlastenecká
pochôdzka u nás v obci, v Ivanke pri Dunaji, ale
aj v Šamoríne. Počasie bolo po dlhom čase prekrásne. Pred ôsmou hodinou ráno sme pochodovali spred ZŠ spolu so žiakmi, pedagogickým
zborom a ostatnými účastníkmi smerom ku ev.
kostolu. Vlasteneckú pochôdzku organizuje
MO Matica Slovenska spolu s ostatnými subjektmi (obec, ZŠ, ECAV, OFK, pobočka Spolku
rodákov M.R.Štefánika a zväz chovateľov holubov, MKS) pri príležitosti tragickej smrti M.R.
Štefánika. Tento rok opäť s hudbou Ministerstva vnútra. Hrdo ako po minulé roky prišiel
zástup so všetkou pietou a úctou k evanjelickému kostolu, pred ktorým je pamätníček – busta
nášho rodáka – velikána M. R. Štefánika. Pietna
časť začala slovenskou, ale aj českou hymnou.
V tomto roku si pripomíname 100. výročie vzniku 1. ČSR, aj preto odznela česká hymna. Po
akte položenia kvetov k pomníku otvoril spomienku a privítal všetkých účastníkov pán Bajaník, hlavný organizátor. Vo svojom príhovore
pripomenul cieľ tradície Vlasteneckej pochôdzky, ktorý je najmä v priblížení tejto osobnosti
mladej generácii. Pred vstupom do kostola vypustili členovia ZO Chovateľov holubov holuby
ako symbol slobody. Ďalšia časť spomienky sa
konala v priestoroch evanjelického kostola,
kde nás privítala evanjelická farárka p. Ružeková. Žiaci predniesli krátky program – zo života
M.R.Štefánika, báseň a piesne z podbradlianskeho kraja, ktorý pripravila pani učiteľka Soňa
Jáchimová v spolupráci s pobočkou Spolku rodákov M.R.Štefánika. K účastníkom sa už tradične prihovoril aj starosta obce, pán Štefan
Jurčík a predsedníčka pobočky Spolku rodákov
M. R. Štefánika v Dunajskej Lužnej. Zástupkyňa

(Po)Fašiangové
stretnutie

Pohľad na účastníkov fašiangového stretnutia

Spolku pozdravila účastníkov stretnutia, poukázala na význam úcty, ktorú máme preukazovať
osobnostiam nášho národa a priblížila účastníkom výnimočné, ale málo známe skutočnosti
zo života M.R.Štefánika. Boli to informácie
o jeho láske k astronómii a k jeho odkazu, ktorý je stále aktuálny. Je to najmä odkaz k úcte
a snahe vzdelávať sa, záväzku k službám národu, k láske k ľuďom a ku krajine, ktorá je našou
domovinou a vyzvala účastníkov k životu podľa jeho najznámejšieho kréda „Veriť, milovať,
pracovať“. Informovala účastníkov o výtvarnej súťaži medzi žiakmi ZŠ a ZUŠ pod názvom
„M.R.Štefánik je aj po 100 rokoch medzi nami“,
ktorá bude vyhodnotená do konca školského
roku. Tiež poďakovala členom a sympatizantom
pobočky Spolku rodákov M.R.Štefánika za každoročné jarné upratanie Parku a priestoru pred
ev. kostolom. Po speve hymnickej piesne „Kto
za pravdu horí“ sa spomienková slávnosť v Dunajskej Lužnej skončila, a časť žiakov, ale aj ostatných účastníkov, sa presunula do Ivanky pri
Dunaji. Pri mieste jeho tragickej smrti sa stretlo
veľa významných predstaviteľov, od zástupcov veľvyslanectiev Ruska, Srbska, Talianska,
zástupcov MS a ďalších predstaviteľov verejného a spoločenského života, ktorí vzdali úctu
a spomienku nášmu spoluzakladateľovi prvého
spoločného štátu. Veľa sme neoddychovali a po
slávnosti v Ivanke sme cestovali do Priepasného, Košarísk, na Bradlo. Na všetkých miestach
sme si uctili jeho tragickú smrť. Nakoniec na
druhý deň, 4. mája, sme sa v podvečerných
hodinách zúčastnili aj spomienkovej slávnosti
pri Dunaji v Bratislave pri jeho soche a uzavreli
spomienkovú púť na jeho tragickú smrť.

Pohľad na účastníkov pietnej časti pochôdzky

Pohľad na účinkujúcich v programe

Pri hymnickej piesni

Za účastníkov Oľga Reptová
Foto: A.Tesáriková, L.Ekhardtová – Czere

Priepasné po položení kvetov
Spolok rodákov má ambíciu pokračovať v tradícii pripomienky na fašiangy v živote našich predkov. Členovia a sympatizanti prijali pozvanie v poradí na druhé takéto stretnutie, ktoré sa konalo 16.
februára v školskej jedálni ZŠ. K účastníkom sa prihovoril aj prítomný zástupca starostu obce, p. Ján
Mosný, ml. V programe bola ponuka ochutnávky sladkých dobrôt – fánok – Božích milostí, či triesok,
mnohých druhov pagáčikov, ale aj iných koláčikov, ktoré upiekli naše šikovné členky. Potvrdilo sa,
že nezabúdame na receptúry našich mám, či starých mám. Fašiangy nám pripomenulo aj 25 členov
detského folklórneho súboru Prvosienka pod vedením pani Ľudmily a Soni Jáchimovej, ktorý pôsobí
pri ZUŠ. Deti spievali, tancovali a pri pochovávaní „basy“ tak plakali, že sme im takmer uverili. Vyprevádzali a ďakovali sme im dlhotrvajúcim potleskom. Stretnutie malo okrem uvedenej ochutnávky
dobrôt a kultúrneho občerstvenia aj informačný charakter o činnosti za rok 2017, ale aj o pláne na
rok 2018. V rámci bodu „Rôzne“ bola prezentovaná informácia o prácach na Kronike, ktorú vedie
naša sympatizantka, pani Mária Ducková-Adamcová, ktorej sme tiež úprimne zatlieskali a vyjadrili
našu vďaku. Je v nej zaznamenaný život pobočky Spolku od roku jej založenia – 2006 až po súčasnosť.. Minútou ticha sme si uctili pamiatku členov, ktorí nás v ostatnom roku opustili, a to: pp. Eva
Kazíková, Ivan Hrajnoha a Vlasta Kroupová.
Za poskytnutie priestorov ďakujeme vedúcej školskej jedálne pri ZŠ, pani Betke Némethovej. Za
zdarný priebeh stretnutia ďakujeme všetkým členom a sympatizantom, ktorí akýmkoľvek spôsobom
prispeli (príprava priestorov, za koláčiky, čaj, kávu, chlebíky, za kultúrny program, za fotodokumentáciu a aj za dobrú náladu). Nemenujem, lebo by to bol takmer celý zoznam členov pobočky.
Širšiu fotodokumentáciu si môžete pozrieť na web stránke obce v časti „Spolok rodákov rok 2018“.
O. Reptová, autori fotodokumentácie: pp. Andrea Tesáriková, Milan Liška
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OKIENKO DO MINULOSTI OBCE – Dychovka JRD ÚSVIT pri Dunaji
V minulom čísle Lužnianskeho spravodaja sme zaspomínali na dychovku Lužanka, ktorá bola pokračovateľkou predchádzajúcej
dychovky JRD Úsvit pri Dunaji. A práve v tomto príspevku oživíme spomienky na založenie a bohatú históriu dychovky JRD Úsvit pri
Dunaji.
PO STOPÁCH TRADÍCIE
Myšlienka založiť dychovú hudbu v našej obci sa v 70.
rokoch minulého storočia zrodila spontánne. Nedá sa
presne zistiť, kto bol iniciátor, ale zrejme spomienka
na niekdajšiu slávnu dychovú hudbu hasičského zboru
v obci Dénesd (pôvodné meno obce Jánošíková)
u záujemcov o hru na hudobný nástroj vyvolala
nostalgiu a možno i snahu založiť dychovú kapelu. Veď
u pána Karola Szeibeczedera st. boli uložené hudobné
nástroje tej slávnej dychovky z roku 1924 – Dénesdi
zenekaru, ktorej fotografiu prikladáme.
ZAČIATKY DYCHOVKY JRD ÚSVIT PRI DUNAJI
Začiatkom 70. rokov minulého storočia Jozef Szeibeczeder, Karol Rummer a Jozef Franko vybrali uschované
hudobné nástroje bývalej hasičskej dychovky, začali sa
schádzať u Frankových a vyhrávať len tak pre seba. A to
bola prvá predzvesť a predpoklad k vytvoreniu dychovej
kapely. Skupinku nadšencov podchytil učiteľ pán Jozef
Rummer, ktorý aj predtým viacerých záujemcov učil
hrať na nejaký hudobný nástroj. Pán Jozef Rummer začal pravidelné nácviky so skupinkou hudobníkov, pripravoval pre nich noty, a z tejto skupinky nadšencov v roku
1973 vznikla dychová kapela. Medzi prvých členov dychovky patrili Jozef Szeibeczeder, Jozef Franko, Alexander Reindl, Karol Rummer, Jozef Reindl, Štefan Hauke,
Karol Szeibeczeder st., Milan Hrajnoha, Rudolf Linka,
Ferdinand Sipos, Peter Rigo, Peter a Ladislav Csomorovci
z Rovinky, Vendelín Jurányi z Kalinkova. Členovia dychovky spočiatku využívali hudobné nástroje, ktoré zostali
po hasičskej dychovke z 20. rokov minulého storočia.
Keďže však tieto boli v inom ladení, prosperujúce JRD
Úsvit pri Dunaji zakúpilo nové hudobné nástroje a dychovka začala účinkovať pod patronátom JRD s názvom
ÚSVITČANKA – dychová hudba JRD Úsvit pri Dunaji.
V 70. rokoch každú nedeľu popoludní dychovka striedavo vyhrávala v parku v Nových Košariskách a za kostolom v Jánošíkovej.
DYCHOVKA VYHRÁVALA NA MNOHÝCH PODUJATIACH
V 70. a 80. rokoch minulého storočia dychovka spestrovala mnohé podujatia JRD, obce i spoločenských
organizácií. Slávnostné odovzdávanie nových objektov
v obci sa tiež nezaobišlo bez dychovky a spoluobčanov vyprevádzala i na poslednej ceste. Vyhrávala však
i na plese Slovenského červeného kríža v Parku kultúry a oddychu v Bratislave. Koncom 70. rokov minulého
storočia pán Jozef Rummer sa pre vysoký vek rozhodol
skončiť na poste kapelníka. Novým kapelníkom sa stal
pán Ferdinand Sipos. Keď v roku 1978 JRD Úsvit pri Dunaji dostalo od obce do dlhodobého prenájmu bývalý
kultúrny dom v časti Jánošíková, dychovka v ňom našla
vhodný priestor na pravidelné nácviky. Raz týždenne
sa z kultúrneho domu do okolia šírili tóny dychových
hudobných nástrojov sprevádzané spevom speváčok
Marty Krásnej a Anny Vassovej.

1924, dychová hudba Dénesdi zenekar

1973, dychovka v parku v Nových Košariskách, kapelník pán Rummer chrbtom

1975, členovia dychovky na cintoríne pri vyprevádzaní spoluobčana na poslednej ceste

PRVOMÁJOVÉ OSLAVY S DYCHOVKOU
Prvomájové oslavy, ktoré sa v rokoch 1975-1989 konali na futbalovom štadióne, boli nemysliteľné bez dychovej hudby. V dopoludňajších hodinách
vyhrávala do pochodu v prvomájovom sprievode a popoludní do tanca na
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1976, slávnostné otvorenie
pohostinstva v časti
Nové Košariská

1985, Marta Krásna
a Anna Vassová
spoluúčinkujú s dychovkou
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1986, dychovka v kultúrnom dome v Kalinkove na podujatí JRD Úsvit

1978, členovia dychovky: horný rad zľava Jozef Szeibeczeder,
Jozef Franko, Milan Hrajnoha, Eugen Kaizer, Ladislav Csomor,
Jozef Reindl, Alexander Reindl, Rudolf Linka, Karol Rummer,
Vendelín Jurányi a kapelník Ferdinand Sipos, dolný rad zľava
Peter Rigo, Peter Csomor, Karol Szeibeczeder st., Štefan Hauke

1978, dychovka spestruje prvomájové popoludnie

1980, z osláv 1. mája na futbalovom štadióne

1980, dychovka vyhráva na prvomájovej veselici

1983, 1.máj, tretí zľava 10-ročný Ferko Reindl
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1983, speváčky Anna Vassová a Marta Krásna s dychovkou
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2003, Lužanka v sprievode k odhaleniu tabule na zvonici v časti N. Lipnica

prvomájovej veselici. Postupne niektorí starší hudobníci prestali
v dychovke hrať, pridávali sa však ďalší hudobníci: Rudolf Ergang,
Eugen Kaizer, Vilo z Bratislavy (priezvisko si nepamätáme), Jozef
Šarközy, Tibor Mrázik, Juraj Lehotský, Ondrej Rabina. Kapelník pán
Sipos svojou prirodzenou vodcovskou autoritou stmeľoval kolektív dychovky, a aby dychovka mala vždy pokračovateľov, predvídavo zapájal do jej radov i veľmi mladých a nádejných hudobníkov.
V rokoch 1983-85 v kapele hrali 9-10 roční hudobníci, Ferko Reindl, Maroš Reindl a Evžen Boršódy (vnuk F. Siposa).
ČLENOVIA ÚSVITČANKY SA OPÄŤ ZIŠLI V LUŽANKE
Od novembra 1989, v období zamatovej revolúcie a po nej, sa
v obci neorganizovali žiadne podujatia, kde by účinkovala dychovka. A tak Úsvitčanka prestala verejne vystupovať a svoju činnosť
zamerala len na občasné vyhrávanie v priestoroch novej budovy JRD Úsvit a postupne zanikla. Prešlo šesť rokov a na podnet
Kultúrnej komisie Obecného zastupiteľstva pán Ferdinand Sipos
koncom roka 1996 opätovne oslovil bývalých členov dychovky
a v spolupráci s obecnými orgánmi znovu založil dychovú kapelu,
ktorá už niesla názov Lužanka (históriu Lužanky sme priblížili v minulom čísle Lužnianskeho spravodaja).

2010, dychovka Lužanka vyhráva pred MKS

Použité zdroje:
Kronika obce Dunajská Lužná
Za pomoc pri príprave príspevku a poskytnuté fotografie
ďakujeme: Jozefovi Frankovi st., Veronike Szeibeczederovej,
Marošovi Reindlovi, Marike Crhovej.
Fotografie: archív členov dychovky, archív obce
Pripravili: Mária Ducková-Adamcová, Eva Pavelková
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Deň rodiny 2018
V roku 1993 vyhlásila Organizácia spojených národov 15. máj
za celosvetový Deň rodiny.
Aj naša obec Dunajská Lužná pripravila k tomuto sviatku podujatie s rovnakým názvom. Tri roky po sebe sme do jedného celku
skĺbili krásne a vzácne rodinné sviatky – Deň detí, Deň matiek
a Deň otcov. Veď predsa deti patria mame a otcovi a rodičia prináležia svojim deťom.
Skvelý obecný priestor ihrisko Jama nám v sobotu 19. mája
opäť dal možnosť pripraviť na toto podujatie rôzne aktivity pre
všetkých – malých, väčších, hravých alebo len tak prizerajúcich sa.
Veľmi nás teší, že počet návštevníkov sa zvýšil oproti minulým rokom viditeľne. Prispelo k tomu krásne počasie po dlhom období
chladu a dažďa, ale hlavne nové aktivity a atrakcie. V kováčskej
dielni pána Ivana Šarközyho si odvážlivci mohli nielen skúsiť kováčsku zásteru, kliešte a nákovu, ale každý bol odmenený aj drobným príveskom. Za hrnčiarskym kruhom v keramickej dielni pána
Moravčíka sa zase pokúsili malí nadšenci vyčarovať vázičku, džbánik či iné nádobky. A nebolo veru ľahké udržať tancujúcu formu
na krútiacom sa kruhu. Ďalšia tvorivá dielnička bola zameraná na
vytváranie papierových farebných stojančekov na rôzne účely, veľká farebná mozaika s témou Deň rodiny bola spoločným dielom
„okoloidúcich“. Veľké rady na maľovanie na tvár, jazdu na koňoch
či iné aktivity dali nám, organizátorom, jasný signál, aby sme na
budúci rok obohatili toto podujatie o ďalšie atrakcie tak, aby sme
zabezpečili komfort pre vás všetkých. Šikovnosť bola doménou
tých, ktorí mali odvahu vyskočiť na chodúle a zvládnuť vytýčenú
trasu. Najmä najmenších, či o pár rokov starších, zaujala cirkusová
škola CirkusKus a ich cirkusový workshop. Skrátka, bolo sa na čo
pozerať, čo vyskúšať!
Nuž, keďže poznáme silu zázračného slovka ĎAKUJEM, aj tu
na stránkach obecného periodika chceme poďakovať za pomoc
pracovníkom z hospodárskej správy obecného úradu a za sponzorstvo firme Dobré jablká, Klubu Ostrov a agentúre Promo Activity.
Veľké ĎAKUJEME aj všetkým, ktorí sa prišli v toto sobotňajšie
popoludnie zabaviť a tráviť čas so svojim najmilšími.
Za organizátorov
Jana Valašíková, MKS

Cirkusová škola pritiahla veľa detí

Farby sú vždy lákavé – aj na tvárach detí

Možno budúci kováči

Spoločná grafika Dňa rodiny
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Výročná členská schôdza základnej organizácie
Jednoty dôchodcov Slovenska (JDS) v Dunajskej Lužnej
Dňa 24. marca tohto roku sa v spoločenskej sále MKS v Dunajskej Lužnej uskutočnila Výročná členská schôdza základnej
organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska
(JDS) v Dunajskej Lužnej. Do krásne vyzdobenej spoločenskej sály sa začali prví
účastníci schádzať už o 13,30 hod a spoločne s nimi postupne prichádzali aj rodičia s deťmi z Materskej školy na Lipnickej
ulici, ktoré pod vedením pani učiteľky Kozákovej pripravili v úvode schôdze veľmi
milý program, za čo deťom, pani učiteľke
a trpezlivo deti doprevádzajúcim rodičom
aj touto cestou čo najúprimnejšie ĎAKUJEME. Rokovanie schôdze otvorila predsedníčka JDS v Dunajskej Lužnej pani Mária
Ester Awwadová, ktorá privítala hostí rokovania - starostu našej obce pána Štefana
Jurčíka a delegáta Okresného výboru JDS
Senec pána Krajčího, predsedu Základnej
organizácie JDS v Miloslavove.
Po úvodných slovách pani predsedníčky, oboznámení s počtom 92 prítomných
členov, prečítaní pozdravného listu z Ústredia JDS, schválení programu rokovania Výročnej schôdze a schválení členov
mandátnej, volebnej a návrhovej komisie,
sme si vypočuli správu o činnosti JDS v našej obci z úst osoby k tomu najpovolanejšej, a to predsedníčky pani Awwadovej.
V správe informovala o desiatkach podujatí, ktorých sa JDS zúčastnila alebo ich
zabezpečila a zorganizovala v predchádzajúcom roku činnosti, a to predovšetkým
spoločné utorkové popoludňajšie stretnu-

tia v MKS, účasť členov JDS na jarnom a jesennom upratovaní obce, účasť na športových podujatiach, návštevách kultúrnych
podujatí a celodenných výletoch po krásach Slovenska, a už tradičnej návštevy
termálneho kúpaliska v Dunajskej Strede.
JDS bola prítomná na všetkých významnejších podujatiach organizovaných obcou
Dunajská Lužná, pričom osobitne zaujala
účasť na Vianočných trhoch, kde mala JDS
svoj vlastný stánok a výťažok z predaja bol
nezištne daný na podporu činnosti našej
organizácie. V činnosti nechýbala ani pomoc starším a chorým dôchodcom. Správu
o činnosti JDS v predchádzajúcom ročnom

období prítomní členovia prijali s uspokojením a schválili ju spoločne aj so správou
o hospodárení, ktorú predniesla hospodárka našej organizácie, pani M. Rogelová
a správou revíznej komisie, ktorú predniesla jej členka, pani J. Polakovičová. V závere
tejto informačnej časti boli predstavení
noví členovia JDS v našej obci a pani predsedníčka pani Awwadová im zapriala veľa
úspechov a spokojnosti v spoločnej práci.
Aktuálna výročná členská schôdza sa
konala v konečnom roku štvorročného pôsobenia predsedníčky a výboru JDS v Dunajskej Lužnej, a tak v ďalšom bode programu nasledovali voľby predsedu a výboru.
Voľby uviedla, a aj počas ich konania viedla, predsedníčka volebnej komisie pani Ing.
Oľga Reptová. V úvode volieb predstavila
dvoch kandidátov na predsedu JDS v našej

obci na obdobie rokov 2018 až 2022, a to
súčasnú predsedníčku pani M.E.. Awwadovú, ktorá kandidovala do jej už tretieho
funkčného obdobia a pána PhDr. Blažeja
Slabého, CSc., člena výboru JDS v Dunajskej Lužnej, ktorý na túto funkciu kandidoval po prvýkrát. Po stručnom predstavení
programov kandidátov prebehli voľby,
v ktorých vďaka počtu 48 hlasov prítomných zostáva vo funkcii predsedníčky aj na
nasledujúce funkčné obdobie pani M.E.
Awwadová, keďže jej protikandidát získal
len 41 hlasov prítomných. V ďalšej časti
volieb prebehla voľba členov výboru JDS
v Dunajskej Lužnej, ktoré bude v ďalšom
období pokračovať v rovnakom zložení ako
doposiaľ.
Osobitným bodom programu bolo prerokovanie a schválenie plánu činnosti JDS
v Dunajskej Lužnej na rok 2018, ktorý je
publikovaný na internetovej stránke obce
Dunajská Lužná, a z ktorého vyberáme:
zájazd na termálne kúpalisko Dunajská
Streda (máj), výlet za poznávaním „Krás
Slovenska“ – mesto Skalica (jún), zájazd na
termálne kúpalisko – Meder (jún), výlet do
Čunova (september) a mnohé ďalšie podujatia, vrátane účasti na už tradičných podujatiach obce a účasť na jarnom a jesennom
upratovaní v našej obci. Naďalej budú pokračovať utorkové popoludňajšie stretnu-

tia, aj keď ich miesta konania sa občas menia, o čom budeme včas informovať.
Veľmi nás teší, že v diskusii, ktorá bola
na záver rokovania výročnej schôdze, vystúpil starosta obce Dunajská Lužná, pán
Štefan Jurčík, ktorý vysoko ocenil prácu JDS
v obci a poďakoval sa za činnosť jej predsedníčke, predsedníctvu a členom. Stručne
informoval o najbližších plánoch rozvoja
obce, ktorá sa nebývalým tempom rozvíja
a počtom obyvateľov je už na úrovni niektorých menších okresných miest, s čím je
spojených množstvo problémov a starostí,
ktoré sa zatiaľ aj vďaka aktívnej účasti JDS
a jej členov darí prekonávať. Prisľúbil maximálnu podporu JDS zo svojej strany, ako
aj zo strany poslancov Obecného zastupiteľstva a maximálnu pomoc a ústretovosť
pracovníkov obecného úradu. Po diskusii
nasledovalo prečítanie a schválenie uznesenia členskej výročnej schôdze JDS v Dunajskej Lužnej, čím bola oficiálna časť výročnej schôdze zavŕšená.
Záver výročnej schôdze už tradične
patril neformálnemu spoločenskému posedeniu prítomných a ich rozhovorom.
K dobrej nálade a pohode prispel aj chutný
rezeň so zemiakovým šalátom, ktoré pripravili v školskej jedálni pod vedením pani
A. Némethovej, po čom nasledovala dobrá
maková štrúdľa a chvála našej obce – krásne červené jabĺčka, ktoré bezplatne rokovaniu poskytla firma Dobre jablká šíriaca
dobré meno našej obce nielen doma, ale
aj v zahraničí. Nechýbal striedmy pohárik
vínka, čím bola dobrá pohoda rokovania
potvrdená a zavŕšená.
Blažej Slabý,
člen predsedníctva
JDS v DL
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Jarné upratovanie aj v Parku M. R. Štefánika
– bolo tiež súčasťou akcie v obci v rámci Dňa Zeme 2018
Obec v spolupráci s komisiou životného prostredia
iniciovala v rámci Dňa Zeme v apríli jarné upratovanie.
Napriek skutočnosti, že bolo zamerané najmä na čistenie lesa, mohli sa občania, samozrejme, prihlásiť na
upratovanie aj iných lokalít a miest v obci. Stalo sa už
tradíciou, že jarné upratovanie v Parku organizuje pobočka Spolku rodákov M. R. Štefánika, a nebolo tomu
inak ani tento rok. Upratovací deň v Parku, ale aj pred
kostolom, bol 18. apríla a na pozvanie reagovalo 21
členov a sympatizantov pobočky (pp. Ducková-Adamcová, p.Durec, I. Fajnor st., M. Fajnorová, Feriancová,
Fulle, Vláčilová, Závadová, Bohmerová, Modrovičová,
Hubertová, M. Liška, Palkovičová, Ševčíková, Tesáriková, Repta M., Repta Š., Reptová, Nosko, Držík, Harušťák
Š., Rogelová). Obec zabezpečila v deň upratovania parku jeho pokosenie, a tak po vyhrabaní trávnatej časti,
vyzbieraní suchých popadaných konárov a vyzametaní
chodníka dostala dominanta časti obce Nové Košariská
zdravý jarný nádych. Medzi účastníkmi brigády vládla priateľská atmosféra, tak ako po iné roky, ku ktorej
prispelo aj dlho očakávané slnečné počasie a na záver,
ako vidieť z fotografie, dobrý pocit z vykonanej práce.
O. Reptová, Foto: A. Tesáriková

Štefánik – Slnko v zatmení
To je názov divadelného predstavenia, ktorého
sme sa stali svedkami 1. marca v Divadle Andreja Bagara v Nitre. Viac ako štyridsať členov či sympatizantov
pobočky Spolku rodákov M. R. Štefánika sa odhodlalo
v zimný deň putovať za kultúrou. Oplatilo sa, veď o našom rodákovi nie je až tak veľa dramatických, či umeleckých diel, aby sa nám zunovalo ich pozerať, či počúvať. A tak sme sa ponorili do hry autorky a režisérky Evy
Borušovičovej o najpodstatnejších okamihoch života
Milana Rastislava Štefánika. Boli sme svedkami prierezu jeho života- od študentských čias v Prahe, v Paríži, cez jeho cestovateľské a fotografické schopnosti
na Tahiti, cez jeho diplomatické, vojenské, vynálezecké
schopnosti, ale aj cez jeho vedecké ambície a cez jeho
veľkú túžbu oslobodiť Slovákov a urobiť im život lepším
až po tragický okamih, ktorý ukončil predčasne jeho život. Hercom a ostatným, ktorí sa podieľali na úspešnej
hre, sme sa odvďačili nielen dlhotrvajúcim potleskom,
ale aj kvetinovými darmi. Naša pozornosť bola smerovaná nielen na hlavnú postavu, ktorú bravúrne zvládol
Martin Šalacha, ale aj na celý herecký tím. Vďaka, že
pri výročiach, ktoré si tento rok pripomenieme – 100.
výročie vzniku 1. ČSR a budúci rok 100. výročie tragickej smrti M. R. Štefánika dokazujeme, že M. R. Štefánik
žije v národe, a že si jeho odkaz ctíme a pripomíname
– Veriť, milovať, pracovať, ale aj Som Slovák telom i dušou – neznám lásky polovičatej.
Andrea Tesáriková, foto: A. Klčová

Všetci dobrovoľníci

Priebeh brigády
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Ďakujem za podporu
mojim súrodencom
Dnes mám už síce 33 rokov, a tiež som bývalým
odchovancom z detského domova, no myslel som
si, že sa nemusím báť, že raz padnem na dno. Vždy
som bol odhodlaný niečo dokázať v živote, nebál
som sa práce a bral som každú výzvu pozitívne. Dokonca, plánoval som rodinu, chcel som sa oženiť,
a najmä, túžil som vychovávať svoje deti. V detskom domove som od
svojich piatich rokov, aj spolu s mojimi tromi súrodencami. Pamätám
si na pekné, i smutné chvíle, ktoré som vnímal a musel brať ako súčasť
svojho života. Vďaka Bohu som nebol v detskom domove na všetko
úplne sám. Moji súrodenci ma vždy podržali a stáli pri mne za každých
okolností. Dokonca ani samotní vychovávatelia neboli zlí, práve naopak.
Vždy som cítil v srdci, že mi chcú dať všetko. Miestami som mal pocit,
že mi nahrádzajú rodičov-mamu a otca. Tých, ktorí mi najviac v detskom
domove chýbali. Nechcem byť veľmi sentimentálny, no takto som vo
veľkej miere vnímal prostredie detského domova. Podarilo sa mi za pomoci dobrých ľudí v detskom domove vyštudovať, dokonca som si urobil
aj maturitu. Nakoľko mám vyštudovaný odbor kuchár-čašník, vedel som,
že po odchode z domova sa nestratím. Nie nadarmo sa vraví, že dobrý
kuchár sa vždy uplatní, a dokonca sa aj dobre napapá . Snažil som
sa zlepšovať v odbore, a dokonca sa mi podarilo pracovať v noblesných
reštauráciách aj v zahraničí. Veľa som sa naučil a vedel som sa v živote správne orientovať. Isté obdobie v mojom živote bolo dosť náročné,
prešiel som si miestami tvrdými skúškami, no tiež som sa z nich dokázal
spamätať. Dôležité je ale povedať, že som nebol na všetko úplne sám.
Aj keď vravím, že jedno z mojich období bolo dosť náročné, pomocou
súrodencov sa dávam pomaly dokopy. Chcem povedať týmto článkom
len toľko, že aj keď každého domováka raz čaká osudný deň odchodu z
detského domova, bez tvrdého boja a sebazaprenia to v živote dopadne
raz určite pozitívne. Aj vďaka mojim súrodencom a Domovskému vzdelávaciemu centru sa určite postavím na vlastné nohy ako kedysi. Verím
tomu a som o tom plne presvedčený.
S pozdravom bývalý domovák
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Náš občan pán Štefan Čáni prišiel v roku 1950 na Slovensko
z Juhoslávie – z Vojvodiny. Podstatnú časť života pôsobil v našej
obci ako učiteľ a zastával aj funkciu riaditeľa, či zástupcu riaditeľa školy. V roku 1965 založil Zväz záhradkárov. Svojou osvetou
pomáhal spoluobčanom pri pestovaní ovocia, najmä broskýň,
ale aj viniča bez chemického ošetrovania. Tohto roku sa dožil
90 rokov.
V roku 1997 mu bola udelená Cena starostu obce a dňa 6. apríla 2018 pri príležitosti Dňa učiteľov najvyššie vyznamenanie
Cena obce za celoživotný prínos v rámci rozvoja školstva a taktiež za celoživotný prínos v oblasti záhradkárstva. Gratulujeme!
Redakcia LS

Vážený pán Čáni,
Je nám veľkou cťou, že Vás môžeme tu prítomní susedia
zo Školskej ulice srdečne pozdraviť a k Vášmu vzácnemu
životnému jubileu zaželať zdravie, lásku. Želáme Vám
obyčajné ľudské šťastie, hojnosť a dobrých priateľov. Prijmite od nás pozdrav a želanie, ktoré prinášame s láskou
a vďakou za Vašu pomoc a rady najmä pri pestovaní ovocia a za osvetu pre ochranu životného prostredia. Nech
Vaše ruky ďalej slúžia k ošetrovaniu stromov vo Vašej, ale
aj v našich záhradách, a nech Vás aj naďalej sprevádza
v ďalších krokoch života optimizmus. Ďakujeme, že môžeme byť súčasťou Vášho bohatého života.
Vaši susedia zo Školskej ulici.
Odznelo 30. marca 2018 pri návšteve pána Čániho
pri výročí jeho 90-tych narodenín.

šanca pre každého
Je tu opäť obdobie, keď k nám prichádzajú noví mladí dospelí
z detských domovov a potrebujú našu pomoc. Začíname v niektorých prípadoch úplne odznova, ale šancu dáme každému, kto
má vážny záujem sa postaviť raz na vlastné nohy. Ako sme sa častokrát zmienili v predchádzajúcich článkoch o našich aktivitách,
tak aj teraz zabezpečíme pravidelné kurzy varenia, ponúkneme
vodičské preukazy, kurzy cudzích jazykov a mnohé iné zmysluplné aktivity. Sme presvedčení, že každá jedna aktivita dopomôže
mladému dospelému sa posunúť správnym smerom vpred.
Od roku 2003 má Domovské vzdelávacie centrum každoročne zazmluvnených 16 klientov Bratislavským samosprávnym
krajom v rámci poskytovania sociálnych služieb . V posledných
rokoch bola situácia celoročného chodu zariadenia mierne náročná, a aj vďaka podpore obci a dobrým ľudom sme situáciu
dokázali vždy stabilizovať.
Touto cestou by sme sa chceli úprimne poďakovať miestnemu poslancovi a poslancovi BSK PaedDr. Jurajovi Jánošíkovi za
výraznú podporu navýšenia z rozpočtu BSK pre naše Domovské
vzdelávacie centrum n. o. Patrí mu v mene našich mladých dospelých veľké ĎAKUJEME.
S pozdravom Mgr. Daniel Mikloško, riaditeľ DVC
PhDr. Ján Herák, sociálny pracovník

Pán Čáni s kyticou od susedov zo Školskej ulice
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CESTA ROZPRÁVKOVÝM LESOM
V nedeľu 27.5.2018 sa uskutočnil l. ročník podujatia „Cesta
rozprávkovým lesom“. Pripravili sme pre deti interaktívnu turistickú rozprávkovú cestu s množstvom rozprávkových postavičiek,
s množstvom sladkostí i atrakcií k ich veľkému dňu. Sme veľmi
radi, že podujatie oslovilo širokú verejnosť. Prišlo vás neskutočne veľa, a napriek horúčave ste vy, rodičia i starí rodičia, spolu
s deťmi cestu zvládli. Na tváričkách detí bolo jasne vidieť, že boli
šťastné, spokojné, plné zážitkov. A o to nám všetkým išlo. Urobiť
akciu pre radosť detí.
Veľké ĎAKUJEM patrí dobrovoľníkom, ktorí v rozprávkových
kostýmoch pripravili úžasný program pre všetky deti. Deti sa tak
mohli stretnúť s kráľom a kráľovnou, čarodejnicami, so Snehulienkou a trpaslíkom, vojačkou a vojakom, pirátmi, so Shrekom,
s Popoluškou. Ďakujeme i deťom z výtvarného odboru ZUŠ, pod
vedením pani učiteľky Brodzianskej, za úžasne namaľované rozprávkové tabule. Ďakujeme finančným partnerom podujatia, bez
ktorých by sa nám podujatie nepodarilo zorganizovať: Obec Dunajská Lužná, Bratislavský samosprávny kraj, Nadácia ZSE. Ďakujeme aj za jabĺčka Dobrým Jablkám.
No najväčšie ĎAKUJEM patrí pani Silvii Glassovej, pani Miroslave Gregovej, neziskovej organizácií Zelená Dunajská Lužná a rodine Oltusovej, bez ich nápadu a dlhej prípravy by sa tento deň
neniesol v znamení rodiny v rozprávke.
Tak čo deti, vidíme sa opäť budúci rok?
Ing. Eugen Oltus
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Deti a Snehulienka

K rozprávke cez prekážky

Tanečníci z CLISu vybojovali
tri svetové tituly

Svetoví CLISáci

Mladí tanečníci z nášho súboru CLIS spravili v Chorvátsku
dieru do sveta. Vo svetovom finále súťaže DanceStar vybojovali v meste Poreč tri tituly majstrov sveta. Navyše pridali
ďalšie tri zlaté a jednu striebornú medailu aj z B kategórie.
Vo svetovom finále súťažilo v rôznych kategóriách vyše
7000 najlepších tanečníkov z celého sveta, od Južnej Afriky
cez Filipíny a Brazíliu, až po Rusko. Účasť v Poreči si naše deti
museli najskôr vybojovať na marcovej slovenskej kvalifikácii
v Nitre.
CLIS tak pokračuje vo veľmi úspešnej sezóne, počas ktorej
získal na rôznych súťažiach už vyše 70 trofejí.
Za sedem rokov, čo CLIS pod vedením majiteľky a choreografky Ivety Baloghovej pôsobí v Dunajskej Lužnej, sa v našej
obci už pevne udomácnil. V skupine trénuje 140 detí z Dunajskej Lužnej a okolitých obcí, pár zapálených tanečníkov dochádza aj z Bratislavy. A to od škôlkarov až po juniorov. CLIS
našiel vďaka podpore obce vynikajúce zázemie v Miestnom
kultúrnom stredisku, čo sa prejavuje na tradične vynikajúcich
výsledkoch.
Viac informácií o CLISe môžete získať prostredníctvom
mailu:
info@clis.dance
Ľubor Kyselý
Úžasná choreografia Addams Family
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Zelená Dunajská Lužná, nezisková organizácia
V predchádzajúcom čísle Lužnianskeho spravodaja sme vás informovali o akciách, ktoré v zimných mesiacoch prebehli, a aj o akciách pripravovaných na túto jar. Teraz vás s jarnými akciami v krátkosti oboznámim.
Po návšteve RND v mesiaci apríl a hry „Besamo mucho“ sme
ukončili divadelnú sezónu a pustili sme sa do cestovania, spoznávania. V utorok 15.5.2018 nás cesty zaviedli do krásneho rakúskeho
zámku Arstteten, kde nám miestna sprievodkyňa v českom jazyku
dopodrobna objasnila históriu rodov, zámku, a porozprávala nám
i o súčasnom dianí. O pár kilometrov ďalej nás okúzlila veľkolepá
Bazilika Mária Taferl, jej vznik, architektúra, život v nej i v okolí. Ďalšou zastávkou bolo malebné mestečko Dürnstein, mestečko s úzkymi uličkami, kláštorom, zrúcaninou, kde väznili kráľa „Levie srdce“,
promenádou a cyklistickými cestičkami popri rieke Dunaj. Vrelo
všetkým odporúčame takýto výlet do údolia Wachau.
Ďalší celodenný zájazd bol do Maďarska v stredu 6.6.2018.
Spoznali sme pri Balatone mestečko Tihány, dominantný kostol
s podrobným výkladom, v skanzene múzeum bábik, marcipánu,
voskových figurín a múzeum levandule. Veľa informácií v malej pôsobivej dedinke plnej turistov. V tento deň sme stihli ešte spoznať
v meste Pannonhalma kláštor s katedrálou, nádhernou knižnicou
s tisíckami zväzkov kníh, pisáreň.
Okrem týchto akcií sme pre vás pripravili aj „Cestu rozprávkovým lesom“, o ktorej si môžete prečítať v druhom článku. Samoz-

rejme sme priložili ruku k dielu aj pri organizovaní Behu Dunajskej
Lužnej, ktorý bol už ako 2.ročník.
Školský rok sa končí, začnú prázdniny, dovolenky. Ďalšie akcie
naša nezisková organizácia Zelená Dunajská Lužná a rodina Oltusová pripraví až na koniec septembra. O všetkom vás budeme informovať na oznamovacích tabuliach v našom Zdravotno-relaxačnom
centre a na stránke www.zrc.sk.
Prajeme vám i vašim rodinám krásne, pohodové leto.
Ing. Eugen Oltus
riaditeľ Zelenej Dunajskej Lužnej, n.o.

A čo dodať?

.....časť Nová Lipnica, Kvetoslavovská ulica, rovnaká týždne,
mesiace, roky,...stále zabudnutá
časť obce. Napriek dlhotrvajúcim
sťažnostiam, žiadostiam, obecná
komunikácia ostáva v rovnakom
stave. Kto ju poškodil? Nákladné
dopravné prostriedky PD Úsvitu?
Spoločnosti Dobré Jablká? Alebo
osobné autá obyvateľov Kvetoslavovskej ulici, autá smerujúce do
ubytovne? Obec je povinná udržiavať obecnú komunikáciu v stave vyhovujúcom pre bezpečnosť ľudí a
ochrany majetku. Uvidíme, dokedy
bude tento stav pretrvávať......
Ing. Elena Oltusová za občanov
Kvetoslavovskej ulici

redakčná rýchla odpoveď
Pre obyvateľov dotknutej časti obce
sme zistili, že opravu Kvetoslavovskej ulice
síce poslanci obecného zastupiteľstva nezaradili na rok 2018 do investičných zámerov obce, ALE zároveň poslanci OZ schválili
finančný obnos vo výške 5.000 € na opravu
niektorých výtlkov v časti Kvetoslavovská,
najmä opravu vjazdu, resp. výjazdu na Lip-

nickú ulicu. V tomto čase sú už jednotlivé
výtlky zaliate, ďalšie práce sú v štádiu opráv,
ktoré budú dokončené v priebehu 2 – 3 týždňov.
Je na občanoch, aby sa so svojimi problémami a podnetmi obracali na poslancov
obecného zastupiteľstva, a tak vyvíjali tlak
na zvyšovanie životnej úrovne nás všetkých.

Redakcia Lužnianskeho spravodaja privíta aj v budúcnosti adresnú a pravdivú kritiku od obyvateľov obce. Lebo problémy sú
súčasťou nášho života a ich zverejňovanie
je súčasťou každého dobrého periodika. Samozrejme, odteraz aj s redakčnou rýchlou
odpoveďou.
redakcia
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BEH DUNAJSKÁ LUŽNÁ
Tento rok sme si spolu zabehali na druhom ročníku športového
podujatia Beh Dunajská Lužná. Počasie nám prialo. Absolvovali ste
peknú 5 kilometrovú trať, ale aj náročnejšiu 9,2 km trať po Hamuliakovo. A zabehli ste krásne časy! Behu sa zúčastnilo aj veľa detí
a prekvapením bolo, že mnohí absolvovali beh v rámci vyššej kategórie. Vyhrali ste veľa krásnych cien od našich partnerov. Šťastie sa
pri žrebovaní o osobné auto na víkend od Motor-Car, s.r.o. Dunajská
Lužná usmialo na chlapca z detskej kategórie, ktorý sa veľmi potešil
a isto potešil aj rodičov. 
Veľká vďaka patrí dobrovoľníkom, rodičom a deťom zo ZŠ Dunajská Lužná. Ďakujeme finančným partnerom: Obec Dunajská Lužná,
Bratislavský samosprávny kraj, KIA Motor-Car, s.r.o. Dunajská Lužná,
Úsvit pri Dunaji, p.d., Kaputo, OFK Dunajská Lužná, DLB, A-Center.
Ďalej ďakujeme Zelenej Dunajskej Lužnej, n.o. za ich výraznú pomoc
a podporu, ZŠ Dunajská Lužná za spoluprácu a Dobrým Jablkám za
výborné jabĺčka. Ďakujeme sponzorom za vecné dary, ktoré výhercov veľmi potešili.
Veľmi nás teší, že sa vám podujatie páčilo.
Silvia Glassová, Miroslava Gregová

Nová tradícia – futbalový turnaj
prípraviek U10 – žiackych družstiev
o Pohár M. R. Štefánika
OFK Dunajská Lužná spoločne s pobočkou Spolku rodákov M. R.
Štefánika v Dunajskej Lužnej a MO Matice slovenskej založili novú
tradíciu v našej obci. Prvú májovú sobotu sa bude každoročne konať
futbalový turnaj žiackych družstiev minimálne zo štyroch futbalových klubov obcí, ktoré úzko súvisia s pôsobením M. R. Štefánika,
a to: Brezová pod Bradlom (v obci Košariská pri Brezovej pod Bradlom sa narodil), Šamorín (ako 10-ročný tam študoval), Ivanka pri Dunaji (miesto tragickej smrti) a Dunajská Lužná (v obci bývajú rodáci
z rodnej obce a ostatného podbradlianskeho kraja). Prvý ročník sa
konal v utorok 8. mája. Hralo sa, a bude sa hrať, podľa pravidiel súťaže prípraviek. Hracia plocha bola na hlavnom ihrisku, na ktorom boli
vytvorené dve ihriská, na ktorých sa hralo súbežne.
Systémom každý s každým odohrali mužstvá zaujímavé zápasy
s výsledkami:
FK Brezová pod Bradlom – TJ Slovan Ivanka pri Dunaji
6:1
ŠTK Šamorín – OFK Dunajská Lužná
4:2
ŠTK Šamorín – FK Brezová pod Bradlom
2:3
OFK Dunajská Lužná – TJ Slovan Ivanka pri Dunaji
5:1
ŠTK Šamorín – TJ Slovan Ivanka pri Dunaji
4:0
OFK Dunajská Lužná – FK Brezová pod Bradlom
4:2
Tabuľka:
1. ŠTK Šamorín
2. OFK Dunajská Lužná
3. FK Brezová pod Bradlom
4. TJ Slovan Ivanka pri Dunaji

3
3
3
3

2
2
2
0

0
0
0
0

1
1
1
3

10:5
11:7
11:7
2:15

6
6
6
0

Pri rovnosti bodov troch mužstiev o konečnom
poradí rozhodla minitabuľka ich vzájomných zápasov:
1. ŠTK Šamorín
2. OFK Dunajská Lužná
3. FK Brezová pod Bradlom

3 1 0 1
3 1 0 1
3 2 0 1

6:5
6:6
5:6

6
6
6

Prvý ročník turnaja „O pohár M. R. Štefánika“ sa vydaril nielen
po futbalovej stránke svojou dramatickosťou, ale aj organizačne,
ako to pri záverečnom odovzdávaní cien a pohárov konštatovali
za OFK Dunajská Lužná: generálny manažér OFK – Juraj Jánošík, za
Spolok rodákov M. R. Štefánika – pobočka Dunajská Lužná: predsedníčka p. Oľga Reptová a za MO Matice slovenskej: predseda p.
Stanislav Bajaník. Na otvorení turnaja sa zúčastnil aj starosta obce,
p. Štefan Jurčík a mnohí členovia a sympatizanti pobočky Spolku.
Osobitné poďakovanie patrí aj rozhodcom: p. Pavlovi Príkopovi
,a najmä o rok osemdesiatnikovi p. Vladimírovi Randovi, ale aj ďalším zástupcom OFK Dunajská Lužná: p. Karolovi Brezíkovi, športovému riaditeľovi OFK, technickému riaditeľovi p. Antonovi Koščovi,
moderátorovi podujatia p. Pavlovi Adamčiakovi a dokumentaristovi p. Vilovi Habovi.
Ceny do turnaja venovali: OFK Dunajská Lužná, Nadácia
M.R.Štefánika Bratislava, pobočka Spolku rodákov M. R. Štefánika
v Dunajskej Lužnej a MO Matice Slovenskej.
Už dnes Vás pozývame na 2. ročník o „Pohár M. R. Štefánika“,
ktorý sa bude konať pri 100. výročí jeho tragickej smrti.
Za organizátorov: Anton Košč
Foto: autor V. Habo
Po vyhlásení výsledkov turnaja
so všetkými úastníkmi turnaja
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Veľkonočný
stolnotenisový
turnaj
o pohár starostu obce
Štefana Jurčíka 24.3.2018
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Svetový deň stolného tenistu
v Dunajskej Lužnej dňa 7.4.2018

Na 6. apríla pripadá Svetový deň stolného tenisu. Prvýkrát sa Svetový deň stolného tenisu slávil 6. apríla 2015 a zapojilo sa doňho 158 podujatiami 70 krajín sveta. Medzinárodná federácia stolného tenisu (International Table Tennis Federation,
ITTF) je presvedčená, že stolný tenis je niečo viac ako len súťažná disciplína – ide
Putovný pohár starostu Štefana Jurčíka získal o šport, ktorý môže prispieť k pozitívnym zmenám v spoločnosti, ide o formu zdravého využitia voľného času, ako aj o „vynikajúci nástroj na súdržnosť v spoločnosti a na
víťaz kategórie najmladších, Mička Lukáš.
integráciu do nej“. Stolný tenis poskytuje jedinečnú hodnotu: spolu môžu hrať ľudia
rôzneho veku, pohlavia, schopností alebo fyzických daností. „Je to šport pre život
Kategória žiakov 9-14-roční
a prináša radosť“, uviedla ITTF.
1. Mička Lukáš (12)
9 9 0
Vďaka iniciatíve bývalej vynikajúcej československej reprezentantky Alici Grófovej
2. Bulla Šimon (14)
9 8 1
sa
do
tejto akcie prvýkrát zapojilo aj Slovensko. Cieľom slovenského projektu v rám3. Valo Michal (11)
9 7 2
ci
Svetového
dňa stolného tenisu je podporiť športovanie detí pravidelným hraním
4. Viskup Richard (10) 9 6 3
stolného
tenisu
na školách a v rodinách a osloviť čo najširšie masy ľudí všetkých veko5. Bulla Adam (11)
9 5 4
vých
kategórií.
Medzi
ďalšie ciele patria výzva pre ľudí, aby stolný tenis zaradili medzi
6. Žilinčík Tomáš (11)
9 4 5
športové
aktivity,
ktoré
tvoria súčasť zdravého životného štýlu, prilákanie k stolnému
7. Platek Bruno (14)
9 3 6
tenisu fanúšikov, zvýšenie popularity a záujmu o tento šport na Slovensku, a v nepo8. Franko Martin (12)
9 2 7
slednej
miere aj prispenie k masovému rozvoju stolného tenisu. Výzva k tomuto dňu
9. Žilinčík Filip (12)
9 1 8
na
Slovensku
znie: ...ideme hrať ping-poooong...
10. Moro Matúš (9)
9 0 9
Dunajská Lužná nezostala bokom. Veríme, že budú nasledovať aj ďalšie ročníky,
ktorých sa zúčastní viac hráčov. Tohto roku sme to oznámili trochu neskoro. Napriek
Kategória mužov
tomu tí, ktorí prišli, iste ocenili možnosť zasúťažiť si a pohodu, ktorá vládla v telocvič1. Karkes Jozef
5 5 0
ni. Výsledky sú nasledovné:
2. Mišenka Marcel
5 4 1
Kategória žiaci a dorastenci:
3. Mikloško Daniel
5 2 3
11:9
1. Mička Lukáš (nar. 2007)
4. Turanský Rasťo
5 2 3
9:11
2. Bulla Šimon (2004)
5. Bulla Juraj
5 2 3
7:10
3. Valo Michal (2007)
6. Žilinčík Tibor
5 0 5
4. Štrajt Maxim (2007)
5. Žilinčík Tomáš (2006)
Organizátori a sponzori:
MO MS, Obecný úrad, Základná škola, Obecný 6. Moro Matúš (2010)
futbalový klub, OŠK Dunajská Lužná – oddiel
Chlapci odohrali zápasy
stolného tenisu, KKDH, MKS, firma Dobré jablaj
v
štvorhre a vybláznili sa
ká, Motor-car, KIA – Dunajská Lužná, Združenie
pri
kolotoči.
Na fotografii
slovanskej vzájomnosti – Bratislava
sú zoradení zľava v poradí
v akom skončili v súťaži, okRiadenie turnaja:
rem Maxima Štrajta.
Ivan Baláž (OŠK stolný tenis)
Zaujímavé zápasy sa odohrali v kategórii dospelých. Proti sebe bojovali 4 dvojice
riadenie turnaja žiakov a dorastencov:
formou
ako sa hráva o Davisov pohár. Troch neregistrovaných doplnili piati registroBohuslav Mička (OŠK stolný tenis)
vaní
hráči,
ktorí neregistrovaným dávali v každom sete náskok 7 loptičiek. Za týchto
riadenie turnaja dospelých:
podmienok
všetci registrovaní svoje dvojhry prehrali, okrem Jána Beleša. NeregisJán Beleš (OŠK stolný tenis)
trovaní:
pani
Jasna Káčer, Paszko Jaroslav a Karkes Jozef sa ukázali ako veľmi dobrí
pomoc pri riadení turnajov:
hráči.
Na
pani
Káčer nestačil ani najlepší hráč Dunajskej Lužnej Ján Beleš. Dobrým
Tomáš Pogáč (OŠK stolný tenis).
Za organizátorov: znamením je, že sa veľmi zlepšili hráči B družstva Dunajskej Lužnej: Mička Bohuš
Stanislav Bajaník, MO Matice slovenskej a Beleš Jozef.
Ivan Baláž, autor príspevku Záverečné poradie družstiev:
predseda OŠK DL oddiel stolného tenisu 1. Beleš Ján, Paszko Jaroslav 330 9:3
2. Cholvadt Pavol, Káčer Jasna 312 7:7
3. Mička Bohuš, Beleš Jozef 312 6:8
4. Lunák Miroslav, Karhes Jozef 312 4:8
Na záver by sme chceli poďakovať pani PaeDr. Ivete Slobodníkovej, riaditeľke ZŠ
v Dunajskej Lužnej za veľkú podporu ako aj Obecnému úradu v Dunajskej Lužnej za
umožnenie realizácie tohto vydareného športového podujatia.
Ivan Baláž,
predseda stolnotenisového oddielu
OZ OŠK Dunajská Lužná, 7. 4. 2018
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Medzinárodný turnaj v boxe
Dňa 2.6.2018 sa naši
boxeri (dievčatá) pod vedením trénerov LINKA
Alois a Ivan FAJNOR jr. zúčastnili silno obsadeného
medzinárodného turnaja
v Dubnici. Bolo to 5.kolo
Slovenskej ligy boxu a
zúčastnili sa ho dve naše
boxerky .Vo váhe do 62
kg Natália MIŠOVIČOVÁ,
ktorá nastúpila do ringu
o váhu vyššie, nakoľko v
jej váhe nemala súperku. Boxovala z Michaelou
Štefánikovou z Dubnice
(domáca boxerka), takže
publikum mala na svojej strane. Natália začala
zápas veľmi opatrne ako
každý nováčik a trvalo jej
dve kolá, kým sa osmelila a boxovala tak ako to

ona vie, a svoju súperku
riadne prehnala, no na
víťazstvo to už nestačilo,
a tesne na body prehrala.
Ale výkon, ktorý podala,
jej predurčuje sľubnú kariéru boxerky. Druhý náš
zástupca Soňa KRAJČIOVÁ ,váha do 66 kg ,tak
isto boxovala s domácou
boxerkou. Soňa začala zápas veľmi útočne a spustila súperke spŕšku úderov,
na ktoré jej súperka nevedela odpovedať, a musela
sa len brániť. Soňa pokračovala v takejto svojej
aktivite všetky tri kolá, zápas dotiahla do víťazného
konca a vyhrala vysoko na
body. Pokiaľ naše dievčatá nepoľavia v tréningoch,
čaká ich skvelá kariéra.

A. Linka, I. Fajnor,
tréneri LINKABOX-SK
Dunajská Lužná
Foto S. Fajnorová

Športová činnosť OFK Dunajská Lužná
Vážení športoví priatelia
Dovoľte, aby sme Vás informovali o športovej činnosti v našom
OFK Dunajská Lužná. Jarná časť súťaží našej mládeže prebiehala
podľa vylosovaní jednotlivých súťaží a kategórií. Naše najmladšie
nádeje si v tréningovom procese počínali veľmi zodpovedne, a za
ich dochádzku na tréningový proces aj touto cestou ďakujeme ich
rodičom. Súťažné prípravky zvládli svoj tréningový proces a súťažné zápasy veľmi dobre. Naše žiacke družstvá zápasili s nedostatkom hráčov ako v tréningovom procese, tak aj v zápasoch, preto
sme získali niekoľko hráčov na striedavý štart. Dorastenecké družstvo v jarnej časti nedosiahlo očakávanú kvalitu herného prejavu,
čo sa prejavilo na výsledkoch.
Naše ženské družstvo sa v jarnej časti aj napriek veľkému počtu zranených hráčok skonsolidovalo a robilo radosť nielen svojou
hrou, ale aj dosiahnutými výsledkami.
„A“ družstvo v jarnej časti potvrdilo svoju vysokú kvalitu v tréningoch aj činnosti, ktorá sa odrazila v súťaži, kde predvádzalo
kvalitné herné výkony a dosiahlo veľmi dobré výsledky. V celkovom hodnotení sa umiestnilo na konečnom 3. mieste. Úspechom
je aj účasť vo finále pohára BFZ.
Touto cestou Vás informujeme, že začiatok tréningového procesu novej sezóny 2018/2019 bude nasledovne:
MLÁDEŽ
pondelok 23.7.2018
			
utorok 21.8.2018
utorok 4.9.2018 		

16.00 – SŽ a MŽ
17.15 – Dorast , U 11 , U 9
17.15 – U 8
17.15 – U 7

Výber do U7 (r. 2012 a ml.):
štvrtok 6.9.2018 o 17.15 na štadióne OFK Dunajská Lužná

ŽENY 				MUŽI
pondelok 23.7.2018 18.30 hod
pondelok 9.7.2018 18.30 hod
Zároveň Vás chceme informovať, že v letnom prípravnom období
sa môžete tešiť na prípravné zápasy našich mužov s týmito súpermi:
FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa – OFK 			
			
11.7.2018 o 18.00 hod
FK Mutěnice – OFK
14.7.2018 o 10.30 hod
OFK – Stará Pazova
19.7.2018 o 18.00 hod
OFK – Uherský Brod
21.7.2018 o 17.00 hod
Malinovo – OFK 		
25.7.2018 o 18.00 hod
Gabčíkovo – OFK 		
28.7.2018 o 10.30 hod
Za OFK Anton Košč a Karol Brezík
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j
p na preda
Dajte mi ti
m
osti a ja Vá
nehnuteľn m odmenu !!!
vyplatí
po predaji

Váš realitný
maklér, ktorý
vyrastal a žije
v Dunajskej Lužnej

Vladimír Dikoš
0911 329 500
vladimir.dikos@re-max.sk

SALÓN KRÁSY
NÁJDETE NÁS V ZRC DUNAJSKÁ LUŽNÁ.
TEŠÍME SA NA VAŠU NÁVŠTEVU!
 KOZMETIKA

 MEZOTERAPIA

 HĹBKOVÉ ČISTENIE PLETI

 MEZOLIFT

 KOZMETICKÉ OŠETRENIE
PRÍPRAVKAMI Z RADY
CHRISTÍNA

 KOZMETICKÉ OŠETRENIE
AHA KYSELINAMI

 KOZMETICKÉ OŠETRENIE
LARENS
 TEOSYAL PURESENSE

 DRAKULA TERAPIA
 BOTULOTOXÍN PRECHODNÉ
ZABLOKOVANIE PRENOSU
NERVOVÉHO VZRUCHU
NA SVALOVÉ VLÁKNO

Lipnická 2/A
Dunajská Lužná 900 42

bforbeauty@bforbeauty.sk

+421 911 330 257

C E NN Í K S L U Ž I E B J E D OS T U PNÝ NA W W W . BF OR BEAUTY. S K V S EK C I I C E N N ÍK
A L E B O S A I N F O R M U JTE TELEFONI C K Y NA + 4 2 1 9 1 1 3 3 0 2 5 7
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Zľavový kupón 10 €
•

Zľavový kupón možno uplatniť, ak hodnota nákupu prevyšuje

•

Pri nákupe je možné použiť iba jeden kupón.

•

Kupón nie je možné kombinovať s inými zľavami a akciami.

•

Platnosť kupónu je do 31.08.2018.

•

Pri platbe sa cena nákupu zníži o 10 €.

celkovú cenu 40 €.

Nové Rodinné centrum
V prenajatých priestoroch v časti Jánošíková otvorí svoje brány Rodinné centrum Daisy. Sme občianske združenie, v ktorom vychádzame z prirodzených
a základných potrieb detí a ich rodičov. Budeme sa
stretávať pre vzájomné učenie sa formou hry a podporujeme bezpečnú a tvorivú zábavu detí.
Priestory centra pozostávajú z herne pre deti,
z miestnosti tvorivej dielne (budú sa tu uskutočňovať
rôzne kurzy pre deti napr. Plastelínkovo, Objavujem
svet a pod.), z miestnosti na dojčenie, jedálenského
kútika. Rovnako sú v príprave rôzne besedy, aktivity
a workshopy pre rodičov.
V súčasnosti sa priestory zariaďujú a chystajú na
otvorenie, ktoré predbežne plánujeme v polovici septembra 2018.
Chceme prostredníctvom našich aktivít priniesť
„dych“ Dunajskej Lužnej.
Tešíme sa na vás rodičov, vaše deti a celé rodiny.
Sledujte nás na www.rcdaisy.sk alebo prostredníctvom
Facebooku.
Na prvom mieste je vždy detská radosť, aktivita, samostatnosť a pozitívny pocit vlastnej hodnoty.
Gabika Prachárová (predsedníčka RC Daisy)

Kultúrne leto 2018
04.08.2018 od 15 h.

Školský festival – stretávka spolužiakov
areál ZŠ – informácie na web stránke obce

01.09.2018 od 14 h.

Európske Rómske kováčske sympózium
areál MKS – informácie na web stránke obce

07.09.2018 o 18 h.

Koncert skupiny DESmod
štadión OFK – informácie na web stránke OFK

08.09.2018 od 14 h.

Deň obce
ihrisko Jama, časť Jánošíková
– informácie na web stránke obce

09.09.2018 o 16 h.

Koncert Cigánski diabli
štadión OFK – informácie na web stránke OFK

Milí prispievatelia do Lužnianskeho spravodaja,
svoje články a fotografie zasielajte, prosím,
iba na našu novú mailovú adresu:
luznianskyspravodaj@gmail.com
Ďakujeme
Redakcia Lužnianskeho spravodaja
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Cesta rozprávkovým lesom – Červená Karkuľka so vzduchovkou

Cesta rozprávkovým lesom... alebo beh o život

CLIS – neuveriteľné výkony svetových šampióniek

CLIS – ďalší víťazi

Deň rodiny – farbami hýri celé podujatie

Deň rodiny – skúša celá rodina

Detská športová olympiáda – v zápale súťaží

Detská športová olympiáda – zahájenie hier
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