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Milí spoluobčania,
dovoľte, aby som sa s Vami podelil
o niekoľko informácií zo života obce a tak
isto by som sa rád zmienil aj o problémoch, ktoré by nemali ostať nepovšimnuté. O tom, že obec Dunajská Lužná je
mimoriadne lukratívna a je dnes satelitom
Bratislavy snáď niet pochýb. Svedčí o tom
aj počet obyvateľov – 5 200 a skutočnosť,
že za obdobie od 1. 1. 2011 k dnešnému
dňu pribudlo 800 občanov s trvalým pobytom, čo je takmer celá obec Kalinkovo.
V r. 2012 sa vydalo približne 100 stavebných povolení. Je to iba malé percento
z obdobia stavebného rozmachu z rokov
2005 – 2010. Správa takejto rozsiahlej
obce vyžaduje aj značné úsilie, hlavne pri
budovaní infraštruktúry, inžinierskych sietí, občianskej vybavenosti a aj dopravy. A
práve pri doprave by som sa chcel v tomto
príspevku pristaviť.
Našou obcou denne prechádza okolo 28 000 vozidiel – najmä z Trnavského
kraja. Situácia je už dávno za hranicou
únosnosti, hlavne v ranných špičkách.
Jediným reálnym riešením je realizácia
rýchlostného obchvatu R7. Nebudem sa
vracať k variantu „B“ a „C“, lebo dnes vláda uvažuje už ako o jedinom variante
„A“ teda južnom, ktorý má viesť v smere
zo Šamorína pred Dunajskou Lužnou, za
ochrannú hrádzu, poza Slovnaft, Ketelec,
na Bajkalskú ulicu a D1. Je to škoda, lebo

iné varianty uvažovali o napojení priľahlých obcí. Tento stav je však dnes daný.
Buď teda podporíme variant „A“, alebo
sa v blízkej dobe nebude realizovať nič.
Osobne som absolvoval niekoľko desiatok rokovaní na všetkých úrovniach, hlavne s požiadavkou o urýchlenie začatia
výstavby. Projektová časť tohto variantu
je ukončená. Iba na krátkom úseku chýba
posúdenie vplyvov na životné prostredie.
Ešte nikdy tento projekt nebol tak pripravený na realizáciu, ako je dnes. Pred
rokom ma na ministerstve ubezpečovali,
že v r. 2013 sa začne výstavba, dnes sa
termín z finančných dôvodov presúva na
r. 2015! S týmto stavom sa nechceme
zmieriť, a preto v krátkom čase v spolupráci s dotknutými obcami využijeme
všetky dostupné právne formy, nátlakové
akcie, petície, a pod. s cieľom začať výstavbu v čo najkratšom čase. Realizácia
celého diela by nemala trvať viac ako 2
– 3 roky. Verím, že táto investícia môže
byť financovaná aj z PPP projektov. Je
pre mňa nepochopiteľné, že i v takejto
vážnej dopravnej situácii, sa v našej
obci nájdu ľudia, ktorí vyvíjajú značné
úsilie, aby čo najviac oddialili termín
začatia výstavby alebo presadili vládou zavrhnutý variant „C“. Verte, že
som sa musel červenať, keď mi štátny
tajomník na ministerstve dopravy pri porade ukázal mená našich občanov, ktorí

Uzatvorenie starého, štart do nového
Pri vstupe do nového učebného obdobia 2013/2014 mi nedá poohliadnuť
sa za minulým školským rokom a pretlmočiť informáciu ako prebehol v základnej umeleckej škole.
V uplynulom školskom roku navštevovalo ZUŠ celkom 212 žiakov v
štyroch umeleckých odboroch: v hu-

dobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom. Napriek stále pretrvávajúcim problémom s nedostatkom
vyučovacích priestorov sa nám podarilo zabezpečiť plynulosť prevádzky
školy a vyučovania. Škola v minulom
školskom roku vzdelávala v hudobnom
odbore v hre na hudobných nástrojoch

robia obštrukcie. Tieto potom v zmysle
zákona je potrebné vyhodnotiť, čo trvá
niekoľko mesiacov, aby sa skonštatovalo,
že požiadavky sú reálne nesplniteľné. Je
to na škodu nás všetkých.
Počas môjho funkčného obdobia sa
podarilo obci vypracovať generel dopravy,
ktorý postupne v intraviláne obce aplikujeme. Je to však len malá náplasť a nevyrieši
nám počet tranzitujúcich vozidiel. Tiež nie
je v silách obce zabezpečiť dodržiavanie
dopravného značenia kvôli nedisciplinovaným vodičom. Jediným východiskom je
(pokračovanie na str. 4)

(flauta, zobcová flauta, klavír, keyboard, akordeón, gitara, husle a spev).
Zrealizované boli viaceré samostatné umelecké podujatia, na ktorých sa
predstavili žiaci v rámci verejných koncertov, súťaží, výstav. Okrem týchto
podujatí škola spolupracovala na podujatiach obce, miestnych organizácií
a Miestneho kultúrneho strediska v Dunajskej Lužnej.
Celkom sa uskutočnilo 6 verejných
koncertov. V jesennom období sa uskutočnil prvý ročník reprezentačného koncertu žiakov základných umeleckých
škôl okresu Senec. Zúčastnili sa na
ňom ZUŠ Senec, Bernolákovo, Ivanka
pri Dunaji, Dunajská Lužná. Prvý ročník
sa uskutočnil v Ivanke pri Dunaji a možno povedať, že v silnej konkurencii väčších škôl sme sa našej úlohy zhostili
veľmi úspešne. V tomto roku nadviaže
na túto novú tradíciu spoločný koncert
v Senci. Žiaci našej školy sa zúčastnili viacerých súťažných podujatí. Najúspešnejší boli výtvarníci, ktorí získali
na medzinárodnej súťaži v Českej republike „Lidice“ štyri ocenenia.
Vyvrcholením školského roka boli
podujatia v mesiaci jún, kedy sa usku-
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točnil absolventský koncert žiakov hudobného odboru a záverečný koncert,
na ktorom sa predstavili s divadelným
vystúpením žiaci literárno-dramatického
odboru a s tanečným vystúpením žiaci
tanečného odboru. Najmä program tanečníkov sa stretol s veľkým ohlasom u
divákov a rodičov, ktorým chcem vyjadriť poďakovanie za podporu, bez ktorej
by nebolo mysliteľné rozvíjať u detí ich
umelecké vlohy. Rovnako chcem poďakovať i celému kolektívu ZUŠ, ktorý už
roky vystupuje veľmi kompaktne a len
vďaka kolegialite a osobnej zaniete-

nosti sa nám darí napĺňať náš vzdelávací program. Týmto konštatovaním
chcem zároveň podporiť i presvedčenie, že rovnako v nastávajúcom
školskom roku splníme očakávania
našich žiakov a ich rodičov.
Mrzí ma však osobne, že nie je
v našich možnostiach uspokojiť zvýšený záujem o štúdium v našej ZUŠ.
Tešíme sa na stretnutia s Vami
na podujatiach ZUŠ v školskom roku
2013/2014.
Vlastimil Záhradník,
riaditeľ ZUŠ

V krajine zázrakov s Tanečným odborom ZUŠ Dunajská Lužná (z mailov rodičov)
Neoddeliteľnou súčasťou záverečného koncertu Základnej umeleckej školy je každoročne aj programový blok
tanečného odboru. Tento rok v ňom absolvovali štúdium
tri žiačky, Klára Dolníková, Terézia Podolinská a Magdaléna Rybanská, ktoré s pani učiteľkou Jáchimovou tancujú od útleho detstva. Od chvíle, keď dievčatá nastúpili
do prípravného ročníka TO ZUŠ v miestnej MŠ, prešlo
už veľmi veľa času. Za ten čas na pódiu odtancovali veľa
vystúpení rôzneho zamerania – od ľudových tancov, cez
moderné, country, írske, turecké, či historické… Človek
by si myslel, že už nemajú čím prekvapiť, a predsa! 
Zinscenovanie predstavenia „Alica a malá baletka“ tanečnej rozprávky na motívy Alice‘s Adventures in Wonderland spisovateľa Lewisa Carrolla zvládla pani učiteľka Jáchimová bravúrne. So svojimi zverencami vytvorili
nádherné predstavenie s hlbokým významom a citovým
zafarbením, ktoré nadchlo všetkých prítomných divákov
a nejedno oko upustilo i slzičku. Detičky zvládli všetky
kroky premyslenej choreografie a v spojení s úžasnou,
farbistou hudbou vytvorili príjemnú atmosféru a ľudí ponorili do obláčika plného umenia, talentu, empatie a pozitívnych emócií. Nemalú zásluhu na celkovom dojme mali
i kostýmy, ktoré deťom ušila pani Ľudmila Jáchimová a
kulisy, ktoré pod taktovkou Mgr. Barbory Brodzianskej vyrobili žiaci výtvarného odboru.

Naozaj úprimne chválim celé predstavenie a cením
si prístup pani učiteľky Soničky k jej šikovným anjelikom,
ktorí majú tak radi to, čo robia a čo ich všetkých spája –
TANEC...
Šavelová Nikoleta
Milá Sonička,
preposielam Vám zopár foto z Vášho nádherného vystúpenia. Bolo to úžasné a ešte teraz sme plné dojmov!!!
Ste skvelá!!!!! Sme šťastné, že Sophi k Vám chodí na tanec....
Marcella M. a Sophi
Dobrý večer Soni,
chcem Vám len povedať, že klobúk dolu!!!!! Obdivujem, čo s tými deckami dokážete, koľko v tom bolo dobrej
vôle, energie, umu, času... no proste malý zázrak! Ďakujem veľmi pekne! :)
Dana D.
Dobrý deň Soňa,
ďakujem ešte raz za krásny zážitok z vystúpenia.
Predstavenie, kostýmy, kulisy, hudba - všetko bolo krásne. Prajem Vám pekné prázdniny.
Hana P.
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(dokončenie zo str. 2)
rýchlostný obchvat R7, ktorého realizáciou
by sa mal výrazne znížiť počet vozidiel prechádzajúcich našou obcou. Neostáva nám
iné, len naďalej presadzovať realizáciu R7
a veriť, že naše hlasy budú vypočuté.
Rád by som Vás, vážení spoluobčania
a priatelia, v krátkosti poinformoval o niektorých investičných akciách, ktoré sme realizovali v tomto funkčnom období.
Po nástupe do funkcie starostu obce
som zdedil veľký projekt „realizácia chodníkov, detského ihriska, multifunkčného ihriska a spevnených plôch“. Je pravdou, že
som už prevzal hotové dielo a bolo na mne
„len“ podpísanie zmluvy s Ministerstvom
pôdohospodárstva a vidieka SR. Pri realizácií tejto investície som sa stretával so
značnými nedostatkami (podklady boli nekompletné, vyskytli sa neoprávnené náklady projektu a pod.). Celé prefinancovanie
bolo vážne ohrozené a doriešené až v decembri 2012. Už je to našťastie za nami,
a preto môžem skonštatovať:,, Koniec dobrý, všetko dobré.“
Ďalej nasledovali investície ako:
– rekonštrukcia Pekárenskej ulice
a väčšej časti Športovej ulice
– kapacitné zväčšenie cintorína v Jánošíkovej, oplotenie, chodník, parkovacie plochy, generálna oprava
strechy na dome smútku

–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

generálna oprava domu smútku
v časti Nová Lipnica, strecha, výmena okien, nová fasáda
kompletná oprava chodníka na
cintoríne v časti Nové Košariská
(v tomto roku plánovaná rekonštrukcia domu smútku)
nové chodníky pri Fialkovej a Orechovej ulici
celková oprava strechy na MŠ v Novej Lipnici (stacionár)
celková oprava strechy na budove
OcÚ, kompletná rekonštrukcia sociálnych zariadení
nová autobusová zastávka v časti
Nové Košariská
celková výmena okien na telocvični
v ZŠ
nová vzduchotechnika v jedálni základnej školy
vybudovanie novej komunikácie na
ulici Pri Hrádzi
vybudovanie novej komunikácie na
Tehelnej ulici
sme pred dokončením novej MŠ
v časti Nová Lipnica s kapacitou 56
detí.

Nebudem vymenovávať drobné akcie
ako vsakovačky, opravy výtlkov, chodníkov
a pod. Je toho omnoho viac, čo by sme
chceli a mohli urobiť. Na všetko je však potrebné získať podporu zastupiteľstva a fi-

nančné prostriedky. Takmer všetky investičné akcie sú financované z kapitálového
rozpočtu. Jeho príjmová časť sa napĺňa
predajom obecného majetku alebo presunutím rezervného fondu, ak je čo presúvať.
Obec už toho na predaj veľa nemá.
Rád by som ešte poukázal na nové tradície, ktoré sme v našej obci zaviedli.
– Nový rok začína novoročným prípitkom so starostom obce pred
budovou obecného úradu, kde sa
majú občania možnosť dozvedieť
nové informácie o stave obce.
– mimoriadne veľkej obľube a účasti
sa teší tradícia domácej zabíjačky, spojená s konzumáciou zabíjačkových špecialít, ktorá sa koná
v priestoroch MKS
– deti s rodičmi si nevedia vynachváliť
pálenie Jánskych ohňov spojené
s občerstvením a grilovačkou
– taktiež Deň obce Dunajská Lužná
ma dobré meno a stúpajúcu návštevnosť.
Tak ako som v úvode sľúbil, podelil som
sa s Vami o radosti, ale aj starosti môjho
každodenného života a posunul vám malý
odpočet mojej práce a práce mojich kolegov.
Prajem nám, vážení Lužňania, vzájomnú toleranciu, úctu k sebe i k blízkym.
S pozdravom
Váš starosta Štefan Jurčík

uznesenia obecného zastupiteľstva

Krátke informácie z osvedčovacej agendy

Vážení spoluobčania, prinášame vám výber z najdôležitejších uznesení
schválených OZ za obdobie jún až september 2013.

Osvedčovaciu agendu na Obecnom úrade Dunajská Lužná
vykonávajú zamestnankyne Mária Fajnorová, Zuzana Mészárosová, Eva Krištofová.
K osvedčeniu podpisu treba priniesť platný OP alebo cestovný pas (zákon č. 599 (2001 Z. z. ešte vymenúva námornícky
preukaz, vojenskú knižku a u cudzinca povolenie na pobyt).
Pri overení podpisu musí byť prítomná osoba, ktorej podpis
sa overuje, nemôže to urobiť ani rodinný príslušník, ani známy.
Prípady, keď nemôže overený prísť na OcÚ sa vždy dajú
riešiť týmito spôsobmi:
1. osvedčovateľ územne príslušný príde na požiadanie za
vaším chorým do nemocnice,
2. v rámci matričného obvodu Dunajská Lužná prídu za
vaším chorým, príp. imobilným občanom, vyššie spomenuté pracovníčky obecného úradu domov. Prídu rady
a s láskou.
Prosím nenúťte overovateľky, aby overili podpis niekoho, kto
tu nie je fyzicky prítomný.
Taktiež upozorňujeme, že podľa zákona nemôžeme overovať fotokópiu občianskeho preukazu, overí vám ju len notár (najbližší notár je v Šamoríne).
Overenie podpisu: 1,50 eur. Zviazanie jednej zmluvy trikolórou: 1,50 eur.
Ak máte na overenie viac podpisov, treba sa dohovoriť s overovateľkami, rady Vám túto prácu vybavíme aj v nestránkové dni.
Majte, prosím, na zreteli, že aj overovateľky sú „len“ živé bytosti s jednou rukou na písanie (overovanie sa spracováva ručne, nie na počítači) a overovaní máme vždy veľké množstvo.
Ďakujeme za pochopenie.
Eva Krištofová
matrikárka a osvedčovateľka

Uznesenie č. 2013/07-05 zo dňa 25. 06. 2013
OZ schvaľuje čerpanie úveru na stavbu modulovej MŠ v časti Nová Lipnica, Lipnická ul. č. 394, vo výške 250 tis. €.
Uznesenie č. 2013/07-06 zo dňa 25. 06. 2013
OZ schvaľuje navýšenie príspevku pre Rímskokatolícku cirkev, Farnosť
Dunajská Lužná, na vytvorenie elokovaného pracoviska Cirkevnej materskej školy pre cca 40 detí o 21.585,- €, za podmienky, že v uvedenej materskej škôlke budú prioritne umiestnené deti s trvalým bydliskom v obci
Dunajská Lužná.
Uznesenie č. 2013/08-06 zo dňa 17. 09. 2013
OZ schvaľuje Štatút denného stacionára obce Dunajská Lužná.
Uznesenie č. 2013/08-07 zo dňa 17. 09. 2013
OZ schvaľuje spolufinancovanie projektu „Riešenie krízovej dopravnej
situácie na sídlisku Brezová a dopravné značenie v obci Dunajská Lužná“ sumou 570,0 €, čo predstavuje 5% z celkových nákladov projektu (11
400,00 €).
Uznesenie č. 2013/08-08 zo dňa 17. 09. 2013
OZ schvaľuje VZN obce č. 3/2013, ktorým sa dopĺňa VZN č. 9/2012 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach – príspevok na úhradu režijných nákladov v školskej jedální,
s účinnosťou od 1.11.2013.
Všetky uznesenia zo zasadnutí obecného zastupiteľstva nájdete na webovej stránke obce www.dunajskaluzna.sk v časti Dokumenty OZ spolu so
zápisnicou a zvukovým záznamom. V prípade, že nemáte prístup na internet, môžete sa v tejto záležitosti obrátiť na pracovníkov obecného úradu.
-jv-
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Zberný dvor v Dunajskej Lužnej
Nájdete ho na Jánošíkovskej ulici smerom na Kalinkovo (oproti
družstevnému dvoru PD Úsvit).
Na zberný dvor je povolený len vývoz triedeného odpadu pre
fyzické osoby, ktoré majú uhradený poplatok za vývoz odpadu
v obci.
Občania sú na výzvu pracovníkov zberného dvora povinní preukázať sa občianskym preukazom alebo dokladom o zaplatení poplatku za vývoz odpadu pre aktuálny kalendárny rok. V prípade, že
sa občan potrebnými dokladmi nepreukáže, nemusí mu byť umožnené odpad odovzdať.
Zberný dvor je otvorený počas celého roka vždy v stredu a v sobotu.
marec – október:		
november – február:
streda: 13.00. – 19.00 hod.
streda: 13.00 – 17.00 hod.
sobota: 09.00. – 18.00 hod.
sobota: 09.00 – 14.00 hod.
Na zbernom dvore je možné odovzdať len vytriedené
zložky komunálneho odpadu, a to osobitne:
Papier (katalógové číslo 20 01 01)
zviazaný v balíkoch s hmotnosťou max. 10 kg, noviny, časopisy, papierové a kartónové obaly, vrecia, škatule. Patrí sem odpad
z každého druhu papiera zbavený kovových častí, indiga, plastových súčastí, alobalov a pod. Papier nesmie byť znečistený potravinami, olejom, dechtom, farbami a pod.

Veľkorozmerný odpad z domácností (katalógové číslo 20 03 07)
drevené časti nábytku v rozobratom stave.
Drobný stavebný odpad
1m3/ osoba/rok; zmes betónu, tehál, obkladačiek, dlažby, keramiky
a pod.
Biologicky rozložiteľný odpad (katalógové číslo 20 02 01)
biologicky rozložiteľný odpad (tráva, konáre, burina, lístie...).
Elektroodpad (katalógové číslo 20 01 35, 20 01 36, 20 01 23)
kompletný, bez chýbajúcich komponentov (televízory, PC, rádiá,
elektrické hračky, pračky  a iné elektrické zariadenia pochádzajúce
z domácnosti).
Akumulátory a batérie (katalógové číslo 20 01 33)
batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01,16 16 06 02,16 06 03.
Ide predovšetkým o akumulátory z osobných vozidiel. Zhromažďované sú v kontajneri.
Nebezpečné odpady
žiarivky (kat. číslo 20 01 21), plechovice znečistené nebezpečnými látkami ((napr. farbami, olejom... (kat. číslo 15 01 10), odpadový
olej (kat. číslo 20 01 26))

Kompozitné obaly – tetrapaky
(katalógové číslo 15 01 05)
viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav a džúsov, vína a pod.
Sklo (katalógové číslo 20 01 02)
sklené fľaše biele aj farebné, poháre, sklo z okenných
tabúľ, iné sklené obaly. Nepatria sem taniere, porcelán, zrkadlá, lepené sklá, sklá z monitorov a obrazoviek, sklené obaly s obsahom nebezpečných látok.
Sklené fľaše nesmú mať uzávery z kovu, plastu a pod.
Plasty (katalógové číslo 20 01 39)
•
PET-fľaše z nealko nápojov, sirupov, vína
atď., – fľaše musia byť zošliapnuté, vo  fóliových vreciach,
•
PE-HD – fľaše od čistiacich prostriedkov, šampónov, aviváže, destilovanej vody, tekutých mydiel, bandasky neznečistené olejom a pod.,
•
PE-LD – igelitové tašky, fólie z pracích práškov, fólie zo
stavebnín a pod.,
•
PE-LLD – tzv. strečové fólie,
•
PP-fľaše od citrónových štiav, tégliky od jogurtov a ostatné fľaše s označením PP,
•
PS – penový polystyrén, nesmie sa miešať s ostatnými
plastmi, ukladá sa do  samostatných vriec
Plasty nesmú byť znečistené potravinami, olejom, dechtom, farbami a pod.
Kovy (katalógové číslo
20 01 40)
kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové tuby z pást, kovové
súčiastky, drôty, káble (bez bužírky), starý riad, obaly zo sprejov,
kovový šrot, oceľ, farebné kovy, hliníkové a kovové viečka a obaly,
klince, sponky, kľúče, zámky, konzervy z kompótov a iných potravín (vypláchnuté bez zvyškov), plechovky z nápojov (vypláchnuté),
oceľové plechovky a pod. (bez obsahu a znečistenia ropnými a nebezpečnými látkami).
Pneumatiky (katalógové číslo 16 01 03)
z osobných vozidiel (sú zhromažďované na vyhradenej ploche).

Na zberný dvor nie je možné odovzdať zmesový komunálny odpad,
PVC, matrace, koberce, ani komponenty z motorových vozidiel.
Takýto komunálny odpad môžete odovzdať na skládke spoločnosti Vassal na Lieskovskej ceste za bývalým Baumaxom alebo na
skládke pri Studenom.
Lieskovská cesta Kontakt:  0915 843 589
(všetko okrem nebezpečného odpadu)
Po – Pi           07.00 hod.– 16.00 hod.
So                  08.00 hod. – 12.00 hod.
Skládka pri Studenom Kontakt:  02 459 51 231
(stavebná suť a výkopová zemina)
Po – Pi          07.00 hod.– 15.00 hod.
Bc. Viera Dikošová, doprava a životné prostredie OcÚ

Celoplošná deratizácia – výzva Regionálneho
úradu verejného zdravotníctva Bratislava
Vyzývame občanov a organizácie na vykonanie preventívnej
celoplošnej jesennej deratizácie (regulácia živočíšnych druhov)
na území obce v období od 1.10.2013 do 15.11.2013 (viac
pozri na webovej stránke obce: Aktuálne » Oznamy a výzvy)
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Kalinkovo

Hamuliakovo

Most pri
Bratislave

Miloslavov

1.polrok 2008
2.polrok 2008
Spolu 2008
1.polrok 2009
2. polrok 2009
Spolu 2009
1.polrok 2010
2. polrok 2010
Spolu 2010
1.polrok 2011
2.polrok 2011
Spolu 2011
1.polrok 2012
2. polrok 2012
Spolu 2012
1. polrok 2013
Spolu celkom

222
200
422
130
133
263
131
219
350
146
137
283
151
131
282
111
1711

30
33
63
21
33
54
25
36
61
8
24
32
14
16
30
14
254

43
56
99
45
41
86
44
58
102
43
42
85
44
59
103
52
527

77
64
141
49
68
117
39
61
100
47
62
109
48
64
112
34
613

75
96
171
15
15

186

Spolu

Rok

Dunajská
Lužná

Počet rozhodnutí vydaných spoločným stavebným úradom

447
449
896
260
275
535
239
374
613
244
265
509
257
270
527
211
3291

  Spoločný stavebný úrad bol zriadený podl‘a § 117 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v roku 2003 pre vyššie uvedené obce
so sídlom v Dunajskej Lužnej. V roku 2009 sa
obec Miloslavov odčlenila od zriadeného spoločného stavebného úradu.
V tabuľkovom prehľade sú zahrnuté všetky
rozhodnutia, t. j.   búracie povolenia, územné
rozhodnutia, stavebné povolenia, kolaudačné
rozhodnutia, rozhodnutia o zmene účelu využitia, rozhodnutia o priestupkoch. Výstavba
v obci Dunajská Lužná stále napreduje, preto
by sme chceli upozorniť všetkých stavebníkov,
že obec má schválený územný plán a následne zmeny a doplnky, ktoré sú pre stavebníkov záväzné. Prvým krokom ako predchádzať
možným nedorozumeniam je požiadať obec
o územnoplánovaciu informáciu na konkrétny
stavebný zámer a pozemok.
Obec poskytne sa písomné vyjadrenie.  
Podmienky, regulatívy sú záväzné a je nutné ich dodržať pri príprave   územného, resp.
stavebného konania. Ak nie sú dodržané podmienky územného plánu a regulatívy, nie je
možné stavbu povoliť ani skolaudovať.
Stavebný úrad Dunajská Lužná

Spoznávajme svoju históriu – neprestávajme v udržiavaní družby s obcou Priepasné
Spolok rodákov M. R. Štefánika – pobočka v Dunajskej Lužnej
v rámci dlhodobého projektu „Spoznávajme svoju históriu“ uskutočnil v spolupráci s OcÚ pre svojich členov, sympatizantov a občanov
v sobotu 20. júla 2011 zájazd. Konal sa pri príležitosti 133. výročia
narodenia generála M. R. Štefánika. Štyridsaťpäť pútnikov navštívilo
starobylé slovanské mesto Skalica, ktoré sa nachádza na hraniciach
s Českou republikou. V rodisku M. R. Štefánika – v Košariskách – sa
k nám pridal aj starosta pán Jurčík so svojou manželkou. Po roku sme
opäť navštívili expozíciu múzea M. R. Štefánika, položili kvety k pamätníčku na dvore ako aj k hrobu jeho rodičov.
Naše putovanie pokračovalo do
družobnej obce Priepasné, kde sa
k nám pridali dvaja poslanci, a to
pán Jánošík a pán Tesárik. Po srdečnom privítaní starostom obce
pánom Czerem sme položili kyticu
k pamätníku na nádvorí obecného
úradu.
Pri strome – dube priateľstva,
všetci účastníci stretnutia spievali
pieseň „Na kráľovej holi“. Pri posedení a občerstvení, ktoré nám priatelia pripravili, nám starosta obce
pán Czere prezentoval výsledky
ich práce v uplynulom období (prácu Jednoty dôchodcov, Červeného kríža, futbalového klubu). Pred
odchodom na poslednú zastávku
nášho celodenného putovania na

Bradlo sme sa našim hostiteľom poďakovali a pozvali sme ich na
stretnutie k nám, ktoré pripravujeme na mesiac október. Želám si,
aby pestovanie našej historickej pamäti nestrácalo v našich životoch na dôležitosti, aby sme v putovaní za históriou aj v budúcnosti
pokračovali, ale aj v udržiavaní družby s obcou Priepasné.
Oľga Reptová
Obsiahlu fotodokumentáciu, ktorú zabezpečila pani Klčová, pani
Ivanová ml. a pani Tesáriková, nájdete na webovej stránke obce –
Spolok rodákov M. R. Štefánika 2013.
Účastníci zájazdu v Skalici

Fotografia účastníkov zájazdu v Skalici
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Ideme ďalej ..
Každý má z času na čas potrebu obzrieť sa späť, zhodnotiť svoju prácu a následne upravovať a
vylepšovať svoje ďalšie plány.
Za posledné obdobie sme
prostredníctvom našej neziskovej organizácii Zelená Dunajská
Lužná urobili veľký kus práce –
úspešné malé projekty i jeden
veľký projekt pre všetky vekové
kategórie. Pracovali sme na časopise, rôznych brigádach na skrášľovaní verejných priestranstiev a
vysádzaní zelene, venovali sme
sa seniorom v pravidelných pondelkových stretnutiach či na celodenných zájazdoch, návštevách
kultúrnych stánkov. Popritom
sme naprojektovali a zrealizovali
zdravotno-relaxačné centrum,
na ktoré sme právom hrdí.
V súčasnosti pokračujeme v
zabehnutých aktivitách. Naďalej
sa budeme venovať hlavne životnému prostrediu a našim seniorom, preto už od leta pracujeme
na príprave akcií hlavne počas
zimných mesiacov.

Od 19. septembra sme za finančnej podpory našej neziskovej organizácie ZDL pripravili za
zvýhodnenú cenu pravidelné cvičenie Pilates pre seniorov každý
štvrtok od 17. hod. v priestoroch
telocvične Medeola v zdravotno-relaxačnom centre. V zimných
mesiacoch tu budú prebiehať
stolnotenisové
popoludnia,
spoločenské tance i ďalšie pohybové cvičenia pre starších.
Ak bude obec naklonená
k spolupráci a príde k dohode
ohľadne priestorov v MKS, budeme pokračovať i vo vzdelávaní
seniorov.
Plánujeme aj kolektívne návštevy divadiel a medzi prvými
bude Radošinské národné divadlo s hrou Jánošík po 300 rokoch.
O všetkých aktivitách, ktoré
pripravujeme, budeme priebežne
informovať v obecnom rozhlase,
na stránkach obce a stránkach
zdravotno-relaxačného centra.
Tešíme sa na ďalšie spoločné
akcie našej n. o. Zelenej Dunajskej Lužnej.
Ing. Eugen Oltus,
Ing. Elena Oltusová

kontakty so slovákmi v zahraničí
Riaditeľka knižnice Nataša Filip
a riaditeľ Základnej školy Hrdinu
Janka Čmelíka p. Janko Havran

,,Ľúbim svoju rodnú reč,
slovenskú reč milú.
Či som doma a či preč,
v nej mám hrdosť, silu.“
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Náučný chodník v areáli ZŠ
aj mestá Nový Sad, Belehrad a Báčsky Petrovec.
Okrem pekných zážitkov deti zo súboru
Červené jabĺčko prinášajú z Dolnej zeme srdečné pozdravy a veľkú vďaku všetkým občanom, ktorí svojím knižným darom veľmi
potešili krajanov zo Starej Pazovy.
Jasmina Nasariková

P.O.Hviezdoslav
Na svoju materinskú reč sú hrdí aj zahraniční Slováci zo Starej Pazovy, s ktorými obce z Pridunajského regiónu nedávno
podpísali spoluprácu. Práve na návšteve
v Starej Pazove nás oslovila pani riaditeľka
obecnej knižnice Nataša Filipová o knižný
príspevok, keďže sa knihy v slovenskom
jazyku do ich knižnice dostávajú iba sporadicky. Na základe tejto prosby sme vyhlásili

Návšteva knižnice v Starej Pazove

verejnú zbierku kníh pre našich krajanov.
Do zbierky kníh sa zapojili všetky obce z Pridunajského regiónu vrátane Dunajskej Lužnej, ktorá sa prezentovala práve najväčším
knižným darom. Občania prispievali rôznymi žánrami od detskej literatúry, beletrie,
povinného čítania, až po náučnú literatúru,
cestopisy a iné žánre. Keďže zbierka bola
nad očakávanie úspešná, knihy do Pazovy
posielame v balíkoch ešte stále. Najväčšie
množstvo kníh odniesli ako darček deti
z Folklórneho súboru Červené jabĺčko, ktoré boli na opätovanej návšteve v Srbsku.
Deti zo súboru boli v Starej Pazove päť dní
a okrem vystúpenia mali možnosť pozrieť
si významné inštitúcie v Starej Pazove ako

Tanec bez hraníc ...
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Deň sv. Huberta v Dunajskej Lužnej
Jún mesiac poľovníctva už po šiesty krát priviedol priateľov prírody na omšu zasvätenú sv. Hubertovi a prírode. Poľovná spoločnosť Pridunajsko Dunajská Lužná zorganizovala tento pekný kultúrny a spoločenský zážitok pre občanov Dunajskej Lužnej a blízkeho
okolia dňa 8. júna 2013.
Na nástupe v parku pri rímsko-katolíckom kostole v časti Jánošíková celoročnú prácu v prírode vyhodnotili krátkym príhovorom
PaedDr. Imrich Šuba, výkonný riaditeľ Slovenskej poľovníckej komory, a predseda Poľovnej spoločnosti Pridunajsko Dušan Lengyel. Starosta obce Dunajská Lužná Štefan Jurčík odovzdal ocenenie
starostu obce za prácu v Komisii pre ochranu životného prostredia a verejného poriadku pri Obecnom úrade Dunajská Lužná Ing.
Slávke Ághovej.
Za sprievodu dychovej hudby Lužanka sa poľovníci a sympatizanti odobrali posvätiť dary prírody na svätú omšu do r. k. kostola.
Ani tento rok v sprievode nechýbali zbrojnoši a sokoliari, ktorí so
svojimi zverencami robili čestnú stráž darom prírody. Počas celého
ceremoniálu zaznievali poľovné fanfáry na lesné rohy.

Zbrojnoši predviedli svoje umenie s mečom a stredovekými zbraňami, sokoliari zas prácu svojich zverencov pri love zveri.
Nechýbala tradičná dražba uloveného srnca, z ktorej výnos bude
odovzdaný nadácii Na kolesách proti rakovine.
Dobrá zábava pri výbornom poľovníckom guláši, občerstvení
a za sprievodu živej hudby trvala do neskorých nočných hodín.
Rodičia našich najmenších mali čo robiť, aby svoje ratolesti plné
zážitkov dostali včas domov.

Poľovná spoločnosť Pridunajsko ďakuje starostom obce Kalinkovo, Hamuliakovo, Miloslavov a Rovinka za podporu a účasť ako
aj všetkým ostatným zúčastneným a sponzorom za príjemne strávený deň sv. Huberta.
Rudolf Reingraber
Fotografie od autorov
J. a F. Mrocek.

Zelená Dunajská Lužná, n. o. organizuje celodenný zájazd do Rakúska
v sobotu 26. októbra 2013 pod názvom Múzejná Viedeň.
V ponukovom liste zájazdu sa nachádza napr. prehliadka Národnej knižnice,
Prírodohistorického múzea, Múzea Viedne, Rímskeho múzea a unikátneho Zentralfriedhof
(ústredného cintorína), kde sú pochované významné osobnosti Rakúska.
Cena zájazdu s autobusovou dopravou, sprievodcovské služby, vstupné do
Prírodohistorického múzea a poistné je 20,50 Eur na osobu.
Záujemcovia sa môžu nahlasovať do 20. 10. 2013 u Ing. Eleny Oltusovej
na tel. č. 45 980 518 alebo 0907 796 765 vo večerných hodinách.
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PREMENY V TOKU ČASU

40

9

1974
2014

Vážení spoluobčania,
tak, ako sme Vás informovali v prvom tohtoročnom čísle Lužnianskeho spravodaja, budúci rok oslávi naša obec 40. výročie svojho
vzniku, ku ktorému sme pripravili cyklus článkov od histórie až po súčasnosť.
V tomto čísle spravodaja pokračujeme o histórii materských škôl a dokonca i jedným milým príspevkom „malej škôlkarky“ dnes už
dámy v zrelom veku pani Ághovej, ktorú sme požiadali o vyjadrenie.

UPLYNULO 100 ROKOV OD OTVORENIA PRVEJ MATERSKEJ ŠKOLY
Na úvod
I týmto príspevkom chcem prispieť k blížiacemu sa 40. výročiu spojenia troch obcí do jednej spoločnej obce. Na základe
získaných a zhromaždených informácií a fotografií by som vám chcela priblížiť históriu materských škôl vo všetkých troch obciach, ktorých zlúčením vznikla Dunajská Lužná.
Obec Jánošíková
Vybudovanie kláštora sestier sv. Kríža
v roku 1908 vytvorilo podmienky pre zriadenie prvej detskej opatrovne. Takto sa totiž
volala výchovná ustanovizeň pre deti predškolského veku, ktorú v súčasnosti poznáme pod názvom materská škola. Rímskokatolícku detskú opatrovňu zriadil miestny
farár Augustín Ludvig v roku 1911 v jednej
z miestností budovy kláštora (budova bývalého kláštora je na Jánošíkovskej ulici č.5).
Opatrovateľkami boli sestričky a fotografia z
roku 1911 je svedectvom toho, že opatrovňu
navštevovalo množstvo detí od 2 do 6 rokov.
Zriadenie opatrovne bola veľká pomoc pre
rodičov, ktorí od rána do večera pracovali na
poliach a starali sa o svoje gazdovstvá.

Deti v detskej opatrovni v roku 1911 so sestričkami a farárom Augustínom Ludvigom

V roku 1927 bola detská opatrovňa premiestnená do jedného rodinného domu
(v súčasnosti Jánošíkovská ulica č.18, dom
Krištofových). V budove kláštora bola totiž
i ľudová škola a keďže školopovinných detí
pribúdalo, pre detskú opatrovňu už v budove kláštora nebolo miesta. Občania poskytovali detskej opatrovni obilie, zeleninu
a ovocie. Za mesačný pobyt dieťaťa rodičia
platili 5 Kčs, za deti z chudobných rodín rodičia nemuseli platiť. Opatrovňu navštevovali deti z maďarských a nemeckých rodín.
V tomto čase totiž v obci bolo len 1,6 % občanov slovenskej národnosti.
Na fotografii z roku 1937 deti stoja pred
detskou opatrovňou (Jánošíkovská č.18)
V roku 1945 po vysídlení nemeckého obyvateľstva do obce prišlo 230 obyvateľov z Terchovej a z Ostrova pri Piešťanoch,
čiže tomto čase už väčšina obyvateľstva v obci bola slovenskej národnosti. Cirkevná opatrovňa detí sa zmenila na štátnu.
V roku 1945 deti opatrovňu nemohli navštevovať, lebo štátne úrady nenašli opatrovateľku, ktorá by ovládala slovenský jazyk.
Až 1. marca 1946 bola otvorená škôlka (nový názov pre opatrovňu). Opäť sa vrátila do budovy bývalého kláštora a učiteľkou
bola rádová sestra Šarlota Danielová. Do škôlky bolo prijatých 34 detí z Jánošíkovej, niekoľko detí bolo i z Nových Košarísk
a Novej Lipnice. V zápisoch som našla zmienku i o tom, že v septembri 1946 škôlku začalo navštevovať aj 15 detí z reslovakizovaných (maďarských) rodín a tieto deti sa medzi slovenskými deťmi veľmi rýchlo naučili po slovensky.
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V rokoch 1949-52 škôlka zabezpečovala celodennú starostlivosť o deti, a to v lete od 7,00 do
19,00 hodiny a v zime do 17,00 hodiny. V roku
1950 bola rádová sestra nahradená civilnou učiteľkou. V školskom roku 1951-52 materskú školu
presťahovali do budovy na Jánošíkovskej ulici č.29
(bývalé stolárstvo) .V roku 1956 sa riaditeľkou materskej školy stala Margita Vallová a od roku 1957
Šarlota Klímová. Keď sa v obci vybudovala nová
základná škola, v roku 1963 sa materská škola
opäť vrátila do uvoľnených priestorov v bývalom
kláštore. Pretože detí predškolského veku pribúdalo, v roku 1970 sa v materskej škole otvorila i
druhá trieda. Až do roku 1971 bývala materská
škola otvorená i cez celé letné prázdniny, od tohto
roku bola otvorená už len do konca júla, v mesiaci
august si zamestnanci čerpali dovolenky.
Obec Nová Lipnica
Už na začiatku druhej polovice 40-tych rokov
predstavitelia obce Nová Lipnica vyvinuli veľkú
iniciatívu v oblasti starostlivosti o deti predškolského veku. Malý rodinný dom na konci obce, pred
ktorým bola klasická obrovská lúka, v roku 1948
prebudovali na materskú školu, v tom čase ešte
nazývanú poľnohospodársky útulok. Túto materskú školu som v školskom roku 1948-49 navštevovala i ja a dodnes si pamätám, aké nepreberné
možnosti pre hry nám poskytovala lúka pred škôlkou. Najviac nás však na lúke lákal pozostatok
z 2. svetovej vojny, pokazené delo či kanón, na
ktorom sme sa točili, skákali, vyvádzali. V súčasnosti už budova tejto prvej škôlky nejestvuje, na
tomto mieste na Morušovej ulici č.3 je postavený
nový dom rodiny Švoňavských. Priestory v tejto
malej škôlke pre pribúdajúci počet detí nepostačovali, a tak v roku 1950 miestny národný výbor
urobil výmenu s rodinou Javorských, ktorá mala
dočasne pridelený veľký dom s obrovskou záhradou. Do tohto domu (v súčasnosti na Lipnickej ulici č.114/394) bola presťahovaná materská škola
a v týchto priestoroch je dodnes. Dlhoročnou učiteľkou a riaditeľkou MŠ bola Terézia Vašiová zo
Šamorína. Do funkcie riaditeľky nastúpila v roku
1957 a pôsobila tu celých 45 rokov. Od roku 1950
súčasťou MŠ boli aj detské jasle, ktoré tu 20 rokov vykonávali záslužnú činnosť. V rokoch 196470 v detských jasliach bola zdravotnou sestrou
Vilma Sláviková. Detské jasle ukončili svoje pôsobenie v roku 1970.

Na fotografii z roku 1947 sú deti so sestrou Šarlotou Danielovou
a pestúnkou Máriou Krištofovou

Deti a zamestnanci MŠ a detských jaslí v Novej Lipnici v roku 1952

Obec Nové Košariská
Pre materskú školu v Nových Košariskách
bolo príznačné časté sťahovanie, čo bolo zrejme
dôsledkom hľadania vhodnej budovy pre takúto inštitúciu. Miestny národný výbor v spolupráci
s okresnými orgánmi už v roku 1947 zabezpečil
otvorenie materskej školy v strednej časti väčšieho
rodinného domu na súčasnej Košariskej ulici č.32
(dom rodiny Trúsikových). Keď v tomto dome neskôr umiestnili policajnú stanicu, materskú školu
v školskom roku 1951-52 premiestnili do letného Deti spolu s učiteľkou a kuchárkou v MŠ v N. Košariskách v roku 1955
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sídla rodiny Mozsáryových na súčasnú Školskú ulicu č.4 (vedľa domu rodiny Klímových). Potom nakrátko bola presťahovaná
na súčasnú Hlavnú ulicu do rodinného domu č.10 (v súčasnosti dom Petra Fajnora), kde v tom čase bola kancelária JRD
a zároveň tu bývali dvaja slobodní mládenci, učiteľ Ján Mackovič a Štefan Mikulčík. Na tomto mieste bola škôlka len niekoľko
týždňov, kým sa našiel vhodnejší priestor v dnes už v nejestvujúcom rodinnom dome Bacsákových, ktorý bol na rohu súčasnej
Hlavnej a Košariskej ulice. Ani v tejto budove nezotrvala škôlka dlho. Už v roku 1954 sa sťahovala do budovy bývalého hostinca na rohu Hlavnej a Kováčskej ulici (teraz budova rôznych služieb). V tejto budove bol v tom čase umiestnený aj miestny
národný výbor a kinosála. Konečne sa pre MŠ našli vhodné priestory, pretože materská škola v tejto budove zotrvala 50 rokov.
Materské školy v zlúčenej
obci Dunajská Lužná
Od 1. januára 1974, kedy sa tri pôvodné obce zlúčili do spoločnej obce
Dunajská Lužná, v obci pôsobili tri materské školy. Bolo potrebné ich rozlíšiť,
a tak k názvu im pribudlo číslo miestnej
časti spojenej obce. Materská škola 1
bola v miestnej časti Jánošíková. Riaditeľkou bola naďalej Šarlota Klímová.
Po jej odchode do dôchodku v roku
1976 ju vystriedala Terézia Hájeková
zo Šamorína, ktorá zotrvala vo funkcii
do roku 1990, kedy táto materská škola
bola zrušená. Materská škola 2 bola v
miestnej časti Nová Lipnica. Dlhoročnou riaditeľkou bola Terézia Vašiová,
ktorú v školskom roku 1991-92 vystriedala Mária Puchnerová a v školskom
roku 1992-93 za riaditeľku bola zvolená
Emília Závadová. Funkciu vykonávala
Emília Závadová a Terézia Vašiová s deťmi Materskej školy 2 (časť N. Lipnica)
do roku 2002, kedy boli všetky tri mav školskom roku 1994-95
terské školy zlúčené pod jedno riaditeľstvo. Materská škola 3 bola v miestnej časti Nové Košariská. Jej dlhoročnou riaditeľkou bola Tamara Lederérová-Pepichová.
Po jej odchode v roku 1988 bola menovaná do funkcie riaditeľky Marta Klímová. V roku 1990 do funkcie riaditeľky bola zvolená
Mária Drmelová.
V 70-tych rokoch minulého storočia nastal prudký nárast narodených detí a hoci boli v obci tri materské školy, pre všetky deti
nebol dostatok miest v MŠ. O prijatí detí do materskej školy v týchto rokoch rozhodovala školská komisia MNV.
V septembri 1980 bola otvorená štvrtá materská škola na sídlisku. Prvou riaditeľkou bola Eva Šmídová a po jej odchode túto
funkciu prevzala Viera Bundalová-Vargová zo Šamorína. I po otvorení materskej školy na sídlisku nepostačoval počet miest na
pokrytie záujmu o prijatie detí do materskej školy. Situácia sa zmenila až v 90-tych rokoch, keď narodených detí v obci ubúdalo.
Materská škola 1 v bývalom kláštore v Jánošíkovej bola 30. júna 1990 zrušená a v obci zostali tri materské školy.
Do 30. júna 2002 zakladajúcim a riadiacim orgánom materských škôl boli odbory školstva ONV. Od 1. júla 2002 prešla zriaďovateľská funkcia na obec. Obec zriadila jednu materskú školu so sídlom na Brezovej ulici č.27 a všetky tri materské školy
začali pracovať pod jedným riaditeľstvom. Rada materskej školy za riaditeľku zvolila Máriu Drmelovú. Pre klesajúci počet detí
boli 30. júna 2004 zrušené triedy materskej školy v miestnej časti Nové Košariská a deti z nich boli prerozdelené do tried MŠ
na sídlisku a do tried MŠ v časti Nová Lipnica. Lenže nová výstavba v obci dosiahla nevídané rozmery a detí začalo v obci
rýchlo pribúdať. Už o tri roky nastal problém s nedostatkom miest v jestvujúcich triedach materskej školy. Obecné orgány preto
zrušili ubytovacie miesta v Penzióne a časť priestorov pre Stacionár na Lipnickej ulici č.417/72 a v tejto budove 1. septembra
2007 otvorili jednu triedu MŠ a o dva roky ďalšie dve triedy. Po odchode Márie Drmelovej do dôchodku v roku 2005 do funkcie
riaditeľky bola zvolená Emília Závadová a od roku 2010
túto funkciu vykonáva Mgr. Božena Mešťanová.
Po roku 2000 začali v obci vznikať súkromné materské školy a 1.septebra 2013 bola otvorená cirkevná
materská škola.
A na záver jedna dobrá správa. V priestoroch veľkej
záhrady MŠ na Lipnickej ulici č.114 rýchlo rastie budova ďalšej dvojtriednej materskej školy.
Foto: Archív Senior klubu, archív MŠ 2
a M.Ducková-Adamcová
Pripravila: Mária Ducková-Adamcová
Výstavba novej budovy MŠ, fotografované 10. septembra 2013
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Moje spomienky na škôlku
Pokiaľ mi pamäť siaha, prvá materská škola v Nových Košariskách bola v dome, kde býva vdova po Mirovi Trúsikovi.
Bolo to zaujímavé miesto, pretože v dome bola aj policajná
stanica. Neviem odhadnúť, ako dlho sme do tejto škôlky chodili. Keďže do obce mal prísť nový policajt pán Milan Izakovič
s rodinou, priestory škôlky mu boli ponúknuté ako služobný
byt. A my, škôlkari, sme sa sťahovali do neveľkej záhradnej
chatky vedľa rodinného domu Klímovcov... Záhradná chatka bola obkolesená množstvom stromových ruží i drobných
kvietkov. Nechýbali ani záhony ríbezlí, egrešov a jahôd. Z
ovocia nám naša kuchárka pani Čúvalová piekla rôzne chutné koláče. Okolie chatky dotvárali ovocné a okrasné stromy,
ktorých tam bolo neúrekom. Pani učiteľkou bola Anna Feriančíková, ktorá neskôr odišla učiť do základnej školy.
V tomto rozprávkovom prostredí sme nezostali dlho. Asi
vtedy všetko podliehalo rýchlym zmenám. Naše ďalšie škôlkarske útočisko bolo v dome na dnešnej Hlavnej ulici smerom
na Rovinku. Pamätám si, ako sa nám dobre hralo na veľkom
slnečnom dvore. Ale vnútri nebol rozložený ani škôlkarsky nábytok. Aby sme sa mohli najesť, len narýchlo sa rozložili stoly
a stoličky. Skutočne len zopárkrát sme sa vyšantili a nastalo
ďalšie sťahovanie. Tentoraz to bolo do domu Alojza Bacsáka na rohu dnešnej Hlavnej a Košariskej ulice. Tento dom by
sme márne hľadali. Na jeho mieste je parkovisko obchodu
COOP Jednota. V dome bývala aj rodina Csomorová. Pán
Bacsák býval vpredu a Csomorovci na konci dlhého stavania.
Je zaujímavé, že veľká kuchyňa spoločná pre Bacsákovcov
aj materskú školu. Pán Bacsák bol v obci váženým človekom.
Liečil rôzne poranenia, pomáhal pri rôznych bolestiach, doká-

zal vytrhnúť boľavý zub či zašiť drobnú ranku. Za domom
bola veľká záhrada, ktorej plody a priestory nám boli plne
k dispozícii. Musím spomenúť, že pani učiteľkou tam bola
veľmi milá Helenka z Kalinkova, manželka jedného z Csomorových synov – Šaňa. Po Helenke Csomorovej bola učiteľkou Anna Plačková, dnes Mosná, ktorá v súčasnosti žije
v Trnave. Varila nám pani Anna Uhrová a vychovávateľkou
bola manželka už spomenutého policajta, pani Izakovičová.
Neviem z akého dôvodu, ale aj tu bola škôlka krátko.
Jedného dňa hneď dopoludnia, len čo sme zjedli desiatu, už aj sme opúšťali dve veľké izby, ktoré slúžili ako herňa
a spálňa. Tentoraz sme sa sťahovali iba na druhú stranu
cesty do budovy, kde bol i miestny národný výbor a kinosála. V období, keď som tu chodila do škôlky, pôsobili tu
dve učiteľky – Anna Mišurcová a Anna Hamerská. Vychovávateľkou bola Valéria Kucserová-Bacsáková. Kuchárok
bolo viac. Ako prvú si pamätám Máriu Csutorovú, potom
to bola moja krstná mama Judita Káziková a po nej Anna
Harušťáková.
V tých rokoch sme chodili do škôlky aj v sobotu. Sobota bola riadnym pracovným dňom a domov sme chodili po
obede asi o 14.00 hodine. Na sobotu sme sa tešili nielen
preto, že sme nemuseli po obede spať, ale že sme k sobotnému obedu mali veľkú kocku z BB pudingu s vynikajúcim
malinovým sirupom. Ako dobrotu sme si v sobotu odnášali
domov papierový kornútok plný lahodných, tzv. hodvábnych
cukríkov, hoci v tom čase neboli sladkosti takou samozrejmosťou ako dnes. Práve na túto materskú školu mám samé
pekné spomienky. Neskôr ju navštevovali i moje tri deti a
potom aj tri vnučky. Škôlka tu bola až do roku 2004. Škoda,
že budova dnes slúži iným účelom.
Anna Ághová

Detské centrum MURKO v Podunajských Biskupiciach poskytuje opatrovateľskú službu
(celodennú, poldennú i príležitostnú) pre deti od jeden a pol roka. Viac informácií
telefonicky na 0917 208 988, 0911 898 070 alebo na murkocentrum@centrum.sk
Zdravotno-relaxačné centrum
Od slávnostného otvorenia
Zdravotno-relaxačného centra Dunajská Lužná dňa 2. júna 2013
ubehli štyri mesiace. Aj verejnosť
si už zvykla využívať zdravotné, rehabilitačné, relaxačné a doplnkové
služby v týchto nových priestoroch.
Zdravotné vyšetrenie u všeobecnej lekárky MUDr. Koniarovej môžete absolvovať každý deň.
Iné vyšetrenia odborných lekárov
ako psychológa, logopéda, interného lekára, diabetológa a reumatológa nájdete v odborných
ambulanciách, ktoré tiež zatrešuje
Univerzitná nemocnica s poliklini-

kou Milosrdní bratia v Bratislave tak
ako aj rehabilitácie, za ktorými už
nemusíte cestovať mimo Dunajskej
Lužnej. Ďalšie odborné ambulancie
zo strany UNsP Milosrdní bratia sú
v štádiu prípravy.
Urologickú a gynekologickú
starostlivosť poskytuje Care, s. r.
o.
Dňa 30. 09. 2013 otvára zubnú
ambulanciu pre deti i dospelých
cez zmluvných partnerov spoločnosť Family Dental Care, s.r.o.
Relaxačné vyžitie nájdete prostredníctvom masáže chiropraktičky
s dlhodobou praxou aj v cudzine,

prostredníctvom štúdia štíhlej línie
alebo pri cvičeniach pilatesu a ďalších aktivít v telocvični Medeola,
ktorú využívajú už aj naši najmenší
na detské tance.
Doplnkové služby poskytuje v
našom centre nová lekáreň Lavandula a biopotraviny.
O ordinačných a otváracích hodinách, aktualitách či konkrétnych
kontaktoch informujeme na webovej stránke www.zrc.sk alebo priamo v zdravotno-relaxačnom centre.
Ing. Eugen Oltus,
riaditeľ ZDL, n. o.
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Kultúrno-spoločenský program v MKS – jeseň 2013
OKTÓBER
19. október 2013
23. október 2013
25. október 2013
26. október 2013
28. október 2013

Stretnutie JDS
– Mesiac úcty k starším
Vernisáž výtvarných
prác žiakov ZUŠ
Diskotéka
Stretnutie Spolku rodákov
M. R. Štefánika
NEVYLIEČITEĽNÍ
– komédia s hviezdnym obsadením

NOVEMBER
13. november 2013 Vernisáž obrazov
Barbory Brodzianskej
15. november 2013 Diskotéka
23. november 2013 Školský ples
27. november 2013 Koncert žiakov ZUŠ

DECEMBER
01. december 2013 Rozsvietenie vianočného stromu
– Námestie sv. Martina o 18. hod.
05. december 2013 Mikulášska nádielka s divadielkom
07. december 2013 Vianočné posedenie dôchodcov
11. december 2013 Školský vianočný bazár
12. december 2013 Vianočná besiedka MŠ
13. december 2013 Tradičné vianočné trhy
14. december 2013 Tradičné vianočné trhy
18. december 2013 Adventný koncert ZUŠ
Všetky informácie o vašich pripravovaných kultúrno-spoločenských podujatiach sú priebežne uverejňované na
www.dunajskaluzna.sk. V prípade, že máte záujem byť informovaní o pripravovaných podujatiach v Miestnom kultúrnom stredisku v Dunajskej Lužnej, môžete Vašu e-mailovú
adresu  zaslať na jana.valasikova@dunajskaluzna.sk.
Redakcia

Úprimné POĎAKOVANIE
pani Anne SARKOZIOVEJ za dlhoročnú
činnosť vo výbore Jednoty dôchodcov
na Slovensku v Dunajskej Lužnej.
Do ďalších rokov prajeme
veľa zdravia a rodinnej pohody.
za JDS v Dunajskej Lužnej
A. Awwadová, predsedníčka
Pozvanie do mužskej speváckej skupiny
VETERÁN
S radosťou prijmeme medzi seba priaznivcov
ľudovej piesne, ktorí majú chuť pokračovať v
tejto rozbehnutej aktivite. Príďte si zaspievať,
naučiť sa krásne ľudové piesne, prezentovať
sa na regionálnych vystúpeniach – a hlavne
stretávať sa s ľuďmi rovnakého razenia pravidelne
raz týždenne, alebo podľa vzájomnej dohody,
v priestoroch MKS v Dunajskej Lužnej.
Radi poskytneme bližšie informácie na tel. č.
02/459 80 647 alebo na: tt.ulicna@centrum.sk
Ing. Tatiana Uličná

Pozvánka
Spolok rodákov M. R. Štefánika Košariská – pobočka v Dunajskej Lužnej, Obecný úrad,
CZ ECAV na Slovensku Dunajská Lužná a Základná škola Vás srdečne pozývajú na tradičné
regionálne spomienkové stretnutie pri príležitosti výročia vzniku 1. ČSR pod názvom
„Odkiaľ a kam“, ktoré sa uskutoční dňa 26. októbra 2013 o 15.30 v MKS.
V areáli  pred evanjelickým kostolom sa o 14.30 hod. uskutoční pietny akt
kladenia kvetov k pamätníku M. R. Štefánika, jedného zo zakladateľov 1. ČSR.
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Z HISTÓRIE POMENOVANIA ULÍC – ZÁVEREREČNÁ ČASŤ
V tejto záverečnej časti venovanej
pomenovaniu ulíc zhrniem všetky zaujímavosti, ktoré súvisia s pomenovaním ulíc, avšak sa do predchádzajúcich
častí nehodili alebo nezmestili.
Názvy, ktoré súvisia s minulosťou
obce
Komisia, ktorá navrhovala názvy
ulíc, prijala zásadu, aby tri ťažiskové ulice v obci niesli názvy troch obcí, z ktorých Dunajská Lužná pred štyridsiatimi
rokmi vznikla. Tým chcela zachovať
historické názvy zaniknutých obcí a tri
ulice dostali názov Jánošíkovská ulica,
Lipnická ulica a Košariská ulica. Diskusia vznikla okolo pomenovania Košariskej ulice, či by nebolo vhodnejšie
pomenovať ju Košarišská ulica. Jazykový poradca odobril ako správny i názov
Košariská ulica. Príslušný zákon totiž
hovorí, že pri pomenovaní ulíc je potrebné vyvarovať sa komplikovaných,
ťažko vysloviteľných, s problematickým
pravopisom a zložitých pomenovaní.
Počas procesu schvaľovania ani jeden
občan nemal pripomienky k tomuto
navrhnutému názvu a názvoslovná komisia OÚ v Senci názov tiež schválila.
Až po dvoch-troch rokoch používania
názvov ulíc i na mňa sa obrátila jedna
občianka s otázkou, prečo bol schválený názov Košariská ulica, keď správne
by mala byť Košarišská. Na vysvetlenie
som použila tie argumenty, ktoré som
tu vyššie popísala.
Z histórie obce vychádza i názov Svoradova ulica v miestnej časti
Nová Lipnica. Táto ulica sa nachádza
v priestoroch, kde sa v rokoch 19311945 nachádzal hospodársky Svoradov
dvor, ktorý mäsom, obilím, ovocím
a zeleninou zásoboval Svoradov internát v Bratislave. Podrobnosti o tomto
dvore sa môžete dozvedieť v brožúrke
Historické, kultúrne a prírodné pozoruhodnosti obce Dunajská Lužná, ktorú
obec vydala v roku 2011 a bola distribuovaná do každej domácnosti. Brožúrka je prístupná i na webovej stránke
obce v časti Publikácie o obci.
K dávnejšej histórii obce sa viaže
názov Ulica pri kniežacích mohylách.
Viacerí obyvatelia nie sú nadšení týmto
dlhým a komplikovaným názvom. Komisia mala iný návrh, lenže pri schvaľovaní z poslaneckého fóra spontánne
vyšiel tento návrh odôvodňovaný tým,
že obec by mala čerpať pomenovania

i z dávnej histórie. A tak poslanci bez
dlhej diskusie navrhnutý názov schválili. Názov má svoje opodstatnenie
v tom, že sa nachádza v lokalite, kde
pri archeologických výskumoch v roku
1961 boli odkryté kniežacie mohyly.
Podrobnosti o archeologických výskumoch sa môžete dozvedieť v knihe
Radoslava Čambala a Miloša Gregora
Dunajská Lužná v praveku, ktorú naša
obec vydala v roku 2005.
Námestie sv. Martina je pomenované podľa farského kostola z 12.-13.
storočia, ktorý bol zasvätený sv. Martinovi. Ďalšia ulica, ktorej názov vychádza z histórie, je Mariánska ulica. Ulica
je pri katolíckom kostole, kde veriaci
už v 18. storočí putovali k soche Blahoslavenej Panny Márie. Viac o púťach
k Madone Žitného ostrova a Kaplnke
sv. Martina sa dozviete v knihe Jozefa
Vozára Kostoly a kňazi farnosti Dunajská Lužná.
Z novšej histórie vychádza názov
Štefánikov park. Je v lokalite miestnej
časti Nové Košariská, kde sa v roku 1945
prisťahovalo 80 rodín zo Štefánikovho
kraja. Viac sa o tom môžete dozvedieť
už vo vyššie uvedenej brožúrke Historické, kultúrne a prírodné pozoruhodnosti
obce Dunajská Lužná.
Viaceré ulice nesú názov, ktorý sa
v minulosti zaužíval a rokmi si ho občania už osvojili. Preto komisia navrhla
a obecné zastupiteľstvo schválilo tieto
zaužívané názvy: Orechová ulica, Ulica
pri hrádzi, Ulica pri jame, Morušová
ulica, Krátka ulica, Krížna ulica, Školská ulica a Kováčska ulica. Tieto názvy
používali ľudia dávno predtým, než
boli oficiálne pomenované.
Navrhované názvy, ktoré sa nedostali medzi pomenované
Už v roku 1998 istý občan z miestnej časti Nová Lipnica písomne predložil návrh, ktorý vychádzal z pôvodného
osídlenia obcí, aby sa v jednotlivých
častiach obce nazvali ulice pôvodnými
názvami obce, a to Schildernská ulica,
Tartschendorfská ulica a Mischdorfská ulica. Komisia tento návrh zamietla
pre komplikovanosť takéhoto pomenovania.
Občianka z miestnej časti Jánošíková navrhovala pre ulicu, kde bývala,
názov Detská ulica alebo Ulica mladých, čo zdôvodňovala pozoruhodnou
skutočnosťou, že v rodinách žijúcich

na tejto ulici je veľa malých detí. Zvažovala i návrh Prisťahovalecká ulica,
pretože všetci bývajúci na ulici boli prisťahovaní z Bratislavy. A posledným jej
návrhom bol návrh pomenovať ulicu
Hrdličková podľa neutíchajúceho hrkútania hrdličiek.
Občianka z obytného súboru sídlisko navrhla, aby ulica na sídlisku mala
názov Pri ihrisku s odôvodnením, že
počas výstavby sa lokalita nazývala Sídlisko pri ihrisku. Dve občianky z miestnej časti Jánošíková navrhli novovzniknutú ulicu (je pomenovaná Záhradná)
pomenovať Višňová ulica alebo Višňová cesta s odôvodnením, že vlastníci
pozemkov uvedenej lokality ju po stáročia nazývali Višňová záhrada a pod
týmto názvom je vedená i v pozemkových knihách. MO Matice slovenskej
navrhol ulicu na sídlisku pomenovať
Matičná ulica. Istá občianka z miestnej
časti Jánošíková navrhovala ulicu od
cintorína smerom do Kalinkova pomenovať Terchovská ulica.
Ako správne písať názov ulice
Aby nenastal problém s písaním názvu ulíc Zákon o územnom a správnom
členení SR nepripúšťa zložité, dlhé,
komplikované a nepriliehavé názvy
ulíc. Názov ulice sa píše veľkým začiatočným písmenom, napr. Hlavná ulica.
Platí to aj v tvare, keď názov začína slovom ulica, napr. Ulica pri jame. A takéto
názvy ulíc najčastejšie privodia problémy pri ich písaní. V našej obci máme
tri ulice, kde pri ich písaní robia ľudia
chyby. Sú to: Ulica pri kniežacích mohylách, Ulica pri jame, Ulica pri hrádzi.
Len prvé slovo sa píše s veľkým začiatočným písmenom, nie je dôvod ostatné slová písať veľkým písmenom. Nie je
v nich žiadne vlastné podstatné meno.
Škoda, že i na mapách GOOGLE sú názvy
všetkých troch ulíc uvedené nesprávne,
neúplne, a to takto: Pri Kniežacích Mohylách, Pri jame, Pri hrádzi. Verme, že
obecný úrad urobí opravné kroky, a to
aj z toho dôvodu, že i niektoré ďalšie
ulice sú ešte stále na mapách Google
uvedené na nesprávnych miestach. Je
mi známe, že na popud obecného úradu už G oogle urobil opravy, ale niekoľko chybne pomenovaných ulíc ešte
stále na mape pretrváva.
Dr. Mária Ducková-Adamcová
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Miestne kultúrne
stredisko v Dunajskej
Lužnej
organizuje
pod vedením Mgr.
Barbory Brodzianskej raz týždenne
tvorivé hodiny pre
dospelých amatérskych výtvarníkov.
Hodiny sú rozdelené
do niekoľkých tematických okruhov tak,
aby sa účastníci zoznámili s mnohými
umeleckými a kreatívnymi technikami,
prípadne sa zdokonalili v základných.
Ak   máte záujem
poznať tvorivosť tejto skupiny, pripojte
sa k nim – každý  
piatkový večer tvoria v príjemnej atmosfére a relaxujú po
vypätom pracovnom
týždni.
Redakcia
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Arogant cestný
(ďalej iba AC) je vodič, ktorý uznáva zákon silnejšieho motora a svižnejšej akcelerácie. Vlastne,
ani to nie je úplná pravda - uznáva len zákon prednostnej jazdy pre vlastné vozidlo a to bez ohľadu na jeho jazdné vlastnosti a svoje schopnosti.
AC je možné pozorovať v každom väčšom meste alebo dopravnej špičke. Jeho výskyt závislý na konkrétnej značke
alebo kW je iba mestskou legendou. Nemôžete sa pomýliť
- bude to vozidlo, ktoré predchádza kolónu vozidiel, pričom:
a) počas predchádzania predstiera zámer odbočiť vľavo
použitím ľavej smerovky, ale v príhodný okamih (rozumej
začiatok kolóny) sa bez zaváhania zaradí späť
b) počas predchádzania
predstiera poruchu či
inak výnimočnú situáciu
použitím
výstražného
trojuholníka, ale v príhodnom okamihu ... pozri bod vyššie
c) nezdržiava sa predstieraním niečoho, nemíňa
žiarovky v smerovkách
a často ani v svetlometoch. Jednoducho,  
predchádza a následne
sa zaradí, kam sa mu
zachce.
AC rozhodne nepatrí
medzi
ohrozený
druh.
V našej obci je ho možné pozorovať napríklad
v   Lipnickej ulici. Každý
pracovný deň medzi 7.15
a 7.55 na križovatkách s
Peknou a Školskou ulicou. Kolóna na Lipnickej
mnohokrát začína už na križovatke so Spojnou. Kým normálny vodič sa pomaly posúva v kolóne, AC veselo obieha v protismere, pričom sa musí oproti idúcim autám vyhýbať na pás trávy či dokonca chodník. Na začiatku kolóny
zdokonalí štýl a odbočí VPRAVO – na Peknú alebo Školskú ulicu. Pokiaľ normálni vodiči nemajú pre toto počínanie pochopenie alebo možnosť uvoľniť prejazd, odbočí

skrátka cez priechod. Priechod pre chodcov, samozrejme.
Áno, všetci sa niekam ponáhľame. Hlavne ráno. Títo arogantní vodiči idú IBA do školy, takže majú pocit, že nemajú povinnosť stáť v kolóne, keďže sa ich cesta končí
už o necelý kilometer. Nuž, ja idem IBA do Rovinky. Dáva
mi to právo obiehať kolónu až po prvý semafor v Rovinke? Aký je rozdiel medzi 1 a 5 kilometrami? A čo rodičia,
ktorí ráno pošlú svoje deti pešo – vo viere, že sú v obci,
ich deti chodia iba po chodníkoch a cez priechod, a teda
dôjdu do školy bezpečne? Rozdiel medzi normálnym
vodičom a AC spočíva v slušnosti voči iným, rešpektovaní zákona, absencii božského komplexu a podľa posledných pozorovaní aj v pár číslach kvocientu.
Prosím Vás, milí AC, ak nemyslíte na iných vodičov alebo

plynulosť premávky, myslite na chodcov, ktorých ohrozujete oveľa viac! Na žiakov, ktorí sú ešte len deťmi a nevnímajú reálne riziko. Odporúčam Vám Zákon č. 9/2008
Z.z v neskorších zneniach a verím, že ranná spoločnosť dopravných policajtov viac nebude potrebná.
Michaela Bednárová

Bezhraničná bezohľadnosť dospelých
Viete si predstaviť situáciu, keby rodiča omrzela spoločnosť vlastného dieťaťa či z dôvodu naštartovanej pracovnej kariéry by nemal dostatok času sa
mu venovať a vyhodil by ho na ulicu?
NIE? To ma neprekvapuje – eticky
zmýšľajúci, a teda slušný človek určite
takýmito impulzmi nedisponuje.
A tak sa pýtam PREČO sú na našich obecných uliciach, sídlisku, poliach (napr. za hrádzou) čím ďalej

tým viac zúfalo pobehujúcich psov a
mačiek? Z hodiny na hodinu vystavení novej krutej skutočnosti – dovtedy
rozmaznávané drahými zvieracími
dobrotami, drahými obojkami, príveskami. Po bezohľadnom rozhodnutí nezodpovedných – vyhodené na ulicu do
neznámeho prostredia vydaného neistému osudu a to bez ich zjavného pričinenia – len tak, lebo „zavadzia“.
Ak ste podľahli chvíľkovému nátla-

ku svojho
dieťaťa a
teraz neviete čo s novým členom rodiny, spýtajte sa svojich známych či na sociálnych
sieťach.... verím, že sa nájdu ľudia s
veľkým srdcom a ujmú sa nemej tváre.
Nenechajte víťaziť bezohľadnosť, tá do
nášho ľudského života nepatrí.
Jana Valašíková
redakcia
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PROGRAM:
10.00

10.15
10.45
11.30
12.15
12.30
13.30
14.00

Slávnostné otvorenie,
vyhlásenie súťaže
„O naj. jablkovú špecialitu“
a poroty
Prednáška p. Sanigu –
„Vtáčiky“
Stražanovo bábkové
divadlo – rozprávka
Gašparko a drak
vystúpenie žongléra
vyhlásenie výsledkov
súťaže
„O naj. jablkovú špecialitu“
Country hudba Fosilie
Tombola
Dychová hudba Lužanka
z Dunajskej Lužnej

Sprievodný program pre deti:
Tvorivé dielne, skladanie kŕmitok
a búdok pre vtáčiky, Mini ZOO,
skákacie hrady, maľovanie na tvár
Jarmok, kde kúpite všetko jablkové....
Ukážky starých spôsobov výroby
náradia a prešovanie jabĺk naživo
Ukážky pečenia jablkových dobrôt
Výstava traktorov
Deň otvorených dverí –
prehliadka vo výrobe
Program v ovocnom sade
v Alžbetinom Dvore:
Prehliadka sadu, samozber,
vozenie na koči, vozenie detí na
traktoroch, plošinách, štvorkolke
Záhradkári – kúpite všetko potrebné
pre svoju záhradu, príďte sa poradiť.
Prajeme Vám dobrú zábavu!!!

Vyhlásenie súťaže o najlepšiu jablkovú špecialitu
Firma Boni Fructi, spol. s r.o. – Dobré jablká Dunajská Lužná vyhlasuje pri príležitosti Jablkového hodovania 2013
súťaž o najlepšiu jablkovú špecialitu. Gazdinky a kuchárky, ktoré majú záujem sa do súťaže zapojiť, môžu svoj výtvor
v podobe koláčika, alebo akejkoľvek inej dobroty z jabĺčok priniesť v sobotu 12.10.2013 medzi 8.00 a 9.00 hod do sídla
firma na Lipnickej 162 v Dunajskej Lužnej. Vyhlásenie výsledkov súťaže bude po detskom programe o 12.15.
Víťazi získajú zaujímavé ceny.

malé jazykové okienko
Ako je správne: „jednať“ a „prejednať“ alebo „prerokovať“?
Tu máme jednoduchú pomôcku:
... jednajú sa kofy na trhu 
... MY rokujeme, diskutujeme, konáme, vychádzame.

slovenský POKOJ a český KLID
Slovo kľud – „bratská“ výpožička z češtiny – je hláskový
prepis českého slova klid.
V slovenčine máme pokoj, pokojný, pokojne – vegetačný pokoj; pokoj v rodine; pokojné prežitie sviatkov;
pokojný deň; pokojne hovoriť; .....
Redakcia

18		
Lužniansky spravodaj 3/2013

viva la espaÑa 2013
Slovenskí  reprezentanti v taekwonde sa vrátili
z MAJSTROVSTIEV EURÓPY v Barcelone s bohatou zbierkou cenných kovov. Zo Španielska si
odniesli 6 zlatých, 7 strieborných a až 14 bronzových medailí.
Okrem slovenských reprezentantov sa na turnaji predstavila elita taekwonda z Anglicka, Talianska, Holandska, Nemecka, Poľska a ďalších. Celkovo malo na turnaji zastúpenie viac ako 18 krajín.
Reprezentácia SR:
Tréner reprezentácie:
MUDr. Matiullah KARWANDGAR, VII.DAN
Kapitán reprezentácie: Brian LURIE, III.DAN,
členovia reprezentácie Taekwondo I.T.F.
Deti:
Filip Murgáč
Juniori: Ľubomír Závodný, Richard Berecz,
Armend Alijaj, Jakub Hanuliak,
Dávid Iván, Erik Zelman, Tomáš Žilavý
Seniori: Brian Lurie, Brahim Alijaj, Martin
Murgáč, Dávid Baráth, Tibor Labuda,
Miloslav Jurík, Marek Hudek
Seniorky: Natália Vargová, Natália Grmanová,
Martina Valentová, Soňa Kontseková
Z účastníkov vyberáme zastúpenie obyvateľov našej obce a ich reprezentačné úspechy podľa jednotlivých kategórií.
Euro Gup Cup (majstrovstvá farebných pásov)
Filip MURGÁČ 2. miesto – technické zostavy,
3. miesto – sparing

European Championship (čierne pásy)
Juniori:
Jakub HANULIAK 2. miesto – power
Tomáš ŽILAVÝ
3. miesto – sparing
Seniori:
Martin MURGÁČ
2.miesto – sparing
Juniori – tím:
Jakub HANULIAK
Tomáš ŽILAVÝ 1. miesto – špeciálne  techniky,
   3. miesto – power,  3. miesto – sparing
Seniori – tím:
Martin MURGÁČ  3. miesto – sparing,  3. miesto – technické zostavy, 3. miesto – power, 3.
miesto – špeciálne
techniky
Na Slovensko prišlo dňa 15. júla 2013 neuveriteľných 27
cenných kovov. K týmto výsledkom niet čo dodať, len veľké GRATULUJEME!
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Deň obce 2013
... je už len konštatovaním, hodnotením a prezeraním
fotografií. Ako pracovníčke obecného úradu mi neprislúcha
hodnotiť, bolo by to subjektívne. A tak len krátko – sobota
7. septembra nielen príjemným a neskoro letným počasím
vylákala von ľudí, ale verím, že aj dlhodobo ohlasovanou
obecnou slávnosťou. V predpoludňajších hodinách sa na
štadióne OFK stretli v priateľských futbalových stretnutiach tri tímy: Priepasné, Terchová a domáci hostitelia Dunajská Lužná. Niekto by povedal, že konečný stav turnaja
ovplyvnilo niekoľko faktorov – domáce prostredie alebo
dobrá konštelácia hviezd, ale znalci „lužnianskej rybárskej
kopačky“ vedia, že víťazstvo nášho tímu nebola náhoda.
Po športovom otvorení celodenného programu nasledovala ekumenická bohoslužba v kaplnke sv. Martina a hneď
potom slávnostné otvorenie Dňa obce v priestoroch miestneho kultúrneho strediska. Jeho súčasťou bola aj vernisáž
výstavy Organizácie a združenia – zdroj bohatej činnosti
našich občanov, ktorej cieľom je priblížiť prácu miestnych
aktivistov a dobrovoľníkov. Zostavovateľkami výstavy boli
pp. Mária Kozová, Mária Ducková-Adamcová, Eva Pavelková a Oľga Reptová. Táto výstava s 34 farebnými postermi bude prístupná verejnosti do konca tohto kalendárneho roku. Zároveň bola aj vernisáž výstavy diel umeleckých
amatérskych nadšencov z radov našich občanov pod odborným vedením Barbory Brodzianskej a niekoľko desiatok
fotografií z pripravovanej súťaže O najkrajší balkón a predzáhradku organizovaná Jednotou dôchodcov na Slovensku.
V popoludňajšom programe medzi vystúpeniami jednotlivých interpretov odovzdal starosta obce Ceny starostu obce štyrom dámam, ktoré sú zostavovateľkami už hore
spomínanej výstavy o organizáciách, pani evanjelickej farárke Mgr. Ružekovej Odmenu obce a víťazom v jednotlivých
kategóriách futbalového predpoludňajšieho turnaja. Z ob-
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čianskeho združenia Občiansky parlament odovzdali ocenenia tohto združenia Obci Dunajská Lužná, ktoré prevzal
starosta obce, a pani prof. Kozovej, CSc.
Veľká VĎAKA patrí sponzorom podujatia: firme Boni
Fructi, s. r. o. – Dobré jablká za poskytnuté ovocné občerstvenie, Areálu Davidov za koníky, p. Marošom Reindlovi
za vyhotovenie veľkých posterov, poľovníkom za znova vydarený divinový guláš a všetkým dobrovoľníkom, ktorí odpracovali nejednu hodinu na príprave podujatia a priamo na
štadióne. Veľké a samozrejmé bolo zastúpenie zamestnancov obecného úradu a tiež príjemná spolupráca s dobrovoľníkmi z OFK pod vedením pána Juraja Jánošíka. Všetci títo
odviedli značný kus práce.
Na záver pre všetkých jedna informácia pre pamäť: budúci rok sa stretneme na slávnostiach Dňa obce v sobotu 6. septembra 2014, kedy vyvrcholia celoročné oslavy
40. výročia vzniku obce Dunajská Lužná.
Jana Valašíková, redakcia
fotografie nájdete na http://www.dunajskaluzna.sk/
zo-zivota-obce-den-2013-fotogaleria
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