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INFORMÁCIA
o utvorení volebných okrskov a určenie volebných miestností v obci Dunajská Lužná
k voľbám do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať dňa 10.11.2018
Podľa § 8 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov starosta obce Dunajská Lužná určuje:

I. Volebné okrsky
1. Volebný okrsok č. 1 – pre voličov bývajúcich v uliciach: Dunajská, Jánošíkovská, Mariánska, Okružná, Orechová, Poľná, Pri hrádzi, Pri jame, Rekreačná, Smreková, Športová, Tichá, Vodárenská, Zdravotnícka, Zelená
2. Volebný okrsok č. 2 – pre voličov bývajúcich v uliciach: Brezová, Čerešňová, Holubia, Jabloňová, Javorová, Lipová, Mandľová,
Pekárenská, Podnikateľská, Slnečná, Tehelná, Višňová
3. Volebný okrsok č. 3 – pre voličov bývajúcich v uliciach: Agátová, Astrová, Azalková, Bazová, Kvetná, Kvetoslavovská, Letná, Lipnická, Lúčna, Miloslavovská, Morušová, Sadová, Spojná, Stromová, Svoradova, Šalviová, Záhradná
4. Volebný okrsok č. 4 – pre voličov bývajúcich v uliciach: Krajná, Krátka, Krížna, Nám. sv. Martina, Nová, Pekná, rekreačná oblasť
Malá voda - Nové Košariská, Školská, Štefánikov park, Zámočnícka
5. Volebný okrsok č. 5 – pre voličov bývajúcich v uliciach: Dlhá, Fialková, Hlavná, Horná, Jarná, Košariská, Kováčska, Malinová,
Narcisová, Pri kniežacích mohylách, Studená, Úzka, Veterná

II. Volebné miestnosti
1. Pre volebný okrsok č. 1 – budova obecného úradu, Jánošíkovská 466/7, sobášna miestnosť na prvom poschodí
2. Pre volebný okrsok č. 2 – budova obecného úradu, Jánošíkovská 466/7, zasadacia miestnosť na prízemí
3. Pre volebný okrsok č. 3 – budova MŠ, Lipnická ulica č. 3155/118A (nová budova)
4. Pre volebný okrsok č. 4 – budova Miestneho kultúrneho strediska, Námestie sv. Martina 3/1, malá sála
5. Pre volebný okrsok č. 5 – budova Miestneho kultúrneho strediska, Námestie sv. Martina 3/1, veľká sála

Obec Dunajská Lužná prvýkrát ako JEDEN VOLEBNÝ OBVOD

V doterajšej histórii našej obce
sme boli pri voľbách rozdelení
podľa nášho trvalého pobytu do
jednotlivých volebných obvodov
– Nové Košariská, Nová Lipnica
a Jánošíková. V nich boli volení
poslanci pomernou časťou, t. j.
v Košariskách štyria poslanci, v Jánošíkovej piati poslanci a v Novej
Lipnici dvaja poslanci. A to napriek
tomu, že v konečnom dôsledku
všetci jedenásti poslanci bez rozdielu rozhodovali o celo obecných
záležitostiach
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 2018/06-06 zo dňa 14. 08.

2018 jednohlasne určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Dunajskej Lužnej bude mať 11 poslancov, ktorí
sa budú voliť v JEDNOM VOLEBNOM OBVODE utvorenom pre
celú obec. To znamená, že v sobotu 10. novembra 2018 vo volebných miestnostiach v obci každý
z nás – voličov bude môcť označiť
zo všetkých kandidátov na kandidátnej listine 11 poslancov budúceho obecného zastupiteľstva.
10. novembra 2018 rozhodujeme o našej spoločnej budúcnosti!
Redakcia LS

Bratislavský samosprávny kraj v rámci Bratislavskej regionálnej dotačnej
schémy na podporu rozvoja vidieka 2018 schválil našej obci dotáciu na projekt
„Revitalizácia okolia erbu
obce“ vo výške 5000 €.
Obec Dunajská Lužná
ďakuje
Bratislavskému
samosprávnemu kraju za
túto finančnú podporu.

Chcem vysloviť pochvalu redakčnej rade a všetkým tvorcom Lužnianskeho spravodaja 2018/2, ktorý nám poskytol množstvo informácií z diania v našej obci, dobrú fotodokumentáciu z podujatí aj s popismi pod fotografiami a veľmi pôsobivú
grafiku. Čítala som ho so záujmom od A do Z a poskytol mi obraz zo všetkých oblastí života v obci. Mimoriadne ma zaujal
nápad kalendára so psíčkami, je to veľmi pekná myšlienka, určite pošlem aj ja fotografie našich miláčikov.
Želám, aby sa Vám naďalej darilo vylepšovať náš obľúbený informačník.
S pozdravom Mária Ducková-Adamcová
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Prázdniny skončili a opäť vás vítame v našej škôlke
Brány materskej škôlky sme otvorili v novom
školskom roku 2018/2019 3. septembra, kedy
sme privítali nielen deti, ktoré už našu MŠ navštevovali, ale aj trošku uplakané tváričky nových
detí.
Mnohí z rodičov viedli svoje dieťa do MŠ po
prvýkrát. Určite si kládli aj mnohé otázky... Na
väčšinu z nich dostanú odpoveď od svojich detí,
na ostatné im odpovie čas.
V našom dobre fungujúcom početnom kolektíve MŠ tiež nastali zmeny, keď na základe navýšenia nových tried od septembra 2018 medzi
nás prišli nové posily pedagogických aj nepedagogických pracovníkov, a verím, že sa nám spoločne bude dariť aj naďalej. Počet prijatých detí
sa navýšil po otvorení nadstavby modulovej MŠ
na Lipnickej ulici č. 3155/118A.
Tabuľka – šk. r. 2018/2019 – prehľad
prijaté
prihlášky

prijaté
deti

neprijaté deti

155

102

53
(nesplnené podmienky
prijatia dovŕšenia 3 rokov a trvalého pobytu)

Pri tejto príležitosti by som chcela poďakovať
pracovníkom obecného úradu Dunajská Lužná
z hospodárskej správy pod vedením p. J. Noska
a jeho spolupracovníkom za pomoc pri presťahovaní MŠ z náhradných priestorov z MKS.

Vážim si aj pomoc niektorých rodičov našich
detí, ktorí boli naozaj ochotní a pomohli nám pri
presťahovaní nábytku, a aj poskytli autá na tento
účel.
Ďalšie prípravy interiéru a exteriéru k začiatku septembra svojou usilovnou prácou zvládli
všetci pedagogickí aj nepedagogickí pracovníci
tohto pracoviska. A určite mi dajú za pravdu, že
nemali sme toho málo....
Na každom elokovanom pracovisku prebehli
počas prázdnin menšie či väčšie úpravy či zmeny
(výmena podlahovej krytiny, výmena šatňových
skriniek, úpravy okolia-terénu školského dvora,
ktoré boli potrebné po stavebných prácach, vymaľovanie niektorých priestorov, sadenie trávy,
maľovanie detských preliezok, nové preliezačky
na školských dvoroch, ako aj zariaďovanie nových priestorov, výmena vstupných brán na školských dvoroch s bezpečným zatváraním....)
Môj dobrý pocit aj z týchto ďalších zmien
a zveľaďovania prostredia exteriéru aj interiéru
MŠ vychádza z toho, že verím, že hlavne vaše detičky sa budú v našej škôlke cítiť príjemne a prežijú tu veľa pekných zážitkov spolu s učiteľkami,
ktoré sa na nich už tešili.
Prajem aj mojim kolegyniam veľa trpezlivosti
v novom školskom roku 2018/2019.
Milka Hubertová,
riaditeľka materskej školy

Nový školský rok našej ZUŠ v Dunajskej Lužnej
Začal sa školský rok a deti aj rodičov čaká desať mesiacov umeleckých zážitkov a skúseností. Umelecké
vzdelanie detí je dôležitou a nezastupiteľnou súčasťou ich celkového
rozvoja, a zároveň veľkým vkladom
a obohatením ich života. Zameraním
našej ZUŠ je predovšetkým vychovávať z našich žiakov citovo bohaté
osobnosti. Učíme ich poznávať kultúrne hodnoty, vážiť si ich a umenie
vnímať ako prostriedok komunikácie a vyslovenia vlastného postoja.
Našou víziou je kultivovať osobnosť
žiaka po stránke umeleckej, rozvíjať
jeho schopnosť rozumieť umeleckému dielu a rozlišovať jeho hodnotu.
Podporujeme sebarealizáciu žiakov v

rámci umeleckého spoločenstva, vedieme ich k tolerancii, spolupráci, ale
aj k svojej sebadôvere. Pedagogický
zbor tvoria odborne kvalifikovaní
profesionáli v obore umenia. Tento
školský rok sme ho omladili – prijali
sme dvoch nových učiteľov, absolventov umeleckého vzdelania.
Naši pedagógovia v popoludňajších hodinách vyučujú vo všetkých
štyroch odboroch. Prvým z nich je
hudobný odbor, ktorý umožňuje
žiakom ovládať rôzne hudobné nástroje, zvládnuť hudobnú náuku, vystupovať na žiackych verejných koncertoch a na rozmanitých spoločenských podujatiach. Jedným z nich bol
prednedávnom Deň obce. Žiaci sa

môžu venovať spevu, hre na klavíri, akordeóne, husliach, zobcovej a priečnej flaute, klarinete, saxofóne,
keyboarde a gitare. Vyučovanie hudobného odboru
prebieha naďalej v areáli ZŠ. Tešíme sa však na nové
priestory – architekt už má v rukách prípravu projektu zadaného obcou. Tanečný odbor ponúka výučbu
rôznych tanečných štýlov – klasický, ľudový, moderný, džezový, či country tanec. Žiaci sa taktiež stretávajú s historickým tancom a tancami iných národov.
Tanečníci nacvičujú v priestoroch kultúrneho strediska, kde môžu využívať veľkú sálu s pódiom. Významná je aj výučba tanečného odboru predškolských detí
v materských školách. Cieľom je zdokonaliť u nich koordináciu pohybu a prebudiť v nich záujem o hudbu
a tanec. Kladie sa dôraz na cviky, podporujúce správne držanie tela, čoho výsledkom je psychické a fyzické rozvíjanie detí a ich fantázie. Úlohou výtvarného
odboru je vštepiť záujemcom techniky kreslenia,
maľby, grafiky a textilného výtvarníctva. Výtvarníci
tvoria v keramickej dielni kultúrneho strediska.
V literárno-dramatickom odbore sa žiaci učia zahrať divadelnú hru, predviesť javiskovú reč a osvojiť si umelecký prednes. Spoznávajú krásu a učia sa
správnej rétorike materinského jazyka.
Z dôvodu obmedzenej priestorovej kapacity sme
nemohli prijať do našej ZUŠ všetky deti, ktoré sa nám
prihlásili. Toto sa v blízkej budúcnosti vyrieši vďaka
schváleniu nového priestorového zabezpečenia ZUŠ
obcou.
Cieľom umenia nie je iba potešenie, ale čosi ako
druh šťastia.
Renata Birová, riaditeľka ZUŠ
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Prázdniny sa skončili...
3. september bol deň, kedy sa opäť otvorili brány
školy. Obloha dávala na vedomie svoju nespokojnosť, že
sa krásne dni prázdnin skončili tým, že ukryla slniečko za
dažďové mraky. Preto žiaci 2. – 9. ročníka mali otvorenie nového školského roka vo svojich triedach, kde sa im
prostredníctvom školského rozhlasu prihovorila nielen
riaditeľka školy, ale aj pán starosta Štefan Jurčík a predseda rady školy Pavol Adamčiak. Prítomní boli aj ďalší hostia
– poslanci obecného zastupiteľstva, ZUŠ, cirkví a miestnych organizácií.
O hodinu neskôr sa na chodbe A-bloku konalo slávnostné otvorenie osobitne pre žiakov 1. ročníka. Keďže
najmenších žiačikov prišlo podporiť viacero členov rodiny,
chodba praskala vo švíkoch. Aby sme prvákom urobili radosť, v úvode sa im predstavila detská hudobná skupina,
v ktorej účinkuje aj náš žiak 5. ročníka Števko Banyák ml.
Za bravúrne zvládnutý čardáš zožali mladí hudobníci veľký
aplauz. Dobrú náladu navodili aj roztlieskavačky z tanečného krúžku Grétky Klimovej a Roberta Ďuriša. Zahanbiť
sa nedala ani tretiačka Tamarka Cinová, ktorá smelým hlasom predniesla báseň s tematikou nástupu do školy.
Po príhovoroch sa detičky odobrali do tried, kde iniciatívu prebrali triedne pani učiteľky.

Žiaci
V školskom roku 2018/2019 navštevuje našu základnú školu rekordný počet žiakov – 770. Týmto počtom sa
zaraďujeme medzi najpočetnejšie vidiecke školy v celej
republike. Len prvákov je takmer 130. Žiaci sú rozdelení
do 35 tried. 19 tried je na 1. stupni, a 16 na 2. stupni.
V tomto roku máme aj rekordný počet prváckych
tried. Spolu ich je šesť. Pre veľký počet žiakov a nedostatok priestorov zriadila obec elokované pracovisko v MKS,
kde sa učia tri triedy žiakov 1. ročníka.

ŠKD
V tomto školskom roku sme počet oddelení rozšírili
o jedno naviac. Zásluhu na tom má obec Dunajská Lužná, ktorá zvýšenie odsúhlasila a vyčlenila naň finančné
prostriedky. Rovnako ako triedy, aj ŠKD má vysunuté pracovisko v MKS, aby sa deti nemuseli presúvať do areálu
školy. V týchto priestoroch sa žiaci aj stravujú. Strava sa
im dováža zo školskej jedálne a distribuuje v malej, ale
útulnej provizórnej jedálničke.

Zamestnanci
Rady zamestnancov rozšírili nové tváre. Prijali sme troch nových pedagógov – Mgr.
Alenu Bakovú, Mgr. Vladimíru Chlepkovú, Mgr. Radoslava Reháka. Mgr. Mária Cinová sa
vracia po materskej dovolenke. V ŠKD je nová vychovávateľka Mgr. Stanislava Valachovičová. Prijali sme aj asistentku učiteľa Mgr. Zuzanu Hečkovú, katechétku pre rímskokatolícke náboženstvo Mgr. Janette Kriššovú – sestru Karmelu, katechéta pre evanjelické
náboženstvo pána Kuruca, školskú psychologičku Mgr. Martinu Hanuškovú, upratovačku
Zuzanu Ládiovú. Škola má od 1. augusta aj nového veľmi zručného školníka Branislava
Žilinca, ktorý od svojho nástupu urobil úctyhodný kus práce.
Niektorí zamestnanci prešli na nové posty. Mgr. Eva Kalinová a Mgr. Radoslav Munka
sa dostali na pozíciu učiteľa a Mgr. Monika Kadlubová na pozíciu vychovávateľky.
Celkovo má škola 80 zamestnancov. Mnohí však pracujú iba na skrátený úväzok.

Aktivity počas leta
Počas dovolenky vedenie školy participovalo na príprave 5. školského festivalu.
Upravoval sa areál, robili sa záhradné úpravy, vybudovalo sa stanovište zo zámkovej
dlažby pre bicyklistov, do ôsmich tried sa inštalovali chýbajúce rolety, budovali sa priestory novej kancelárie, nového skladu pre učebnice, vypratala sa kotolňa, uskutočňovali
sa maliarske práce menšieho rozsahu a nakupovali sa veci na elokované pracovisko – od
tabúľ cez koberce, až po vešiaky. Žiaľ, mnohé veci nám nedodali včas aj napriek tomu,
že boli objednané v minulom školskom roku. Medzi ne patrili i školské tabule, takže sme
na poslednú chvíľu museli látať, čo sa dalo.

Novinky
V tomto školskom roku rozbiehame internetovú triednu knihu a internetovú žiacku
knižku. Zo začiatku sa asi všetci trošku potrápime, ale veríme, že tento krok prispeje
k efektívnejšiemu odovzdávaniu informácií medzi školu a rodinou.
V závere by som chcela všetkým mojim rodičom poďakovať za spoluprácu v minulom školskom roku, či už išlo o brigádnickú pomoc, finančnú podporu prostredníctvom
2% z dane, taktiež za dobré nápady, ktoré pomohli činnosť v škole zefektívniť. Prajem im
veľa trpezlivosti pri domácej príprave a kontrole svojich ratolestí, aby ich prípadný neúspech detí neodradil, aby sa tešili z ich napredovania a v kruhu rodiny prežívali vzájomné
pocity spolupatričnosti.
Iveta Slobodníková, riaditeľka školy
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STRETNUTIE UČITEĽOV A PEDAGÓGOV PRI PRÍLEŽITOSTI DŇA UČITEĽOV
– OCENENÍ PEDAGOGICKÍ PRACOVNÍCI
Ján Amos KOMENSKÝ (28. 3. 1592 Uherský Brod, okr. Uherské Hradiště – 15. 11. 1670 Amsterdam, pochovaný v Naardene, Holandsko) – pedagóg, filozof, jazykovedec, spisovateľ. Jeho hlavné diela Didactica magna, Informatorium školy mateřské, Labyrint světa a ráj srdce, Schola ludus, Orbis pictus, Opera didactica omnia.
Komenský mal k Slovensku úzke spoločensko-politické vzťahy. K tvorivej aplikácii Komenského pedagogickej teórie v praxi, k bádaniu moderného komeniologického
umenia sa venovalo a venuje veľa odborných pracovníkov nielen sprístupnením najcennejších prác učiteľa národov širokej verejnosti. Po Komenskom je pomenovaná
Univerzita Komenského v Bratislave.
V skratke uvedené skutočnosti sú podnetom pre každoročné uctenie si pamiatky Jána Amosa Komenského a jeho nasledovníkov. Práve deň narodenia Jána Amosa
Komenského je Dňom učiteľov. Dňa 6. 4. 2018 zorganizovali pracovníci Obecného úradu, zastúpeného starostom obce, pánom Štefanom Jurčíkom, spolu s členmi Komisie
pre kultúru, školstvo a šport druhý ročník podujatia DEŇ UČITEĽOV Dunajskej Lužnej 2018.
Usporiadanie tejto slávnosti malo veľký spomienkový význam. Bolo aj dôležitým vyjadrením vďaky obyvateľov obce Dunajská Lužná učiteľom a pedagógom za poslanie a neľahkú úlohu pri usmerňovaní našej omladiny.
Dovoľte nám informovať vás, že medzi ocenenými bola pani Ľudmila MIKULICOVÁ, rodená Pravdová, IN MEMORIAM. Cenu starostu obce prevzala jej dcéra,
pani Tatiana Kováčová.
Tak sme sa teda dohodli s dcérami pani Mikulicovej, Tatianou a Andreou, na neformálnom
stretnutí, ktorého sa zúčastnila aj pani Marta
Solařová, verná priateľka a sprievodkyňa pani
Mikulicovej v dobrom aj v zlom. A čo nového
sme sa o pani Mikulicovej dozvedeli? Tak aspoň
v skratke rozprávanie dcér pani Mikulicovej:
Naša mamička, táto vzácna, pracovitá a
nesmierne obetavá žena, sa narodila 4. marca
1939 v Šenkviciach. Strednú pedagogickú školu s maturitou skončila v Trnave. V roku 1958
začala učiť v Čataji a v roku 1961 sa vydajom
dostala do Dunajskej Lužnej. Jej pôsobenie a učiteľské začiatky v našej obci sa viažu
k priestorom tunajšej Cirkevnej materskej školy Madony Žitného ostrova.
Bola aj pri zakladaní novej základnej školy a jej kolaudácii. Bola to veru veľká
sláva! Na nových budovách boli ozdobné kamienkové reliéfy, ktoré, pokiaľ sa nemýlime, skrášľujú vonkajšie múry školských budov do dnešných dní.
Vaša mamička učila dlhé roky prváčikov.
Viac ako tridsať rokov. Aj keď je veľmi náročné venovať sa drobcom, mamička
sa nikdy nesťažovala. Veľmi milovala túto prácu, toto poslanie. Spolu so svojou
priateľkou, pani Solařovou, veľmi aktívne spolupracovali a organizovali rôznu záujmovú činnosť. Dokladom tejto skutočnosti sú mnohé staré fotografie, zasunuté niekedy aj v zaprášených albumoch. Vedela sa však aj rozumne rozohniť, keď
nebolo všetko podľa jej predstáv – napríklad, keď chýbali zošity, učebnice či iný
potrebný materiál pre deti. A to veľmi!
Ako využívala mamička svoj voľný čas?
Predovšetkým práca v domácnosti, záhrada, spracovanie úrody, príprava na
vyučovacie hodiny. Samozrejme, v neposlednom rade výchova svojich troch detí.
Veľa času venovala aj členstvu v rôznych spoločenských organizáciách. Navrhovala
a tvorila programy, na ktorých vystupovali deti, predovšetkým prváčikovia. Celý
život aktívne prežila, mala v sebe mimoriadne silnú pozitívnu energiu. Tá jej pomáhala prekonávať aj ťažké životné situácie. Ale nielen jej, ale svojou empatiou
obohacovala život svojich blízkych aj jej priateľov. Za to našej matke, skvelej žene,
patrí náš obdiv, úcta a vďaka.
V priateľskej, príjemnej atmosfére sme sa porozprávali v dome pani Tatiany
Kováčovej. Ďakujeme.
Príspevok napísala:
Ing. Tatiana Uličná

OCENENÁ UČITEĽKA PANI MARTA SOLAŘOVÁ
Venujme pozornosť ďalšej z ocenených, a to
pani učiteľke Marte Solařovej, rodenej Kollerovej.
Starosta obce, pán Štefan Jurčík, odovzdal Cenu
starostu obce pani Solařovej na slávnostnom stretnutí pri príležitosti Dňa učiteľov 6. 4. 2018.
Pani Solařová, srdečne gratulujeme. Sme zvedaví na Váš bohatý životný príbeh.
Ďakujem Vám. Verte mi, pri preberaní ocenenia som bola nesmierne dojatá. Myšlienka organizovania takýchto stretnutí je veľmi cenná. Narodila som sa
v Mischdorfe – Nové Košariská 26. decembra 1937. A to v dome, v ktorom bývam
do dnešných dní. Do prvej triedy som chodila v Katolíckej ľudovej škole s vyučovacím jazykom maďarským v roku 1944 – 1945. Zaujímavosťou je, že vysvedčenie

bolo vystavené v jazyku slovenskom. Táto trieda bola jednotriedna. Po skončení
vojny prišli do našej školy, vtedy už znárodnenej, slovenskí učitelia. Vyučovali žiakov v 1. – 5. triede v jazyku slovenskom. Situácia bola náročná nielen pre žiakov,
dovtedy hovoriacich po maďarsky a nemecky, ale aj pre učiteľov. Po skončení základnej školy v Podunajských Biskupiciach som nastúpila na Strednú pedagogickú
školu v Bratislave. Po maturite som začala učiť tu v Dunajskej Lužnej (v Mischdorfe)
v roku 1957. Učila som takmer 40 rokov na prvom stupni základnej školy. S deťmi
sme sa tešili na naše spoločné pobyty v škole v prírode, na výlety, ktorých organizovanie bolo neoddeliteľnou súčasťou našej práce, plnej veselých zážitkov s našimi
deťmi.
Samozrejme, že nezostával bokom ani Váš súkromný život.
Bol naozaj pestrý, bohatý na príjemné chvíle. Manžel aj ostatná rodina mi boli
veľkou oporou v mojom náročnom povolaní. Radosť mi robia moji dvaja synovia s
rodinami, teším sa vždy na stretnutie s mojimi štyrmi vnúčatami. Mám rada podvečerné prechádzky a pobyt v prekrásnej prírode Turca, kde býva môj syn.
Vaša priateľskosť a otvorenosť dotvára široké spektrum Vašich záujmov.
Môžeme tak povedať. Pracovala som v rôznych spoločenských organizáciách.
Niekoľko rokov som bola poslankyňou vtedajšieho Miestneho národného výboru,
a pokiaľ si správne spomínam, konkrétne v komisii pre verejný poriadok. Jedného
času mi „prischla“ aj funkcia predsedníčky Miestnej organizácie Slovenského zväzu
žien. Organizovali sme s našimi dobrovoľnými spolupracovníčkami veľké množstvo
akcií – či už to boli kurzy rôzneho zamerania, výlety, divadelné predstavenia, zábavy atď. Vtedajší spoločenský život v našej obci bol naozaj pestrý.
Veľa obyvateľov našej obce Vás pozná aj cez výtvory Vašich šikovných rúk.
Háčkovanie a vyšívanie je mojou veľkou záľubou. Sadám si aj za môj šijací
stroj. Vyrábam ekologické tašky, pohľadnice. Rada sa obklopujem knihami, ich čítaním. V nich nachádzam inšpiráciu pre písanie „drobnej“ poézie. Verše však väčšinou darujem mojim blízkym.
V určitom období môjho dôchodkového veku som pracovala v miestnej knižnici. Veľmi sa mi páčila atmosféra v prítomnosti týchto „poslov“ múdrosti.
Som šťastná, že mi zdravie dovolí venovať sa všetkým mojim záľubám.
Pani Solařová, ďakujem za Vaše úprimné slová.
Zhovárala sa
Ing. Tatiana Uličná
Ocenení učitelia v roku 2018:
zľava Marta Solařová, starosta obce Štefan Jurčík, Mária Drmelová,
Štefan Čáni, Tatiana Mikulicová prevzala ocenenie za svoju mamu Ľudmilu
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K úcte k martýrom I. svetovej vojny
Pred 90-timi rokmi, 15. 8. 1928, zaznamenala
obec významnú aktivitu v réžii rím.-kat. kultúrneho spolku všetkých troch obcí osadením pamätných tabúľ padlým a bojujúcim rodákom v I.
svetovej vojne, v nike Lurdskej kaplnky v obci. Z
32 narukovaných vojakov A. Fellinger, J. a J. Flikinger, F. Fliebiger, M. a K. Hoffer, A. Konrád, A. a K.
Lintner, E. Németh, I. Pék, K. Rummer, J. Horváth,
F. Kollman, J. a J. Nágl, M. Pfeffer, J. Bacsák, A. a K.
Fiebinger, M. Fiedler, J. Kaisch, F. Obergessel, J.
a F. Rigó, J. Sarközy, J.a S. Strasser, L. a K. Szeibeczeder, J. Vallasai, F. Kollman padlo 22. Ocitli sa najmä v 72. prešporskom pluku na bojoch v Európe,
Balkáne, Haliči, na talianskej Piave a i., a najmä
v Keiserliche... Köngliche Heer, Landwer, Magyar
kiraly Honvéd a i. Navrátení sú pochovaní na cintorínoch v obci, na cintoríne v Jánošíkovej je hrob
padlého A. Lintnera v októbri 1918 pri Záhrebe.
Lurdská kaplnka s tabuľami, podobne ako kaplnka
sv. Martina (pri pizzerii), zdieľajú jeden osobitný
unikát. Je to historický dôkaz obecnej ekumény

troch starých obcí (Dénešd, Mišdorf, Torč), keďže
sú tu mená a stopy Nemcov, Maďarov, Cigáňov
– Rómov, katolíkov, evanjelikov, neveriacich. Na
tomto mieste treba za tabule poďakovať rím-kat.
farárovi J. Meszárosovi (pochovaný na cintoríne v Jánošíkovej), občanom, zbierkam, spolku
a spolupráci s evanjelickým a.v. farárom J.A. Erlemannom. Dňa 18. 8. 2018 boli tabule opätovne
vysvätené in situ, realizovaná pietna spomienka
a modlitby, obnovené po 90. rokoch vďaka spoločnému úsiliu MO Matice slovenskej, rádu pátrov dominikánov, Komisie pre školstvo, kultúru,
mládež a šport obecného úradu, zastúpeného
starostom, ktorý potvrdil, že tabule dal obnoviť
z financií občanov. Autor príspevku mal možnosť
odhaliť našim padlým na Piave v Taliansku už dve
pamätné tabule.
Stanislav Bajaník
Foto: Juraj Mertuš

Jubilujúca Lurdská kaplnka 1928 – 2018
Cenná obecná a slovenská pamiatka v areáli
v rímsko-katolíckej farnosti v obci (Jánošíková)
je nielen súčasťou obecného, ale i štátneho Registra kultúrnych pamiatok SR, jedna z najstarších na Hornom Žitnom Ostrove, ak nie vôbec.
T.r. v auguste mala 90 rokov. „Ako osemročné
dieťa som zažila výstavbu, ceremoniál, poklony, úctu, púte aj nasledujúce roky“, spomína si
ako jediný v obci žijúci pamätník, 98-ročná pani
Mária Janikovicsová. Je dielom firmy Bruinisso
z Bratislavy, materiál vozili domáci furmani z
Pezinka, podobne ako potraviny zo Svoradova
(N. Lipnica) slovenským katolíckym študentom
do internátu Svoradov v Bratislave (po r. 1922).

Hornožitnoostrovský mariánsky unikát vystavila Rímsko-katolícka kultúrna spoločnosť všetkých troch obcí, hlavný podiel na celej situácii
mal tunajší správca r.k. farár Ján Meszáros (v r.
1909-1938) pochovaný na tunajšom jánošíkovskom cintoríne, pričom by si pomník už zaslúžil
obnovu. Zorganizoval veriacich, zbierky, obety.
V starej domácej verzii „Grotta“ (jaskyňa) vymenila viac mariánskych podôb i Sv. Bernadety
(drevená socha obnovená J. Mertušom), ktorá
sa, žiaľ, v 90. rokoch ocitla v rukách zlodejov.
Celé desaťročia sa tu klaňali veriaci (15. august
– sviatok Nanebovzatia P. Márie) z obce a širokého okolia až spoza Bratislavy. Púte k susednej

Pomáhajúcej Matke Božej ozdobovala obecná
dychovka, najmä z radov rodín Rummerovej,
Puchnerovej, Lintnerovej, Szeibeczederovej a
iných. Celý areál sa postupne upravoval, umelecko-remeselnú ohradu v 90. r. obnovil Alexander Reindl s kolektívom. Vďaka vedeckému
spracovaniu témy Dr. Jozefom Vozárom boli
púte obnovené v r. 1997, pokračujú doposiaľ,
ostatné pripomenutie sme absolvovali v rámci
pútí 2018. Z odborno-pamiatkarského hľadiska
si stavba vyžaduje malú rekonštrukciu, k čomu,
verme, sa čím skôr dopracujeme.
Stanislav Bajaník,
Foto: Juraj Mertuš

Kaplnka so žijúcou legendou
p. Máriou Janikovicsovou
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OKIENKO DO MINULOSTI OBCE – BUDOVA BÝVALEJ MŠ NA NÁMESTÍ SV. MARTINA
V tomto čísle Lužnianskeho spravodaja sa oboznámime s históriou budovy, v ktorej 50 rokov bola materská škola, slúžila však aj iným
účelom. Budova je na Námestí sv.Martina č. 62, na rohu Hlavnej a Kováčskej ulice v miestnej časti Nové Košariská. V súčasnosti je
využívaná len jej malá časť pri Hlavnej ulici, kde je predajňa kováčskych výrobkov Hefaiston a predajňa kvetov Iris. Priestranný dvor
prináležiaci k budove nie je využívaný vôbec.

ROKY 1930 – 1945
Najstaršiu fotografiu tejto budovy nachádzame na pohľadnici obce Mischdorf z roku 1937. Mischdorf (nemecky), Misérd (maďarsky) bol názov Nových Košarísk pred rokom 1945 a od roku 1974 sú Nové Košariská miestnou časťou spojenej obce Dunajská Lužná.
Budovu v 20. rokoch minulého storočia postavila rodina Ruckriegelovcov z Mischdorfu ako rodinné sídlo spojené s poskytovaním
pohostinských služieb. Na zachovanej fotografii z roku 1937 nad vchodom, ktorý bol v rohu dvoch krídel budovy, vidieť trojjazyčný
nápis VENDÉGLŐ – HOSTINEC – GASTHOF. Ruckriegelovci vlastnili priestranný dvor, na ktorom bola vyhĺbená veľká oválna jama na
uskladnenie ľadu k chladeniu nápojov a potravín. Aby ľad vydržal celé leto, jama bývala pokrytá hrubou vrstvou slamy. Pán Ján Csomor
si spomína, ako majiteľ hostinca na vozoch dovážal ľad až z rakúskych Álp. V blízkom Dunaji totiž bol ľad len vtedy, keď bola tuhá zima.
Na jednej z priložených fotografií z roku 1954 ešte vidieť túto vyhĺbenú jamu. V roku 1945, keď bolo vysídlené nemecké obyvateľstvo
z obce, aj rodina Ruckriegelovcov svoj dom s hostincom musela opustiť.

2018, pohľad na budovu z Hlavnej ulice

2018, pohľad na budovu z dvora

ROKY 1945 – 1953
Po osídlení obce novými obyvateľmi z kraja pod Bradlom bol hostinec pridelený Pavlovi Hrajnohovi z Priepasného za účasť v boji
na východnom fronte počas druhej svetovej vojny. Pavol Hrajnoha v časti budovy smerom do Kováčskej ulice prevádzkoval pohostinské
služby a jeho manželka Zuzana predávala potraviny v časti budovy pri hlavnej ceste. I keď vpredu v rohu ešte zotrval malý hostinec,
k 1. septembru 1953 obecné orgány museli urýchlene časť budovy smerom do Kováčskej ulice prebudovať na dočasné umiestnenie
dvoch školských tried osemročnej školy. Nebola totiž včas dokončená prístavba k budove školy v bývalom kláštore v Jánošíkovej.
Do týchto priestorov orgány obce dočasne umiestnili triedy 4. a 5. ročníka. Na krásne štyri mesiace školského vyučovania v tejto budove sme zaspomínali s Betkou Füleovou. Triedy boli od seba oddelené len nejakou priehľadnou stenou a vzájomne sme si videli do tried.
Stali sa aj kuriózne situácie, že sme niekedy museli z triedy vychádzať cez hostinec vpredu. Ale najkrajším zážitkom boli dlhé prestávky
a nekonečné behanie dokola po šikmom svahu už spomenutej veľkej jamy na dvore. Bezpečnosť žiakov v tej dobe asi nik neriešil, lebo
niekedy sme sa počas prestávok hrávali i pred budovou pri hlavnej ceste, kde je v súčasnosti umiestnená autobusová čakáreň.

1937, najstaršia fotografia budovy, nad vchodom trojjazyčný nápis

1954, deti MŠ sa hrajú v jame, kde býval uskladnený ľad

ROKY 1954 – 1973
V roku 1954 už začína nová história budovy. Dve školské triedy sa už v decembri 1953 vysťahovali, uvoľnené priestory v budove
obecné orgány zmenili na kinosálu, a k budove pristavali malú miestnosť na premietaciu techniku. Od roku 1954 sa v kine premietali
filmy v stredu, sobotu a nedeľu večer a pre deti v nedeľu popoludní, a niekedy i dopoludnia. Ukázalo sa, že prevádzkovať KINO bola
dobrá voľba. Okolie budovy sa stalo obľúbeným a najrušnejším miestom v obci. Dychtiví návštevníci filmových predstavení zapĺňali
okolie budovy a kinosála bola vždy plná. V archívnom dokumente o hlásení prevádzky kina, ktoré MNV musel posielať na Okresný úrad
v Šamoríne, sa dozvedáme, že v roku 1957 v kine premietli 241 filmov. V prepočte na týždne to znamená, že v týždni boli štyri filmové
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1960, v ľavej časti bolo KINO a prístavba na premietaciu techniku

1957, archívny dokument o počte filmových predstavení

predstavenia, a niekedy aj päť. Správcom kina bol Jozef Pagáč st., filmy z požičovne vozil Ján Čižík, premietačmi boli Pavol Šebo a Ján
Targoš, vypomáhali aj Pavol Kázik a Jozef Pagáč ml. Okrem kina však sála slúžila aj iným účelom, konali sa tu tanečné zábavy, bábkové
predstavenia, kúzelnícke ukážky pre deti a žiakov.

2018, na fotografii vidieť časť pristavanú v roku 1972
1955, deti v MŠ s pani učiteľkou a pani kuchárkou

V časti budovy pri hlavnej ceste bola v roku 1954 umiestnená jednotriedna materská škola a kancelárie Miestneho národného
výboru. V jednej miestnosti MNV bol aj prvý televízor v obci a televízne vysielanie mohli prísť pozerať deti i dospelí. V 70. rokoch však
pre narastajúci počet detí už jedna trieda MŠ nestačila, preto v roku 1972 sa obec rozhodla pristavať k budove smerom do dvora ďalšie
miestnosti, ako vidieť na fotografii č.8. Niektorí pamätníci si spomenuli, že murárske práce na prístavbe robil aj sám pán Štefan Marko,
predseda MNV v Nových Košariskách. Po dokončení prístavby bola otvorená i druhá trieda materskej školy, a aj kinosála bola prebudovaná na priestory materskej školy.

1976, pani učiteľky Jelenčiaková a Závadová s deťmi MŠ

1991, budova MŠ ešte s pôvodnými drevenými oknami
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ROKY 1974 – 2004
Zlúčením obcí Nové Košariská, Nová Lipnica a Jánošíková do spoločnej obce Dunajská Lužná v roku 1974 sa aj situácia v budove
zmenila. Kancelárie MNV sa presťahovali do časti Jánošíková a budova slúžila výlučne materskej škole. V 70. a 80. rokoch minulého storočia bol v oboch triedach materskej školy maximálny počet detí. V 80. rokoch budova zažila jednu kurióznu udalosť, keď zrazu jedno
auto vrazilo do rohu budovy a prerazilo múr až do priestorov MŠ, z čoho mali škôlkari mimoriadny zážitok. V 90. rokoch minulého storočia počet detí prihlásených do materskej školy začal klesať a jedna trieda sa zrušila. Obecné orgány už od roku 2003 riešili reorganizáciu materskej školy v obci z dôvodu neekonomickej prevádzky troch budov. Na školský rok 2004-2005 bolo na dochádzku do budovy
MŠ v časti Nové Košariská prihlásených len 15 detí. Obecné zastupiteľstvo uznesením zo dňa 25.5.2004 prevádzku v budove materskej
školy v časti Nové Košariská k 30. 6. 2004 zrušilo. Prihlásené deti boli umiestnené do zrekonštruovanej budovy MŠ na sídlisku v časti
Jánošíková. Po vysťahovaní materskej školy už v septembri 2004 sa v priestoroch budovy a dvora konalo prvé Rómske medzinárodné
kováčske sympózium, ktoré navštívil aj prezident republiky Ivan Gašparovič, ako vidieť na fotografii č.13. Ešte počas prevádzky MŠ
v roku 1999 obec prenajala v rohu dvora časť pozemku pri hlavnej ceste Bistru pod Agátom, ktoré svoje služby ponúka aj v súčasnosti.

1998, sprievod pred budovou MŠ počas
Dunajskolužnianskych trhov

1999, časť pozemku v rohu dvora obec
prenajala Bistru pod agátom

2004, prezident republiky Ivan Gašparovič
na kováčskom sympóziu

PO ROKU 2004
V rokoch 2004 – 2005 orgány obce zvažovali, ako účelne využiť uvoľnené priestory budovy a veľkého dvora. Navrhovali niekoľko
alternatív: poskytnúť priestor na vybudovanie zdravotného strediska, predať budovu aj s dvorom, dvor využiť ako trhové miesto.
Z týchto návrhov ani jeden nebol zrealizovaný. V roku 2005 obecné zastupiteľstvo schválilo prenájom priestorov budovy pre tieto
služby: predaj kováčskych výrobkov HEFAISTON, cukráreň a kaviareň GAGARIN, predajňu s kvetmi IRIS, predajňu podlahovej krytiny
a domácich potrieb TRI-OLL a kaderníctvo DENISA. Pre služby poskytované zariadením Gagarin v roku 2006 obec schválila možnosť
prístavby kuchyne smerom do dvora. V roku 2010 obec tiež prenajala v časti dvora pri vchode z Hlavnej ulice pozemok firme NAMAL
na umiestnenie prevádzky stávkovej kancelárie TIPSPORT.

2005, v pozadí už na budove sú názvy predajní
HEFAISTON, IRIS a TRI-OLL

2016, smerom do Kováčskej ulice bola
prevádzka GAGARIN

2016, v prístavbe sa v roku 2005 otvorilo
kaderníctvo DENISA

Niektoré služby časom zmenili pôsobenie alebo zanikli. Ako prvá ukončila prevádzku predajňa TRI-OLL, prenájom ukončilo i kaderníctvo a stávková kancelária. V máji 2018 bola ukončená i prevádzka zariadenia GAGARIN. A tak je v súčasnosti budova poloprázdna
a obecné orgány opäť zvažujú o vhodnom využití. Dobrou správou je, že obecné zastupiteľstvo už na svojom zasadnutí 14. 8. 2018
schválilo zámer prenájmu bývalej prevádzky Gagarin pre detskú a dorastovú lekárku.
Použité zdroje: Kronika obce Dunajská Lužná
Oľga Reptová a kol.: Šak to tašké časy bývali
Uznesenia OZ 2004, 2005, 2018
Mária Drmelová: Perspektíva MŠ, Spravodaj 2004/2
Na záver chcem poďakovať všetkým, ktorí svojimi informáciami, spomienkami a fotografiami pomohli pri príprave príspevku, menovite: pp. Ján Csomor, Emília Závadová, Anna Ághová, Olga Reptová, Helena Palkovičová, Eva Pavelková, Alžbeta Füleová, Mária
Awwadová, Juliana Pudelková.
Ak sa vyskytli v príspevku prípadné nepresnosti, prosím o upresnenie (0905 192 923, mariamariamarica@gmail.com).
Foto: archív obce, Mária Ducková-Adamcová. Ján Blaho, Július Keszegh.
Pripravila: PaedDr. Mária Ducková-Adamcová
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„M.R.Štefánik aj po 100 rokoch medzi nami“, výstava výtvarných prác žiakov ZŠ a ZUŠ,
ktoré vytvorili v rámci súťaže pod názvom „M. R. Štefánik očami mladej generácie 21. storočia.
V zmysle štatútu výtvarnej súťaže zo dňa 12. marca 2018, ktorej spoluorganizátormi boli pobočka Spolku rodákov MRŠ, Obec DL, ZŠ, ZUŠ,
MO Matica, OFK a realizátori: Spolok, ZŠ a ZUŠ, dostali do súťaže 138
prác od 120 žiakov a tieto boli predmetom vyhodnotenia dňa 12. júna.
Na ukončení školského roku si žiaci prevzali ocenenia, diplomy. Okrem
toho všetci účastníci súťaže dostali pochvalný list, odznaky M. R. Štefánika a T. G. Masaryka. Keďže sme deťom – žiakom sľúbili ich práce priblížiť
aj ostatnej verejnosti, pripravili sme výstavu v rámci programu Dňa obce
8. septembra a prispeli sme k 100. výročiu vzniku našej prvej štátnosti,
ktoré si t.r. pripomíname.
Obsah výstavy bol koncipovaný jednoduchým a čitateľným spôsobom – nevyzdvihovali sme ocenené práce – sú medzi ostatnými prácami
– všetky sú totiž veľmi výnimočné – sú prejavom úprimnej snahy schopností a ducha k vyhlásenej téme, M.R.Štefánik očami mladej generácie
21. storočia“. Kto nestihol zhliadnuť šikovnosť žiakov na výstave, bude
mať možnosť sa oboznámiť s prácami na webovej stránke obce a ZŠ, ale
aj dňa 20. októbra, kedy bude v našej obci slávnostné regionálne spomienkové stretnutie k storočnici vzniku 1. ČSR.
Výstava bola doplnená aj ďalšími exponátmi, ktoré približovali život
v kraji spod Bradla, odkiaľ vzišiel velikán našej histórie, náš spolurodák,
spoluzakladateľ našej prvej štátnosti – generál M.R.Štefánik. Boli to kroje,
kvety, knihy o ňom, o vzniku 1. ČSR, o TGM a tiež dokumenty o dôležitých
dohodách, ktoré predznamenali a podporovali vznik 1. ČSR zapožičané
od predsedu MO Matice – pána Bajaníka, ale aj jeden panel zo ZŠ, ktorý
podal súhrnnú informáciu o M.R.Štefánikovi.
Zoznam prác, ktoré boli vyhodnotené na ocenenie, uvádzame v abecednom poradí:
Základná škola
1. Kategória – prváci:
Viliam Gonda, Sofia Menšíková, Sebastián Píš
2. Kategória – štvrtáci a piataci:
Vanesa Domianová, Paula Klč, Alexandra Polláková
3. Kategória – šiestaci a siedmaci:
Marína Alexy, Karolína Bučová, Terézia Dénešová
Základná umelecká škola
Karolína Kojšová, Hugo Platek, Laura Vaculová
Mimoriadna cena:
Cena starostu obce:
Cena riaditeľky ZŠ:
Cena riaditeľky ZUŠ:

Samuel Kállay, ZUŠ, 4 – ročný
Daša Ďurková (ZUŠ)
Adam Vongrej (ZŠ – 5.C)
Magdaléna Krištofíková ((ZŠ – 5.C)

Cena OFK:
Cena Spolku rodákov M.R.Štefánika:

Adam Vigľašský (ZUŠ)
David Demovič (ZŠ – 5.A)
Dominik Walser (ZŠ - 5.A)

Žiakom aj touto cestou gratulujeme.
Zámerom projektu bolo, aby vedomosti, ktoré žiaci získali poznávaním našej histórie, konkrétne života a diela osobnosti M. R. Štefánika,
premietli do výtvarného stvárnenia. Ďakujeme aj všetkým pedagógom,
tak ZŠ ako aj ZUŠ, ale aj nepedagogickým zamestnancom ZŠ, zamestnancom obecného úradu a MKS, ktorí prispeli k zdarnému priebehu súťaže,
ale aj výstavy. Ďakujeme všetkým menovaným aj nemenovaným, ktorí
sa pričinili o zdarný priebeh súťaže aj výstavy, členom hodnotiacej komisie – pp. Jurčík, starosta obce, Slobodníková – riaditeľka školy, Lauková,
Bírová – riaditeľka ZUŠ, B. Brodzianska, Grňová, Mertuš, Habo-OFK, ale aj
členkám Spolku, ktoré mali dozor počas otvorenia výstavy: pp. Šipošová,
Feriancová, Ághová, Palkovičová, Pepichová, Balážová.
Kurátorkami výstavy boli pp. B.Brodzianska a O. Reptová. Výstavu
pripravili členovia pobočky Spolku rodákov M. R. Štefánika – Košariská
– Dunajská Lužná ( pp.M. Ducková-Adamcová, E.Pavelková, A.Tesáriková,
O.Reptová, I. Fajnor, M. Liška, V. Držík, J. Nosko, J. Jandačka, R. Ďuronová
a ďaľší zamestnanci úradu), za MKS J. Valašíková.
Pozvanie na výstavu prijali poslanci OZ – pp. Jánošík, Németh, Patrnčiak, Solař, ako aj poslanec NR p. Ondrej Dostál, zástupcovia organizátorov a ďalšia verejnosť. Výstavu otvoril o 10. 30 hod. pán starosta Štefan
Jurčík.
Za organizátorov súťaže aj výstavy
Oľga Reptová

POZVÁNKA

Spolok rodákov M.R .Štefánika Košariská – poboþka Dunajská Lužná,
Obec Dunajská Lužná
Základná škola Dunajská Lužná
MO Matica Slovenska
OFK Dunajská Lužná
Vás srdeþne pozývajú na regionálne stretnutie pri príležitosti 100. výroþia vzniku 1. ýSR

„POZNAJ SVOJU MINULOSġ
A NEZABÚDAJ“
pod záštitou
predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Juraja Drobu
v sobotu 20. októbra 2018 o 15.30 hod.
do Miestneho kultúrneho strediska v Dunajskej Lužnej.

Lužniansky spravodaj 3/2018		

11

Spolok rodákov M. R. Štefánika – pobočka v Dunajskej Lužnej sa vydala v rámci
dlhodobého projektu poznávať svoju históriu účasťou na spomienkovej slávnosti v rodnej
obci Košariská a v družobnej obci Priepasné, ale aj návštevou múzea holokaustu v Seredi.
Už mnoho rokov v deň výročia narodenia
M. R. Štefánika, 21. júla ráno, sa vydávajú na
cestu poznávať našu históriu členovia a sympatizanti Spolku. Aj pán starosta Štefan Jurčík
nám prišiel osobne zaželať šťastnú cestu, keďže sa pre pracovné povinnosti nemohol zájazdu zúčastniť.
Prvá zastávka bola v Seredi, kde sme navštívili Múzeum holokaustu, ktoré vzniklo v
priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora, ktoré predstavuje autentické
miesto viažuce sa k tragickému obdobiu riešenia židovskej otázky u nás na Slovensku počas
druhej svetovej vojny. V múzeu sme mali možnosť vidieť dobové dokumenty, fotografie a
predmety súvisiace s prenasledovaním Židov.
Súčasťou expozície je aj dobytčí vagón, v ktorom deportovali Židov do koncentračného tábora Osvienčim, kde sme položili kyticu kvetov
a zapálili sviečku na pamiatku zavraždených
Židov, ktorí zahynuli počas holokaustu.
Druhá zastávka bola v obci Košariská, kde
sa každoročne koná spomienková slávnosť pri
výročí narodenia nášho rodáka gen. M. R. Štefánika pod záštitou Ministerstva obrany SR,
SNM a obce Košariská. Zhromaždenie účastníkov sme osviežili našimi bledomodrými tričkami s podobizňou M. R. Štefánika, ale aj členovia vo vyšívaných košeliach. Vzbudili sme tým
ako aj po minulé roky pozornosť ostatných
účastníkov. Dokonca si nás všimla aj televízia,
či aj tlačené médiá. Po pietnej časti slávnosti,
ktorá spočívala v kladení vencov a kytíc k buste
na rodnom dome, ktorej sme sa zúčastnili aj v
mene našej obce, odzneli prejavy a príhovory,
a potom sme mali možnosť navštíviť expozíciu
v múzeu. V kostole sme sa zúčastnili prezentácie knihy pána Vrábela o M. R. Štefánikovi
a jeho úlohe pri vzniku 1. ČSR pod názvom
„Splnený sen“. V múzeu nás čakalo prekvapenie vo forme historických postáv v dobových
kostýmoch, a bol to nezabudnuteľný zážitok.
Neobišli sme ani cintorín, na ktorom sú pochovaní rodičia M. R. Štefánika, kde sme tiež položili kyticu kvetov. No naše kroky viedli aj ku
hrobu nášho Čestného občana, pána Valihoru,
ktorý sa veľkou mierou pričinil o nadštandardné vzťahy medzi rodákmi z obcí Priepasné, Košariská a z Nových Košarísk.
No a po oficiálnom programe spomienkovej slávnosti nás privítala pani farárka Z. Durcová v zborovej miestnosti cirkevného zboru
a po slovách privítania a vyslovenia vďaky za
neúnavnosť v účasti na spomienkových slávnostiach spojených s osobnosťou rodáka M. R.
Štefánika nás pozvala na rýchle občerstvenie,
pretože bolo veľmi horúco.
Tento rok sme nevynechali ani návštevu
miesta odpočinku M. R. Štefánika na Bradle,
kde sme okrem položenia kvetov strávili príjemné chvíle prechádzkou po obvode jedinečného monumentu v Európe s pohľadom

na všetky svetové strany, kde sa oči popásli
na prekrásnej podbradlianskej prírode. Ostatnou zastávkou bola návšteva družobnej obce
Priepasné. Po privítaní starostom obce pánom
Czerem a po jedinečnom a tradičnom speve
pri Strome priateľstva sme prijali pozvanie na
neformálne stretnutie. Okrem osviežujúceho
občerstvenia nás členky speváckej skupiny
privítali príjemným spevom starodávnych ľudových piesní aj s niektorými novými textami
od p. Alžbety Krásnej, autorky knihy „Víprafki“,
ktoré nás veľmi rozcitliveli, ... napr. záver jednej piesne: „zanechávame vám, potomkovia
naši, najdrahšiu rodnú zem, šetko, čo ju krášli.
Opatrujte, chránte , noste ju pod srcom, nech
život rozkvitá v tom našom Priepasnom“. A
boli by sme ešte dlho sedeli, počúvali, ale aj
spievali, ale čas bol neúprosný. Lúčenie je vždy
ťažké a dlhotrvajúce, veď odchádzali sme od
priateľov. No a už sme uháňali briežkami okolo Vrška cez Košariská, Vrbové a cez kvapky
dažďa nás bezpečne a šťastne dopravil domov
pán Števo Fajnor.
Na záver organizátori putovania za poznaním histórie vyslovujú vďaku všetkým účastníkom za účasť a disciplinovanosť. Za fotodokumentáciu vďaka p. Tesárikovej Liškovi. Môžete si ju v skrátenej verzii pozrieť na webovej
stránke našej obce v časti Kultúra a organizá-

Po položení kvetov na Bradle

Pred Múzeom holokaustu v Seredi

Košariská – pred rodným domom M.R.Štefánika

Pri hrobe rodičov M.R.Štefánika

Na nádvorí obecného úradu Priepasné
cie/organizácie a združenia/Spolok rodákov
2018/zájazd júl 2018.
Dňa 20. júla v podvečerných hodinách si
členovia Spolku pripomenuli výročie narodenia M. R. Štefánika aj pri pamätníku v našej
obci v areáli pred ev. kostolom.
Spevácka skupina Priepasné pri družobnom stretnutí
Oľga Reptová
Autori foto: pp. Tesáriková, Liška
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Vernisáž k 100. výročiu vzniku I. ČSR

Zľava: riaditeľka ZŠ Iveta Slobodníková, starosta
obce Štefan Jurčík a predsedníčka Spolku M.R.
Štefánika Oľga Reptová
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ZELENÁ DUNAJSKÁ LUŽNÁ, nezisková organizácia
Aj v tomto vydaní spravodaja vás chceme v krátkosti poinformovať o pripravovaných akciách na jesenné a zimné obdobie, ako
sme vám v minulom čísle občasníka sľúbili.
Na začiatok októbra pripravujeme zájazd do Českej republiky
do kúpeľného mesta Luhačovice, kde si prehliadneme podrobnejšie celé kúpeľné mesto. Cestou navštívime na Slovensku aj
dedinku Podolie a výstavu miniatúr slovenských hradov, zámkov
a kostolov.
V mesiaci december sa budeme tešiť z jednodňového zájazdu na vianočné trhy do Rakúska. Prezrieme si interiér kláštora
Göttweig, do ktorého sme nestihli vstúpiť na minulom zájazde.
Na nádvorí tohto opátstva sa pokocháme vianočnými výrobkami,
ochutnáme domáce dobroty. V tento deň nás privíta svojou atmosférou i mesto Viedeň aj so svojimi viacerými vianočnými trhmi
v centre mesta, ktoré si prejdeme s naším dlhoročným sprievodcom Marcelom.
O týchto jednodňových zájazdoch vás budeme podrobnejšie
informovať po upresnení vstupov, sprievodcov, potvrdení autobusovej dopravy a úprave celkového programu,.
Divadelnú sezónu začíname v mesiaci november, a to na Novej scéne muzikálom „Mamma mia“ vo štvrtok 15.11.2018. Na
toto predstavenie vstupenky už máme, tak, kto má záujem, už sa
môže u nás prihlásiť. V Slovenskom národnom divadle navštívime
činohru a divadelnú hru „Apartmán v hoteli Bristol“. Toto predstavenie máme prisľúbené na mesiac december.
Podrobnejšie informácie o pripravovaných akciách budeme
postupne aktuálne uverejňovať v našom Zdravotno-relaxačnom
centre na informačných tabuliach, aj na stránke www.zrc.sk. Môžete nás prípadne osloviť aj mailom: zelenadulu@gmail.com.
Prajeme vám pekné jesenné obdobie, ktoré vám spríjemníme
našimi akciami a tešíme sa na spoločné chvíle v divadlách, či pri
spoznávaní krás tu na Slovensku alebo v susedných štátoch.
Ing. Eugen Oltus
Riaditeľ Zelenej Dunajskej Lužnej,n.o.

Miniatúry z Podolia

ZDRAVOTNO – RELAXAČNÉ CENTRUM 2
Už je tomu viac ako päť rokov, čo
sme spolu s manželkou, ako zástupcovia našej spoločnosti, slávnostne
otvorili a dali do užívania Zdravotnorelaxačné centrum v našej obci. Od
prvého dňa sú všetky ambulancie a
prevádzky otvorené, plne funkčné pre
vás všetkých. Hneď na začiatku sme
vedeli, že to bola výborná myšlienka, a
čas potvrdil, že ľudia túto našu snahu
oceňujú.
Pre vyťaženosť všeobecných a odborných ambulancií, ordinačné alebo
otváracie hodiny v rôznych prevádzkach sú upravované podľa požiadaviek
a potreby. Aktualizujeme tak i našu
stránku www.zrc.sk, na ktorej sa vždy
dozviete potrebné informácie o všetkých zmenách.
Rozširovanie našej obce má za následok aj pribúdanie nových pacien-

tov. Niektoré ambulancie už nemáme
možnosť rozširovať, a tak už neprijímajú nových pacientov pre plný stav.
Tento jav sme už spozorovali dávnejšie, preto sme pred jeden a pol rokom začali na príprave realizácie ďalšej etapy – Zdravotno-relaxačné centrum 2 na vedľajšom pozemku. Bude
to podobný objekt s ďalšími, novými
odbornými ambulanciami, rozšírenými službami a pod.
Projektová príprava, vybavenie
všetkých potrebných vyjadrení k
územnému či stavebnému konaniu,
trvalo dlhšie ako sme mysleli. Veríme
však, že v dohľadnej dobe budú všetky povolenia vydané a právoplatné,
aby sme sa mohli naplno rozbehnúť v
stavebných prácach. Uvidíme, či nám
počasie dožičí pracovať čo najdlhšie do
zimnej prestávky, po ktorej budeme

Pohľad na novú budovu ZRC2

pokračovať tak, aby sme čo najskôr mohli otvoriť
brány nového Zdravotno-relaxačného centra 2, ktoré okrem spomínaného ponúkne našim občanom aj
ďalšie pracovné možnosti.
Budem rád, keď opäť oceníte moje úsilie – vytvoriť a do úspešného konca dotiahnuť projekty, tak
ako bolo ZRC 1 a teraz ZRC 2. Sú to projekty, ktoré
v našej obci veľmi chýbali, zvyšujú hodnotu našej
obce a do budúcna vytvoria v Dunajskej Lužnej ešte
lepšie miesto pre život.
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Neformálne vzdelávanie a vplyv na mladých dospelých
Po niekoľkých stretnutiach s mladými dospelými sme vyhodnotili, že za naše Domovské vzdelávacie centrum budeme zabezpečovať pravidelné
neformálne stretnutia zamerané na vzdelávanie.
Vďaka stretnutiam sa nám vytvára plnohodnotnejší vzťah a väčšia úprimnosť. Naši mladí sú z
rôznych kútov, z rôznych strán, a každý z nich má,
samozrejme, svoj osud, ktorý nie je vždy šťastným.
Možno sa pýtate, milí čitatelia, že prečo sa práve venujeme téme neformálneho vzdelávania? No verte mi, že u každého nášho klienta vidíme obrovský
osobnostný posun, a nehovoriac o vybudovaní sebahodnoty i istoty, ktorá u mnohých nebola veľmi v poriadku. Momentálne naše vzdelávacie
centrum rozvíja spoluprácu s organizáciou LIFE UP, ktorá má veľmi pozitívny vplyv na našich mladých dospelých. Metodické hry a rôzne úlohy
dokážu robiť s našou cieľovou skupinou výrazne posuny. Už teraz sa veľmi tešíme spolu s našimi mladými dospelými na budúce stretnutie, ktoré
bude zamerané na vybudovanie vlastného „ja“, kde okrem hier a úloh
bude použitá aj metóda Hipoterapie.
Začiatkom letných prázdnin k nám opäť zavítali noví mladí dospelí,
ktorí museli opustiť brány detských domovov. Či už ukončením vzdelania, alebo dovŕšením plnoletosti. Samozrejme, začal sa proces adaptácie
a množstvo ponúknutých pracovných príležitosti. Môžeme sa pochváliť,
že ani jeden náš klient nie je nezamestnaný. Každý robí to, čo ho baví,
a okrem toho má každý z nich trvalý pracovný pomer. Aj tento rok sme
našim mladým dospelým ponúkli možnosť vodičského preukazu, kurzy
varenia, ako aj kurz cudzích jazykov.
S pozdravom mladí dospelí a vedenie
Domovského vzdelávacieho centra.
Mgr. Daniel Mikloško, PhD., riaditeľ DVC
PhDr. Ján Herák, sociálny pracovník
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Slovensko má
majstrov Európy v showtime
v latinsko-amerických tancoch!
Na Slovensku vyrastajú vynikajúci tanečníci. Ukázalo sa to
na nedávnych majstrovstvách Európy s názvom Dance & Song
European Championship v rumunskom Brašove, kde si tanečníci
z KLIMO DANCE STUDIO odniesli hneď dva majstrovské tituly.
Dianka Dugasová a Tomáš Kaleta zvíťazili so svojou zostavou
latinsko-amerických tancov. Náročná choreografia s názvom
„Elvis&Dajana“, ktorej autormi sú ich tréneri Robert Ďuriš
a Margaréta Klimová, očarila medzinárodnú porotu. Mladí
tanečníci ju zvládli bravúrne, a tak získali titul majstrov Európy.
Majstrovstvá v Rumunsku boli pre KLIMO DANCE STUDIO
viacnásobne úspešné. Z prvého miesta sa tešili aj členky
tanečnej skupiny “Latin Angels” Evelina Šillová, Nicol Sill, Terézia
Kondrátová a Karolína Bučová. Získali titul majstrov Európy
v showtime vo svojej vekovej kategórii. Tréneri Robert Ďuriš a
Margaréta Klimová sa aj v tomto prípade trafili s choreografiou
Real Energy.
KLIMO DANCE STUDIO však na majstrovstvách bodovalo ešte
raz. V kategórii latinsko-amerických tancov sa výborne darilo
i dvojici Arthur Cimprich a Karolínka Bučová, obsadili pekné
4.miesto. Porota ocenila ich choreografiu Chacha Style.
Úspešné deti tanec milujú a sú ochotné tréningom venovať
podstatnú časť svojho voľna. Za vynikajúci úspech vďačia
nielen svojim trénerom, ale aj rodičom, ktorí ich v tomto športe
podporujú.
„V zostavách mali zaradené naozaj náročné tanečné figúry,
čo iste zavážilo aj pri hodnotení. Na majstrovstvách v showtime
sa okrem techniky hodnotí aj výraz, muzikálnosť, kostýmy
a samotné prevedenie. Pri stavaní choreografií sme dbali na
pestrosť tanečných figúr a rôznorodosť tanečných útvarov. Deti
sa naučili aj akrobatické prvky, ako salto vpred, či mlynské kolo.
Zvládli to výborne,“ vysvetľuje trénerka Margaréta Klimová.
Ak chcú mladí tanečníci dosahovať úspechy, potrebujú,
samozrejme, dobré vedenie, no dôležitá je najmä ich vlastná
snaha.
„Naši tanečníci sú šikovní a ambiciózni. Vďaka spoločnému
záujmu o tanec spolu tvoria dokonca úžasný tanečný tím a veľmi
dobre si všetci rozumejú. Myslím, že vďaka svojmu odhodlaniu
pre tanec môžu svoj talent rozvíjať ďalej,“ uzatvára Margaréta
Klimová.

OFK Dunajská Lužná
Vážení športoví priatelia, dovoľte nám, aby sme vás informovali o našich mládežníckych družstvách, ktoré sa počas letného
prípravného obdobia pripravovali na jesennú časť súťaže ročníka
2018/2019.
Dorast pod vedením trénera Jozefa Nespešného a jeho asistenta Tomáša Nespešného sa počas letnej prípravy snažil naladiť
formu hráčov na začiatok súťaže. Vzhľadom k malému počtu hráčov v tejto vekovej kategórii pokračujeme v úspešnej spolupráci
s klubom FK Slovan Most pri Bratislave na obojstrannom striedavom štarte viacerých hráčov.
V kategórii starších žiakov došlo k viacerým odchodom hráčov (hosťovania, ukončenie hosťovania), a preto sme museli túto
kategóriu starších žiakov odhlásiť zo súťaže. Zvolili sme riešenie
spojenia starších žiakov s mladšími, a vytvorenie spoločného
žiackeho družstva. Naši žiaci pôsobia v regionálnej lige starších
žiakov Bratislava – mesto. Vzhľadom k vzniknutej situácii sa vedenie rozhodlo túto kategóriu obsadiť trénerom Daliborom Zaťkom
a dvomi asistentmi, Filipom Skalom a Adamom Šefčíkom.
Kategória prípraviek v tomto súťažnom ročníku je prihlásená do súťaže U11 (PRSC), kde sú ročníky narodenia 2008 a 2009
s trénerom Tiborom Balgom a jeho vedúcim družstva je Pavol
Adamčiak. Prípravka U9 (PMC2) ročník 2010 je vedená trénermi
Jánom Andrejkom a Ľubomírom Chovankom. Prípravka U8 (PMD)
ročník 2011 je vedená trénermi Miroslavom Pipiškom a Ondrejom Pipiškom. Našu najmladšiu kategóriu U7 (2012 a mladší) povedie tréner Radovan Nosko. Všetkým našim mládežníckym družstvám prajeme pevné zdravie a veľa radosti z pohybu a futbalu.
Za OFK ŠR Karol Brezík, TR Anton Košč
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Skauti v Dunajskej Lužnej začínajú v septembri 2018
Zažívaj s nami dobrodružstvo a zábavu, získaj nových kamarátov, objavuj krásu prírody a poznaj nové veci! Presvedč sa, že skauting nie je len lovom bobríkov! Každý, kto má záujem, si v skautingu
nájde to, čo potrebuje, a čo ho zaujíma. Veľmi sa na všetkých tešíme! Sme obyvateľmi moderných obcí, kde sa ľudia stále na ulici
zdravia, stretávajú sa a komunikujú. Páči sa nám to, a chceli by sme
prispieť k tomu, aby to isté mohla povedať aj ďalšia generácia.
Skauting je nepolitické, nevojenské celosvetové hnutie založené už na začiatku 20. storočia lordom Robertom Baden-Powellom
v Spojenom kráľovstve. Rýchlo sa rozšírilo do celého sveta, a ešte
v období posledných rokov Rakúsko-Uhorskej monarchie boli založené prvé skautské oddiely na území budúceho Československa.
Skauting bol na našom území niekoľkokrát zakázaný, a to vždy, keď
vládol v našom štáte totalitný režim (počas druhej svetovej vojny,
ako i počas komunizmu s krátkym obdobím znovu oživenia v roku
1968).
Aj keď skauting historicky vychádza z kresťanského Desatora, je
otvorený všetkým bez rozdielu vierovyznania, ako i bez príslušnosti
k akejkoľvek konfesii. Viac informácií o skautingu ako celosvetovom hnutí a Slovenskom skautingu môžete nájsť na www.skauting.
sk, ako i na našej novovytvorenej facebookovej stránke https://
www.facebook.com/skautingDL/.
Skauting je pre chlapcov aj dievčatá od 6 rokov, mládež, ale aj
celé rodiny. Skauting je pre ľudí, ktorí chcú prekonávať svoje limity –
chcú si napríklad rozvíjať svoje líderské schopnosti, chceli by skúsiť
netradičné športy či zúčastniť sa na rôznych aktivitách, ako sú väčšie
či menšie expedície, bicyklové výpravy, splavy či tábory vo voľnej
prírode, a zároveň sa aktívne podieľať na ochrane prírody. Skauting
dáva priestor aj na plné využívanie moderných technológií – počítačov, internetu, vytváranie webstránok či prezentácií... ale dá sa tu
napríklad naučiť hrať na hudobný nástroj, hrať divadlo, zlepšovať sa
v cudzom jazyku alebo byť jednoducho dobrý v niečom.
Skauting patrí medzi najväčšie a najaktívnejšie organizácie pre
deti a mládež na Slovensku. Ročne uskutoční vyše 1 000 akcií a táborov pre 6000 záujemcov a niekoľko desiatok kurzov a tréningov
pre dvetisíc dospievajúcich i dospelých dobrovoľníkov. Dobrovoľníci sa starajú o výchovu, neformálne vzdelávanie a zmysluplné
využitie voľného času detí a mladých ľudí vo viac ako 120 mestách
a obciach na Slovensku.
V skautingu si mladí plnia svoje sny, učia sa nové a zaujímavé
veci a nachádzajú si tu skvelých priateľov. Náš výchovný program
im dáva šancu zdolať osobné výzvy, vyniknúť, zažiť pocit úspechu a
uznanie od druhých. Prostredníctvom skautingu objavujú, čo môžu
v živote dokázať. Uplatňujú tu svoje schopnosti, realizujú sa a zlepšujú v tom, v čom chcú byť dobrí.
Skauti sa učia pracovať v tíme a pripravovať sa na vedenie skupiny ľudí, riešiť problémy, komunikovať, vyjadrovať svoje názory

a prezentovať sa, manažovať projekty, pripravovať, organizovať
program i náročné akcie pre druhých. Skauting je predovšetkým
výchova osobností, ktoré sú aktívnymi občanmi demokratickej
spoločnosti. Učíme človeka poznávať samého seba, pracovať na
sebe, získavať vôľu prekonávať svoje slabé miesta a postarať sa
o seba a svoje potreby, a nezabudnúť pri tom na ľudí okolo seba.
V skautingu získava cenné skúsenosti, ktoré mu pomáhajú dosiahnuť úspech v živote a zamestnaní.
Pre názov budúceho skautského zboru sme si zvolili názov Čarokéz. Je to slovná hračka vychádzajúca z historického názvu Žitného ostrova (Čalokez) a je to niečo, čo nás, obyvateľov Rovinky
a Dunajskej Lužnej, ale neskôr aj obyvateľov Mosta pri Bratislave,
Miloslavova, Kalinkova a Hamuliakova, spája. Máme radi obce,
v ktorých žijeme, aj keď veľa z nás sa tu nenarodilo. Chceme prispieť k ich rozvoju našou drobnou dobrovoľníckou prácou. Taktiež
sa radi pripojíme k organizácii a podpore aktivít obce, či už ide
o pomoc pri ich čistení a úprave, alebo o komunitné aktivity. Veríme, že budeme prínosom.
Kontakt: Ivor Svetlanský (Jacho)
Člen organizačného tímu Dunajská Lužná
Kontakt: skautingDL@gmail.com
+421 (0)905 878 343

1. ročník martinskej parády
Rodinné centrum Daisy, o.z. pripravuje pre rodiny s deťmi 1. ročník
Martinskej parády, ktorá sa uskutoční v sobotu dňa 17. novembra 2018
v našej obci. O bližšom programe a trase lampiónového sprievodu Vás
budeme informovať.
Gabika Prachárová, predsedníčka RC Daisy
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Stolnotenisový turnaj o pohár
starostu obce Štefana Jurčíka
Deň obce Dunajská Lužná
08.09.2018
Pohár starostu Štefana Jurčíka získal
víťaz kategórie žiakov Šimon Bulla.
Kategória žiakov 8-18-roční
0. Mička Lukáš (12)
6 6 0 *)
1. Bulla Šimon (14)
651
2. Bulla Adam (12)
642
3. Hrtan Filip (8)
633
4. Labach Adam (15)
624
5. Andraško Adam (8)
615
6. Volics Ľudovít (12)
606
*) Lukáš je už regitrovaný hráč a hral mimo súťaž.

Organizátori a sponzori:
MO MS, Obecný úrad, Základná škola, Obecný futbalový klub,
OŠK Dunajská Lužná – oddiel stolného tenisu , KKDH, MKS, firma
Dobré jablká, Motor-car, KIA – Dunajská Lužná, Združenie slovanskej vzájomnosti – Bratislava
riadenie turnaja: Ivan Baláž (OŠK stolný tenis)
riadenie turnaja žiakov a dorastencov:
Pavol Cholvadt (OŠK stolný tenis)
riadenie turnaja dospelých: Ján Beleš (OŠK stolný tenis)
pomoc pri riadení turnajov: Tomáš Pogáč (OŠK stolný tenis).
Za organizátorov: Stanislav Bajaník, Ivan Baláž, autor príspevku
MO Matice slovenskej predseda OŠK DL oddiel stolného tenisu

Kategória mužov
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mikloško Jozef
Vozár Martin
Turanský Rastislav
Hrtan Zoltán
Gaľa Aleš
Mikloško Daniel
Labach Juraj

660
642
642
633
633
624
606

Stolnotenisový turnaj družstiev o pohár Motor-car, s.r.o., Dunajská Lužná
Na Deň obce dňa 8.9.2018 odohrali spriatelené družstvá z Terchovej (Gallová Dáša, Stašo Ján, Pakoš Peter, Herud Peter), Dunajská
Lužná A (Beleš Ján, Pogáč Tomáš, Lunák Miroslav, Cholvadt Pavol) a Dunajská Lužná B (Benko Peter, Beleš Jozef, Awwad Samir, Kolev
Michal) stolnotenisový turnaj družstiev registrovaných hráčov. Dunajskej Lužná A obsadila 1. miesto s výsledkami 14:2 s Terchovou, 4:0
s B družstvom, 2. miesto obsadila Terchová, ktorá porazila B družstvo 10:1. Na 15.9. nás priatelia z Terchovej pozvali opäť k nim na už 3.
ročník medzinárodného turnaja v Terchovej za účasti domácich družstiev a družstva z ČR. Chceme sa týmto poďakovať riaditeľke základnej
školy pani Slobodníkovej za možnosť použiť telocvičňu ZŠ, starostovi Dunajskej Lužnej pánovi Jurčíkovi za podporu tejto akcie a pánovi
Ovečkovi z Motor-car za poháre. Vedúcemu Terchovčanov pánovi Vladimírovi Vallovi ďakujeme za spoluorganizovanie, a Terchovčanom
za originálne darčeky.
Ivan Baláž, predseda stolnotenisového oddielu OŠK Dunajská Lužná
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Priaznivci športu BMX v spolupráci s Obecným úradom v Dunajskej Lužnej
usporiadavajú

BMX pretek

13. október 2018

v detskom športovom areáli v časti Jánošíková za hrádzou
pre kategórie chlapcov, dievčat aj dospelých

5-6 ročný/7-8 ročný/9-10 ročný/11-12 ročný/13-15 ročný/16-60 ročný

- 11:00
PROGRAM: 10:00
11:00 - 12:00

prezentácia/zápis
tréningy
13:00 - 16:00 preteky
od 16:30 vyhodnotenie
opekanie

íny

rm

é te
nov

Hudobné kurzy
v Dunajskej Lužnej

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

Viac informácií a prihláška na ukážkovú hodinu na

www.artesia.sk

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

www.yamahaskola.sk
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