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príhovor starostu obce Štefana jurčíka
Vážení spoluobčania, milí priatelia,
koniec roka je predo dvermi a s ním aj
posledné tohtoročné vydanie obecného
spravodaja. Tento rok bol trocha iný ako
predošlé. Jeho záver sa niesol v duchu komunálnych volieb. Občania živo diskutovali, obhajovali svojich kandidátov. Občas
dokonca padali aj tvrdé slová. Najmä na
sociálnych sieťach.
Voľby prebehli, a občania si demokraticky zvolili do vedenia obce svojich zástupcov. Poslancov i starostu obce. V tejto
súvislosti by som chcel úprimne poďakovať za dôveru všetkým voličom, ktorí mi
odovzdali svoj hlas. V duchu svojho volebného programu sľubujem, že budem
starostom všetkých občanov našej obce.
Poslancom, ktorých sme si zvolili za členov zastupiteľstva, srdečne blahoželám,
a verím, že budú plnohodnotne vykonávať svoj mandát počas celého volebného
obdobia. Len tak je možné reálne plniť
úlohy volebného programu, ktoré pred
nami stoja. Len tak bude naša obec krajšia, len tak budú naši občania spokojnejší.
Z hľadiska plnenia rozpočtu v investičných akciách sa nám tento rok podarilo
viacero akcií. Za všetky: začiatok rekonštrukcie novej budovy pre základnú školu,
nová materská škola aj s parkoviskom na

Lipnickej ulici, ďalšia nová materská škola na Orechovej ulici pribudla do majetku obce, nový chodník na Lipnickej ulici,
nové chodníky na Športovej, Dunajskej,
Orechovej a Mariánskej ulici, celková rekonštrukcia domu smútku v Jánošíkovej,
rekonštrukcia Spojnej ulice, vsakovacia
šachta na Podnikateľskej ulici a iné.
Z vlastných investícií je ešte pre nami:
dobudovanie chodníka pri hrádzi a chodníka po zberný dvor. Z investícií Bratislavského samosprávneho kraja je to okružná
križovatka pri cintoríne v Jánošíkovej.
Vážení spoluobčania, pri tejto príležitosti si vás dovoľujem požiadať o názor
k rozpočtu obce pre budúci rok, či celkovému dianiu v obci. Môžete ho vyjadriť
telefonicky, listom, osobným kontaktom,
alebo poslať mailom. Adresy referentov
pre jednotlivé oblasti sú zverejnené na
oficiálnej stránke obce.
Na tomto mieste by som rád zdôraznil,
že stránka „Dunajská Lužná“ na Facebooku nie je stránkou obce. Za jej obsah,
zverejnené informácie, či častokrát dezinformácie obec nezodpovedá. Z uvedeného dôvodu Vám odporúčam, aby ste tu
zverejňované informácie nepovažovali za
vierohodné, a radšej sa obrátili na príslušného referenta OÚ, či priamo na mňa.

Vážení občania, blíži sa čas Vianoc,
čas radosti a pokoja, preto mi dovoľte,
aby som Vám vo svojom mene, v mene
končiaceho zastupiteľstva, novozvolených
poslancov i v mene všetkých zamestnancov obce poprial pokojné a požehnané
vianočné sviatky, veľa zdravia, radosti
a pohody v kruhu najbližších.
Úspešný a vydarený nový rok 2019
s úctou a vďakou
Štefan Jurčík, starosta obce
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Rada školy pri Základnej škole dunajská lužná v treťom roku činnosti
Druhý polčas svojej činnosti, tretí rok spadajúci do jej štvorročného funkčného obdobia, pokračovala Rada školy pri ZŠ Dunajská
Lužná (ďalej len „RŠ“) napĺňaním svojho poslania, t. j. ako iniciatívny a poradný samosprávny
orgán presadzovala verejné záujmy a záujmy
žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov
a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania.
Počas roku 2018 mala RŠ spolu 5 zasadnutí (posledné je naplánované v decembri
2018), na ktorých prerokovala aktuálne témy
života ZŠ Dunajská Lužná a vyjadrovala sa aj
ku skutočnostiam, ktoré určujú zákonné a interné predpisy (Zákon č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve,
Vyhláška MŠ SR č.291/2004 Z. z., ktorou sa
určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich
organizačnom a finančnom zabezpečení v znení vyhlášky č. 230/2009 Z. z., Štatút RŠ), napr.
k výročnej správe o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej
školy v Dunajskej Lužnej, k návrhu rozpočtu ZŠ
a k iným skutočnostiam. Podrobne je priebeh
zasadnutí RŠ zachytený v zápisniciach, ktoré sa
nachádzajú na webovej stránke ZŠ Dunajská
Lužná (www.zsdulu.edu.sk).
Počas tohto roku činnosti sa obmenila RŠ aj
personálne: menovaním za zástupkyňu riaditeľky ZŠ v zmysle zákona ukončila členstvo pani
učiteľka Ing. Michaela Luteránová (zástupca
pedagogických zamestnancov) a členstva v RŠ
sa na septembrovom zasadnutí vzdala pani Katarína Kučerová (zástupca rodičov). Počas svojej činnosti v RŠ boli obe aktívnymi členkami, za
čo im patrí poďakovanie od nás všetkých.
Voľbou medzi pedagógmi sa novým zástupcom pedagogických pracovníkov v RŠ stala pani učiteľka Mgr. Martina Ceizelová a voľbou rodičov na októbrovom plenárnom zasadnutí ZRPŠ bol za nového zástupcu rodičov do
RŠ zvolený Mgr. Daniel Mikloško.
RŠ z dôvodu vážnej situácie ZŠ ohľadom
nedostatočnej kapacity a priestorov pokra-

čovala aj v roku 2018 apelujúco na zriaďovateľa ZŠ, t. j. na predstaviteľov Obce Dunajská
Lužná, najmä na obecné zastupiteľstvo. Po ich
rozhodnutí ešte v roku 2017, že novou školskou budovou bude bývalá administratívna
budova RD Úsvit, a po jej odkúpení obcou, sa
RŠ stala „strážnym psom“ projektu prestavby
„ZŠ Biely dom“. Po trochu ťažšom rozbehu
schválenia projektovej dokumentácie tejto
prestavby (január – marec 2018) prebehli
administratívne náležitosti projektu: vybavovanie stavebného povolenia a verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby. Zákonné lehoty
a proces sa nedal nejakým spôsobom urýchliť
(apríl – august 2018), a tak prvé dni školského roku 2018/2019 neboli v znamení začiatku
výučby v novej budove, ale začiatkom právoplatnosti stavebného povolenia, ako aj zmluvy
o dielo so zhotoviteľom stavby – OMOSS Trstená, s. r. o.. Rekonštrukcia na školskú budovu
mohla začať.
Podľa Zmluvy o dielo č. 4/2018 má zhotoviteľ rekonštrukcie určený čas 9 mesiacov (re-

deťom, príbuzným, priateľom a známym.
Je to čas radostný, ktorý nám prináša prívetivosť, znášanlivosť, láskavosť a potešenie
– prirodzené vlastnosti človeka, ktoré sa na
Vianoce prejavujú v najčistejšej podobe, v
úprimnosti ľudských citov. Vianoce sú predovšetkým sviatkami rodiny a domova. Cválajú nezadržateľne do našich príbytkov a našich sŕdc, ktoré sú o čosi viac bližšie. Sviece
na adventnom venci a vyblýskané vianočné
stromčeky na námestiach, v našich domovoch, na pracoviskách, či v školách žmurkajú
tisícami jagavých svetielok, aby zvestovali
príchod najkrajších sviatkov v roku. Od majestátnych oltárov katedrál znie hymnus na
oslavu narodenia Pána. Prichádza čas prelomiť ľady a zaodieť srdcia do lúčov nebeského svetla, aby do šera všedných dní vniesli

JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak
predseda RŠ

Čakajú nás pekné chvíle, na ktoré sa tešíme.
Nech v dome Vašom zavládne tiež radosť, že ste
spolu, keď rodina si zasadne k štedrovečernému
pokoj a lásku. Milujeme tento čas, keď sú k sebe stolu. Zaželajme si šťastné a požehnané vianočľudia pozornejší, a keď si navzájom viac ako inoke- né sviatky!
dy želajú lásku a božie požehnanie.
Renata Birová
Stalo sa tradíciou, že naši žiaci zo ZUŠ vítajú
riaditeľka ZUŠ Dunajská Lužná
koledami rozsvietenie vianočného stromčeka na
námestí v prvú adventnú nedeľu. Malí koledníci
zahrievajú naše srdcia svojou hudobnou nádielkou.
Každý rok tiež ZUŠ pre Vás chystá Adventný
koncert v rímsko-katolíckom kostole. Tento rok sa
bude konať 20.decembra 2018 o 16:00. Srdečne
Vás všetkých pozývame vypočuť si krásne tóny
hudby a slova v jedinečnej atmosfére kostola.
Sme patrične hrdí na to, že na Prvý sviatok vianočný bude hosťom na Vianočnom koncerte chrámového zboru aj naša žiačka Veronika Vozárová,
ktorá na sopránovej zobcovej flaute zahrá skladby
Johanna Sebastiana Bacha zo Suity h-moll. Tento
hudobný zážitok mladého talentu si nenechajte
ujsť.

Vianočný čas našej Základnej umeleckej Školy
Čas vianočný sa opäť blíži k nám. Prichádza pokorne a ticho k našim rodinám,

álne sa začali práce dňa 15. 10. 2018), čo dáva
predpoklad využitia novej školskej budovy od
začiatku školského roku 2019/2020. Iná možnosť by bola katastrofou, nakoľko demografický vývoj počtu detí v Dunajskej Lužnej predpokladá aj v budúcom školskom roku 5 až 6 tried
prvákov (zákon dovoľuje v triede 22 prvákov).
Na prvom kontrolnom dni na stavbe dňa
22. 11. 2018, za účasti zástupcu obstarávateľa, zhotoviteľa, stavebného dozoru, zástupcu
pani riaditeľky ZŠ, predsedu RŠ a dvoch poslancov OZ Dunajská Lužná, bola vyslovená
nádej, že harmonogram prác a rekonštrukcie
by mal byť dodržaný.
Rada školy ZŠ Dunajská Lužná aj v poslednom štvrtom roku svojho funkčného obdobia
sa bude snažiť napĺňať svoje poslanie pri hájení záujmov najmä žiakov, ako aj ich rodičov
a samotných zamestnancov našej Základnej
školy Dunajská Lužná.
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1/ Obec Dunajská Lužná zverejňuje počet obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb v obci 3.
Dunajská Lužná v počte 6 770.
2/ Obecné zastupiteľstvo v Dunajskej Lužnej (ďalej „OZ v DL“) uznesením zo dňa
14.8.2018 určilo, že OZ v DL bude mať celkom 11 POSLANCOV, ktorí sa budú voliť
v JEDNOM volebnom obvode utvorenom pre celú obec.
4.

Volebný okrsok č. 2 pre voličov bývajúcich v uliciach: Brezová, Čerešňová,
Holubia, Jabloňová, Javorová, Lipová, Mandľová, Pekárenská, Podnikateľská,
Slnečná, Tehelná, Višňová
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
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
Volebný okrsok č. 5 pre voličov bývajúcich v uliciach: Dlhá, Fialková, Hlavná,
Horná, Jarná, Košariská, Kováčska, Malinová, Narcisová, Pri kniežacích
mohylách, Studená, Úzka, Veterná

Pre roky 2018 – 2022 sme do samosprávnych orgánov obce zvolili týchto zástupcov:
Starosta obce: Štefan JURČÍK, 59 rokov

5.

Poslanci OZ:
Peter PAĽAGA, RNDr., 52 rokov
Eugen OLTUS, Ing., 56 rokov
Martin VOZÁR, JUDr., 42 rokov
Ernest NÉMETH, 46 rokov
Ivan JURCZAZAK, 27 rokov

Účasť voličov po jednotlivých volebných okrskoch a spolu za obec,
vrátane percentuálneho prepočtu:

František STAREČEK, 41 rokov
Jozef MERTUŠ, Mgr., 26 rokov
Ľubomír ŠESTÁK, 32 rokov
Daniel MIKLOŠKO, Mgr., PhD., 42 rokov
Marián REINDL, 27 rokov
Ladislav FEHÉR, Mgr., 53 rokov

ŠTATISTIKA PODĽA OBECNEJ WEBOVEJ STRÁNKY:
3/ 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
5 volebných okrskov:
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

SPOLU

Poradie

Vážení Lužňania, títo občania dostali dôveru zastupovať skoro sedemtisíc obyvateľov
Volebný okrsok
našej obce v Obecnom zastupiteľstve počas nasledujúcich štyroch rokov.
Spolu
č. 1 č. 2 č. 3 č. 4 č. 5
Zo všetkých významov slova demokracia som vybrala jeden, citujem: „Demokracia
= vláda ľudu, resp. forma štátu s maximálnou účasťou občanov na riadení a správe
Zoznam voličov
1037 1034 1022 1019 1021 5133
krajiny.“
566 525 505 501 556 2653
Väčšina nás rozhodla, kto nás má zastupovať vo veciach verejných. Akceptujme účasť
a dôverujme si, že sme vybrali dobre a správne. Akceptujme a dôverujme, že sľuby, odovzdané obálky celkom 565 524 505 500 556 2650
ktoré sme dostali v predvolebnej kampani, mysleli úprimne a chcú ich naplniť.
platné hlasy – poslanci
559 516 501 492 546 2614
Dôverujme, ale preverujme.
Preto vás chcem vyzvať, aby ste neboli štyri roky ľahostajní a iba pasívne platné hlasy – starosta
559 516 497 492 545 2609
sledovali, kam sa naša obec uberá. Nikto nám ju neukradol. Stále je naša. Máme právo
v
percentách
54,6
50,8 49,4 49,2 54,5 51,7
kontrolovať plnenie predvolebných sľubov a hovoriť o tom nahlas. Máme plné právo
ich oslovovať s požiadavkami, ktoré sa týkajú obce.
Bývalý prezident USA John Fitzgerald Kennedy povedal: „Nepýtajte sa, čo môže
vaša vlasť urobiť pre vás, ale čo vy môžete urobiť pre ňu“.
Umiestnenie kandidátov na starostu podľa platných hlasov po jednotPrejavme záujem o obecné záležitosti aj tým, že sa budeme pravidelne zúčastňovať livých volebných okrskoch a spolu za obec, vrátane percentuálneho
zasadaní Obecného zastupiteľstva.
prepočtu:
ONI sú tu len vďaka NÁM, ktorí sme sa aktívne zúčastnili komunálnych volieb
a vyjadrili tým záujem o veci verejné. A akým smerom sa bude naša obec počas ďalších
Volebný okrsok
štyroch rokov uberať – za to nesieme zodpovednosť aj MY.
Meno
%
Ing. Mária Cingelová,
č. 1 č. 2 č. 3 č. 4 č. 5
predsedkyňa Miestnej volebnej komisie

1 Štefan JURČÍK

294

203

219

176

139 1031

39,5

2 Andrej BLIZNIAK

105

155

123

122

198

703

27,0

3 Juraj JÁNOŠÍK

99

83

110

119

125

536

20,5

4 Blažej SLABÝ

61

75

45

75

83

339

13,0

559

516

497

492

545 2609

100

SPOLU platné hlasy

Zvolený starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva na obdobie 2018 – 2022.

Štefan JURČÍK

Peter PAĽAGA, RNDr.

Eugen OLTUS, Ing.

Martin VOZÁR, JUDr.

Ernest NÉMETH

Ivan JURCZAZAK

František STAREČEK

Jozef MERTUŠ, Mgr.

Ľubomír ŠESTÁK

Daniel MIKLOŠKO, Mgr., PhD.

Marián REINDL

Ladislav FEHÉR, Mgr.
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Umiestnenie kandidátov na poslancov podľa platných hlasov po jednotlivých volebných okrskoch a spolu za obec:
Poradie

Meno

1
Peter PAĽAGA
2
Eugen OLTUS
3
Martin VOZÁR
4
Ernest NÉMETH
5
Ivan JURCZAZAK
6
František STAREČEK
7
Jozef MERTUŠ
8
Ľubomír ŠESTÁK
9
Daniel MIKLOŠKO
10
Štefan JURČÍK (starosta)
11
Marián REINDL
12
Ladislav FEHÉR
13
Blažej SLABÝ
14
Daniel JACKULIAK
15
Zita HORNÍKOVÁ
16
Juraj JÁNOŠÍK
17
Ján MOSNÝ
18
Lucia PLAČKOVÁ
19
Margita BRYNKUSOVÁ
20
Juraj VYDARENÝ
21
Vanda RYBANSKÁ
22
Jozef FRANKO
23
Janka JAVORCSÍKOVÁ
24
Milan LODŇANEK
25
Andrea ŽILINCOVÁ
26
Marián TESÁRIK
27
Jaroslav NAGY
28
Ján MURÁŇ
29
Anton PATRNČIAK
30
Božena REINGRABEROVÁ
31
Ivan ŠARKÖZY
32
Robert ŠIROKÝ
33
Peter KOVÁČ
34
Melinda ŠARKÖZY
SPOLU platné hlasy

Volebný okrsok
č. 1

č. 2

č. 3

č. 4

č. 5

190
194
208
223
176
201
171
188
137
181
129
133
123
107
109
136
122
114
174
83
113
154
87
141
118
85
52
117
101
53
27
35
17
21

259
191
208
212
147
203
185
167
195
145
114
108
115
152
117
93
121
126
120
139
128
86
97
76
76
70
47
77
56
49
20
22
16
14

184
230
170
162
215
153
151
134
131
131
164
203
104
96
86
109
108
81
106
108
72
89
144
69
65
80
47
62
70
53
12
23
22
6

197
155
169
163
144
162
158
137
147
118
141
95
157
110
146
130
128
123
96
119
86
89
76
73
86
107
96
54
57
49
56
23
26
36

200
152
142
120
192
123
141
128
136
131
138
132
163
161
164
147
134
154
97
114
129
96
98
71
75
67
157
69
78
31
39
37
32
26

SPOLU

PERCENTÁ

1030
922
897
880
874
842
806
754
746
706
686
671
662
626
622
615
613
598
593
563
528
514
502
430
420
409
399
379
362
235
154
140
113
103
2614

39,40%
35,27%
34,32%
33,66%
33,44%
32,21%
30,83%
28,84%
28,54%
27,01%
26,24%
25,67%
25,33%
23,95%
23,79%
23,53%
23,45%
22,88%
22,69%
21,54%
20,20%
19,66%
19,20%
16,45%
16,07%
15,65%
15,26%
14,50%
13,85%
8,99%
5,89%
5,36%
4,32%
3,94%

Vážení spoluobčania, milí Lužňania,
si však zachováme pozitívne proaktívne nastavenie, obec
dovoľte, aby sme Vám v mene tímu Fungujúcej Lužnej môže napokon i z takejto rôznosti profitovať.
poďakovali za prejavenú dôveru vo voľbách. Spolu sme doŽeláme Vám milostiplný adventný čas, radostné a požehstali 7131 hlasov (tím 9), získali sme 7 poslaneckých man- nané Vianoce.
spoluobčania, milí Lužňania,
dátov v 11 člennom zastupiteľstve. Je to pozoruhodný vý- Vážení
dovoľte, aby sme Vám v mene tímu Fungujúcej Lužnej poďakovali za prejavenú dôveru vo
Spolu sme dostali 7131 hlasov (tím 9), získali sme 7 poslaneckých mandátov v 11
sledok oprávnene zakladajúci veľké očakávania. Pokračujúci voľbách.
Zvolení
poslanci:
člennom zastupiteľstve. Je to pozoruhodný výsledok oprávnene zakladajúci veľké očakávania.
mandát
starostuDaniel
ako aj priaznivá
konštelácia
poslaneckého
zboru sú výbornými
mandát starostu ako aj priaznivá konštelácia poslaneckého Pokračujúci
Jozef
Mertuš,
Mikloško,
Ernest
Németh,
predpokladmi na napĺňanie volebného programu.
získanej
väčšine si František
želáme, a budeme
sa o to veľmi
usilovať, Šesták,
aby boli rozhodnutia
zboru sú výbornými predpokladmi na napĺňanie volebného NapriekPeter
Paľaga,
Stareček,
Ľubomír
prijímané konsenzuálne. Naše úsilie nasmerujeme aj na kvalitu vzťahov na všetkých úrovniach.
Chceme,
aby ste pri
každej príležitosti cítili, že naša obec je spravovaná čestne a profesionálne.
programu.
Martin
Vozár
Akiste prídu aj témy, na ktoré sa naše názory budú rôzniť, pokiaľ si však zachováme pozitívne
Napriek získanej väčšine si želáme, a budeme sa o to veľ- proaktívne nastavenie, obec môže napokon i z takejto rôznosti proﬁtovať.
Vám milostiplný adventný čas, radostné a požehnané Vianoce.
členovia nášho tímu:
mi usilovať, aby boli rozhodnutia prijímané konsenzuálne. ŽelámeĎalší
poslanci: Jozef Mertuš, Daniel Mikloško, Ernest Németh, Peter Paľaga, František
Ján
Mosný
a Martin
JurajVozár
Vydarený
Naše úsilie nasmerujeme aj na kvalitu vzťahov na všetkých Zvolení
Stareček, Ľubomír Šesták,
Ďalší členovia nášho tímu: Ján Mosný a Juraj Vydarený
úrovniach. Chceme, aby ste pri každej príležitosti cítili, že
naša obec je spravovaná čestne a profesionálne. Akiste
prídu aj témy, na ktoré sa naše názory budú rôzniť, pokiaľ
Fungujúca

LUŽNÁ
LUŽNÁ
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Vianočné stretnutie seniorov
1. decembra 2018

Z vianočného príhovoru predsedníčky
sociálnej komisie Ing. Evy Takáčovej
Opäť je tu ten čarovný čas Vianoc, čas, keď sa stretávajú rodiny,
príbuzní a priatelia, keď si sadáme k spoločnému stolu, aby sme si
popriali vzájomnú úctu a lásku. K neopísateľnej atmosfére týchto
dní patrí táto, pre mňa najmilšia, úloha roka- privítať vás v tento
sviatočný deň a zapriať už tradične našim milým jubilantom. V mysli
sa mi pri tejto príležitosti vynára citát „Najvzácnejšie v živote nie
sú veci, ale chvíle.” A táto chvíľa bezpochyby patrí k tým obohacujúcim. Teší ma, že za posledné obdobie 4 rokov sa našej komisii
sociálnych vecí, zdravotníctva a opatrovateľskej služby v spolupráci
s obecným úradom a MKS podarilo zvyšovať úroveň a obľúbenosť
vianočných posedení so všetkým, s čím si spájame najkrajšie sviatky roka. Táto príležitosť je pre nás v tomto roku výnimočná, keď
sme ju s láskou pripravovali pre Vás naposledy v zložení Ing. Oľga
Reptová, Ing. František Solař, Mgr. Katarína Palicová, Anna Kissová,
PhDr. Róbert Široký, zapisovateľka komisie pani Zuzana Mészárosová a predsedníčka komisie Ing. Eva Takáčova. Nemôžem nespomenúť obetavú prácu člena našej komisie, pána Ľudovíta Linku, ktorý
nás v tomto roku nečakane opustil.... Spomíname si teda aj na svojich blízkych, ktorí sú ďaleko, aj na tých, ktorí už nie sú medzi nami,
ale stále žijú v našich srdciach a spomienkach.
A preto vážme si prítomné okamihy s našimi blízkymi nielen
počas tohto výnimočného a zázračného obdobia Vianoc. Preukazujme im ľudské hodnoty ako je láska, neha, pozornosť, pohladenie, úsmev, ochota, trpezlivosť a podpora. Buďme dobrí navzájom
k sebe, rozdávajme len radosť v období celého roka..
Vianočný čas má svoje neopísateľné čaro pre každého, kto sa
nepozerá iba očami, ale i srdcom, a je príležitosťou zastaviť sa, a pozrieť sa do hĺbky svojej duše. Tam, kde sú skryté naše najtajnejšie
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túžby a želania. Sú to sviatky, na ktoré sa teší azda každý človek na
zemi, či už je dieťa alebo stará mama, starý otec.
Želáme si, aby si naši starší občania uvedomili, že na nich nezabúdame, že si vážime ich celoživotnú prácu a skúsenosti. Majme
úctu k starým ľuďom, a buďme im nápomocní, aby sme sa dostatočne zavďačili za ich bezpodmienečnú lásku a pomoc.
Staroba je časový úsek, ku ktorému všetko smeruje, aby človek
mohol lepšie pochopiť zmysel života. My mladší si to neuvedomujeme. Myslíme si, že na všetko máme veľa času, ale život nám
všetkým môže pripraviť aj ťažké životné okolnosti či nepríjemné
chvíle a okamihy, lebo aj tie patria k životu.
Verím, že aj nové zastupiteľstvo, ako aj komisia soc. vecí, zdravotníctva a opatrovateľskej služby v novom zložení budú pokračovať v započatej práci a budú naďalej zvyšovať úroveň pomoci tým
najzraniteľnejším a odkázaným. Veď práca v sociálnej oblasti nie
je len kompetenciou a zákonnou povinnosťou samospráv, ale patrí
k základným ľudský hodnotám a úrovni vyspelej spoločnosti či komunity.
V týchto dňoch si oveľa viac všímame ľudí okolo seba a určite
sme milší, pozornejší i k tým, ktorých vôbec nepoznáme. Je to skutočne čarovný čas, kedy sa narodila LÁSKA. Táto Láska chce v na-

šich srdciach prebývať, chce upevniť náš život a premeniť nás na
ľudí, ktorí túto Lásku rozdávajú plným priehrštím.
Spoločne prežité chvíle radosti, pokory a odpustenia sú tým
najkrajším darčekom, ktorý si môžeme dať. Zachovajme si posvätnú úctu k týmto sviatkom, sviatkom pokoja, lásky a porozumenia.
Preto mi, milí obyvatelia, dovoľte, aby som Vám zaželala nielen
vo svojom mene, ale aj v mene nás všetkých, radostné a pokojné
prežitie vianočných sviatkov, veľa zdravia, aby sa splnili vaše priania a očakávania.
Zároveň vám všetkým prajem, aby ste do Nového roka vykročili
šťastnou nohou a s optimizmom, nezabudnime však na ľudskosť,
toleranciu, vzájomnú pomoc a porozumenie.

Šťastné, veselé a požehnané vianočné sviatky!
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OKIENKO POSLANCA Bratislavského samosprávneho kraja juraja jánošíka
Takto pred rokom som bol občanmi nielen Dunajskej Lužnej, ale aj občanmi 8 okolitých obcí, zvolený za ich reprezentanta vo volebnom obvode
č. 24 v rámci vecí verejných a kompetencií vyššieho územného celku, pre nás, teda Bratislavského samosprávneho kraja.
Uplynutie roka, nielen toho kalendárneho, ale aj funkčného, je teda nielen príležitosťou, ale aj dôvodom, ba priam mojou povinnosťou, informovať vás o napĺňaní zverenej dôvery od občanov týchto obcí, t. j. podrobne uviesť, ako bola moja funkcia poslanca BSK počas toho roka skutočne
napĺňaná v prospech tých, ktorých v zastupiteľstve BSK zastupujem. Pre obec Dunajská Lužná za rok 2018 sú smerodajné tieto údaje a informácie:
Žiadateľ
Obec Dunajská Lužná

Názov projektu
Odkaz M. R. Štefánika aj po 100 rokoch aktuálny
Revitalizácia okolia erbu obce

Typ dotácie

Schválená suma

Individuálna

4 000 €

BRDS-rozvoj vidieka

5 000 €

Rímskokatolícka cirkev-Farnosť Dunajská Lužná

Reštaurovanie prvkov oltárnej architektúry
kaplnky Sv. Martina

BRDS-kultúra

5 000 €

Boni Fructi, spol. s r.o.

Jablkové hodovanie v obci Dunajská Lužná

Individuálna

2 500 €

Beh Dunajská Lužná 2018

Individuálna

1 000 €

Cesta rozprávkovým lesom Dunajská Lužná 2018

Individuálna

880 €

Školský festival Dunajská Lužná

Individuálna

2 000 €

TBG, s.r.o.
PROMO ACTIVITY s.r.o.

K vyššie uvedeným počtom treba predovšetkým uviesť, že práve tým, že som členom finančnej a dotačnej komisie BSK, sa vyššie uvedené podujatia v Dunajskej Lužnej mohli tešiť z konkrétnej finančnej podpory samosprávneho kraja, čo im mnohým v značnej miere pomohlo pri organizovaní
konkrétneho podujatia.
Veľmi ma teší aj ďalšia skutočnosť, že sa mi podarilo presadiť udelenie najvyššieho ocenenia BSK, a to „Ceny Samuela Zlocha“, pre aktívnu občianku Dunajskej Lužnej – pani Oľgu Reptovú.
V súvislosti tohtoročných komunálnych volieb do samosprávy obec Dunajská Lužná chcem uviesť:
- gratulujem opätovne zvolenému starostovi Štefanovi Jurčíkovi a všetkým 11-tim poslancom obecného zastupiteľstva a prajem im veľa síl
nielen pri napĺňaní ich volebných programov, ale najmä pri zveľaďovaní života občanov Dunajskej Lužnej,
- ako poslanec BSK sa budem v rámci daných možností stále usilovať o podporu aktivít, podujatí, súťaží a projektov v našej Dunajskej Lužnej,
ako aj v ďalších obciach, pre ktoré som poslancom BSK.
Nielen Bratislavskému samosprávnemu kraju, ale aj našej Dunajskej Lužnej prajem úspešný rok 2019.
PaedDr. Juraj Jánošík, poslanec BSK

poďakovanie „šéfa“ hospodárskej správy jarka noska
Vážení občania, vzhľadom na blížiaci sa koniec
roka by som chcel poďakovať obyvateľom Dunajskej Lužnej za trpezlivosť pri vybavovaní rozličných
žiadostí a sťažností.
Okrem toho cítim potrebu poďakovať všetkým
spolupracovníkom obecného úradu a niektorým
poslancom za veľmi dobrú spoluprácu v uplynulom
volebnom období. Aj keď sa zďaleka nepodarilo
uskutočniť všetky zámery, ktoré sme mali v pláne,
predsa len sme sa niekam posunuli. Za všetkým
sú ľudia, naši občania, pracovníci obecného úradu, MKS, zberného dvora, či nádvornej čaty. Na
fotografii vidíte pracovníkov nádvornej čaty, ktorí
sa väčšinu roka starali o čistotu obce a údržbu verejnej zelene. Verte, že bez ich každodennej práce,
a práce niektorých občanov, ktorým nie je životné
prostredie ľahostajné, by naša obec miestami vyzerala ako smetisko. Svedčí o tom množstvo vriec
a kontajnerov vyzbieraného odpadu popri nádobách na odpad, pri bytových domoch, pri malých
smetných nádobách rozmiestnených po obci, po
uliciach, či jarkoch. Patrí im moje veľké ĎAKUJEM.
Z dôvodu môjho dlhodobo plánovaného predčasného odchodu do dôchodku mi dovoľte, aby
som vyslovil poďakovanie aj „staro-novému“ vedeniu našej obce za vzájomné korektné vzťahy. Veľmi si vážim znovu zvoleného starostu obce, pána
Štefana Jurčíka, ktorému občania prejavili v komunálnych voľbách už tretíkrát za sebou dôveru,
a prajem jemu, novému zastupiteľstvu, a hlavne
všetkým obyvateľom obce veľa úspechov!
S úctou
Jaroslav Nosko
hospodárska správa

Ján Jandačka, Stanislav Sandtner, Štefan Muráň, Vladimír Dikoš, František Sarközi

Jarko, prajeme Ti splnenie Tvojich krásnych životných výziev.
Bolo nám cťou byť Tvojimi kolegami. Ďakujeme.
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OKIENKO DO MINULOSTI OBCE – BÝVALÁ PREDAJŇA ROZLIČNÉHO TOVARU A TEXTILU

V tomto čísle Lužnianskeho spravodaja si pripomenieme históriu budovy na Námestí sv. Martina, v ktorej je v súčasnosti známa
Pizzeria San Marco. Do roku 1992 v nej bola vyhľadávaná predajňa rozličného tovaru a textilných výrobkov.

ROKY 1956 – 1957
V blízkosti kaplnky sv. Martina, kam až siahala pôvodná farská záhrada, v roku 1956 Jednota- spotrebné družstvo začala s výstavbou priestranného obchodu pre rozličný tovar a textilné výrobky. Pri výkopových prácach mechanizmy narazili na pozostatky ľudských
kostí. Správa o tejto nezvyčajnej udalosti sa rýchlo po obci šírila a výrastkovia začali ľudské kosti z výkopov vyberať a nosiť po obci. Pán
Viliam Šarközi si spomenul, že stavbári po tejto udalosti urýchlene ohradili priestor neprístupným oplotením. Zo starých análov sme
vedeli, že sa v týchto miestach nachádzal starý opustený cintorín. I historik Jozef Vozár v knihe Kostoly a kňazi farnosti Dunajská Lužná
uvádza, že pôvodne na mieste, kde je v súčasnosti kaplnka sv. Martina, stál farský kostol a vedľa farského kostola bol starý cintorín, kde
až do roku 1773 pochovávali zosnulých.

1960, budova predajne s priľahlým námestím

1960, pri budove sa stretávala mladež

1961, na podokenici sa vysedávalo pri odchode na výlety a zájazdy

1962, pred budovou skupinka odchádzajúca zo svadby, Š. Csomor,
Š. Fajnor, Š. Grňa, neznáma, Ludvik Studený, Juro Buzalka, neznámy

Lužniansky spravodaj 4/2018		

9

ROKY 1958 – 1968
V roku 1958 novovybudovanú predajňu na priestrannom námestí, v tom čase samostatnej obce Nové Košariská, dali do užívania.
Jeho dobrá poloha dávala predpoklad bohatej návštevnosti. V ľavej časti budovy bola predajňa ROZLIČNÝ TOVAR. Vedúcim bol pán
Štefan Sedláček zo Šamorína, a od roku 1965 pán Školek zo Šamorína. Zástupcom vedúceho bol pán Albert Felinger. V pravej časti
budovy bola predajňa TEXTIL, KOBERCE, OBUV. Vedúcou, a zároveň predavačkou, bola pani Katarína Plačková (Sopóciová), a neskôr
pani Helena Tomčalová z Rovinky. Od otvorenia sa obchod s rozličným tovarom stal veľmi vyhľadávaným pre široký sortiment ponúkaného tovaru, od klincov, kuchynských potrieb, lustrov, chladničiek, sedačiek, kuchynských liniek, spální, až po nábytkové steny.
Jednoducho všetko, čo bežná domácnosť v tej dobe potrebovala. A čo nebolo v časti rozličného tovaru, ponúkal obchod s textilom,
látky, oblečenie, záclony, obuv, koberce. Pre predajňu s textilom sa medzi ľuďmi zaužíval názov Vesna.

1967, budova predajne rozličneho tovaru a textilu

1967, bufet vedľa predajne nahrádzal chýbajúce pohostinstvo v Nových
Košariskách

ROKY 1968 – 1992
V roku 1968 sa stal vedúcim predajne s rozličným tovarom pán Alexander Pinter, ktorý ponuku tovaru ešte viac rozšíril o potreby
pre stavby, ako zárubne, plotové dielce, brány, pletivo, miešačky, kovové trubky, vane. Sklady predajne pod budovou boli plné ponúkaného tovaru. Pre uskladnenie železiarskeho tovaru k ľavej strane budovy pribudovali plechový prístrešok a na uskladnenie nábytku
Jednota SD odkúpila objekt starej školy pri evanjelickom kostole. Takýto obchod bol požehnaním pre naše pôvodné obce, Nové Košariská, Nová Lipnica, Jánošíková, ale i pre susedné obce. Dokonca i Bratislavčania prichádzali za nákupmi do našej predajne. Z predavačov
rozličného tovaru sme si spomenuli na pp. Máriu Miklóšovú, Ruženu Kovácsovú (Csutorovú), Helenu Sudorovú (Bazsovú), Jolanu Malčákovú, Juditu Kostolančíkovú, Valiku Božíkovú a Evu Mrázovú z Kalinkova, Oľgu Kolenovú, Rozáliu Kvašňovskú (Mittúchovú) a Mirku
Dubovú (Kukučkovú) z Rovinky, Zuzku Bakošovú, Anku Valuškovú a Janka Cingela ako učňa. V textile bola predavačkou Gitka Škorvagová
a Anka Kissová (Kozáková) ako učnica.

1974, prvomájové oslavy na priestranstve pred budovou predajne

1985, v 80. rokoch bol pri predajni zmrzlinový stánok

PO ROKU 1990
Rok 1989 priniesol zmenu systému. Jednota- spotrebné družstvo prešla procesom transformácie, v roku 1992 zmenila názov na
COOP Jednota a podnikateľskú filozofiu zamerala na supermarkety. Rušila vidiecke predajne a nepotrebné budovy odpredávala. I budova predajne v Dunajskej Lužnej bola ponúknutá na predaj. Preto v rokoch 1991-1992 bol rozličný tovar i textil vypredávaný za veľmi
nízke ceny. Budovu aj s pozemkom kúpila podnikateľka z Bratislavy, ktorá v roku 1997 v budove otvorila PIZZERIU.
Atraktívne miesto, dobrá poloha, priľahlé námestíčko pred budovou boli výhodné na stretávky, odchody na výlety, prehliadky,
trhy a zastavenia. V 90. rokoch minulého storočia pred budovou bola každý rok zastávka vozidiel Veterán rallye Bratislava - Budapešť
a v rokoch 2000-2003 sa pri budove konali Dunajskolužnianske trhy.
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1997, prehliadka historických vozidiel
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2003, Dunajskolužnianske trhy

Pri príprave príspevku sme s viacerými občanmi zaspomínali na veľmi dobrú predajňu, v ktorej sme dostali všetko potrebné a nemuseli sme za každou drobnosťou cestovať do mesta. A takáto predajňa s rozličným tovarom nám v obci rozhodne chýba. Zo zamestnancov oboch predajní sa vytvoril súdržný kolektív, ktorý sa aj po rokoch stretáva a organizuje spoločné posedenie.
Použité zdroje: Kronika obce Dunajská Lužná
Informácie a spomienky občanov, menovite pp. Vilo Šarközy, Anka Šarköziová, Anka Kissová, Marta Solařová, Ružena Pinterová,
Valika Božíková, Vlado Dikoš, Zuzana Kučková, Mária Macangová, ktorým ďakujem za spoluprácu. Ak sa vyskytli v príspevku nejaké
nepresnosti, prosím o upresnenie (0905 192 923, mariamariamarica@gmail.com).
Foto: archív obce, Mária Fajnorová, Mária Ducková-Adamcová.
Pripravila: PaedDr. Mária Ducková-Adamcová

Lužnianska arbitrážna hranica 1938-1945
Deň 2. november 1938 sa stal v národnej tragédii dňom tzv. Viedenskej arbitráže, keď po rozhodnutí štyroch veľmocí (Nemecko, Taliansko, Francúzsko, Anglicko) došlo po dohode najmä Talianska a Nemecka
k okypteniu bývalej ČSR, teda i Slovenska, o dnešný slovenský juh. Po
6. 10. 1938 (vznik slovenskej autonómie v ČSR) týmto rozhodnutím
stratilo Slovensko vyše 10 000 km m2 plochy, na juhu ostalo vyše 270
000 Slovákov, Čechov, Rusínov, 8 000 Nemcov, 26 000 Židov a tisícky
Maďarov. Nastalo prenasledovanie Slovákov a Slovanov, tzv. kolonisti
zo slovenského juhu museli utekať na sever, olúpení, chorľaví, s malým proviantom museli utekať aj z dunajskostredskej a komárňanskej
oblasti cez dnešný Miloslavov, Hviezdoslavov, Blahovú, aj cez dnešnú
Dunajskú Lužnú vyššie na Slovensko a do Čiech. Hraničná čiara medzi
Dunajom a Košicami viedla aj cez kataster našej obce (žiadalo by si to
pamätné označenie) pri vetrolame blízo sadov Dobrých jabĺk medzi
Šamorínom a Dunajskou Lužnou. Z vyše 340 hraničných žandárskych
staníc fungovala aj jedna na dnešnej hlavnej ceste oproti predajni KIA-

Motors v našej obci. Tu spočiatku pôsobilo viac slovenských,
českých žandárov (pp. Živica, Houdek, Petra, Viola, Veis,
Kostálek a iní), ktorí riešili ďalší osud utekajúcich kolonistov,
roľníkov, inteligencie s fašistického Maďarska na Slovensko
do Čiech. V týchto službách sa ocitol i pán Glasňák, ktorý sa
v Dunajskej Lužnej aj oženil, a je tu s manželkou pochovaný.
Stovky týchto smutných záznamov a osudov eviduje Slovenský národný archív, dostupná odborná literatúra, archív
autora týchto riadkov. V chotári dejín v Dunajskej Lužnej to
bola jediná historická hranica, ktorá v r. 1938 – 1945 oddeľovala v Európe Slovensko a Maďarsko. Starí rodičia našich
nových Lipničanov si pamätajú na poľskú okupáciu slovenských obcí v tomto období v Poľsku. Sapienti sat.
Stanislav Bajaník
Foto: archív rodiny Glasniakovej
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K obnovenej kaplnke sv. Martina
Na základe dostupných cudzojazyčných prameňov (kanonické vizitácie, archívy) posúdil Dr. J. Vozár (Kostoly a kňazi farnosti
Dunajská Lužná, Matica slovenská 1998) chrám ako najstaršiu
ucelenú sakrálnu stavbu z 13. – 14. storočia v obci. Ako pôvodne
farský fungoval pre katolíckych, cca 12 rokov pre evanjelických
veriacich, po vyhorení v roku 1852 (ostalo len presbytérium) sa
stal „kaplnkou“, a status farského chrámu prešiel so súhlasom
cirkevnej vrchnosti do bývalého Deneždu – dnes časť Jánošíková (dnešný Kostol povýšenia sv. Kríža, predtým sv. Jána Nepomuckého). Najnovšie výskumy v 90. r. 20. storočia (KPÚ) odhalili
najmä jeho subhorizontálnu časť, niekoľko ostatkov z najstaršieho obecného cintorína (používaného cca do r. 1774) a stanovili
Ochranné pásmo (1992). Kaplnka i cintorín teda vykazujú ekumenický kresťanský charakter. Jej obnova trvala niekoľko rokov,
až sa podarila správcom farnosti, naposledy Rádu Dominikánov,
za podpory štátnych fondov, zbierok, obecných zdrojov, jeho
obnova, sanácia, reštaurovanie, zariadenie interiéru a uvedenie
do novej funkcie 6. 11. 2018 za prítomnosti pom. biskupa Bratislavskej arcidiecézy J. E. J. Haľka, veriacich, hostí, predstaviteľov
oboch hlavných kresťanských vyznaní v obci. Takmer po troch
storočiach súčasťou slávneho aktu bolo osadenie votívneho
kríža (starého vyše 100 rokov), obnoveného firmou Hefaiston
(R. Rigo), ktorý bol spolu s Kaplnkou aj J. E vysvätený. Kaplnka
ako všetky chrámy v obci je súčasťou Štátneho zoznamu kultúrnych pamiatok obce a SR, a patrí medzi najcennejšie a najstaršie zachované architektúry Horného Žitného Ostrova. Ukazuje
sa ešte potreba jej vizuálneho doriešenia v zmysle Zásad jej
obnovy a Ochranného pásma z r. 1992 (V. Bajaníková) v spolupráci s blízkou Pizzeriou a susednými zastavanými parcelami.
Vďaka patrí všetkým, ako zdôraznil páter Stanislav (Peter Vavrek), ktorí spojili sily a akýmkoľvek spôsobom sa zaslúžili o novú
prezentáciu týchto umelecko-historických pamiatok v obci i na
Slovensku. Využívam príležitosť a za MO Matice slovenskej želám redakcii a celoročným spolupracujúcim partnerom pokojné
a Bohumilé sviatky.
Stanislav Bajaník
Foto: J. Mertuš
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ADVENTNÉ OČAKÁVANIA
Milí priatelia, opäť prežívame krásny
čas Adventu, naplnený atmosférou očakávania. Čo je však náplňou adventného
očakávania ľudí našej uponáhľanej doby?
Deti očakávajú darčeky najskôr od sv. Mikuláša, a potom od novonarodeného Ježiška. Tí trochu starší a my, dospelí, čakáme
tiež rozličné – spravidla oveľa hodnotnejšie darčeky, ale už bez nádychu detskej
romantiky. Intenzívna reklama sa snaží
sústrediť záujem všetkých bez rozdielu na
očakávanie materiálnych vecí. A tak vianočná udalosť sa zneužíva ako trblietavé
pozlátko a náladová kulisa počas nákupov
v našich supermarketoch... Ako vzbudiť
u našich súčasníkov záujem o očakávanie
Toho, ktorý príde na konci čias, aby priniesol plnú záchranu a večnú odmenu tým,
ktorí v neho verili a svoju vieru vyjadrovali v skutkoch? Ako ich získať pre radostnú
prípravu na oslávenie narodenia Božieho
Syna, ktorý sa v betlehemskej maštaľke
stal pre nás a pre našu spásu človekom?
Zrejme si každý z nás uvedomuje, že práve
toto je naším „adventným“ očakávaním i
poslaním. Nejde o snahu konkurovať všadeprítomnej reklame či hypermarketom.
Ten, ktorý prišiel na prvé Vianoce a ktorého druhý príchod s radosťou očakávame,
ktorý chce prísť do života každého jedného
človeka, je bezkonkurenčný! On nekonečne prevyšuje všetky materiálne veci v obchodoch, či pod vianočnými stromčekmi.
On znamená pre nás nekonečne viac...
Ježiš Kristus je sám najvzácnejším darom
Boha Otca pre ľudí. A to je nekonečne viac.
Úlohou nás, kresťanov, je čo najpravdivejšie ho ľuďom sprostredkovať. Niekedy možno aj slovami, no najmä skutkami.
Dôležité je tvoje i moje osobné svedectvo!
Ľudia dnes potrebujú vidieť na živote tých,
čo veria v Ježiša Krista, to, čo BOH už teraz
dáva: že nás napĺňa hlbokým pokojom a radosťou, silou zvládať problémy i ťarchu života, slobodou voči materiálnym pôžitkom
a vedie nás k prejavom odpustenia a lásky
voči všetkým ľuďom – najmä k hriešnikom
–, lásky, ktorá sa vyjadruje ochotnou službou milosrdenstva. Takéto a mnohé ďalšie
krásne čnosti sa našťastie nedajú povešať
na „vonkajšok“ ako trblietavé ozdoby na
vianočný stromček. Môžu z nás iba vyrásť,
podobne ako ovocie na strome, zvnútra,
ak sme vnútorne spojení s Kristom, ak
z neho žijeme ako ratolesti z viniča.
V tomto čase „radostného očakávania“
radi ozdobujeme svoje príbytky; niekde
i verejné priestranstvá a ulice rozličnými
zoskupeniami svetiel. Či už sú to adventné vence, na ktorých každú nedeľu zapa-

Zároveň Vás chceme srdečne pozvať
na nasledujúce bohoslužby a vysluhovanie
ľujeme o sviecu naviac, alebo vyzdobené sviatostí v Kostole Povýšenia svätého Kríža
stromčeky, ktoré spoza okien do nočnej v Dunajskej Lužnej:
tmy žiaria mnohými svetielkami. Ak má byť
Predvianočná spoveď:
svetlo viery krásne a príťažlivé, ak má pri22.12.2018
ťahovať k tomu, ktorý je pravým Svetlom
(Sobota pred 4. adventnou nedeľou)
sveta, tak nesmieme zostať iba pri našej
15:00 – 17:30
osobnej snahe. Je nevyhnutné, aby sme sa
vysluhovanie sviatosti zmierenia
spájali s tými, ktorí majú rovnaký dar viery,
aby sme privádzali a pomohli hľadajúcim
Program bohoslužieb:
k osobnému stretnutiu s Kristom; lebo
24.12.2018 (Štedrý deň)
len tak možno vytvoriť z hľadajúcich re07:30 – ranná svätá omša
álne živé kresťanské spoločenstvo. Vtedy
24:00 – polnočná svätá omša
sa bude na živote rodín, ale aj menších či
väčších skupín aktívnych kresťanov, odzr25.12.2018
kadľovať niečo z toho Večného svetla, ale
(Narodenie Pána – Vianoce)
i života, ktorý nám prináša Betlehemské
Sväté omše budú o 07:30, 09:00, 10:30
dieťa. Mnohí ľudia budú vo svojom srdci
18:00 – Vianočný koncert
vnímať, že takýto život je nepredstaviteľne
Chrámového zboru a hostí
väčšou a oveľa krajšou hodnotou než to,
čo vnucuje predvianočný zhon a konzum26.12.2018
ný spôsob života.
(Sv. Štefana, prvého mučeníka)
V mene svojom i celej komunity doSväté omše budú o 07:30, 10:30
minikánov v Dunajskej Lužnej želám každému, aby sme vyjadrovali našu „radosť
30.12.2018
z evanjelia“ ako nám to ukazuje i súčas(Svätej rodiny – Ježiša, Márie a Jozefa)
ný pápež František. Ako? Životom viery
Sväté omše budú o 07:30, 09:00, 10:30
a ochotnou službou. To bude súčasne naj14:00 – Koledovanie Dobrej noviny
lepší predpoklad radostnej nádeje, zame(prihlášky nájdete v kostole)
ranej na príchod nášho Spasiteľa.
P. Mgr. Bruno Branislav Donoval OP
prior Dominikánskeho konventu
Kontakt na farský úrad:
Telefón: 02/ 459 80 131
www.dunajskaluzna.fara.sk
farnostdl@dominikani.sk

31.12.2018 (Sv. Silvestra I., pápeža)
16:00 – svätá omša
17:00 – Ďakovná pobožnosť
na konci starého roka
23:30 – Adorácia Sviatosti Oltárnej
a privítanie Nového roka 2019
01.01.2019
(Slávnosť Panny Márie Bohorodičky)
Sväté omše budú o 07:30, 10:30
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Vianoce 2018
Väčšina z nás sa snaží, aby počas Štedrého večera i celých Vianoc, okrem materiálnych vecí, napĺňalo naše rodiny aj citové
bohatstvo. Ku slovu sa hlási láska. Možno sú
to dni, kedy si my, ľudia, najviac uvedomujeme, čo láska pre náš život znamená.
Čo spôsobuje, že najmä Štedrý večer je
taký štedrý aj na hodnoty, na ktoré inokedy zabúdame? Je to len zvyk stáročí, kúzlo vianočnej romantiky? Veď pri narodení
Syna Božieho to nebolo v skutočnosti také
idylické. To len my, ľudia, sme na vianočné
sviatky navešali príliš veľa ozdôb. V jednej
veľmi známej vianočnej piesni spievame: ...
v mestečku Betleme, v jasličkách na slame,
leží malé pacholiatko na zime. Spievame to
s radosťou, ale zamyslime sa nad tým – kde
je tu nejaká idylka – v tých jasličkách v maštaľke, slame, zime pre novonarodené dieťa
a Jeho matku?! Veď táto ťažká situácia bola
veľmi okatým prejavom tvrdosti ľudských
sŕdc.
Za takýchto podmienok vstúpila do dejín
ľudstva bytosť, ktorá vyplnila najbolestnejší
nedostatok človeka. K ľudskému pokoleniu,
spútanému hriechom, kráčajúcemu k smrti,
zostúpil Záchranca, Spasiteľ, aby nás zmieril
s Pánom Bohom. To, že si počas Vianoc silno
a nanovo uvedomujeme význam a dôležitosť lásky, je reakciou na najväčší dar, ktorého sa ľudstvu dostalo. Kto môže slovami
vyjadriť veľkosť tejto udalosti? Aj najvzletnejšie slová sú slabé na to, aby výstižne
vyjadrili, čo znamená príchod Ježiša Krista
v ľudskom tele na tento náš svet. Preto najlepšie je so srdcom plným vďaky a radosti
oslavovať Pána Boha spolu so zborom anjelov: Sláva na výsostiach Bohu a na zemi
pokoj ľuďom dobrej vôle!
Sláva na výsostiach Bohu! – len jedine
Jemu, nikdy nikomu inému! Táto sláva ne-

služby Božie
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patrí človeku. Kedykoľvek si ju ľudia privlastňovali, ani sami nepozorovali, ako sa
rútia do záhuby. Zistili to vždy až potom,
keď na zbožstvenie človeka tvrdo doplatili. Skutočná sláva patrí jedine Tomu, kto je
večný, nepremenný, všemohúci, spravodlivý a plný lásky : Sláva na výsostiach Bohu!
Sláva a vďaka Mu za to, že nám dal
svojho jediného Syna, že nás nenechal napospas večnému zahynutiu a utrpeniu za
naše hriechy, ale že nám v Ježišovi Kristovi
posiela Záchrancu, Spasiteľa sveta. Otvorilo sa nebo – tak ako to spievame : Nebo
otvorené, slávospev zaznieva tajuplne
v láske, Boh sa k ľudstvu skláňa, náručie
otvára – Poďme, viďme dieťa, ktoré nám
Boh dáva.(ES 49,3)
Zamyslime sa aj počas vianočných
sviatkov nad tým, koho my oslavujeme
svojím životom: seba, iných ľudí, hmotu
alebo Pána Boha? Komu alebo čomu slúži
na slávu náš život? Komu alebo čomu sme
ho zasvätili? O čo sa predovšetkým snažíme?
Vianočná zvesť, evanjelium: narodil sa
vám dnes Spasiteľ nás vyzýva, aby sme
radostne oslavovali Pána Boha. Aby naše
srdcia boli plné radosti a nádeje zo spasenia, z Božej milosti, ktorú nám Pán Ježiš
Kristus prináša. Preto: Sláva na výsostiach
Bohu!
Ježiš Kristus prišiel a prichádza k nám
aj dnes ako knieža pokoja. On nám prináša
pokoj, ktorý prevyšuje každý rozum, pokoj,
ktorý svet nemôže dať, pokoj vo vzťahu
s Pánom Bohom cez odpustenie hriechov.
Pokoj je veľmi potrebný. Treba ho všade tam, kde vládnu hádky a hnev. Je preto potrebné nastoliť vianočné prímerie,
ktoré by s Božou mocou a pomocou malo
prerásť do trvalého pokoja. Je potrebné si
navzájom odpustiť a s nádejou kráčať do
budúcnosti. Celá táto zmena nie je vôbec
jednoduchá. Dokážu ju uskutočniť len ľu-



Advent:
Adventné nedele i všetky nedele počas cirkevného roku:
10.00 hod.
Adventné večierne v stredu: 5., 12. a 19. decembra 2018
v zborovej miestnosti, 17. 30 hod.
Štedrý večer (Nocturna natalis): 24. 12. 2018, 16. 00 hod.,
s vianočným programom detí

dia, ktorí sa sami vnútorne zmenili. Nie
náhodou slová anjelov o pokoji nasledujú práve po zvesti o narodení Ježiša Krista. Len On môže človeka zmeniť tak, aby
bol ochotný a schopný žiť v pokoji. Preto,
keď sa dnes v duchu pozeráme na betlehemské jasličky, pozeráme v nich na Toho,
ktorý môže, ktorý má moc vniesť pokoj do
nášho srdca, našich rodín i našej spoločnosti.
Vianočný pozdrav, hoci cez stáročia, ale
predsa jasne a mocne znie: Ľudia, majte
dobrú vôľu, prijmite ten najväčší Boží dar,
aby ste dokázali vnímať, prijímať, byť naplnení a žiť pokojom, ktorý prináša Spasiteľ
sveta Pán Ježiš Kristus!
Všetkým Vám želám, aby tohtoročné Vianoce boli dňami veľkej, radostnej
a vďačnej oslavy Pána Boha, dňami Božieho pokoja, aby nás sám Boh mocou Ducha
Svätého zmenil v ľudí dobrej vôle.
Sláva na výsostiach Bohu a na zemi
pokoj ľuďom dobrej vôle! (L 2, 14)
Doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD., em. biskup,
evanjelický duchovný v Dunajskej Lužnej

Druhý sviatok vianočný, Pamiatka mučeníka Štefana,
26. 12. 2018, 10.00 hod.
so spoveďou a prisluhovaním sviatosti Večere Pánovej
Zjavenie Krista Pána mudrcom, 6. 1. 2019, 10. 00 hod.
Záver občianskeho roku, Silvester: 31. 12. 2018, 16. 00 hod.



Vianočné sviatky:
Prvý sviatok vianočný, Narodenie Krista Pána (Nativitas Christi):
25. 12. 2018, 10. 00 hod.
s vystúpením spevokolu CZ ECAV Dunajská Lužná

Nový rok, Obrezanie Krista Pána (Circumcisio Domini):
1. 1. 2019, 10. 00 hod.
Ekumenické služby Božie, 20. 1. 2019, 10. 00 hod.
ukončenie Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov,
za účasti najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví,
priamy prenos RTVS
Srdečne pozývame!
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Poďakovanie sestre farárke Ružekovej za roky prežité medzi nami

Pripadla mi milá povinnosť, ktorú píšem
s vďačnosťou, lebo chcem vo svojom mene,
ale aj v mene všetkých presbyterov, ako aj
v mene celého nášho cirkevného zboru,
vysloviť úprimne poďakovanie Pánu Bohu
za vernú duchovnú pastierku Elenu Darinu
Ružekovú, ktorú nám Boh poslal do nášho
zboru v Dunajskej Lužnej. Na druhom mieste vyslovujem poďakovanie odchádzajúcej
našej drahej sestre farárke za jej takmer 40
ročnú obetavú, náročnú aj láskavú službu.
Prišla k nám ako mladá kaplánka s malým dieťatkom v náručí. Jej manžel bol
vtedy na základnej vojenskej službe. Podmienky v cirkevnom zbore, aj bývanie vo
farskom príbytku, neboli vôbec vhodné pre
rodinu s malým dieťaťom, nebolo kúrenie,
nebol vodovod a ešte veľa nedostatkov, ale
naša sestra farárka to prijala všetko s pokorou, odhodlaním, a nič jej neprekážalo
ujať sa verne služby a pracovať s plným
nasadením, najmä misijne. Ďakujeme jej
za vždy pripravenú zvesť Božieho slova, za
precítenie ľudskej duše pri prisluhovaní
drahých sviatostí. Vyslovujem poďakovanie
aj za konfirmandov, ktorých zodpovedne
viedla a pripravovala každý rok. Na základných školách, kde vyučovala náboženstvo,
vieme, že ju milovali nielen deti z evanjelického náboženstva, ale na jej hodiny sa
prihlásili deti aj z iných rodín. Misijne sme
ponavštevovali nové rodiny, ktoré prišli do
nášho zboru. V tom spoznávame veľkú Božiu milosť. Táto služba nebola ľahká, skôr
veľmi náročná, ako každé povolanie. Bolo
potrebné veľa trpezlivosti, rozvážnosti, aby
služba bola čistá a bez úhony. Iba taká služba v cirkvi porastie a len cez pokánie nás
Boh požehnáva, to nám vždy naša drahá
sestra farárka prízvukovala. Ako sme vedeli
a mohli, mnohí sme jej pomáhali počas 40
rokov za jej pôsobenia.

V našom cirkevnom zbore bolo vykonaných okrem misijnej činnosti aj veľa prác,
čo sa týka opráv aj stavieb v cirkevnom zbore. Nebola jej ľahostajná ani táto práca. Pri
opravách a zveľaďovaní cirkevného majetku priložila vždy ruky k dielu. Pred 30-timi
rokmi bola postavená zborová sieň a vybudované sociálne zariadenie. Farská budova
bola 2x opravená, tak ako sme stačili s finančnými prostriedkami. Nové oplotenie okolo
farskej záhrady. No a chrám Boží, budovu,
ktorá má vyše 200 rokov, bolo treba opravovať takmer každých desať rokov. Naposledy
to bolo v rokoch 2008-2010, lebo v r. 2014
sme si slávnostné pripomenuli v cirkevnom
zbore 200. výročie od postavenia a posvätenia nášho evanjelického chrámu Božieho.
Aj na tomto mieste vyslovujem úprimné
poďakovanie za starostlivosť o toto dielo
odchádzajúcej sestre farárke. Dokázala pri
jej skromnosti v bývaní na fare to, aby sa
vyplatili všetky dlžoby spojené s generálnou
opravou nášho chrámu Božieho, a bolo to
takmer 6 miliónov slovenských korún. Pre
nastávajúceho nového duchovného pastiera bola ochotná odísť z farského príbytku
skôr ako bolo potrebné, aby sa mohol teraz pripraviť aj interiér farskej budovy. No
a to by urobil málokto, v tom som si istá. Pri
všetkých opravách sme stáli pred vážnym
a zodpovedným rozhodnutím spolu, aby
sme nám zverený majetok zachovali, udržiavali, preto bola zodpovednosť najmä na
našich pleciach.
Vďaka Ti, milý Bože, že si dával našej
sestre farárke vždy novú silu, aby bola tým
motorom, ktorý nás ťahal, múdro podľa Božieho slova a ordinačného sľubu viedol. Keď
sa spätne obzrieme, všetci musíme povedať, že milý Pán cirkvi - Ježiš Kristus svojím
požehnaním korunoval naše snahy aj dielo
nám zverené. Vystriedali sme sa pri sestre
našej farárke traja dozorcovia. Tých predo
mnou si už Hospodin povolal do večnosti,
som si istá, keby ešte boli medzi nami, podpísali by sa pod tento môj článok. (dozorcovia zboru Pavel Pagáč aj Vladimír Gajdoš). Je
veľa toho, za čo chcem našej sestre farárke
Darinke poďakovať. Božie slovo bolo pre ňu,
aj pre nás zostane, vodítkom pozemského
života, zvestované aj skutkami deklarované. Bola si pre nás sestra farárka aj prísnou
duchovnou matkou, ale aj láskavou sestrou.
Pre nás i naše deti. Učila si nás kráčať po tej
ceste pravdy, ktorou je pre nás Syn Boží Pán
Ježiš Kristus, tak ako to vyjadril nábožný pevec po tej pravej ceste, ktorá vedie k spáse,
Kristus je náš život, aj spasenie naše.
Tu by mohol môj skromný príspevok
poďakovania aj končiť, ale cítim potrebu
poďakovať aj rodine sestry našej farárky,
ktorá zostala verne pracovať v živote nášho

zboru. No najviac chcem poďakovať manželovi našej sestry farárky bratovi Jurajovi Ružekovi. Pracoval verne nielen ako predseda
hospodárskeho výboru, ale aj ako starostlivý člen presbyterstva za ostatných. Veľa sa
aj on naučil od starších, medzi ktorých prišli
ako farárska rodina medzi nás. Starší odišli,
my sme zostarli, aj naše rodiny.
Aj do budúcnosti očakávame len a len na
milosť a Božie vedenie a prajeme si, aby aj
nový duchovný pastier v tomto cirkevnom
zbore sa usiloval s Božou pomocou pripraviť pre nás vzácne služby Božie, požehnané
misijné chvíle na biblických hodinách pri
Božom slove. Na detskej besiedke, láskavé
stretnutie s najmenšími aj dorastom. No a
my sa budeme usilovať vo všetkom byť nápomocní.
V závere poviem modlitbu: Vďaka Ti
milý Kriste za vernú duchovnú pastierku
v našom cirkevnom zbore, ktorú si podopieral za dlhý čas v každej práci medzi nami.
Prosíme Ťa o odpustenie, ak sme v niečom
ako ľudia zlyhali. Pridaj nám živej viery, aby
sme vytrvali v úprimnom spoločenstve nášho zboru aj v budúcnosti. Zachovaj v nás
dar úcty a oddanosti. Pomôž nám byť usilovnými a vďačnými, veď máme byť za čo.
Nech je Tvoje sväté meno od nás vždy ako
doteraz velebené! Sestre našej farárke vyprosujeme do ďalších rokov pevné zdravie,
Božie požehnanie na každom kroku, veľa
Božej milosti, aby sme sa mohli ešte spoločne stretávať nielen na službách Božích,
ale ak zdravie dovolí, aj v spoločenstve
tohto cirkevného zboru pri všetkých príležitostiach. Na záver pripájam krátku báseň,
ktorú pre sestru farárku napísala naša spoločná priateľka sestrička Štefánia Trulíková.
Báseň má názov:

Pokorne kráčam k oltáru...
S pokorou kráčam k oltáru
a prosím Bože – Teba,
do srdca vlož mi – ako dar pre blížnych
– Lásku z neba.
Daj Bože radosť mojim dňom
a nenechaj ma v tieni,
iba Ty – Pane rozhodneš
a srdcia naše zmeníš.
S pokorou nesiem aj svoj kríž,
víťazstvá, prehry, seba...
Láskou nás Bože uzdravíš
aj požehnáš z neba.
S pokorou kráčam k oltáru
aj v týchto chvíľach slávnych,
za každý deň Bože – Ti ďakujem,
za ľudský život, za dych.
Amen.
Zuzana Jurištová,
zborová dozorkyňa
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Pre všetkých rodičov

19 základných prikázaní pre rodičov.

Tento list venujem všetkým rodičom,
ktorí siahnu po našom časopise Dobrý
prameň. Pri odchode na dôchodok z mojej duchovno pastierskej a pedagogickej
služby mi najviac bude chýbať každodenný kontakt so žiakmi a deťmi. Je to zaiste
aj preto, lebo som si počas mnohých rokov
mojej praxe osvojila metódy pedagogickej
činnosti Márie Montessori, ktorá sa narodila v Taliansku ešte v roku 1870. Jej lekárska
prax bola vzácna, ale pedagogické metódy
výchovy detí nenahraditeľné. Osvojte si,
milí rodičia, pri výchove Vašich detí aspoň
niektoré z nich, uvediem ich, ako som sa im
priučila aj ja osobne. Vedú k zodpovednosti
za najdrahší dar života a majú požehnané
výsledky. Kiežby ste sa ich dožili a budete za
ne aj Vy vďační Bohu ako som aj ja. Pomenujem ich takto:

1/ Deti sa učia tomu, čo ich obklopuje.
2/ Ak je dieťa často kritizované, učí sa odcudzovať. 3/ Ak je dieťa často chválené, učí
sa hodnotiť. 4/ Ak vidí agresivitu, učí sa biť.
5/ Ak sa zaobchádza s dieťaťom poctivo,
učí sa spravodlivosti. 6/ Ak sa dieťaťu často smejú, učí sa nesmelosti. 7/ Ak dieťa žije
s pocitom bezpečia, učí sa veriť. 8/ Ak sa
dieťaťu často nadáva, učí sa cítiť previnilo.
9/ Ak dieťaťu často dávate za pravdu, učí
sa mať k sebe dobrý vzťah. 10/ Ak prejavujete voči dieťaťu často svoju zhovievavosť,
naučí sa byť trpezlivé. 11/ Ak budete dieťa často povzbudzovať, získa sebadôveru.
12/ Ak žije dieťa v priateľskej atmosfére
a cíti sa potrebné, naučí sa v tomto svete
nachádzať lásku. 13/ Nehovorte o dieťati škaredo, či už je prítomné, alebo nie.
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14/ Sústreďte sa na rozvoj toho dobrého
u dieťaťa, aby mu pre to zlé nezostalo miesto. 15/ Vždy počúvajte a odpovedajte dieťaťu, ktoré s vami hovorí. 16/ Vážte si dieťa,
ktoré urobilo chybu a dokáže ju hneď alebo
o niečo neskôr napraviť. 17/ Buďte pripravení pomôcť dieťaťu, ktoré hľadá a snažte
sa byť neviditeľným pre tie deti, ktoré už
našli.18/ Pomáhajte dieťaťu osvojiť si to, čo
si neosvojilo skôr. Pomáhajte mu a naplňte
pri tom okolie starostlivosťou, tichom a láskou. 19/ Ak jednáte s dieťaťom, dodržujte
vždy tie najlepšie spôsoby – dávajte mu to
najlepšie, čo je vo vás samých. To je úloha
– prosím nielen pre kresťanské rodiny, ale
pre všetkých rodičov!!!

jednota dôchodcov slovenska
Dňa 13. októbra sa konala schôdza Jednoty dôchodcov na
Slovensku pri príležitosti „Mesiaca úcty k starším“.
Predsedníčka JDS privítala prítomných členov v Miestnom
kultúrnom stredisku. Nasledoval kultúrny program, kde
vystupovali deti z tanečnej skupiny CLIS a pani Tatiana Uličná
recitovala báseň. Členské preukazy si prevzali z rúk predsedníčky
noví členovia. Na rad prišlo oceňovanie tridsiatich členov, ktorí
dovŕšili v roku 2018 životné jubileum a boli im odovzdané
darčeky. Po diskusii nasledovalo občerstvenie a voľná diskusia.
Na záver by som chcela vysloviť veľkú vďaku všetkým sponzorom,
funkcionárom, pracovitému výboru JDS a obetavým seniorom.
Mária Ester Awwadová
predsedníčka JDS

Navštívili sme Smolenický zámok
Členovia JDS „vyrazili“ za ďalším poznávaním slovenských hradov
a zámkov.
Vybrali sme si neďaleký Smolenický zámok. Za krásneho slnečného
jesenného počasia sme si zašliapali od autobusu k bráne
Smolenického zámku. Fundované sprievodkyne nás oboznámili
s históriou zámku na jeho nádvorí. Zámok je postavený na
mieste niekdajšieho stredovekého hradu na úpätí Malých Karpát.
Na konci osemnásteho storočia zámok spustol a na začiatku
devätnásteho storočia vyhorel. Na začiatku 20. storočia začali
jeho poslední majitelia Pálfyovci stavať na hradných ruinách
stavbu terajšieho zámku. Zo starého hradu pri prestavbe zachovali
iba časť vonkajšieho opevnenia. Zámok dobudovali až po roku
1945. Smolenický zámok je majetkom Slovenskej akadémie vied
a pre verejnosť je sprístupnený iba sčasti (záhrady, nádvorie
a vyhradené miestnosti). Po absolvovaní prehliadky zámku sme
sa zastavili v Smoleniciach v predajni medových výrobkov, kde
sme si nakúpili rôzne mastičky na naše boľavé kĺby. Na výlete sme
pokračovali do mesta Trnavy, kde si mohol každý podľa vlastných
záujmov zvoliť program. Po 17. hodine, obohatení o nové zážitky
strávené v spoločnosti seniorov, sme sa vracali domov.
Kto tam nebol, môže banovať.
Ing. Alžbeta Ševčíková

Milujme naše deti
– prosí o to p. farárka Ružeková
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Odkaz M. R. Štefánika aj po 100 rokoch aktuálny
Pobočka Spolku rodákov M. R. Štefánika v Dunajskej Lužnej(ďalej len Spolok)
v spolupráci s obcou a partnermi: BSK,
Základnou školou, OFK, MO Matica Slovenska, CZ ECAV, zorganizovala Regionálne spomienkové stretnutie pri príležitosti
100. výročia vzniku 1. ČSR. Stretnutie sa
konalo pred evanjelickým kostolom, ako aj
v MKS takpovediac v predvečer tohto významného výročia, 20. októbra popoludní.
Záštitu nad akciou prevzal predseda Bratislavského samosprávneho kraja, pán Juraj
Droba.
Stretnutie pri príležitosti uvedeného
výročia má už v našej obci svoju tradíciu
a obsah. Aj tohtoročné stretnutie malo 3
časti, a to: pietnú časť pri pamätníku pred
evanjelickým kostolom, v ktorej si účastníci
spomienkového stretnutia uctili pamiatku
M. R. Štefánika, jedného zo spoluzakladateľov našej prvej štátnosti, položením kvetov k pamätníku. Slávnostný ráz pietnému
aktu dodala hudba MV SR, ktorá zahrala
aj Českú aj Slovenskú hymnu. Žiačka ZUŠ,
Alexandra Koptíková, zarecitovala báseň
Orol vták od Janka Kráľa. Po pietnom akte
vypustili chovatelia holubov poslov mieru.
Celý akt sledovalo a zúčastnili sa ho občania – členovia, či sympatizanti Spolku,
občania družobnej obce Priepasné a Košariská, mnohí vzácni hostia, medzi inými
aj zástupca veľvyslanca ČR v SR pán Pavol
Sladký, podpredseda Bratislavského samosprávneho kraja pán Mikuláš Krippel, ako
aj zástupcovia obce, Nadácie M. R. Štefánika a zástupcovia ostatných partnerov. Na
stretnutí sa zúčastnili okrem spomenutých
aj zástupcovia BSK, zástupcovia – starostovia okolitých obcí, z mikroregiónu Pridunajsko, poslanci Obecného zastupiteľstva,
zástupcovia Základnej školy v Dunajskej
Lužnej, Základnej umeleckej školy, zástupcovia CZ ECAV v Dunajskej Lužnej, ale aj CZ
ECAV Košariská-Priepasné, predstavitelia a
členovia Spolku rodákov M. R. Štefánika a
ostatná verejnosť.
Po presune do MKS pokračoval program odborno-kultúrno-spoločenský. Po

pozdravných príhovoroch, tak starostu menej známymi. Stretnutie bolo poznačeobce, pána Jurčíka, zástupcu veľvyslanec- né úprimnou vzájomnou diskusiou až do
tva ČR v SR pána Sladkého, podpredsedu ich odchodu.
Bratislavského samosprávneho kraja, pána
Regionálne stretnutie sa uskutočnilo
Krippela a pána prof. Fuska z Nadácie M. vďaka finančnej podpore Bratislavského
R. Štefánika, sa striedal odborný a kultúrny samosprávneho kraja, obce Dunajská Lužná, pobočky Spolku rodákov, firmy Dobré
program.
Odborná časť nás podľa názvu prezen- jablká. Ako po iné roky prispeli aj sladkým
tácie uviedla do dôležitého obdobia, kedy prekvapením ženy – členky a členovia posa rodili myšlienky pre vznik 1.ČSR. Všetci bočky, ale aj svojou aktívnou účasťou pri
účastníci pozorne počúvali príbeh vzniku zabezpečení prípravy sály, občerstvenia
prvej štátnosti, ktorý prezentoval renomo- pre účastníkov, fotodokumentácie a ozvuvaný historik, Dr. Dušan Kováč z HÚ SAV. čenia a tiež prípravou výstavy výtvarných
Táto časť stretnutia bola pod odbornou prác našich žiakov Základnej školy a Zágesciou HÚ SAV, tak ako po ostatné roky, kladnej umeleckej školy. Všetkým úprimná
a jej cieľom bolo priblížiť účastníkom zná- vďaka. Ďakujeme aj za spoluprácu MKS,
me, ale aj nové skutočnosti súvisiace so OcÚ, Zväzu chovateľov holubov a pánovi
vznikom 1. ČSR. V kultúrnom programe Šestákovi (pomoc pri ozvučení), ktorá prisvystúpili folklórne súbory. Z ČR cimbalová pela k zdarnému priebehu regionálneho
muzika Demižón zo Strážnice a zo SR Ľudo- stretnutia.
vá hudba pri DFS Vienok z Bratislavy.
Za organizátorov Oľga Reptová
Sprievodná akcia v deň pripomenutia si
Foto: Tesárik, Tesáriková
významného výročia bola dopoludnia aj na
miestnom štadióne OFK, a to o 11. hod. sa
uskutočnil medzinárodný futbalový zápas
ČR – SR. Stretli sa v ňom výbery kadetiek
(13-14 ročných dievčat) z Juhomoravského a Bratislavského kraja. Zápas sa niesol
v duchu Fair play a ukázal odvahu, bojovnosť a zdatnosť mladých dievčat. Hráčky
z ČR zvíťazili. Všetky účastníčky zápasu dostali od pobočky Spolku rodákov pamätné
odznaky zakladateľov 1. ČSR, a to T. G. Masaryka a M. R. Štefánika.
Ďalšou významnou sprievodnou akciou bola výstava výtvarných prác žiakov ZŠ Omladina pri pamätníku
a ZUŠ s názvom „M. R. Štefánik očami mladej generácie 21. storočia v priestoroch
MKS“, ktorá dokázala, že M. R. Štefánik je
aj po 100 rokoch medzi nami.
Neformálna časť – tradičné stretnutie
s občanmi z družobnej obce Priepasné
a Košariská pod názvom: „Keď rodáci sa
stretajú a majú si čo povedať“ sa niesla
v duchu úprimnej radosti zo stretnutia,
ktoré obohatili naši priatelia z Priepasného vystúpením Ženskej speváckej skupiny
a potešili nás piesňami známymi, ale aj Pohľad na účastníkov stretnutia v MKS

Cimbalová muzika zo Strážnice

ĽH DFS Vienok Bratislava

Pietny akt
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ocenená občianka – Ing. eva takáčová
Dňa 8. septembra 2018 pri príležitosti konania Dňa obce Dunajská
Lužná odovzdal pán Štefan Jurčík
CENU STAROSTU OBCE trom poslancom obecného zastupiteľstva, a to
pp. Ing. Eve Takáčovej, Ing. Františkovi Solařovi a JUDr. Martinovi Vozárovi.
Prečo ste sa rozhodli po období prednostovania, 12-tich rokoch
poslancovania, štyroch volebných
obdobiach a takmer úspešnej kandidatúre na post starostky obce
v roku 2014 nekandidovať v tohtoročných komunálnych voľbách?
Áno, nebolo to ľahké rozhodnutie, a veľmi dobre som si uvedomovala tú zodpovednosť a dôveru, ktorú mi obyvatelia zvolením dlhé roky
preukazovali, dokonca ako jedinej
žene medzi 12-timi volenými funkciami. A práve preto to obdobie nebolo mnohokrát ľahké. Myslím si, že
ma prestali vnímať ako ženu, a skôr
ma vnímali ako silného súpera, čo
bolo na škodu veci. Uznávam, snažila som sa byť úprimná a otvorená,
bez kalkulu zapáčiť sa čo najviac, ale
ak som aj poukazovala na problémy,
vždy to bolo v snahe ich riešiť a nájsť
najlepšie riešenia, ktoré prichádzajú
práve vykomunikovaním možno
protichodných diferencovaných názorov a rôznorodých záujmov. To je
však možné, len ak sa spojíme v záujme našej obce bez predsudkov
z minulosti. Treba sa dopredu dohodnúť na úlohách a cieľoch, ktoré
by sa mali plniť podľa ich dôležitosti.
OZ by malo byť obrazom vôle našich
obyvateľov.
Problémy obce boli aj mojimi
problémami od r. 2002. Preciťovala som ich každý deň, a preto bola
moja kandidatúra na funkciu starostky v roku 2014 výsledkom môjho prirodzeného vývoja. Tá dôvera,
druhá pozícia, len 59 chýbajúcich
hlasov pri siedmich kandidátoch,
boli veľmi zaväzujúce. Bohužiaľ,
mesiac po voľbách ma nemilo prekvapila diagnóza, ktorú žiadna žena
nechce nikdy počuť.... Bola to skutočnosť, pred ktorou som nemohla
zatvárať oči. Vrátila som sa po roku
liečby na miesto jedinej poslankyne
poslaneckého zboru a na miesto
predsedníčky sociálnej komisie.....
hoci to nebolo vôbec ľahké.....
Vnímala som aj pred tohtoročnými komunálnymi voľbami hlasy,
že som tá, od ktorej sa očakáva zmena. Ale práve zodpovednosť k samej
sebe a zodpovednosť k vám všetkým ma priviedla k rozhodnutiu, že
pokiaľ nie som si istá, že dokážem
počas celého volebného obdobia
pretavovať vašu dôveru mne vlastným odhodlaním, nasadením a razanciou do očakávanej zmeny k lepšiemu, nemôžem sa uchádzať o váš

hlas. Možno ďalšie volebné obdobie
bude situácia jasnejšia (smiech).
Zachytila som, že ani počas tohtoročnej kampane niektorí kandidáti
na mňa nezabudli (prekvapivo tentokrát v pozitívnom zmysle). Vnímala som to ako kalkul osloviť mojich
doterajších voličov, a tak sa zdá, že
to jednoznačne identifikovali aj oni.
V čom ste sa počas tých 12-tich
rokov angažovali?
Mnohí ma poznáte riešením
vybavenosti (EU projekt cyklistická
cesta na hrádzi, riešenie občianskej
vybavenosti, stop veternému a priemyselnému parku, zabezpečenie
sponzora na prestavbu stacionára
na MŠ, nové MŠ, urýchlenie prípravy R7, záchrana straty vlastníctva
zberného dvora i bývalej MŠ v NK,
riešenie reklamácie EU projektu revitalizácie verejných priestranstiev
v Jánošíkovej, riešenie detského ihriska na sídlisku a aj v Novej Lipnici,
zrušenie právoplatného stavebného
povolenia v mimoodvolacom konaní pre developera v rozpore s UPN
obce) a mnoho ďalších úloh. Som
rada, že niektoré návrhy, ktoré som
iniciovala, napr. ktoré umožnili obyvateľom obce s trvalým pobytom
obchádzať kolóny dopravnými skratkami po obecných komunikáciách
s vylúčením tranzitnej dopravy,
schválilo dokonca zastupiteľstvo počas núteného obdobia mojej absencie - obdobia mojej liečby.
Som nesmierne vďačná za skúsenosť s prácou môjmu srdcu blízkej
sociálnej oblasti. Ako predsedníčka komisie soc. vecí, zdravotníctva
a opatrovateľskej služby som hrdá,
že sa nám s komisiou podarilo presadiť prijatie terénneho sociálneho
pracovníka, prostredníctvom ktorého sme občanom Dunajskej Lužnej
čo najviac nápomocní v ich neľahkých životných situáciách. Schválili
sme v OZ zachovanie obľúbenej prepravnej služby „OMAPO“ s novou
spravodlivejšou zmluvou pre obce
v regióne, pravidelne pripravujeme
s komisiou obľúbené vianočné posedenia pre dôchodcov.
Vždy som bola na zasadnutia
rokovaní orgánov obce pripravená
a naštudovala som si problematiku, aktívne som predkladala návrhy
uznesení. Samozrejme, vyžadovalo to časovú aj mentálnu investíciu
z mojej strany, ale chcem poukázať
a zároveň poďakovať všetkým, ktorí pomáhali, spolupracovali, alebo
sa aspoň stotožnili. Lebo v komunálnej politike naozaj platí, že sám
nič nezmôžeš, samotná snaha, vôľa
a iniciatíva nestačí. Treba sa spájať
a spolupracovať, vytvoriť dobrý tím
odborníkov, poslancov, čestných otvorených ľudí, ochotných pracovať
pre druhých.

Je niečo, čo by ste si želali zmeniť, alebo s čím ste nespokojná?
Najvypuklejším problémom je
nevyriešená, neúnosná dopravná
situácia zhoršená odsunutím výstavby rýchlostnej cesty R7 spôsobenou
zmenou variantov trasovania z pôvodného vybraného variantu C na variant A, ktorej realizácia mala začať už
v roku 2012-13. Na dôsledky takéhoto
jednostranného a pre naše obce nevýhodného rozhodnutia som upozorňovala včas, ešte v roku 2009 (petícia
za urýchlenie výstavby R7, protestný
pochod s medializovanou tlačovou
konferenciou, listy na ministerstvá,
výboru NR SR, kde som osobne vystúpila, vláde, EIA, atď.).Vo výbore o návrate k pôvodnému variantu C sa hlasovalo, k úspešnosti chýbal len jeden
hlas. Najväčším nedostatkom variantu
A je, že sa na neho priamo nenapája
žiadna obec rýchlo rozvíjajúceho sa
bratislavského regiónu, na rozdiel od
pôvodného variantu C. Musím skonštatovať, že naše obavy sa naplnili.
Samozrejme, dnes je už proces
výstavby R7 vo variante A nemenný
a môžeme si želať už len jeho rýchlu
realizáciu...
Čo by ste odkázali novému vedeniu obce?
Predovšetkým chcem zagratulovať novozvolenému starostovi Štefanovi Jurčíkovi, ako aj poslancom OZ.
Prosím, aby nakladali s prejavenou dôverou s úctou, a nezabúdali na obyvateľov, ktorí im tú dôveru zapožičali na
4 roky. Trocha ma mrzí, ale už ani neprekvapuje, že OZ je jednoliate, a nie
je zvolená ani jedna žena do samosprávnych orgánov. Myslím si, že pre
rovnováhu by bolo dobré vniesť medzi
mužské osadenstvo aj ženský princíp.
Veď v poslednom období zaznievajú
stále častejšie hlasy, že práve návrat
k atribútom ženskosti, ktorá je esenciou života, láskavosti, jemnosti, súcitu,
empatie, má ozdraviť najskôr rodiny,
obce, mestá, krajiny i celú zemeguľu.
Želám si, a prajem starostovi,
ako aj poslaneckému zboru, aby sa
im podarilo zmeniť spravovanie vecí
verejných, pozdvihnúť morálku i medziľudské vzťahy s víziou novej, prosperujúcej a transparentnej obce, profesionalizáciu výkonov, prispôsobenie
stránkových hodín úradu potrebám
obyvateľov, plné využitie existujúcej
mimoriadnej intelektuálnej kapacity
našich občanov a ich združení.

priateľom. A, samozrejme, najväčší dlh mám sama k sebe, celé
roky som riešila všetko a všetkých,
a popri tom som zabúdala na
seba. Zaujali ma informácie o celostnej medicíne a nových prístupoch k liečeniu, ktorá nelieči len
následky, ale aj príčiny ochorení.
V súvislosti s tým som prečítala
množstvo prístupov ako kvantová
terapia, psychosomatika, etikoterapia, ale zaujímam sa aj o klasické alternatívne liečby, ako sú homeopatia, akupunktúra a, samozrejme, zdroje z nasej prírodnej
lekárne. Som v kontakte s niekoľkými onkologickými pacientkami,
ktoré prechádzajú práve náročnou liečbou, niekedy ich podporím svojou prítomnosťou na NOÚ,
niekedy napíšem, poradím....
Viem, že vidieť niekoho už v plnej
sile a znovu nadobudnutej ženskosti je pre ne veľkou vzpruhou
a nádejou. K zdraviu nepochybne
patrí aj zdravý životný štýl, pohyb,
okysličovanie organizmu. 3 až 4x
chodím do malého fitka (hoci lekári mi neodporúčali v pravej ruke
nosiť ani kabelku). V tomto roku
som si vďaka sestre Anne užívala
po piatich rokoch lyžovačku a prenádherné liečivé prostredie Vysokých Tatier. Mojím obľúbeným
miestom na prechádzky s našou
Emmy, sučkou bieleho švajčiarskeho ovčiaka, a Alexíkom je vodná zdrž v Hamuliakove. Možno sa
nakoniec odhodlám aj na niektorý
kurz tanca. Sebavyjadrenie cez
pohyb ma vždy lákalo. Jednoducho sa budem snažiť o plnohodnotný, šťastný život tu a teraz.....
Znovu objavovať samu seba, vážiť
si každý deň, každý okamih, preciťovať vďačnosť za všetko, čím som
obdarená, stačí sa len naučiť to
naplno vnímať a vychutnávať.

Čomu budete venovať ušetrený
čas, ktorý ste strávili riešením obecných záležitostí?
Tým, ktorým som to najviac dlžná, svojej rodine – manželovi, deťom
Evičke a Walterovi, ktorý nás obdaril Pani Takáčová, ďakujeme a prajenašou najväčšou láskou a radosťou, me Vám veľa životného elánu.
synčekom Alexkom, mame, sestre
Zhovárala sa
Anne a jej rozširujúcej sa rodinke,
Tatiana Uličná
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ocenený občan iNG. fRANTIšEK SOLAŘ
V rubrike ocenených občanov v rámci každoročného konania Dňa
obce predstavujeme aj ďalšieho z ocenených. Je ním Ing. FRANTIŠEK
SOLAŘ. CENU STAROSTU OBCE prevzal za dlhoročnú prácu v samosprávnych orgánoch obce a plnenie náročných úloh najmä v sociálnej
oblasti.
Pán Solař, srdečne gratulujeme. Povedzte nám zopár slov.
Ďakujem Vám, čo k tomu dodať? Vážim si toto vyznamenanie,
aj keď poznám v tejto obci niekoľko ľudí, ktorí by si ho tiež zaslúžili.
Beriem ho ako výsledok mojich snáh nielen ako poslanca obecného
zastupiteľstva či člena sociálnej komisie, ale aj ako človeka, angažujúceho sa vo veciach verejných.
Popíšte, prosím, bližšie Vaše aktivity.
Každá moja účasť na akciách v prospech občanov našej obce bola
pre mňa veľkým osobnostným prínosom. Napríklad pomoc pre dnes
už viac-menej zabudnutú akciu „Na kolesách proti rakovine“, ktorá
mala u našich obyvateľov veľkú odozvu. Ako rodák a spoluobčan veľmi
rád pomôžem, záleží mi na prosperite a rozvoji obce, hoci slovo „rozvoj“ v ostatných rokoch výstavby v obci stráca svoj pôvodný význam. Aj
keď už nekandidujem za poslanca, určite budem sledovať dianie v obci

Lužniansky spravodaj 4/2018

a želám novozvoleným poslancom veľa empatie, schopnosti
spolupracovať a pokory.
Čo robíte, keď potrebujete
„vypnúť“?
Nevypínam. Zájdem do garáže či záhrady, kde sa vždy nájde
dosť roboty. Stretávame sa so
susedmi, kamarátmi, ktorých
mám našťastie dosť, a vždy si
máme čo povedať. Mojou veľkou záľubou je opravovanie rôznych strojov a prístrojov.
A aby som nenechal svoje telo len tak ledabolo zaháľať, hrávam rád futbal s partiou kamarátov. Ale na Messiho ešte
zďaleka nemám. Snaha však je, a tá sa cení.
Na záver chcem dodať, že toto ocenenie nepatrí iba mne,
ale aj mojim spolupracovníkom zo sociálnej komisie a mojej
rodine, ktorá ma v mojich aktivitách podporuje. Týmto si
dovolím vyjadriť im všetkým moju vďaku a uznanie!
Pán Solař, ďakujem Vám aj Vašej manželke za príjemné
stretnutie.
Zhovárala sa Tatiana Uličná

TRI FOTOGRAFIE K JUBILUJÚCEJ LURDSKEJ KAPLNKE
Nadväzujem na príspevok pána PhDr. Stanislava Bajaníka v minulom čísle Lužnianskeho spravodaja o jubilujúcej Lurdskej kaplnke. V príspevku uvádza rozhovor
s pani Máriou Janikovicsovou, ktorá zažila výstavbu, ceremoniál a poklony Lurdskej kaplnke. A práve fotografiu zo slávnostného ceremoniálu vysvätenia kaplnky
v roku 1928 máme z archívu rodiny Rummerovej. Na fotografii gazdovia z Dénesdu (Jánošíkovej) na koňoch v slávnostných husárskych uniformách pred oplotením kaplnky uzatvárali slávnostný ceremoniál vysvätenia Lurdskej kaplnky.
Druhá fotografia je z roku 1996, kedy firma pána Jozefa Hanzela zabezpečovala
opravu a opieskovanie Lurdskej kaplnky. Na tretej fotografii je pamätná tabuľa,
ktorú naša obec dala umiestniť do Lurdskej kaplnky v roku 1997 pri príležitosti
obnovenia pútí k Madone Žitného ostrova. Obecné zastupiteľstvo na pamätnú tabuľu schválilo nasledovný text: „Na pamiatku všetkým, ktorí v dôsledku udalostí
poslednej vojny stratili život alebo museli opustiť domov. Bože, ochraňuj nás od
takýchto katastrof.“ Zároveň naša obec v roku 1997 na obnovenie pútí pozvala
vysídlených nemeckých občanov z našich pôvodných obcí Schildern, Mischdorf
a Tartschendorf na návštevu svojho rodiska. Vysídlení občania a ich potomkovia,
ktorí žijú v Esslingene v Nemecku, prijali naše pozvanie a prišli na trojdňovú návštevu plným autobusom.
Foto: archív rodiny Rummerovej,
archív Jozefa Hanzela, Mária Ducková-Adamcová
Pripravila: Mária Ducková-Adamcová
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Vianoce sú v plnom prúde aj v Domovskom vzdelávacom centre
Vianoce sú za rohom, prípravy v plnom prúde
a my sa už nevieme dočkať najkrajších sviatkov roka.
Aj naši mladí dospelí sa veľmi tešia na atmosféru
Vianoc, sú plní očakávania a, samozrejme, v kútiku
duše cítiť trochu smútku, pretože mnohí naši mladí
dospelí sú bez biologických rodičov. Aj napriek tomu
sa veľmi tešia a dokážu sa tešiť z maličkostí.
Okrem toho v našom Domovskom vzdelávacom
centre pravidelne organizujeme kurzy varenia, pečenia a prípravu výrobkov, ktoré môžeme opäť ponúkať
na Vianočných trhoch v obci Dunajská Lužná.
Úprimne sa veľmi tešíme, že po 15 rokoch sa nášmu vzdelávaciemu
centru podarilo zrealizovať projekt: „Teplo rodinného domova“, a vďaka nadácii Swiss Re Foundation máme novú kotolňu, ktorá okrem iného
aj bude šetriť náklady na energie. Touto cestou sa chceme veľmi pekne
poďakovať za všetkých našich mladých dospelých, ako aj v mene nášho
vzdelávacieho centra. Dovoľte nám zaželať Vám požehnaný advent a radostné a veselé Vianoce.
PhDr. Herák Ján
sociálny pracovník DVC

zelená Dunajská Lužná, n.o.
Milí priatelia a priaznivci ZELENEJ DUNAJSKEJ LUŽNEJ, n.o.
Počas celého roku 2018 sme vás informovali v spravodajoch
o uskutočnených akciách, ale i pripravovaných. Inak tomu nebude ani
v tomto poslednom tohtoročnom spravodaji, a predstavíme vám jesenné aj zimné akcie našej neziskovej organizácie.
Vo štvrtok 4. októbra 2018 na celodennom zájazde nás ako prvé
privítali slovenské miniatúry v dedinke Podolie, v Českej republike zámok Zlín – Lešná obklopený výnimočnou zoologickou záhradou a nakoniec milé kúpeľné mestečko Luhačovice. Pri príjemnom slnečnom
počasí sme si vychutnali tieto nádherné miesta v celodennom vydarenom zájazde.
Ďalší štvrtok 15.11. bol venovaný kultúre a divadelnému predstaveniu – muzikálu „Mamma mia“ v Divadle Nová scéna. Úžasná energia predstavenia opantala naozaj všetkých.
Prvý decembrový štvrtok 6. 12. 2018 je určený na cestu k našim
susedom do Rakúska na najkrajšie vianočné trhy v opátstve Göttweig, na zámok Grafenegg a, samozrejme, neobídeme ani najkrajšie vianočné trhy hlavného mesta Viedne.
Posledná tohtoročná akcia našej neziskovej organizácie je návšteva vianočných trhov v Bratislave spojená s divadelným predstavením v historickej budove SND „Veselé paničky windsorské“, tento raz
v stredu 19. 12. 2018.
A budúci rok 2019?
To už máme rezervované divadelné predstavenie v Štúdiu L+S „Listy Emilovi“ v hlavnej úlohe s Milanom Lasicom na štvrtok 24.1.2019.
Pripravíme pre vás aj ďalšie návštevy divadiel a budeme okrem iného pracovať aj na prípravách jednodňových zájazdov a na spoznávaní
krás u nás doma či v zahraničí.
Záverom Vám všetkým prajeme krásne prežitie vianočných sviatkov v kruhu najbližších, pekného Silvestra a do nového roku 2019
hlavne veľa veľa zdravia. Tešíme sa na Vás na našich spoločných akciách.
Ing. Elena Oltusová a Ing. Eugen Oltus
V RÁMCI NÁŠHO PRÍSPEVKU BY SOM SA CHCEL POĎAKOVAŤ
VŠETKÝM, KTORÍ MI VYJADRILI V KOMUNÁLNYCH VOĽBÁCH DÔVERU A PODPORILI MA SVOJÍM HLASOM. VÁŽIM SI TOHO A BUDEM SA
SNAŽIŤ NAĎALEJ PRACOVAŤ PRE SPOKOJNOSŤ VÁS VŠETKÝCH. ĎAKUJEM VÁM.
Ing. Eugen Oltus
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linka box
Dňa 10.11. 2018 usporiadal LINKABOX Dunajská Lužná Memoriál Viliama Linku v telocvični základnej školy.
Svoje boxerské umenie v tomto olympijskom športe predviedlo päťdesiat športovcov v dvadsiatich piatich zápasoch. Náš klub
reprezentovali dvaja boxeri (Andrej Blizniak, Adam Zubaj) a jedna
boxerka (Soňa Krajčiová) pod vedením trénerov Alojza Linku a Ivana Fajnora. Výsledok dve remízy a jedna výhra napovedá, že majú
dobre našliapnuté do budúcich zápasov. Som presvedčený, že sme
úspešne prezentovali našu prácu a obec, a to aj preto, že nás českí
kolegovia pozvali na turnaj do Česka.
Týmto by som sa chcel poďakovať za pomoc starostovi obce,
Štefanovi Jurčíkovi, všetkým poslancom našej obce, riaditeľke základnej školy, pani Slobodníkovej, vedúcej školskej jedálne, pani
Némethovej, vedúcej MKS, pani Valašíkovej, fy. Pohostinstvo
u Zola, fy. kováčstvo Ferrare, fy. Promoactivity a pánovi Jozefovi
Kolínkovi, bez ktorých by naša snaha pri práci s mládežou, ale aj
jej prezentovanie, nebolo na takej úrovni. V neposlednom rade
chcem poďakovať všetkým členom LINKABOX klubu a jeho priateľom, ktorí podali pomocnú ruku pri usporiadaní súťaže. Ďakujeme.
Ivan Fajnor, tréner

stolnotenisový oddiel

Poháre pre víťazov

Dňa 15. 9. 2018 odohralo stolnotenisové A- družstvo Dunajskej Lužnej už 3. ročník medzinárodného turnaja v spriatelenej
Terchovej za účasti domáceho družstva, družstva Velehradu z ČR
a družstva z Kotešovej. Naše družstvo bolo tentokrát v najsilnejšom
zložení: Ján Beleš, Tomáš Pogáč, Pavol Cholvadt, Miroslav Lunák
a Peter Benko. Konečne sme tento turnaj vyhrali. V 1. a 2. ročníku
tohto turnaja sme hrali vždy zhodne vo finále proti Terchovej. Hoci
sme s ňou v obidvoch prípadoch remizovali 9:9, kvôli horšiemu pomeru setov sme skončili vždy na druhom mieste. Organizátorom
z Terchovej na čele s Vladimírom Vallom by sme chceli veľmi pekne
poďakovať za už tretí mimoriadne vydarený ročník, na ktorý nás
pozvali. Za stálu podporu turnaja ďakujeme aj pánovi starostovi
Terchovej. Opäť super akcia s priateľmi z Terchovej.
Ivan Baláž,
predseda stolnotenisového oddielu OŠK Dunajská Lužná
Vlado Vallo a Miro Lunák s najväčším pohárom
Účastníci medzinárodného turnaja
v stolnom tenise v Terchovej
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OFK Dunajská Lužná
Vážení športoví priatelia. Dovoľte, aby sme vás informovali o
športovej činnosti v našom OFK Dunajská Lužná. Počas jesennej
časti súťaží sme usporiadali na našom futbalovom štadióne dva
mládežnícke turnaje.
Prvým bol turnaj v kategórii U 13 mladších žiakov o pohár generálneho manažéra Juraja Jánošíka. Kvalitu turnaja určovali družstvá
ako ŠK Slovan Bratislava, Vion Zlaté Moravce, ŠTK Šamorín a naše
žiacke družstvo. Víťazný pohár osobne odovzdal GM Juraj Jánošík
do rúk kapitána ŠK Slovan Bratislava.
Druhý turnaj kategórie U 11 najstarších prípraviek o pohár
generálneho manažéra Juraja Jánošíka mal tiež vysokú športovú
kvalitu zastúpenú v družstvách ŠK Slovan Bratislava, DAC Dunajská
streda, MŠK Senec a v našej prípravke. Vo finále turnaja sa stretli
oba prvoligové kluby, a pohár z rúk GM Juraja Jánošíka putoval do
siene slávy ŠK Slovan Bratislava.
Športový riaditeľ Karol Brezík: Som rád, že sa nám podarilo
zorganizovať dva veľmi kvalitné turnaje za účasti úspešných slovenských klubov. Verím, že sme týmto urobili radosť nielen našim
mladým športovcom, ale aj ich rodičom, ktorí výdatne podporovali
svoje tímy na tribúnach. Verím, že aj z týchto našich mladých talentov vyrastú v OFK takí dobrí futbalisti ako Marek Kristián Bartoš, ktorý sa stabilne nachádza v zostave prvoligistu FK Železiarne
Podbrezová a Roman Maximilán Kollár, ktorý momentálne hráva
za druholigový KFC Komárno. Obaja hráči si svoje futbalové kvality
zdokonaľovali v našom klube OFK Dunajská Lužná.
Technický riaditeľ Anton Košč: Všetky družstvá, ktoré sa zúčastnili na oboch turnajoch, ocenili podmienky, ktoré ponúkame

POŠTOVÉ HOLUBY – LETU ZDAR
Vážení spoluobčania, dovoľte nám, aby sme Vás v krátkosti
informovali o dosiahnutých úspechoch našich členov Základnej
organizácie chovateľov poštových holubov Dunajská Lužná počas
pretekovej sezóny v roku 2018.
Hlavná preteková sezóna v mesiacoch máj – júl 2018 pozostávala z 18-tich pretekov z Česka a Nemecka v rozpätí od 160 – 750
km a z najdlhšieho preteku Brusel (Belgicko) zo vzdialenosti 986
km. Po sčítaní bodov v jednotlivých pretekoch o Majstra základnej
organizácie vyšlo takéto poradie najúspešnejších chovateľov:
1) Marián Pelech (8.)
2) František László (11.)
3) Ladislav Madaj (12.)

získal

5 062 bodov
5 007 bodov
4 752 bodov

Na rozhraní mesiacov august – september 2018 pokračovala preteková sezóna mláďat (súťažia len mladé holuby ročníka
2018). Toto súperenie pozostávalo z piatich pretekov z Česka v
rozpätí od 160 – 360 km.
A dopadlo to takto:
1) Jozef Cingel (4.)
2) Jozef Géhry (13.)
3) Ladislav Madaj (15.)

získal 1 875 bodov
1 665 bodov
1 656 bodov

Poradové číslo v zátvorke za menom chovateľa udáva jeho
umiestnenie aj v rámci celého Oblastného združenia chovateľov
poštových holubov Bratislava v konkurencii cca 120 súťažiacich
chovateľov.
Výbor ZO CHPH Dunajská Lužná
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pre naše mládežnícke družstvá v OFK Dunajská Lužná. Zároveň
chcem poďakovať všetkým zúčastneným družstvám za pochvalu
a za účasť na turnajoch.
Výsledky našich všetkých družstiev po jesennej časti si môžete
pozrieť na stránke futbalnet.sk alebo na stránke:
www.ofkdluzna.sk
Vedenie OFK Dunajská Lužná ďakuje členom OFK, priaznivcom
a fanúšikom za priazeň a podporu, ktorú venovali nášmu klubu v
roku 2018. Zároveň vedenie OFK Dunajská Lužná praje členom
OFK, priaznivcom, fanúšikom a všetkým občanom Dunajskej Lužnej v novom roku 2019 pevné zdravie a úspešný rok 2019.
Športový riaditeľ OFK Karol Brezík
a technický riaditeľ OFK Anton Košč

Marek Kristián Bartoš v našom klube odovzdával
svoje skúsenosti aj našim najmenším talentom.
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Vykurovacia sezóna
Zima sa opäť hlási, a to je čas, keď treba naše domovy vyhriať.
Vykurovacie obdobie patrí medzi rizikové obdobia, kedy dochádza
k zvýšenému počtu požiarov najmä v rodinných domoch, ale aj
v bytových domoch. Požiare zapríčinené tepelnými spotrebičmi a
komínmi predstavujú cca 5% celkového počtu požiarov za rok. I keď
toto číslo nepredstavuje veľký podiel z hľadiska celkovej štatistiky,
nemožno ho podceňovať.
K najčastejším príčinám vzniku požiarov od vykurovacích telies
možno zaradiť: nesprávnu obsluhu vykurovacieho telesa, horľavé
látky v blízkosti vykurovacieho telesa, používanie plynných a kvapalných látok a zapaľovačov, nesprávne umiestnenie, inštalácia
a údržba vykurovacieho telesa, nesprávna inštalácia dymovodu
a nevhodná konštrukcia komína.
Technické podmienky a požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri
výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia
a vykonávania kontrol vymedzuje všeobecne záväzný právny predpis – Vyhláška MV SR č. 401/2007 Z. z.. Vyššie uvedená vyhláška
stanovuje lehoty na čistenie a kontrolu komínov nasledovne:
• komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá
do 50 kW 		
1 × za 4 mesiace
• komíny s vložkou pre spotrebiče na plynné palivá
do 50 kW		
1 × za 12 mesiacov
• komíny bez vložky pre spotrebiče na plynné palivá
do 50 kW		
1 × za 6 mesiacov
• komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá
nad 50 kW		
1 × za 2 mesiace
• komíny pre spotrebiče na plynné palivá nad 50 kW		
		
1 × za 6 mesiacov
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Aby sa predišlo zbytočným požiarom v rodinných i bytových
domov, je nutné udržiavať komínové telesá v dobrom technickom stave, pravidelne vymetať a vyberať sadze z komínov. Požiar
vzniknutý vznietením sadzí v komíne nikdy nehasiť vodou, neprekurovať vykurovacie telesá, nesušiť a neskladovať v ich blízkosti
horľavé materiály. Vykurovacie telesá umiestňovať na nehorľavé
podložky daných rozmerov, popol z vykurovacích telies vysýpať
zásadne do nehorľavých a uzatvárateľných nádob. Inštaláciu vykurovacích telies doporučujeme zveriť vždy odborníkom.
Čas venovaný dodržiavaniu bezpečnej manipulácii so spotrebičmi sa Vám určite oplatí, pretože dôsledná prevencia Vám
ochráni zdravie a majetok.
mjr. Ing. Dana Škvarková
OR HaZZ v Pezinku

Mobilná aplikácia ::: Dunajská Lužná :::
Chcete vedieť, čo sa deje vo Vašej Dunajskej Lužnej? Mobilná aplikácia Dunajská
Lužná zdarma do Vášho telefónu!
Obecný úrad neustále hľadá možnosti, ako čo najefektívnejšie informovať svojich
občanov o dianí v našej obci. Našou snahou je poskytnúť informácie aj občanom, ktorí
sú celý deň v práci alebo mimo bydliska a nezachytia informácie z miestneho rozhlasu
alebo úradnej tabule zverejnené v pracovnom čase. Priblížiť sa chceme aj častiam, kde
zatiaľ miestny rozhlas nie je.
Pokiaľ máte k dizpozícii mobilný telefón s operačným systémom Android, odteraz
máte možnosť stiahnuť si zdarma z Google Play (Obchod Play) aplikáciu ‘Dunajská Lužná’. Pre mobilné telefóny a tablety Apple je na AppStore k dispozícii aplikácia ‘Moja
Obec’. Formou bleskových správ budete informovaní notifikáciami o výpadkoch prúdu,
plynu či vody, organizovaných športových či spoločenských akciách. Pokiaľ nemáte dostupný miestny rozhlas na Vašej ulici, alebo ste práve na dovolenke, či kdekoľvek mimo
obce, alebo chcete mať všetky dôležité aktuálne informácie na jednom mieste stále po
ruke, aplikácia je tu pre Vás.
Inštalácia aplikácie je veľmi rýchla (aplikácia má iba 2 MB) a jednoduchá, nevyžaduje
žiadne prihlasovanie alebo registráciu. Pri vyhľadávaní aplikácie v Google Play stačí zadať kľúčové slová ‘luzna’. Pre AppStore kľúčové slová ‘moja obec’. Snahou autorov bolo
vytvoriť ľahko ovládateľnú a prehľadnú aplikáciu pre všetky vekové kategórie občanov.
Hlavné funkcie aplikácie:
• Automatické okamžité upozornenie na novú správu priamo na Vaše mobilné
zariadenie formou vlastnej ikony (erbu obce Dunajská Lužná) v lište notifikácií.
Správy sa nezamiešajú medzi iné notifikácie a správy v rámci iných aplikácií.
• Kontakty na samosprávu a iné subjekty v obci Dunajská Lužná.
• Odpočet dní do predmetného dňa.
• Identifikácia neprečítaných správ.

• Pokiaľ nie ste on-line, notifikácie
o nových správach sa nestratia, ale
budú doručené hneď, ako sa Váš telefón pripojí na WiFi alebo mobilné
dáta, notifikácie a správy majú minimálnu veľkosť.
Magdaléna Hanuliaková
prednostka obecného úradu
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Green Village Bistro – Bar
Orechová 111, Dunajská Lužná
Tel. kontakt: 0910 677 699
greenvillageluzna@gmail.com
Ponúkame Vám:
obložené chlebíčky, misy, panini,
bagety, vážené šaláty, hot dog, zákusky, kávu, čokoládu
alko-nealko nápoje
Pivo Bakalář – Černovar – Pražačka
Možnosť rezervácie priestorov pre rodinné oslavy

Najvyšší výnos na trhu!!!!
Stavebné sporenie pre deti i dospelých, kde nemusíte vydokladovať
účel, platí do konca roka 2018. Manželia môžu mať
dvojnásobnú štátnu prémiu na jednu zmluvu.
Ďalšie výhody:
– 8,5% úrok v prvom roku sporenia
– 1,5% úrok a štátne prémie počas celých 6 rokov
– 50% zľavu za vedenie účtu v prvom roku
– poplatok za uzavretie zmluvy len 12 EUR jednorázovo
– vedenie účtu v prvom roku sporenia zdarma
– zdarma balík poistenia pre dieťa i rodiča
– po 6 rokoch netreba dokladovať použitie
Informácie:
Ing. Dušan Mlynarovič, Wüstenrot
Jabloňová 10, Dunajská Lužná
Tel.: 0905 544 671, 0918 444 846
dusan.mlynarovic@gmail.com

Radostné
vianočné sviatky
a v roku 2019
veľa úspechov
v súkromnom živote
prajú pracovníci Obecného
úradu Dunajská Lužná
a redakčná rada LS
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