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Veselé veľkonočné sviatky
prajú pracovníci Obecného úradu
Dunajská Lužná a redakčná rada LS

INFORMÁCIE STAROSTU OBCE
Vážení spoluobčania, milí priatelia,
sme na začiatku prvého roka po komunálnych voľbách. Z jedenástich poslancov obecného zastupiteľstva je sedem
nováčikov. Zvyšní štyria majú s prácou
v obecnom parlamente bohatšie skúsenosti. Zastúpenie politických strán je takéto: KDH 7, Strana zelených 1, nezávislí
3. Môžeme teda hovoriť o väčšinovej koalícii. Na ustanovujúcom obecnom zastupiteľstve bol schválený spoločný volebný
program starostu obce a poslancov OZ.
Je to významný pozitívny signál, a zároveň dobrý predpoklad, že potreby obce
a záujmy jej obyvateľov sa budú napĺňať
efektívnejšie a pružnejšie ako v uplynulom období.
Na svojom februárovom zasadaní
obecné zastupiteľstvo schválilo vari najdôležitejší zákon obce, obecný rozpočet.
Podľa môjho názoru je reálny a vyvážený.
Vytvára dobrý predpoklad na vyrovnané
a zmysluplné hospodárenie obce v tomto
roku. Premietli sme doň i väčšinu vašich
návrhov a námetov na investičné akcie,
ktoré ste nám poslali. V tejto súvislosti
by som chcel dodať, že rozpočtové opatrenia a ich zmeny je možné vykonávať
i v priebehu kalendárneho roka. Schválený rozpočet obce si môžete pozrieť na tej-

to adrese: https://www.dunajskaluzna.
sk/samosprava/rozpocet/rozpocet-2019/
Štruktúra rozpočtu je takáto: bežný
rozpočet takmer 5 mil. €, kapitálový rozpočet 1 mil. €, finančné operácie 100 tis.
€. Spolu 6 000 100 €. Obec i tento rok
vyčlenila prostriedky na podporu spoločenských a neziskových organizácií. Ide
o 23 organizácií, ktoré v zmysle VZN požiadali o dotácie. Celková pridelená suma
dosahuje 71 tis. €. Za všetky spomeniem
tie, ktorým zastupiteľstvo schválilo najvyššiu finančnú podporu: OFK Dunajská
Lužná 28 830 €, Evanjelická cirkev augsburského vyznania 7 000 €, Rímskokatolícka cirkev 5 000 €, Detské vzdelávacie
centrum 5 000 €. Verím, že aj vďaka finančnej podpore zo strany obce ju budú
tieto organizácie i naďalej príkladne reprezentovať a zviditeľňovať.
Môžem vyjadriť uspokojenie, že Dunajská Lužná sa zaradila medzi mestá
a obce, ktoré prijali etický kódex zamestnancov (https://www.dunajskaluzna.sk/
obec-1/eticky-kodex-zamestnancov-obce-1/?ftresult_menu=moralny+kodex).
Cieľom tohto dokumentu je stanoviť zásady a pravidlá správania sa zamestnancov samosprávy a vytvoriť tak platformu
na zvýšenie dôvery verejnosti v jej výkon.
Vážení spoluobčania, milí priatelia,

jar prišla rýchlejšie ako po iné roky. Vo
svojich záhradkách začíname s jarnými
prácami. Rovnako i naša obec mobilizuje svoje sily pri skrášľovaní životného
prostredia pre nás všetkých. Preto si Vás
všetkých i touto cestou dovoľujem pozvať
na jarné brigády. Vašu pomocnú ruku radi
uvítame či už individuálne, alebo v spolupráci so spoločenskými organizáciami či
obcou.
Na záver mi dovoľte zaželať Vám pevné zdravie a mnoho príjemných a slnečných dní.
S úctou a vďakou
s úctou a vďakou
Štefan Jurčík, starosta obce
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INVESTIČNÉ AKCIE
Obec Dunajská Lužná ako zriaďovateľ ZŠ na základe schváleného rozpočtu obce na rok 2019 od začiatku roku pokračuje v realizácii stavby – Prestavba budovy obce na ZŠ. Prestavbou tejto
budovy získame ďalších 7 kmeňových tried s kapacitou 168 žiakov, jednu učebňu informatiky, jedáleň s výdajňou stravy, ako aj
miestnosť pre školský klub detí a mini-telocvičňu pre pohybové
aktivity našich najmenších.
Súčasťou areálu budú detské ihrisko s preliezačkami a herným
zariadením, prístrešok pre bicykle a nové parkovacie miesta.
Referát investičnej výstavby v rámci schváleného rozpočtu zabezpečil v mesiaci február – marec aj opravu Domu smútku a jeho
priľahlých plôch v Jánošíkovej a v areáli zberného dvora opravu
spevnenej panelovej plochy – pod úložisko plastov a železného
šrotu, čím sa zvýši komfort pre našich občanov, ako aj pracovníkov
zberného dvora, ktorí plastový a kovový odpad museli hlavne počas nepriaznivého počasia ukladať/separovať na hlinenom, často
blatistom, a tým nepriechodnom, teréne.
V tomto období bolo vydané územné rozhodnutie k stavbe
AZ Lipová a následne bude vybraným projektantom vypracovaná
projektová dokumentácia pre stavebné povolenie.
Autobusová zastávka pri Malinovej ulici je v štádiu stavebného
konania, avšak čakáme ešte na súhlasné vyjadrenie Slovenského
pozemkového fondu na právo k pozemku, na ktorom bude časť
realizovanej budúcej stavby. Po jeho získaní by stavebné povolenie mohlo byť príslušným stavebným úradom vydané.
Obec Dunajská Lužná sa v tomto období taktiež uchádza o získanie dotácie na zateplenie budovy Materskej školy na Lipnickej
ulici, ako aj o dotáciu na workout-fitness zariadenia, ktoré by bolo
po jej získaní osadené v areáli detského ihriska Nová Lipnica.
Norbert Hudák

VYNOVENÉ DETSKÉ IHRISKO
V NOVEJ LIPNICI
Obec Dunajská Lužná sa v roku 2018 zapojila do výzvy o poskytnutie dotácie z Úradu vlády Slovenskej republiky v rámci
programu Podpora rozvoja športu na rok 2018. Žiadosť bola podaná pod názvom „Detské ihrisko Nová Lipnica“. Obec bola v rámci výzvy úspešná a získala dotáciu vo výške 11.171,– eur. Spolufinancovanie obce je vo výške 461,10 eur.
Cieľom projektu bolo vybudovanie detského ihriska na území
obce Dunajská Lužná, čím sa vytvoria podmienky pre rozvoj pohybových aktivít detí všetkých kategórií, ich zručnosti a predstavivosť vo vytvorenom priestore spoločenského kontaktu, stretnutia
a oddychu pre deti ale aj ich rodičov, čím sa docieli užitočné trávenie voľného času a zábavy.
Z dotácie bolo zakúpených a osadených sedem nových prvkov:
detský kolotoč, prevažovacia hojdačka, lanový most, pružinová hojdačka KONÍK, pružinová hojdačka MOTORKA, dvojvežová zostava s 2 šmýkačkami, tunelom, výlezovým mostíkom,
lezeckou stenou a lanovou stenou, visiaca dvojhojdačka – sedák
KLASIK+BABY.
V mesiaci február 2019 boli herné prvky na detskom ihrisku
osadené a sú plne k dispozícii všetkým deťom našej obce.
Magdaléna Hanuliaková
prednostka obecného úradu
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TRIEDENIE ODPADOV V NAŠEJ OBCI
Obec je od tohto roku povinná informovať občanov o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predošlý kalendárny rok. Triedili
sme iba na úrovni 27,85 %. Obci tak prislúcha nemalá sadzba, čo
sa prejaví v poplatku obce za skládkovanie zmesového a objemného komunálneho odpadu. Táto sadzba sa bude každým rokom
sprísňovať, a ak občania nebudú odpady viac triediť, narastajúci
poplatok za skládkovanie si môže obec premietnuť do poplatku za
komunálny odpad.
Od začiatku tohto roku bola obec vystavená neľahkej úlohe, keď
zber triedeného odpadu pre plasty, sklo, papier a kovy prestala financovať organizácia zodpovednosti výrobcov, s ktorou mala obec
do konca roka 2018 uzatvorenú zmluvu. Nová spoločnosť, opäť ENVI-PAK, a. s., nám bola vyžrebovaná až 6.2.2019. Následne po rokovaniach aj so zberovou spoločnosťou s ňou obec uzatvorila zmluvu.
V tomto roku už občania budú triediť odpad tak ako boli zvyknutí v minulosti. Rovnako zostáva možnosť triediť aj do vyhradených kontajnerov umiestnených na zvyčajných stojiskách v obci aj
na zbernom dvore.
Harmonogram vývozov zmesového aj triedeného odpadu nájdete na web stránke našej obce. Pre triedené zložky je zverejnený
„len“ na prvý polrok. Je to kvôli opätovnej právnej úprave zákona o
odpadoch, ktorá bude platiť od 1. 7. 2019.

EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA
ZA ROK 2018

V roku 2018 sa prisťahovalo
410 osôb, odsťahovalo 155,
narodilo sa 95 a zomrelo 29 osôb.
Počet obyvateľov k 31. 12. 2018
bol 6902 osôb.
Zuzana Mészárosová
referát evidencie obyvateľstva, obecný úrad
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Ako pomôžete vy?
V prvom rade si treba uvedomiť, že vytriedený odpad je surovinou, s ktorou sa obchoduje a následne sa používa na výrobu nových
výrobkov.
Triedením a recykláciou sa šetria prírodné zdroje, zásoby nerastných surovín a energia. Spomaľuje rast odpadu, ktorý by inak skončil
na skládke. Správne vytriedený odpad je opätovne spracovaný a využitý.
• zapojte sa do systému separovaného zberu odpadu s čo najväčším počtom druhov odpadov
• nevyhadzujte iný komunálny odpad do nádob a vriec určených na triedený zber
• do nádob a vriec na triedený zber vyhadzujte obaly zbavené
zvyškov potravín
• usilujte sa minimalizovať objem odpadu napr. stlačením plastových fliaš, papierových škatúľ a iných druhov odpadov
Triedenie v našej obci financuje organizácia združených výrobcov
(OZV) ENVI – PAK, v ktorej sú združení rôzni výrobcovia obalov a neobalov. Týmto sa šetria poplatky obce za odpad, čo v konečnom dôsledku šetrí poplatky občanov obce, ktorí na likvidáciu triedených
zložiek odpadu neprispievajú.
Svojím konaním prispejete k čistejšiemu životnému prostrediu.
Ing. Jana Dubovcová
Referát životného prostredia, dopravy a školstva
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HAZARD V OBCI II.
Jedným z bodov Programového vyhlásenia starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva na roky 2019 a 2020, ktorý poslanci OZ schválili na pracovnej časti ustanovujúceho zastupiteľstva
dňa 4. decembra 2018, je „eliminácia hazardu v obci“.
Preto zámerom tohto článku je informovať občanov obce
o možnostiach poslancov OZ, ako by mohli tento ich zámer splniť.
Aktuálny stav
Aj v tomto roku sú na území obce zriadené dve herne, a to herňa „PLAY CAFE II, Orechová 3143/60“, a herňa „VENUŠA, Štefánikov park 217“. V porovnaní s minulým rokom sa zmenila činnosť
prevádzky „VENUŠA“, keď sa herňa na prevádzkovanie hazardných
hier prostredníctvom výherných hracích prístrojov s účinnosťou
od 1.1.2019 zmenila na herňu na prevádzkovanie hazardných hier
prostredníctvom terminálov pre videohry.
Obidvom prevádzkovateľom bola v roku 2018 ministerstvom
financií udelená individuálna licencia na hazardné hry prevádzkované prostredníctvom videohier, ktorá v zmysle § 22 ods. 4 zákona
č. 171/2005 Z. z. platí dva roky.
A to je zlá správa, lebo keby aj poslanci OZ na základe petície
občanov obce, ktorou by sa sťažovali na to, že sa v obci narúša
verejný poriadok v súvislosti s hraním hazardných hier, prijali všeobecne záväzné nariadenie obce, že na jej území nemožno umiestniť herňu v budovách uvedených v § 38 ods. 4 zákona , tak toto
všeobecne záväzné nariadenie by sa na nich nevzťahovalo, a to až
do skončenia platnosti tejto individuálnej licencie.
Nový zákon
Od 1. marca 2019 nadobudol účinnosť zákon č. 30/2019 Z.
z. o hazardných hrách, ktorý nahradil doteraz platný zákon č.
171/2005 Z. z. Aj do nového zákona sa v podstate preniesla v nezmenenom rozsahu možnosť prijatia všeobecne záväzného nariadenie obce o tom, že na jej území nemožno umiestniť herňu v
budovách uvedených v 15 ods. 7 nového zákona, len na základe
petície občanov obce, pričom takúto petíciu by muselo podporiť
najmenej 30 % obyvateľov z celkového počtu obyvateľov obce
oprávnených voliť do orgánov samosprávy obce. Na splnenie tejto
zákonnej podmienky by petíciu muselo podporiť viac ako 1 700 takýchto obyvateľov obce.

Vážení spoluobčania, po novom
roku som sa rozhodol organizovať
stretnutia s vami, nakoľko si uvedomujem, že nie všetci máte čas pravidelne
sledovať udalosti, projekty a dianie
v našej obci, ale máte myšlienky a podnety, o ktoré by ste sa chceli podeliť.
Nie všetci máme prístup k elektronickej komunikácii a musím priznať, že
patrím k starej škole, ktorá uprednostňuje osobný kontakt. Z tohto podnetu
som sa rozhodol organizovať stretnutie
s občanmi, tzv.. „Hodina s poslancom
OZ“. Prvé stretnutia som sa snažil uskutočniť na pôde Obecného úradu v Dunajskej Lužnej, ale nakoľko pre väčšinu
z vás bol termín v čase od 15.30 do
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Zmeny v novom zákone
Podľa § 14 ods. 10 nového zákona prevádzkovanie hazardných hier sa zakazuje vykonávať
a) na Veľký piatok, 24. a 25. decembra,
b) v čase trvania štátneho smútku,
c) mimo prevádzkového času kasína, herne a prevádzky
Okrem toho na základe nového zákona obec môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením dátumy dní, počas ktorých
bude zakázané prevádzkovať hazardné hry ako sú stolové hry,
hazardné hry na hracích prístrojoch, hazardné hry na termináloch videohier, hazardné hry na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi, hazardné hry na iných technických
zariadeniach a bingo, najviac však 12 dní v kalendárnom roku.
V tomto všeobecne záväznom nariadení môže obec ustanoviť
aj to, že herňa nesmie byť umiestnená vo vzdialenosti menej
ako 200 metrov od budovy školy, budovy školského zariadenia,
alebo od inej herne, pričom vzdialenosťou sa v tomto prípade
rozumie pochôdzková vzdialenosť medzi najbližším vchodom do
herne a najbližším vchodom do inej herne, budovy školy, školského zariadenia. Vzdialenosť sa meria kalibrovaným meradlom.
Ak obec prijme takéto všeobecne záväzné nariadenie, musí
tak rozhodnúť do 31. Októbra, a toto všeobecne záväzné nariadenie bude platiť v priebehu nasledujúceho kalendárneho roka.
Takéto všeobecne záväzné nariadenie je už pripravené a následne bude prerokované na zasadnutí Obecného zastupiteľstva
buď v marci, alebo apríli. Pred schvaľovaním bude znenie tohto
nariadenia zverejnené na verejné pripomienkové konanie, do
ktorého sa budú môcť zapojiť aj občania obce.
Záver
Prijatím všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určia
dni, počas ktorých bude zakázané prevádzkovať hazardné hry
v obci, a ktoré v zmysle nového zákona nadobudne účinnosť od
1. januára 2020, sa poslancom OZ podarí len čiastočne eliminovať hazard v obci. Na to, aby sa im podarilo v obci úplne eliminovať hazard, budú potrebovať pomoc od obyvateľov obce,
ktorí by v potrebnom množstve podporili petíciu potrebnú na
prijatie všeobecne záväzného nariadenia, podľa ktorého nebude možné umiestniť herňu v budovách uvedených v 15 ods. 7
nového zákona.
Ing. Stanislav Fekete
hlavný kontrolór

16.30 h. nevyhovujúci, rozhodol som
sa nájsť voľný obecný priestor, kde by
som nebol nikomu na ťarchu tým, že
po pracovnej dobe by musel za mnou
niekto zamykať. Nakoľko v Miestnom
kultúrnom stredisku sú všetky priestory v priebehu týždňa plne obsadené,
našiel som jednu miestnosť v elokovanom pracovisku Materskej školy Dunajská Lužná v časti Nová Lipnica (budova
bývalého stacionára, oproti reštaurácii Torch). Pán starosta a pani riaditeľka MŠ mi vyšli v ústrety a uvedenú
miestnosť mi zapožičali na realizovanie
stretnutí s vami. Stretnutia budú prebiehať vždy prvý štvrtok v mesiaci od
17.30 do 18.30h.

Prvé takéto stretnutie už prebehlo 7. marca, a chcem sa týmto zároveň poďakovať ľuďom, ktorí na toto
stretnutie prišli a podelili sa so mnou
o svoje postrehy, názory a nápady. Ich
námety a podnety predostriem na príslušné miesta a komisie. Teším sa na
ďalšie stretnutia s vami.
Mgr. Ladislav Fehér
poslanec Obecného zastupiteľstva
v Dunajskej Lužnej
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Dotácie z rozpočtu obce v roku 2019 – športové organizácie

Žiadatelia o dotáciu z rozpočtu obce v roku 2019 - ostatné organizácie

žiadateľ

požadovaná
suma na r. 2019

žiadateľ

CLISPRO
Domovské vzdelávacie centrum, n. o.
Chartikano, občianske združenie
Jednota dôchodcov na Slovensku
Klimo Dance Studio
Miestny odbor Matice slovenskej
Spolok rodákov M. R. Štefánika
Základná organizácia chovateľov poštových holubov
Združenie detí a mládeže OSTROV
Zelená Dunajská Lužná, n. o.
TBG s.r.o. – Cesta rozprávkovým lesom
TBG s.r.o. – Beh Dunajská Lužná
Detský mládežnícky folkorny subor Prvosienka
NEZÁBUDKA – Združenie
Slovenský rybársky zväz
SPOLU

Schválená suma na r.
2019

30 000,00 €
5 000,00 €
4 300,00 €
1 000,00 €
3 000,00 €
1 170,00 €
1 000,00 €
1 800,00 €
3 000,00 €
1 600,00 €
4 000,00 €
4 700,00 €
3 000,00 €
170,00 €
10 000,00 €

12 800,00 €
5 000,00 €
1 000,00 €
800,00 €
1 500,00 €
1 170,00 €
1 000,00 €
1 500,00 €
3 000,00 €
1 600,00 €
1 500,00 €
1 500,00 €
3 000,00 €
170,00 €
800,00 €

Obecný futbalový klub Dunajská Lužná
Stolnotenisový oddiel OŠK Dunajská Lužná
Dragon Taekwon-do Academy DL, o.z.
Draví levi – floorbalový krúžok
Hankyho jazdci
SPOLU

požadovaná
suma na r. 2019

schválená suma
na r. 2019

64 830,00 €
3 800,00 €
8 000,00 €
3 650,00 €
16 000,00 €

20 830,00 €
8 000,00 €
1 700,00 €
4 000,00 €
2 000,00 €
2 000,00 €

38 530,00 €

Žiadateľovi OFK DL bola schválená suma na ro. 2019 vo výške
20.800 € na činnosť; vo výške 8.000 € – zmluva na el. energiu
Žiadateľovi Dragon Taekwon-do Academy DL bola schválená
suma vo výške 4.000 €; z toho 2.000 € ako nefinančná čiastka na
bezplatné užívanie priestorov MKS na tréningy.

36 340,00 €

Žiadateľovi CLISPRO bola schválená suma na
rok 2009 v nefinančnej forme, t.j. bezplatné
užívanie priestorov MKS na svoje tréningy.

Žiadateľovi CLISPRO bola schválená suma na r. 2009 v nefinančnej forme,
t.j. bezplatné užívanie priestorov MKS na svoje tréningy.

DOTÁCIE OFK DUNAJSKÁ LUŽNÁ

Vážení a milí spoluobčania,
rád by som Vám predostrel podklady, s ktorými sme pracovali pri rozhodovaní, resp. schvaľovaní výšky dotácie pre Obecný
futbalový klub Dunajská Lužná (OFK DL) na rok 2019. Ten je už tradične naším najväčším príjemcom obecnej dotácie – treba povedať,
že oprávnene – s ohľadom na ich dlhoročnú kvalitnú prácu s mládežou i dospelými, ako aj dosiahnutými výsledkami.
OFK DL je samostatný právny subjekt (občianske združenie), na ktorý naša obec nemá priamy vplyv, resp. dosah na jeho
hospodárenie. Obec poskytuje klubu za symbolickú cenu 2 EURÁ celý futbalový areál, k tomu zmluvný príspevok 8.000 EUR na energie,
a k tomu možnosť každoročnej dotácie na činnosť z rozpočtu obce.
Dotácia z obce Dunajská Lužná
Žiadosť futbalového klubu OFK Dunajská Lužná o dotáciu na rok 2019 bola predložená na čiastku 64.830 EUR. V uvedenej žiadosti
predstavitelia OFK uviedli príjmy vo výške 66.560 EUR a výdavky vo výške 87.390 EUR. Medzi príjmami neboli priznané príjmy
z reklamných plôch umiestnených na obecných pozemkoch, z prenájmu bufetu v areáli OFK a pod. Napriek tomu celý rozdiel medzi
deklarovanými príjmami a výdavkami vo výške 20.830 EUR na činnosť mládeže + 8.000 EUR na energie komisia odporučila a následne
poslanci OZ schválili.
Zo žiadosti nijako nevyplývalo, že v deklarovaných príjmoch OFK figuruje už aj akási fiktívna, resp. očakávaná dotácia z obce vo
výške 44.000 EUR. Tú, nevedno prečo, zakomponovali do výkazu príjmov, a nevedno prečo v takejto výške. Uvádzam to preto, lebo táto
skutočnosť vyvstala až z vysvetľovania predstaviteľov OFK na zasadnutí Obecného zastupiteľstva (OZ) pri schvaľovaní rozpočtu obce.
Okrem spomenutých nejasností sme sa zamerali na porovnanie podpory futbalu v okolitých obciach, ktoré sú z hľadiska
geografickej polohy ako aj veľkosti, resp. počtu obyvateľov, porovnateľné. Výsledkom je skutočnosť, že napriek náročnému procesu
v etape posudzovania je schválená suma (20.830 + 8.000 EUR) plne v súlade s trendami v našom okolí a hodnotíme ju ako odôvodnenú
a férovú.
Tabuľka č. 1 – Podpora futbalu v okolitých obciach za rok 2017
Obec

Počet
obyvateľov
(2017)

Dotácie
celkom
(EUR)

Ivanka pri Dunaji

7.255
6.706

50.635
24.330

šport
(EUR)
31.500
11.000

Dunajská Lužná

6.414

82.200

Svätý Jur

5.655

40.600

Bernolákovo

Dotácie na

Dotácie na futbal
(EUR)

Členský poplatok
mládež

24.500
6.000 + 10.000

15/mes. (2018)
15/mes. (2018)

47.000

36.000 + 8.000

29.600

22.000

10, 20/mes.(2018)
30/mes (2019)
15/ročne (2019)

zdroj

www.bernolakovo.sk
www.ivankapridunaji.sk
www.dunajskaluzna.sk
www.svatyjur.sk

Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu pri OZ Dunajská Lužná (KŠKMŠ - komisia) sa hneď od svojich úvodných zasadnutí v januári
a februári 2019 podujala vytvoriť spravodlivý kľúč, alebo mechanizmus, ktorým by sa žiadosti o dotácie mohli posudzovať v záujme
maximálnej férovosti a transparentnosti. V nasledujúcich mesiacoch tohto roka budú členovia komisie a poslanci OZ pokračovať v práci
na novelizácii všeobecného záväzného nariadenia, aby žiadatelia vopred poznali jasné pravidlá pre prideľovanie dotácií.
Úprimne si želám, aby finančná podpora z rozpočtu obce (v širokom okolí evidentne najštedrejšia) na činnosť týchto organizácií
prispela k ich úspešnej činnosti.
S vďakou za dôveru v mene členov komisie ŠKMŠ
RNDr. Peter Paľaga
poslanec OZ a predseda komisie
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PaedDR. IVETA SLOBODNÍKOVÁ
PREVZALA VYSOKÉ REZORTNÉ OCENENIE
PRI PRÍLEŽITOSTI DŇA UČITEĽOV
Spolu 62 učiteliek, učiteľov a ďalších pracovníkov v školstve z celého
Slovenska ocenilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pri
príležitosti blížiaceho sa Dňa učiteľov. Na tradičnej slávnosti v Bratislave si
ďakovný list z rúk ministerky Martiny Lubyovej prevzala i naša pani riaditeľka ZŠ, PaedDr. Iveta Slobodníková. Bola ocenená za úspešnú dlhoročnú riadiacu a pedagogickú činnosť, ako aj za mimoriadny ľudský i profesionálny vklad do rozvoja výchovy a vzdelávania v obci Dunajská Lužná.
„Každý rok takto oceňujeme zaslúžilých pedagógov, ktorým patrí náš obdiv a uznanie za všetko vynaložené úsilie, s akým svojim
žiakom a zverencom vštepovali a naďalej vštepujú poznatky a hodnoty,“ uviedla Martina Lubyová.
RNDr. Peter Paľaga

RADA ŠKOLY ZŠ A JEJ „DOZOR“ PRESTAVBY „ZŠ – BIELY DOM“
V roku 2019 vstúpila Rada školy pri ZŠ Dunajská Lužná (ďalej len
„RŠ“) do štvrtého, posledného roku svojho funkčného obdobia. Na
svojich pravidelných zasadnutiach v januári 2019 a v marci 2019 sa
členovia RŠ okrem vypočutia aktuálnej situácie o živote v škole a
plánovaných podujatiach školy z úst jej riaditeľky, PaedDr. Ivety Slobodníkovej, zodpovedne venovali aj aktuálnemu štádiu prestavby a
rekonštrukcie „ZŠ – Biely dom.“ Predseda RŠ, prípadne aj ďalší členovia, boli totiž prítomní na kontrolných dňoch tejto stavby. Vždy
návštevu tohto priestoru aj zodpovedne zdokumentovali fotografiami, aby na najbližšom zasadnutí RŠ boli so štádiom rekonštrukcie
oboznámení aj ostatní členovia RŠ.
Na doteraz poslednom kontrolnom dni na stavbe dňa 21. 02.
2018 za účasti zástupcu obstarávateľa (pán starosta Štefan Jurčík),
zhotoviteľa, stavebného dozoru, zástupcu pani riaditeľky ZŠ, predsedu RŠ a piatich poslancov OZ Dunajská Lužná bola vykonaná prehliadka priestorov všetkých podlaží a poschodí, ako aj strechy budovy. Zároveň sa prezreli aj podzemné priestory pod zatiaľ neobnovujúcou sa bývalou budovou jedálne RD, čo môže pomôcť všetkým
kompetentným v plánoch, čo s týmto priestorom do budúcnosti, nakoľko je tiež veľmi vhodný na ďalšie rozšírenie kapacity ZŠ. Opätovne
bolo vyslovené z úst realizátorov prestavby, že rekonštrukcia pokračuje v zmysle naplánovaných časových lehôt a určený čas 9 mesiacov (reálne sa začali práce dňa 15. 10. 2018) podľa Zmluvy o dielo
č. 4/2018 by mal byť zachovaný, čo dáva predpoklad využitia novej
školskej budovy od začiatku školského roku 2019/2020.

Iný scenár by bol veľkou komplikáciou pre ďalší život ZŠ Dunajská
Lužná a jej žiakov, zamestnancov, ako aj rodičov žiakov.
Ďalší kontrolný deň na stavbe „ZŠ – Biely dom“ bol naplánovaný
a konal sa 28. 03. 2019.
Veľmi dôležitou informáciou pre všetkých je tá, že na jubilejnom
XX. zasadnutí RŠ dňa 18. 03. 2019, na ktorom sa zúčastnili aj 8 po-

NAŠA ZUŠ

slanci Obecného zastupiteľstva (pán starosta bol ospravedlnený),
predsedníčka Rady rodičov a všetci 11 členovia RŠ, bol ťažiskovým
bodom programu ten s názvom: „Ako ďalej ZŠ Dunajská Lužná“ –
spoločná diskusia a návrhy na rozširovanie kapacity ZŠ a školskej
jedálne“. Priebeh tohto zasadnutia je podrobne zaznamenaný v zápisnici zo XX. zasadnutia RŠ, ktorá na nachádza na webovom sídle ZŠ
Dunajská Lužná (odporúčam prečítať na: https://www.zsdunajskaluzna.sk/index.php/rada-skoly).
Rada školy ZŠ Dunajská Lužná bude aj v poslednom polroku
činnosti v tomto funkčnom období naplno „strážiť a kontrolovať“
rekonštrukciu tak potrebnej novej budovy „ZŠ – Biely dom“, ako aj
naďalej napĺňať svoje poslanie pri hájení záujmov najmä žiakov, ako
aj ich rodičov a samotných zamestnancov našej Základnej školy Dunajská Lužná.
JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak
predseda RŠ

Jarný čas je už v plnom prúde a aj naši žiaci sa zaslúžili svojím jarným koncertom a výstavou výtvarných prác o to, aby sme sa potešili
a privítali spolu hrejivé slnečné lúče. Koncert bol pestrý žánrom. Zazneli na ňom tóny nadaných a sebavedomých žiakov, kvalitne pripravených našimi pedagógmi. Vernisáž zdobili práce rôznych výtvarných
techník, ktoré ukázali umelecké napredovanie výtvarnej zručnosti.
Čaká nás obdobie súťaží, ktorými obhajujeme kvalitu a dobré meno
našej umeleckej školy. Dvaja naši žiaci z gitarovej a speváckej triedy
sa uchádzajú o štúdium na konzervatóriu, a tým začnú cestu ďalšieho
umeleckého vzdelávania. Tešíme sa na nových žiačikov, ktorých čakajú
talentové skúšky. U každého dieťaťa sledujeme mieru talentu a schopností pre vybraný odbor. Uskutočnia sa začiatkom júna. Záujem o štúdium na našej ZUŠ je vždy veľký. Je to znak jej pretrvávajúcej hodnoty
v obci Dunajská Lužná.
Renata Birová
riaditeľka ZUŠ Dunajská Lužná
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OKIENKO DO MINULOSTI OBCE – BUDOVA BÝVALEJ SUŠIARNE TABAKU V ČASTI NOVÉ KOŠARISKÁ

2014, budova bývalej sušiarne tabaku

2019, bývalá sušiareň z druhej strany

V tomto čísle Lužnianskeho spravodaja sa oboznámime s históriou budovy, ktorú v roku 1951 vybudovalo JRD v Nových Košariskách
na sušenie tabakových listov. Už asi len starší občania našej obce vedia, kde sa táto budova bývalej sušiarne tabaku v Nových
Košariskách nachádza. Nájdeme ju za zákrutou na pravej strane cesty smerom na jazerá. Z cesty ju však už nevidieť, zakrývajú ju dva
poschodové dvojbytové domy, ktoré pred budovu postavili v roku 2018 (foto č. 3, 4).

2018, pred budovou sušiarne sa stavajú dva poschodové dvojdomy

2019, bývalú sušiareň zakrývajú dva novopostavené domy

ROKY 1951 – 1972
Začiatkom 50. rokov minulého storočia Jednotné roľnícke družstvo v Nových Košariskách začalo pestovať výnosnú plodinu tabak.
Priesady tabaku dopestovali v pareniskách a už v jarných mesiacoch ich skupiny žien vysádzali na poliach. Pri výsadbe niekedy pomáhala aj školská mládež. Už v roku 1951 lány tabaku boli na 12 hektárovej ploche. Pre vysušenie tabakových listov JRD vybudovalo
dvojpodlažnú sušiareň tabaku, kde tabakové listy sušili teplým vzduchom, ktorý prúdil z dolnej časti sušiarne. Pán Štefan Čáni vo svojej
diplomovej práci Z DEJÍN JRD V NOVÝCH KOŠARISKÁCH uvádza, že v roku 1952 v sušiarni vysušili 8,4 q tabakových listov, v roku 1956
už 13,3 q a v roku 1963 až 21 q. Tabakové listy zberali ženy do debničiek a pracovníci družstva ich odnášali do sušiarne na dosušenie.
Pracovníci sušiarne, sezónni brigádnici a pomocníci potom tabakové listy navíjali na pripravené palice. Po vysušení sa listy tabaku odvážali do výkupnej stanice v Komárne.
Sezóna zberu a sušenia tabakových listov trvala 4 – 5 mesiacov. Ďalšie mesiace sušiareň mohla slúžiť iným účelom, a tak v sušiarni
dozrievali banány a datle, ktoré sa ešte nedozreté dovážali do našej republiky. Pre nás, dedinské deti, to bolo v tom čase neznáme
ovocie. Keď nám v 5. triede v roku 1953 spolužiak Štefan Zmeko priniesol ochutnať banány dozreté v sušiarni, nedôverčivo sme na ne
pozerali. Pán Ján Csomor si spomenul aj na jednu nepríjemnú udalosť, kedy pracovníci sušiarne celý náklad tohto exotického ovocia zabudli včas vybrať a celá fúra bola znehodnotená. Museli ju vyhodiť do blízkych jám, na tzv. obecniská za evanjelickým kostolom. Pohotoví občania nenechali nazmar ani toto prezreté ovocie a plnými fúrikmi ho odnášali pre svoje domáce zvieratá. A tí vynaliezavejší datle
využili na pálenie domácej pálenky. Z pracovníkov sušiarne sme si spomenuli na: pp. Štefana Slávika, Pavla Pudelku, Štefana Mosného,
Štefana Bachára st., Pavla Holíka, Samuela Pudelku, Ondreja Špirku z Novej Lipnice, Zuzanu Kolárikovú, Alžbetu Mosnáčkovú. Tabakové
listy navíjať na palice chodili pomáhať i študenti, žiaci a deti. Spomenuli sme si na Anku Hubertovú (r. Kuricovú), Anku Kázikovú, Vlada
Ševčíka, Štefana Zmeku, Jana Mosného, Pala Pavelku, Julku Pudelkovú, Mira Trúsika, Maju Fajnorovú (r. Špirkovú), Milku Kollárovú
(r. Fajnorovú), Martu Tóthovú (r. Gáhyovú), Gabiku Gálfiovú (r. Šipošovú), Boženku Zacharovú (r. Mosnú), Oľgu Reptovú (r. Kázikovú).
Pomocníci za každú navinutú palicu dostávali pri výplate 1 Kčs.
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1972, obaly časopisu REFLEKTOR sa tlačili v bývalej sušiarni tabaku

Koncom 60. rokov minulého storočia JRD prestalo vysádzať tabak, pretože už pestovanie tabaku prestalo byť výnosné. V tom čase
už spojené JRD Úsvit pri Dunaji v uvoľnenej budove sušiarne v Nových Košariskách zriadilo pridruženú výrobu pre tlačiarenské služby,
výrobu kalendárov, textilných tašiek, ozdobných vreckoviek a darčekov zo šúpolia. V roku 1972 v pridruženej výrobe tlačili i obal školského časopisu REFLEKTOR, ktorý vydávala ZDŠ Nové Košariská (foto č.6).

ROKY 1973 – 1989
V roku 1973 začína nová história budovy. Prosperujúce JRD ÚSVIT PRI DUNAJI potrebovalo vybudovať administratívne centrum.
Voľba padla na budovu bývalej sušiarne tabaku, ktorú zrekonštruovali a dispozične prispôsobili. Dobudovali vstup, závetrie, vrátnicu,
kancelárie a sociálne zázemie. Ako administratívna budova JRD slúžila až do konca 80. rokov minulého storočia. Pre budovu sa medzi
ľuďmi zaužíval názov BIELY DOM. V roku 1989 sa už kancelárie JRD presťahovali do novopostavenej administratívnej budovy za evanjelickým kostolom v časti Nové Košariská.

1974, Š.Benko, Š.Harušťák, M.Harušťák, K.Šenkárová, E.Cholevová
uvažujú o úprave okolia pred administratívnou budovou

1984, členky JRD Úsvit pri Dunaji pred administratívnou budovou

1974, vysádzanie okrasných kríkov pred budovou tzv. BIELYM DOMOM

1984, po brigáde, Š. Blažek, A. Kováčová, R. Tóthová, V. Szeibeczederová,
B.Grézl, G. Pusztaiová, E. Žemlová, Kurelová, A.Š evčíková, M. Šmídová,
D. Malá, Š. Marko, I. Konrád, Olšavský, M. Krásna (2)
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2007, za detským ihriskom pri Maštaľ pube vidieť budovu bývalej sušiarne

2009, väzbu knihy ORGAN robilo kníhviazačtvo v budove bývalej sušiarne tabaku

ROKY 1990 – 2019
Po presťahovaní kancelárií do novej budovy ponúklo JRD uvoľnenú budovu bývalej sušiarne tabaku na predaj. Budovu od JRD
odkúpila súkromná podnikateľka. Pozemky pod budovou a pred budovou odkúpila od vlastníkov pozemkov. Nová majiteľka v budove
prevádzkovala polygrafickú výrobu a kníhviazačstvo spoločnosťou LADIES BOOK BINDERS N&G, ktorú založila so spoločníčkou. Pre potreby svojej podnikateľskej činnosti v roku 1999 majiteľka budovu čiastočne zrekonštruovala. V týchto rokoch sme mali možnosť vidieť
reprezentatívne knihy, ktorých väzbu robili práve v tejto budove (foto č. 12). V roku 2006 sa majiteľka nehnuteľnosti rozhodla zmeniť
podnikateľskú činnosť v budove bývalej sušiarne, a obecnému zastupiteľstvu predložila zámer realizácie detského centra a reštaurácie rodinného typu. Zámer bol síce v obecnom zastupiteľstve schválený, ale následne ho vlastníčka budovy nezrealizovala. V roku
2009 majiteľka zvažovala v budove zriadiť súkromnú materskú školu. Obecnému zastupiteľstvu predložila žiadosť o súhlas k zaradeniu
súkromnej materskej školy do siete škôl a školských zariadení. Žiadosť bola uznesením 2009-1/8 schválená, ale ani tento zámer majiteľka budovy neuskutočnila. V roku 2016 bola na budovu i pozemky vyhlásená dobrovoľná dražba. Vlastníkom budovy a pozemkov
sa v roku 2017 stala realitná spoločnosť RAMIN, s.r.o. Spoločnosť na časti pozemku pri ceste vybudovala dva dvojbytové domy, ktoré
v súčasnosti už vlastnia noví majitelia. Majiteľom budovy bývalej sušiarne tabaku, pozemku pod budovou a nádvoria, je i v súčasnosti
realitná spoločnosť RAMIN, s.r.o.
Použité zdroje: Štefan Čáni: Z dejín JRD v Nových Košariskách
Oľga Reptová a kol.: Šak to tašké časy bývali
Obchodný vestník 186/2016, Dražby
Uznesenia OZ Dunajská Lužná 2006, 2009
Informácie a spomienky občanov, menovite: pp. Eva Pavelková, Ján Csomor, Želmíra Csomorová, Anna Göndörová,
Emília Kollárová (r. Fajnorová), Gabriela Gálfiová (r. Šipošová), Marta Tóthová (r. Gáhyová), Pavol Pavelka, Ján Mosný, Mária Fajnorová (r. Špirková), ktorým ďakujem za spoluprácu.
Foto:
archív rodiny Pavla Slávika, archív rodiny Pusztaiovej, Eva Pavelková, Mária Ducková-Adamcová
Pripravila:
PaedDr. Mária Ducková-Adamcová

MALIČKOSTI VEĽKÉ AKO SVET
Milí priatelia, pocítili sme potrebu pomenovať veci pravým menom. Zasvietiť tam, kde
je tma, hovoriť tam, kde je divné ticho a kričať
tam, kde je rev. Proste s vami nadviazať kontakt, pravidelne sa vám prihovárať a porozmýšľať nad vecami, ktoré nás učili rodičia, starí
rodičia, a zrazu sú preč... Žiaden strach. Nič nie
je stratené, pokiaľ máme chuť dobré vrátiť,
lepšie vidieť a nesprávne pomenovať. Stačí sa
len zamyslieť nad maličkosťami, veľkými ako
svet.
Obdivujeme sa cez instagram, ľúbime a nenávidíme sa cez facebook, blahoželáme si cez
sms. Myslíte, že si nevieme podať ruku, objať
sa, pobozkať sa a do otvorených očí si povedaťm čo je potrebné? Povedať si do očí zopár
slov, ktoré predbehnú všetky sms? Vymeniť
si pohľady, ktoré zatienia všetky fotky na instagrame? Či sa obyčajne, ľudsky pohádať a nerozmazávať sa cez facebook?

Skúsme len uveriť tomu, čo je obyčajne
ľudské. Používať výdobytky modernej doby na
ich pôvodný účel, a nie na intrigy, ohováranie,
prifarbovanie samého seba, schovávanie sa za
profily „vševedúcich“, či zakrývanie vlastných
ľudských defektov. Asi by bola zaujímavá štatistika, ktorá by nám ukázala, koľko priateľ
stiev, partnerstiev či rodinných pút sa pretrhlo
len kvôli tomu, že sme “ in a ideme s dobou“.
Mobilné zariadenia nám mali uľahčiť život,
zblížiť vzdialených, nie vzdialiť blížnych a pomiešať hodnoty.
Nezabudnime na obyčajné stisnutie ruky,
objatie, úsmev, či prísny pohľad. Iste uznáte,
že to je nám prirodzené, jednoduché a ľudské.
Tak skúsime to? Nezaslúžia si školu našich rodičov aj naše deti?
Vaša redakčná rada

Objatie
je najväčší
darček, svedčí
všetkým,
je zadarmo
a ľahko
sa dá vrátiť.
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NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA ZELENÁ DUNAJSKÁ LUŽNÁ
Máme za sebou 1. štvrtinu roka 2019,
v ktorej sme sa všetci rozbehli naplno v práci,
v rodinných aktivitách, vo svojich záľubách,
plánovaní. Nie je tomu inak ani u nás. V rámci ZDL, n.o. sme už 24.1.2019 absolvovali
s našimi priaznivcami výnimočné divadelné
predstavenia v Štúdiu L+S „Listy Emilovi“
v podaní neopakovateľného Milana Lasicu
a jeho hereckých kolegov. Ďalšia návšteva
divadelného predstavenia bola v mestskom
divadle MDPOH „Perníková dáma“ v stredu 13.3.2019. Ako vždy, excelentné výkony
hercov, napríklad Diany Mórovej, Zuzany
Fialovej, Judit Bárdos, či Mariána Mitaša.
Už teraz sa tešíme na návštevu RND s hrou
„Čo sa sníva trpaslíkom“ v utorok 16.4.2019.
O tieto kultúrne akcie – návštevy divadiel
s autobusovou dopravou z Dunajskej Lužnej
je mimoriadny záujem. Preto si lístky radšej
hneď objednajte u nás, a neodkladajte si to,
lebo nastáva sklamanie, keď vám musíme
oznámiť, že už lístky na dané predstavenie
do divadla nemáme.
Na mesiac apríl sme pre Vás pripravili celodenný zájazd do Maďarska v stredu
24.4.2019 s naším šikovným sprievodcom
Marcelom Šmátralom. Spoznáme gotický
hrad Tata a do detailu si prejdeme vynovené
mestá Györ a Sopron.

Na mesiac máj pripravujeme celodenný
zájazd do Čiech s návštevou hradu Vevěří a
hradu Pernštejn. Navštívime aj novovzniknuté centrum Eden, kde na jednom mieste spoznáme výrobu piva, život na farme, horácku
vesnicu, život pôdy, či panský dvor. Termín
tohto zájazdu Vám ešte upresníme.
Všetky podrobnosti o akciách ZDL, n.o.
nájdete na oznamovacích tabuliach, ako
vždy, u nás v Zdravotno-relaxačnom centre
alebo na stránke www.zrc.sk.

Tešíme sa na ďalšiu kultúru a spoznávanie ešte nami nepoznaného.

Aj tento rok by sme Vás radi oslovili so
žiadosťou o podporu našej činnosti formou
poukázania 2% podielu zaplatenej dane za
rok 2018.
Ako na to, ak ste zamestnancom?
• Je potrebné vo „Vyhlásení o poukázaní
2% zaplatenej dane za rok 2018“ vyplniť
údaje o prijímateľovi:
• IČO: 45 731 420
• Právna forma: Nezisková organizácia
• Obchodné meno:
ZELENÁ DUNAJSKÁ LUŽNÁ, n.o.
• Sídlo: Kvetoslavovská 26,
900 42 Dunajská Lužná
• Od zamestnávateľa vyžiadať
„Potvrdenie o zaplatení dane“
• Obe riadne vyplnené a podpísané tlačivá
odovzdať alebo zaslať na Daňový úrad
podľa Vášho bydliska
Ako na to, ak ste právnická osoba?
• V daňovom priznaní VI.časť – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane
z príjmov právnickej osoby vyplniť naše –
vyššie uvedené údaje o prijímateľovi

Ďakujeme Vám.

Ing. Eugen Oltus riaditeľ ZDL, n.o.

OKo = Obecná konferencia je nový formát
verejných zhromaždení občanov Dunajskej Lužnej vytvorený
so zámerom vzájomne komunikovať (od slova comunicare /lat./
= spraviť vec spoločnou), prebudiť dušu komunity, pomenovať, čo nás trápi,
ponúknuť riešenia, napomôcť k ich uskutočneniu, tvoriť modernú obec.
sobotu 23.marca
23.marca2019
2019
na pôde
ZŠ uskutočnila
k vopred
témam: dopravné
VV sobotu
sa sa
na pôde
ZŠ uskutočnila
1. OKo1. OKoMáme
pocit,ohláseným
že aj toto stretnutie,
hoci počtomriešenia
neveľké (20
k vopred
ohláseným
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(občania parkovanie
otvo- ľudí),
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komunikácie
našej obci. Priložený
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otvorili témam:
témy: cyklotrasy,
cyklochodníky,
v obci
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železničnej
stanice, v„kyvadlovka“
na
rili témy: cyklotrasy, cyklochodníky, parkovanie v obci i v okolí QR kód poslúži prípadným ďalším záujemcom na pripojenie sa do
železničnú stanicu, školský autobus aj popoludní, autobusové zastávky v odľahlejších lokalitách, chýbajúci
železničnej stanice, „kyvadlovka“ na železničnú stanicu, školský
aplikácie
Sli.do,
v ktorej je okolia
ešte stále
možné k ponúknutým
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nová
školaodbočku
(ísť cestou zahusťovania súčasných kapacít školských areálov vs.
Druhý diel OKo na aktuálne témy plánujeme v jesennom obk reštaurácii Mango, odvodnenie okolia autobusovej zastávky pri
založenie novej školy v inej lokalite), verejné osvetlenie (hľadanie konkrétnych riešení, aby sa po rokoch úsilia
MKS, zlepšiť informovanosť občanov), nová škola (ísť cestou za- dobí tohto roka s nádejou, že prídu i ďalší ľudia, ktorí majú záujem
ľuďom súčasných
bývajúcim
v okrajových
zónachvs.(technické
umožnilo
na uliciach
nefunkčnosť
husťovania
kapacít
školských areálov
založenie no-nedostatky)
o dianie v obci
a chcú aktívne
prispieťsvietiť,
k jej „smart“
rozvoju.
vej školy
v inej lokalite),
verejné osvetlenie (hľadanie konkrétnych
jestvujúcich
svietidiel).
Veľmi pekne ďakujeme pánovi starostovi i pánom poslancom
riešení, aby sa po rokoch úsilia ľuďom bývajúcim v okrajových zóOZ, všetkým občanom za ich aktívnu účasť (vonku panovalo nádnachPopri
(technické
nedostatky)
na uliciachdiskusii
svietiť, nefunkčkvalitnej
výmeneumožnilo
v dvojhodinovej
a zozbieraniu
užitočných
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herné
teplé slnečné
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obecných
komunikáciách
namaľovať
cyklochodníky,
nečakať
na
cyklotrasu
na
našu
železničnú
Popri kvalitnej výmene v dvojhodinovej diskusii a zozbieraniu priestorov, našej miestnej bio-pekárni za občerstvenie a ako iniciátorulicami,
si dovolím
vyzdvihnúť
a z celého
srdcaostáva
poďakovať
stanicu,podnetov
ale čímzazneli
skôr ivybudovať
paralelnými
kdešpeciálne
je doprava
už dnes
utlmená,
užitočných
tieto návrhycyklochodník
riešení: na existujúcich
obecných
komunikáciách
namaľovať
cyklochodníky,
nečakať
na
za
veľký
vklad
a
prínos
do
organizácie
členom
komisie
školstva,
dobudovať len úsek od stanice k odbočke k Mangu; neustály tlak na rozširovanie parkovacích plôch okolo
cyklotrasu na našu železničnú stanicu, ale čím skôr vybudovať kultúry, mládeže a športu pri OZ, menovite: Dr. Miroslava Hercoželezničnej
stanice vyriešiť
novej školy by znamenalo vznik konkurenčného prostredia
cyklochodník
paralelnými
ulicami, „kyvadlovkou“;
kde je doprava užzaloženie
dnes utlmevá, Ing. Dušan Mikulaj, Ing. Tomáš Volenský a ďalší.
automatický
rastod
kvality
vzdelávania
ná, →
ostáva
dobudovaťtlak
lenna
úsek
stanice
k odbočke atď...
k Mangu;
RNDr. Peter Paľaga
neustály tlak na rozširovanie parkovacích plôch okolo železničnej
Poslanec OZ a moderátor OKo
stanice
vyriešiť
„kyvadlovkou“;
založenie novej
školy byneveľké
zname- (20 ľudí), prispelo ku kultivácii komunikácie
Máme
pocit,
že aj toto stretnutie,
hoci počtom
v našej obci.
https://app.sli.do/event/s16ekz6r/live/polls
nalo vznik konkurenčného prostredia → automatický tlak na rast
Priložený QR kód poslúži prípadným ďalším záujemcom na pripojenie sa do aplikácie Sli.do, v ktorej je ešte stále
kvality vzdelávania atď...
možné k ponúknutým témam zanechať odkaz, otázku, podnet, komentár.

Druhý diel OKo na aktuálne témy plánujeme v jesennom období tohto roka s nádejou, že prídu i ďalší ľudia, ktorí
majú záujem o dianie v obci a chcú aktívne prispieť k jej „smart“ rozvoju.
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SVIATKY ŽIVOTA, NÁDEJE, RADOSTI A PRAVDY
Veľkonočné sviatky nám hovoria
o veľkom a jedinečnom víťazstve života nad smrťou. Veľký piatok nám
pripomenul, že pravdu je možné aj
ukrižovať, že nespravodlivosť môže
niekedy oslavovať svoj triumf. Ale
veľkonočné ráno nám zdôrazňuje,
že to všetko je len dočasné. Konečné víťazstvo je vždy tam, kde je Ježiš Kristus, teda na strane pravdy,
spravodlivosti a života! Pán Boh je
večný, večná je aj Jeho moc a láska.
Preto Jemu patrí rozhodujúce slovo. Pravica Hospodinova dokázala
silu! (Ž118). Tí, čo chceli za každú
cenu udržať Ježiša v hrobe, boli,
a vždy nanovo sú, porazení. Veď Ježiš Kristus, náš Vykupiteľ, bol vzkriesený, vstal z mŕtvych. Kristus žije!
Kristus je Víťaz! Smrť Ježiša Krista
patrí do minulosti, ktorá sa už pominula; do minulosti, z ktorej sám Ježiš
vystúpil do života, do stálej prítomnosti, ktorá jediná má zasľúbenie
a nádej v budúcnosti. Je to zrejmé
aj zo slov dvoch mužov, Božích poslov: Čo hľadáte živého medzi mŕtvymi? Niet Ho tu, ale vstal! (L 24,
5b – 6) Boží poslovia poukazujú na
to, čo je rozhodujúce: Ježiš Kristus
žije! Vstal, a žije na veky! Viac už
neumrie. Ani vtedy, keď Ho ľudia
prehlásia za mýtus, keď sa Ho budú
snažiť vymazať z dejín sveta, keď
pohrdnú Jeho láskou. Veľká noc nás
všetkých povzbudzuje aj k tomu,
aby sme sa my osobne stali svedkami, rozširovateľmi evanjelia, a to
celým spôsobom nášho života. Kris-

tovo zmŕtvychvstanie je základom
našej viery i základom cirkvi Ježiša
Krista. Šíriť zvesť o Ježišovi je poslaním, a aj povinnosťou, každého
kresťana. Veď svedectvo o tom, ktorý nezostal v hrobe, ale premohol
hriech a smrť, je účinnou útechou
a povzbudením pre blúdiacich, pre
zarmútených, pre umierajúcich, ale
aj pre tých, ktorých túžbou je prežiť
svoj pozemský život zmysluplne.
Je preto dôležité aj to, aby sme
svätili tieto sviatky naozaj správne,
teda kresťansky. Aby skutočnosť, že
sme sa duchovne stretli s Ježišom
Kristom, bola na nás viditeľná aj vtedy, keď sviatočné dni pominú, a my
budeme znovu uprostred svojich
povinností, bežných starostí, problémov i radostí. Prosme Pána Boha,
aby nás tohtoročné sviatky Veľkej
noci zmobilizovali k tomu, aby sme
sa stali skutočnými svedkami Ježiša
Krista, a tak patrili k Jeho nasledovníkom, ktorí Mu ostanú verní, pretože Ježiš Kristus je tá Cesta i Pravda
i Život.
Prajeme Vám Božou láskou a radosťou z víťazstva Pána Ježiša Krista
požehnané veľkonočné sviatky!
Doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD.
biskup v. v. ECAV na Slovensku
zborový farár ECAV v Dunajskej
Lužnej
Mgr. Oľga Klátiková,
evanjelická a. v. farárka

SLUŽBY BOŽIE
Srdečne pozývame!
6. pôstna, Kvetná nedeľa (Palmarum)
14. 4. 2019, 10. 00 hod., pašiové služby Božie,
detská besiedka
Zelený štvrtok (Dies viridium)
18. 4. 2019, 17. 30 hod.,
služby Božie so Spoveďou
a s prisluhovaním sviatosti Večere Pánovej

Veľký piatok (Parasceve) 1
9. 4. 2019, 8. 30 hod.,
Spoveď a prisluhovanie sviatosti Večere Pánovej
10. 00 hod., pašiové služby Božie
Prvá slávnosť veľkonočná, (Pascha)
21. 4. 2019, 10. 00 hod., slávnostné služby Božie
s vystúpením zborového spevokolu
CZ ECAV Dunajská Lužná
Druhá slávnosť veľkonočná
22. 4. 2019, 10. 00 hod.,
služby Božie so Spoveďou
a s prisluhovaním sviatosti Večere Pánovej
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«Večer v ten istý prvý deň v týždni, keď
boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel
Ježiš, stal si doprostred, a povedal im: „Pokoj vám!“ Učeníci sa zaradovali, keď videli
Pána» (Jn 20, 19.20b).
Drahí bratia a sestry, milí priatelia.
V prírode všetko rozkvitlo a aj v našom
chráme sú nádherné kvety, ktoré evokujú veľkonočnú radosť a veselosť; na niektorých miestach sa hovorí: „Rozkvitnutá
Veľká noc“ (Pasqua fiorita), pretože kvitne
zmŕtvychvstalý Kristus – on je tým novým
kvetom. Rozkvitá naše ospravodlivenie,
rozkvitá svätosť Cirkvi. Preto toľko kvetov
– je to prejav našej radosti zo Vzkrieseného. Po celý týždeň slávime Veľkú noc.
A preto si vzájomne a zo srdca želáme:
„Požehnanú Veľkú noc!“
Každoročné slávenie Paschálnych udalostí pripomína fakt, že kresťania nechodia
na nedeľné bohoslužby preto, aby si vykonali „týždennú povinnosť voči Bohu“, a vzápätí na všetko zabudli a žili ako pohania. Katolíci chodia na omšu preto, aby sa zúčastnili na Pánovom utrpení a zmŕtvychvstaní.
Aby posilnení Božím slovom a sviatosťami
žili ako uvedomelí kresťania – čím začína
úsilie o vydávanie kresťanského svedectva.
Vychádzame z kostola, aby sme «išli v pokoji» a vnášali Božie požehnanie do každodenných aktivít, do našich rodín, na pracoviská, do činností celej ľudskej spoločnosti,
„oslavujúc Pána naším životom“.
Ak však vychádzam z kostola klebetiac
a ohovárajúc druhých, potom svätá omša
nevstúpila do môjho srdca. Prečo? Lebo
nie som schopný žiť a vydávať kresťanské
svedectvo. Zakaždým, keď vychádzam z
kostola, musím vychádzať lepší než ako
som tam vstúpil, s väčším elánom, silou a
vôľou vydávať kresťanské svedectvo. Pros-

tredníctvom Eucharistie Pán Ježiš vstupuje do nás, do nášho srdca, aby sme mohli
«naším životom vyjadriť sviatosť, ktorú
som prijal vo viere».
Čiže zo slávenia do života – uvedomujúc si, že každá sv. omša nachádza svoje
naplnenie v konkrétnych rozhodnutiach
toho, kto sa necháva zahrnúť do tajomstiev Krista. Nesmieme zabudnúť, že slávime Eucharistiu, aby sme sa naučili stávať
sa eucharistickými ľuďmi. Čo to znamená?
Nechať Krista, aby konal v našom živote
– aby jeho myšlienky, slová a skutky boli
našimi... Toto je cesta svätosti: konať tak
ako konal Kristus, toto je kresťanskou povinnosťou.
S precíznosťou to vyjadril už sv. Pavol,
keď hovorí o vlastnom pripodobnení sa Ježišovi. «S Kristom som pribitý na kríž. Už
nežijem ja, ale vo mne žije Kristus. Ale život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere
v Božieho Syna, ktorý ma miluje a vydal
seba samého za mňa» (Gal 2, 19-20). Toto
je pravé kresťanské svedectvo. Pavlova
skúsenosť osvetľuje aj nás: v tej miere, ako
umŕtvujeme náš egoizmus, čiže ako nechávame umrieť to, čo oponuje Evanjeliu
a Ježišovej láske, aby sa v našom vnútri vytváral väčší priestor pre moc jeho Ducha.
Kresťania sú mužmi a ženami, ktorí
si nechávajú naplniť dušu mocou Ducha
Svätého, po tom, ako prijali Kristovo Telo
a Krv. Nechajme si rozšíriť dušu! Nie duše
úzke a uzavreté, maličké, egoistické, nie!
Svet potrebuje osobnosti „veľkého ducha“,
ktoré vnímajú výzvy Božieho kráľovstva
v kontexte doby! Nechajme si zväčšiť dušu
silou Ducha Svätého po prijatí Kristovho
Tela a Krvi v Eucharistii!
Pretože skutočná prítomnosť Krista
v konsekrovanom chlebe sa nekončí sv.
omšou (por. Katechizmus katolíckej Cirkvi, 1374), Eucharistia sa uchováva vo

Srdečne Vás pozývame na duchovný program bohoslužieb
vo Farskom kostole Povýšenia svätého Kríža v Dunajskej Lužnej
počas Veľkonočných sviatkov.
PREDVEĽKONOČNÁ SPOVEĎ
13. apríla 2019 SOBOTA V 5. PÔSTNOM TÝŽDNI
15.00 – 18.00
vysluhovanie sviatosti zmierenia (všetci kňazi)
PROGRAM BOHOSLUŽIEB A SVÄTÝCH OMŠÍ
14. apríla 2019 KVETNÁ NEDEĽA
07.30 – Svätá omša s požehnaním ratolestí (Pašie)
09.00 – Svätá omša s požehnaním ratolestí – detská (Pašie)
10.30 – Svätá omša s požehnaním ratolestí (Pašie)
18. apríla 2019 ZELENÝ ŠTVRTOK
18.00 – Svätá omša s obradom umývania nôh
21.00 – Ježišova rozlúčková reč
Celonočná adorácia v „Getsemani“

svätostánku kvôli prijímaniu pre chorých
a kvôli tichej adorácii Pána v Najsvätejšej
sviatosti. Eucharistický kult mimo omše, či
už vo forme súkromnej alebo komunitnej,
nám pomáha zotrvávať v Kristovi (por. KKC,
1378-1380).
Ovocie svätej omše je určené k dozrievaniu v každodennom živote: v zjednotení
sa s Kristom. Eucharistia obnovuje milosť,
ktorú nám daroval Duch Svätý už pri krste
a pri sviatosti birmovania, aby naše kresťanské svedectvo bolo pred svetom vierohodné
(por. KKC, 1391-1397). Čo ešte robí Eucharistia tým, že zapaľuje v našich srdciach Božiu
lásku? Oddeľuje nás od hriechu: «Čím väčšiu účasť máme na Kristovom živote, a čím
väčšie pokroky robíme v priateľstve s ním,
tým ťažšie sa od neho odlúčime smrteľným
hriechom». Pravidelné zúčastňovanie sa
na Eucharistickej hostine obnovuje, posilňuje a prehlbuje puto s kresťanským spoločenstvom, ku ktorému patríme, podľa princípu,
že Eucharistia utvára jednotu Cirkvi, čím
zjednocuje všetkých pokrstených. Účasť na
Eucharistii zaväzuje voči druhým, osobitne
voči chudobným, učiac nás prechádzať od
Kristovho tela k bratom a sestrám, v ktorých
očakáva, že ho rozpoznáme v službe, úcte
a schopnosti milovať. Nesúc poklad zjednotenia sa s Kristom v hlinených nádobách
(por. 2 Kor 4,7) máme neustálu potrebu vrátiť sa k svätému oltáru, až dovtedy, keď v raji
budeme plne zakúšať blaženosť Baránkovej
svadobnej hostiny (por. Zjv 19,9).
Ďakujme Pánovi za cestu pokánia a obrátenia, ktorú nám dal spoločne prejsť,
a nechajme sa pritiahnuť obnovenou vierou k tomuto skutočnému stretnutiu s Ježišom, ktorý pre nás zomrel a vstal z mŕtvych.
A nech je náš život vždy takto zakvitnutý
– tak ako Veľká noc – kvetmi nádeje, viery,
dobrých skutkov. Nech na to vždy nachádzame silu v Eucharistii, v zjednotení s Ježišom.
Požehnanú Veľkú noc všetkým!
P. Bruno Branislav Donoval OP,
prior konventu

19. apríla 2019 VEĽKÝ PIATOK – Deň pokánia a pôstu
07.00 – Temné hodinky: Posvätné čítanie a Ranné chvály
10.00 – Pobožnosť Krížovej cesty
15.00 – Obrady utrpenia a smrti Ježiša Krista
do 20.00 uctenie Kríža a poklona Spasiteľovi v Božom hrobe
20. apríla 2019 BIELA SOBOTA
07.00 – Temné hodinky: Posvätné čítanie a Ranné chvály
08.00 – 17.00 uctenie Kríža a poklona Spasiteľovi v Božom
hrobe
19.30 – Veľkonočná vigília (obnova krstných sľubov)
Procesia so Sviatosťou Oltárnou a sochou Vzkrieseného
21. apríla 2019 NEDEĽA ZMŔTVYCHVSTANIA PÁNA
07.30 – Svätá omša s požehnaním veľkonočných jedál
09.00 – Svätá omša pre rodiny s deťmi
10.30 – Svätá omša (farská)
22. apríla 2019 VEĽKONOČNÝ PONDELOK
07.30 – Svätá omša
10.30 – Svätá omša (farská)

www.dunajskaluzna.fara.sk

VEĽKONOČNÝ DAR VERIACIM – EUCHARISTIA
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STRETNUTIE UČITEĽOV A PEDAGÓGOV PRI PRÍLEŽITOSTI DŇA UČITEĽOV
– OCENENÍ PEDAGOGICKÍ PRACOVNÍCI
Dovoľte, aby sme vám v tejto časti predstavili ďalších ocenených pedagogických pracovníkov, ktorí si z rúk starostu obce Dunajská Lužná, pána Štefana Jurčíka, prevzali Cenu obce. Udialo sa
tak pri príležitosti Dňa učiteľov. Slávnostný akt sa konal 6. 4. 2018.
Ale odovzdajme slovo hlavným aktérom, a
to pani Márii Drmelovej a pánovi Štefanovi Čánimu.
A čo nám prezradí pani Mária Drmelová?
Predovšetkým sa musím poďakovať všetkým, ktorí ma navrhli na tak významné
ocenenie. Bolo to veľmi dojímavé, až sa
človeku tlačili slzy do očí. Také niečo som
nečakala. Myslím si, že ocenenie si zaslúži
viac kolegýň a kolegov, ktorí prácu s deťmi
v predškolskom veku berú ako poslanie.
Priblížte nám, prosím, Vaše začiatky a následne profesijné „pokračovanie“.
Narodila som sa v Belej, okres Žilina. Základnú deväťročnú
školu som navštevovala v Terchovej, v krásnom prostredí Malej
Fatry. Vzhľadom k tomu, že obidvaja rodičia boli zamestnaní, starala som sa o troch mladších súrodencov, a tak láska k deťom mi
zostala do dnešných dní. Po maturite na Strednej pedagogickej
škole v Turčianskych Tepliciach som pracovala ako učiteľka materskej školy najskôr v žilinskom okrese, nie však dlho.
Zrejme pocity zmenili miesto vášho pôsobenia.
Ako to už v živote býva, nasledovala som svojho manžela a
usídlili sme sa v Jánošíkovej. V roku 1972 som nastúpila ako učiteľka materskej školy v Nových Košariskách. V tom čase s jednou
triedou, kde boli nevyhovujúce podmienky. Kúrili sme v kachliach
na uhlie, umiestnených v triede, namiesto umývadiel boli plechové žľaby, neboli toalety. Po roku 1974 sa situácia s príchodom novej riaditeľky podstatne zlepšila a dala by sa nazvať komfortnou
nielen pre deti, ale aj pre personál.
V roku 1992 som bola Radou školy zvolená za riaditeľku tejto
materskej školy. V rámci environmentálnej výchovy sme využívali
priestranný školský dvor s rôznymi preliezačkami, zeleňou, kríkmi
a ozdobnými stromami. S deťmi sme sledovali vegetáciu a získané
poznatky zobrazovali v rámci projektu „NÁŠ STROM“. Účasťou na
okresnej výstave v Senci sme získali prvé a druhé miesto, čo mi
dodávalo ešte viac energie v práci s deťmi.
Ale nebola to „spolupráca“ iba s deťmi.
Môžem sa pochváliť aj dobrými kontaktmi s rodičmi. Veľmi
veľa detí z Kováčskej a Zámočníckej ulice túto škôlku navštevovalo. Teší ma, že si dve dievčatá z mojich škôlkarok zvolili prácu učiteliek materskej školy. Spoločné vychádzky v prírodnom prostredí, spoločenské vystúpenia s deťmi v preplnenej sále kultúrneho
domu, spolupráca s členmi rybárskeho zväzu, spoločné brigády s
rodičmi sú pre mňa nezabudnuteľné spomienky, a touto cestou sa
chcem všetkým poďakovať aj po toľkých rokoch.
Vaša práca však zahŕňala aj iné povinnosti.
Je to pravda. Či už je to vybavovanie administratívnej agendy
na rôznych inštitúciách, vymenovanie riaditeľky vo výberovom
konaní, dozor pri rekonštrukčných a stavebných prácach, získavanie sponzorov atď. V roku 2003 k 1. septembru po zabezpečení

všetkých požadovaných predpokladov bola uvedená do prevádzky škôlka na Brezovej ulici. V roku 2005 som odišla do dôchodku,
ale veľmi ma hreje pocit z vykonaného úsilia vždy, keď vidím tie
krásne priestory, ktoré sa stále zveľaďujú aj po mojom odchode, a
to vďaka vedeniu obce a nadšeným riaditeľkám – pani Závadovej
a pani Hubertovej.
Záľuby?
Popri pracovných povinnostiach som nemohla nezabúdať na
svoju rodinu, ktorá mi pri mojej práci pomáhala. Samozrejme, že
sa starám aj o vnúčatá vždy, keď to moje deti potrebujú. Ďakujem
mojej rodine za preukazovanú dôveru.
Najveselší zážitok s deťmi?
Mám ich veľmi veľa, ale vždy si spomeniem na deti z Nových
Košarísk. S kolegyňami sme deťom sľúbili opekačku, a práve poobede sa veľmi rozpršalo. Nechceli sme ich sklamať, a tak sme
špekáčiky uvarili v kuchyni a jedli ich pod slnečníkmi na školskom
dvore. Viete, aké boli deti šťastné a my tiež, že sme ich nesklamali? Veľmi dobre si pamätám aj na iné zážitky, ale priestor mi to
nedovoľuje. Verím, že deti na mňa nezabudli, aj keď sú z nich už
rodičia.
Ešte raz ďakujem za spoluprácu zástupcom obce a všetkým,
ktorí boli a sú nápomocní pri vykonávaní nášho poslania.
Pani Drmelová, ďakujem za rozhovor a prajem veľa radosti v
kruhu Vašich najbližších.

OCENENÝ UČITEĽ PÁN ŠTEFAN ČÁNI
Pán Čáni, dovoľte zagratulovať Vám ako nositeľovi Ceny obce,
ktorú ste prevzali z rúk starostu obce Dunajská Lužná, pána Štefana Jurčíka.
Srdečne ďakujem. Veľmi rád spomínam na slávnostné stretnutie pri príležitosti Dňa učiteľov. Aj keď uplynula nejaká tá chvíľa,
radostné spomienky v človeku zostávajú. Verím, že takéto príjemné okamžiky medzi svojimi priaznivcami budú zaslúžilí pedagogickí pracovníci môcť prežívať každý rok.
Vy nie ste rodákom zo Slovenska.
Nie, prišiel som na Slovensko 31. 12. 1950 z Báčskeho Petrovca z vtedajšej Juhoslávie. Akceptoval som koncept projektu „Mať
volá“. Moji predkovia pochádzajú zo Slovenska, veľa z nich z obce
Málinec. Putovanie Slovákov na Dolnú zem začalo v roku 1745.
K mojej deväťdesiatke som dostal knihu „Petrovec 1745 – 1995“.
Tento vzácny dar ma veľmi potešil a prijal som ho s úprimnou vďakou.
Aké boli začiatky a pokračovanie Vášho profesijného života?
Gymnázium som absolvoval v Petrovci. Po príchode na Slovensko mi ponúkli viaceré možnosti, ja som si vybral prácu učiteľa. Prvé moje miesto bolo na ZŠ v Malinove, potom v Tomášove,
a v roku 1952 som prišiel do Jánošíkovej. V tom čase som diaľkovo
študoval na Pedagogickom inštitúte v Trnave, štúdium som úspešne ukončil. Učiteľstvu som sa venoval do štyridsiateho piateho
roku svojho života – bol som učiteľom, zástupcom riaditeľa, aj
riaditeľom. Učil som dejepis, zemepis, občiansku výchovu, a keď
bolo treba, ruský jazyk. Za môjho účinkovania – riaditeľovania

Lužniansky spravodaj 1/2019		

sa stavala nová škola, a bolo s tým veľa práce.
Škola bola otvorená v roku 1962. V roku 1974
som odišiel pracovať na Ministerstvo kultúry,
odkiaľ som vo veku šesťdesiat rokov odišiel do
dôchodku.
Odvtedy sa môžete intenzívnejšie venovať
svojim záľubám.
Keďže som v Košariskách býval v dome so
záhradkou, začal som sa zaujímať o očkovanie
broskýň, pričom mi veľmi veľa radil pán Čejka, skvelý šľachtiteľ tohto ovocia. Nakoľko tu
bolo viac nadšených ľudí, ktorí sa chceli venovať záhradkárstvu, založili sme so skupinou
priateľov základnú organizáciu Slovenského

OMAPO, O.Z.
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zväzu záhradkárov, kde okrem prednášok sme
pre členov zabezpečovali aj ovocné stromčeky a sadenice viniča. Veľmi rád broskyne jem
a zaváram. Spomeniem aj skutočnosť, že počas
pôsobenia na škole som pre žiakov, ktorí mali
záujem o záhradkárčenie, založil krúžok, kde
som ich učil základy pestovania, očkovania a
ochrany stromčekov. Veľmi blízke mi bolo a aj
je recitovanie a spievanie.
Na záver z úprimného srdca ďakujem mojej
manželke za podporu a lásku, ktorú mi odovzdáva s veľkou ohľaduplnosťou a taktom.
Pán Čáni, vďaka za Váš čas, ktorý ste venovali nášmu rozhovoru.
zhovárala sa Ing. Tatiana Uličná

POSKYTUJE UŽ 19 ROKOV PREPRAVNÚ SLUŽBU V MIKROREGIÓNE PRIDUNAJSKO

Vážení spoluobčania, každoročne Vám
prinášame na stránkach obecného časopisu informáciu o výsledkoch a význame
prepravnej služby. Tí, ktorí pozorne čítajú
náš obľúbený spravodaj, si možno myslia,
že je to zbytočné. My si to, naopak, nemyslíme, pretože vždy niekto nový dostane do
rúk Lužniansky spravodaj a nájde dôležitú
informáciu o službe, ktorú možno práve
on potrebuje. Je to sociálna služba, ktorú
poskytuje občianske združenie OMAPO
v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v spolupráci s obecnými
úradmi mikroregiónu Pridunajsko od roku
2000. Zmluva o spolupráci, resp. o súčinnosti pri zabezpečení poskytovania a financovania sociálnej služby – prepravnej
služby je vyjadrením úspešného a dlhodobého verejno-mimovládneho partnerstva
medzi o.z. Omapo a obcami mikroregiónu
Pridunajsko.
Mikroregión Pridunajsko združuje obce
Dunajská Lužná, Hamuliakovo, Kalinkovo,
Miloslavov, Rovinka, ktoré sa nachádzajú
neďaleko Bratislavy, nie sú od seba príliš
vzdialené, čo podporilo možnosť realizácie projektu – zriadenie prepravnej služby
prostredníctvom sociálneho taxíka v septembri 2000.
Demografický vývoj spoločnosti vo
všeobecnosti smeruje k zvyšovaniu podielu postproduktívnej časti obyvateľstva,
nevynímajúc daný mikroregión, kde táto
kategória predstavuje 25 %, a bude mať
zvyšujúci trend. Preto je opodstatnené pripravovať projekty, ktoré pomôžu aj v živote seniorov. Je to najpočetnejšia cieľová
skupina, ktorá túto službu v mikroregióne
využíva, ale aj v našej obci, viac ako 62 %,
čo predstavuje 561 prepravených osôb.

Prepravná služba je určená cieľovým
skupinám občanov mikroregiónu
- občanom so zdravotným postihnutím
- seniorom
- invalidným dôchodcom
- rodičom s deťmi.
Ide predovšetkým o občanov, ktorí nie
sú spôsobilí premiestniť sa k vozidlu hromadnej dopravy, nastupovať a vystupovať
z neho, zvládnuť situácie počas prepravy,
či orientovať sa v cestnej premávke, ale aj
o občanov, ktorí sa nachádzajú po úrazoch,
či sú onkologickí pacienti alebo dlhodobo
chorí. V ostatnom období sa využíva aj
preprava pre občanov na invalidných vozíkoch.
Prevádzka je finančne zabezpečená
prostredníctvom príspevkov jednotlivých
obcí vo výške cca 68 %, podľa odsúhlaseného algoritmu. Občania Dunajskej Lužnej
prispeli participujúcou čiastkou poberateľa
služby – v roku 2018 v priemere 0,16 eur
na 1 km. Ďalším neodmysliteľným zdrojom
financovania prevádzky tejto služby boli
príspevky získané v rámci 2% z daní a zo
sponzorských darov. Významným príspevkom bola čiastka PD Úsvit, za ktorú v mene
prijímateľov služby ďakujeme.
Pozitívne zmeny, ktoré pre občanov
realizovaný projekt prináša, sú najmä
v skutočnostiach, že prepravná služba je
poskytovaná predovšetkým pre zdravotne ťažko postihnutých občanov, ktorým
zabezpečujeme transport do zdravotníckych zariadení nielen ako samotnú dopravu, ale aj so sprievodcovskou službou do
verejných inštitúcií. Sprievodcovskú službu v mnohých prípadoch vykonáva vodič
najmä pre osamelých občanov. Pre nich
(najmä seniorov ) je to odstránenie pocitu

nepotrebnosti, pretože ich v rámci rôznych
kultúrnych a spoločenských aktivít prostredníctvom tejto služby môžeme na ne
dopraviť, a taktiež myslíme aj na rodičov s
deťmi. Tí sa nemusia s kočíkmi presúvať na
rôzne terapeutické cvičenia, či na rôzne iné
aktivity. Prepravná služba je stále žiadaná,
a to aj z dôvodu, že v mnohých prípadoch
ide nielen o odľahčenie príbuzných, ale
najmä o skvalitnenie života tých, ktorí
našu pomoc potrebujú. Dokazuje to aj
počet prepravených občanov z našej obce
v ostatných piatich rokoch, ktorý bol viac
ako 700 krát, tzn. takmer 2/3 z celkového
počtu poskytnutí.
V roku 2018 bola prepravná služba
poskytnutá našim občanom v 561 prípadoch.
Kde sa môžete dozvedieť o tejto službe viac a ako vlastne funguje?
Ak službu potrebujete, stačí, ak sa
najneskôr deň vopred skontaktujete
s manažérkou prepravnej služby na tel. č.
0907 365 572, ktorá Vám poskytne informácie o tejto službe. Cenník prepravnej
služby je k dispozícii aj na obecnom úrade,
resp. aj na webovej stránke obce www.dunajskaluzna.sk/občan/Omapo-prepravná
služba.
Záverom chcem aj touto cestou vyjadriť poďakovanie za ústretovosť poslancom
OZ, starostovi obce v podpore tejto sociálnej služby, ale aj zamestnancom o.z. –
vodičovi, p. Milanovi Crhovi a manažérke
prepravnej služby, p.Mgr. Andrejke Tesárikovej.
Oľga Reptová
VR a štatutárna zástupkyňa
o.z. OMAPO
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PREDSTAVUJEME NAŠU MLADÚ KRV – ROZHOVOR S NAŠIMI 3 NAJMLADŠÍMI OBECNÝMI POSLANCAMI
Páni, je 100 dní po voľbách, v ktorých ste dostali dôveru občanov a stali ste sa poslancami OZ.Skúste si spomenúť, ako ste
prežívali volebnú kampaň? Aká bola vaša predstava o práci poslanca?
Marián Reindl (MR): Volebnú kampaň
som prežíval veľmi zaujímavo. Najskôr som
ostatným kandidátom na poslancov zabezpečil propagáciu, a až potom sebe na záver
 .Ale vážne! Bolo to zaujímavé a hektické
obdobie v mojom neustálom osobnom kontakte a komunikácii s ľuďmi bez využitia sily
sociálnych sietí. Nebránil som sa však vlastnému zviditeľneniu na billboarde, čím som
Marián REINDL
si odprezentoval aj svoju prácu. Tento čas
mi ukázal iný smer, a teraz prežívam nadšenie z nových výziev. Svoj
čas už naplno venujem „poslanectvu“ a riešim veci. Rád by som
zmenil, ak sa to vôbec dá, myslenie a cítenie tých ľudí, ktorí majú
na život a fungovanie našej lužnianskej komunity averziu. Cítim v
sebe vodcovstvo, potrebujem riešiť a zaoberať sa zmysluplnými
vecami. Hlavný dôvod, ktorý ma viedol k tejto „službe“ občanom,
je zahĺbiť sa do problémov, ktoré sú údajne bezvýchodiskové. Riadim sa názorom: „všetko sa dá riešiť, len treba nájsť správny smer
a komunikačný prostriedok“ ... všetci sme len ľudia, a na každého
existuje „páka“.
Jozef Mertuš (JM): Zvláštnosťou tejto
volebnej kampane bola z môjho pohľadu
jej intenzita. Už len samotný počet kandidátov, množstvo interakcií i konfrontácií
na sociálnych sieťach, viacero volebných
stretnutí aj živá verejná diskusia. Napriek
tomu som úprimne rád, že v našom tíme
Fungujúca Lužná sme ju chápali skôr ako
vhodnú príležitosť podeliť sa s výsledkami
Jozef MERTUŠ, Mgr.
našej dlhodobej práce s našimi spoluobčanmi, a ponúknuť im naše sily aj do budúcnosti. Samostatnou, a
pre mňa osobne najpodnetnejšou, súčasťou tohto obdobia bolo
aj kreovanie volebného programu. Živím v sebe nádej, že aj zrozumiteľnosť a kvalita našej ponuky sa podpísala pod výborný volebný výsledok. Moja predstava o práci poslanca spočívala, a stále
spočíva, v možnosti pridať svoj hlas a svoju silu k naplneniu tejto
veľmi konkrétnej programovej vízie a skvalitneniu života v Dunajskej Lužnej.
Ivan Jurczazak (IJ): Začal by som asi, ako
som prežíval volebnú kampaň. Bral som to
ako novú výzvu. Keď ma oslovilo pár ľudí
s otázkou, prečo nejdem do volieb, povedal som si, že ma poznajú, vedia, aký som,
a veria, že by som bol prínosom. Po návrate zo zahraničia som nečakal, že by som sa
mal stať poslancom. No keď človek neskúsi,
nevie. Opak sa stal skutočnosťou. Som veľIvan JURCZAZAK
mi šťastný, že mi ľudia dôverujú a nezabudli, kto je Ivan Jurczazak . Dunajská Lužná je miestom, pre ktoré
som sa vrátil z ďalekej Kanady. Od narodenia tu žijem a poznám
skoro každú časť. Poznám veľké množstvo ľudí. Samozrejme, ešte
nie všetky ulice, ktoré sú nové, no určite sa časom všetky naučím...
(smiech). Moju mini kampaň som viedol na svojej stránke @Ivan
Jurczazak za Dunajskú Lužnú. Nikde som neprezentoval sľuby, ktoré
by som sám nedokázal splniť. No budem sa vždy snažiť urobiť všetko to najlepšie pre ľudí, zastávať nielen mojich voličov a deti v našej
obci. V dnešnej dobe to nie je o sľuboch, dokážeme všetko. Tesne po zverejnených výsledkoch po telefonáte od Maroša Reindla

som ani neveril výsledku. A k tomu ten počet vašich hlasov! Chcem
tu vysloviť veľké poďakovanie a zároveň prísľub, že zostanem taký
Ivan akého každý pozná. Dovtedy som mal predstavu o „službe“
poslanca podobnú s realitou, ktorá tu je, no miestami som čakal
viac. Moja filozofia je poctivosť, ekonomickosť, ekologickosť, a v neposlednom rade praktickosť. Pracujeme dlhé hodiny, a veľkú časť
z nášho voľného času venujeme tomuto poslaniu. Verím, že ľudia
ocenia túto snahu, a pochopia, že nie všetky rozhodnutia sú jednoduché a stoja za množstvom zákonov a podmienok, ktoré treba
splniť. Sám nemám všetko, postupne si plním svoje predstavy a sny.
Je to na dlhé trate, no vždy verím v ich naplnenie.
Ako hodnotíte celkové volebné výsledky v obci?
MR: Beriem to ako voľbu občanov. Verím, že ak prídu strategické rozhodnutia, tak budeme ako väčšina jednotní a budeme rozhodovať v prospech všetkých občanov.
JM: Na túto otázku som už čiastočne odpovedal v predchádzajúcej odpovedi, myslím, že občanov presvedčil dôveryhodný program a aj personálna kredibilita. Azda jediná výhrada, resp. prianie
k výsledku je, že by som tam úprimne veľmi privítal dámy. Veľmi
mi v zastupiteľstve chýbajú, často by som privítal ženský pohľad na
vec. Takto to supluje aspoň pani prednostka.
IJ: Volebné výsledky môžem hodnotiť až neskôr, keď sa dostavia výsledky. Za mňa som bol prekvapený s výsledkom voči mojej
osobe.
Zaujíma ma skôr váš pohľad na možnosť vzájomnej spolupráce. V minulosti to nebola samozrejmosť, voľby nezriedka
namiešali takú osobnostnú i programovú skladbu poslancov, že
bolo takmer nemožné spolupracovať. Ostatné voľby ukázali (a to
nielen v našej obci, ale najmä vo veľkých mestách), že voliči dali
podporu tímovej kandidátke. Akoby chápali, že jednotlivec zmôže pri dosahovaní zmien len veľmi málo. Ako to vnímate u nás?
MR: Som otvorený spolupráci, ak budú aj ostatní členovia. Čakajú nás ťažké úlohy a riešenia, a tam sa ukáže, ako bude náš tím
kooperovať.
IJ: Určite môžem súhlasiť, a som za spoluprácu. Ako sa hovorí,
„viac hláv - viac rozumu“, a doplním „viac výsledkov“. Treba veriť,
že výsledkov lepších a výhodnejších pre našu lužniansku komunitu.
Rozhodne som aj za spoluprácu s okolitými obcami, čo by mohlo
priniesť zaujímavé projekty s krásnymi výsledkami. Som zástancom
názoru, že si treba pomáhať. Ako poslanec viem prispieť názormi
a skúsenosťami. Som ekonomicky zmýšľajúci mladý chalan. Optimalizujem vlastný život a tvorím si na základe optimalizácie svoje
ďalšie kroky. A teraz aj kroky poslanca obecného zastupiteľstva.
A sú ostatní členovia otvorení spolupráci? Predsa len by sme
už chceli vedieť viac, napokon, už máte za sebou schvaľovanie
rozpočtu, viaceré ďalšie stretnutia a rokovania.
MR: Zatiaľ to vidím a cítim pozitívne. Čas ukáže, problémy preveria. Ako nováčik v komunálnej politike sa „za pochodu“ učím,
počúvam a orientujem sa v samospráve. Ale ako podpredseda Komisie školstva, kultúry, mládeže a športu môžem povedať, že tento
náš tím poradného orgánu pre OZ je veľmi dobre zostavený.
JM: Myslím si, že spolupráca je nielen možná, ale zatiaľ aj hladká, až nadštandardná. Uvediem príklad. Pri príprave rozpočtu sme
pôvodne rátali s pomerne významným šetrením na kultúrne podujatia tak, aby za ušetrené prostriedky bolo možné zaobstarať novú
vzduchotechniku pre kultúrny dom. Po apeloch odbornej verejnosti sa úplne iniciatívne ponúkol kolega poslanec, dokonca mimo
nášho tímu FL. Zastavil sa na obecnom úrade, sám našiel voľné
prostriedky v jednej zo svojich programových priorít, a o pár minút
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sme už mali mail, že 10 000 € sa na kultúru našlo, a naše podujatia
nie sú ohrozené. Podobných príkladov je za ten krátky čas mnoho,
myslím, že aj pohľad na výsledky hlasovania hovorí jasnou rečou.
Samozrejme, každý z nás si do OZ priniesol svoj vlastný program,
návrhy a priority, ale to podstatné sme pretavili do programového
vyhlásenia, a myslím, že na jeho plnení je široká zhoda všetkých 11
poslancov. Vidím veľký potenciál na to, aby to tak aj zostalo.
Každý z vás má svoje top priority. Ktoré sú tie vaše 3?
IJ: Priorít mám viac, ale tieto sú pre mňa najdôležitejšie: 1.
Školstvo (strava detí, miesto pre vzdelanie detí, voľnočasové aktivity pre deti a iné); 2. Bezpečnosť (polícia, kamery, dopravná bezpečnosť, bezpečnosť detí); 3. Občianska vybavenosť a separovanie
odpadu.
JM: 1. Bicyklujúca Lužná – stojany na bicykle, cyklotrasy k vlakovým staniciam, bikesharing. 2. Príjemná Lužná – príjemné životné
prostredie, obecný park, lavičky, ihriská, zeleň, revitalizácie verejných priestorov. 3. Estetická Lužná – minimalizácia vizuálneho smogu a reklám.
MR: 1. Bezpečnosť – kamerový systém, lepšia funkčnosť policajného zboru a obecnej polície. 2. Komfort – cyklotrasa, informovanosť pre ľudí, chodníky, služby ľuďom a školstvo – vyriešiť alarmujúci problém nástupu detí do škôl.3. Voľný čas – ihrisko Jama
ako relaxačná zóna pre občanov, detské ihriská, zeleň, táboriská za
hrádzou.
Vo voľbách úspešne zarezonoval slogan Fungujúca Lužná. Ponúknem vám teraz na premýšľanie do diskusie iný: „Ohľaduplná
Lužná“. Rozmeňme si ho na drobné a povedzte, čo si pod ním ako
prvé, druhé a tretie predstavíte? Zaujímajú ma konkrétne situácie.
IJ: Je mi veľmi blízke vcítiť sa do problémov druhých ľudí. Toto
obdobie poslaneckej služby mi ešte tento rozmer empatie rozšíril.
Ľudí trápi veľa vecí, niektoré sú maličkosti a veľmi ľahko riešiteľné.
No sú problémy, ktoré nám sťažujú život, nevieme si s nimi poradiť.
Mali by sme byť dostatočne informovaní o možnostiach, právach,
povinnostiach. Platíme dane, sme hrdí obyvatelia Dunajskej Lužnej, preto by obec mala byť ústretovou, pomocnou a ohľaduplnou.
Nie je jednoduché vybrať konkrétnu situáciu, ktorú by som riešil
v duchu Ohľaduplnej Lužnej. Čo však pri fungovaní obce má veľký
vplyv na vybavenosť, služby, komfort, zdravie, inštitúcie atď., budú
rozhodne financie. Peniaze vždy boli, sú a budú citlivou témou –
nielen v rodinách, ale aj v širšom kontexte. Ak bude obec správne
hospodáriť, bude to Fungujúca Lužná. Keď bude obec optimalizovať náklady, bude viac prostriedkov pre lepší a jednoduchší život,
bude to Ohľaduplná Lužná. Nuž, jednoducho napísané: pre všetkých tu bude prístupná a kvalitná lekárska starostlivosť, bezpečnostný program, opravené chodníky, škola, škôlka, školská jedáleň,
centrum voľného času, obecná polícia, poriadok na uliciach, kultúrne akcie, príspevky pre dôchodcov a matky, sociálne slabé rodiny
a mnoho iného.
Žijeme v 21. storočí. Vychádzajúc z toho, čo som napísal, si myslím, že na pozíciu „obecného finančníka“ je nutné zamestnať skúseného kvalitného človeka.
MR: „Fungujúca Lužná“ veľmi intenzívne zarezonovala v širokom povedomí ľudí. Výsledky volieb potvrdili správnosť ísť do
kampane ako silná skupina. Všetko má ale svoje „za“ a „proti“.
Na konci volebného obdobia bude záverečné účtovanie, a tam sa
môže ukázať, či to bola dobrá voľba. Som však presvedčený, že aj
tento silný tím 7 poslancov potrebuje spoluprácu v podobe názorov, myšlienok a skúseností nás ďalších 4 poslancov, prípadne našu
zdravú oponentúru. Verím, že budeme fungovať ako zohratá futbalová 11-ka na čele s „trénerom = starostom“ pre blaho všetkých
občanov.“Ohľaduplná Lužná“ (OL) – by mohla byť v mojom ponímaní rešpektom, slušnosťou a porozumením ..
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Dlhodobým problémom obce je doprava, školstvo a ďalšia nedostatočná infraštruktúra. Prapôvod týchto vážnych problémov
ale je, že sa tu všetko za pochodu „láta a lepí“ bez dlhodobých,
vopred premyslených logických systémových krokov. Všetko, čo na
nás „vyskakuje“ v podobe každodenných sťažností ľudí napríklad
na sociálnych sieťach, je pozostatkom doby nie tak dávnej, kedy sa
stavebné pozemky rozdávali „ako deťom cukríky“. Nafúknuť cestu
teraz nevieme, a poschodové vlaky či bicykle nie sú 100% riešením tohto stavu. Aj železničné trate majú svoje limity, cyklotrasy
nemáme vybudované, „lebo súkromné pozemky“, atď. A tak OL by
mohla do procesu riešenia vstúpiť aj s:
Rešpektom voči spoločným finančným prostriedkom. Nedovoliť prijímať z môjho pohľadu zúfalé rozhodnutia, ktoré budú obec
stáť obrovské peniaze (viď rekonštrukcia ZŠ Biely dom)
Slušnosťou voči všetkým občanom, nielen voči tým, ktorí nás
volili. Slušnosť by mala vládnuť medzi vedením obce – obecným
zastupiteľstvom, starostom obce a zamestnancami obecného úradu. Lebo len vo vzájomnej dôvere a slušnosti sa dajú presadzovať
dobré myšlienky. Takto tomu, podľa môjho názoru, nebolo v predchádzajúcom volebnom období.
Porozumením voči osobným príbehom ľudí, cítiť ich starosti
a byť im nápomocnými.
Takto by sme mohli celoplošne rozšíriť „dobrý vírus“ ohľaduplnosti. Super správou je, že na dobré vírusy nie je žiaden protiliek ...
JM: Problém, ktorý považujú obyvatelia našej obce za najväčší,
je nepochybne doprava. Lužná má výhodu v podobe svojej polohy na jednej z hlavných tepien vstupujúcich do Bratislavy, ktorá sa
v určitej dobovej konštelácii a v istej súvislosti obrátila proti nám.
Ja si napriek tomu myslím, že je to stále jedna z našich najväčších
výhod. V prvom rade musíme urobiť všetko pre to, aby sme zmenili
svoj pohľad na samotný spôsob dopravy a dochádzania, presedlať na vlaky, bicykle, a vytvoriť pre to čo najlepšiu infraštruktúru.
V rámci toho realizovať opatrenia: Študentský autobus na vlakové
stanice, cyklotrasy, posilňovanie povedomia o spojoch hromadnej
dopravy. Ďalej chceme pokračovať v hľadaní možnosti, ako našim
obyvateľom umožniť napojenie na Košariskú a Vinohradnícku ulicu
aj mimo hlavnej cesty I/63. V druhom bode považujem za prospešné posilniť systém povoleniek, a pre našich obyvateľov dobudovať
aj niektoré paralelné cesty, umožňujúce okruhovú dostupnosť kľúčovej občianskej vybavenosti - školy, pošty, zdravotného strediska
atď. Mnohé z týchto krokov sú inkorporované už v programovom
vyhlásení starostu a OZ.Ohľaduplná Lužná - v celej slovenskej spoločnosti, podľa môjho názoru, možno badať určitú rozhádanosť a
polarizáciu, nie je to záležitosťou len našej obce. Niekedy mám pocit, akoby prebiehala občianska vojna bez zbraní. Ľudia si vyberajú
tábory a zaujímajú vyhranené stanoviská voči tým, ktorí nezdieľajú
ich pohľad na svet. Takýto prístup je pre každú spoločnosť nesmierne paralyzujúci a oslabuje schopnosť ľudí spolupracovať.. Odpoveďou na tieto trendy je práve ohľaduplnosť, resp. schopnosť aktívne
si načúvať a usilovať sa o empatiu. Napríklad u nás v obci viem o
časti obyvateľov, ktorí nechápu potrebu investovať tisíce eur do infraštruktúry obecného rozhlasu, pretože máme obecnú aplikáciu
a tiež internet. Je to pre nich skrátka prežitok. Na druhej strane
stoja starší občania, pre ktorých ide o významný informačný kanál,
a neradi by sa ho vzdali. Iný príklad, väčšina obyvateľov dochádza
za prácou do Bratislavy a zúfajú si z neutešenej dopravnej situácie. Pritom viacerí obyvatelia našej obce sa obávajú sprístupniť
ulice, na ktorých žijú pre potreby lepšieho dopravného spojenia.
Vice versa, cestujúci spoluobčania by zase mohli rozptýliť ich často
opodstatnené obavy ohľaduplnejšou jazdou. Priamo v našej obci
sú stovky príkladov, kedy by sme ako kolektív mohli z ohľaduplnosti
nesmierne profitovať.
Rozhovor pripravil a otázky
kládol Peter Paľaga
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MALÝ VEĽKÝ MUŽ

opakovateľný zážitok sme účinkujúcich
odmenili standing ovation a protagonistovi sme poslali kyticu červených ruží
s poďakovaním.
V uplynulom fašiangovom čase sme
sa stretli v piatok podvečer, 22. februára, aby sme pokračovali v tradícii pripomienky na fašiangy v živote našich predkov. Na úvod stretnutia nám spestrili
chvíle naši známi, mladí priatelia z folklórneho súboru Vienok z Bratislavy. Ťažko sa opisuje atmosféra, ktorú nastolili
tónmi hudby a spevu nielen z lokality
kopaníc, ale aj z iných kútov Slovenska.
Na všetkých tvárach účastníkov stretnutia bola radosť, a snažili sa s nimi spievať
to, čo z ich repertoáru vedeli. Naša vďaka v podaní neutíchajúceho potlesku
nemala konca. Program nášho stretnutia pokračoval príhovorom zástupcu starostu obce, pána Németha, ktorý nám
okrem iného odovzdal aj pozdrav od
pána starostu. Nasledovala časť zhodnotenia našej minuloročnej práce a prezentácia aktivít v roku 2019. V stručnosti
uvádzame naše plánované aktivity:
– jarné upratovanie Parku M. R. Štefánika – apríl
– vlastenecká pochôdzka pri príležitosti spomienky 100. výročia tragickej smrti M. R. Štefánika – 2. mája
– 4. 5. zájazd na Košariská, Priepasné,
Bradlo
– spoluorganizácia futbalového turnaja s OFK a MO MS o pohár M. R.
Štefánika 18. mája dopoludnia na
futbalovom štadióne
– 30. 5. – pokračovanie v projekte „Poznávame svoju históriu“ zájazd do
Nitry
– 21. júla – účasť na spomienkovej
slávnosti pri 139. výročí narodenia
M. R. Štefánika – Košariská, Priepasné, Bradlo
– október – pripomienka 101. výročia
vzniku prvej štátnosti

Vážení a milí priatelia, každý rok prežívame
rôzne jubileá, bolo tomu tak aj minulý rok – pomenovaný bol rokom „osmičkovým“. Jubileá
nám pripomenuli radostné, ale aj presmutné
momenty v živote našej spoločnosti. V mnohých
z nás však ešte doznievajú spomienky na storočnicu vzniku našej prvej štátnosti, ktorá uzrela
svetlo sveta po skončení prvej svetovej vojny,
dňa 28. októbra 1918. Mali sme možnosť si túto
významnú udalosť pripomenúť aj u nás v obci
a vzdať hold spoluzakladateľom prvej štátnosti.
Veď napokon sa nám to aj patrilo, pretože mnohí naši predkovia z časti Nové Košariská boli jeho
rodákmi, a my, ich potomkovia, sa k nim hrdo
hlásime, takže aj my sme jeho rodákmi. Rodákmi
Dr. Generála Milana Rastislava Štefánika, (narodil sa na Košariskách, odkiaľ prišli na Dolniaky
naši predkovia pred takmer 74 rokmi) jedného
zo spoluzakladateľov prvej ČSR, ktorý spoločne
s ostatnými spolupracovníkmi, najmä s prof. T.G.
Masarykom a E. Benešom, takpovediac priniesli
– vybojovali slobodu.
Tento rok si pripomenieme tiež významné
výročia. Radostné – 30. výročie Nežnej revolúcie
17. novembra. Tá nám prinavrátila po mnohých
rokoch neslobody – slobodu. Smutné – 100. výročie tragickej smrti Dr. generála M. R. Štefánika,
ktoré si pripomenieme 4. mája.
Pobočka Spolku rodákov M. R. Štefánika pre
rok 2019 pripravila pre svojich členov mnohé aktivity, ktoré priamo, či nepriamo súvisia s uvedeným výročím.
V stredu 20. februára 2019 sme navštívili Radošinské naivné divadlo, aby sme vzhliadli hru
s pesničkami, takmer muzikál o M. R. Štefánikovi – mužovi nevšedných činov, ale aj o človeku,
ktorému nič ľudské cudzie nebolo. Hru s názvom
Malý veľký muž napísal protagonista RND Stanislav Štepka a spolu s hercami RND a SĽUKom
vrátili Štefánika z pamätníka do života. Stali sme
sa svedkami nielen vzdania úcty, ale hra nám rozšírila poznanie jeho životného diela a prinútila
nás uvažovať o mieste a poslaní talentu a osobnosti v spoločnosti. V tom nám pomáhal humor
Pripomenuli sme si aj 10. výročie
radošincov, ktorý nevyznel ironizujúco, ale priblíexpedície Spolku rodákov do Polynézie,
žil nám jeho optimizmus, šarm, humor a krásne,
konkrétne na Tahiti, ktorej sa zúčastnili
nevšedné, až romantické vízie, ale aj smutné
aj naši členovia pp. Andrea Tesáriková
chvíle v jeho bohatom, ale krátkom život. Za nea Miloslav Repta, pri príležitosti 100. výročia uvedenia do prevádzky observatória na Tahiti. Potom začala neformálna
časť nášho stretnutia. V nej nosili členky
a členovia na stoly tradičné fašiangové
dobroty (najmä šišky, Božie milosti alebo ak chcete fánky – či triesky, sadelníky
so slivkovým lekvárom, bábovky, pagáčiky a iné sladké a slané maškrty), ktorými
prispeli takmer každý spôsobom, akým
vedeli. Jedni napiekli, ostatní prispeli
finančne, druhí pomáhali pri organizá-

cii, pri upratovaní, pri výbere členského
a podobne. Všetkým členkám a členom
(bol by to dlhý zoznam) patrí úprimná
vďaka a medzi nimi aj pani Némethovej
a jej kolektívu za vynikajúcu kapustnicu.
Pri ďakovaní a lúčení sme nezabudli ani
na tých, ktorí vedú a vozia talentované
deti a mládež na netradičné vystúpenia,
aby tak šírili radosť a spev.
Čo ešte na záver dodať: M. R. Štefánik, rodák, významná osobnosť novodobých slovenských dejín, symbol, o ktorom my, štefánikovci, často a s hrdosťou
hovoríme. Avšak, ak sa pozrieme okolo
seba, trochu zapochybujeme, že to nie
je tak vo všeobecnosti. V uplynulom
roku vyšlo o ňom niekoľko kníh, vznikli
dve divadelné predstavenia, nakrúca sa
film, ktorého premiéra by mala byť na
jeseň, konalo sa mnoho podujatí rôzneho charakteru na jeho počesť. Toto
všetko však nevytvára základ všeobecnému záujmu v takom rozsahu, ktorý
by si jeho osobnosť zaslúžila. Hoci u nás
v obci sa uskutočnili – futbalové turnaje, výtvarná súťaž, stretnutia mládeže
v knižniciach, rôzne behy, na bicykloch,

akináfetŠ .
ynláutka hco

výstupy na vrchy, zájazdy a podobne.
Sme jedno z mála ohnísk, ale možno sa
rozhoria aj iné.
Ďakujem všetkým, ktorí rôznym
spôsobom prispeli k príprave, a mnohým za aktivitu počas uplynulého roka,
a prosím, aby ste v práci neustávali. A už
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len niekoľko faktov: naša členská
základňa dosiahla počet 110 členov. Členský príspevok je 3 eur.
V uplynulom roku nás opustila p.
V. Kroupová, rod. Mosnáčková a
začiatkom tohto roka nás opustili pp. Milka Hrajnohová, rod. Sadáková, Anka Hrajnohová, dcéra
kostolníčky Z. Hrajnohovej a dlhoročný, zakladajúci člen Spolku rodákov M. R. Štefánika na Košariskách, pán Ján Kyščiak. V nedávnych
dňoch sa dožila naša členka, pani
Viera Ivanová, (t.č. žijúca v penzióne v Senci, pravnučka bratranca M.
R. Štefánika, Dr. Dušana Fajnora,
ktorý v rokoch 1930-1933 pôsobil
ako biskup ECAV na Slovensku )
významného životného jubilea, 90
rokov. Dňa 19. marca sme ju boli
osobne pozdraviť.
Ďakujeme aj obecnému zastupiteľstvu za schválenie dotácie na
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Vážení spoluobčania,

našu činnosť v roku 2019, ktorú využijeme v zmysle nášho programu
a plánu k zviditeľneniu osobnosti
M. R. Štefánika, ale aj našej obce.
Oľga Reptová,
predsedníčka pobočky Spolku rodákov M. R. Štefánika v D. Lužnej
Foto: A. Tesáriková, M. Tesárik.

Vláda SR vyhlásila tento rok za rok M. R. Štefánika
pri príležitosti 100. výročia jeho tragickej smrti.
Aj naša obec sa hlási k tomuto výročiu mnohými
aktivitami, o ktorých nájdete informácie najmä
v správe pobočky Spolku rodákov M. R. Štefánika.
Dovoľte, aby sme v mene všetkých Vás poslali
odkaz Štefánikovi v podobe časti textu piesne
z hry Malý veľký muž, ktorého autorom je pán
Stanislav Štepka.

Odkaz Štefánikovi
Spí kdesi v dávnych epochách
nadaný veľký muž,
čo bolo jednou z jeho snáh
na hviezdach hľadať súš.
Nezloží nik naňho pieseň,
nebude o ňom vtip.
Pretrváva po ňom len sen
v tieni národných líp.

ŠTEFÁNIKOVSKÉ „PAMÄTI“
NA STARÚ DUNAJSKÚ LUŽNÚ
V tomto roku si pripomíname 100 rokov od tragickej smrti gen. dr. M. R.
Štefánika (1880 – 1919) a jeho troch talianskych sprievodcov 4. mája
1919 v Ivanke pri Dunaji. Vedec, stratég, generál, legionár, zakladateľ
ČSR a i. , ak nie ako inak , mal dva dokázateľné okamihy v živote spojené
s Dunajskou Lužnou. V roku 1889 (teda pred 130 rokmi) ho otec viedol
kolo nás do Šamorína, aby sa tam podučil na evanjelickej fare po maďarsky
z dôvodu jeho neskorších štúdií v Sarvaši v Maďarsku (1894). U nás od 17.
storočia sídlil ev. a.v. . cirkevný zbor (kostol z r. 1814), nie je vylúčené, že
ho na svojich potulkách v okolí aj navštívil. Po svojom strastiplnom živote
v Európe, Ázii i Amerike sa 4. mája 1919 z talianskeho Udine približne po
11:15 hod. vracal na Slovensko na lietadle Caproni, hľadajúc pristávaciu
plochu vo Vajnoroch, čo sa ukázalo ako problém. Preto hľadal pristávaciu
plochu ďalej. Boli to posledné minúty jeho života, keď hľadajúc miesto
pristátia ponad Vrakuňu , Podunajské Biskupice, blízo k Rovinke (Czeolle)
a dnešnej severne časti Dunajskej Lužnej (Mišerd) videl z výšky naposledy
svoju rodnú zem, a pohľad si odniesol vari do neba spolu s talianskym
sprievodom. Po komunistickom zákaze spomínať M. R. Štefánika (stal sa
kritikom Leninského a Stalinského komunistického Ruska) mu MO Matice
slovenskej , OÚ, ECAV a sponzori na túto počesť postavili v roku 1992
pamätnú tabuľu, v roku 1998 pomník z travertínu priamo z Bradla (jeho
hrobu) s bustou v obci pri evanjelickom chráme ako príklad obecnej
ekumény. Od roku 1992 si ho nepretržite v Dunajskej Lužnej, Šamoríne
i Ivanke pri Dunaji uctievame pietnou Vlasteneckou pochôdzkou po
slovenskom juhu, ostatné roky aj so ZŠ, kde sa ročne zúčastní vo všetkých
uvedených lokalitách cca 700 žiakov a hostí vždy okolo 4. mája každého
roku... – Verme, že táto spomienka na neho a jeho talianskych priateľov
neutíchne. Nech ich Pán opatruje vo svojom náručí.
Stanislav Bajaník
foto: archív MO MS a J. Mertuš
horná fotografia: tabuľa M. R. Štefánikovi z roku 1992
dolná fotografia: odhaľovanie busty v roku 1998

Prosím, prepáč,
človek veľký,
náš starý hriech
dávnoveký:
žiť bez predkov
a s pamäťou
veľmi riedkou.
Váš duch nám malosť premeral.
To je vaša stopa.
Prepáčte nám, pán generál,
Naše mnohé fó pa.
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K „TERCHOVSKEJ REPUBLIKE“
Po vlaňajších osmičkových výročiach, k 100. výročiu tragickej smrti M.R. Štefánika (1919), sa v spomienkach Terchovcov, predkov tu
žijúcich potomkov, zachovala jedna menej známa „povojnová epizóda“ z roku1918, na ktorú ma upozornil kolega, priateľ a historik P. Cabadaj, inakšie autor poslednej monografie o Terchovej z roku 2018. Ako k nej došlo? Niektorí starí Terchovci narukovaní v I. svetovej vojne
(1914-1918), najmä v tzv. Trenčianskom drotárskom pluku, boli okrem iného účastníci najväčšej vojnovej slovenskej vzbury v I. svetovej
vojny v Kragujevci –Srbsko (1918). Z Terchovcov a Belanov zo 44 odsúdených boli popravení Martin Cingel – Martinčo, Terchová, Matej
Frniak, Belá pri Varíne. Z talianskeho, ruského, francúzskeho frontu sa po novembri 1918 vracali domov vojaci, aj známy A. Chvastek.
Istého okamihu sa, vďační za prežitie vojny, stretli v krčme u žida Buksbauma, užili si prvé dni slobody a možno ani nevediac, že pred nimi
v Petrohrade (1914), v Clevelande (1915), v Moskve a v Kyjeve (1916), v Pitsburgu (1918) už žiadali Slováci dospieť spolu s Čechmi k Slovenskej autonómii v rámci ČSR po skončení I. svetovej
vojny. Za tým stáli slovenskí politici, kňazi, podnikatelia, drotári, legionári
a iní. V krčme v Terchovej
u žida Buksbauma vyhlásili terchovskí vojnoví vyslúžilci v roku 1918
„Terchovskú
republiku“,
ako to dokladá v spomienkach (1987) Terchovčan
– Argentínčan K.K. Geraldini... Dalo by sa povedať,
že takzvanú „Terchovskú
republiku“ dodnes nikto
A. Chvastek
nezrušil, a či patrí k nastupujúcim republikám, to je sofistická otázka. Možno aj
preto, že ju vyhlásili pod heslom: „Nie kráľa, ale republiku“. Česť ich pamiatke.
Stanislav Bajaník
Foto: J. Mertuš
Pomník padlým Slovákom v Kragujevci 1918

HASIČI A ROK 2018
Do pôsobnosti Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Pezinku patria okresy Pezinok (17
obcí) a Senec (29 obcí). V uplynulom
roku vykonali hasiči v týchto dvoch
okresoch spolu 643 výjazdov k rôznym
udalostiam. Pri požiaroch zasahovali 138
krát v okrese Pezinok a 135 krát v okrese
Senec. Výjazdov k dopravným nehodám
bolo spolu 183 ( 58 v okrese Pezinok a 125
v okrese Senec). Zásahov, pri ktorých bola
poskytnutá technická pomoc – odstraňovanie padnutých stromov, asistencia polícii, otváranie bytov, bolo spolu 149. Pri
úniku nebezpečných látok zasahovali hasiči 6 krát. Pre zvýšenie odborných znalostí
a fyzickej zdatnosti uskutočnili a zúčastnili
sa šestnástich taktických a previerkových
cvičení.
Celková priama škoda pri požiaroch
bola 360 400 €. Rýchlym a profesionálnym zásahom uchránili hasiči pri požiaroch
hodnoty v celkovej sume 5 720 700 €.
Medzi časté príčiny vzniku požiarov
patria aj naďalej vypaľovanie trávy a suchých porastov, spaľovanie odpadov a odpadkov.
O tom, že profesionálni hasiči sú v dobrej fyzickej kondícii, svedčia aj ich úspechy
v krajskom kole v hasičskom športe, kde

získali prvé miesto v celkovom poradí a
postúpili na Majstrovstvá Slovenska v hasičskom športe.
Súčasťou okresného riaditeľstva je oddelenie požiarnej prevencie, ktoré vykonáva kontrolnú činnosť u právnických a fyzických osôb - podnikateľov, v obciach vo veciach zvereného výkonu štátnej správy na
úseku ochrany pred požiarmi, posudzuje
projektové dokumentácie stavieb z hľadiska požiarnej bezpečnosti, zúčastňuje sa kolaudačných konaní, prejednáva priestupky
voči fyzickým osobám a ukladá pokuty za
porušenie predpisov na úseku ochrany
pred požiarmi.
Za obdobie roka 2018 bolo vykonaných
spolu 206 protipožiarnych kontrol, pri
ktorých bolo zistených 891 nedostatkov.
Hlavným zameraním kontrolnej činnosti v
uplynulo roku boli subjekty zaoberajúce sa
poľnohospodárskou výrobou. V súvislosti
s týmto zameraním bolo vykonaných 25
tematických protipožiarnych kontrol, pri
ktorých bolo zistených 40 nedostatkov. Pri
kontrolách boli uložené 2 pokuty právnickým osobám a 3 blokové pokuty občanom.
V oblasti stavebnej prevencie (územné,
stavebné, kolaudačné konania) vydalo okresné riaditeľstvo 1452 stanovísk. Na obciach bolo vykonaných 5 komplexných a 7

následných kontrol.
V preventívno - výchovnej oblasti okresné riaditeľstvo zabezpečilo rôzne akcie
pre deti, mládež a verejnosť. V spolupráci
s Dobrovoľným hasičským zborom Pezinok
- mesto, Policajným zborom SR, Mestskou
políciou Pezinok a Malokarpatským múzeom v Pezinku boli zorganizované oslavy
svätého Floriána – patróna hasičov, ktoré
sa uskutočnili na námestí v Pezinku, kde
bola prezentovaná práca hasičov, technika
a ukážky polície. V priebehu celého roka
vykonávali príslušníci okresného riaditeľstva besedy so žiakmi spojené s ukážkami
práce hasičov a techniky, a taktiež exkurzie na hasičských staniciach v Pezinku a v
Senci..
Preventívno-výchovnými akciami by
sme chceli prispieť k informovanosti detí a
občanov o náročnej práci hasičov aj v roku
2019.
Profesionálni hasiči prajú občanom v
tomto roku veľa zdravia, šťastia, lásky a porozumenia, a aby sa s hasičskou technikou
stretávali iba na ukážkach, cvičeniach a súťažiach, a aby pomoc hasičov potrebovali
čo najmenej.
Správa z OR Hasičského
a záchranného zboru v Pezinku
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CHRÁŇME SI NAŠU PRÍRODU
Jarné obdobie a s ním prichádzajúce otepľovanie je obdobím, kedy
sa zvyšuje nebezpečenstvo vzniku požiarov najmä v prírodnom prostredí.
Záhradkári v tomto čase začínajú robiť prvé práce vo svojich záhradkách
a vinohradoch. Odstraňujú starú vegetáciu, suché lístie, suchú trávu. Za
najjednoduchší spôsob odstránenia odpadu zo záhradiek a vinohradov
mnohí považujú spaľovanie, pričom pri tejto činnosti častokrát zabúdajú
na dodržiavanie základných požiarnobezpečnostných požiadaviek, a že
ide o krajné riešenie, ako sa odpadu zbaviť. Je dôležité si však uvedomiť,
že podľa zákona o nakladaní s odpadmi je spaľovanie odpadu neprípustné.
Opadané lístie, suchá tráva a suché odrezky zo stromov a vinohradov
sa ľahko zapália, a pri nekontrolovanom spaľovaní môže dôjsť aj k rozšíreniu ohňa, čím môžu vzniknúť veľké materiálne škody, a v ojedinelých
prípadoch aj k ujme na zdraví. Jeden z najsmutnejších prípadov sa stal v
tomto roku koncom mesiaca február, kedy pri spaľovaní takéhoto odpadu v obci Dubová prišiel o život 86-ročný občan.
Radi by sme vám preto pripomenuli základné zásady pri spaľovaní
horľavého odpadu. Spaľovať sa nesmie pri veternom počasí a pod porastom stromov. Je potrebné horľavé látky ukladať do menších, upravených
hromád v dostatočnej vzdialenosti, z ktorej neohrozia sálavým teplom,
prípadne odletujúcimi horiacimi časticami okolité objekty ani porasty. Pri
spaľovaní je potrebné mať vhodné hasiace prostriedky, pracovné náradie
na zabránenie rozšírenia ohňa a mobilný telefón na privolanie hasičskej
jednotky. Miesto spaľovania treba kontrolovať aj po ukončení spaľovania. Nikdy nenechávať ohnisko bez dozoru, nezakladať oheň v blízkosti
lesných porastov a nevypaľovať porasty!
Občania v mnohých prípadoch porušujú zákon o ochrane pred požiarmi a svojím nezodpovedným a ľahkovážnym konaním ohrozujú okrem
seba aj svoje okolie. Pri porušení zákona o ochrane pred požiarmi môže
byť občan riešený v priestupkovom konaní, kedy mu môže byť uložená
pokuta až do výšky 331 €.
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1. ROČNÍK SILVESTROVSKÉHO
BEHU NA MALINOVEJ ULICI
Dňa 31. 12. 2018 sa na Malinovej ulici v Dunajskej Lužnej
uskutočnil 1. ročník Silvestrovského behu, ktorého sa za pekného počasia zúčastnilo 13 bežcov, ktorí si v dobrej nálade odbehli
5 kôl okolo svojej ulice, zavŕšili tak rok 2018, a zároveň privítali
rok 2019, od ktorého očakávajú, že bude taktiež úspešný ako ten
predošlý, a že tak ako v roku 2018 sa na štartovej čiare stretnú aj
v roku 2019 ešte v hojnejšom počte. Uvedenú športovú udalosť
organizovali obyvatelia Malinovej ulice, a to Lukáš Čemba s manželkou Barborou a taktiež Róbert Chmeliar, ktorým sa chceme
touto formou zároveň poďakovať za chuť a ochotu zorganizovať
takéto príjemné podujatie. Ďakujeme.
Autor: Róbert Chmeliar

Správa z OR Hasičského
a záchranného zboru v Pezinku

VIANOČNÝ STOLNOTENISOVÝ TURNAJ
Putovný pohár Juraja Jánošíka, generálneho manažéra OFK a poslanca
BSK, získal 15. 12. 2018 víťaz kategórie
žiakov Tomáš Žilinčík.
Kategória žiakov 11-13-roční
1. Žilinčík Tomáš (2006)

6 5 1 15:7

2. Štrajt Maxim (2007)

6 5 1 17:5

3. Káčer Teo (2006)

6 4 2 14:6

4. Franko Martin (2005)

6 4 2 15:9

5. Žilinčík Filip (2006)

6 2 4 8:12

6. Hron Simon (2007)

6 1 5 6:18

7. Chorvát Samuel (2005) 6 0 6 2 18
Kategória dospelých
1. pani Káčer Jasna

7 7 0 21:0

2. Mikula Michal

8 7 1 21:3

3. Karkes Jozef

7 5 2 16:11

4. Gaľa Aleš

8 5 3 17:10

5.-7. Valo Michal (2007) 7 3 4 9:14
5.-7. Srnec Radovan

7 3 4 10:14

5.-7. Mička Lukáš (2005) 8 3 5 12:15
8. Sojka Miroslav

8 1 7 4:21

9. Žilinčík Tibor

8 0 8 0:24

Organizátori a sponzori:
MO MS, Obecný úrad, Základná škola, Obecný futbalový
klub, OZ OŠK Dunajská Lužná – oddiel stolného tenisu,
KKDH, firma Dobré jablká,
Združenie slovanskej vzájomnosti – Bratislava
riadenie turnaja:
Ivan Baláž, OŠK,
riadenie turnaja žiakov:
Bohumil Mička, OŠK,
riadenie turnaja dospelých:
Ján Beleš, OŠK,
podpora pri organizovaní:
Tomáš Pogáč, OŠK.
Hlavný organizátor:
Stanislav Bajaník,
MO Matice slovenskej
Ivan Baláž,
predseda OŠK DL,
oddiel stolného tenisu

2018

2018

Od roku 2002 naše zariadenie pomáha a podporuje
mladých dospelých z Detských domovov
k úplnej samostatnosti do reálneho života.
Naša organizácia sa aj v roku 2019 uchádza
o darovanie Vašich 2% z daní fyzických a právnických
osôb. Všetky potrebné údaje sú uverejnené aj na
oficiálnej internetovej stránke www.rozhodni.sk.
Darovaním 2% pomôžete k lepšej príprave osamostatnenia mladých dospelých v našom vzdelávacom centre.
číslo účtu: SK3511000000002663720075
právna forma: nezisková organizácia
kontaktná osoba: PhDr. Ján Herák
mobil: 0908/385 547
jan.herak@dvcno.sk 2019

2019

Ďalšie zaujímavé informácie o nás môžete získať
na našej internetovej stránke: www.dvcno.sk.
www.usmev.sk/sk/centra-pomoci/dvc-dunajska-luzna
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OFK DUNAJSKÁ LUŽNÁ
V JARNEJ ČASTI 2018 – 2019
OFK Dunajská Lužná a všetky jej družstvá (A mužstvo, ženy, mládežnícke kategórie) naplno vstúpili do jarnej časti futbalových súťaží ročníka
2018/19. Odohrajú v nej súťažné zápasy podľa rozpisu, ktorý si možno
vyhľadať na www.futbalnet.sk
OFK Dunajská Lužná, a najmä obecný futbalový areál, bude však v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch dejiskom týchto podujatí:
4.5. – 5.5.2019 sa uskutoční medzinárodný EAST – WEST CUP U 15
Women PREMIER EDITION
18.5.2019 sa uskutoční 2. ročník turnaja o pohár M.R. Štefánika v
kategórii U 13
22.5.2019 sa uskutoční v dopoludňajších hodinách olympiáda MŠ
31.5.2019 sa uskutoční v dopoludňajších hodinách olympiáda ZŠ
2.6.2019 sa uskutoční turnaj o pohár Generálneho manažéra Juraja Jánošíka v kategórii U 7
OFK Dunajská Lužná Vás srdečne pozýva na tieto podujatia!
Anton Košč
technický riaditeľ OFK

POZVÁNKA
MO MS, Obecný úrad, Základná škola, OFK,
KKDH, Stolnotenisový klub,
firma Dobré jablká – Dunajská Lužná,
Dom Matice slovenskej,
Združenie slovanskej vzájomnosti Bratislava

pozývajú
na tradičný a štefánikovský

Veľkonočný
stolnotenisový turnaj
o Pohár starostu obce
Štefana Jurčíka
a pamätný Pohár
M.R. Štefánika
venovaný Roku Slováka,
Slovana a Európana M.R. Štefánika
„Ja sa prebijem, lebo sa prebiť chcem“
M. R. Štefánik
Dňa 13. apríla 2019 (sobota),
9.00 hod.
Telocvična ZŠ v Dunajskej Lužnej
Disciplíny: Žiaci, dorast,
dospelí (neregistrovaní).
Organizátori pripravujú medaily, diplomy, ceny,
sponzorské dary pre víťazov a účastníkov.
Pozor! Do telocvične ZŠ výlučne v prezuvkách.
Tešíme sa na ďalšie tradičné stretnutie.
Za organizátorov
Stanislav Bajaník, MO Matice slovenskej

KULTÚRNE AKCIE APRÍL – JÚN 2019
Dátum
13. 04.
30. 04.
11. 05.
11. 05.
26. 05.
02. 06.
08. 06.
15. 06.
22. 06.

Podujatie
Hanička a Murko, divadielko
Stavanie mája
BMX pretek
O slniečkovej a dažďovej víle, divadielko
Cesta rozprávkovým lesom
Deň rodiny
Beh Dunajská Lužná
Detské divadielko
Jánske ohne

Organizátor / kontakt
www.mackastrakata.sk
Obec DL
Henky Riders a Obec DL
Rodinné centrum Daisy
www.aktivnadunajskaluzna.sk
Obec DL
www.aktivnadunajskaluzna.sk
Rodinné centrum Daisy
Obec DL

Miesto konania
MKS
Námestie sv. Martina
Jánošíková, za hrádzou
MKS
Jánošíková, vstup ihrisko Jama
Jánošíková, ihrisko Jama
Jánošíková, štart-cieľ Jama
MKS
Jánošíková, za hrádzou
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Milí bežci, chystáme pre Vás už 3. ročník nášho obľúbeného behu. Tento rok na vás čakajú aj novinky: Nordic Walking na
3 km a Hlavný beh v dĺžke plných 10km. Deti sa môžu tešiť na rôzne behy vo všetkých vekových kategóriách. Deti majú
štartovné pri registrácii vopred online zdarma. Už sa na vás tešíme, tak začnite trénovať!
Podrobné informácie nájdete na facebooku / Beh Dunajská Lužná a na web stránke občianskeho združenia
www.aktivnadunajskaluzna.sk. Prihlasovanie spustíme v priebehu apríla.
Športu zdar! Silvia a Mirka
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Lístky sa kupujú v deň podujatia v jame. Rezervácia vopred nie je nutná. Podrobné informácie nájdete na:
facebooku / Cesta rozprávkovým lesom Dunajská Lužná alebo na
web stránke občianskeho združenia www.aktivnadunajskaluzna.sk
Už sa na vás tešíme. Silvia a Mirka

CYKLO BNS, s.r.o., Orechová 121
(za pumpou GAS),
Dunajská Lužná 90042.
tel.: 0948 900 420
Predaj a servis bicyklov
a cyklo doplnkov.

CYKLO
BNS
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