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Uvítanie detí do života
Dňa 04.05.2019 sa konalo tradičné
„Uvítanie detí do života“. Pozvaných bolo
33 detí s rodičmi a svojimi najbližšími. Pán
starosta privítal hostí, nasledovalo veľmi
milé vystúpenie našich škôlkarov s pekným programom, za ktorý patrí im aj pani
učiteľke veľké poďakovanie. Po vystúpení
prebiehalo predstavenie novonarodených detí, gratulácia a odovzdanie kytičky
s malým darčekom. Tejto slávnosti sa zúčastnilo len 14 detí, čo nám je veľmi ľúto.
Približne rovnaká účasť bola aj po ostatné
podujatia.
Napriek úsiliu pracovníkov obecného
úradu a materskej škôlky nie je táto práca docenená . Privítali by sme radu alebo
názor, ako zatraktívniť toto podujatie, aby
prišlo čo najviac pozvaných hostí. Veď Tí
naši malí občiankovia si tú česť zaslúžia...
Zuzana Mészárosová
evidencia obyvateľstva
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Čo prinesie nový stavebný zákon
Vážený vlastníci stavieb v obci Dunajská Lužná,
rád by som vás informoval, že od roku 2020 sa má schváliť nový stavebný zákon. Považujem za dôležité Vás o tom
informovať, a nemyslím si, že je to predčasná informácia,
nakoľko v prípade schválenia nového stavebného zákona sa
to môže dotknúť viacerých obyvateľov obce.
Nepredpokladám, že by v obci Dunajská Lužná mal niekto
stavbu rodinného domu postavenú bez stavebného povolenia, ale viem si predstaviť, že môže byť viacero vlastníkov
stavieb, ktorí na svojich pozemkoch majú zriadené bez povolenia drobné alebo iné stavby. Drobnými stavbami, ktoré sa
mali povoliť na základe ohlásenia stavebníka stavby stavebnému úradu, sú najmä oplotenie, garáže, sklady, kuríny a iné
stavby, pokiaľ ich zastavaná plocha nepresiahla 25 m2 a ich
prevádzkou nie je ohrozené životné prostredie. Stavby nad
tento rozmer sa môžu a mohli stavať iba na základe stavebného povolenia a sú nimi všetky ostatné stavby mimo uvedených drobných stavieb, teda napr.: rodinný dom, prístavba alebo nadstavba rodinného domu, dostavba podkrovia,
stavby hospodárskej budovy, sklad, dielňa, stavba na chov
hydiny, ošípaných a ďalej rôzne iné stavby organizácií a pod.
Povolenie stavebného úradu teda musí mať nielen drobná
stavba, ale aj iná, t.j. všetky stavby, ktoré boli postavené po
1.10.1976 (vrátane stavieb komunikácií). Pokiaľ občan nemá
vydané na stavbu povolenie, potom podľa novely stavebného zákona už ho nebude možné povoliť dodatočne a ho
zlegalizovať. Doteraz je možné požiadať o vydanie dodatočného stavebného povolenia, a takúto stavbu aj skolaudovať.

zhromaždenie O2
Vážení spoluobčania, v utorok 14. 5. 2019 sa v našej obci
uskutočnilo pozoruhodné podujatie, ktoré však všeobecnej pozornosti akosi uniklo, hoci sme sa všetci z organizačného tímu OZ
i OcÚ usilovali, aby tomu tak nebolo. A pretože na ňom odzneli
závažné informácie týkajúce sa každého z nás, dovoľte mi sa s
jeho obsahom podeliť aspoň prostredníctvom tohto krátkeho
sumáru. Naše historicky prvé zhromaždenie obyvateľov obce
(podľa VZN 2/2019 o podmienkach organizovania a uskutočňovania zhromaždenia obyvateľov obce) predstavovalo verejnú
debatu na tému: Umiestnenie stavby elektronickej komunikačnej siete O2 – žiadosť o nové posúdenie zámeru. Keďže problematika umiestňovania vysielačov mobilných operátorov je
aj po desaťročiach budovania telekomunikačnej infraštruktúry
stále aktuálna, rozhodli sme sa k téme pristúpiť z trochu širšej
perspektívy, a to aj vzhľadom na emócie, ktoré naposledy sprevádzali umiestnenie podobnej stavby v centre Dunajskej Lužnej
(spomeniete si ešte na Orange na Vodárenskej?).
Preto sme na zhromaždenie prizvali nielen zástupcov spoločnosti O2 a našich občanov, ale tiež široké spektrum odborníkov na uvedenú problematiku. To všetko s cieľom poctivo
a pravdivo zodpovedať otázku – „Aké dopady (pozitívne či negatívne) má podobná stavba na životné prostredie a občanov?“
Spoločne s nami diskutovali alebo svojím názorom prispeli:
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Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky pripravuje nový stavebný zákon, ktorý prináša viacero noviniek. Zlegalizovať dodatočne čiernu stavbu už nebude možné. Stavba
bez povolenia sa už nebude mať ako zákonne skolaudovať.
Tiež má platiť, že ak niekto začne stavať na čierno, príde mu
automaticky rozhodnutie o odstránení stavby.
Ďalej sme sa dopočuli, že po novom budeme poznať dve
kategórie stavieb: jednoduché a ostatné. Medzi jednoduché
stavby budú patriť rodinné domy, bungalovy, prístrešky, či
oplotenie. Do ostatných stavieb budú patriť veľké stavby, ako
napr. veľké rodinné domy (ich veľkosť zatiaľ nie je známa),
vily, bytové komplexy, diaľnice, mosty, či cesty. Celé stavebné konanie, čo je čas od podania žiadosti až po vydané stavebné povolenie, by sa tak pre obe kategórie malo výrazne
urýchliť. Zlúči sa totiž stavebné konanie s územným. Zmena
pomôže najmä vtedy, ak napríklad máte susedov, ktorým neustále bude niečo prekážať a budú kvôli stavbe neustále podávať námietky na úrad. Doteraz sa stávalo, že každý občan
sa mohol odvolať v jednom konaní aj viackrát. Zmena by mala
nastať v tom, že každý bude mať možnosť sa odvolať – ale iba
jedenkrát.
Pre kategóriu ostatných, teda veľkých stavieb, budú platiť
pôvodné pravidlá, lenže pre jednoduché stavby, napríklad pre
rodinné domy, bude stavebné konanie podstatne jednoduchšie. Podľa zdroja sa po novom bude vydávať iba jednoduchý
stavebný súhlas, a nie povolenie. Zákon musí však prejsť jeho
schválením Národnou radou. Súčasný stavebný zákon má už
42 rokov a vznikol ešte počas komunistickej totality.
-IBB- (Zdroj: noviny.sk)
Spracoval: Ing. Benjamín Baráth
Ivo Balaj – odborník na technické aspekty vysielačov, majiteľ
portálu Elektrosmog info
MUDr. Eva Karpátová – aktivistka, zdravotné súvislosti a legislatíva
Doc. Ing. Igor Belyaev, CSc. – vedúci ústavu rádiológie pre
výskum rakoviny Slovenskej akadémie vied
Ing. Martin Mosný – technický riaditeľ spoločnosti Swan a.s.
Judita Čechová – aktivistka, skúsenosti s bojom proti elektromagnetickému smogu
Nielen vďaka nim, ale v nemalej miere aj vďaka našim občanom, ktorí preukázali zmysel pre inteligentnú debatu na vysokej
argumentačnej a faktickej úrovni, sa v Dunajskej Lužnej podaril
unikátny počin, ktorého úroveň vysoko hodnotili všetci prítomní
a o jeho výsledky prejavili záujem aj predstavitelia ďalších samospráv, ktorých sa problematika dotýka. Ako moderátora zhromaždenia ma obzvlášť teší práve táto skutočnosť. Vďaka technickej podpore OcÚ máme k dispozícii zvukový záznam z celej
akcie.
Vďaka výstupom z tejto diskusie dnes vieme, na aké kritériá
pri schvaľovaní podobných zámerov brať ohľad, na čo sa zamerať a z akých nárokov na investora nepoľaviť, aby sme umožnili
našej obci rozvoj a zároveň neohrozili verejné zdravie. Je v záujme každého z nás túto problematiku sledovať. Nech je nám
v tom naše zhromaždenie povzbudením.
Mgr. Jozef Mertuš,
poslanec OZ
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vyhodnotenie ankety o kyvadlovej autobusovej doprave
Na začiatku sa chcem poďakovať všetkým tým, ktorí sa spolupodieľali na tvorbe, distribúcii, zbere a vyhodnotení ankety. Pánovi poslancovi Petrovi Paľagovi pri tvorbe dotazníka, pánovi starostovi Štefanovi Jurčíkovi a pánovi poslancovi Marianovi Reindlovi
za pomoc pri tlači dotazníkov, pani riaditeľke základnej školy Ivete
Slobodníkovej za distribúciu a zber dotazníkov prostredníctvom
žiakov základnej školy, pani prednostke obecného úradu Magdaléne Hanuliakovej za pomoc pri zbere dotazníkov v priebehu
volieb a za pomoc pri vyhodnotení výsledkov dotazníka pánom
poslancom Ivanovi Jurczazakovi, Marianovi Reindlovi a pani Barbore Hlavatej Švoňavskej.
Počet vyhodnotených anketových lístkov 784 ks, z toho 514
bolo fyzicky priamo vrátených a 270 bolo odpovedí na anketu
formou elektronického dotazníka. Pre lepší prehľad uvádzam celkové hodnoty vyjadrení obyvateľov na otázky uvedené v ankete:
• Nemám záujem o zriadenie autobusovej kyvadlovej dopravy
na železničnú stanicu.

52

• Mám záujem o zriadenie autobusovej kyvadlovej dopravy na
železničnú stanicu
- iba v ranných hodinách 06.00 – 08.00 – iné:

15

- iba v poludňajších hodinách 16.00 – 19.00 – iné:
- ráno i poobede

3
438

• Mám záujem o zriadenie autobusovej kyvadlovej dopravy na
železničnú stanicu
- Nové Košariská

347

- Miloslavov

189

• Zastávky pre autobus kyvadlovej dopravy majú byť:
- Jánošíková - kostol

98

- Nové Košariská – pizzeria

139

- Nová Lipnica – zdravotné stredisko

107

- Nová Lipnica – cintorín

87

- Nová Lipnica - zvonica

118

• Využíval by som kyvadlovú dopravu aj v prípade, že zastávka
autobusu by bola iba pri budove pošty.

218

kompostéry
Platná legislatíva ukladá obciam zabezpečiť zavedenie triedeného zberu biologicky rozložiteľných odpadov. Obec za účelom
splnenia tejto povinnosti obstarala pre obyvateľov individuálnej
bytovej výstavby kvalitné 900 l kompostéry od spoločnosti JRK
Slovensko s.r.o., ktoré sa od júna 2019 vydávajú pre obyvateľov
zadarmo na obecnom úrade, na Referáte hospodárskej správy.
Kompostéry sa budú vydávať v pracovných dňoch každý pondelok a stredu do vyčerpania zásob. V prípade, ak si občan nemôže prísť vyzdvihnúť kompostér zo zdravotných dôvodov, prosíme
o nahlásenie na tel. č. 02/40 259 835, p. Ďuroňová.
Renáta Ďuronová
hospodárska správa a verejné obstarávanie

V rámci vyhodnotenia podkladov boli zaevidované i podnety
občanov na doplnenie stanovíšť – zastávok pre kyvadlovú dopravu:
– zastávka pri OC Jednota Coop, resp. firme Dobré Jablká 5x
– zastávka pri Malinovej ul.				
7x
Čas výkonu kyvadlovej dopravy od 05.00 do 08.00
5x
				
od 14.30 do 19.00
3x
Zároveň sme zaznamenali i viacero podnetov na vybudovanie chodníka od vlakovej stanice Nové Košariská do obce, avšak
nakoľko v súčasnosti prebieha rokovanie a konanie v tejto veci,
uvedené podnety sme nevyhodnocovali.
Z vyššie uvedeného je zrejmé, že záujem o zriadenie kyvadlovej dopravy na vlakové stanice Nové Košariská a Miloslavov je
pomerne veľký. Zo 784 odpovedí bolo 52 proti zriadeniu služby
kyvadlovej dopravy, za jej zriadenie bolo 732 respondentov.
Podľa odpovedí a možnosti dopravy počas dopravnej špičky
vyplýva, že by bolo potrebné zriadiť dve linky.
Prvá by mala trasu od „pošty“ Nové Košariská, smer stanica
Nové Košariská.
Druhá linka by mala trasu dlhšiu, Od rímsko-katolíckeho kostola v Jánošíkovej, so zastávkami pri firme Dobré Jablká, Nová Lipnica – zvonica, Malinová ulica smer stanica Miloslavov.
Aby opísaná služba mohla byť zabezpečená, bude potrebné
vypracovať podrobnú finančnú náročnosť, posúdenie, či túto službu si bude vedieť obec zriadiť sama, resp. si túto službu objedná
u niektorého regionálneho dopravcu alebo zadať službu živnostníkovi. Na tieto otázky je potrebné doplniť ešte mnoho informácií. Z tohto dôvodu informáciu o výsledku dotazníkového šetrenia vo veci záujmu o zriadenie kyvadlovej autobusovej dopravy
na železničnú stanicu postúpime starostovi obce Dunajská Lužná,
komisiám obecného zastupiteľstva a poslancom obce Dunajská
Lužná.
Verím, že práca a energia vynaložené pri zbere týchto informácií a podnetov od občanov vyústi do úspešného projektu pre
prospech nás všetkých.
					
Mgr. Ladislav Fehér
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vo finiši
Finish v preklade z anglického jazyka
znamená dokončiť. Finiš je zvyčajne záver
pretekov, dokonca sa považuje táto časť
pretekov za veľmi dôležitú na konečný
výsledok a dojem zo súťaže. Sme teda vo finiši!
Finišujeme!
Ako už bolo pri článkoch ohľadom
Rady školy pri ZŠ Dunajská Lužná (ďalej
len „RŠ“) spomenuté v predchádzajúcich
vydaniach tohto spravodaja, rok 2019 je
finišujúcim rokom RŠ v rámci jej štvorročného
funkčného obdobia. A taktiež je známe,
že okrem aktuálnych a iných problémov,
ktorým sa pri svojich doterajších dvadsiatich
zasadnutiach
RŠ
venovala,
hlavným
a najdôležitejším sledovaným projektom je
rozšírenie priestorových kapacít prestavbou
administratívnej budovy bývalého RD Úsvit
na nový blok ZŠ, pracovne nazývaný v tomto
čase ako „ZŠ – Biely dom“ (v čase písania tohto
článku to už vlastne ani neplatí, lebo fasáda
budovy má už nové zafarbenie).
Finišuje sa. Tak ako to ukázali aj kontrolné
dni na stavbe v máji 2019 (dňa 02. 05. 2019,
a najmä 30. 05. 2019), ktorých sa okrem
zástupcom realizátora – stavebnej firmy,
stavebného dozoru, starostu obce (p. Štefan
Jurčík), niektorých poslancov OZ, zástupcov

nič úradne nebránilo privítaniu nových
žiakov – prvákov v nových priestoroch.
Finišuje aj RŠ, a hoci je v posledných
mesiacoch činnosti v rámci funkčného
obdobia, stále si ako poradný orgán
uvedomuje dôležitú úlohu pri hájení
záujmov žiakov, ich rodičov, pedagógov
a zamestnancov školy, a preto si na
marcové i júnové zasadnutie RŠ pozvala
aj predstaviteľov obce. Spolu s nimi
v konštruktívnom dialógu boli v marci
2019 hľadané odpovede na otázku: „Ako
ďalej ZŠ Dunajská Lužná“, pričom možno
pravdivo uviesť, že závery zasadnutia
RŠ dňa 18. 03. 2019 významne pomohli
poslancom pri koncipovaní uznesenia
OZ dňa 26. 03. 2019 ohľadom ďalšieho
postupu obce pri rozširovaní kapacity ZŠ.

Na júnovom zasadnutí považovala RŠ za
dôležité spolu s pozvanými predstaviteľmi
obce hovoriť aj o stravovaní žiakov ZŠ
ako o neoddeliteľnej súčasti denného
vyučovacieho procesu žiaka ZŠ, a to
v súvislosti doterajšej prípravy obedov,
nedostatočnej
kapacity
jedálne
a schválených legislatívnych zmien.
Priebeh týchto dôležitých diskusií
a záverov je podrobne zachytený
v zápisniciach RŠ, ktoré sú zverejnené na
webe ZŠ (https://www.zsdunajskaluzna.
sk/index.php/rada-skoly).
Po finiši nasleduje zvyčajne radosť (aj
keď to platí len o tých, ktorí dobehli prví,
OcÚ (p. Norbert Hudák, p. Vladimír Píš),
zúčastnila aj pani riaditeľka ZŠ (PaedDr. Iveta
Slobodníkova), ako aj predseda RŠ (JUDr.
Mgr. Pavol Adamčiak). Mnohé priestory tried,
chodieb, kabinetov, šatne už nadobudli takmer
konečný vzhľad, v čase kontroly (30. 05. 2019)
bolo potrebné ešte namontovať radiátory,
svietidlá a urobiť nátery stien.
V zostávajúcich týždňoch sa bude finišovať
na mnohých miestach v budove, ako aj pred
budovou. S vierou, aká bola vyslovená aj na
tomto kontrolnom dni, že sa všetko stihne.
A nielen dostavať, prestavať. Ale aj zariadiť
lavicami, tabuľami a všetkými potrebnými
vecami, ktoré do nového bloku školy patria.
A nielen zariadiť, ale aj skolaudovať. Aby už
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druhí a tretí). ZŠ Dunajská Lužná s nikým
nesúťaží, avšak v situácii demografického
vývoja žiakov a jej priestorových možností
je v poriadnych pretekoch s časom. Je tu
viera, že všetko úsilie zainteresovaných
ľudí vedie, a bude aj v budúcnosti viesť,
že tieto preteky s časom ZŠ neprehrá!
Veríme, že prvá radosť nastane už
2. septembra 2019 pri začiatku nového
školského roka, kedy sa otvoria brány
zrekonštruovanej budovy „ZŠ – Biely
dom“, a v novom F-bloku začnú svoju
školu života nováčikovia – prváčikovia.
Bude to aj radostná bodka pre členov
RŠ v tomto funkčnom období (december
2015 – jeseň 2019), že toto úsilie sa
nakoniec podarilo. Aj pre nové zloženie
RŠ bude naďalej pokračovať úloha
v dozore nad rozširovaním kapacity ZŠ,
veď do ďalších dvoch rokov je potrebné
ďalšie navýšenie tried.
Nech je teda tento prázdninový finiš
úspešný, a následne radostný!
JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak,
predseda RŠ
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5. apríl 2019 – stretnutie učiteľov A PEDAGÓGOV PRI PRÍLEŽITOSTI DŇA UČITEĽOV
Pokračujeme v našom cykle – predstavovanie ocenených pedagogických pracovníkov. Podujatie zaznamenalo už svoj tretí ročník a zdá sa, že sa teší primeranej popularite. Slávnostné stretnutie iniciovala Komisia
pre školstvo, kultúru, mládež a šport. Záštitu
nad podujatím prevzal pán Štefan Jurčík, starosta obce Dunajská Lužná.
Cenu starostu obce si z rúk pána Štefana
Jurčíka prevzala pani Mária Čániová. Táto
skvelá žena opísala svoje rozprávanie v príjemnom prostredí svojho domova.
V prvom rade ďakujem tým, ktorí si na
mňa spomenuli a navrhli ma na toto ocenenie. Ani sa mi nechcelo veriť!
Pedagogickú školu som skončila v roku
1955 v Trnave. Po maturite sme dostali
umiestenky na naše prvé nové pracovisko.
Ja so spolužiačkou sme sa prihlásili na dve
voľné miesta do Jánošíkovej. Učilo sa vtedy
na dvoch miestach. V Jánošíkovej bolo šesť
tried a v Nových Košariskách fungovali dve
triedy. Na prvom stupni sme učili na dve
zmeny. Obdobie desať rokov po vojne nebolo veľmi ľahké. Či už v neprimeraných podmienkach školského zariadenia, ako aj s naším ubytovaním. Ale boli sme mladé, ľahšie
sa všetko znášalo.

našich komédií, založená na humorných i
vážnych rozporoch dvoch rodín.
Ale nezostalo len pri jednej inscenácii.
Nie. Vzali sme si do parády aj Kuba, autorom ktorého je Jozef Hollý (1879 – 1912).
A aby toho nebolo málo, zabávali sme sa aj
pri skúšaní a, samozrejme, aj pri predstaveniach mikulášskych estrád. Schádzali sme sa
v studených miestnostiach, ale aj tak nám
bolo veselo.
V roku 1962 som sa vydala a odvtedy
bývam v Nových Košariskách. V tom čase už
bola otvorená nová škola. Takže sme v triedach nemuseli kúriť uhlím. Práca v škole ma
bavila. Žiaci boli slušní a usilovní. Zo začiatku

pôsobenia som vyučovala v druhom a treťom ročníku. Posledné roky už len štvrtákov.
V triede som mávala tridsaťpäť, tridsaťšesť
detí, lebo sem chodili žiaci aj z Miloslavova
a Hamuliakova. Tak to bolo až do môjho odchodu do dôchodku.
Boli sme dobrý kolektív pod vedením
pani riaditeľky Márie Duckovej-Adamcovej.
Ťažko sa mi odchádzalo. No všetko raz končí!
Pani Čániová, veľká vďaka za Vaše slová,
za Váš čas. Nech milý úsmev krášli čo najdlhšie Vašu tvár.
Zhovárala sa Ing. Tatiana Uličná
Na fotografii je p. Mária Čániová v strede.

Určite to bolo aj zásluhou Vašej mimoškolskej činnosti.
Máte pravdu. Už v druhom roku pôsobenia nás mladí oslovili, aby sme nacvičili
nejaké divadelné predstavenie. Tak sme sa s
kolegyňou pustili v nasledujúcom období do
skúšania štvordejstvovej veselohry Ženský
zákon od Jozefa Gregora Tajovského (18. 10.
1874 – 20. 5. 1940). Je to jedna z najlepších

Čo je doma, to sa počíta
Milí priatelia, radi by sme sa v tomto
vydaní spravodaja dotkli deštrukcie výrazu
bio potraviny. Väčšina z nás vyrastala na
dedine. Vy, ktorí ste žili v meste, ste mnohí
navštevovali svojich blízkych na vidieku...
Čiže vynára sa otázka: „Ako sa môžeme
nechať zavádzať výrazom zdravé bio potraviny?“
Za opevnenými múrmi našich domov
sme si vybudovali sterilné záhrady plné
neplodných tují a iných podobných „rastlín“, anglických nedotknuteľných trávnikov, a predovšetkým sme z našich záhrad
vyhnali živých tvorov. Včely, ktoré prilietali
opeľovať naše ovocné stromy plné sladkých plodov, vtáky, ktoré hľadali na našom
dvore domov... Zabudli sme, ako chutí paradajka, paprika, cibuľka, či iná zelenina,
ktorú sme si odtrhli z vlastného koreňa,
či aké je sladké ovocie z našej záhrady.

Zabudli sme, ako vyzerajú a chutia vajcia
od našich sliepok. Kto nás to obalamutil,
že čím drahšie, tým viac bio? Nehovorím
o domácich zvieratách, sliepkach, králikoch, hydine, ktoré boli nielen zdrojom
zdravej potravy, ale zároveň spotrebovali množstvo prebytkov z našej kuchyne,
záhrady, a my by sme bezcitne neplnili
kontajnery odpadkami z kuchyne, či pokosenou trávou. Nikto nechce, aby sme si postavili stodoly, chlievy a nasťahovali si na
záhradu stádo kráv alebo prasiat. Ale dokážeme vymeniť 10 m2 trávnika za zopár
plánt papriky a paradajok? Vymeniť jednu
tuju za voňavú jabloň či marhuľu? Popri
„ochrannom“ plote našich záhrad posadiť
kríky ríbezlí, egrešov či iných malých sladkých plodov?
Skúsme to! Vypestujme si vlastné
ozajstné bio, odtrhnime sa na chvíľu od

mobilov a vytvorme iné rodinné puto pri
práci na voňavej záhrade. Naučme tým
svoje deti milovať a vážiť si prírodu a vážiť
si aj svoju prácu už od detstva. Spoločná
práca, ozajstný výsledok a zdravý pohyb
bez permanentky do fitness centra. Letné
počasie je v plnom prúde, pre mnohých to
môže byť čas vyskúšať niečo nové a príjemné.
Veriť, že zdravé potraviny sú len tie v obchodných reťazcoch v kategórii bio alebo
v špecializovaných nekresťansky predražených obchodoch, je často veľkým omylom.
Taktiež je mylné veriť, že ponaťahovať si
telo v našej záhrade je menej ako behanie
po betóne a zdvíhanie železa v zapotených
telocvičniach. Tak čo vy na to?
Redakcia LS
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OKIENKO DO MINULOSTI OBCE – PREMENY KULTÚRNEHO DOMU V ČASTI NOVÉ KOŠARISKÁ
V tomto čísle Lužnianskeho spravodaja zaspomíname na tri prestavby budovy kultúrneho domu v časti Nové Košariská. V súčasnosti
budovu poznáme pod názvom miestne kultúrne stredisko (MKS).

ROKY 1957 – 1961
V 50. rokoch minulého storočia občania, v tom čase ešte samostatnej obce Nové Košariská, žili bohatým kultúrno-spoločenským
životom. Nacvičovali divadelné hry, založili spevokol, mládež sa schádzala na tancovačkách pri harmonike a gramofóne, stretávali sa
modelári, spoločenské a záujmové organizácie organizovali tanečné zábavy, miestna hudobná skupina sa stretávala na nácvikoch. Na
túto bohatú činnosť nepostačoval starý kultúrny dom pri pošte. Vedenie obce preto vyvinulo úsilie postaviť nový kultúrny dom. V roku
1957 požiadali štátnu správu o poskytnutie finančných prostriedkov na nový kultúrny dom, ale štátna správa vedeniu obce odporučila,
aby stavbu stavali v Akcii Z. Už len starší občania vedia, že podstatnú časť stavby v Akcii Z musela obec stavať bezplatnou brigádnickou
prácou. Štátna správa finančne prispela len na 30% nákladov na stavbu. Občania a členovia organizácií však vítali aj takúto možnosť,
prisľúbili brigádnickú pomoc, veď kultúrny dom mal slúžiť celej obci. Brigádnické práce organizoval miestny národný výbor pod vedením
predsedu pána Štefana Marku v spolupráci s predsedami organizácií. Každú sobotu sa konala brigáda a niekedy sa na nej zišli členovia
viacerých organizácií. Aktívni boli rybári, poľovníci, požiarnici, mládežníci, zväz žien. Početná mládežnícka organizácia pod vedením
Paľa Mosnáčka bola akoby všadeprítomná na stavbe. Najčastejšie obíjali maltu zo starých tehál privezených z nejakej búračky, veď celý
kultúrny dom sa staval zo starých tehál. MNV po ukončení stavby ocenil pomoc mládeže finančným príspevkom na týždenný zájazd po
pamiatkach Čiech a Moravy. Anka Šarközyová zaspomínala na množstvo dní a hodín ich organizácie zväzu žien pri upratovaní vnútorných
priestorov kultúrneho domu. Pán Koloman Végh v rozhovore pre Spravodaj obce č. 1/2004 pripomenul i jednu milú udalosť. Hoci boli
hotové len obvodové múry, na uvalcovanej zemine sa v kultúrnom dome konal romantický majáles pod hviezdami.

1959, brigáda mládeže Nových Košarísk na stavbe kultúrneho domu

1961, pred kultúrnym domom skupinka prinášajúca dožinkový veniec

ROKY 1961 – 1987
V roku 1961 sa ako prvé v kultúrnom dome konali dožinkové slávnosti. Nebol síce úplne dokončený, na poschodí neboli dostavané
priečky, klubové miestnosti pre mládež smerom do dvora tiež neboli úplne dokončené, chýbala i vonkajšia omietka. Úplne hotová bola
vlastne len veľká sála s javiskom. V zimných mesiacoch bola vykurovaná kachľami MORA, ale ani tieto veľké kachle ju nedokázali poriadne
vykúriť. Sála však bola bohato využívaná. Konali sa v nej tanečné zábavy, plesy, karnevaly, oslavy významných výročí, výchovné koncerty
pre žiakov, výročné schôdze JRD, divadelné predstavenia, výstavy, oslavy MDŽ, dožinkové slávnosti. V jednej časti budúceho klubu
mládeže bola spočiatku obecná knižnica. Časom však bola premiestnená do inej budovy. Dokončený klub bol v roku 1969 odovzdaný
mládežníckej organizácii. Po dokončení poschodia poskytla obec všetky miestnosti na poschodí Jednotnému roľníckemu družstvu Úsvit,
ktoré tu malo administratívne priestory až do roku 1973.

1961, Šenkárovci a Noskovci na silvestrovskom plese v kultúrnom dome

1962, pred kult. domom členovia JRD: K. Végh, Š. Martinček, M. Harušťák,
J. Hloška, J. Fojta, A. Špirková, Š.J určíková, Ľ. Repáňová
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1967, bohatá účasť na oslave MDŽ v kultúrnom dome

1970, pracovníci JRD Úsvit v kancelárii na poschodí kultúrneho domu

1971, pred kultúrnym domom predseda JRD M. Harušťák víta delegáciu
zo Sovietskeho zväzu

1972, pohľad na kultúrny dom z Hlavnej ulice

ROKY 1987 – 2006
V druhej polovici 80. rokov už ani nový kultúrny dom pre spojenú obec Dunajská Lužná nepostačoval. Chýbali šatne, vstupný
priestor, vhodná kuchyňa, vykurovanie budovy, možnosť premietania filmov. Obec sa opäť rozhodla v Akcii Z urobiť rekonštrukciu
a prístavbu kultúrneho domu. Projekt vypracoval Ing.arch. Kukelka. Pristavala sa vstupná chodba, bar, šatne, kuchyňa a sklady. Sála sa
zmenila na kinosálu pre širokouhlé filmy. Preto bola v sále zabudovaná výsuvná konštrukcia so stoličkami, ktorá sa pri premietaní filmu
vysunula. Pri tanečnej zábave sa zasunula, aby sa v sále mohlo stolovať a tancovať. Na poschodí vznikla reprezentačná malá zasadačka
a priestory pre premietaciu techniku. Vo vstupnej hale a pri bare boli osadené veľkolepé reliéfy. V celej budove sa zaviedlo plynové
vykurovanie a klimatizácia. Budova získala i moderný vonkajší vzhľad. Pri rekonštrukcii opäť výdatne pomáhali spoločenské a záujmové
organizácie. Pán Koloman Végh, vtedajší predseda MNV, i po rokoch spomína na veľkú pomoc organizácie Zväzarm pod vedením
predsedu pána Júliusa Šarközyho pri armovacích prácach. V roku 1989 bol zrekonštruovaný kultúrny dom daný do užívania. Od roku
1990 bola v priestoroch baru otvorená kaviareň a reštaurácia. Vedúcim MKS bol pán Ing. Rudolf Ergang. Malú zasadačku využívali najmä
organizácie na schôdzovanie, pridelenú miestnosť mal i rybársky zväz a dychovka Lužanka získala priestory na stretávanie. V 90. rokoch
zažívala kinosála boom, premietali sa najnovšie filmy, ktorých distribúciu a premietanie zabezpečoval pán Milan Špaček. Na prelome
tisícročia však návštevnosť kina začala rýchlo klesať. Pre obec sa stalo kino stratové, a preto bolo premietanie ukončené. Od roku
1999 bol vedúcim MKS pán Ing. Tibor Kepencay. Začiatkom roka 2002 obec prenajala predné priestory MKS pobočke VÚB. Od roku
2003 správu miestneho kultúrneho strediska prevzala novozaložená príspevková organizácia obce Obecný kultúrny a športový klub
(OKŠK). V rokoch 1992 -2005 sa v kultúrnom stredisku organizovali tradičné podujatia ako Deň matiek, plesy, Dunajskolužnianske trhy,
ukončenie fašiangov s pochovávaním basy, výstavy, predstavenia tanečného divadla, koncerty, divadelné predstavenia. Návštevnosť na
týchto podujatiach bola taká bohatá, že sála kultúrneho strediska už nepostačovala.

ROKY 2006 – 2019
Už v roku 2005 orgány obce hľadali možnosť rozšírenia kultúrneho strediska, chýbala predovšetkým veľká sála na divadelné predstavenia a plesy. V decembri 2005 schválilo obecné zastupiteľstvo rozsiahlu rekonštrukciu a dostavbu kultúrneho strediska, na ktorú získala
finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ. Projekt rekonštrukcie a prístavby vypracoval Ing.arch. Otto Csáder. Práce trvali dva roky,
a v decembri 2008 za prítomnosti prezidenta SR Michala Kováča, čestného občana našej obce, bolo MKS odovzdané do užívania. Pribudla veľká sála pre divadelné predstavenia a plesy, knižnica, šatne, výstavné priestory, keramická dielňa, nádvorie na spoločenské akcie
a kováčske sympóziá, interiérové vybavenie a vybavenie kuchyne. V súčasnosti je v priestoroch pôvodnej keramickej dielne umiestnený
výtvarný odbor ZUŠ, v časti budovy od Hlavnej ulice má sídlo obecná polícia a dočasne sú v budove umiestnené i tri triedy ZŠ.
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1987, začiatky prestavby a prístavby kultúrneho domu

1988, brigáda členov rybárskeho zväzu pri prestavbe kultúrneho domu

2004, na pochovávaní basy bolo kultúrne stredisko vždy plné ľudí

2005, bohatá účasť na tradičnom vianočnom stretnutí dôchodcov

2006, na MKS sú umiestnené tabule s označením zdroja financovania
a realizátora rekonštrukcie

2015, vo veľkej sále oslava výročia vzniku ČSR a uvedenia knihy
Šak to tašké časy bývali

2019, miestne kultúrne stredisko od Hlavnej ulice

2019, nádvorie miestneho kultúrneho strediska

Použité zdroje: Oľga Reptová a kol.: Šak to tašké časy bývali; Kronika obce Dunajská Lužná; Žije medzi nami: Koloman Végh, Spravodaj
2004/č.1; Uznesenie OZ 2005 C/1; Informácie a spomienky občanov, menovite pp. Koloman Végh, Marta Solařová, Anka Ághová, Eva
Pavelková, Gabriela Pusztaiová, Anka Šarközyová, Oľga Reptová, Julka Pudelková, Zuzana Kováčová, Mária Čániová
Fotografie: archív rodín Slávikovej, Harušťákovej, Noskovej, Pusztaiovej, archív obecného úradu a SRZ, Július Keszegh, Ján Jirků, Milan
Líška, Mária Ducková-Adamcová
Pripravila: PaedDr. Mária Ducková-Adamcová
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Po štefanikiáde cyrilo-metodiáda v obci
Len nedávno (2. mája 2019) sme si pripomenuli pietnou spomienkou 100 rokov (27.
ročník) od tragickej smrti Milana Rastislava
Štefánika s programom a preplneným kostolom ECAV žiakov ZŠ a hostí, čo osobitne ocenil
aj emeritný biskup ECAV a náš tunajší správca
M. Klátik, etc. Naskytá sa potreba pre dejiny
našej obce pripomenúť v tejto súvislosti aj
druhé významné výročie Slovákov, Slovanov a
Európanov – 1150. výročie povolenia slovanského jazyka v Ríme (r. 869) pápežom Hadrianom II. misii sv. Cyrila a Metoda na naše staré
územie. Samotnému M. Štefánikovi dal druhé
meno jeho otec Rastislav, meno staroslovenského kniežaťa, ktoré k nám túto vierozvestujúcu misiu pozvalo a uvítalo. Na Žitnom
Ostrove máme na nich len dve pamiatky: reliéf vierozvestcov v Dunajskej Lužnej (reliéf J.
Mertuša v chráme Povýšenia sv. Kríža) a cyrilo-metodské súsošie v Komárne. Toto historické ocenenie Slovanov , a teda i Slovákov, je o to
cennejšie, že sme ako jediná národná, duchovná európsko – svetová rodina (cca 350 mil.
Slovanov) získali privilégium nesmiernej ceny,

keď vďaka cyrilo-metodskej misii a povolenia
vtedajšej najvyššej svetovej autority – Ríma,
mohla cyrilo-metodská misia tu vytvoriť prvú
gramatiku a písmo (hlaholika a cyrilika), teologické štúdium, liturgický a vyučovací jazyk,
samostatnú staroslovenskú provinciu v Európe
v 9. storočí, keď sa po celom kresťanskom svete mohli slúžiť bohoslužby výlučne hebrejsky,
grécky, latinsky, a len v niekoľkých nárečiach
v okolitých regiónoch. Starí Slováci vďaka tejto
misii mali ako jediní z prvých preloženú Bibliu
a liturgické texty vo svojom jazyku. Na svete
majú títo misionári a naši prvoučitelia približne 34 súsoší, desiatky pomníkov, pamätníkov,
reliéfov, sôch vitráží a chrámov v Európe, Austrálii, Amerike, Kanade, Južnej Amerike. Jeden
z takýchto reliéfov je z iniciatív MO Matice slovenskej a Rímsko-katolíckeho úradu aj v našej
obci. Vďaka našej dlhoročnej spoločnej spolupráci so ZŠ a farskými centrami pripravujeme
už ďalšiu cyrilo-metodskú akadémiu, venovanú tomuto výročiu Slovákov, Slovanov a Európanov aj v tomto roku.
(na obrázku drevený reliéf majstra J. Mertuša)

K prvým kresťanským stopám na našom území
Keď sa uhorský kráľ Bela IV. r. 1258 rozhodol darovať obec Dénesd (dnešná Dunajská
Lužná) svojim synom ako farnosť sv. Martina
v Pannonii (bývalé územie Veľkej Moravy), v
bratislavskom zázemí, bolo to už vybudované
duchovné a kultúrne prostredie. Takmer 1100
rokov pred ním (2. storočie) pomenovali tu
prítomní rímski cisári Marcus A. Aurelius cca
r. 172, Valerianus cca po r. 180 toto zadunajské
teritórium (po ich táboroch neďaleko Hainburgu a Rusoviec Gerulata) ako Insula Cituorum
(približne: svižný, úrodný ostrov), neskôr v
Uhorsku ho pomenovali Csalokooz (v preklade
približne švindlersky, pravdepodobne komplikovaný ostrovský systém). Až dôsledkom
príchodu Nemcov (15. stor.) do tejto oblasti
a postavením hrádze proti povodniam Dunaja
ho Nemci pomenovali po materiáli kameňov a
štrkov Schut – šuter. Od toho je odvodený ter-

mín (Šitný – Žitný ostrov). Zo západu v 2.
storočí tadiaľto prichádzali Rimania na východ
(arch. vykopávky Cífer, Pác a iné) po Hronský
Beňadik a Trenčín (Laugaritio). Vtedy už s Rimanmi prechádzali naším územím na východ
aj rímski kresťania ako otroci a vojaci a na stĺpe
M. Aurelia v Ríme sa nachádza do kameňa vytesaný výjav, ako sa kresťania modlili pri Hronskom Beňadiku za dážď, lebo hynuli v ťažkých
horúčavách... (foto vpravo)
Od 13. storočia sú už presnejšie záznamy
o kresťanoch na území obce, čo si ekumenicky vždy pripomíname ako katolíci a evanjelici
v Dunajskej Lužnej, a nielen veriaci.
Bližšie: Episcopatus Nitriensis eiusque memoria...1832, Codex diplomaticus epistolaris...2, 1987 a iné.
Stanislav Bajaník

Bližšie: Pauliny, E.: Slovesnosť a kultúrny jazyk
Veľkej Moravy... SVKL, 1964,
Ratkoš, P.: Pramene k Dejinám Veľkej Moravy...
Vydavateľstvo SAV, 1968, a. i.
Stanislav Bajaník
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Nič mi nebolo nemožné, lebo som chcel --- 100. výročie tragickej smrti
Milan Rastislav Štefánik – syn evanjelického farára, astronóm, diplomat, vojak, generál,
zlepšovateľ, cestovateľ, ale aj občan a generál
Francúzskej republiky, organizátor česko-slovenských légií, kľúčová osobnosť pri založení 1.
ČSR. Výročie jeho tragickej smrti si pripomína
aj naša obec tradične od roku 1992 Vlasteneckou pochôdzkou po Juhu Slovenska – od Šamorína, cez Dunajskú Lužnú po Ivanku pri Dunaji.
Toho roku to bolo 2. mája, keď sa vydal
mnohopočetný zástup účastníkov – zástupcov
obce, predstaviteľov organizátorov – MO MS
a Spolku rodákov a ZŠ v popredí s hudbou MV
SR okolo Parku M. R. Štefánika k evanjelickému kostolu. Po akte položenia kvetov k pomníku spomienku otvoril a všetkých účastníkov
privítal pán Bajaník, hlavný organizátor. Vo
svojom príhovore pripomenul cieľ tradície
Vlasteneckej pochôdzky, ktorý je najmä v priblížení tejto osobnosti mladej generácii. Pred
vstupom do kostola vypustili členovia ZO Chovateľov holubov holuby ako symbol slobody. V
evanjelickom kostole nás privítal nový zborový
farár, biskup v.v., Miloš Klátik. Žiaci predniesli krátky program – zo života M. R. Štefánika,
báseň a piesne z podbradlianskeho kraja,
ktorý pripravila pani učiteľka Soňa Jáchimová
v spolupráci s pobočkou Spolku rodákov M. R.
Štefánika, ale aj ZUŠ. K účastníkom sa už tradične prihovoril aj starosta obce, pán Štefan
Jurčík a predsedníčka pobočky Spolku rodákov
M. R. Štefánika v Dunajskej Lužnej. Zástupkyňa Spolku pozdravila účastníkov stretnutia a poukázala na význam úcty, ktorú máme
preukazovať osobnostiam nášho národa a priblížila účastníkom zaujímavú výstavu o M. R.
Štefánikovi v Bratislave, ktorá obsahovala po
prvýkrát sprístupnené dokumenty z fondu M.
R. Štefánika v Národnom archíve. Ďalšia časť
spomienkovej slávnosti vyvrcholila pri pamätníku v Ivanke pri Dunaji. V podvečer sa konal
diskusný klub o odkaze M. R. Štefánika v Bratislave, ktorý spoluorganizovali Konzervatívny
inštitút M. R. Štefánika, pobočka Spolku rodákov M. R. Štefánika a Nadácia M. R. Štefánika.
V piatok, 3. mája, sa konala pietna spomienka v Bratislave pri pamätníku pri Dunaji.
A skoro ráno v sobotu, 4.mája, sme cestovali
s početnou skupinou členov pobočky Spolku
autobusom na celonárodnú slávnosť. Prvé zastavenie bolo v Priepasnom. Obec Košariská
žila týmto výročím – v parku pri Múzeu bola

odhalená maketa mohyly Bradla, a už sme sedeli v laviciach v kostole na slávnostných Službách Božích. Hektický bol presun na Bradlo,
keďže boli pripravené zvláštne bezpečnostné
opatrenia. Ale zvládli sme všetko a prežili sme
dôstojnú slávnosť. Program z Bradla vysielala RTVS a boli v ňom zahrnuté okrem politických a spoločenských prejavov najvyšších
predstaviteľov štátu, veľvyslanectiev a cirkvi
aj hudobno – dramatické vystúpenia. Prelety lietadiel štyroch krajín (Česka, Francúzska,
Talianska a Slovenska) v nás zanechali hlboký
zážitok.

V Bratislave 3. mája aj s legionármi

Účastníci pochôdzky pred ev. kostolom

Chceme byť svetoví ako M. R. Štefánik

Časť členov Spolku na Bradle 4. mája

Kladenie kvetov 2. mája v Dunajskej Lužnej

Časť delegácie od nás v Ivanke pri Dunaji

Program žiakov v kostole

Holubiari pripravení vypustiť holuby

Hudba Ministerstva vnútra SR

Oľga Reptová, predsedníčka pobočky
Spolku rodákov M. R. Štefánika
Košariská – Dunajská Lužná
Foto: A. Tesáriková, P. Tesáriková
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POSLEDNÉ CHVÍLE V TALIANSKU
Nadviažeme zopár slovami na príspevok pána Stanislava
Bajaníka uvedeným pod názvom „Štefánikovské „pamäti“ na
starú Dunajskú Lužnú“, a publikovaný v čísle 1/19 Lužnianskeho
spravodaja. Nazrime, hoci aj veľmi stroho, do zákulisia človečenstva Milana Rastislava Štefánika.
Prípravám na cestu do oslobodenej vlasti sa zo strany zainteresovaných venovala mimoriadna pozornosť. Pred odletom
prijal Milana Rastislava Štefánika aj kráľ Viktor Emanuel II. Keď
už bol Milan v Ríme, prirodzene, že sa ponáhľal navštíviť i rodinu Benzoniovcov a svoju snúbenicu Giulianu.
Ešte v Omsku, krátko pred odchodom zo Sibíri, keď sa o nej
s povzdychom zmienil, doktor Mandaus si 13. januára 1919 zaznamenal Štefánikove slová: „Nenapísal som jej ani riadok odtiaľto zo Sibíri, pretože by som to považoval za hriech na úkor
práce, kvôli ktorej som bol vyslaný.“
Od poslednej rozlúčky s Giulianou uplynulo už pol roka. A
koľko času uplynie, kým sa opäť stretnú? Zatiaľ presne nevedel,
ale na stretnutie s ňou sa určite tešil. Ale súkromné, osobné,
bolo v jeho živote vždy na poslednom mieste. Aj keď išlo o tú
najdrahšiu a najbližšiu bytosť.
Napokon po ôsmich mesiacoch nastala chvíľa stretnutia.
Milan s Giulianou sa dohodli, že sa začiatkom júna vezmú. Len
čo, pravdaže, Milan uzrie svoju oslobodenú vlasť a svojich najbližších, len čo splní najnaliehavejšie úlohy v Bratislave a Prahe,
ihneď sa k nej vráti. Štefánik sa s Giulianou rozlúčil 26. 4. večer.
Zanechajme fakty príprav odletu a vnesme do nášho rozprávania neformalitu.

Na letisku Campo Formido v Udine napísal Milan Rastislav pred
štartom ráno 4. mája 1919 list adresovaný svojej budúcej žene. List,
vyvierajúci z hĺbky ľudskej duše, šťastnej, no i utrmácanej rokmi ťažkej borby, odriekania a strádania, znel:
„Priateľka, predrahá priateľka! Zbohom! Ach, aké strašné slovo rozdeľuje náš život! Časom reptám na osud, ktorý
bez oddychu podrobuje skúške našu lásku, dosiaľ statočnú
a čestnú. Zbohom! No vrátim sa. Vrátim sa, aby som zostal
– dúfam v to – naďalej pri Tebe, moja vrelemilovaná. Motor
hučí. Je treba ísť. Ustavične ísť…
Pred očami sa mi robia kruhy, v srdci mám nepokoj, no
tento raz mu odpúšťam krehkosť celkom ľudskú: nesmiem
sa od Teba, Giuliana, vzdialiť a nevyhľadať po rokoch moju
rodinu, moju vlasť? Uvidím znovu moju vlasť. Mám vlasť.
Aká radosť, aká tesknota. Lietadlo ma volá… Zbohom, nebuď však zarmútená. V okamžiku vysoko nad vrcholmi hôr
a mračnami, za bozkov panenských lúčov, za láskania vĺn
azúru moja duša opäť nenájde pokoj a moje pery Ti budú
s vernosťou znovu šepkať: Do videnia, Giuliana! Do videnia,
moja zbožňovaná žena!“
Milan
Tento posledný list, ktorý M. R. Štefánik napísal 4. mája, si nechal v náprsnom vrecku.
Z knihy Štefana ŠTVRTECKÉHO „NÁŠ MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK“
prečítala a predostrela
Ing. Tatiana Uličná

Moja mama vyrastala v detskom domove
Nepoznám úplne prostredie detského domova, ale počul som od svojej
mamy, aké to tam je, čo bolo pre ňu najťažšie, a čím sa v živote po odchode musela najviac popasovať. Áno, moja mama
vyrastala v detskom domove. Aj keď to
mama mala v živote častokrát náročné,
nikdy neuvažovala nad tým, že ma dá do
detského domova. Sama vždy vravievala,
že život v detskom domove nie je úplne
jednoduchý, obzvlášť, ak nemáte aspoň
jednu blízku osobu, na ktorú sa dá úprimne kedykoľvek obrátiť. Mama mi bola
vždy oporou, snažila sa mi dať všetko,
čo považovala za najdôležitejšie, nezabúdala, že láska je na prvom mieste. No
priznala sa mi viackrát, že v živote sama
nemala vzory a miestami nevedela, ako
zareagovať. Kládla si otázky, či daný postup výchovy je správny, a či vôbec dobre vychováva ako mama. Napriek tomu,
ja ako syn svojej matky, som jej to nikdy
nevyčítal a nemal som potrebu sa za ňu
hanbiť. Je pravdou, že nám chýbal v rodine otec, ako aj pri samotnej výchove, no
o to viac som si ju vážil a snažil som sa
ako starší jej vždy pomôcť. Dnes už ako
dospelý muž viem, že rodina je na prvom
mieste. Aj keby sa malo čokoľvek stať,
deti potrebujú pevné miesto, potrebu
bezpečia a, samozrejme, milujúcich rodi-

čov. Som hrdý na svoju matku, je mi veľkým vzorom aj napriek tomu, že bola na
výchovu sama a miestami to mala naozaj
so mnou ťažké.
A čo sa týka mňa, dospelého chlapa,
momentálne som v Domovskom vzdelávacom centre a rozhodol som sa, že sa
úplne osamostatním od svojej mamy a
budem sa správať ako zodpovedný človek. Mám stabilnú prácu, pravidelne si
šetrím a čochvíľa pôjdem do vlastného

podnájmu, neskôr si vezmem
hypotéku a pôjdem do vlastného bývania.
Ešte som vám zabudol povedať, že milujem tanec, som
súčasťou tanečnej skupiny, a
dokonca učím deti a mládež
modernému tancu. Možno mi
neuveríte, ale tanec mi ukázal,
akým smerom sa mám v živote
uberať, a čo je najdôležitejšie, že ma drží nad vodou a môžem sa kedykoľvek k nemu vrátiť.
S pozdravom Robo
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Výlet do Nitry
V rámci dlhodobého projektu „Poznávajme svoju históriu“ navštívilo dňa 30. mája historické mesto Nitra 33 statočných členov a sympatizantov Spolku – preto statočných, lebo počasie nám neprialo.
Celý deň pršalo, snáď len ku koncu úžasného zájazdu zasvietilo slniečko, my sme sa vysušili na Kalvárii a unavení, ale plní neopakovateľných zážitkov, sadli do autobusu a prebudili sa až v Dunajskej Lužnej.
Programom dňa nás sprevádzala sprievodkyňa p. Vargová a predstavila nám mesto známe, ale detailnejšie nami nepoznané. Nitra je
jedným z najstarších miest na Slovensku, ktoré vzniklo na siedmich
pahorkoch. Dá sa o nej povedať, že predstavuje raj pre archeológov.
Okrem bohatej histórie je Nitra známa aj ako centrum poľnohospodárstva, či mesto mladých, keďže tu sídlia dve vysoké školy, a to
Univerzita Konštantína Filozofa a Slovenská poľnohospodárska univerzita.
Územie Nitry je takmer tridsaťtisíc rokov nepretržite obývané.
V Nitre sídlil knieža Pribina, ktorý dal v meste postaviť a vysvätiť prvý
kresťanský kostol na Slovensku. Kráľ Rastislav na toto územie pozval
solúnskych bratov Konštantína a Metóda, aby medzi našimi predkami
šírili kresťanskú vieru v ich rodnej reči. Konštantínovi tiež vďačíme za
prvé slovanské písmo- hlaholiku.
Najdominantnejšou pamiatkou mesta je Nitriansky hrad, ktorý
bol už v minulosti mocnou pevnosťou, ktorá odolala aj mongolským
útokom. Do hradu sa vchádza z Horného mesta. Horné mesto je najpôsobivejšia časť Nitry, ozdobená vzácnymi historickými budovami,
akými sú napríklad Kostol sv. Petra a Pavla, Malý a Veľký seminár
s diecéznou knižnicou, v ktorej sú stovky vzácnych kníh, prvotlačí
a rukopisov, Kluchov palác, ktorého roh podopiera kamenný obor
Atlanta, Nitranmi dôverne nazývaný Corgoň. Nitriansky hrad spolu
s opevnením je najväčším stredovekým hradiskom. Tiež sme navštívili Zoborský kláštor, Kalváriu a evanjelický kostol.
Oľga Reptová,
predsedníčka pobočky Spolku rodákov M. R. Štefánika
Košariská – Dunajská Lužná

Horné mesto – knieža Pribina – 33 statočných

účastníci 2. ročníka turnaja o Pohár MRŠ
18. mája 2019, štadión OFK DL

Park M. R. Štefánika sa zaskvel v jarnom šate v rámci Dňa Zeme 2019
Obec v spolupráci s komisiou životného prostredia iniciovala v rámci Dňa Zeme v apríli jarné
upratovanie. Napriek skutočnosti, že bolo zamerané najmä na čistenie okolia obce, členovia pobočky Spolku rodákov M.R.Š. sa pustili tradične
do jarného upratovania v Parku M. R. Štefánika.
Upratovací deň v Parku bol 5. apríla a na pozvanie
reagovalo 21 členov a sympatizantov pobočky(pp.
Balážová, Ducková-Adamcová, Durec, Ďuríková,
Držík, Fulle, Goltlová, Haukeová, Harušťák, Kissová, M.Liška, Modrovičová, Nemčeková, Pavelková, Palkovičová, Rogelová, Ševčíková, Tesáriková,
Repta, Reptová, Vláčilová). Po vyhrabaní trávnatej
časti, vyzbieraní suchých popadaných konárov
a vyzametaní chodníka dostala dominanta časti
obce Nové Košariská zdravý jarný nádych. Súčasťou vyčistenia Parku bola aj práca na vyčistení
priestoru pri Strome republiky, pri zmrzline. A nevynechali sme ani priestor pred ev. kostolom. Ani
by sa pred brigádou nebolo zdalo, že naplníme 14
veľkých čiernych vriec. Medzi účastníkmi brigády
vládla priateľská atmosféra, ku ktorej prispelo aj
slnečné počasie, ktoré sa k záveru brigády zmenilo
a z oblohy spadol ľahký jarný dážď. A ako vidieť
z tvárí na fotografii, účastníci mali dobrý pocit z
vykonanej práce. Priatelia sa stretli, pri práci sa aj
porozprávali, a veru aj zaspomínali na staré časy.
Nemohli sme našu každoročnú brigádu ukončiť
inak než spoločnou fotografiou pri pamätníčku
M. R. Štefánika pred ev. kostolom.
Oľga Reptová
Foto: A. Tesáriková

aj táto časť patrí k Parku

plné nasadenie
účastníkov

po brigáde

16		
Lužniansky spravodaj 2/2019

radosť
neopísateľnú som prežívala, a určite nielen ja, ale všetci priaznivci, obdivovatelia a prijímatelia energie z kvetov, keď sme počuli v
miestnom rozhlase a videli na vývesných tabuliach pozvánku na
výstavu „KRÁSA RUŽÍ“. Tá sa konala v dňoch 8. 6. 2019 – 9. 6. 2019
v priestoroch Miestneho kultúrneho strediska v Dunajskej Lužnej.
Dovoľte, aby sme vyjadrili vďaku organizátorom a pestovateľom, ktorí nám umožnili vychutnať si vôňu a atmosféru. Nám,
návštevníkom, veľkou odmenou nebola iba samotná farebná
pestrosť kvetov, ale aj spokojnosť, dobrá nálada a s tým spojená
mierna rozmarnosť organizátorov a záujemcov.

A v e r u, m i l ý m ô j
A veru, milý môj, čo si za milého,
pre teba nemôžem milovať iného.



A veru, milý môj, ružička voňavá,
keď ťa ja nevidím, všecka som boľavá.
A veru, milý môj, kdeže si mi, kdeže,
kdeže ti vetríček tvoje líčko reže.

Poďakovanie za návštevníkov výstavy napísala a pieseň zo slovenských ľudových lyrických piesní vybrala
Ing. Tatiana Uličná

Ďakujeme starostovi obce
Dunajská Lužná p. Štefanovi Jurčíkovi
za poskytnutie priestorov kultúrneho strediska
na výstavu ruží a pracovníkom
Miestneho kultúrneho strediska
za ústretovosť pri zabezpečovaní tejto akcie.
Vladimír Ševčík za organizátorov výstavy

Keď služby stoja „za to“
V našej obci nebývam dlho. No zaujíma ma všetko, čo sa v Dunajskej Lužnej udeje. A tak si nenechám ujsť ani
žiadne vydanie Lužnianskeho spravodaja. Priznám sa, informáciu o tom,
že neďaleko môjho domu nájdem
skvelú pedikúru, som na stránkach
nášho spravodaja zaznamenala už

viackrát. Chvíľu mi však trvalo, kým
som si našla čas do tohto salónika zavítať. Prekvapil ma príjemný priestor
vo dvore súkromného domu a aj milá
pani pedikérka. Nasledovali otázky o
tom, akú pedikúru uprednostňujem,
aké problémy ma trápia a či nie som
diabetička. Dozvedela som sa, že aj

posledné treba zohľadniť. Príjemné
posedenie počas odbornej starostlivosti ubehlo ako nič. Odchádzala som
oddýchnutá s dobrým pocitom.
Mať službu na profesionálnej úrovni priamo „pod nosom“ bez dochádzania do mesta je skvelá výhoda.
Eva Stahlová
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2. ročník futbalového turnajA o Pohár M. R. Štefánika
V atmosfére prežívaného výročia 100 rokov od tragickej smrti veľkej osobnosti
Slovenska, Európy a sveta zorganizovali
dňa 18. mája OFK Dunajská Lužná spolu so
Spolkom rodákov M. R. Štefánika – pobočka Dunajská Lužná a s MO Matice Slovenskej 2. ročník futbalového turnaja mladších žiakov U13 o Pohár M. R. Štefánika.
Tak ako pred rokom pri prvom ročníku
boli jeho účastníkmi reprezentanti klubov
a miest, ktoré sú spojené a súvisia so ži-

SME MAJSTRI!
S veľkou radosťou vám prinášame výsledky z tohtoročných MAJSTROVSTIEV
SLOVENSKEJ REPUBLIKY TAEKWONDO
I.T.F. 2019, ktoré sa konali 8.júna vo Viničnom. Vo veľkej konkurencii sa nám podarilo získať po sčítaní všetkých výsledkov titul
a pohár za „NAJLEPŠÍ KLUB TAEKWONDO
PRE ROK 2019“.
Zásluhu na tomto úspechu mali všetci žiaci, žiačky, juniori, juniorky a seniori,
ktorí do ringov v sobotu nastúpili. Prekonávali sa…na súťaži, ale najmä v prípravnom období, v zime, v teple, v pote a
niekedy i v slzách. Za to ich obdivujem a
ďakujem, že trpezlivo znášali všetky tréningy. Ďakujem i rodičom..za ich nekonečnú trpezlivosť, podporu a obetavosť.
Naše veľké ĎAKUJEM patrí aj Miestnemu
kultúrnemu stredisku v Dunajskej Lužnej,
ktoré nám dlhé roky poskytuje ideálne zázemie pre našu vášeň.

votom tohto „Najväčšieho Slováka“, a to
Brezová pod Bradlom, Ivanka pri Dunaji,
Dunajská Lužná. Šamorín sa tento rok
ospravedlnil pre povinnosti v inej súťaži.
Po odohratí všetkých troch zápasov sa víťazom stalo družstvo TJ Slovan Ivanka pri
Dunaji, na druhom mieste skončilo družstvo FK Brezovej pod Bradlom a tretí boli
domáci OFK Dunajská Lužná.
Výborné výkony reprezentantov týchto
futbalových klubov, ich úsilie, nezlomnosť

a boj až do konca hry pripomenuli reálne
samotného hrdinu slovenských dejín –
M. R. Štefánika, ktorý tieto zásady vo svojom krátkom živote uplatňoval.
Toto podujatie sa uskutočnilo vďaka finančnej podpore OFK Dunajská Lužná,
Spolku rodákov M. R. Štefánika – pobočka
D. Lužná a MF SR.
Za organizátorov podujatia
Oľga Reptová a Anton Košč

Tu sú výsledky našich dunajskolužnianskych drakov:
KATEGÓRIA ZOSTAVY (TULY):
ZLATO:
Viktor HORVÁTH
STRIEBRO: Patrik FRENA
BRONZ:
Lucia ŠARDZÍKOVÁ
KATEGÓRIA SPARRING:
ZLATO: Kristián FRAJT, Vivien KONDRK, Patrik ŠKORVAGA, Michal ZÁVODNÝ, Oliver
KUŠNÍR, Vladko ZEMAN, Tomáš VIKTORY,
Viktor HORVÁTH
STRIEBRO: Filip ČIERNY, Viktor ŠRANK, Jakub HAVEL, Tomáš ZÁVODNÝ, Lucia NÉMETHOVÁ, Rastislav HUDÁK, Matej BALÁŽ, Nina KADLICOVÁ, Ivo MÚČKA, Erik
MAX, RADO BALÁŽ
BRONZ: Matej BERNÁTH, Tobias KRUCKÝ,
Maxim DZVONÍK, Patrícia JANČOKOVÁ,
Malenka VOLNÝ, Petra ŠTESOVÁ, Gustáv
KUŠNÍR, Lenka KUŠNÍROVÁ

V TEAMOVÝCH ZOSTAVÁCH obsadil
TEAM DUNAJSKEJ LUŽNEJ žiačky ZLATO,
TEAM žiaci a TEAM juniori/seniori BRONZ.
V TEAMOVÝCH SPARRINGOCH získal
TEAM DUNAJSKEJ LUŽNEJ do 9 rokov ZLATO, a takisto TEAM do 13 rokov ZLATO.
Navyše náš bojovník VIKTOR HORVÁTH
bol vyhlásený za NAJLEPŠIEHO JUNIORA
majstrovstiev.
Všetkým ešte raz GRATULUJEM!! A ostatných, ktorí by sa chceli pripojiť k našim
úspešným bojovníkom a bojovníčkam, radi
uvítame na tréningoch v novej sezóne od
3. septembra 2019 v Miestnom kultúrnom
stredisku v Dunajskej Lužnej.
Andrea Motloch-Audy,
IV.DAN (trénerka)
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Sezóna 2018/19 je za nami
Cez víkend, 8. – 9.6. 2019 ukončili svoje súťaže v sezóne
2018/19 takmer všetky mládežnícke družstvá OFK Dunajská
Lužná. Vedenie OFK vždy spolu s prítomným zástupcom obce
(poslancom OZ) po poslednom odohranom zápase odmenili a
poďakovali hráčom a hráčkam za tréningovú činnosť a reprezentáciu klubu a obce v skončenom ročníku.
Kto teda reprezentoval Dunajskú Lužnú v jarnej časti sezóny
2018/2019?
U19 (ročník 2000 a mladší):
Marek Blažíček, Martin Meszároš, Kristián Molnár, Rastislava
Jendruš, Erik Reindl, Lukáš Németh, Matej Dolník, Marko Kotrík,
Dominik Sadloň, Matúš Baďanský, Milan Nasarik, Denis Kolínek,
Daniel Janšák, Marko Hostačný, Ladislav Ryšavý, Kristián Dojčan,
(Striedavý štart – hráči FK Most pri Bratislave: Mathias Lembakoali, Marek Palesch, Martin Roháč, Róbert Boroš, Erik Kisler)
Tréner: Jozef Nespešný; Asistent trénera: Tomáš Nespešný;
Vedúci: Jozef Kolínek
U15 (ročník 2004 a mladší):
Jakub Martinček, Adam Jediný Janček, Denis Tardík, Matej
Fabián, Alex Štvrtecký, Bruno Škriniar, Martin Franko, Oliver Jago
Jonker, Filip Žilinčík, Noel Tureček, Michal Kešelák, Hugo Platek,
Frederik Druksa, Sebastián Bazelides, Urban Michal, Henrich
Vágo, Tomáš Žilinčík, Ivan Cabaj, Dávid Vavrovič, Michal Kollár,
Michal Pál, Nikolas Machán, Martin Mura, Alex Pafčo, Anton
Košč, Samuel Krásny, Matúš Škurta, Daniel Straka, Jakub Juriš,
Štefan Nemčanský, Samuel Szabo, Rostyslav Koroľ
Tréner: Dalibor Zaťko; Asistent trénera: Filip Skala; Vedúci:
Anton Košč
U11 (ročník 2008 a mladší):
Terezka Turkovičová, Mária Rigová, Branislav Čóka, Alex Reindl, Štefan Rigo, Branislav Mecele, Jakub Štefek, Adam Kubica,
Timotej Hrazdílek, Adam Čikeš, Viktor Grega, Zoltán Kanyicska,
Samuel Lorincz, Ruslan Ismagilov, Michal Podkonický, Ján Hodúr,
Filip Adamčiak, Michal Lukačovský, Ján Tomášek
Tréner: Tibor Balga; Vedúci: Pavol Adamčiak
U9 (ročník 2010 a mladší):
Pavol Komár, Peter Komár, Lukáš Schwarz, Róbert Pecha, Matúš Solár, Mirko Szaraz, Tomáš Žernovič, Dominik Straka, Sebastián Píš, Dorián Vančo, Jakub Hrazdílek
Tréner: Anton Košč; Asistent trénera: Daniel Abrahámovský
U8 (ročník 2011 a mladší):
Matúš Demovič, Lukáš Markus Marko, Dávid Gyepes, Dušan
Jurčík, Jakub Jurica, Lukáš Kepencay, Elenka Kollárová, Alexander
Linka, Maroš Martinkovič, Kristián Měřička, Justin Obina, Leonard Patrik Pafčo, Pavol Polner, Filip Sadloň, Štefan Šalák, Tobias
Tardík, Daniel Wesolowski, Filip Chudý, Filip Vojtech
Tréner: Miroslav Pipiška
U7 (ročník 2012 a mladší):
Andrej Bočák, Maxim Buray, Adam Dojčan, Michal Fízeľ, Lukáš Gálfy, Denis Tobias Hazucha, Andrej Jančok, Ján Kalina, Richard Kanis, Richard Karička, Tomáš Konečný, Teo Kubica, Dávid
Lindvay, Matúš Macanga, Richard Majer, Lukáš Matúš, Martin
Mifkovič, Daniel Onofer, Peter Parajka, Michal Pomíchal, Adam
Prachar, Peter Regec, Patrik Špindor, Simon Túma
Tréner: Radoslav Nosko
Anton Košč, generálny manažér OFK
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Svetový deň stolného tenisu v Dunajskej Lužnej dňa 7.4.2018
Na 6. apríla pripadá Svetový deň stolného tenisu. Prvýkrát sa Svetový deň stolného tenisu slávil 6. apríla 2015 a zapojilo
sa doňho 158 podujatiami 70 krajín sveta.
Medzinárodná federácia stolného tenisu
(International Table Tennis Federation,
ITTF) je presvedčená, že stolný tenis je
niečo viac ako len súťažná disciplína - ide
o šport, ktorý môže prispieť k pozitívnym
zmenám v spoločnosti, ide o formu zdravého využitia voľného času, ako aj o „vynikajúci nástroj na súdržnosť v spoločnosti a na
integráciu do nej“. Stolný tenis poskytuje
jedinečnú hodnotu: spolu môžu hrať ľudia
rôzneho veku, pohlavia, schopností alebo
fyzických daností. „Je to šport pre život a
prináša radosť“, uviedla ITTF.
Rovnako ako v Slovenskej republike, aj
v Dunajskej Lužnej sme usporiadali 2. ročník pri príležitosti svetového dňa stolného
tenisu.
V kategórii žiakov hralo 8 žiakov, každý
s každým. Lukáš a Michal sú už registrovaní
hráči a ostatným dávali 6 alebo7 loptičiek
náskok v každom sete:
I.-II. Mička Lukáš (14 rokov) 7 6 1 18:6,
prehral iba s Tomášom, pri 7 loptičkách
náskoku

I.-II. Valo Michal (11 r.)
7 6 1 19:6
1. Káčer Teo (13 r.)
7 5 2 16:8
2.-4. Juriš Jakub (12 r.)
7 3 4 15:14
2.-4. Žilinčík Tomáš (13 r.) 7 3 4 11:15
2.-4. Franko Martin (14 r.) 7 3 4 9:16
5.-6. Žilinčík Filip (14 r.)
7 1 6 6:15
5.-6. Štrajt Maxim (12 r.)
7 1 6 6:19
Víťazom medzi neregistrovanými sa stal
nádejný Teo Káčer.
Kategórie dospelých sa zúčastnili 4 hráči:
1. Valo Martin
3 3 0 9:1
2. Koronház Matej
3 2 1 7:3
3. Žilinčík Tibor
3 1 2 3:8
4. Tamáš Ľudovít
3 0 3 2:9
Organizáciu turnaja zabezpečovalo až 9
registrovaných hráčov nášho stolnotenisového oddielu. Využili príležitosť a odohrali
neúplný turnaj medzi sebou:
1. Beleš Ján
4 4 0 12:1
2. Mička Bohumil 4 3 1 9:7
3. Červenka Vojtech 4 2 2 8:8
4. Káčer Jasna
3 1 2 3:6
5. Benko Peter
3 0 3 0:9
Tohto turnaja sa nezúčastnili prítomní
Lunák Miro, Hermann Peter a Baláž Ivan.
Náš druhý najlepší hráč Tomáš Pogáč odo-

hral z časových dôvodov iba dva zápasy
(s Belešom 1:3, s Mičkom 2:3).
Na záver by sme chceli poďakovať pani
PaedDr. Ivete Slobodníkovej, riaditeľke ZŠ
v Dunajskej Lužnej, za veľkú podporu, ako
aj Obecnému úradu v Dunajskej Lužnej za
umožnenie realizácie tohto vydareného
športového podujatia.
Pred posledným kolom súťaží v bratislavskom kraji je naše A-družstvo na výbornom 5. mieste z 12 v IV. lige (najlepšími
hráčmi sú Beleš Ján s úspešnosťou 90 %
a Pogáč Tomáš). Naše B-družstvo je tiež
na veľmi peknom 5. mieste z 12 v VII. lige
(najlepším je Mička Bohumil s 84 %). Bdružstvu iba tesne ušiel postup do VI. ligy.
Najnižšou je IX. liga.
Ivan Baláž, predseda stolnotenisového
oddielu OZ OŠK
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facebook.com/Obuv-LaVale

Pešia zóna
SENEC, Lichnerova
DUNAJSKÁ LUŽNÁ

Zľavový kupón 10 €
•

Zľavový kupón možno uplatniť, ak hodnota nákupu prevyšuje

•

Pri nákupe je možné použiť iba jeden kupón.

•

Kupón nie je možné kombinovať s inými zľavami a akciami.

•

Platnosť kupónu je do 31.08.2019.

•

Pri platbe sa cena nákupu zníži o 10 €.

celkovú cenu 40 €.
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