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Daň z nehnuteľnosti
Mesiac január je každý rok spätý s termínom podávania
priznania k dani z nehnuteľností.
Kto má povinnosť podať priznanie
Daňové priznanie podávajú v januári fyzické osoby (občania) a právnické osoby, ak v predchádzajúcom roku nastala
zmena vlastníctva k nehnuteľnosti na základe kúpnej zmluvy
alebo darovacej zmluvy.
V praxi to znamená, že ak fyzická alebo právnická osoba
kúpila, predala, darovala alebo nadobudla darom nehnuteľnosť v priebehu roka 2019, má povinnosť podať priznanie
k dani z nehnuteľnosti v termíne do 31. januára 2020. Na vyrubenie dane z nehnuteľnosti pre rok 2020 bude rozhodujúci
stav na liste vlastníctva k 1. januáru 2020. Daňové priznanie podáva nový vlastník, ako aj pôvodný vlastník. Pôvodný
vlastník podáva priznanie označené ako čiastkové priznanie
na zánik daňovej povinnosti a nový vlastník podáva priznanie
označené ako priznanie alebo čiastkové priznanie.
Daňové priznanie v termíne do 31. januára 2020 sú povinní podať aj vlastníci, u ktorých došlo v roku 2019 k nasledujúcim situáciám:
• vlastníkovi pozemku/pozemkov bolo vydané stavebné
povolenie na stavbu,
• bolo vydané kolaudačné rozhodnutie,
• došlo k zmene užívania nehnuteľnosti (napr. z bývania na
podnikateľské účely),
• došlo k zmene veľkosti pozemku, zastavanej plochy, preparcelovaniu,
• došlo k zániku daňovej povinnosti k jednej nehnuteľnosti,
ale k ostatným nehnuteľnostiam daňová povinnosť naďalej trvá.
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Iná situácia je v prípade nadobudnutia nehnuteľností dedením alebo vydražením. V týchto dvoch prípadoch povinnosť podať daňové priznanie vzniká aj v priebehu roka, a to
30 dní od nadobudnutia nehnuteľnosti.
Daňovník je povinný si sám riadne vyplniť daňové priznanie. Údaje na vyplnenie tlačiva nájde daňovník v liste vlastníctva k nehnuteľnosti alebo v rozhodnutí z katastra o vklade vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo aj v zmluve,
ktorou nadobudol nehnuteľnosť. Výpis z listu vlastníctva je
možné jednoducho a bezplatne získať z webového portálu
www.katasterportal.sk.
V prípade bezpodielového vlastníctva manželov podáva
priznanie len jeden z manželov. V prípade spoluvlastníkov
podávajú vlastníci daňové priznanie buď každý do výšky
svojho podielu, alebo na základe dohody spoluvlastníkov
podá daňové priznanie jeden z nich.
Priznanie k dani z nehnuteľnosti je možné podať poštou, osobne alebo elektronicky. K elektronickému podaniu
je potrebné mať elektronický občiansky preukaz (s čipom)
a elektronickú schránku aktivovanú na doručovanie na portáli www.slovensko.sk. Klasický email nie je prípustná cesta
podania daňového priznania, a takéto podanie sa považuje
za nepodané.
V prípade, že sa daňovník rozhodne podať daňové priznanie osobne, odporúčame vziať si so sebou výpis listu
vlastníctva, aby mal daňovník so sebou všetky údaje, ktoré
bude vypĺňať. Ak daňovník podáva priznanie k dani z nehnuteľnosti poštou, je dobré uviesť telefonický kontakt. V prípade potreby bude kontaktovaný.
Každoročne si občania nechávajú túto povinnosť na poslednú chvíľu. Upozorňujeme, že daňovníkovi, ktorý nepodá
daňové priznanie v zákonom ustanovenej lehote, hrozí pokuta.
Lenka Szárazová
Dane a poplatky
Obecný úrad Dunajská Lužná

poďakovanie BSK

kompostéry zadarmo

Bratislavský samosprávny kraj
v rámci Bratislavskej regionálnej
dotačnej schémy na podporu
životného prostredia a rozvoja
vidieka 2019 schválil našej obci
dotáciu na projekt
„Obnova a výsadba stromoradia
v Nových Košariskách“
vo výške 3.825 €.
Obec Dunajská Lužná
ďakuje Bratislavskému
samosprávnemu kraju za
túto finančnú podporu.

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 mesiaca jún 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, pani Braxatoris.
Renáta Braxatoris
Hospodárska správa
a verejné obstarávanie
Obecný úrad
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Kyvadlová doprava na železničnú stanicu

Stretnutia s občanmi –
„Hodina s poslancom OZ“
Vážení občania, priatelia. Uplynulo už pomerne dlhé obdobie od ankety, ktorú sme
v rámci projektu zavedenia kyvadlovej dopravy realizovali v našej obci. Musím priznať,
že v čase, keď sme sa do tohto projektu púšťali, bol som si vedomý, že to nebude ľahké,
ale šli sme do toho.
Vyhodnotenie ankety bolo zverejnené, a jasne z nej vyplynulo, že občania našej
obce o takýto projekt majú veľký záujem. Na základe uvedeného poslanci Obecného zastupiteľstva prijali viacero uznesení, aby bolo možné konať vo veci, vybrať dodávateľa,
dohodnúť podmienky realizácie a pod. Nakoľko sa jedná o hromadnú prepravu osôb,
dopravca musí byť držiteľom licencie na tento výkon. Poviete si, samozrejme, ale to nie
je všetko. Naplánovali sme trasu – trasy, tak, aby jednotlivé zastávky neboli ďaleko od
seba a zároveň, aby čas dopravy na stanicu bol čo najkratší. Pri plánovaní sme chceli
využiť existujúce zastávky a zároveň i nové miesta, a tu nastal problém. Žiadny dopravca nebol, a nie je ochotný používať ako zastávky pre nastupovanie, resp. vystupovanie
miesta, kde nie sú zriadené riadne zastávky. Jedná sa o bezpečnosť v rámci dopravy a do
rizika, pochopiteľne, žiadny dopravca nechcel ísť. V priebehu konania bolo v hre viacero
variantov, a to službu realizovať cez dopravné spoločnosti, malých dopravcov, nákup
a realizácia vlastnými autobusmi.
Nebudem tu vypisovať, koľko administratívy s uvedeným konaním bolo vykonané
(prostredníctvom prednostky obecného úradu pani Hanuliakovej), tomu sa aj ťažko verí,
ale dostali sme sa do situácie, kedy chceme aspoň spustiť uvedený projekt na skúšku,
na tri mesiace, a to od 1. 1. 2020. Po tomto termíne prijmeme rozhodnutie, či budeme
službu ďalej vykonávať, a akým spôsobom, nakoľko sa jedná o finančne náročný projekt
a nikto z nás, či poslanci obecného zastupiteľstva, starosta obce či zamestnanci obecného úradu, nechce konať tak, aby sa peniaze ľahkovážne utrácali.
Bližšie informácie o spustení, trasovaní linky a jej časovom harmonograme budú
včas zverejnené na obecnom webe a prostredníctvom verejného rozhlasu.
Mgr. Ladislav Fehér

Zmena systém zberu skla
Od začiatku roka 2020 sa v našej obci zmení systém zberu skla z jutových vriec, ktoré mali k dispozícii rodinné domy, na zber do 1100-litrových kontajnerov. Tieto budú umiestnené na stojiskách
v rôznych častiach obce.
Zberová spoločnosť oslovila obec už približne v prvej polovici tohto roka s požiadavkou zmeny
spôsobu vývozu skla v obci. Dôvodom bola pre pracovníkov ťažká a nebezpečná manipulácia s vrecami so sklom, a taktiež neefektívny spôsob ich vývozu. Napriek našim protestom nám neostávalo iné,
len na túto zmenu pristúpiť. Dohodli sme sa na zmene spôsobu zberu skla od začiatku nového roka.
Spoločnosť ENVI-PAK, a. s., s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu, a ktorá financuje systém zberu
triedených zložiek komunálneho odpadu, prerátala množstvo skla vyzbierané formou vriec na adekvátne množstvo 1100-litrových nádob na sklo.
Naďalej zostáva možnosť vyvážať vytriedený odpad, a teda aj sklo, na zberný dvor v našej obci.
Veríme, že si občania na tento systém zvyknú, budú ho využívať a nepoľavia v separovaní skla.
Ing. Jana Dubovcová
Referát dopravy, odpadového hospodárstva,
životného prostredia a školstva

Vážení spoluobčania, priatelia, známi. Vyrastal som v našej obci a poznám
veľmi veľa našich občanov, ale taktiež
stretávam už veľa nových ľudí, ktorí
prišli k nám bývať do obce. Stretávam
sa s nimi – s vami dennodenne a chýbal
mi priestor, kde by sme sa mali možnosť
stretnúť a pozhovárať o vašich postrehoch, podnetoch či problémoch. Z tohto
dôvodu som inicioval vytvorenie takéhoto priestoru v rámci „Hodina s poslancom“, kde som chcel vytvoriť priestor na
stretnutie sa mimo oficiálnych rokovaní
v budove obecného úradu alebo niekde
v reštaurácii.
Pôvodne som stretnutia realizoval na
obecnom úrade v stredu, v pracovnom
čase zamestnancov, aby nik nemusel
zo zamestnancov ostávať dlhšie v práci a zatvárať priestory, avšak tento čas
nebol vyhovujúci a bolo potrebné stretnutia organizovať v neskoršom termíne.
Nakoľko priestory MKS sú plne využité,
dohodol som sa s pani riaditeľkou materskej školy, ktorá mi našla voľné miesto vo večerných hodinách v elokovanom
pracovisku materskej školy v časti Nová
Lipnica.
Stretnutia sa konali každý prvý štvrtok v mesiaci od 17:30 do 18:30. Počas
nich som absolvoval viacero rozhovorov,
kde niektorí občania chceli len pár odpovedí na svoje otázky, a zároveň som
dostal viacero podnetov, ktoré som
predniesol či už zamestnancom obce
(orezanie kríkov či stromov na cintorínoch, pri chodníkoch, ťažba dreva vo
vetrolamoch, signalizácia pri priechode
pre chodcov) alebo na rokovanie komisií
obecného zastupiteľstva (návrhy pri realizácii úprav zelených plôch, umiestnenie
nových autobusových zastávok, dobudovanie či oprava chodníkov..) alebo priamo na rokovanie zastupiteľstva (zastávky Malinová ul., Lipová ul.). Nie všetko
sa podarilo realizovať, hlavne, čo sa týka
výstavby zastávok. Tu chcem uviesť, že
zastupiteľstvo vyčlenilo potrebné prostriedky v rozpočte obce na ich realizáciu
a úrad koná, aby sa uvedené zastávky realizovali, ale je tu veľký problém
s vlastníctvom nehnuteľnosti, kde majú
byť zastávky umiestnené, a bez dohody
s vlastníkmi jednoducho nie je možné
tieto projekty zrealizovať.
Stretnutia s vami v rámci „Hodiny
s poslancom“ sú pre mňa inšpirujúce
a rád v nich budem pokračovať aj naďalej. Teším sa na nové stretnutia v nasledujúcom roku, do ktorého vám prajem
hlavne pevné zdravie, šťastie a spokojnosť.
Mgr. Ladislav Fehér
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Fungujúca Lužná
Drahí spoluobčania!
Rok po ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva máme stále na pamäti
náš záväzok. Sľúbili sme vám na svoju česť,
že si budeme riadne plniť svoje povinnosti,
ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony,
zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budeme
uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.
Každý deň v obecnej službe máme tento sľub pred očami a každý jeden poslanec
sa ho zo všetkých síl usiluje napĺňať. Okrem práce je však našou povinnosťou aj
načúvať. A to aj (možno dokonca predovšetkým) tým, ktorí nie sú našimi priaznivcami a neprestajne nás podrobujú ostrej
kritike. A pretože nezanedbávame poslanecké povinnosti ani v tomto ohľade, vieme, že mnohých z vás trápi široké spektrum problémov v našej obci. Mnohé vaše
otázky pramenia z neúplných informácií.
Tu vidíme priestor na zlepšenie informovania občanov. Iné však smerujú k názoru niektorých z vás, že veci takpovediac
viaznu, resp. obec nenapreduje tak rýchlo
a smerom, akým by si prijali.
Verte nám, že naše vlastné výhrady sú
spravidla úplne rovnaké, často aj opodstatnené. Ale taký je už život v samospráve,
úrad a starosta konajú, poslanci naháňajú.
 Občas spravodlivo, niekedy za hranicu možného. Preto nám na tomto mieste
dovoľte povzbudiť nielen vás, ale aj seba
samých.
Mandát ste odovzdali všetkým našim
voleným zástupcom na štyri roky, z ktorých
uplynula sotva prvá štvrtina. Všetko, čo má
hodnotu a je trvácne, sa rodí ťažko a dlho.
Matka nosí dieťa pod srdcom deväť mesiacov a ďalšie dlhé roky sa oň stará. Obaja
rodičia musia investovať ohromné množstvo energie, lásky času a peňazí, kým ich
ratolesť čo i len napíše prvé písmeno. Ani
len rodinný dom sa nedá poriadne postaviť
za rok a naše plány sú ešte omnoho ambicióznejšie. Obec často brzdia objektívne
faktory ako náročné verejné obstarávania,
byrokracia a podobne. Samozrejme, priestor na zlepšenie je výrazný aj v našej obci.
Napriek tomu, povzbudzujme sa navzájom k nastoleniu konštruktívnej a pozitívnej klímy v obci. Pri pohľade na programové priority starostu a poslancov obce sme
presvedčení, že kurz je nastavený správ-

nym smerom a obec má aj výsledky,
ktoré kto chce, vidí.
O obecnú zeleň je znova systematicky a kvalitne postarané, stav je nepochybne lepší, než tomu bolo pred
rokom. Prebiehajú intenzívne rokovania
s prevádzkovateľom kyvadlovej dopravy
na železničné stanice, ktorých výsledky
by sme mali všetci pocítiť od nového
roka. Zväčšila sa spevnená plocha na
parkovanie automobilov pri Miloslavovskej stanici. Ak všetko pôjde dobre,
v najbližšom čase sa zväčší opäť. Aj tlak
našej obce prispel k tomu, že Regiojet
posilnil dva ranné vlakové spoje dvojposchodovými vagónmi.
Na svete je rozhodnutie, ako naložiť
s budovou Hefaistonu, ktoré je prinajmenšom dôstojné a bude slúžiť celej
obci. Po dlhej námahe sme získali územné rozhodnutie na novú, veľkú materskú
školu v Nových Košariskách, čo mnohí
z tých, ktorí za ňu roky bojovali, vnímajú
ako malý zázrak.
Občanom sme dali možnosť svietiť aj
na uliciach, ktoré obec stále neprevzala
a učinili sme tak výrazne ústretové gesto s jediným úmyslom – pomôcť ľuďom.
To isté platí o zriadení vecného bremena pre obyvateľov Majerskej ulice, ku
ktorému sme pristúpili vysoko nad rámec našich povinností, opäť s prejavom
dobrej vôle. Vďaka nášmu rozhodnutiu
si môžu vybaviť kolaudáciu a vymaniť sa
z právnej pasce, v ktorej sa roky nachádzali.
Intenzívne pracujeme na vylepšení
a systematickom spracovaní územného
plánu, ktorého dnešná podoba priniesla obci množstvo problémov. Po jeho
dokončení získa všetka nová výstavba v
našej obci prísne regulatívy, zamerané
predovšetkým na budovanie verejnoprospešných stavieb – chodníkov, zastávok hromadnej dopravy, osvetlenia,
občianskej vybavenosti a školských zariadení. Vďaka našej iniciatíve má dnes
Dunajská Lužná zdigitalizovaný územný
plán a veríme, že sa prístup k nemu (po
vyladení detailov) dostane do rúk aj občanom.
Máme takmer dokončené špičkové
detské ihrisko v Lipnici, aké nemá páru
v širokom okolí, možno ani v okrese.
Máme správcu, vďaka ktorému sú verejné športoviská po prvý raz v dejinách
našej obce skutočne verejné a dostupné
pre každého. Na našu bikrosovú dráhu
môžeme byť rovnako pyšní.
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Prijali sme zásadné koncepčné rozhodnutia v oblasti školstva, ktoré sa
zakrátko začnú napĺňať a sme presvedčení, že do konca volebného obdobia
sa dostavia aj výsledky. Nová budova
školy napriek značnému zdržaniu stojí.
Napriek mnohým oprávneným výhradám ide o významnú obecnú investíciu.
Kúpou susedného pozemku zväčšujeme
školský areál, dôstojne sme vybavili vývarovňu v Miestnom kultúrnom stredisku. Vďaka novej klimatizovanej vzduchotechnike je v MKS radosť existovať aj
v horúcich letných dňoch. Pokračujeme
v rozsiahlej výsadbe stromov, revitalizuje sa okolie zvonice, prvé viditeľné zmeny sú už na svete. Park pri erbe má dnes
celkom novú tvár a začalo sa riešenie
revitalizácie vstupu do obce - návrh od
komisie kvalitný a dobre realizovateľný.
Máme projekty ako lesopark, centrum
obce. Vizuálny smog sa stále zmenšuje
a od nového roku budú výsledky ešte
viditeľnejšie. Rozhodnutie o zmenšení ochranného pásma vodného zdroja
na Vodárenskej ulici bolo zrušené, náš
starosta má v rukách všetky nástroje k
tomu, aby definitívne ochránil náš zdroj
pred nežiadúcimi stavbami.
Na záver prosíme o dôveru. Úprimne sa vám zdôverujeme, že ani nám samým sa naše rozhodnutia občas neprijímajú jednoducho a bez vašej podpory
túto prácu nemôžme a nechceme robiť.
Pokúste sa nájsť vieru, že skutočne neúnavne pracujeme pre naše spoločné
dobro. Neustály prísun obrovského
množstva informácii nás občas doslova
zahlcuje, vďaka tomu však máme tiež
možnosť rozhodovať sa kvalifikovanejšie
než väčšina tých, ktorí zvonku hodnotia
našu prácu. Každý jeden poslanec stráca
nespočetné okamihy vlastného voľného
času, ktorý by dokázal venovať svojim
blízkym. Napriek tomu si považujeme za
česť pracovať pre našu obec. Možno sa
vám nepáčia niektoré naše rozhodnutia
a s niektorými možno nebudete môcť
súhlasiť ani v budúcnosti. Napriek tomu
vás prosíme. Dôverujte nám. Pretože
nič, čo v tejto službe robíme, nie je pre
náš osobný prospech, ale výlučne pre
dobro obce. Máme ešte tri roky. Ak nám
budete dôverovať, ešte toho veľa dokážeme. Pre vás, našich občanov, to nikdy
nevzdáme.
Krásne a pokojné Vianoce praje tím
Fungujúca Lužná
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OKo2 (Obecná konferencia – jeseň 2019)

Mesiac úcty k starším

Územná samospráva je formou výkonu verejnej moci, ktorú v obci uskutočňujeme prostredníctvom svojich volených orgánov (starosta a obecné
zastupiteľstvo), ako aj priamymi formami demokracie – zhromaždeniami
obyvateľov obce a miestnym referendom.
Obecnú konferenciu ako formát zhromaždenia obyvateľov obce Dunajská Lužná tak možno považovať za významný nástroj uskutočňovania
priamej demokracie, hoci jeho výsledok nie je pre orgány obce záväzný (má
odporúčací charakter).
V sobotu 23. novembra 2019 sa na pôde obecného úradu uskutočnil
druhý diel zo série OKo k vopred ohláseným témam: nové príležitosti (lesopark, námestie, škola), ako moderne a efektívne komunikovať medzi občanmi a obcou.
Účastníci spoločne sformulovali Záverečné vyhlásenie zhromaždenia
obyvateľov obce Dunajská Lužná:

V poslednú sobotu v mesiaci október, ktorý je mesiacom
„úcty k starším“ sa stretli v Miestnom kultúrnom stredisku členovia Jednoty dôchodcov v Dunajskej Lužnej, aby dôstojne
oslávili tento sviatok. Rozsvietili sa svetlá a začala hrať hudba,
všetko stíchlo a pani Tatiana Uličná zarecitovala báseň. Za prítomnosti hostí, pána starostu obce Štefana Jurčíka, pána farára
Bruna, pani Ingrid Stoličnej, sociálnej pracovníčky, pána Juraja
Jánošíka, poslanca BSK, predsedu novozaloženej organizácie

Účastníci verejného zhromaždenia obce Dunajská Lužná zo dňa 23. 11.
2019 vyzývajú starostu a poslancov OZ obce Dunajská Lužná ako svojich
volených zástupcov, aby v predmetných témach postupovali nasledovne:
1. Téma LESOPARK – začať s realizáciou tohto projektu. Popri vysporiadaní
pozemkov súkromných vlastníkov vklinených do predmetného územia
(zámenou/odkúpením/ prenájmom) považujeme za vhodné nechať vypracovať názornú štúdiu realizácie spolu s cenovými návrhmi.
2. Téma NÁMESTIE – priestor prezentovaný na OKo (bývalá STS PD Úsvit)
považujeme za strategický pre ďalší rozvoj obce, odporúčame obci získať ho do vlastníctva. Naše odporúčanie je podporené aj Programom
rozvoja obce Dunajská Lužná 2015-2021, kde na strane 47 je uvedená
„Priorita č. 3 (opatrenie 3.5) – Definovanie a rozvoj centra obce“ s cieľom identifikovať vhodnú lokalitu, a následne vybudovať centrum obce.
3. Téma ŠKOLA – odporúčame plné využitie súčasného areálu „Biely dom“,
výstavbu bloku G aj s využitím dotácií. Paralelne k uvedenému však považujeme za nutné hľadanie nového areálu za účelom výstavby úplne
novej základnej školy.

„Aktívna Dunajská Lužná“ a jej členov, sa začala schôdza príhovorom predsedníčky. Pani Awwadová pozdravila všetkých prítomných. Potom nasledovalo gratulovanie jubilantom – 70, 75,
80, 85 ročným. Každý z nich dostal darček a kvet. Po príhovore
prítomných hostí začala hrať hudobná skupina Kmeťoband.
Čiperné dôchodkyne aj tancovali popri malom občerstvení
a s trochou vínka sme sa bavili až do neskorého popoludnia.
Myslím si, že na túto schôdzu ostali len pekné spomienky.

Mária Ester Awwadová
Viac informácií je k dispozícii vo zverejnenej zápredsedníčka Jednoty dôchodcov
pisnici na obecnom webe a úradnej tabuli. Ak máte
chuť zapojiť sa do ankety na tému komunikácia obVianočný čas v Domovskom
čan – obec, využite priložený QR kód resp. link do
aplikácie Sli.do, ktorá je pre vás ešte stále otvorená.
vzdelávacom centre
Tretí diel OKo plánujeme v jarnom období budúceho roka na aktuálne témy s nádejou, že pritiahneme aj ďalších aktívnych
Vianoce patria medzi tie najkrajšie sviatky v roku a rozľudí spoluvytvárať modernú obec.
hodne každý z nás túži byť spolu s rodinou, s blízkymi, jedRNDr. Peter Paľaga noducho v kruhu rodiny. Bohužiaľ, nie každý má to právo.
poslanec OZ a moderátor OKo
Centrá pre deti a rodiny, teda detské domovy, sú stále plné
https://app.sli.do/event/fudtglkb

detí v nich žijúcich, a akoby záujem rodičov postupne časom
ubúdal. Samozrejme, nechceme všetkých rodičov hádzať do
jedného vreca, ale detí je stále mnoho, hovoríme o čísle 5000. Mladých dospelých v Centrách pre deti a rodiny je cca 260. Z toho s veľkou pravdepodobnosťou vieme, že nie všetci majú kontakt s biologickou rodinou, a vôbec nikdy počas svojho života nemali možnosť
alebo nechceli sa spoznať s rodinou. Možno sa vám teraz zdá, že prečo píšeme o nejakých konkrétnych číslach v Centrách pre deti
a rodiny, no vždy sa vážne zamyslíme pred blížiacimi sa Vianocami, že kopec detí, mladých dospelých nemá Vianoce také, aké si skutočne mnohí predstavujú. Aj naši mladí dospelí v Domovskom vzdelávacom centre veľmi túžia po Vianociach ako deti z bežných rodín,
no realita je niekedy iná. Napriek tomu sa veľmi snažíme, aby naši klienti zažili každý rok Vianoce ako sa patrí, vytvárame skutočnú
vianočnú atmosféru, máme štedrovečernú večeru, a aj každý z našich mladých dospelých si nájde darček pod vianočným stromčekom. Dokonca vedieme našich mladých k tomu, aby aj oni urobili niečo pre ostatných, spravili radosť svojim blízkym, nezabúdali, že
Vianoce nie sú o darčekoch, ale najmä o pomoci a rozdávaní sa iným. Aj tohto roku sa zúčastníme Vianočných trhov
v Dunajskej Lužnej, kde Vás srdečne privítame a ponúkneme vám naše vlastnoručne vyrobené diela.
V neposlednom rade patrí úprimné poďakovanie starostovi obce, poslancom obecného zastupiteľstva, všetkým
občanom Dunajskej Lužnej, Bratislavskému samosprávnemu kraju – odboru sociálnych vecí a poslancovi BSK PaedDr. Jurajovi Jánošíkovi za dlhoročnú podporu a pomoc.
S pozdravom mladí dospelí a vedenie DVC
Mgr. Daniel Mikloško, PhD., riaditeľ DVC
Mgr. Ján Herák, sociálny pracovník DVC
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Nová Rada školy začína, a aj pokračuje
V zmysle zákonných predpisov, najmä podľa Vyhlášky Ministerstva
školstva SR č. 291/2004 Z. z. , ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe
ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení Vyhlášky č. 230/2009 Z. z.,
bolo v priebehu mesiaca október 2019 vytvorené nové zloženie Rady
školy pri ZŠ Dunajská Lužná (ďalej len „RŠ“).
Z volieb na triednych schôdzkach pri plenárnom zasadnutí ZRPŠ
vzišli títo zástupcovia rodičov v RŠ: JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak, Ing. Jozef Kundlák, Mgr. Adriána Vláčilová a Mgr. Ivana Gallé.
Na zasadnutí zamestnancov ZŠ boli zvolení: Mgr. Darina Kováčová,
Mgr. Martina Ceizelová (zástupcovia pedagogických zamestnancov ZŠ) a
Mária Hrajnohová (zástupca nepedagogických zamestnancov ZŠ).
Na októbrovom zasadnutí OZ Dunajská Lužná boli uznesením delegovaní ako zástupcovia štatutára (Obec Dunajská Lužná): Mgr. Daniel
Mikloško, Mgr. MUDr. Miroslava Hercová, Ing. Marek Ličák, PhD. a Mgr.
Juraj Vydarený.
Ustanovujúce zasadnutie RŠ pre funkčné obdobie 2019 – 2023
sa muselo uskutočniť do skončenia štvorročného funkčného obdobia
predchádzajúcej RŠ (zriadená bola 9. 12. 2015). Členovia novej RŠ sa
teda po prvýkrát stretli na ustanovujúcom zasadnutí RŠ dňa 18. 11.
2019, na ktorom zvolili predsedu RŠ (počtom 8 z 9 hlasov bol zvolený
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JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak) a podpredsedu RŠ (počtom 8 z 9 hlasov
bol zvolený Ing. Jozef Kundlák).
Ďalšie riadne zasadnutie mala RŠ na začiatku decembra, na ktorom sa venovala schváleniu Štatútu RŠ, Výročnej správy o výchovnovzdelávacom procese ZŠ v školskom roku 2018/19 a najmä venovala
sa vyjadreniu k navrhovanému projektu výstavby G bloku ZŠ na mieste
bývalej družstevnej jedálne (susedí s novým F blokom ZŠ).
Nová RŠ vlastne nezačína nanovo, veď je v nej 8 členov, ktorí v nej
pracovali usilovne aj predchádzajúce 4 roky.
RŠ v tomto funkčnom období 2019 – 2023 bude mať opäť ako
hlavnú úlohu byť „strážnym psom“ rozširovania kapacity priestorov
ZŠ, ktoré budú aj po prestavbe F bloku v ďalšom školskom roku nedostačujúce, a do dvoch rokov je potrebné mať novú budovu s viac ako
12 novými triedami.
Tieto dôležité fakty podčiarkuje aj demografický vývoj budúcich
prvákov nasledujúcich 5 rokov, keď podľa dnešných údajov od zriaďovateľa (Obce Dunajská Lužná) by na zápis malo prísť každý rok viac ako
100 budúcich prvákov (5 tried určite).
Nová RŠ teda pokračuje už v začatom, a aj v tomto novom zložení chce naďalej hájiť záujmy žiakov, rodičov, zamestnancov ZŠ nielen
„ako zákon káže“, ale aj preto, že si to vyžadujú reálne potreby našej ŽS
Dunajská Lužná. Nech sa to aj tejto novej RŠ čo najlepšie darí!
JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak, predseda RŠ
Nový F blok ZŠ

Tu by mal stáť G blok ZŠ
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OCENENÝ OBČAN – PaedDr. PAVOL DANKO
Počas slávnostných septembrových chvíľ Dňa obce Dunajská Lužná
2019 odovzdal starosta obce pán Štefan Jurčík CENU STAROSTU OBCE
pánovi Pavlovi DANKOVI.
Pán Danko, samozrejme, srdečne gratulujeme. Bývame neďaleko, ale
vieme o sebe tak málo. Odkryte, prosím, Vaše životné „drobnosti“.
O mne
Narodil som sa úžasným rodičom v pokročilom veku. Ocko Pavol mal
54 a mama Priska 45. Som jedináčik, od desiatich rokov polosirota. Mama
vtedy ostala doma, aby sa o mňa postarala. Dala mi všetko… Odovzdala
mi vieru – za ktorú v minulosti aj hrdinsky trpela, lásku k slovu, umeniu aj
k ľuďom. Po otcovi som zdedil zrejme bezprostrednosť, humor a komunikatívnosť. Tou, podľa Lužňanov, ktorí si ho pamätajú, nadmieru oplýval.

Ja som bol vysokoškolák a na Spojenej škole Svätej Rodiny
v Bratislave – Petržalke učila moja dobrá známa a katechétka,
ktorá túžila študentom ponúknuť niečo viac. Nacvičovali sme so
študentmi niečo pohybové, fascinovalo ma to. Úspech sa dostavil,
a ja som dostal ponuku venovať sa študentom v rámci nepovinného predmetu. Časom vznikla skupina, ktorú sme pomenovali
Tanečné divadlo Atak. Študenti sa postupne stali vysokoškolákmi,
niektorí sa začali ženiť, vydávať, my sme začali robiť konkurzy, takže sa „osadenstvo“ kompletne vymenilo. Z pôvodnej partie som
ostal len ja, a dnes máme už piatu generáciu tanečníkov a množO umení
stvo rodín a potomstva… spolu je nás už viac ako 100! Napokon
Pamätám si, že od detstva som bol veľmi vnímavý na umenie a špeci- – aj ja som si tu našiel manželku.
ficky na také, ktoré nevyžadovalo nutne slová. Veľmi sa mi páčilo bábkové divadlo, cirkus, krasokorčuľovanie, bol som fascinovaný kúzelníctvom
a ilúziami Davida Copperfielda. Bol som citlivý najmä na „čarovanie“
v divadle, ktoré sa vymyká bežnému svetu, vonia niečím netradičným,
niečím fantastickým. Netrvalo dlho, prvé, skromné predstavenia, som
robil v prostredí rodinnom a susedskom. Keď som sa osmelil, s mladými, ktorých som stretával v kostole, sme „spáchali“ tri veľké programy
s piesňami a choreografiami. Obaja rodičia ma v tomto úsilí nesmierne
podporovali. Spev mi nejde, ale slovo je mojou doménou, o čom svedčí
môj moderátorský post.
O učení
Po krásnych ôsmich rokoch Základnej školy v Dunajskej Lužnej a štyroch rokoch matematického gymnázia na Grösslingovej ulici v Bratislave
som vyštudoval učiteľstvo matematiky a chémie na Prírodovedeckej fakulte UK. Ihneď po štúdiách som začal učiť na svojom materskom gymnáziu, kde som bol učiteľom chémie jedenásť rokov. Moje učiteľské povolanie majú na svedomí skvelí pedagógovia od nás z Lužnej. Všetci títo
vzácni ľudia mi boli vzorom.
O Televízii Lux
V čase, keď katolícka televízia vznikala (v roku 2008),
ma pozvali na konkurz na pozíciu moderátora. A nezbavili sa
ma dodnes. Moderoval som
viacero relácií a mnohé z nich
som aj autorsky pripravoval.
Medzi viac ako tisíckou hostí,
s ktorými som robil rozhovory,
bolo aj mnoho Lužňanov. Naposledy rodinka Jožka Cingela s témou o rodine a láskou
k holubom a dominikán páter
Hilár o láske k futbalu…
O Tanečnom divadle ATak
Verím, že ATak vznikol
v Božej réžii, a že si na to použil správnych ľudí.

Vždy hráme o večnej túžbe človeka nájsť to pravé šťastie,
o túžbe po Bohu, a naopak, o obrovskej túžbe Boha po nás.
Učiteľ, dramaturg a moderátor v televízii a zároveň režisér???
Tak tu asi prekvapím svojou odpoveďou. Áno, lebo je to veľmi
podobné. Učiteľ si musí každú hodinu premyslieť a pripraviť, aby
z nej žiaci mali ozajstný zážitok. Dramaturg v televízii má na starosti, aby sa istý typ relácie odvíjal podľa vopred stanoveného plánu,
aby jednotlivé časti na seba nadväzovali. Schopnosť diváka vnímať
reláciu, predstavenie čo najproduktívnejšie, úzko súvisí s prácou
režiséra a autora. Spolupráca so všetkými aktérmi je mimoriadne
dôležitá. Všemožne sa snažíme, aby divák, nielen televízny, ale aj
divadelný, zažil zmysluplný čas, ktorý ho niekam posunie. A aby sa
ho to, na čo sa pozerá, dotýkalo a premieňalo ho.
Pán Danko, úprimná vďaka za čas, ktorý ste venovali našim čitateľom. Prajeme Vám čo najviac životných radostí.
Zhovárala sa
Ing. Tatiana Uličná
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PREMENY NÁMESTIA V ČASTI NOVÉ KOŠARISKÁ
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OKIENKO DO MINULOSTI OBCE

V tomto čísle Lužnianskeho spravodaja zaspomíname na stavby a udalosti na námestí v časti Nové Košariská. Od roku 2005 má
námestie názov Námestie sv. Martina.

NÁMESTIE V NOVÝCH KOŠARISKÁCH PO ROKU 1945
Nové Košariská boli až do 1. januára 1974 samostatnou obcou. Najvýznamnejšou lokalitou obce bolo námestie. Prirodzený priestor námestia vymedzovali tieto budovy a domy: Zmekov dom s hostincom, hostinec Pavla Hrajnohu, rad rodinných domov na pravej
a ľavej strane námestia, Bacsákov dom, starý kultúrny dom pri pošte a Lintnerov dom. V minulosti bolo námestie v Nových Košariskách
strediskom kultúrno-spoločenského diania všetkých našich troch pôvodných obcí. Bolo to hlavne preto, že v Novej Lipnici a v Jánošíkovej nebola takáto vhodná nezastavaná lokalita, okolo ktorej by boli sústredené budovy kultúrno-spoločenského života, obchody
a inštitúcie.

1937, pôvodný dom s hostincom J. Zettla, po vysťahovaní nemeckých obyvateľov pridelený Š. Zmekovi.

1937, hostinec Ruckriegerovcov, po vysťahovaní nemeckých obyvateľov
v r. 1945 pridelený P. Hrajnohovi.

1955, rad pôvodných rodinných domov na ľavej strane námestia

1955, rad pôvodných rodinných domov na pravej strane námestia

1967, dom Alojza Bacsáka prvý zľava

1967, vľavo v pozadí starý kultúrny dom a pošta

KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ŽIVOT NA NÁMESTÍ V MINULOSTI
V 50. rokoch minulého storočia boli na námestí tri frekventované miesta: okolie starého kultúrneho domu, okolie budovy KINA
a priestory Zmekovho hostinca. Starý kultúrny dom slúžil na schôdzovanie, tanečné zábavy, divadelné predstavenia a kultúrne programy. V jednej časti bol zriadený klub pre mládež a modelárska klubovňa. Druhým rušným miestom bolo okolie budovy KINA. Na
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1960, k budove pošty pôvodne patrila i záhrada

1967, vpravo Lintnerov dom tesne pri hlavnej ceste

kinosálu bola v roku 1954 prebudovaná časť budovy bývalého hostinca, z ktorého sa odsťahovala rodina Pavla Hrajnohu. V kinosále sa
filmy premietali trikrát v týždni. Okolie budovy sa v týchto dňoch zapĺňalo návštevníkmi filmových predstavení. Kinosála bola vždy plná,
o filmy bol veľký záujem, veď v tomto období bolo málo iných kultúrnych podujatí v obci. Tretie rušné miesto bolo pri rožnom dome
Štefana Zmeku. V prednej časti domu bol hostinec, kde bývali tanečné zábavy a vo dvore bola kolkáreň. Vedľa domu pri ceste bola i
prvá autobusová zastávka v obci.
Námestím sa v minulosti často rozliehala hudba, smiech a vrava. Už niekoľko dní pred októbrovou hodovou nedeľou námestie
zapĺňali maringotky, strelnice, kolotoče, hojdačky. V deň hodov sa námestie zaplnilo historickými šiatrami. Nechýbal stánok s cukrovou vatou, či krájaným tureckým medom. Deti očakávali hlavne príchod trojkolky pojazdného zmrzlinára Jožka zo Šamorína, hoci na

1956, kolotoče prilákali na námestie deti i dospelých

1960, hojdačky boli obľúbenou hodovou atrakciou 1967, bohatá účasť na oslave 1. mája

1968, lipnická mládež na námestí, M. Osuský s transparentom

1973, vítanie delegácie ZSSR pred kultúrnym domom

námestie často prichádzal aj vo všedné dni. Veselo bolo na námestí i inokedy, veď to bol najvhodnejší priestor pre rôzne zhromaždenia, atrakcie, cirkusové a artistické ukážky. V 60. rokoch
minulého storočia MNV v Nových Košariskách začal na námestí
organizovať oslavy 1. mája. Po spojení obcí do spoločnej obce
ešte v roku 1974 boli na námestí posledné oslavy sviatku práce,
ale od roku 1975 sa už presunuli na futbalový štadión. V deň
osláv 50.výročia vzniku ČSR, 28. októbra 1968, bola na námestí
vysadená lipa – strom republiky. V súčasnosti je lipa chránená
kovovou ohrádkou.
1974, oslavy 1.mája, na tribúne predstavitelia obce a JRD

Lužniansky spravodaj 4/2019		

11

ZMENY A REKONŠTRUKCIE BUDOV NA NÁMESTÍ
Už od 60. rokov minulého storočia sa staršie domy a stavby odstraňovali, rekonštruovali, ustúpili občianskemu vybaveniu. Hostinec,
z ktorého sa odsťahovala rodina Pavla Hrajnohu, bol prebudovaný na KINO, MNV a neskôr na materskú školu. Už v roku 1958 Jednota
SD začala stavať predajňu s rozličným tovarom a textilom. V 60. rokoch minulého storočia občania Nových Košarísk v AKCII Z postavili
nový kultúrny dom v zadnej časti bývalej Bacsákovej záhrady. V 70. – 80. rokoch po zbúraní Bacsákovho domu postavila Jednota SD
pohostinstvo a samoobsluhu. Zmekovci si miesto starého domu s hostincom v 60. rokoch postavili nový dom, a neskôr ho zrekonštruovali. V starom kultúrnom dome pri pošte v 60. rokoch bola otvorená samoobsluha a mäsiarstvo. Po roku 2000 nový majiteľ túto
budovu úplne zrekonštruoval a vytvoril priestor pre služby i bývanie. Budova pošty zmenila len vonkajšiu fasádu. Pôvodné dlhé domy
po oboch stranách námestia postupne chátrali. Noví vlastníci ich nahrádzali domami stavanými do štvorca. Niektoré, ktoré boli stavané
z pálených tehál, prešli iba rekonštrukciou.

1960, predajňa rozličného tovaru a textilu

1961, nový kultúrny dom postavený v Akcii Z

1967, bufet pred kaplnkou sv. Martina nahrádzal chýbajúce pohostinstvo

1967, zmeny na pravej strane námestia v rokoch 1960-67

1976, nové pohostinstvo bolo investíciou Jednoty SD

1981, Jednota SD odovzdala do užívania predajňu potravín a mäsa

NÁMESTIE JE I V SÚČASNOSTI ATRAKTÍVNYM MIESTOM
Aj v súčasnosti námestie v časti Nové Košariská má svoje čaro, je prirodzeným miestom rôznych podujatí a stretnutí. Každú stredu
a sobotu ožíva rozkladaním stánkov trhovníkov a vravou kupujúcich. V októbri námestie zapĺňajú hodové atrakcie, v decembri zažíva
na vianočných trhoch rozprávkové Vianoce. I v čase, keď sa na námestí nekoná žiadne podujatie, naše kroky ho často križujú cestou
na poštu, za povinnosťami, za nákupmi, za osviežujúcou zmrzlinou alebo inou pochutinou. Ak sa na toto miesto vyberieme, určite tam
stretneme známeho, známych i tých, ktorých sme už roky nevideli.
Zdroje: Kronika obce Dunajská Lužná; O. Reptová a kol.: Šak to tašké časy bývali
Pripravila: PaedDr. Mária Ducková-Adamcová

2016, príjemná atmosféra na vianočných trhoch

2019, námestie v súčasnosti, v strede strom republiky
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LÁSKA DOSTALA RUKY A NOHY
Nedávno som dostal oznámenie o narodení dieťaťa. Na vonkajšej strane boli odtlačky maličkých nôh a rúk. Na vnútornej
strane oznámenia bolo napísané: „Naša láska má ruky a nohy“
– narodila sa Alžbetka. Naša láska má ruky a nohy. Je to nádherný obraz toho, že slová lásky dvoch mladých ľudí sa stali telom
a krvou až tak, že sú hmatateľné, viditeľné a vnímateľné v novom,
maličkom, ľudskom dieťati.
„A Slovo sa telom stalo“ (Jn 1, 14), píše evanjelista Ján na začiatku svojho evanjelia, radostnej zvesti. V týchto dňoch budeme
oslavovať, že Božia láska dostala v Ježišovi Kristovi ruky a nohy.
Narodením Ježiša Krista sa Božia láska stala pre nás ľudí hmatateľná a viditeľná. Nezostáva prázdnym slovom bez vnútornej účasti.
Nezostáva abstraktnou ideou niekde v diaľke. Božia láska sa stáva
konkrétnou. Je uchopiteľná a viditeľná, vnímateľná v malom dieťati – v Slove, ktoré sa stalo človekom. Vianoce nám pripomínajú, že
Božia láska nie je prázdnym slovom, ale slovom idúcim pod kožu,
slovom prechádzajúcim do tela a krvi.
Vianoce ma vyzývajú opätovne rozhodnúť sa, či Božia láska aj
vo mne dostane ruky a nohy. Či Božie slovo bude patriť ku mne
ako časť môjho bytia, či prejde cez uši do môjho srdca, ktoré premení a bude ovplyvňovať moje myslenie, konanie a reč.

Kontakt na farský úrad:
Telefón: 02/ 459 80 131
www.dunajskaluzna.fara.sk
farnostdl@dominikani.sk

Johannes Scheffler, nazývaný Angelus Silesius (1624–1677),
túto skutočnosť trefne vyjadril v diele Cherubínsky pútnik: „Keby
Kristus bol v Betleheme stokrát narodený, dokiaľ sa nezrodí v
tebe, si večne zatratený“. Áno, Boh sa chce narodiť vo mne, v každom človeku, v každej žene, v každom mužovi a v každom dieťati.
Boh chce v nás prejsť do tela a krvi. Neprináša to len blažené
a pekné pocity.
Niekedy aj sklamanie, nepokoj, skľúčenosť, túžba, samota
a bezmocnosť sú prejavom toho, že sa v nás rodí Boh. Túži, aby
„sme ho prijali“ (Jn 1, 12), aby sme sa mohli stať božími deťmi,
aby Božia láska aj dnes dostala „ruky a nohy“ na tejto zemi, aby
bola konkrétnou v nás a cez nás. Iba tak sa môžeme stať novým,
božím, spoločenstvom bratov a sestier.
Iba tak sa staneme, ako píše prorok Izaiáš, poslami dobrej
zvesti, ktorí povzbudzujú unavených a skľúčených, ktorí im pripomínajú ich dôstojnosť. Vzbudzujú v nich ich túžbu po pokoji a spáse, po záchrane a úteche. Pripomínajúc im Boží prísľub: „všetky končiny zeme uvidia nášho Boha“ (Iz 52, 10). Milí priatelia,
v mene svojom i našej rehoľnej komunity Vám i Vašim rodinám
vyprosujeme požehnané vianočné sviatky a celý nastávajúci rok
plný Kristovho svetla a Božej lásky.
P. Stanislav Peter Vavrek, OP
správca farnosti
Zároveň Vás chceme pozvať na nasledujúce duchovné akcie v kostole Povýšenia
sv. Kríža v Dunajskej Lužnej:
Predvianočná spoveď:
21.12.2019
(Sobota po 3. adventnej nedeli)
15:00 – 18:00
vysluhovanie sviatosti zmierenia
Program bohoslužieb:
(Vigília Narodenia Pána – Štedrý večer)
24:00 – polnočná svätá omša
25.12.2019
(Narodenie Pána – prikázaný sviatok)
07:30, 09:00, 10:30 – svätá omša
18:00 – Vianočný koncert Chrámového
zboru Madony Žitného ostrova
26.12.2019
(Sv. Štefana, prvého mučeníka)
07:30, 10:30 – svätá omša
29.12.2019
(Svätej rodiny – Ježiša, Márie a Jozefa)
07:30, 09:00, 10:30 – svätá omša
31.12.2019
(Sv. Silvestra I., pápeža)
16:00 – svätá omša a ďakovná pobožnosť
na konci roka
01.01.2020
(P. Márie Bohorodičky – prikázaný sviatok)
07:30, 10:30 – svätá omša
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Slovo na Vianoce
Vianoce nesvätíme len ako niečo, čo patrí k starým, pekným zvykom. Vianoce sú pre nás, kresťanov najkrajšími dňami roka, pretože nám pripomínajú udalosť, ktorá natrvalo
ovplyvnila dejiny ľudstva a dala im nový smer. Hovoria o predivnom zásahu všemohúceho a večného Pána Boha do nášho
života.
V Evanjeliu podľa Jána čítame: A to Slovo stalo sa telom
a prebývalo medzi nami a my hľadeli sme na Jeho slávu, ako
na slávu jednorodeného od Otca a bolo plné milosti a pravdy. V tomto zásahu do dejín ľudstva Pán Boh dokázal znovu svoju moc, ale predovšetkým svoju lásku k človeku. Slovo,
o ktorom je tu reč, je totiž večné Slovo, ktoré podľa prvého
verša Jánovho evanjelia: bolo na počiatku u Boha a Boh bol
to Slovo. Ním povstalo všetko a bez neho nepovstalo nič.
Toto slovo stalo sa telom a v Ježišovi Kristovi sa stalo pravým človekom. Boh tak nie je viac úplne neznámou veličinou,
vzdialenou, zvrchovanou mocou. Pán Boh je skutočnosťou
nášho života, našich dejín.
Táto zvesť Vianoc je zvesťou radosti. Je veľmi vzácna pre
svet, do ktorého sa Ježiš narodil. Keď sa Slovo stalo telom,
nastala veľká zmena vo vzťahu Boha k človeku. Znie nám radostné posolstvo, že v Pánovi Ježišovi je Boh naším láskavým
Otcom.
V narodenom Ježišovi Kristovi sme sa stali Božími deťmi,
a tak je na mieste aj zmena vzťahu medzi nami navzájom. Ako
kresťania sme bratia a sestry v Ježišovi Kristovi.

Služby Božie
Cirkevný zbor ECAV Dunajská Lužná
Advent:
• Adventné nedele i všetky nedele počas cirkevného
roku: 10.00 hod.
• Adventné večierne v stredu: 4., 11. a 18. decembra
2019 v zborovej miestnosti, 18.00 hod.
• Štedrý večer (Nocturna natalis): 24. 12. 2019, 16.
00 hod., s vianočným programom detí
Vianočné sviatky:
• Prvý sviatok vianočný, Narodenie Krista Pána
(Nativitas Christi):
25. 12. 2019, 10. 00 hod., s vystúpením spevokolu
CZ ECAV Dunajská Lužná
• Druhý sviatok vianočný, Pamiatka mučeníka
Štefana, 26. 12. 2019,
10.00 hod., so spoveďou a prisluhovaním sviatosti
Večere Pánovej
• Zjavenie Krista Pána mudrcom, 6. 1. 2020, 10.00
hod.
• Záver občianskeho roku, Silvester: 31. 12. 2019,
16.00 hod.
• Nový rok, Obrezanie Krista Pána (Circumcisio
Domini): 1. 1. 2020, 10.00 hod.
Srdečne pozývame!
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Vianoce nás učia pravej ľudskosti, a zároveň nás k tejto ľudskosti aj zaväzujú. Príležitostí k službe lásky je viac ako dosť. Veď,
žiaľ, ani teraz nevládne všade pokoj a radosť, nie je úsmev na
všetkých tvárach ľudí. Aj dnes je veľa trpiacich, užialených, strádajúcich, prenasledovaných – aj pre svoju kresťanskú vieru, veľa
ľudí bez domova, veľa hladných a hladom umierajúcich, a mohol
by som vo vymenovávaní pokračovať ďalej. To všetko nám nemôže byť ľahostajné, samozrejme, nielen počas Vianoc!
Slovo stalo sa telom, prebývalo medzi nami ... a bolo plné
milosti a pravdy. Ježiš Kristus bol, a je, plný milosti a pravdy.
Preto nás aj Vianoce povzbudzujú k nádeji. Napriek tomu, že človek zhrešil, nerešpektoval Božiu vôľu, Boh sa nad ním zmiloval.
Ujíma sa ho a ukazuje mu nové východisko z jeho, veľakrát beznádejnej, situácie. Tým východiskom je Ježiš Kristus.
V Ňom máme nádej odpustenia hriechov a Božej milosti,
a tak aj nádej večného, radostného, blahoslaveného života v kráľovstve Božom. Táto nádej nezahanbuje, pretože nie je prázdnou
nádejou. Sklamať môžu ľudia, ale Pán Boh je verný.
Skutočným obsahom kresťanských Vianoc je zjavenie sa Božej lásky, ktorá nás zaväzuje k pravej ľudskosti a dáva nám veľkú
nádej pre náš časný i večný život.
Prajem Vám, aby ste tohtoročné Vianoce i celý rok 2020 prežili v radosti a pokoji s Božím požehnaním v Jeho ochrane, láske
a milosti.
Doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD.
generálny biskup v. v., zborový farár
Cirkevný zbor ECAV Dunajská Lužná
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V ÚSTRETY DUCHOVNEJ A KRESŤANSKEJ EKUMÉNE V OBCI
Od roku 1811 v našej obci pôsobilo v evanjelickom zbore a. v. jedenásť kňazov (Dr. J. Vozár: Kostoly a kňazi farnosti Dunajská Lužná,
Matica slovenská 1998) v službe Hospodinovi a
občanom v rozličných časových reláciách. Rok
1979 bol začiatkom služby Hospodinovi, obci a
národu pre Mgr. Elenu Darinu RUŽEKOVÚ,etc,
s rodinou a zborom a. v. . Po takmer štyridsaťročnom pôsobení ukončila svoju náročnú a
obetavú službu (v roku 2018). Jej pokračovateľom v našej obci sa stal evanjelický duchovný
Doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD., emeritný biskup
– generálny biskup evanjelickej cirkvi a. v., dlhé
roky pôsobiaci v akademickej a pedagogickej
činnosti na Evanjelickej bohosloveckej fakulte
a. v. v Bratislave.
Dvojrozhovorom sa chceme poďakovať
obom osobnostiam duchovného a národného
života, ktorí vstúpili do nášho ľudského bytia.
Zároveň týmito pár slovami spomíname aj na
evanjelických kňazov, ktorí mali podstatný podiel na duchovnej výchove dávnejších občanov
(Slovákov, Nemcov, Maďarov…) i na vzdelávaní
dnešných veriacich i neveriacich v našej obci.
Vstúpme teda do „útrob“ našich aktérov:
Pani farárka, ako dáma dostávate prednosť, pán biskup nám to iste odpustí. Za takmer
štyridsať rokov Vašej pôsobnosti medzi nami ste
odišli do „výslužby“. Vaše pocity?
Na začiatku môjho príspevku do vianočného čísla Lužnianskeho spravodaja dovoľte mi,
milí priatelia – pani Tatiana Uličná a pán Stanislav Bajaník – Vám poďakovať za oslovenie
k napísaniu pár riadkov.
V predvianočnom – adventnom čase obraciame naše oči k výšinám, lebo odtiaľ k nám
prišla a prichádza pomoc od Hospodina. Tá pomoc je v narodenom Synovi Božom v Ježišovi
Kristovi. (A to slovo stalo sa telom, prebývalo
medzi nami, a my hľadeli sme na Jeho slávu

ako na slávu jednorodeného od Otca, bolo
plné milosti a pravdy – Ján 1,14). Najskôr týmto biblickým textom by som rada upriamila pozornosť čitateľov, skôr než Vám odpoviem na
Vaše otázky.
Každý ordinovaný by mal pamätať na to, že
stojí v službe Pána Ježiša Krista. V službe síce
ľuďom, ale v moci slova, ktoré sa stalo telom.
Preto pred ľudským svedectvom o sebe patrí
na prvé miesto aj pre mňa slovo živého Boha.
To slovo ma viedlo po celý doterajší môj život
a mám veľkú nádej, že tak bude do konca, a to
tak v slovách ako aj v činoch. Ani som si nestihla uvedomiť, ako pri mojom povolaní v plnom
tempe uplynulo takmer štyridsať rokov môjho
pôsobenia v našom cirkevnom zbore, ale aj medzi Vami, milí spoluobyvatelia v našej Dunajskej
Lužnej. Smutno mi je pri spomienke na verných
spolupracovníkov, ktorých sme už odprevadili
do večnosti, ale teším sa aj z Vás nových, ktorí
ste prišli do obce medzi nás, aby sme spoločne
v porozumení a ohľaduplnosti nažívali, lebo žijeme pre budúcnosť. Také sú moje pocity.
Pán biskup, veľa ste na svojej duchovnej
púti zažili a prežili aj so svojou rodinou. Prezraďte nám Vaše „graduály“, kde ste od vysviacky a
inštalácie pôsobili?
Ustanovený som bol za kaplána do Ružomberka, potom som nastúpil na základnú vojenskú službu do Terezína. Po návrate z nej ma
ustanovili za biskupského kaplána a asistenta
na Slovenskej evanjelickej bohosloveckej fakulte. Oženil som sa s Oľgou rod. Rubaninskou,
ktorá tiež vyštudovala teologickú fakultu a je
dodnes farárkou našej cirkvi. Požehnaním pre
nás sú naše štyri deti. Neskôr som bol zvolený
za farára v cirkevnom zbore Bratislava – Petržalka, kde som spolu s manželkou pôsobil dvadsať rokov. „Graduálmi“ našej spoločnej práce v
cirkevnom zbore bolo to, že sa nám po zmene
spoločenského
zriadenia
podarilo postaviť nový kostol, zborovú miestnosť, dva
farské príbytky – proste celý
zborový areál. S Božou pomocou sa podarilo založiť
prvú evanjelickú materskú
škôlku, ako aj základnú školu
a gymnázium. K povinnostiam zborového farára na
najväčšom sídlisku v našej
krajine sa priraďovala aj práca predsedu vieroučného
výboru, aktivity na rôznych
teologických konferenciách
či študijné pobyty v zahraničí. Vo vedecko-pedagogickej
oblasti to bolo obhájenie
dizertačných prác v oblasti
teológie a neskôr filozofie a
úspešné ukončenie habilitačného konania udelením
titulu docent. V roku 2006
som bol zvolený a v roku
2012 znovuzvolený za generálneho biskupa našej cirkvi,
čo je podľa našej cirkevnej

ústavy maximálna možná doba v tejto funkcii
na dve volebné obdobia. Pred rokom som začal
pôsobiť tu v Dunajskej Lužnej.
Pani farárka, Vy ste spolu s Miestnym odborom Matice slovenskej, Spolkom rodákov M.
R. Štefánika, Obecným úradom spolupracovali
na národno-buditeľskom projekte Vlastenecká
pochôdzka po slovenskom juhu na trase Štefánikovských pomníkov Šamorín-Dunajská LužnáIvanka pri Dunaji. Ako tento, takmer tridsaťročný projekt, vnímate?
Okrem mojej duchovno-pastierskej činnosti
sme mali aj vzácnu spoluprácu s Miestnym odborom Matice slovenskej , Obecným úradom a
tiež miestnym Spolkom rodákov M.R.Štefánika.
A keďže som zopár desiatok rokov vyučovala náboženstvo na základnej škole, tak sme
spoločne pripravovali duchovno-spoločenské
podujatia aj s vedením spomínanej inštitúcie.
Spolupracovali sme aj s rímsko-katolíckou farnosťou. Naša spolupráca v oblasti úprimných
ekumenických vzťahov začala už v deväťdesiatych rokoch, keď bol správcom páter Hilár.
Vďaka jeho myšlienke podarilo sa nám vytvoriť spevokol EKUMÉNA. To je vzácne svedectvo
nielen v názve spevokolu, ale aj v jeho podnes
trvajúcej existencii. Spoločne sme pripravovali
duchovné stretnutia striedavo raz v evanjelickom, na druhý rok v rímsko-katolíckom kostole. Vždy som ľuďom prízvukovala slová, ktoré si
nesiem v srdci už z rodičovského domu: „Cudzie
si vždy treba vážiť a mať úctu ku každému, no
svoje treba milovať!“. A tohto osvedčeného
spôsobu v každodennom živote veriaceho človeka sa chcem držať a prajem to každému, aby
sa k tomuto modusu dopracoval.
Zmienim sa o pomníku M. R. Štefánika, ktorý vďaka zainteresovaným stojí na správnom
mieste. Myšlienku realizácie podporila Matica
slovenská, Obecný úrad, ale aj istý vzácny občan, ktorý sa cítil byť hrdým Slovákom. Na mieste, kde dnes stojí busta M. R. Štefánika, stála
pamätná tabuľa. Tá je uložená v depozitári cirkevného zboru.
Projekt Vlasteneckej pochôdzky vnímam
pozitívne, najmä pre mladšiu generáciu. Má
tak možnosť, aj v cirkevnom chráme, doučiť
sa a doplniť si vedomosti o osobnostiach našej
histórie.
Pán biskup, z Vášho životného „Curricula“
sa dá vycítiť dlhoročné ekumenické pôsobenie
nielen na Slovensku, ale aj v ďalších častiach Európy či sveta. Vašich veriacich aj našich čitateľov určite zaujme, kde ste v tomto ekumenickom
a duchovnom zanietení pôsobili.
Pôsobil som päť volebných období vo funkcii predsedu Ekumenickej rady cirkví v SR. Boli
to zasadnutia Svetovej rady cirkví na Jamajke či
Južnej Kórei. V rámci aktivít v Konferencii európskych cirkví to bolo Francúzsko, Turecko,
Srbsko, Poľsko, Rumunsko, ako aj Spoločenstvo
evanjelických cirkví v Európe. V Spoločenstve
evanjelických cirkví v Európe bola naša práca
zameraná na susedné krajiny: Rakúsko, Maďarsko, ale aj Nemecko. Ďalej pôsobenie v riadiacom výbore Svetového luteránskeho zväzu,
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ktorého sídlom je Ženeva – aktivity na africkom
kontinente v Tanzánii, Namíbii, kde je väčšinové obyvateľstvo evanjelické. No bol to aj Ďaleký
východ (Vladivostok), okrem iného aj Austrália,
Indonézia.

zdravila slovami básne, ktorú mi venovala moja
osobná priateľka z Oravy – pani Štefánia Trulíková.

Pani farárka, odovzdali ste, ako sa povie,
žezlo jednej z vysokých kapacít evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku. Prezraďte, prosím, čím ste
osobnosť pána biskupa, a to ako verejne alebo
svojou osobnou modlitbou, vyprevadili na jeho
„túru“ v Dunajskej Lužnej?
Pri pomýšľaní odchodu na zaslúžený odpočinok – dôchodok, a k nesebeckej príprave sa
na smrť aj večnosť, postaralo sa predsedníctvo
nášho cirkevného zboru so súhlasom konventu,
aby cirkevný zbor nezostal opustený, bez duchovného pastiera. Tak sme si ho zvolili v osobe
Doc. PhDr. Miloša Klátika, PhD., bývalého generálneho biskupa našej cirkvi, ktorému končilo
volebné obdobie. Nový duchovný pastier zboru
bol slávnostne inštalovaný do úradu zborového
farára v Nedeľu po Vstúpení 2. júna 2019. Pri
tejto príležitosti som ho v chráme Božom po-

O POKORE
S pokorou idem k oltáru a prosím, Bože,
Teba: do srdca vlož mi – ako dar pre blížnych
– lásku z neba. Daj, Bože, radosť mojim dňom
a nenechaj ma v tieni. Iba Ty, Pane, rozhodneš a srdcia naše zmeníš. S pokorou nesiem aj
svoj kríž, víťazstvá, prehry, seba… Láskou nás,
Bože, uzdravíš, aj požehnáš z neba. S pokorou
kráčam k oltáru aj v týchto chvíľach slávnych,
každý deň Ti, Bože, ďakujem za ľudský život,
za dych. Amen.

Báseň hovorí:

Vzácny duchovný, ste presvedčený, že silu
viery a kresťanskej tolerancie budeme, ako
doposiaľ, vedieť pestovať aj na pôde dnes už
takmer sedemtisícovej obce a pred desiatkami
rokov tu nastolená spoločná ekuména evanjelikov, katolíkov, neveriacich a príslušníkov ďalších

K obecnej pamäti našich Lipničanov
Roky 1919 a 1939 sa v dejinách rodičov a starých rodičov mnohých tunajších Lipničanov zapísali hlboko do ich a obecnej pamäti (Veľká a Malá Lipnica, Poľsko). Takisto
aj roky po II. svetovej vojne, kedy v rámci repatriácie a matično-štátnej akcie Mať volá
sa usadilo vyše 150 rodín v bývalom Torcsi, potom Novej Lipnici, od r. 1974 v Dunajskej
Lužnej.
Patria k takmer 27 slovenským obciam v Poľsku, ktoré sa dostali po r. 1919 do južného Poľska, v r. 1939-1945 na Slovensko, po r. 1945 z rozhodnutia mocností opäť do
Poľska, kde zotrvávajú doposiaľ, aj keď proti svojej vôli.
Celý čas, čo sídlili na poľskej strane Vysokých Tatier, boli vystavení, a v mnohom sú
doposiaľ, neúprosnej polonizácii, asimilácii, likvidačným praktikám, a to napriek tomu
tu polonizácia tvrdo prebieha, hoci sme spoločne v EÚ.
Starí Lipničania si po r. 1919 a po r. 1945 svoje „odskákali“. Na polonizácii sa podpísali nielen sčítania ľudu (1920, 1931 a n.), keď hárky písali ceruzou, aby Slovákov mohli
komisári pre štátnu vrchnosť prepísať na Poliakov, ale i školský a duchovný systém.
Poliaci mali svojich „učiteľov“ v klasickej maďarizácii, a tak sa Slováci dostali do južno-severného obkľúčenia. Spišské biskupstvo stratilo jurisdikciu, krakovský arcibiskup
Mons. P. Sapieha vykázal zo slovenských dedín väčšinu slovenských kňazov, zo škôl
museli utekať slovenskí učitelia, slovenské knihy, náboženské knihy ako Radlinského
nábožné výlevy, Aleluja, mariánske spevníky sa pašovali ako „tri gaštanové kone“. Dokonca popoľštený Slovák A. Machaj nazval toto polonizačné hnutie „Chrystusovým
vojskom“. Deti sa museli každý deň modliť výlučne za Poľsko, klaňať sa poľskému orlovi, postupne zabúdať na slovenčinu, ba i na náboženstvo. Poľskí „starostovia“ dostali
pokyn sledovať, tlmiť a prenasledovať spoločenské slovenské pohyby, púte, zábavy,
oslavy, divadlá, kultúru a omše a Spišská diecéza mohla dodávať len knihy pre školy, aj
to pod prísnou cenzúrou. Slovenské obce takmer po 20 rokoch tohto utrpenia sa ocitli
opäť v slovenskom prostredí (1939-1945), spišskou slovenskou jurisdikciou, poslovenčení celého tamojšieho života v slovenských obciach. Starší majú dodnes v predných
izbách portréty M. R. Štefánika, A. Hlinku, J. Tisu, keďže v nich videli svoju záchranu
a ochranu.
Osud sa skrútil po II. svetovej vojne, no podobné praktiky na Slovákoch po II. svetovej vojne absolvoval aj – dnes už svätý – krakovský arcibiskup Ján Wojtyla, bývalý pápež JS Ján Pavol II. Ten sa však Slovákom v Ústave sv. Cyrila a Metoda pri Ríme a Matici
slovenskej na našom prijatí 1994 verejne ospravedlnil, čo iní neurobili, a vzal si Slováka
kardinála J. Tomku takmer po celý apoštolát k svojej – takpovediac – pravej ruke. ....
Popri Terchovčanoch, Košarišťanoch a Kopaničiaroch sa ocitli mnohí – dnes – v Dunajskej Lužnej. Na príkrosť sa zvyčajne zabúda, ale na pravdu krutú či milú by sa zabúdať nemalo.
Stanislav Bajaník
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kresťanských denominácií bude aj Vaším pričinením pokračovať?
V každom prípade sa o to s Božou pomocou budem usilovať. Je tu veľké misijné pole. Je
potrebné starať sa o výchovu mladej generácie,
preto je dôležité, aby sa vyučovalo evanjelické
náboženstvo v základných školách, či sa deťom
venovalo na konfirmačnej príprave a detskej
besiedke, stretnutiach dorastu. Dôležitá je pastorálna činnosť. Spolupráca pri organizovaní
akcií s duchovným či spoločenským rozmerom
– katolíckou cirkvou, Obecným úradom ako aj
Spolkom rodákov M. R. Štefánika. Na tomto
poli chceme byť tiež aktívni. Kresťanov rôznych
cirkví má spájať predovšetkým Kristova láska.
V tejto intencii chceme s Božou pomocou pracovať a slúžiť v našom Cirkevnom zbore ECAV
Dunajská Lužná, ale aj v rámci obce Dunajská
Lužná, Miloslavov, Alžbetin Dvor, Kalinkovo, Rovinka.
Za rozhovor ctenej pani farárke Ružekovej
a pánovi biskupovi Klátikovi
ďakujú Tatiana Uličná a Stanislav Bajaník
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Medzinárodný
rezbársky plenér
V druhý septembrový týždeň sa nám v obci podarilo zorganizovať
13. ročník medzinárodného rezbárskeho sympózia. Tohtoročný plenér
bol venovaný stému výročiu tragickej smrti Milana Rastislava Štefánika.
Pri okrúhlom smutnom výročí sme sa rozhodli stvárniť túto významnú osobnosť našich dejín tak trochu aj netradičným spôsobom...
Štefánika sa nám podarilo predstaviť nielen ako generála a astronóma (lavička – autorka Romana Krestýnová), ale aj v úlohe vojenského
letca – marionetu ( ktorá je viac ako jeden meter vysoká a je umiestnená
v základnej škole v Dunajskej Lužnej ) vytvorila bábkarka Jitka Davídková. Štefánika cestovateľa a bádateľa domorodej kultúry na ostrove Ta-

hiti zrealizovala Kamila Břenková (Štefánik pod palmou v jej
podaní sa opiera o jeden z drevorezov francúzskeho maliara
Gaugina, ktoré objavil počas svojho pobytu na Tahiti).
Slnečné hodiny vzdávajú hold Štefánikovi ako významnému astronómovi. Plastiku sme vytvorili spoločne s umeleckým kováčom Mariánon Betákom.
Naše poďakovanie patrí všetkým, pomocou ktorých
sa nám toto pekné podujatie podarilo zrealizovať. Počnúc
obecnému zastupiteľstvu, ktoré vyčlenilo finančné prostriedky, cez prácu zamestnancov obecného úradu, členom
súboru Prvosienka, ktorí zabezpečili kultúrny program na
záver, pobočke Spolku rodákov Milana Rastislava Štefánika
v Dunajskej Lužnej, ale jej všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na tohtoročnom sympóziu....
Juraj Mertuš

Z histórie – O stavbe kostola v Dénešde (Jánošíkovej) – I. časť
Mnoho vecí i udalostí z minulosti je zahalených rúškom tajomstva.
Občas sa však z nich niečo poodhalí, ako nedávno zaujímavosť v súvislosti so stavbou dnešného farského kostola. Doteraz pretrvával názor,
že bol postavený na mieste staršieho kostolíka sv. Bartolomeja. Na základe aktuálnych zistení stál na mieste dnešnej Lurdskej jaskyne, teda
vedľa súčasného. Svedčí o tom aj mapa z prvého vojenského mapovania
(1782 – 1784), na ktorej môžeme vidieť dva kostoly (na mape ako krížiky) vedľa seba. Keďže šlo o kostol postavený pred rokom 1302, možno
predpokladať, že bol situovaný opačne ako je súčasný farský kostol. Stredoveké kostoly boli totiž orientované vo východozápadnom smere (veža
na západnej a presbytérium na východnej strane), podobne ako kostoly na okolí – Hamuliakovo, kostol (dnes kaplnka) sv. Martina v Nových
Košariskách, bývalý kostol v Kalinkove, atď. Dôvodom výstavby nového
kostola bola nedostatočná kapacita kostolíka najmä kvôli pútnikom, ktorí
sem prichádzali po zázračných udalostiach po roku 1749. Pre predstavu
môžeme uviesť, že bol veľkosťou identický s kostolom v Hamuliakove.
Zdroj: podklady k dejinám obce Dunajská Lužná (u autoLogickým dôvodom postaviť nový kostol vedľa starého bol aj fakt, aby sa
ra článku), Archív benediktínskeho opátstva v Pannonhalme
počas výstavby neprerušili púte a bohoslužby.
Ladislav Jurányi (archivár, historik) (HU), Maďarský národný archív v Budapešti (HU).
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Slovenský červený kríž
Vážení občania, členovia a sympatizanti Slovenského červeného kríža,
dňa 8. 11. 2019 sa v priestoroch zasadačky
Obecného úradu v Dunajskej Lužnej konala mimoriadna členská schôdza Miestneho spolku
Slovenského červeného kríža v Dunajskej Lužnej
(ďalej iba MS SČK DL) s voľbou nového výboru a
predsedníctva. Dôvodom bolo náhle úmrtie dlhoročnej a obetavej predsedníčky spolku, pani
Alžbety Vargovej. Pani Vargová spolu s členmi
výboru miestneho spolku pravidelne sprostredkovávala odbery krvi od bezpríspevkových darcov
krvi, či už z radov členov MS SČK DL, ale častokrát
aj od ochotných dobrovoľných darcov. Miestny
spolok pod jej vedením mnohokrát zabezpečoval
zdravotný dohľad na obecných a športových podujatiach. Česť jej pamiatke!
Vážení občania,
so smútkom spomíname na pani Alžbetu Vargovú, rodenú Géhryovú, ktorá
nás opustila tohto roku vo veku 73 rokov.
Pani Alžbeta Vargová bola dlhoročná
predsedníčka Slovenského červeného
kríža, miestny spolok Dunajská Lužná,
mnohonásobnou darkyňou krvi a organizátorkou odberu bezpríspevkových
darcov krvi. Veľa rokov spolupracovala so
spoločenskou organizáciou Slovenského

SPOMIENKA NA PÁNA
MILANA HRAJNOHU
dlhoročného člena mužskej speváckej skupiny „VETERÁN“. Smiech a humor
pána Hrajnohu oživoval každú skúšku
a vystúpenia, bohužiaľ, už zaniknuvšieho zoskupenia.
Milanko, ďakujeme Ti.
Vďační občania Dunajskej Lužnej
(pán Milan Hrajnoha prvý zľava)
Cítim sa dnes jak to pole žitné,
ktoré hovorí si: už je čas.
Ťažký som od zrna dozretého.
Srdce moje najťažšie je klas.



Ján
SMREK
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Miestny spolok v súčasnosti združuje 125
členov. Prichádza k prirodzenej generačnej výmene, starší členovia naše rady, žiaľ, opúšťajú.
Budeme sa snažiť mladých ľudí motivovať, aby
vstúpili do nášho spolku.
Do budúcnosti budeme pokračovať v organizovaní pravidelných bezpríspevkových odberov krvi. Najbližší odber je plánovaný na 27.
2. 2020 v zasadačke Obecného úradu v Dunajskej Lužnej. Informáciu zverejníme na webovej
stránke našej obce, v obecnom rozhlase, na verejných vývesných tabuliach a bude rozposlaná
na emailové adresy členov spolku a darcov krvi.
Ďalšou víziou je sprostredkovať, organizovať a čiastočne aj financovať pre členov
MS SČK DL kurzy Prvej pomoci pre laikov (napr. šoférov ) a vykonávať zdravotnú
osvetu v obci. Novým návrhom a podnetom sme otvorení! Záujemcovia o členstvo
a sympatizanti nás môžu kontaktovať na našej novovytvorenej emailovej adrese:
cervenykriz.dl@gmail.com.
Paulína Gálfiová, MUDr., PhD.
novozvolená predsedníčka MS SČK DL

zväzu žien, bola aktívnou členkou Dozorného výboru COOP Jednoty, spotrebné
družstvo. V spolupráci so Slovenským
zväzom žien organizovala rôzne zájazdy,
prednášky, kurzy a aktívne sa zapájala do
každej spoločenskej akcie v obci. Spomenieme len niektoré – Deň obce, Liga proti
rakovine, Deň svätého Huberta, strelecké preteky, Jablkové hodovanie, a aj pri
mnohých iných bola nápomocná a pomáhala ako dobrovoľná zdravotná služba. Za
všetko, čo pre obec a organizáciu urobila,

pre jej obetavú prácu, bola ocenená Odmenou obce a Cenou starostu obce Dunajská Lužná.
Spomínajme na ňu s úctou, veď jej
život bol životom poctivého a pracovitého človeka, skromnej, ale zásadovej ženy,
matky, ktorá spájala nielen celú rodinu,
ale i všetkých priateľov a známych.
S úctou spomínajú
bývalé členky výboru SČK
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Odkaz M. R. Štefánika – Veriť, milovať, pracovať
Pobočka Spolku rodákov M. R. Štefánika v Dunajskej Lužnej(ďalej
len Spolok) v spolupráci s obcou a partnermi: BsK, MO Matica Slovenska, Obce Košariská a Priepasné, CZ ECAV zorganizovala Regionálne
spomienkové stretnutie pri príležitosti 101. výročia vzniku 1. ČSR. Stretnutie sa konalo pred evanjelickým kostolom, ako aj v kostole, takpovediac v predvečer tohto významného výročia, 27. októbra popoludní.
Záštitu nad akciou prevzal predseda Bratislavského samosprávneho
kraja Juraj Droba.
Stretnutie pri príležitosti uvedeného výročia má už v našej obci svoju tradíciu a obsah. Aj tohtoročné stretnutie malo 3 časti, a to: pietnú
časť pri pamätníku pred evanjelickým kostolom o 12. hod., v ktorej si
účastníci spomienkového stretnutia uctili pamiatku M. R. Štefánika,
jedného zo spoluzakladateľov našej prvej štátnosti, položením kvetov
k pamätníku. Slávnostný ráz pietnemu aktu dodali nielen hymny ČR a
SR, ale po pietnom akte vypustili naši chovatelia holubov, poslov mieru.
Celý akt sledovali a zúčastnili sa ho občania - členovia, či sympatizanti
Spolku, občania družobných obcí Priepasné a Košariská, mnohí vzácni
hostia, medzi inými aj zástupcovia BSK, starosta obce Miloslavov, zástupcovia Nadácie M. R. Štefánika, Spoločnosti M.R. Štefánika a zástupcovia ostatných partnerov, zástupcovia CZ ECAV v D. Lužnej, ale aj CZ

ECAV Košariská-Priepasné a ostatná verejnosť. K účastníkom sa prihovorili: starosta obce, pán Štefan Jurčík a poslanec BSK, Juraj Jánošík.
Popoludňajšia časť, ktorá začala o 14.30 hod. v ev. kostole, sa začala
spevom ženskej speváckej skupiny z Priepasného. Päť zdatných speváčok v prekrásnych modrých krojoch vnieslo piesňou Šla svetom láska
atmosféru lásky do celého priebehu stretnutia. O morálnych ideáloch
M. R. Štefánika, ktoré mu umožnili dosiahnuť úspechy. a tie ho zapísali
takmer na celom svete, ako aj v našich mysliach, sa zamýšľal čestný
predseda Nadácie M. R. Štefánika, prof. Fuska. Etické a mravné zásady
sformuloval na základe dlhoročných skúmaní života M. R. Štefánika do
troch hlavných zásad, ktoré M.R. Štefánik uplatnil vo svojom bohatom
živote, ktoré mu priniesli úspechy, ale aj nepochopenia. Boli to: pevná
vôľa a vytrvalosť, bojovnosť za pravdu a vzťah k životu – k iným ľuďom

a k národu. A tá tretia zásada, láska k človeku, napĺňala Štefánikov život, čo vyjadril slovami: „ Je potrebné ľudí učiť veriť, je potrebné ich
milovať napriek všetkým ich chybám, je potrebné milovať iných, ale je
nevyhnutné pracovať a učiť pracovať iných“. V skrátenej verzii ide o jeho
najvýznamnejší a najznámejší výrok, ktorý sme si uviedli aj v názve nášho stretnutia: „Veriť, milovať, pracovať.“
Pred ďalšími prezentáciami bol hudobný predel jedinečného hudobného telesa na Slovensku Zvonkohry Košariská – Priepasné. Jedenásť
mladých ľudí so svojím dirigentom, pánom Húskom, predviedli koncert
na zvonkoch. Išlo predovšetkým o duchovné skladby, ale záver venovali
nielen evanjelickej hymne, ale aj európskej „Óde na radosť“. Túto pre
úspech zahrali aj v prídavku. Program koncertu uvádzala pani ev. farárka
Durcová, CZ ECAV Košariská – Priepasné, ktorá je zakladateľkou Zvonkohry.
V príspevku doc. K. Kulašíka o knihe „M.R. Štefánik 4. 5. 1919“ sme
sa dozvedeli o vojenskej situácii na Slovensku a v Bratislave dňa 4. mája
1919, teda v deň, ktorý sa stal osudným pre gen. Dr. M. R. Štefánika.
Objasnil aj faktory, ktoré spôsobili pád lietadla a smrť celej posádky. Pani
Abramovičová, exstarostka obce Košariská, predstavila úspešný kreslený
príbeh rodáka z Košarísk, M. R. Štefánika. Záver patril opäť ženskej speváckej skupine z Priepasného, ktorá zaspievala pieseň „ Keď večer nad
Priepasným hviezda vysvecuje“, ktorej slová napísala pani Betka Krásna.
V mnohých očiach účastníkov sa zaleskli slzy dojatia. V závere sme si
pripomenuli všetky výročia – od 205. výročia posvätenia nášho ev. kostola, cez pamätník bojujúcim obyvateľom v prvej svetovej vojne, ktorý
pribudol v areáli pred kostolom, cez pripomenutie 74. výročia príchodu
rodákov z podbradlianskeho kraja do Mischdorfu. Ale tiež blížiace sa 30.
výročie nežnej revolúcie. Po ukončení tejto časti stretnutia v ev. kostole sme sa presunuli do zborovej siene, kde sa uskutočnilo neformálne
stretnutie rodákov pri občerstvení. Stretnutie bolo poznačené úprimnou
vzájomnou diskusiou až do ich odchodu.
Regionálne stretnutie sa uskutočnilo vďaka finančnej podpore Úradu
vlády -MF SR, obce Dunajskej Lužnej, pobočky Spolku rodákov. Ako po
iné roky prispeli aj sladkým prekvapením ženy – členky a členovia pobočky, ale aj svojou aktívnou účasťou pri zabezpečení prípravy, občerstvenia pre účastníkov.
Fotodokumentáciu
zabezpečil pán Fedor
Mikulčík a ozvučenie
pietneho aktu pán Jaroslav Nosko. Všetkým
patrí úprimná vďaka.

O. Reptová, predsedníčka pobočky Spolku rodákov M. R. Štefánika
Košariská – Dunajská Lužná
Foto: F. Mikulčík
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Nezisková organizácia ZELENÁ DUNAJSKÁ LUŽNÁ oslavuje 10 rokov činnosti
Vážení spoluobčania, čas je neúprosný a jeho rýchlosť si uvedomujeme hlavne pri rôznych rodinných oslavách, či sviatkoch, ako
sú Vianoce a príchod Nového roka. Pred týmito prichádzajúcimi
sviatkami sme si aj my uvedomili, že naša nezisková organizácia
Zelená Dunajská Lužná vznikla už pred 10 rokmi, v roku 2009. Od
toho roku sme sa venovali vydávaniu periodika Zelená Dunajská
Lužná, organizovali sme kurzy na počítačoch, pravidelné pondelky
pre seniorov, kde boli vždy cez zimné obdobie pripravené odborné
prednášky, besedy, prezentácie, premietanie filmov či diela šikovných rúk. Vybavili sme projekty na výsadbu zelene aj za pomoci
VÚC a vybudovali sme detské ihrisko za pomoci SPP. Posledné roky
sú to hlavne celodenné poznávacie zájazdy do okolitých krajín, návštevy divadelných predstavení v bratislavských divadlách s autobusovou dopravou.
Boli sme pri organizovaní akcií Cesta rozprávkovým lesom, Beh
Dunajská Lužná, ale aj pri iných dobrovoľníckych akciách. Nebudeme tu vymenovávať všetky, to by sme museli asi vydať samostatný
Spravodaj, ale je ich naozaj množstvo, a sme veľmi radi, že mali
a majú stále dobré meno medzi Vami.
Chceme Vám preto všetkým poďakovať za priazeň a za účasť na
našich akciách. A my sami sebe si chceme popriať toľko energie a
voľného času, aby sme mohli pripravovať akcie, ktoré by boli pre
ľudí príťažlivé a napĺňali ich spokojnosťou.
Posledné podujatie v tomto roku 2019:
• Celodenný zájazd do Rakúska, návšteva mesta a kláštora v Klosterneuburg, návšteva kúpeľného mesta a vianočných trhov
v Badene vo štvrtok 19.12.2019

Advent v Badene

Prajeme Vám krásne a pokojné vianočné sviatky
prežité v rodinnom kruhu a v novom roku 2020
nech Vás sprevádza zdravie, šťastie,
priateľstvo a úspech.
Elena a Eugen Oltusoví
Kláštor Klosterneuburg

Dobrým jablkám len dobrú pohodu
Ak som na svojich cestách v zahraničí niečo videl z Dunajskej
Lužnej, tak to boli Boni fructi – Dobré jablká: Vojvodina, Taliansko, Belgicko, Česko a i. Majú svojich partnerov aj medzi vojvodinskými Slovákmi, v jedinej kresťanskej ekumenickej slovenskej
obci (katolíci a evanjelici) – Selenča, dokonca tam, kde bývajú aj
Slováci na talianskej Piave, neďaleko Monte del Grappa vo výške
1774 n.m., kde sme vlani kládli pamätnú tabuľu Slovákom padlým
v I. svetovej vojne na talianskej Piave a inde, a kde padli aj naši
predkovia z našej obce.
Nedávno sme mali možnosť zažiť ich ďalšie „hodovanie“ ako
podujatie, ktoré svojím dosahom prekračuje hranice obce a patrí
medzi slovenské a európske rarity ... Za šťastné deti i dospelých,
ktorí sa mohli na „hodovaní“ a „hodovaniach“ pokochať, patrí poďakovanie všetkým, o.i. sezónnym zamestnancom - Slovákom zo
Srbska, Ukrajiny, Rumunska. Títo sa pričinili a pričiňujú o prezentáciu a reprezentáciu našej obce pod vedením hlavného konateľa
Ing. Jozefa Vozára, etc. a hlavného obchodného manažéra Ing.
Františka Starečka a ich kolektívu.
Nuž, teda všetko dobré naďalej DOBRÝM JABLKÁM v Dunajskej Lužnej!
Stanislav Bajaník

Speváčka Zuzka Smatanová podpisuje

20		
Lužniansky spravodaj 4/2019

anketa
Opýtali sme sa našich občanov, ktorí sú takpovediac na pulze diania
(členov komisií OZ, resp. niektorých ďalších aktívnych obyvateľov):
Otázka č.1:
Prvá štvrtina komunálneho volebného obdobia je za nami. Čo Vás
najviac potešilo, čo by ste najviac vyzdvihli v obecnom dianí?
Otázka č.2:
Dosiaľ najväčšie sklamanie, neúspech, na čo sa zamerať do ďalšieho roku?
1/ Milo ma prekvapila naozaj dobrá spolupráca medzi poslancami.
U všetkých poslancov vnímam veľkú snahu zlepšovať veci a riešiť problémy v obci.
2/ Napriek snahe poslancov sa nič nedeje. OZ schválilo mnohé prospešné veci, ale nič z toho... s niektorými nesúhlasil starosta, iné doteraz
obecný úrad neriešil. Preto za najviac potrebné považujem začať niečo
konečne robiť, a nie len schvaľovať veci, ktoré sa nerealizujú. Občanov
totiž nezaujíma schválený chodník, výstavba školy, či zastávka autobusu....Občania tieto veci potrebujú reálne. Treba začať okamžite KONAŤ!
Inak sú to všetko len prázdne sľuby.
Andrea Mazúrová, genetička, v DL žije 14 rokov
1/ Nepotěšilo mne nic, vyzdvihuji nesmělou snahu o transparentnost
a racionálnost při rozdělování obecních dotací a marnou snahu některých o nápravu věcí obecných (bohužel, jsou to jen jednotlivci, jejichž
počet by se dal spočítat na prstech jedné ruky)
2/ Neschopnost či neochota poslanců dodržet alespoň základní body
svého volebního programu; neochota či neschopnost pracovat pro blaho
obyvatel obce; neschopnost či neochota postavit se jednoznačne proti alibismu současného starostu; neochota a neschopnost být pri svém
rozhodování transparentní a kontinuálne komunikovat s občany - pravidelný odpočet.
Petr Volný, konzultant, v DL žije 11 rokov
1/ K pozitívam, ktoré priniesol prvý rok môjho pôsobenia v Komisii
školstva, kultúry, mládeže a športu pri OZ Dunajská Lužná, priraďujem
zavedenie nového mechanizmu pre rozdeľovanie dotácií z rozpočtu
obce. Vopred zverejnené kritériá a bodový systém zaručujú transparentné a spravodlivé rozdelenie financií. Určite by som vyzdvihla aj zlepšenie komunikácie obce s občanmi v podobe konferencie OKo – obecná
konferencia, ktorá sa konala už po druhýkrát. Je tu možnosť stretnutia s
poslancami obce a otvorene diskutovať o podnetoch, návrhoch a riešeniach pre vytvorenie modernej obce.
2/ Sklamanie vnímam práve v komunikácii občan – obecné zastupiteľstvo. Na sociálnych sieťach sa šíria veľakrát aj nepravdivé informácie,
ľudia sa posťažujú, ako veci nefungujú. Ja sa pýtam, koľkí z tých ľudí prišli
na akékoľvek možné stretnutie organizované poslancami a prispeli vlastným riešením, ako sa to dá. Každý nápad, podnet, zlepšenie je vítaný. No
často je cesta plná prekážok, ktoré nie sú občanom známe. Zameranie
do ďalších rokov? Kladne vnímam navrhnuté nové príležitosti, ako vybudovanie novej základnej školy, centrálneho námestia a lesoparku.
Zuzana Štefeková, projektový manažér, v DL žije 11 rokov

oblastí života obce (bývanie, doprava, bezpečnosť, školstvo, zdravotníctvo,
relax, ...). Nevieme, ako bude obec vyzerať o 5 - 10 rokov, a už vôbec nevieme, v akej obci bude žiť generácia našich detí.
Marián Kučera, vodohospodár, v DL žije 20 rokov
1/ Najviac ma potešilo prijatie uznesenia o svietení na súkromných uliciach, pretože tu poslanci ukázali svoje kvality a komplexne vyriešili/ošetrili
všetky situácie/možnosti, ktoré by mohli nastať. Najviac by som vyzdvihol
záujem poslancov o problémy obyvateľov tejto obce. Veľmi si vážim, a považujem za dôležité vyzdvihnúť všetky aktivity poslancov (stretnutie ohľadne
vysielača O2, stretnutia OKo a pod.), na ktorých získavajú informácie nielen
o tom, čo ľudí v obci trápi, ale najmä ich pohľad na dôležité otázky obce.
Kontakt s ľuďmi, vypočutie si ich a snaha riešiť ich problémy sú podľa mňa
najdôležitejšou časťou práce poslanca – zástupcu ľudu.
2/ Za najväčší neúspech považujem odovzdanie novej časti školy
s niekoľkomesačným oneskorením. Som si vedomý toho, že to bol veľký a náročný projekt, avšak myslím si, že sa to dalo zvládnuť v sľúbenom
termíne. Každopádne toto už je za nami a škola dnes slúži deťom. Zostáva iba urobiť spätnú analýzu, zistiť, čo zdržanie spôsobilo a v budúcich
projektoch sa vyvarovať týchto chýb. Moje sklamanie súvisí práve s neúspechom. Obrovským sklamaním pre mňa bolo zistenie, že za tento neúspech dostane starosta odmenu. A to hneď najvyššiu, akú môže dostať,
a teda zvýšenie platu o 60%. Pri všetkej úcte k práci starostu, neprináleží
mi hodnotiť ju, avšak odmeniť niekoho za to, čo evidentne nebolo zvládnuté, je podľa mňa cez čiaru (toto je môj všeobecný názor, bez ohľadu
na to, o koho sa jedná). Viacerí z poslancov v Dunajskej Lužnej podnikajú alebo sú manažérmi, preto je na mieste položiť si otázku, či by odmenili svojho zamestnanca/podriadeného, ktorý síce svoju úlohu splnil,
ale s niekoľkomesačným oneskorením ,a ich klient bol preto nespokojný.
Navýšenie platu starostu je skvelým motivačným nástrojom, ktorý však
v tomto prípade bol poňatý zle. V budúcnosti odporúčam vybrať body z volebného programu zvoleného starostu a naviazať na ich plnenie postupné
navyšovanie platu. Takýto spôsob odmeňovania je nielen motivačný, ale aj
spravodlivý.
Peter Ďuriš, hypotekárny špecialista, v DL žije 7 rokov

1/ Spontánne mi pri prvej otázke hneď napadol úspech s novým VZN o
dotáciách, na ktorom sme v našom tíme pracovali. Myslím, že jeho úspech
bol podmienený viacerými faktormi. Jedným z nich boli kvalitní ľudia, ktorých sa v tíme podarilo zoskupiť, a ktorí sa podieľali na jeho vízii a tvorbe.
Druhým, nemenej dôležitým faktorom, bol aj postoj obce k predloženému
materiálu VZN, ktorá prijala potrebu férového a transparentného nastavenia pravidiel. Tretím faktorom bol postoj samotných dotknutých subjektov
na stretnutí pri predstavovaní nových pravidiel. Veľmi si vážim konštruktívnu kritiku a vecné pripomienky k návrhu z ich strany. Toto sú všetko skutočnosti, ktoré posúvajú obec dopredu - aktívni občania, pozitívny postoj obce
k dobrým zmenám, ako aj kultivovaná a vecná diskusia o problematike.
2/ Sklamanie, resp. neúspech nevnímam zatiaľ žiaden. Skôr vnímam niektoré deficity v obecnom živote, ktoré by sa ešte dali vylepšiť. Jedným
z nich je komunikácia obce smerom k svojim občanom - chýba mi prehľadná a jednoduchá obecná stránka (kde sa rýchlo dá nájsť, čo aktuálne ako
občan potrebujem), miesto na kultivovanú diskusiu (i keď to momentálne
supluje OKo) - napríklad aj o zamýšľaných nových návrhoch VZN ešte pred
ich verejným pripomienkovým konaním alebo aj o nových víziách obce
(zlepšenie infraštruktúry, prípadne nové využitie obecných plôch). Ako
veľkú výzvu vnímam zjednodušenie byrokratického zaťaženia (tak občanov
ako aj pracovníkov Obecného úradu) a efektívnejšie poskytovanie služieb
s využitím moderných technológií.
Miroslava Hercová, lekárka, DL rodáčka

1/ Jednotné a bezkonfliktné OZ, ktoré sa pridržiava volebného programu, podľa ktorého sa vytvorila rozhodujúca väčšina OZ. Dáva to nádej, že sa náročné ciele tejto väčšiny naplnia.
2/ Oprava obecných komunikácií a chodníkov ide pomaly. Napr.
chodníky na Lipnickej, potreba opraviť (údržba) chodníka pri cintoríne
v Nových Košariskách, stále nevidím, ako občan DL, riešenie situácie na
Kováčskej ulici, a podobných prípadov je viac. Zhrnutie: s prácou OZ som
spokojný a ako bonus vidím nádej, že jednotným postupom OZ dosiahne
1/ Z môjho pohľadu by som vyzdvihol otvorenie a sprevádzkovanie
sľubované a občanmi očakávané zmeny.
MŠ a ZŠ v Dunajskej Lužnej, opravu cesty pri Dobrých jablkách a začaBlažej Slabý, projektový manažér, dôchodca, v DL žije 22 rokov tie príprav projektu Revitalizácie a opravy v areáli novej vybudovanej ZŠ
2/ a) Neskoré otvorenie F - bloku ZŠ (Biely dom), pričom množstvo žiakov
1/ Veľmi oceňujem začatie komunikácie medzi obecným zastupiteľ- sa v mesiacoch september a október vzdelávalo v pivničných priestoroch
stvom a občanmi prostredníctvom obecných konferencií „OKo“.
telocvične. b) Plánované zrušenie sídla štátnej polície v Dunajskej Lužnej.
2/ Chýba mi strednodobé a dlhodobé plánovanie rozvoja všetkých c) Neobsadenie odborníka (určite ním nie je pán Slabý) na post projektové-
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ho pracovníka obce pre získavanie dotácii z BSK, ministerstiev a eurofondov na rozvoj vidieka. d) Prezentácia štatutára obce, katastrofálny vzťah
starosta-zástupca starostu, vzťah starosta-poslanci, nefunkčnosť niektorých oddelení OcÚ, Obecná polícia bez flexibility. e) Žiadny väčší posun
v občianskej vybavenosti a v službách občanom, stále zlá doprava cez
obec, chýbajúca kyvadlová doprava k vlaku, osvetlenie, ozvučenie obce.
Juraj Jánošík, pedagóg, poslanec BSK, v DL žije 58 rokov
1/ Určite považujem za úspech to, že máme možnosť dostať dotáciu na školu v hodnote 3 mil. eur, keďže všetci vieme, že kúpa „Bieleho
domu“ a jeho rekonštrukcia boli zbytočne predražené, a nie veľmi rozumné investície už od začiatku. Smutné je, že vďaka nečinnosti a nezáujmu pána starostu sme o túto možnosť takmer prišli, a nebyť pohotových
reakcií pánov Németha, Vozára a Csádera, bolo by to v nedohľadne. Úspechom je aj nový systém na prerozdeľovanie dotácií a môžeme za to
ďakovať našim kolegom z komisie, ktorí sa touto témou najviac zaoberali
a celé to previedli do reálnej podoby. Plusom sú aj osvetlené priechody
pre chodcov. Teším sa z kultúrnych podujatí, z ktorých sa už v našej obci
stala tradícia. Ďalej zriadenie stráženia športových ihrísk a tiež napríklad kamerový systém na detskom ihrisku v Lipnici.
2/ Dlhodobým problémom našej obce sú vyčíňajúce partičky sprejerov, ktorí ničia obecný majetok, ako aj množstvo sezónnych pracovníkov, ktorí sú tiež zodpovední za drobné krádeže a výtržnosti. Riešením
by bol buď kamerový systém, alebo pravidelné obchôdzky polície, prípadne susedských hliadok, čo, samozrejme, nie je také jednoduché zariadiť. A celková eliminácia počtu sezónnych pracovníkov, ale to je téma
na dlhší rozhovor, a obec má v tomto veľmi obmedzený dosah. Sklamalo
ma zavrhnutie projektu „Jama“, pretože som to videla ako možnosť vytvoriť v obci reprezentatívny priestor na väčšie podujatia, navyše v centre
obce, a zároveň nie bezprostredne pri hlavnej ceste. Dalo by sa zamerať
aj na zvýšenie úrovne technického vybavenia obecného úradu (počítače, spravovanie siete atď.) A bolo by dobré trošku sprehľadniť stránku
obce. Mnohí obyvatelia novovystavaných častí obce by uvítali zavedenie
obecného rozhlasu do týchto častí.
Táto obec je môj domov a pamätám si aj časy, keď bola menšia, a takmer všetci sa tu navzájom poznali. Som za pokrok k lepšiemu (vybavenie,
služby atď.), ale bola by som nerada, keby Dunajská Lužná stratila svoju
identitu a akýsi „dedinský“ ráz, a stal sa z nej iba zhluk domov a ľudí,
ktorých nič nespája. Preto sú dôležité napríklad aj obecné kultúrne podujatia, ktoré môžu spájať starousadlíkov a novousadlíkov. Nehrajme sa na

Vykurovacia sezóna
Prichádzajúca jeseň prináša chladné dni a ochladenie v našich domoch a domácnostiach nás opäť upozorňuje na to, že je
čas skontrolovať technický stav tepelných spotrebičov a komínov.
Vykurovacie obdobie patrí medzi rizikové obdobia, kedy dochádza k zvýšenému počtu požiarov najmä v rodinných domoch, ale
aj v bytových domoch. Požiare zapríčinené tepelnými spotrebičmi a komínmi predstavujú cca 5% celkového počtu požiarov za
rok. I keď toto číslo nepredstavuje veľký podiel z hľadiska celkovej štatistiky, nemožno ho podceňovať.
Nesprávna obsluha vykurovacieho telesa, prítomnosť horľavých látok v jeho blízkosti, používanie plynných a kvapalných
látok a zapaľovačov, nesprávne umiestnenie, inštalácia a údržba
vykurovacieho telesa, nesprávna inštalácia dymovodu a nevhodná konštrukcia komína patria k najčastejším príčinám vzniku požiarov od vykurovacích telies.
Technické podmienky a požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania,
pri výstavbe a používaní komína a dymovodu, a o lehotách ich
čistenia a vykonávania kontrol vymedzuje všeobecne záväzný
právny predpis – Vyhláška MV SR č. 401/2007 Z. z.. Vyššie uvedená vyhláška stanovuje lehoty na čistenie a kontrolu komínov
nasledovne:
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mesto, buďme hrdí na to, že sme dedinčania, a že sme práve z Dunajskej
Lužnej. Ja rozhodne som.
Kristína Csáderová, prekladateľka, DL rodáčka
1/ Nové VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce (že existuje, ako
rýchlo a v neľahkých podmienkach vznikalo atď.) Ak by som však zabudol na
všetky podnety, ktoré evidujeme aj z iných komisií, a pozeral sa na to možno očami mojej nezaujatej časti rodiny, tak by som asi musel konštatovať
globálne, že nič podstatné. Práve včera som sa pri ceste domov zamýšľal
nad tým, čo je v očiach bežného občana Dunajskej Lužnej zmena. Je to asi
to, čo uvidia hneď (napr. upravené a vymaľované autobusové zastávky,
alebo upravené plochy a zeleň, prípadne naaranžované kvetiny a pod.).
2/ Ani sklamanie, ani neúspech výraznejší zatiaľ nevnímam. Možno tá Jama je také nešťastie – čo s ňou naozaj spraviť prospešné v záujme občanov. Ale zameranie sa do budúceho roka by som videl za
mňa asi takto: Systém registrácie uchádzačov o dotácie v elektronickej podobe a rovnako aj celá správa podania a vyhodnotenia žiadostí.
Keďže som telom a dušou informatik, tak pre mňa je veľmi podstatné
zjednodušovanie byrokratických „papierovačiek“ na obecných (alebo vôbec na akýchkoľvek) úradoch do elektronickej podoby. Ak to preženiem,
tak niečo takéto: https://esluzby.bratislava.sk/
Tomáš Volenský, informatik, DL rodák
1/ Veľmi sa teším z nového zloženia obecného zastupiteľstva, z nového čerstvého vetra, ktorý dokonca vanie tým správnym smerom. Mám
pocit, že sa konečne blížime k tomu, aby sa veci začali meniť k lepšiemu.
Teším sa z akcií, ktoré sú (spolu)organizované obcou, ako sú napr. Deň
obce, konferencia Oko alebo beh DL. Teším sa aj z novej budovy školy, aj
keď má horkú príchuť.
2/ Neteším sa tomu, že v otázke koncepcie rozvoja obce sme sa veľmi
nepohli (aspoň teda o tom neviem). Ak o tom len neviem, tak sa neteším
tomu, že o tom neviem :-) Neteším sa, že naďalej nezvládame stavebný
boom a že spolu s výstavbou domov nerastie aj občianska infraštruktúra,
dokonca sa nenaštartovala ani diskusia o územnom pláne obce. Neteším
sa, že ešte stále nemáme obecný park, cyklistické pruhy a novú (druhú)
školu. Neteším sa ani, že vyhadzujeme peniaze za úplne zbytočnú obecnú
políciu. (Aspoň som teda nikdy nič nepočul o výsledkoch/prínosoch ich
existencie). Ja viem, že to sú veci, ktoré trvajú roky, a je na to potrebný
kvalitný (!) aparát na obecnom úrade.
Martin Mosný, telekomunikačný inžinier, DL rodák

• komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá do 50 kW
1 × za 4 mesiace
• komíny s vložkou pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW
1 × za 12 mesiacov
• komíny bez vložky pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW
1 × za 6 mesiacov
• komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá nad 50 kW
1 × za 2 mesiace
• komíny pre spotrebiče na plynné palivá nad 50 kW		
1 × za 6 mesiacov
Počas vykurovacej sezóny je potrebné udržiavať komínové
telesá v dobrom technickom stave, pravidelne vymetať a vyberať sadze z komínov. Požiar vzniknutý vznietením sadzí v komíne
nikdy nehasiť vodou, neprekurovať vykurovacie telesá, nesušiť a
neskladovať v ich blízkosti horľavé materiály, vykurovacie telesá
umiestňovať na nehorľavé podložky daných rozmerov, popol z
vykurovacích telies vysypávať zásadne do nehorľavých a uzatvárateľných nádob. Inštaláciu vykurovacích telies, kontrolu celkového technického stavu a čistenie komínov doporučujeme zveriť
odborníkom. Čas venovaný dodržiavaniu bezpečnej manipulácii so
spotrebičmi sa Vám určite oplatí, pretože dôsledná prevencia Vám
ochráni zdravie a majetok.
mjr. Ing. Dana Škvarková
OR HaZZ v Pezinku
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naši v terchovej
Dňa 15.9.2019 odohralo stolnotenisové
družstvo Dunajskej Lužnej už 4. ročník medzinárodného turnaja v spriatelenej Terchovej za účasti domáceho družstva, družstva
Velehradu z ČR a družstva zo Strečna. Naše
družstvo nebolo tento raz v najsilnejšom
zložení. Tvorili ho: Ján Beleš, Pavol Cholvadt,
Bohuš Mička, Vojto Červenka a mladý Lukáš
Mička. Po výhre nad Strečnom 13:5 sme vo

Všetci účastníci turnaja

finále prehrali s Terchovou 8:10. Neobhájili sme tak minuloročné
prvé miesto. Organizátorom a hráčom z Terchovej na čele s Vladimírom Vallom by sme chceli veľmi pekne poďakovať za už štvrtý
mimoriadne vydarený ročník s našou účasťou. Za stálu podporu
turnaja ďakujeme aj pánovi starostovi Terchovej. Opäť super akcia
s priateľmi z Terchovej.
Ivan Baláž,
predseda stolnotenisového oddielu
OŠK Dunajská Lužná
2. miesto Dunajská Lužná

Aktívna Dunajská Lužná, o.z.
Na začiatku sa stretlo zopár horlivých nadšencov z rôznych
odvetví, ktorí aj napriek svojej pracovnej vyťaženosti prišli s myšlienkou vzájomnej spolupráce. Prijali jedno zo zásadných životných rozhodnutí hraničiace takmer s dobrodružstvom. A tak skúsenosti nás všetkých zainteresovaných, nové nápady, myšlienky,
podnety či sny prispeli k vzniku občianskeho združenia AKTÍVNA
DUNAJSKÁ LUŽNÁ. Ambície a ciele mieni občianske združenie
rozvíjať nielen v prospech obyvateľov Dunajskej Lužnej, ale aj
v prospech občanov bližšieho i vzdialenejšieho okolia. Našimi
cieľovými skupinami sú všetky vekové kategórie, nadšenci kultúry, umenia či športu. Organizovaním rôznych spoločenských

podujatí chce občianske združenie obohatiť život všetkých zainteresovaných radosťou a úsmevom. Budeme sa riadiť naším heslom:
„OBČANIA OBČANOM DUNAJSKEJ LUŽNEJ.“ Veríme, že Vás všetkých
naše nadšenie a elán oslovia. Svojimi nápadmi a podnetmi môžete
aj vy kedykoľvek prispieť. Pripravované podujatia v roku 2020: Oldies party, Beh Dunajskou Lužnou, Cesta rozprávkovým lesom, Zahájenie leta 2020, Výlet pre žiakov ZŠ, Ukončenie leta 2020, Úcta
k starším, Mikuláš pre deti, Vianočný futbalový turnaj o pohár
predsedu ADL a iné.
S pozdravom
Mgr. Lukáš Haizer, MBA
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Mládež OFK Dunajská Lužná
Mládežnícke tímy OFK Dunajská Lužná sa od leta 2019 rozrástli o tri kategórie (U17, U13 a kategóriu dievčat). V klube máme
momentálne spolu 145 hráčov a hráčok. Venuje sa im 9 trénerov
(Nespešný Tomáš, Nespešný Jozef, Zaťko Dalibor, Hodúr Ján, Pipiška Miroslav, Andráš Marek, Trnka Dušan, Baláž Samuel a Janšák
Marián), niektorí aj v dvoch tímoch naraz. O novinkách v klube sa
môžete dočítať na novej webovej stránke (www.ofkdl.sk).
Ako nový šéftréner mládeže som si spolu so všetkými trénermi stanovil nové ciele, kde hlavným je stabilizovať kádre všetkých
tímov a zabrániť tak ďalšiemu odlivu hráčov do okolitých obcí.
V rámci samotnej športovej stratégie sme detailnejšie nastavili
koncepciu rozvoja mládeže a určili si priority rozvoja v každej vekovej kategórii. Naším cieľom je pracovať v mládeži tak, aby sa odchovanci OFK dokázali presadiť aj v našom seniorskom tíme, čomu
teraz tak nie je.

Ženy OFK Dunajská Lužná
Po jesennej časti sezóny 2019/20 je družstvo žien na 4.mieste. Začiatok sezóny bol ťažký, nakoľko chcelo bývalé vedenie klubu
družstvo žien zrušiť. Nestalo sa tak najmä vďaka pánovi Jurajovi
Jánošíkovi. Pozície trénera sa ujala, ako čerstvá absolventka trénerského kurzu, Petra Kaiserová. Zranili sa nám dve kľúčové hráčky
a jedna sa odišla venovať mamičkovským povinnostiam. Aj napriek
tomu je v kabíne úžasná atmosféra, dievčatá v rôznom veku si rozumejú a podporujú sa ako na trávniku, tak aj mimo neho.
Marián Janšák (šéftréner mládeže OFK)
Petra Kaiserová (členka výboru OFK a trénerka žien)
Juraj Jánošík (viceprezident klubu a člen výboru
zodpovedný za mládež OFK Dunajská Lužná)

Slovenská liga boxu memorial Viliama LINKU, III. ročník
Dňa 28.9.2019 sa konala v miestnom kultúrnom stredisku za podpory obecného úradu a sponzorov Slovenská liga boxu (MEMORIAL
Vila LINKU). Na domácej pôde sa predstavili len naše dievčatá, nakoľko chlapci nemali súperov. V kategórii mladšie žiačky nastúpila Sofia
Brettchneider proti boxerke zo Šamorína a porazila ju jasne na body.
Druhá naša boxerka Natália Mišovičová vo vyrovnanom stretnutí
prehrala tesne na body. Vo váhe do 75 kg ako tretia nastúpila Soňa
Krajčiová, no ani jej bojovný výkon nestačil, a o hlavu vyššia súperka
vyhrala na body. Denisovi Juhosovi a Petrovi Lakatosovi súperi nenastúpili, a tak vyhrali bez boja. Tohtoročného turnaja sa zúčastnil
aj náš občan Vlado LINKA, ktorý tu pôsobil aj ako rozhodca. Radi by
sme touto cestou poďakovali obecnému úradu, reštaurácii TORCH,
penziónu Zola Polgára a autobazáru Imricha Bogára, vďaka ktorým sa
turnaj mohol uskutočniť.
Alois LINKA, Ivan FAJNOR ml., tréneri
Foto: Silvia FAJNOROVÁ

zľava: Ivan Fajnor ml., Vlado Linka, Alois Linka
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