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Vážení spoluobčania,
začiatok roka nám priniesol aj nepríjemnú mimoriadnu udalosť, akou je KORONAVÍRUS – COVID - 19. Nikto nemohol predpokladať, že sa bude šíriť po celej Európe
s takou závratnou rýchlosťou a v takom kritickom objeme. Svet s ním bojuje, krajiny
zatvárajú hranice, počet nakazených stúpa. Na Slovensku platí mimoriadna situácia, ústredný krízový štáb prijal prísne opatrenia.Všetky informácie ku koronavírusu
môžu ľudia nájsť na webe ministerstva zdravotníctva www.health.gov.sk.
V tejto súvislosti chcem informovať, že krízový štáb v Dunajskej Lužnej zasadal po
prvýkrát 9. 3. 2020 a s platnosťou od 10. 3. 2020 schválil najnutnejšie opatrenia na
zabránenie šírenia vírusu (teda o týždeň skôr ako prišlo nariadenie vlády):
• prerušili sme výučbu vo všetkých zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce;
• zrušili sme všetky spoločenské podujatia, zasadnutia organizácií a obecných orgánov;
• obmedzili sme prevádzku obecného úradu, do odvolania budú upravené stránkové hodiny, s obmedzením len
na podateľňu; obec i naďalej bude plniť všetky úlohy v zmysle zákona, prostredníctvom emailovej a elektronickej
a telefonickej komunikácie;
• uzatvorené sú detské ihriska.
Aj touto cestou žiadam obyvateľov a občanov, ktorí sa zdržujú na území našej obce o dôsledné dodržiavanie nariadení, či už zo strany obce, krízového štábu, alebo vlády SR. Prosím všetkých, ktorí majú vedomosť o porušovaní
nariadení, alebo informácie o nedodržaní nariadenej karantény, aby čo najskôr upovedomili úrad hlavného hygienika,
prípadne obec.
Chcem sa úprimne poďakovať všetkým podnikateľom, ktorí vyšli v ústrety hlavne starším občanom, či už doručením teplej stravy, alebo zriadili donáškovú službu s nákupom potravinárskeho tovaru. Moje poďakovanie patrí aj tým
šikovným „gazdinkám“, ktoré z vlastnej iniciatívy začali šiť ochranné rúška, pre seba a svoje okolie. Aj v tejto aktivite
ponúkam za obec spoluprácu a pomoc.
Záverom, vážení spoluobčania, dovoľte, aby som apeloval na našu spoločnú zodpovednosť a disciplinovanosť, pri
dodržiavaní všetkých opatrení na zamedzenie šírenia vírusu. Len tak môžeme chrániť seba a naše okolie.
S úctou a poďakovaním
Štefan Jurčík
starosta obce – predseda krízového štábu

ŽIJEME ťažkú DOBU, keď minúta trvá ako hodina a hodina ako deň.
Keď NEPODANIE ruky či NEOBJÍMANIE svojich blízkych
JE VYJADRENÍM ÚCTY a REŠPEKTU voči sebe a k svojim najbližším.
Doba, keď DODRŽUJEME ODSTUP od svojich známych, či dokonca od svojich drahých starých rodičov.
Keď všetci uvedomelí nosia OCHRANNÉ RÚŠKY, RESPIRÁTORY a RUKAVICE.
Čas ako by sa zastavil. Prázdne ulice, zatvorené školy a mnohé obchodné prevádzky, poloprázdne regály
s potravinami a hygienickými potrebami. Také niečo zažívali naši starí rodičia v ťažkých vojnových časoch.
Je 21. storočie. A my prežívame čosi podobné. Nepriateľ je však neviditeľný a spoločný.
Verme, že včasné striktné opatrenia predstaviteľov štátu túto dobu skrátia.
Držme si palce, buďme k sebe navzájom ohľaduplní, nestrácajme trpezlivosť a zdravý rozum.
Milí priatelia, dovoľujeme si Vás upozorniť, že opatrenia a nariadenia ohľadom
šírenia nového koronavírusu prišli až po uzávierke tohto čísla Lužnianskeho spravodaja.
Z tohto dôvodu môžu byť termíny podujatí v jednotlivých príspevkoch neaktuálne.
Redakčná rada LS
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Vážení spoluobčania, milí priatelia,
zima, ak ju tak možno nazvať, je nezadržateľne preč. I keď nám nepriniesla zimné radovánky v podobe snehovej prikrývky, verme, že tá budúca bude štedrejšia. Máme za sebou prvý štvrťrok nového roka 2020. Tak
ako doma, tak i v práci zvykneme robiť bilancie, najmä o tom, ako sme
v minulom roku hospodárili, čo plánujeme a môžeme si dovoliť preinvestovať v tomto roku.
Dovoľte, aby som sa s vami podelil o niekoľko stručných informácií.
Snáď najviac sú sledované investičné akcie – to, čo je hmatateľné, a vidieť to už na prvý pohľad.
Prehľad hlavných investičných akcií v r. 2019
Projekt
Rekonštrukcia ZŠ Blok F („Biely dom“)

Čerpanie 2019
853 000,00

Spevnená plocha pri želez. stanici Alžbetin Dvor

15 000,00

Chodník na Lipnickej ulici

35 000,00

Opravy výtlkov v obci

37 000,00

Chodník na Kováčskej (pokračovanie v r. 2020 )

17 000,00

Vybudovanie spevnenej plochy zberný dvor

8 000,00

Oprava kanalizácie ZŠ

31 000,00

Ihrisko Nová Lipnica + závlaha

22 000,00

Rekonštrukcia vzduchotechniky v MKS
+ Úpravy a zariadenie kuchyne

96 000,00

Ostatné opravy ciest a chodníkov

34 000,00

Spolu

1 148 000,00 €

Táto čiastka je i na naše obecné pomery pomerne vysoká. Osobne
som hrdý na to, že so zamestnancami obce a s podporou obecného zastupiteľstva sme dokázali takúto sumu preinvestovať bez úveru.
Investičné akcie, ktoré sú schválené v rozpočte na rok 2020, máme
tiež pomerne odvážne. Na realizáciu ďalšej novej budovy základnej
školy sa uchádzame o dotáciu v celkovej výške cca 2,2 – 2,5 mil. €, a
túto čiastku plánujeme vyčerpať do septembra 2021. Nová budova školy
bude na mieste bývalej jedálne poľnohospodárskeho družstva. Pôvodná
budova bude zbúraná, a na jej mieste vybudujeme trojpodlažnú budovu
ZŠ. Pri tejto príležitosti sa chcem poďakovať aj vedeniu Bratislavského
samosprávneho kraja, ktoré nám aktívne metodicky pomáha pri riešení
projektu a podkladov na nenávratný finančný príspevok.
V prehľadnej tabuľke len v krátkosti uvádzam investície, ktoré by sme
v tomto roku chceli nie iba zahájiť, ale aj dokončiť. Akcie, ktoré máme
rozpracované, budeme realizovať ihneď po vysporiadaní vlastníckych
vzťahov, napríklad: autobusová zastávka na Lipovej ulici, cyklotrasa od
železnice v Nových Košariskách po hrádzu na Kováčskej ulici, rozšírenie
kapacity školskej jedálne...
Veľkou „brzdou“ pri všetkých akciách je legislatíva, výberové konania, projektová dokumentácia či stavebné povolenia. Verím, že tak ako
po iné roky, tak aj v tomto roku sa s touto byrokraciou budeme vedieť
včas vysporiadať.
Projekt
ZŠ – začiatok výstavby Bloku G (09/10 2020)

Schválený rozp. 2020
500 000,00 €

Zateplenie materskej školy „Stacionár“

98 000,00 €

Prístrešky pre bicykle – pri ŽSR Nové Košariská

48 000,00 €

Chodník Podnikateľská popri cintoríne

44 000,00 €

Autobusová zastávka Malinová ulica

40 000,00 €

Chodník Jánošíkovská – po zberný dvor

38 000,00 €

Ihrisko Nová Lipnica – oprava chodníka
Parkovisko Alžbetin Dvor pri ŽSR – rozšírenie

23 270,00 €
23 000,00 €

Vybudovanie spevnenej plochy zberný dvor

21 450,00 €

Chodníky Zdravotnícka k Orechovej

18 360,00 €

Opravy výtlkov v obci

18 000,00 €

Spolu

872 080,00 €
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I keď v obci cca sedem
rokov neotvárame v rámci
výstavby nové lokality (tie,
ktoré nemajú prerokovanú
urbanistickú štúdiu a širšie
vzťahy, územné rozhodnutie...), stále sa nám na 100
% nedarí „dobehnúť“ infraštruktúru, občiansku vybavenosť a zefektívniť dopravu do hlavného mesta.
Na dennom poriadku mám
sťažnosti, až vyhrážky developerov, ktorí už roky
majú pripravené svoje projekty na desiatky až stovky
rodinných, radových, bytových a rekreačných domov,
a nateraz nemôžu realizovať svoj investičný zámer. Má to byť naozaj
o tom „ja postavím, zarobím, a potom obec postaraj sa o svojich občanov“ ?? Dnes má naša obec viac ako 7 300 obyvateľov s trvalým pobytom – fyzicky už cez 10 tis. Pokiaľ som štatutár obce, nechcem dopustiť,
aby sa opakovala história, kedy bola veľká výstavba, bez občianskej vybavenosti. Za ostatných 8 rokov sme dali do užívania 3 materské školy,
dve základné školy a tretiu začíname v tomto roku budovať, a stále je
to kapacitne nepostačujúce. Verím, vážení spoluobčania, že mi dáte za
pravdu, že rozvoj v obci musí ísť „ruka v ruke“ s občianskou vybavenosťou a infraštruktúrou. Aj toto je jeden z dôvodov, prečo sa obec a
obecné zastupiteľstvo rozhodli odkúpiť lukratívny pozemok v centre
obce (bývalá strojno-traktorová stanica poľnohospodárskeho družstva)
za veľmi prijateľnú cenu 80€/m2 v celkovej sume 926 800€. Týmto môže
obec ako vlastník rozhodnúť, aké činnosti bude v tomto jedinečnom areáli preferovať. V zmysle územného plánu tu má byť výstavba, obdobná
ako priľahlé sídlisko. Viem si tu predstaviť pokojnú, relaxačno-oddychovú zónu, spojenú s tak potrebnou občianskou vybavenosťou.
V rámci dopravy je snahou obce čo najviac pomôcť občanom pri
cestovaní za prácou, a to formou umožniť čo najviac využívať železničnú
dopravu. Za týmto účelom sme okrem školského autobusu zriadili v decembri minulého roka kyvadlovú dopravu na železničnú stanicu, všetko
na náklady obce (mesačne cca 4 700 €). S radosťou konštatujem, že po
rokovaniach na Bratislavskom samosprávnom kraji sa nám podarilo zaradiť dopravu na železničnú stanicu Miloslavov už od marca t. r. Bude
zaradená do riadneho grafikonu prepravcu, ktorý zabezpečí autobusový
spoja aj pre obce Hamuliakovo, Kalinkovo, a časť Jánošíková. Časť Nové
Košariská a Nová Lipnica sú už vyriešené prepravcom. Verím, že dopravu
nám výrazne odľahčí aj otvorenie časti R7 plánované v priebehu mesiaca marec 2020 v úseku Holice – Ketelec zatiaľ s vyústením medzi obcou
Rovinka a Podunajskými Biskupicami. Začiatkom r. 2021 by mala byť R7
ukončená po prístavný most – predĺženie Bajkalskej ulice. Tiež otvorenie
Vinohradníckej ulice, tzv. „opileckej“, plánované na máj t. r., by podľa
slov investora malo byť výrazne skôr.
Dovoľte ešte krátku informáciu k obecnému periodiku „Lužniansky
spravodaj“. Tento prioritne slúži k informovanosti obyvateľov o dianí
v obci. Hlavne o aktivitách, ktoré obec zviditeľňujú, činnosti spoločenských, cirkevných organizácií, školských a predškolských zariadení, podnikateľských a športových subjektov.... V nijakom prípade nemôže slúžiť
na osočovanie, alebo vyjadrovanie ničím nepodložených konfrontačných dohadov či pocitov. Tiež informujem, že príspevky sú obmedzené
kapacitou - počtom slov. Toto periodikum je otvorené pre všetkých, ktorí
vedia, a chcú obohatiť dianie v obci.
Vážení spoluobčania, máme pred sebou jarné mesiace, obdobie,
kedy sa prebúdza k životu nielen flóra, ale aj fauna. Buďme preto obozretní a zodpovední pri prechádzkach prírodou, hlavne v prítomnosti
našich štvornohých priateľov. Je dôležité ich mať pod sústavnou kontrolou. V jarnom období hniezdia operence, nie iba na stromoch, ale aj na
zemi. Odbehnutý psík môže spôsobiť fatálne následky.
Úprimne verím, že s mnohými z vás sa stretneme pri tradičnom jarnom upratovaní a skrášľovaní verejných priestranstiev. Želám Vám pevné
zdravie, mnoho jarného slniečka a prežitie pekných chvíľ v kruhu najbližších.
S úctou Štefan Jurčík, starosta obce
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Autobusová doprava
Vážení spoluobčania, priatelia. Koncom roka 2019 sa nám podarilo v expresne krátkom čase spustiť kyvadlovú autobusovú dopravu na železničnú stanicu v Miloslavove.
Nakoľko sme mali záujem o čo najrýchlejšie spustenie projektu, upustili sme od výberu
cestovného, ktoré plne hradila naša obec.
Keďže to nie je lacná záležitosť, hľadali sme možnosti skvalitnenia služby a jej dostupnosti v nadväznosti na zníženie nákladov vyplývajúcich z jej prevádzky.
V priebehu mesiaca február ma starosta obce, pán Štefan Jurčík, informoval, že
oslovil predstaviteľov Bratislavského samosprávneho kraja (BSK), ktorí prisľúbili pomoc
pri riešení. Táto pomoc sa prejavila, resp. prejaví spustením novej autobusovej linky
č. 010715 premávajúcej na trase Hamuliakovo – Miloslavov námestie od 16.03.2020.
Financovaná bude zo zdrojov BSK a pokryje i záujemcov z obcí Hamuliakovo a Kalinkovo.
Zároveň vás chcem informovať, že obec koná vo veci zväčšenia parkovacej plochy
pre motorové vozidlá v blízkosti železničnej stanice v Miloslavove, a taktiež i v osadení
zariadenia na „bezpečné“ odkladanie bicyklov, ktoré už v súčasnosti prebieha. V súvislosti s uvedeným sme v rámci stretnutia s ministrom dopravy, p. Arpádom Ersékom,
požiadali, aby železničný dopravca navýšil počet poschodových vlakov, a tým zvýšil kapacitu prepravovaných osôb. Tým by sa naša snaha o využitie železničnej dopravy stala
plnohodnotnou.
Priatelia, zo strany obce a obecného zastupiteľstva sa snažíme riešiť problematiku
dopravy k vašej spokojnosti, ale nie všetko dokážeme ovplyvniť. Verím však, že naše
úsilie nevyjde nazmar a prejaví sa v kvalitnejšej a dostupnejšej doprave.

		

Mgr. Ladislav Fehér,
poslanec obecného zastupiteľstva

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu
Obec sa oproti minulému roku môže pochváliť vyššou úrovňou triedenia komunálneho odpadu. Po
vyhodnotení roku 2019 možno konštatovať, že sme triedili zložky komunálneho odpadu na úrovni
50,61 %, čo nás posunulo k priaznivejšej sadzbe za skládkovanie zmesového a objemného komunálneho odpadu oproti tomu, aká by nás čakala, keby sme triedili na úrovni 27,85 % ako v roku 2018.
2019:
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Parkovanie a státie
Vážení občania, v ostatnom čase dostávam od vás podnety ohľadom parkovania,
resp. státia motorových vozidiel v blízkosti
komunikácie – cestného telesa, na priľahlom
chodníku alebo na cestnej, prípadne verejnej
zeleni. Na základe uvedeného som kontaktoval starostu obce, p. Jurčíka. On túto problematiku priebežne rieši s príslušníkmi našej
Obecnej polície a taktiež s príslušníkmi MO
PZ v Dunajskej Lužnej.
Účelom konania nie je reštrikcia udeľovaním pokút, resp. trestanie majiteľov motorových vozidiel (parkovanie a státie motorových vozidiel upravuje Zákon č. 8/2009 Z. z.
Zákon o cestnej premávke v znení neskorších
predpisov (mimo iné § 23 – 25). Cez našu
obec prechádza cesta I. triedy I/63 a vedľajšie komunikácie III/1055 (časť Lipnickej ul.
– Miloslavovská ul.), III/1056 (Jánošíkovská
ul.), III/1057 (Orechová ul.) a III/1058 (časť
Lipnickej ul. pri Dobrých jablkách), sú tzv.
„spojnými“ cestami medzi obcami. Ich blokovanie, resp. zmenšovanie jazdných pruhov
je nielen v rozpore s vyššie uvedeným zákonom, ale znižuje aj bezpečnosť cestnej premávky.
Parkovaním na uvedených cestách obmedzujeme premávku a jej bezpečnosť, zároveň i parkovaním na chodníkoch obmedzujeme bezpečnosť chodcov. Najvypuklejšie
je to v časti Nová Lipnica, kde chodci – deti
idúce do a zo školy, mamičky s kočíkmi – musia obchádzať zaparkované motorové vozidlá
a taktiež cyklisti sú takýmto parkovaním obmedzení, čo vytvára často nebezpečné situácie na cestách.
Chcem vás preto touto cestou požiadať
o ústretovosť a ohľaduplnosť pri parkovaní s
motorovými vozidlami, veď v zmysle výroku
Konfuciusa: „Nerob druhým to, čo nechceš,
aby iní robili tebe“, si vieme zvýšiť kvalitu
nášho života v obci. Nič nás to nebude stáť,
len trochu ohľaduplnosti.
Mgr. Ladislav Fehér
poslanec obecného zastupiteľstva

poďakovanie BSK
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.

2018:

Ing. Jana Dubovcová
Referát dopravy, odpadového hospodárstva,
životného prostredia a školstva
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Nová autobusová linka č. 715 IDS BK

5

evidencia obyvateľstva

Na základe iniciatívy obce Dunajská Lužná sa konalo stretnutie na Bratislavskom samosprávnom kraji so starostami podunajského regiónu (Dunajská Lužná, Hamuliakovo, Kalinkovo, Miloslavov) ohľadom riešení nepriaznivej dopravnej situácie. Dohodlo sa, že BID
(bratislavská integrovaná doprava) v spolupráci s odborom dopravy BSK pripraví dopravné
riešenie požadované starostami obcí.
Bratislavský samosprávny kraj od 16. marca 2020 zavádza novú linku prímestskej autobusovej dopravy č. 715 IDS BK Hamuliakovo – Kalinkovo – Dunajská Lužná – Miloslavov nadväznú na vlaky linky S70 IDS BK Bratislava – Kvetoslavov v železničnej zastávke Miloslavov.
Linka bude prevádzkovaná iba počas pracovných dní školského roka. V smere z obce Hamuliakovo do obce Miloslavov bude vedených 7 spojov a v opačnom smere rovnako 7 spojov. Časové polohy autobusových spojov budú nadväzovať najmä na ranné odchody vlakov
v smere do Bratislavy a popoludňajšie príchody vlakov v smere z Bratislavy.
Bude sa jednať o skúšobnú prevádzku do konca školského roka.
Následne cez prázdniny príde k analýze počtu prepravených cestujúcich, a v prípade
vyhodnotenia skúšobnej prevádzky ako úspešnej, bude možné v prevádzke pokračovať aj
naďalej od nového školského roka.
Pri tomto spoji treba pamätať aj na to, že v tarife IDS BK cesta z Dunajskej Lužnej do
Bratislavy cez Miloslavov znamená o jednu zónu naviac, a teda zvýšenie ceny cestovného
oproti priamemu spojeniu autobusom. V rámci pravidelnej dopravy je na základe udelenia
dopravnej licencie a schválenia cestovného poriadku možný nástup a výstup cestujúcich iba
na zriadených zastávkach (zákon 56/2012 § 14 písmeno c).
Magdaléna Hanuliaková, prednostka obecného úradu

Počet obyvateľov prihlásených
k trvalému pobytu: 466
Narodených detí: 105
Odhlásených z trvalého pobytu: 126
Zomrelých osôb: 32
Počet obyvateľov k 31.12. 2019:
7253
Zuzana Mészárosová
evidencia obyvateľstva, Obecný úrad

IDS BK 715 Miloslavov-Dunajská Lužná-Kalinkovo-Hamuliakovo

010715 Miloslavov - Dunajská Lužná - Kalinkovo - Hamuliakovo

Platí od 16. marca 2020
do 12. decembra 2020

Prepravu zabezpečuje : Slovak Lines, a.s., Bottova 7 811 09 Bratislava tel:+421 2 55422734; info@slovaklines.sk, www.slovaklines.sk,
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0 1
2 2
3 3
6 4
7 5
10 6
10 7
12 8
12 9
13 10

2

od







↓
pr

Miloslavov,,nám. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Miloslavov,Alžbetin Dvor . . . . . . . . . . . . . .
Miloslavov,,žel.zast. . . . . . . . . . . . . . . . .
Dunajská Lužná,Nová Lipnica,zvonica . . .
Dunajská Lužná,Jánošíková,cint. . . . . . . .
Kalinkovo,,OcÚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kalinkovo,,IMOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hamuliakovo,,píla . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hamuliakovo,,Stredný hon . . . . . . . . . . . .
Hamuliakovo,,Jednota . . . . . . . . . . . . . .

pr
↑







od

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

10
6 46
6 42
6 39
6 35
6 33
6 30
6 29
6 25
6 24
6 23

4

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

10
7 46
7 42
7 39
7 35
7 33
7 30
7 29
7 25
7 24
7 23

6

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

10
8 46
8 42
8 39
8 35
8 33
8 30
8 29
8 25
8 24
8 23

8

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

10

12

14

10 10 10 10
14 21 15 21 16 21 17 21
14 17 15 17 16 17 17 17
14 14 15 14 16 14 17 14
14 10 15 10 16 10 17 10
14 08 15 08 16 08 17 08
14 05 15 05 16 05 17 05
14 04 15 04 16 04 17 04
14 00 15 00 16 00 17 00
13 59 14 59 15 59 16 59
13 58 14 58 15 58 16 58

premáva v pracovné dni
nepremáva od 23.12.2019 do 7.1.2020,3.2.2020, od 17.2.2020 do 21.2.2020, od 9.4.2020 do 14.4.2020, od 1.7.2020 do 31.8.2020, od 29.10.2020 do 30.10.2020

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

 isybus

Linka je zaradená do Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK). Na linke platí Prepravný poriadok IDS BK.

RUBRIKA POSLANCA BSK
S polročným odstupom si opätovne dovolím informovať občanov obce Dunajská
Lužná o aktivitách, ku ktorým presadeniu
som prispel ako poslanec samosprávneho
kraja.
Súhrn projektov v „mojej srdcovej“ Dunajskej Lužnej, ktoré boli podporené dotáciami BSK v roku 2019, je nasledovný:
 Obnova a výsadba stromoradia v Nových Košariskách – 3 825 Eur
 Výstavba lavičiek a košov v obci Dunajská Lužná – 4 652 Eur
 Futbalový turnaj o Pohár GM OFK Dunajská Lužná – 1 000 Eur
 Beh Dunajská Lužná – 1 000 Eur
 Cesta rozprávkovým lesom – 800 Eur
 Pravidelný šport deťom a mládeži
(bedminton) – 2 000 Eur.

Významnej pocty sa dočkala obec Dunajská Lužná, keď bol pán Ladislav Cingel,
dlhoročný starosta obce Dunajská Lužná,
ocenený ako osobnosť BSK za rozvoj života
ľudí nielen v rámci samosprávneho kraja, ale
najmä vo svojej obci.
V októbri 2019 došlo z mojej iniciatívy k dôležitému stretnutiu zástupcov obce
Dunajská Lužná a zástupcu BSK, prostredníctvom ktorého sa obec dostala medzi
uchádzačov na čerpanie zdrojov EÚ pre
ďalší projekt rozšírenia kapacity ZŠ Dunajská Lužná výstavbou G bloku ZŠ. Za účelom
konkrétneho oboznámenia sa so situáciou
na mieste som začiatkom februára pozval na
návštevu p. Emila Píchu, generálneho riaditeľa regionálneho rozvoja na MPRV SR a p.
Barboru Lukáčovú, riaditeľku odboru stratégie územného rozvoja a riadenia projektov
BSK, ako aj p. Michala Beniača, zástupcu
riaditeľky tohto odboru. Boli oboznámení s

dlhoročnými a pretrvávajúcimi problémami s kapacitou našej ZŠ. Títo dôležití hostia
pochválili predstaviteľov obce Dunajská
Lužná za aktívny prístup na spoločných
stretnutiach s inými uchádzačmi na pôde
BSK pri príprave aj tohto projektu. Verím,
že sa to všetko dotiahne do zdarného konca. Ako poslanec BSK sa budem aj pre túto
vec, ako aj pre mnoho ďalších v roku 2020,
snažiť urobiť čo najviac.
PaedDr. Juraj Jánošík
poslanec BSK
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Rozbehlo sa to
Uznesením Obecného zastupiteľstva Dunajská Lužná č. 2019/09-17 zo dňa 29. 10.
2019 bola zriadená pracovná skupina pre
rekonštrukciu budovy bloku G ZŠ Dunajská
Lužná. Po úvodnom decembrovom stretnutí
zasadla 04. 02. a 28. 02. 2020. Zasadnutí sa
doteraz zúčastnili: starosta obce Štefan Jurčík, zástupca starostu obce a poslanec OZ Ernest Németh, prednostka úradu Magdaléna
Hanuliaková, pracovníci referátu investičnej
výstavby Ing. Norbert Hudák a Ing. Vladimír
Píš, riaditeľka ZŠ PaedDr. Iveta Slobodníková
a predseda RŠ JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak.
Na poslednom zasadnutí boli zo strany architektov Ing. Mariána Daučíka a Ing. Štefana
Hrica prítomným podrobne predstavené nákresy jednotlivých častí plánovanej budovy G
bloku ZŠ (suterén, prízemie, 1. poschodie, 2.
poschodie), ako aj umiestnenie predmetov a
častí budovy dôležitých pre dobrý chod a budúce efektívne využitie priestorov školského
zariadenia. Výsledkom je vyjadrenie vzájomných podnetov a návrhov prítomných, ktoré

pomôžu architektom naplánovať funkčnú
budovu v zmysle dnešných požiadaviek
výchovno-vzdelávacieho procesu. Projektová dokumentácia by mala byť pripravená do konca marca 2020 na ďalší proces
vybavovania stavebného povolenia.
Súbežne sa predstavitelia obce Dunajská Lužná každý mesiac zúčastňujú konzultácií na Bratislavskom samosprávnom
kraji, aby tento projekt rozšírenia kapacity
priestorov ZŠ Dunajská Lužná bol dobre
pripravený na financovanie z fondov a výziev EÚ.
Naplno sa rozbehla aj činnosť novej
Rady školy pri ZŠ Dunajská Lužná (ďalej len
„RŠ“). Členovia schválili Štatút RŠ, odobrili
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ v školskom
roku 2018/19 a podporili aktivity na príprave projektu rekonštrukcie G bloku ZŠ
Dunajská Lužná.
Zasadnutie RŠ dňa 09. 03. 2020 sa
okrem povinných vyjadrení RŠ k rozpočtu
ZŠ a ŠKD na rok 2020, k návrhu na počty prijímaných detí a počty tried v novom

školskom roku 2020/2021, k doterajším
nákresom plánovanej budovy G bloku,
nieslo aj v duchu aktuálnych opatrení vedenia ZŠ z dôvodu šírenia nákazy koronavírusom.
Rozbehlo sa to – aj činnosť novej RŠ,
a najmä aktivita na príprave rekonštrukcie
budovy G bloku ZŠ. Nech to len pokračuje
dobre ďalej!
JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak
predseda RŠ

Na ceste za nepostrádateľným?
28. marec je Dňom učiteľov. Slávime ho
na počesť a pamiatku velikána pedagogiky
Jana Amosa Komenského, ktorý sa v tento
deň, pred 428 rokmi, narodil. Obdivujem
jeho dielo, rezonujem s jeho odkazom, hoci
sa v súčasnom svete javí ako nemoderné,
neaktuálne, v mnohom prekonané. Vlastne
Komenský v dnešnej spoločnosti funguje už
len ako symbol bez obsahu, nie ako žriedlo
múdrosti. Žiaľ!
Zo všetkých jeho kníh, ktoré sa mi dostali do rúk, ma najviac oslovuje menej známy
útly spis s českým názvom Jedno nezbytné
(lat. Unum Necessarium). Ide o jeho labutiu
pieseň, akýsi univerzálny odkaz múdreho
muža svetu, ktorý nám na sklonku svojho
ťažkého a pohnutého života zanecháva.
Predstavuje nesmierne hodnotné a nadčasové posolstvo o tom, ako sa v chaose doby
neminúť s tým potrebným a podstatným.
Čo je teda podľa neho
tým nepostrádateľným?
Nie, neoberiem vás o dobrodružstvo
hľadania a nachádzania. Iba vás ešte trošku
navnadím názvami niektorých kapitol: „Jak
se celý svět topí ve zbytečnostech, unavuje
nesnázemi a selhává v záměrech... Jediná
příčina všech zmatků ve světe je v tom, že
lidé nerozeznávají nezbytné od nenezbytného... Jak by mohli vzdělanci... Jak by mohli
politici... Jak by mohli teologové... Závěr jednoho nezbytného o tom, že je třeba nejvíce
si hledět toho, co je nejvíce nezbytné...“ Pripomínam, že sa písal rok 1668!
Po vyše 350 rokoch mám pocit, že to nepostrádateľné sa nám cestou do súčasnosti rozkotúľalo ako groše z deravého mešca.

Vrecko sme však nenechali prázdne. Naplnili
sme ho. Topíme sa v krásnych zbytočnostiach, žijeme rýchlo a povrchne. V džungli
konzumu si už sotva spomenieme na náš dar
a potrebu rozlišovania nepostrádateľného
od toho ostatného.
A odrazu bác. Svetová pandemická kríza,
o ktorej sme si mysleli, že na nás, vyspelákov,
už nič také primitívne nedosiahne. Pozorujeme, ako nám veľmi unikátnym spôsobom
podväzuje náš svet nie nepostrádateľných
vecí. Slučka sa zaťahuje čoraz mocnejšie.
Sme nútení spomaliť, ba zastaviť sa (s výnimkou hrdinských zdravotníkov, zásobovania
a ďalších – obrovská vďaka všetkým i touto
cestou!). Klepeme sa o holý život a dali by
sme čokoľvek, aby nás to obišlo.
Kríza (z gr. krisis) však znamená hľadanie,
voľbu, súd, výklad, vysvetlenie či riešenie.
Všimnime si, že žiadny z uvedených významov nemá negatívny náboj, žiadny z nich
nepoukazuje na bezvýchodiskovú situáciu,
stagnáciu, smrteľnú nehybnosť tvárou v tvár
neľahkej skúsenosti. Je to presne naopak,
slovo krisis predpokladá aktivitu, ktorá sa
prejavuje novým odvážnym hľadaním, premýšľaním a rozhodovaním. Kríza ako príležitosť.
Taliansky grafik a spisovateľ
Andrea Melis (1979) v týchto
dňoch zverejnil svoje zamyslenie:
Najviac kontaminovaný povrch bolo naše
srdce. Tento vírus je dar Zeme. Zastavil svet,
prinútil nás pozrieť sa do seba a okolo seba.
Znížil na polovicu znečistenie vo veľkých krajinách. Naučí nás mnoho. Uvidíte.
Niekedy prichádza Kristus, inokedy je to
Boh rovnako neviditeľný a mikroskopický,

ktorý nám hovorí o novej potrebnej ľudskosti.
Ak počítame mŕtvych, je to nevyhnutná
cena. Naslepo sme nemohli ísť ďalej. Toto je
vírus pre meditáciu.
Buďme vďační, že sa môžeme zastaviť,
byť s našimi deťmi, myslieť s láskou na starých, slabých, ohrozených.
Hodnotu vecí chápeme, keď nám chýbajú. Vírus, ktorý nám berie možnosť objať
druhého, prišiel, aby nás zachránil. A neodíde, kým to nepochopíme.
Zostať doma a otvoriť si srdce – to spraví vírus užitočným. A ešte viac ísť do lesa,
kontemplovať more, sadnúť si a pozorovať
rieku, aby sme si pripomenuli, že príroda je
domov, dnes viac než inokedy.
Ak z takéhoto úteku urobíme vakcínu
proti strachu, posvätíme tým aj prácu a námahy lekárov, zdravotných sestier a toľkých
ďalších.
Peter Paľaga, učiteľ
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OKIENKO DO MINULOSTI OBCE

V tomto čísle Lužnianskeho spravodaja budeme spomínať na začiatky poštových služieb v našej obci a históriu súčasného poštového
úradu na Námestí sv. Martina.

ROKY 1896 – 1945
Vybudovanie železničnej trate Bratislava-Komárno v roku 1896 umožnilo jednoduchšie doručovanie poštových zásielok. A v tomto
roku i v Mischdorfe-Misérde (pôvodný názov Nových Košarísk) sa začala poskytovať poštová služba. Bola umiestnená v malom rodinnom dome Márie Fischer, ktorý nadväzoval na dom Kollerových (starých rodičov Marty Solařovej), označené na foto č. 1. Pani Mária
Fischer, keďže si nezaložila rodinu, plne sa venovala poštovým službám. V malej poštovej priehradke vo dvore prijímala poštové zásielky
a došlú poštu doručovala adresovaným osobám a domácnostiam. V prvej polovici 40. rokov minulého storočia už pre vyšší vek nevládala vykonávať poštové služby. Pretože nemala žiadnych potomkov, svoj domček predala susedom Kollerovým, ktorí ju doopatrovali.

1937, v označenom dome vedľa domu
Kollerovcov bola od r. 1896 pošta

1940, cenzurovaný doporučený dopis posielaný
s dvojjazyčnou nálepkou z pošty Mischdorf-Misérd do Nemecka

1940, sprievodka na balík z pošty Mischdorf-Misérd s dvojjazyčnou nálepkou pošty,
balík posielaný vojakovi do Kežmarku

ROKY 1945 – 1950
Po vysídlení nemeckého obyvateľstva z obce v roku 1945 a osídlení novými obyvateľmi, obec bola v júli 1945 premenovaná na Nové
Košariská. Dom vdovy Františky Daume rod. Szpákovej, ktorý stál na námestí za kultúrnym domom, obec poskytla Krajskej poštovej
správe, ktorá v dome zriadila poštový úrad. Hoci obec bola už pomenovaná Nové Košariská, pošta až do roku 1951 používala dvojjazyčnú pečiatku a dvojjazyčné poštové nálepky Mischdorf-Misérd.

ROKY 1951 – 1962
Dňa 20. januára 1951 Krajská poštová správa poverila pána Jána Pepicha vykonávať funkciu vedúceho poštového úradu v Nových
Košariskách. Predtým bol zamestnancom pošty v Šamoríne. S manželkou Eleonórou sa nasťahovali do budovy pošty, v ktorom bol
zároveň i menší byt. O neľahkých začiatkoch práce na pošte mi manželia Pepichovci porozprávali, poskytli i fotografie, keď som ich
ešte v roku 2003 navštívila s kamerou. Ich spomienky mám doteraz zachované na DVD. Spomínali, že v čase ich príchodu nebolo ešte
veľa poštových zásielok, aj dennú tlač mali predplatenú len dve rodiny v obci. Úradné hodiny na pošte boli každý deň od 8.00 do 12.00
hodiny, popoludní od 14.00 do 17.00 hodiny, a to aj v sobotu. V nedeľu bola služba na pošte od 8.00 do 9.00 hodiny. Vedúci pošty si
nemal ani kedy dovolenku čerpať. Voľno mal vtedy, keď ho v práci zastúpila manželka. Pani Pepichová bezplatne vykonávala pomocné
práce na pošte. Keďže postupne pribúdalo predplatených novín a časopisov, triedila ich a pripravovala pre doručovateľov. Do vkladných
knižiek Slovenskej sporiteľne, ktorá mala na pošte svoje zastupiteľstvo, zapisovala vklady a výbery a na konci roka pripisovala úroky.

1955, pohľad na Košariskú ulicu
zo strechy pošty

1955, budova pošty zo strany, kde bol byt
vedúceho pošty

1960, zložené kopy materiálu za poštou
sú pripravené na výstavbu cesty

V 50. rokoch minulého storočia na pošte pracovali dvaja poštoví doručovatelia, Vendelín Sahúl z Miloslavova a Alojz Ondruš
z Jánošíkovej. Vendelín Sahúl bol nepostradateľným pracovníkom pošty, lebo do práce chodil peši z Miloslavova popri koľajniciach. Na
železničnej stanici Nové Košariská každé ráno prevzal vrece s dennou poštou a priniesol na poštu. Pri návrate z práce domov, zase niesol
dennú poštu na železničnú stanicu. Keď v roku 1956 odišiel do dôchodku, vedúci pošty na miesto poštovej doručovateľky prijal Darinku
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Hrajnohovú. Keďže mala len 17 rokov, hmotnú zodpovednosť za ňu musela podpísať jej mama. Darinka Hrajnohová, vyd. Laczová roznášala poštu v Nových Košariskách a v Rovinke. Alojz Ondruš bol doručovateľom v Novej Lipnici, v Jánošíkovej a v Kalinkove. Obidvaja
vykonávali prácu poštových doručovateľov až do odchodu do dôchodku. Keď do obvodu poštového úradu pribudla obec Miloslavov,
vedúci pošty prijal doručovateľku Juditu Hrajnohovú, vyd. Plačkovú. Od roku 1956 poštu zo železničnej stanice už privážal najatý furman s konským povozom. Neskôr ju privážal autobusový spoj Bratislava – Komárno a vykladal ju na zastávke pri Zmekovom dome, kde
ho dvakrát denne s károu čakali dvaja pracovníci pošty.

1954, pani Pepichová so synom na dvore pošty

1954, deti Pepichovcov si užívajú leto na dvore

1955, pani Pepichová s deťmi pred poštou

ROKY 1962 – 1980
V prvej polovici 50. rokov manželom Pepichovcom krátko po sebe prišli na svet traja synovia. V stiesnených pomeroch v malom
byte budovy pošty sa 5-člennej rodine nežilo ľahko. Preto sa rodina rozhodla svojpomocne stavať rodinný dom na Školskej ulici. Pána
Pepicha si občania vážili pre zodpovednú a precízne vykonávanú prácu na poštovom úrade, a preto pri stavbe domu mal vždy dosť
ochotných pomocníkov. V roku 1962 sa rodina presťahovala do svojho domu. Po odsťahovaní Pepichovcov sa rozšírili priestory pošty
a vytvorila sa ďalšia poštová priehradka. V 70. rokoch minulého storočia na poštu prišla priehradková zamestnankyňa pani Anna Bottová zo Senca. Po odchode pána Pepicha z poštového úradu sa práve ona stala vedúcou pošty.

1955, vedúci pošty pán Pepich so synmi
pri vchodových dverách pošty

1970, poštové nálepky, ktoré pošta používala
do roku 1974

1957 Darinka Laczová a Alojz Ondruš,
poštoví doručovatelia

PO ROKU 1980
Po roku 1980 v obci pribúdalo domov a obyvateľov. Samozrejme, pribudlo poštových zásielok, predplatených novín a časopisov. Na
poštovom úrade otvorila svoju pobočku Poštová banka. Preto sa vytvorila i ďalšia poštová priehradka a pribudli i poštoví doručovatelia.
V rokoch 1990 – 2019 sa postupne na pošte vystriedali viacerí vedúci pošty, priehradkoví zamestnanci i poštoví doručovatelia. Susedné
obce Kalinkovo a Rovinka už nepatrili do obvodu pošty, mali zriadené svoje poštové úrady. Len do obce Miloslavov každý deň odchádza
malé poštové auto s dvoma doručovateľmi, ktorí doručujú poštové zásielky v Miloslavove i v miestnej časti Alžbetin Dvor. V súčasnosti
na poštovom úrade pracuje 12 zamestnancov, z toho 7 doručovateľov.
Keďže vlastníctvom Slovenskej pošty bola len samotná budova poštového úradu, Slovenská pošta, v tom čase ešte štátny podnik,
v záujme usporiadania vlastníckych vzťahov v roku 2002 požiadala našu obec o predaj pozemkov pod poštovým úradom. Obec súhlasila
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a navrhla na odkúpenie aj pozemok, kde bol pôvodne pri pošte dvor a záhrada, aby sa priestory pošty mohli v budúcnosti rozširovať.
Slovenská pošta, odôvodňujúc nedostatok finančných prostriedkov, odkúpila len 165 m2 pod budovou a 89 m2 vchodového priestoru.
V júni 2019 Slovenská pošta požiadala obec o nebytové priestory pre dočasné umiestnenie pošty počas rekonštrukcie budovy pošty.
Keďže obec nevlastní vhodné nebytové priestory, nemohla žiadosti vyhovieť. S rekonštrukciou budovy pošty sa doteraz ešte nezačalo.
Použité zdroje: Kronika obce Dunajská Lužná, DVD nahrávka spomienok pána Pepicha a pani Pepichovej z roku 2003
Oľga Reptová a kol.: Šak to tašké časy bývali, Zápisnice a uznesenia OZ Dunajská Lužná, 2002 a 2019
Dokumenty a informácie od Marty Solařovej a rodiny Pepichovej
Fotografie: archív Marty Solařovej, archív rodiny Pepichových, Mária Ducková-Adamcová
Pripravila: PaedDr. Mária Ducková-Adamcová

2007, priestor pri pošte, kde bol dvor
a záhrada pošty

2016, auto Slovenskej pošty pred
budovou pošty

2018, budova pošty a okolitý priestor
z druhej strany

Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide, ...
ale aj o tom, čo sa udialo a plánuje v Spolku rodákov M. R. Štefánika
Tradične sa vo fašiangovom čase stretla početná komunita pobočky Spolku rodákov 21. februára v zasadačke obecného
úradu. Cieľ bol jasný, pokračovať v tradícii
pripomienky na fašiangy v živote našich
predkov. V úvode stretnutia sme si minútou ticha uctili našich členov, ktorí v roku
2019 zomreli (Štefan Čížik, Ján Kyščiak,
Milka Hrajnohová, rod. Sadáková, ale aj
oddaný sympatizant Milan Hrajnoha). Spomenuli sme si aj na 2. výročie vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho
snúbenice. Medzi nami boli aj dvaja zástupcovia Aktívnej Dunajskej Lužnej (pani
Uličná a pán Haizer).
Naše plánované aktivity:
 jarné upratovanie Parku M. R. Štefánika – 30. apríl;
 vlastenecká pochôdzka pri príležitosti spomienky 101. výročia tragickej smrti M. R. Štefánika – 5. mája









o 8. hod. pred evanjelickým kostolom a v kostole, ako aj zájazd do
Ivanky pri Dunaji;
spoluorganizácia futbalového turnaja s OFK a MO MS o Pohár M.
R. Štefánika 2. mája so začiatkom
o 12. hod. na miestnom futbalovom štadióne;
6. júna Beh Dunajská Lužná, ktorého organizátorom je ADL, a ktorý
sa bude niesť v duchu 140. výročia
narodenia M. R. Štefánika.
21. júla – účasť na spomienkovej
slávnosti pri 140. výročí narodenia
M. R. Štefánika – Košariská, Priepasné, Bradlo;
23. október – pripomienka 102.
výročia vzniku prvej štátnosti.

Ďakujeme všetkým, ktorí rôznym spôsobom prispeli k príprave, ale aj za aktívnu
účasť na stretnutí: pani Ághovej, Goltlovej,

Kollárovej, Modrovičovej, Kučkovej, Z. Tesárikovej, Ševčíkovej, Pepichovej, Bohmerovej, Takácsovej, E. Pavelkovej, A. Tesárikovej, O. Krutej, a pánom V. Držíkovi, I.
Fajnorovi a M. Liškovi.
A už len niekoľko faktov: naša členská
základňa dosiahla počet 112 členov. Členský príspevok je 3 Eurá. Ďakujeme pánovi
starostovi za bezplatné poskytnutie priestorov zasadačky obecného úradu.
Oľga Reptová
Fotodokumentácia: Tesáriková, Liška
Úplné znenie príspevku nájdete
na webovej stránke obce
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Skutočné víťazstvo
V dejinách národov a ľudskej spoločnosti, v dejinách
cirkvi i v živote jedinca sa smutné, ťažké, tienisté udalosti
striedajú so svetlými, nádejnými a radostnými.
Keby sme nikdy nezažili tie ťažké dni, nevedeli by sme
si vážiť dni pokoja a radosti. Keby nebolo tmy, nevedeli by
sme si ceniť svetlo. Keby sme neboli nikdy vystavení útlaku,
nevedeli by sme si dosť vážiť slobodu. Keby sme nikdy neboli postavení zoči – voči skutočnosti smrti, zrejme by sme
nevedeli doceniť, akú cenu má život.
Podobne tomu bolo aj v živote Pána Ježiša Krista. Najvýraznejšie sa to prejavilo v dvoch tesne za sebou nasledujúcich udalostiach. Prvú nám pripomenul Veľký piatok, deň
pamiatky Pánovho umučenia a smrti na kríži. Udalosti tohto dňa boli bolestné. Všetko vzbudzovalo dojem, že bola
ukrižovaná pravda, spravodlivosť ubitá nespravodlivosťou,
že sa zloba stala víťazom nad láskou.
Veľkonočné slávnosti sú však dňami nesmiernej radosti,
víťazstva pokorenej pravdy, spravodlivosti, slobody, svetla, ktoré žiari od prázdneho Kristovho hrobu. To svetlo má
takú veľkú intenzitu, že pretvára život človeka, a tak pretváralo, a stále aj pretvára, dejiny nášho sveta.
Kristovo víťazstvo prináša slobodu, pokoj, radosť, je víťazstvom života nad smrťou, prináša nádej, ktorá nezahanbuje.
Veľkonočná udalosť je priamo spojená s Pánovou cirkvou. Viera v Ježiša z Nazareta ako viera v Krista – Mesiáša
je podmienená skutočnosťou Kristovho zmŕtvychvstania,
tak ako to píše apoštol Pavel: Ak Kristus nebol vzkriesený,
je prázdne naše kázanie a prázdna je aj vaša viera.... Ale
Kristus bol vzkriesený z mŕtvych, prvotina z umretých.
Pri otvorenom a prázdnom Kristovom hrobe sa dokazuje pravdivosť slov 118. žalmu: Pravica Hospodinova je
vyvýšená, pravica Hospodinova dokázala silu. Táto skutočnosť bola, je, a zostane trvale platnou. Naproti tomu, agresívne zlo a chaos z neho vyplývajúci má ohraničenú moc i
ohraničený čas. Pamätajme na to, žime touto pravdou. Tak
môžeme žiť a konať vo vedomí a v presvedčení, že pravica
Hospodinova dokázala silu, že Ježiš Kristus je Víťaz a náš
Spasiteľ, a tak aj cestou, pravdou i životom.
Prajeme Vám Božou láskou, radosťou i milosťou požehnané veľkonočné sviatky.
doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD.
generálny biskup v. v. zborový farár
Mgr. Oľga Klátiková, ev. a. v. farárka

Služby Božie
Cirkevný zbor ECAV Dunajská Lužná
VEĽKÁ NOC 2020
Zelený štvrtok, Veľký piatok, veľkonočné sviatky
evanjelický a. v. chrám Boží, Dunajská Lužná
5. pôstna, Smrtná nedeľa (Iudica), 29. 3. 2020,
10. 00 hod., pašiové služby Božie, detská besiedka
6. pôstna, Kvetná nedeľa (Palmarum), 5. 4. 2020,
10. 00 hod., pašiové služby Božie, detská besiedka
Zelený štvrtok (Dies viridium) 9. 4. 2020,
18. 00 hod., služby Božie so Spoveďou a
s prisluhovaním sviatosti Večere Pánovej
Veľký piatok (Parasceve) 10. 4. 2020,
10. 00 hod., pašiové služby Božie
Po službách Božích: Spoveď a prisluhovanie sviatosti
Večere Pánovej
Prvá slávnosť veľkonočná, (Pascha)
12. 4. 2020, 10. 00 hod., slávnostné služby Božie
s vystúpením zborového spevokolu Cantate Deo CZ
ECAV Dunajská Lužná
Druhá slávnosť veľkonočná, 13. 4. 2020,
10. 00 hod., služby Božie so Spoveďou
a s prisluhovaním sviatosti Večere Pánovej
Srdečne pozývame!
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Využi šancu prežiť VEĽKÚ NOC tento rok trochu inak!
Všetci kresťania majú každý rok pred Paschou špeciálne tradície a pobožnosti, ktoré
im napomáhajú vstúpiť do posvätného trojdnia Umučenia, Smrti a Zmŕtvychvstania
Ježiša Krista.. Prinášame vám základné témy, s ktorými sa v chráme môžete stretnúť
počas tohto týždňa, ktorý predchádza Veľkonočnej nedeli.
KVETNÁ NEDEĽA. Tento deň slávnostne otvára Svätý týždeň. Pripomíname si
triumfálny vstup Mesiáša do Jeruzalema. V evanjeliu Ježiš prichádza do Jeruzalema sediac
na osliatku; ľudia pred neho kladú palmové ratolesti a radostne volajú: Hosanna, synovi
Dávidovmu! Na sv. omši v tento deň zhromaždenie prežíva túto udalosť slávnostnou
Procesiou s požehnaním ratolestí – bahniatok. Požehnané ratolesti uchovávané doma
za krížom nám pripomínajú Kristovo víťazstvo, ktoré sme oslávili procesiou v tento deň.
ZELENÝ ŠTVRTOK. V tento deň dopoludnia v katedrále biskupi slávia spolu
so svojimi kňazmi „Omšu svätenia olejov“, v ktorej požehnajú Chrizmu (olivový
olej zmiešaný s voňavým balzamom), Olej katechumenov a Olej pre pomazanie
chorých. Svätou omšou slávenou na Zelený štvrtok večer, celá Cirkev vstupuje do tzv.
Veľkonočného trojdnia.
Počas piesne „Sláva Bohu na výsostiach“, podľa miestnych zvykov, zvonia všetky
zvony. Keď sa oslavná pieseň dospieva, odmlčia sa až do Veľkonočnej vigílie.
VEĽKÝ PIATOK. V skorých ranných hodinách sa Cirkev v kostole modlí tzv. Temné
hodinky. V tento deň sa veriaci predpoludním schádzajú na Pobožnosť Krížovej cesty,
aby si pripomenuli ako Ježiša predviedli pred Piláta a odsúdili ho na smrť. Spomienka
na Kristovo Umučenie a smrť sa zvyčajne slávi medzi 12:00–15:00. Veriaci si uctia
postupne odhalený kríž trojitým pokľaknutím. V tento deň sa koná zbierka na podporu
Cirkvi vo Svätej zemi. Veľký piatok je pre všetkých katolíkov záväzným dňom prísneho
pôstu a pokánia.
BIELA SOBOTA. Cirkev zotrváva spolu s Ježišovou matkou Máriou pri Pánovom hrobe.
Rozjíma o jeho utrpení a smrti, ako aj o zostúpení k zosnulým a na modlitbách v pôste
očakáva jeho zmŕtvychvstanie. Ranné modlitby tzv. Temné hodinky sa konajú podobne,
ako v predchádzajúci deň. Svätá omša sa počas dňa neslávi až do večernej Vigílie, ktorá
sa začína po západe slnka a končí vo svetle Kristovho vzkriesenia. Radostné Aleluja a spev
Glória sa opäť vrátia do liturgie a kostolné zvony, ktoré počas pôstu mlčali, sa radostne
rozoznejú nad krajinou. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA. Pán Ježiš Kristus slávne vstal z mŕtvych!
Radostný deň Veľkej noci, najdôležitejší a najväčší sviatok všetkých kresťanov na celom
svete. Radosť z víťazstva nad hriechom a smrťou znásobuje slávnostná liturgia, ktorá
sa vyznačuje krásnou hudbou, kvetmi a dekoráciami. V Katolíckej cirkvi počas sv. omší
sa obnovujú krstné sľuby a všetci prítomní sú pokropení požehnanou vodou. Touto
nedeľou sa začína „veľkonočná oktáva“ ktorú ukončí Nedeľa Božieho milosrdenstva, ale
aj 50-dňové Veľkonočné obdobie, ktoré vyvrcholí na Turíce zoslaním Ducha Svätého.
Milí priatelia, v mene svojom i komunity bratov a sestier rehole sv. Dominika Vám
zo srdca vyprosujem radostné a pokojné Veľkonočné sviatky, plné nádeje ktorú nám
priniesol Zmŕtvychvstalý Pán. Aleluja!
Páter Mgr. Bruno Branislav Donoval OP
prior konventu

Srdečne Vás pozývame na bohatý
duchovný program bohoslužieb počas
Veľkonočných sviatkov do Farského
kostola Povýšenia sv. Kríža
PREDVEĽKONOČNÁ SPOVEĎ
Štvrtok 2. apríla (16.30 – 18.00)
sviatosť zmierenia
Piatok 3. apríla (16.30 – 18.00)
sviatosť zmierenia
Sobota 4. apríla (15.00 – 18.00)
sviatosť zmierenia
PROGRAM BOHOSLUŽIEB
vo FARSKOM KOSTOLE
5. apríla 2020 KVETNÁ NEDEĽA
07.30 – Sv. omša s požehnaním ratolestí
(Pašie)
09.00 – Sv. omša s požehnaním ratolestí
– detská (Pašie)
10.30 – Sv. omša s požehnaním ratolestí
(Pašie)
9. apríla 2020 ZELENÝ ŠTVRTOK
18.00 – Svätá omša s obradom umývania
nôh
21.00 – Ježišova rozlúčková reč
Celonočná adorácia
v „Getsemanskej záhrade“
10. apríla 2020 VEĽKÝ PIATOK
– Deň pokánia a pôstu
07.00 – Temné hodinky:
Posvätné čítanie a Ranné chvály
11.00 – Pobožnosť Krížovej cesty
12.00 – Modlitba na poludnie
15.00 – Obrady utrpenia a smrti
Ježiša Krista
do 20.00 uctenie Kríža a poklona
Spasiteľovi v Božom hrobe
11. apríla 2020 BIELA SOBOTA
07.00 – Temné hodinky: Posvätné
čítanie a Ranné chvály
do 17.00 uctenie Kríža a poklona
Spasiteľovi v Božom hrobe
19.30 – Veľkonočná vigília (sviece
na obnovu krstných sľubov)
Procesia so Sviatosťou Oltárnou
a sochou Vzkrieseného
12. apríla 2020 NEDEĽA
ZMŔTVYCHVSTANIA PÁNA
07.30 – Svätá omša s požehnaním
veľkonočných jedál
09.00 – Svätá omša pre rodiny s deťmi
10.30 – Svätá omša (farská)
14.30 – Litánie a Korunka k Božiemu
milosrdenstvu

Kontakt na farský úrad:
telefón: 02/ 459 80 131
www.dunajskaluzna.fara.sk
farnostdl@dominikani.sk
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13. apríla 2020 PONDELOK
07.30 – Svätá omša;
10.30 – Svätá omša (farská)
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UDELENIE VÝROČNEJ CENY SAMUELA ZOCHA
Z rúk predsedu Bratislavského samosprávneho kraja pána Juraja Drobu ju prevzal

pán Ing. Ladislav CINGEL
Výročná cena Samuela Zocha je od roku 2003 každoročne udeľovaná fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o spoločenský a ekonomický rozvoj Bratislavského samosprávneho kraja a jeho reprezentáciu doma i v zahraničí.
Vo výnimočných prípadoch môže byť cena udelená aj
zahraničným občanom.
Pán Cingel sa týmto ocenením zaradil medzi skutočné osobnosti bratislavského kraja. Vedľa neho boli
tento rok ocenené také silné individuality ako: Ing. Ladislav Nagy, MUDr. František Žernovický, CSc., prof. PhDr. Andrej Tušer, CSc.,
František Šebej, PhDr., CSc., Mgr. art. Ľubo Roman, Mgr. Štefan Šimák, Ing.
Norbert Kyndl, Michal Uher, DrSc., prof. PhDr. Oskár Elschek, DrSc.; PhDr. Alica
Elscheková, CSc., doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD., Daniel Hevier, Igor Bázlik,
Jana a Tomáš Kuťkovci či Vladimír Dzurilla – IN MEMORIAM – historická osobnosť regiónu.
Pán Ladislav Cingel sa narodil v Dunajskej Lužnej v mnohopočetnej rodine.
S manželkou Kristínou vychovali v kresťanskej viere 5 dcér. Teraz sa tešia zo 14
vnúčat a stretnutiam celej veľkej rodiny.
Pôvodným povolaním bol pán Cingel poľnohospodársky inžinier – zootechnik. Do komunálnych volieb na jeseň 1990 ho kresťansko-demokratický klub
navrhol ako svojho kandidáta na starostu obce. V slobodných a demokratických
voľbách si ho občania našej obce spomedzi 4 kandidátov aj vybrali. V rokoch
1994, 1998, 2002, 2006 bol v komunálnych voľbách opätovne zvolený spomedzi
viacerých kandidátov za starostu našej obce.
V roku 2001 sa konali na Slovensku prvé voľby do regionálnych samospráv.
Bol navrhnutý, následne zvolený a od roku 2002 začal pracovať aj ako poslanec
Bratislavského samosprávneho kraja v oblasti školstva, kultúry, mládeže a športu. Túto oblasť sa snažil rozvíjať aj priamo v obci, lebo ako sa hovorí v Biblii
„nielen z chleba je človek živý“.
Po roku 2010 ukončil prácu v obecnej samospráve a odišiel na starobný dôchodok.
Jeho výroky hovoria o veľkej pokore:
„Poznám dobre túto dedinu a ľudí v nej. Kde-čomu som sa naučil. Naučil
sa vystačiť si s tým, čo mám. Naučil som sa, a teda viem, nedať sa zlomiť
prechodnými extrémnymi situáciami v živote. Viem byť sýty, aj hladovať. Mať
hojnosť i núdzu trieť, radovať sa s radujúcimi, či plakať s plačúcimi.
Za dvadsať rokov jeho „starostovania“ zaznamenala naša obec výnimočný
kultúrny a spoločenský rozvoj. Tvorivou prácou šíril dobré meno svojej rodnej
obce nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Nominovaný na toto významné
ocenenie bol pri príležitosti jeho životného jubilea – 70. rokov.
Pán Cingel, dovoľte vyjadriť Vám naše úprimné gratulácie a poďakovanie
za odvedenú prácu v prospech občanov Dunajskej Lužnej.
Prajeme Vám pevné zdravie, nech optimizmus a spŕška Vášho neopakovateľného humoru sprevádzajú Vaše ďalšie životné kroky.
S vďakou občania
Dunajskej Lužnej

Osobnosť Samuela Zocha
ThDr. Samuel Zoch (18. 12. 1882 Cerovo okr. Zvolen – 3. 1.
1928 Bratislava), bol synovcom Pavla Zocha, ktorý ako modranský farár prišiel na myšlienku založiť modranský sirotinec.
Keď v roku 1906 umrel, na jeho miesto nastúpil synovec
Samuel Zoch, syn Stanislava Zocha, učiteľa v Cerovej. V rokoch
1907 – 1928 opatroval modranskú faru, ktorá bola stavaná
ako kaštieľ, mala vnútornú kvetinovú záhradu, veľkú ovocnú
záhradu, chodbovú kolonádu a množstvo izieb. Bola ako predurčená na biskupskú rezidenciu, ale aj Samuel Zoch bol osobnosť predurčená na biskupa. Hneď po 28. októbri 1918 sa stal
prvým bratislavským županom do roku 1922. V tomto roku aj
jeho misia ako župana skončila, lebo bol inštalovaný za biskupa
západného dištriktu. V roku 1927 Dr. h. c. kaunaskej univerzity
(Kaunas – prístavné mesto v strednej Litve na rieke Neman).
Počas štúdií spolupracoval s národne uvedomelou českou a
slovenskou mládežou a stal sa významným predstaviteľom česko-slovenskej vzájomnosti. V roku 1918 navrhovateľ konceptu
a signatár Martinskej deklarácie, člen Slovenskej národnej rady,
v rokoch 1925 – 1928 poslanec Národného zhromaždenia za
agrárnu stranu.
Meno patriarchu zochovského rodu je Cochius, poznáme
ho z našej literárnej histórie. Po Ľudovítovi Štúrovi a Jánovi Kalinčiakovi preslávili slobodné kráľovské mesto Modru aj
Zochovci. Na dlhý čas dali modranskej fare lesk nielen svojou
tradíciou, ale aj spôsobmi moderne, európsky náročnými. Pani
Marienka Zochová, ako manželka župana, potom i ako manželka biskupa, bola skutočne dáma na svojom mieste.
Informácie do písomnej formy pretavila
Ing. Tatiana ULIČNÁ
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Prínos Miestneho odboru Matice slovenskej Dunajská Lužná od roku 1990
MO MS bol založený 4. marca 1990. Mnohí členovia a zakladatelia už
nie sú medzi nami, mnohí pracujú naďalej. V r. 1990 nás bolo 89 členov,
t. č. cca 40. Prinášame pre dejiny a informácie výber hlavných aktivít od
r. 1990 podnes.
Obnova tradície Sadenie Mája – od r.1990 na miestnom štadióne;
Založenie a vysielanie samotných rozhlasových relácií v miestnom rozhlase, ktoré boli venované významným osobnostiam, udalostiam v živote slovenského národa, Matice slovenskej od r. 1990; Založenie tradície
Vlasteneckej pochôdzky – M. R. Štefánik od r.1992, osadenie tabule M.
R. Štefánikovi pri evanjelickom kostole – r.1992; Lipa Ústavy SR pri OÚ –
r.1992; Pamätná tabuľa Lipe Ústavy SR pri OÚ v r. 1996; Oslava slovenskej
štátnosti – od 1. 1. v roku 1994 a na miestnom štadióne v obci.
Založenie bábkového divadelného súboru Bimbonka v r. 1994 s vystúpeniami v obci i zahraničí; Založenie divadelného súboru Gesto pri
MO MS v r.1995 s vystúpeniami v obci, v Monaku a i.; Tradičné vianočné
a veľkonočné stolnotenisové turnaje ku Dňu obce, stolnotenisové turnaje
pre všetky kategórie od r. 1997; Busta M. R. Štefánika v záhrade evanjelického kostola a.v. v obci. – v r. 1998; Kniha: J. Vozár – Kostoly a kňazi farnosti Dunajská Lužná v r. 1998; Pamätná tabuľa príchodu Slovákov z Poľska (po r. 1945) na zvonici v časti Nová Lipnica r. 2003, obnova SF SVST,
M. Varchola a kol.; Založenie tradície vlasteneckých školských výletov po
stopách pamätných miest v SR a v zahraničí – od r. 2006 v spolupráci so
ZŠ; Cyrilo – Metodské akadémie v spolupráci so ZŠ.

Členovia Výboru MO MS od r. 1990
Jozef Vozár – čestný predseda; Stanislav Bajaník, Ladislav Mlynka – predsedovia; Stanislav Bajaník, Ladislav Mlynka, Ján Botík – podpredsedovia;
Ladislav Mlynka, Jozef Šuník, Martin Kyščiak, Stanislav Bajaník ml., Hanka
Mlynková, Ladislav Skalák ml., Juraj Mertuš – tajomníci.
Viera Brnová, Ottmar Tollár, Mária Cingelová, Jozef Šuník, Martin Kyščiak
– pokladníci.
Alexander Reindl, Eva Kepencayová, Michal Varchola, Michal Varchola
ml., Ján Botík, Miroslav Hanes, Viera Šafáriková, Štefan Mlích, Marek
Modrovič, Ľubica Lešinská, Danuš Hanuliak – členovia výboru. Michal
Varchola – predseda Dozorného výboru MO MS. Ján Lešinský a Rudolf
Hubert – členovia Dozorného výboru.
Podporovatelia, spolupracovníci a sponzori matičných aktivít MO MS
Ľudovít Mišík – Ružomberok, Nadácia Matice slovenskej, Obecný úrad,
ZŠ, ZUŠ, Katolícky cirkevný úrad, Obecný športový klub, Klub dôchodcov,
Štátny fond kultúry Pro Slovakia, Miestne kultúrne stredisko, Klub kresťansko-demokratického hnutia, Evanjelický a.v. zbor, Umelecký súbor
Ekuména, Dychová hudba Lužnianka, Jozef Kundlák, Miroslav Drmela,
Štefan Mlích, Dušan Hanuliak, Umelecký súbor Prvosienka – Šamorín,
MO MS Šamorín, Ivanka pri Dunaji, Strojnícka fakulta SVŠT Bratislava,
Spolok Slovákov – Poľsko, MO MS Kysáč, Hložany - Srbsko, Matica slovenská Rijeka, Spolok rodákov M. R. Štefánika, KDH, Stolnotenisový klub a i.
Členovia MO MS v celoslovenských matičných orgánoch
Stanislav Bajaník – tajomník, 1. podpredseda, 2. podpredseda MS, člen
predsedníctva MS, člen Výboru MS, hovorca výboru MS.
Ladislav Mlynka – predseda Etnografického odboru MS, člen výboru Matice slovenskej.
Ocenenia za matičnú prácu
Cena Obce Dunajská Lužná; Cena Matice slovenskej, Martin; Cena Slovenská liga v Amerike; Cena – Matica slovenská Srbsko; Cena – Kanadská
slovenská liga a Cena Matice slovenskej, Martin.
Vďaka všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli a prispievajú.
Stanislav Bajaník, predseda MO MS
foto: J. Mertuš

Významné ocenenia MO MS v r. 1990 – 2010
1. Cena starostu obce Dunajská Lužná L. Cingela „ za úspešnú činnosť
pri upevňovaní národného povedomia obyvateľov a oživovaní kultúrneho dedičstva predkov“ – 11.11. 1995
2. Pamätný list Matice slovenskej Miestnemu odboru MS Dunajská Lužná „za obetavú a záslužnú prácu pri plnení Programu a úloh Matice
slovenskej“ – 22.10. 2005. Predseda MS Ing. J. Markuš, DrSc., správa
MS M. Bielik, Matica slovenská Martin.
3. Cena obce Dunajská Lužná Stanislavovi Bajaníkovi.
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Mládež na ekumenickej akadémii
V Lužnianskom spravodaji 2/2019 sme upozornili na 1150.
výročie povolenia staroslovenčiny starým Slovanom a Slovákom (Rím 869) za štvrtý liturgický, literárny a vzdelávací jazyk
v Európe (pápež Hadrián II.).
V novembri 2019 sme si v evanjelickom a.v. chráme pripomenuli 205. výročie jeho vysvätenia (1814). MO MS, oba
cirkevné zbory - katolícky a evanjelický, ZŠ za účasti cca 200
žiakov spolu s pedagógmi realizovali v rámci vlastenecko - duchovnej výchovy našej mládeže Ekumenickú adventnú akadémiu 11. 12. 2019 v chráme Povýšenia sv. kríža s ekumenickým
programom venovaných obom výročiam v obci.
Je na mieste pripomenúť si, že séria ekumenických aktivít
spoločne pokračuje, a je na mieste upozorniť aj na historický
fakt, že v kostole sv. Martina (katolícky) cca v r. 1707-1710
užívali (po dohode s tunajšou katolíckou farnosťou) evanjelici
a.v. Už vtedy došlo k vzájomným dohodám a po r. 1990 sa
naskytla nová éra spolupráce oboch cirkví, školy a MO Matice
slovenskej. Akadémiu obohatil recitáciou staroslovanského
Proglasu J. Šimonovič, sólom z Handlovej árie Daniel Mikloško a ZUŠ. K obom témam žiakov zaujali stanovisko autor
príspevku, emeritný biskup ECAV na Slovensku, tunajší farár
M. Klátik a za katolícku cirkev páter Pavol. Akadémiu ukončilo
požehnanie oboch kňazov žiakom pred Vianocami a prázdninami 2019.
Stanislav Bajaník
foto: J. Mertuš

Domovské vzdelávacie
centrum n.o.
pomáha mladým dospelým aj vďaka Vám v roku 2020

Domovské vzdelávacie
centrum

Aj v roku 2019 sa viac ako 500 mladých dospelých rozhodlo osamostatniť a vstúpiť do reálneho
života. Domovské vzdelávacie centrum v Dunajskej Lužnej ponúka ubytovanie, zabezpečenie
práce, kurzy varenia, počítačové kurzy, výučbu cudzích jazykov, sociálne poradenstvo a pocit
domova našim mladým dospelým, ako aj jednotlivcom z Centier pre deti a rodiny.

Vaše 2% znamenajú pre niekoho celý svet
Naša nezisková organizácia sa aj v roku 2020 uchádza o darovanie
Vašich 2% z daní fyzických a právnických osôb.

Číslo účtu: SK3511 000 000 0026 6372 0075
Právna forma: nezisková organizácia
Kontakt: www.dvcno.sk

Mgr. Daniel Mikloško, PhD.
Riaditeľ DVC n.o.

Domovské vzdelávacie centrum n.o., Jánošíkovská 791, Dunajská Lužná 900 42, IČO: 36076996
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OMAPO, o.z. – poskytuje 20. rok prepravnú službu v mikroregióne Pridunajsko
Mikroregión Pridunajsko združuje obce Dunajská Lužná, Hamuliakovo, Kalinkovo, Miloslavov, Rovinka, pre ktoré bola zriadená sociálna služba - prepravná služba prostredníctvom sociálneho
taxíka v septembri 2000.
Seniori sú najpočetnejšia cieľová skupina, ktorá prepravnú
službu v mikroregióne využíva. V roku 2019 to bolo 555 prepravených seniorov z celkového počtu 712 prepravených celkom za
našu obec. Prepravených osôb za celý mikroregión bolo v uplynulom roku 1103. Komplexné výsledky za o.z. OMAPO nájdete
na webovej stránke obce v časti doprava – OMAPO.
Vážení spoluobčania, každoročne Vám prinášame na stránkach Lužnianskeho spravodaja informáciu o výsledkoch a význame prepravnej služby. Túto služba poskytuje občianske združenie
OMAPO v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
v spolupráci s obecnými úradmi mikroregiónu Pridunajsko od roku
2000. Zmluva o spolupráci, resp. o súčinnosti pri zabezpečení poskytovania a financovania sociálnej služby – prepravnej služby, je
vyjadrením úspešného dlhodobého verejno-mimovládneho partnerstva medzi o.z. Omapo a obcami mikroregiónu Pridunajsko.
Prepravná služba je určená cieľovým skupinám občanov mikroregiónu, a to: občanom so zdravotným postihnutím, seniorom,
invalidným dôchodcom a rodičom s deťmi.
Ide predovšetkým o občanov, ktorí nie sú spôsobilí premiestniť
sa k vozidlu hromadnej dopravy, nastupovať a vystupovať z neho,
zvládnuť situácie počas prepravy, či orientovať sa v cestnej premávke, ale sú to aj občania, ktorí sa nachádzajú po úrazoch, či sú

Je Milan Rastislav Štefánik hrdina?
Pod týmto názvom sa uskutočnila v roku 2019 literárna súťaž o najlepšiu esej medzi vybranými gymnáziami. Cieľom súťaže bolo podporiť
záujem študentov o význame odkazu generála Dr. M. R. Štefánika a o ich
vzťah k našej histórii.
Vyhlasovateľom bol Spolok rodákov M. R. Štefánika spolu s obcou Dunajská Lužná. V zmysle štatútu boli partnermi obce Košariská a Priepasné
a MO Matica Slovenska DL. Súťaže sa zúčastnilo 8 gymnázií, ktoré poslali
spolu 20 prác.
Ide o: Ev. gymnázium Bratislava, Ev. gymnázium Liptovský Mikuláš, Gymnázium Košice, Gymnázium M. R. Štefánika Šamorín, Gymnázium J. Goliana Nitra, Gymnázium J. Hollého Trnava, Gymnázium B. S. Timravy Lučenec, Gymnázium L. Novomeského Senica. Hodnotenie vykonala komisia
v zložení Anna Abramovičová, poslankyňa TNSk, Juraj Jánošík, poslanec
BSK, Oľga Plačková, predsedníčka Spolku rodákov M. R. Štefánika na Košariskách, Pavol Šesták, správca Nadácie M. R. Štefánika a Andrea Tesáriková, VR o.z. OMAPO.
Z prác komisia vyhodnotila päť najlepších:
1. miesto - Alexandra Terézia Krupčíková, Gymnázium Trnava
2. miesto - Michaela Mrštinová, Gymnázium Liptovský Mikuláš
3. miesto - Barbora Kopnická, Gymnázium Košice
4. miesto - Leonard Komárek, Gymnázium Senica
5. miesto - Samuel Grega, Liptovský Mikuláš
Vyhlasovateľ udelil Čestné uznanie Tatiane Gáborovej z Gymnázia M. R.
Štefánika Šamorín.
Tieto práce si môžete prečítať na webovej stránky obce v časti Spolok
rodákov M. R. Štefánika 2020 – esej o MRŠ.
Uvedenú súťaž finančne (odmeny pre najlepšie práce a súvisiace aktivity) podporilo Ministerstvo financií SR v zmysle uznesenia vlády č. 57 zo 6.
februára 2019.
Oľga Reptová, za vyhlasovateľa súťaže

onkologickí pacienti, alebo dlhodobo chorí. V ostatnom období sa
využíva aj preprava pre občanov na invalidných vozíkoch.
Prevádzka je finančne zabezpečená prostredníctvom príspevkov jednotlivých obcí vo výške cca 78 %, podľa odsúhlaseného
algoritmu. Občania Dunajskej Lužnej prispeli participujúcou čiastkou poberateľa služby v roku 2019 v priemere 0,10 eur na 1 km.
Ďalšími neodmysliteľnými zdrojmi financovania prevádzky tejto
služby boli príspevky získané v rámci 2% z daní a zo sponzorských
darov.
Ak službu potrebujete, stačí, ak sa najneskôr deň vopred
skontaktujete s riaditeľkou a manažérkou prepravnej služby
Mgr. Andreou Tesárikovou na tel. č. 0907 365 572, ktorá Vám
poskytne informácie o tejto službe. Cenník prepravnej služby je
k dispozícii aj na obecnom úrade, resp. aj na www.dunajskaluzna.
sk/občan/Omapo-prepravnasluzba.
Záverom chceme aj touto cestou vyjadriť poďakovanie za ústretovosť poslancom obecného zastupiteľstva a starostovi obce
pri podpore tejto sociálnej služby, ale aj zamestnancom o.z. – vodičovi pánovi Milanovi Crhovi a riaditeľke – manažérke prepravnej
služby pani Mgr. Andrei Tesárikovej.
Oľga Reptová,
zodpovedná za sociálnu službu
o.z. OMAPO
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VIANOČNÉ POSEDENIE SENIOROV
Býva pravidlom, že obec Dunajská Lužná v spolupráci s Komisiou sociálnych vecí, zdravotníctva a opatrovateľskej služby
a Miestneho kultúrneho strediska už niekoľko rokov organizujú v decembri vianočné posedenie pre seniorov. Je to krásna
a obľúbená tradícia, ktorú si my, organizátori, nesmierne vážime a tešíme sa veľkej návštevnosti tohto podujatia zo strany
seniorov. Však život je o to lepší, radostnejší a hodnotnejší,
čím viac sa stretávame s priateľmi a susedmi, podebatujeme,
preberieme všedné radosti i starosti. A pri týchto slávnostných
stretnutiach si každoročne uctíme všetkých jubilantov. Veď len
v minulom roku 2019 sme mali celkom 116 jubilantov a 9 zlatých svadieb. A verte, že za týmito veľkými číslami sa skrývajú
osudy veľkých a krásnych ľudí!
Kultúrny program pripravili pre seniorov deti, žiaci, a v
mnohých prípadoch ich vlastné vnučky, či vnuci - deti z Tanečnej skupiny CLIS a Detského folklórneho súboru Prvosienka
pod vedením skúsených lektorov.
Dovoľte mi touto cestou poďakovať všetkým členom našej
komisie, zamestnancom obecného úradu a vystupujúcim. Nezištne prispeli svojou prácou a voľným časom k úspešnej akcii.
Prikladáme aj niekoľko fotografií pre tých, ktorí sa jej nemohli
zúčastniť.
Ing. Eugen Oltus, poslanec OZ
predseda komisie sociálnych vecí,
zdravotníctva a opatrovateľskej služby

Z histórie – O stavbe kostola v Dénešde (Jánošíkovej) – II. časť
O stavbe väčšieho kostola v Dénešde sa podľa kanonickej vizitácie farnosti Mišérd (N. Košariská) reálne
uvažovalo už pred rokom 1781. Výstavba začala v rokoch
1782 – 1784 z iniciatívy Daniela Somogyiho, benediktínskeho arciopáta z Hory sv. Martina (Pannonhalma), ktorý
bol zároveň zemepánom a donátorom kostola. Vtedajší
panovník Jozef II. však v roku 1786 zrušil činnosť benediktínskeho rádu, čím sa prerušila i ohrozila stavba kostola.Majetok opátstva prešiel do správy štátnych úradov, a
aj stavba kostola pokračovala pod patronátom Kráľovskej
miestodržiteľskej rady. Starý kostolík sv. Bartolomeja bol
podľa oficiálnych údajov v užívaní do roku 1790, kedy
zomrel aj Jozef II. Po jeho smrti sa opát Somogyi snažil

o obnovenie rádu a o opätovné
získanie štátnych majetkov, čo sa
podarilo až v roku 1802. Rok 1790
je uvádzaný aj ako rok dokončenia stavby nového kostola Povýšenia sv. Kríža. Bohoslužby v ňom
sa mohli konať až od roku 1797,
kedy mal byť posvätený. Ani vtedy nebola stavba úplne ukončená. Zachovali sa zmienky o zrútení časti veže, ktorá mohla mať následkom dlhodobého prerušenia
stavebných prác narušenú statiku. Veža mala byť
pôvodne vyššia, ale
kvôli nedostatku financií ju dokončili
nižšiu. Z roku 1799
sa zachovali plány – dva varianty veže a priečelia kostola od
inžinierov Veicka a Wentza. Dokončená veža kostola je akoby
zmesou týchto dvoch návrhov. Starý kostolík mal byť podľa
plánov prebudovaný na sýpku, čo sa kvôli nedostatku financií
neuskutočnilo, a bol neskôr rozobratý.
Ladislav Jurányi
Zdroje: podklady k dejinám obce Dunajská Lužná (u autora článku, Archív SAV), Archív opátstva v Pannonhalme (HU),
Maďarský národný archív v Budapešti (HU)
Plány vyňaté z fondu štátnych úradov
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1) František Konrád (11.)
2) Ladislav Madaj (17.)
3) Jozef Géhry (18.)

POŠTOVÉ HOLUBY – LETU ZDAR

17

získal 4 727 bodov
4 317 bodov
4 059 bodov

Vážení spoluobčania, dovoľte nám, aby sme vás v krátkosti informovali
o dosiahnutých úspechoch našich členov ZO chovateľov poštových holuNa rozhraní mesiacov august - september 2019 pokrabov Dunajská Lužná počas pretekovej sezóny v roku 2019.
čovala preteková sezóna mláďat (súťažia len mladé holuby
Hlavná preteková sezóna v mesiacoch máj - júl 2019 pozostávala z 18 ročníka 2019). Toto súperenie pozostávalo z piatich pretepretekov z Česka a Nemecka v rozpätí od 160 - 750 km a z najdlhšieho pre- kov z Česka v rozpätí od 160 – 360 km s týmito výsledkami:
teku Brusel (Belg.) zo vzdialenosti 986 km. Po sčítaní bodov v jednotlivých
pretekoch o Majstra základnej organizácie vyšlo takéto poradie najúspeš1) Jozef Cingel (9.)
získal 1 713 bodov
nejších chovateľov:
2) Ladislav Madaj (11.)
1 641 bodov
3) Jozef Géhry (16.)
1 440 bodov
Poradové číslo v zátvorke za menom chovateľa udáva
jeho umiestnenie aj v rámci celého Oblastného združenia
chovateľov poštových holubov Bratislava v konkurencií cca
120 súťažiacich chovateľov.
Zimné mesiace v našom chovateľstve sú možnosťou
a snahou zároveň vystavovať najlepšie jedince na výstavách poštových holubov rôzneho stupňa. Na Oblastnej
výstave poštových holubov vo Viničnom v decembri 2019
vystavovala aj naša organizácia 16 ks poštových holubov.
Tri najúspešnejšie holuby si dokonca vybojovali aj účasť a
reprezentovali nás v januári 2020 na celoštátnej výstave
poštových holubov na výstavisku Expo v Trenčíne. Srdečne
blahoželáme.
Výbor ZO CHPH
Dunajská Lužná

Zástupcovia ZO CHPH ako účastníci každoročnej pietnej spomienky
pred Mohylou gen. M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

POzVÁNKA

ÁNO, AJ JA PRÍDEM!

Výbor Miestneho spolku
Slovenského ēerveného kríža v Dunajskej Lužnej
Vás srdeēne pozýva na spoloēný odber
bezpríspevkových darcov krvi

Pri príležitosti Dňa zeme
Obec Dunajská Lužná
a Komisia životného prostredia
v
pozýva všetkých obyvatelov obce
v
na jarnú ocistu okolitých lesov

ĚŸa 23. 6. 2020 (utorok)
Mobilná jednotka bude pristavená
pred obecným úradom

od 8.00 do 10.00 hod.

zraz o 9:00 hod pred OÚ

25. apríl 2020

Tešíme sa na Vašu úēasƛ.

k dispozícií budú rukavice, vrecia, velkokapacitný kontajner a odvoz odpadov

Dell Customer Communication - Confidential
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Nezisková organizácia Zelená Dunajská Lužná
Zdá sa nám, že čas nejako pridal na rýchlosti
a dni plynú stále rýchlejšie. Je to však len zdanie
pri tom množstve našej pracovnej vyťaženosti.
I napriek všetkému sme pre našich priaznivcov
pripravili na spríjemnenie zimných večerov kultúrne aktivity.
Naše prvé akcie v tomto roku boli návštevy
divadiel, ako Štúdio L+S a komédie „Meno“ so
skvelým obsadením, mimoriadnym situačným
humorom, ktorý rozosmial naozaj každého.
Druhou našou akciou bolo Radošinské naivné
divadlo a hra „Mužské oddelenie“. Táto hra nám
podala správu o stave duše, ale nie o stave tela,
samozrejme, s typickým naivným humorom, s
pesničkami v podaní tých najpovolanejších. Do
tretice všetko dobré, a preto sme pripravili na
apríl návštevu Slovenského národného divadla
s premiérovou hrou „Kubo“ od slovenského spisovateľa Jozefa Hollého. Už teraz sa tešíme na
veselohru, ktorá bola preslávená Jozefom Krónerom a replikou: „Anča aha, ja mám nožík“.
Uvidíme, ako poňal pán Ondrík postavu vidieckeho Kuba, ktorú stvárňuje.
Na máj a jún chystáme opäť celodenné zájazdy. Prvý zájazd bude 14. 5. 2020 do druhého

najväčšieho mesta Rakúska – do Grazu. Sprievodcom bude znova Marcel Šmátrala, ktorý nás
ako vždy zahrnie neuveriteľným množstvom
informácií z danej krajiny, so svojím typickým
optimizmom a energiou. Začiatkom júna by
sme vám zase radi spríjemnili deň so zájazdom
do Českej republiky. Návštevy miest, či zámkov
vám upresníme neskôr.
Sme veľmi radi, že naše aktivity sú ocenené veľkým záujmom z vašej strany, čo je milé a
dodáva nám to silu na ďalšiu prácu pri príprave
akcií. Ak neviete, ako sa pridať k veľkej skupine našich priaznivcov, navštívte našu stránku
www.zrc.sk - Zelená Dunajská Lužná, n.o., kde
nájdete prehľad našich akcií za rok 2019, ale aj
aktuálne akcie a, samozrejme, aj kontakty.
Prajeme vám nech sú všetky nadchádzajúce dni naplnené pevným zdravím, pokojom
a zodpovednosťou voči sebe a svojmu okoliu.
Veríme, že veľkonočné sviatky už budeme sláviť
s novou silou a radosťou.
Ing. Eugen a Ing. Elena Oltusoví

Vianočný stolnotenisový turnaj
o putovný Pohár Juraja Jánošíka, poslanca BSK
Putovný pohár získal Tomáš Masarik, víťaz kategórie žiakov.
Kategória žiakov 12-14.roční
1. Masarik Tomáš (13. r.)
2. Káčer Teo (13 r.)
3. Juriš Jakub (12 r.)
3. Tvrdoň Daniel (13 r.)

7
7
7
7

7
6
4
4

0
1
3
3

21:3
18:9
18:14 Juriš – Tvrdoň 3:2
16:10

Ak A a B hráč majú rovnaký počet bodov, a A porazil B hráča, ale má
horšie celkové sety ako B, spoločne obsadzujú delené miesto. V tomto
prípade tretie a šieste. Žilinčík porazil Petráša, a má aj lepšie celkové sety,
tak tu sa miesto nedelilo.
Kategória dospelých
1. Gaľa Alex
5 5 0 15:0
2. Mička Lukáš (14 r.)*
5 4 1 12:3
3. Rybovič Dušan
5 3 2 9:6
* Lukáš Mička patrí do kategórie žiakov, ale už je registrovaný hráč.
V Spojoch, za ktoré hráva ligu, podáva výborné výkony. Ostatným dával 5-6 loptičiek náskok v každom sete. Hralo sa na 3 vyhraté sety do
11, rozdiel minimálne 2 loptičky.

Organizátori a sponzori: MO MS, Obecný
úrad, ZŠ, OFK, OZ OŠK
Dun. Lužná – oddiel
stolného tenisu, KKDH,
Dobré jablká

poďakovanie plamienok
Milí občania a priatelia obce Dunajská
Lužná, radi by sme sa touto cestou poďakovali za podporu, pomoc a dôveru. Vám
všetkým, ako aj pracovníkom obecného
úradu a hlavne pánom Mariánovi Reindlovi st. a Martinovi Haizerovi, že ich zásluhou ste už štvrtý rok s nami. Vďaka vašej
štedrosti počas vianočných trhov, či iných
obecných podujatí ste vyzbierali financie, ktoré ste venovali Plamienku, deťom
a rodinám, ktoré má Plamienok v starostlivosti. Za túto podporu sme veľmi vďační
a sme radi, že môžeme pomáhať spoločne.
Detský mobilný hospic PLAMIENOK
n.o. plní prianie nevyliečiteľne chorých
detí a ich rodín BYŤ a ŽIŤ doma v kruhu
svojich blízkych. Lekári, zdravotné s estry,
psychológovia a sociálni pracovníci navštevujú deti a rodiny priamo doma a ponúkajú im odbornú aj ľudskú pomoc v období, keď sa bez pomoci nezaobídu. Domáce návštevy odborníkov, zapožičanie
potrebného prístrojového vybavenia aj
psychologickú pomoc poskytuje PLAMIENOK n.o. bezplatne vďaka dôvere a nezištnej pomoci darcov.
Veríme, že zostanete s nami aj naďalej. Ak by ste mali chuť a čas spoznať našu
prácu, radi vás privítame medzi nami.
Všetko dobré prajeme Vám i Vašim
blízkym.
Tím Plamienka
Naše bankové údaje:

SK78 1100 0000 0026 2953 0681

Riadenie turnaja: Ivan
BIC (SWIFT): TATRSKBX
Baláž; riadenie turnaja
žiakov: Bohumil Mička;
riadenie turnaja dospelých: Ján Beleš; podpora pri organizovaní a fotografovanie: Tomáš Pogáč
podpora pri organizovaní a fotografovanie: Peter Hermann; podpora pri
organizovaní: Jasna Káčer
Hlavný organizátor: Stanislav Bajaník, MO Matice slovenskej a Ivan Baláž,
predseda OŠK DL oddiel stolného tenisu 		
Ivan Baláž

Vaša bohatá úþasĢ už na uskutoþnených podujatiach je pre obþianske združenie Aktívna
Dunajská
Lužná
najväþšou
odmenou. Vzájomné
porozumenie
nech sazdruženie
stáva súþasĢou
Vaša
bohatá
úþasĢ
už na uskutoþnených
podujatiach
je pre obþianske
Aktívna
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každodenného
Dunajská
Lužnáživota.
najväþšou odmenou. Vzájomné porozumenie nech sa stáva súþasĢou
každodenného života.
Vážení spoluobčania, začiatkom marca sme
Vaša Aktívna Dunajská Lužná, o.z.
Vaša Aktívna Dunajská Lužná, o.z. si pripomenuli prvé výročie vzniku občianske-

OBČIANSKE ZDRUŽENIE AKTÍVNA DUNAJKÁ LUŽNÁ

ho združenia Aktívna Dunajská Lužná. Dovoľte
nám vyjadriť obrovské poďakovanie za Vaše
sympatie a ochotu pomôcť s realizáciou podujatí.

Pripravované aktivity v roku 2020:
* Cesta rozprávkovým lesom, 23. 05.
* Beh Dunajská Lužná, 06. 06.
* Výlet žiakov ZŠ, 19. 06.
* Ukončenie prázdnin, 29. 08.
* Koncert MIRA JAROŠA, 19. 09.
* Úcta k starším, 10. 10.
OFK Dunajská Lužná - Seniori
* Lampiónový sprievod
Poþas letného prípravného obdobia sa podarilo vedeniu klubu a trénerovi
A družstva zložiĢ
* Mikulášske divadielko
dobrý káder. V majstrovských zápasoch,þi už na domácej pôde alebo*vonku,
predvádzali
Vianočný chlapci
futbalový turnaj

veĐmi kvalitný futbal, k þomu prispievali aj naši dvaja odchovanci M. Dolník a M. Kotrík. K
Vaša bohatápätice
účasť užnašich
na uskutočnených
predvádzanej kvalite hry patrí aj líderské postavenie v III. lige BFZ a ocenenie
hráþov
podujatiach je pre občianske združenie Aktívna
v jedenástke roka BFZ.
Dunajská Lužná najväčšou odmenou. VzájomOcenení boli : M. Valašík – brankár, B. Fratriþ – obranca, M. KvasĖovský
– stredový
né porozumenie
nech sa hráþ,
stáva súčasťou každodenného
života.
J. Andrejko – stredový hráþ, F. Lády – útoþník.
Príprava na jarnú þasĢ súĢaže bola nároþnejšia nielen tréningovým procesom, ale najmä kvalitouVaša
Aktívna Dunajská Lužná, o.z.
našich súperov v prípravných zápasoch. Veríme, že naši hráþi zúroþia prípravné obdobie na dobrý
futbal v odvetných majstrovských
OFKzápasoch.
Dunajská Lužná – Seniori
Pevne veríme, že v jarnej þasti nás príde povzbudiĢ viacej našich fanúšikov, lebo poþas minulého
Príprava na jarnú časť súťaže bola náročnejšia nielen tréningovým
Počas letného prípravného obdobia sa podarilo vedeniu klubu a tréroku
sme odohrali 16 domácich zápasov s 15 víĢazstvami
a 1 remízou.
nerovi A družstva zložiť dobrý káder. V majstrovských zápasoch, či už na procesom, ale najmä kvalitou našich súperov v prípravných zápasoch.
domácej pôde alebo vonku, chlapci predvádzali veľmi kvalitný futbal, k
čomu prispievali aj naši dvaja odchovanci M. Dolník a M. Kotrík. K predvádzanej kvalite hry patrí aj líderské postavenie v III. lige BFZ a ocenenie
pätice našich hráčov v jedenástke roka BFZ.
Ocenení boli: M. Valašík – brankár, B. Fratrič – obranca, M. Kvasňovský – stredový hráč, J. Andrejko – stredový hráč, F. Lády – útočník.

Veríme, že naši hráči zúročia prípravné obdobie na dobrý futbal v odvetZa OFK Dunajská Lužná
ných majstrovských zápasoch.
Pevne veríme, že v jarnej časti nás príde povzbudiť viacej
našich
fanúAnton
Košþ
šikov, lebo počas minulého roku sme odohrali 16 domácich zápasov s 15
generálny manažér
víťazstvami a 1 remízou.
Za OFK Dunajská Lužná Anton Košč, generálny manažér
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