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Vážení čitatelia,
už v čase uzávierky predchádzajúceho čísla Lužnianskeho spravodaja,
kedy boli spustené mimoriadne opatrenia, sme sa začali zamýšľať nad tým,
čo vám ponúkneme v nasledujúcom júnovom vydaní. Situácia vyzerala
bezútešne, zatiahnutá opona. Našťastie to takto len vyzeralo. Život
sa nezastavil. Práve naopak, priniesol nám iný rozmer, mnohé nové
krásne okamihy, a v takom duchu sme tvorili aj obsah tohto čísla.
bol začiatok roka
Bol začiatok roka. Mnohí sme sa tešili na svieže farby jari, vyberali alebo už aj kupovali dovolenky, plánovali záhradné práce,
robili si chute na grilovačky, jazdy na bicykloch, in-lajnoch ... také
normálne predjarné snívanie. Poznáte výrok „Ak chceš Boha rozosmiať, povedz mu o svojich plánoch“? A mali sme ich veru neúrekom.
V prírode to tak chodí, raz je slnečno, druhý deň pod mrakom.
No na ten „čínsky“ mrak sme neboli pripravení. Žiaľ, nebolo silného vetra, ktorý by ho rýchlo a s ľahkosťou odfúkol. Zahalil oblohu
Starého kontinentu a neskôr aj najodľahlejšie kúty Zeme na niekoľko mesiacov. Taký malý neviditeľný „smrad“. A najväčší predátor na svete, človek, dostal strach.
Život sa spomalil. Všade. Nový režim v rodinách a zamestnaniach, na uliciach, v obchodoch. Obmedzenia. Nový spôsob vyučovania. Pre každého z nás nová desivá skúsenosť, lebo súčasné
generácie peklá vojen a stanné práva poznajú len z rozprávania
prarodičov, či z rôznych dokumentov.
Mnohí sme cítili, že neblahá doba zmení aj našu budúcnosť.
Celosvetová hospodárska kríza v mnohých oblastiach postihne nemálo obyvateľov. Ale snáď to bude mať pre nás aj mnohé pozitíva
vo forme zblíženia celých rodín, vyčleňovania si svojho vzácneho
času pre seba a blízkych. A zníženie uhlíkovej stopy ľudstva po
tomto období o cca 14 % v celosvetovom meradle tiež nie je málo!
Ako v našej obci?
KORONAVÍRUS dal STOPku plánovaným podujatiam: 27. 3.
Deň učiteľov, 23. 5. Cesta rozprávkovým lesom, 30. 5. Deň rodiny,
5.6. Beh Dunajská Lužná. Prípravy na zorganizovanie Jánskych ohňov (20. 6.) a mega akciu Školský festival (august 2020) organizátori pre neprehľadnú a neistú dobu zrušili.
Organizátori sa však tešia na stretnutia v roku 2021.
Celoplošné obmedzenia činností však dali príležitosť iným prácam, ktoré boli plánované na iné mesiace v roku. A tak v nehnuteľnostiach v majetku obce sa nezaháľalo – vymaľované Miestne
kultúrne stredisko, priestory školskej kuchyne a jedálne a niektoré
priestory základnej školy.
Čas však ukáže, či nás pandémia niečomu naučila, a či si zaslúžime druhú veľkú šancu!
Redakcia LS

Počas maľovania v MKS

Lužniansky spravodaj 2/2020		

Vážení spoluobčania, vzácni priatelia,
opäť sa nám dostáva do rúk výtlačok obecného periodika. Dovoľte, aby som prispel
niekoľkými stručnými informáciami z aktuálneho diania v našej obci.
Najviac sa nás všetkých dotkli opatrenia
v súvislosti s pandémiou Covid-19. Núdzový
stav, ktorý nariadila vláda, si naše generácie nepamätajú. Krízový štáb v našej obci ku
koncu mesiaca máj zasadal 9-krát. Zápisnice
nájdete na: https://www.dunajskaluzna.sk/
?hledej=krizovy+%C5%A1t%C3%A1b&lang=
sk&x=0&y=0&stranka=1
Riešili sme plnenie aktuálnych nariadení
hlavného hygienika a aplikovali sme ich na
podmienky našej obce. Na všetky rokovania boli prizvaní štatutári v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce, základná škola, základná
umelecká škola, materská škola a podľa potreby aj riaditeľka školskej jedálne. Tiež touto cestou všetkým členom krízového štábu
i prizvaným hosťom úprimne ďakujem za
podnetné návrhy a dôsledné dodržiavanie
všetkých opatrení. Poďakovanie patrí všetkým občanom za trpezlivosť i spolupatričnosť pri výnimočnom bezpečnostnom
stave a obecnej polícií, ktorá denne dbala
na striktné dodržiavanie nariadení. S potešením sme prijali správu, že od 1. 6. 2020
môžeme otvoriť základnú a materskú školu,
i keď len v obmedzenom počte žiakov a v
prísnom hygienicko-dezinfekčnom režime.
Obec na tento účel opätovne zahájila i dopravu školským autobusom. K uvedenému
dátumu otvárame i detské ihriská v správe
obce za predpokladu dodržiavania nariadení hl. hygienika. Taktiež od 3. 6. 2020 postupne zabezpečujeme činnosť v miestnom
kultúrnom stredisku. Na obecnom úrade
postupne obnovujeme všetky služby pre
verejnosť.
Iste ste si všimli, vážení spoluobčania,
že v obci postupne budujeme kamerový

systém, ktorý mienime naďalej rozširovať,
hlavne na miestach s vyššou koncentráciou
obyvateľstva, ako sú námestia, detské ihriská
a podobne. Zariadenie je napojené na obecný
úrad i obecnú políciu, jeho úlohou je najmä
monitorovanie rušenia nočného kľudu, predchádzať kriminalite, či poškodzovaniu majetku. Výstupné údaje budú podľa potreby slúžiť
aj pre štátnu políciu.
V týchto dňoch po dlhoročnom vysporiadaní vlastníckych vzťahov k pozemkom sa nám
podarilo dokončiť autobusovú zastávku na
Malinovej ulici. V tejto lokalite pracujeme aj
na vysporiadaní pozemkov pre tak potrebný

nová autobusová zástavka
na Malinovej ulici
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pristrešky na bicykle na vlakovej stanici
vať obyvatelia Dunajskej Lužnej. Vstup do
prístreškov je kódovaný ochranným čipom,
ktorý je možné si zabezpečiť na obecnom
úrade. Zálohový poplatok je 10 €/rok. Ďalšia možnosť je prihlásenie prostredníctvom
aplikácie, link: cyklo.ecoprogress.eu za poplatok 0,50 €/deň; 3 €/týždeň (7 dní); 10 €/
mesiac (30dní); 25 €/rok.
Po parlamentných voľbách a výmene
garnitúry bolo otázne, kedy sa konečne otvorí obchvat R7 a Vinohradnícka cesta (tzv.
opilecká). V tejto veci sme ako petičný výbor
v zložení: podpredseda BSK pani Ožvaldová,
starosta Miloslavova pán Baďanský a starosta Dunajskej Lužnej pán Jurčík osobne navštívili ministra dopravy, pána Doležala. Boli
sme ubezpečení, že diaľničný obchvat R7
na trase Holice – križovatka Rovinka, bude
uvedený do prevádzky v letných mesiacoch.
S najväčšou pravdepodobnosťou v prvej polovici júla 2020. Rovnako to bude aj s Vinohradníckou cestou. Na spornom úseku D4 pri
Rusovciach sa vykonávajú analýzy, ktorých
úlohou je posúdiť podkladový materiál na
environmentálnu a statickú záťaž.

chodník. Nakoľko sa nepodarilo dohodnúť
s vlastníkmi pozemkov na ľavej strane smerom na Miloslavov ani po viacerých stretnutiach, začali sme pracovať s verziou na pravej
strane cesty. Sme v rokovaní s vlastníkmi,
kde sa črtá možná dohoda formou zámeny
pozemkov. Na obdobnú investíciu – autobusová zastávka – je obec pripravená na Lipovej
ulici v smere do BA, kde sme získali súhlas 80
vlastníkov a čakáme na konečné stanovisko
Slovenskej správy ciest. Verím, že i na tomto
poli dosiahneme v krátkom horizonte úspešný výsledok.
Je snahou obce využiť v čo najväčšej miere
železničnú dopravu. I keď chodník a cyklotrasa na železničnú stanicu sú rozpracované,
problém s vysporiadaním súkromného vlastníctva je zdĺhavý. Na túto činnosť má obec
zazmluvneného partnera. Dúfam, že v dohľadnej dobe budeme úspešní i v tejto plánovanej investičnej akcii. Potešujúce je, že sme
na vlakovej stanici Nové Košariská v mesiaci
máj vybudovali za náklady takmer 50 tis.€ dva rokovanie s ministrom o D4R7 2.6.2020
cykloprístrešky. Pozemok máme v nájme od
S ľútosťou oznamujem, že z dôvodu panŽeleznice SR. Kapacita je spolu 60 bicyklov. Už
démie
sme zrušili niektoré obľúbené kultúrod 1. 6. 2020 môžu tieto cykloprístrešky využíne akcie, a to konkrétne Deň rodiny, Jánske
ohne a Školský festival. Podľa vývoja situácie
budeme zvažovať organizáciu Dňa obce, posedenie dôchodcov či Vianočné trhy.
Záverom môjho príspevku ďakujem občanom, ktorí sa podieľali na skrášľovaní obce
počas jarných brigád na Deň zeme, i v priebehu celého roka.
Želám všetkým príjemné letné dovolenky, mnoho pevného zdravia a trpezlivosť,
ktorú všetci potrebujeme na zvládnutie tejto
hektickej doby.

historicky prvé zasadnutie v čase pandémie bez verejnosti a v ochranných rúškach

S úctou a vďakou Štefan Jurčík, starosta

4		

Lužniansky spravodaj 2/2020

biologicky rozložiteľné odpady

Poďakovanie

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 vydávajú zadarmo.
Kompostéry vydávajú pracovníci referátu Hospodárskej správy
obecného úradu v pracovných dňoch každý pondelok a stredu do
vyčerpania zásob.
Renáta Braxatoris, Hospodárska správa a verejné obstarávanie

Obec Dunajská Lužná od začiatku pandémie stále vykonáva
postrek verejných priestranstiev proti zamedzeniu šírenia vírusu
Covid 19 dezinfekčným postrekom Slovnaft HUGI Fluid.
Tento nám darovala akciová spoločnosť Slovnaft, Vlčie hrdlo Bratislava o objeme 500 litrov v rámci projektu „1000 litrov
dezinfekcie denne pre Slovensko“.
Týmto by sme sa chceli spoločnosti SLOVNAFT, a.s. ešte raz
poďakovať.
Renáta Braxatoris

Ľahostajnosť podporuje vandalizmus
Obec neustále zápasí s vandalizmom, a zatiaľ ten boj prehráva. Sotva vyschne nový náter na autobusových zastávkach, do rána sú
pomaľované nevkusnými odkazmi. Obecné informačné tabule, verejné plagátové plochy či súkromné oznamy sú znehodnotené týmto
istým spôsobom. Smetné koše rozbité, okolie kontajnerov znečistené rozhádzaným odpadom, ktoré pôsobia ako čierne skládky.
O takých „drobnostiach“ ako odpadky na chodníkoch, uliciach, v parkoch sa nebudem rozpisovať.
Na opravy i poriadok nad rámec pravidelnosti sú vynakladané opakované nemalé finančné prostriedky z obecnej pokladne
– z našich podielových daní! Tieto by sme mali využiť účelovejšie na rozvoj obce, ako napr. nové relaxačné a oddychové zóny pre
občanov, work-outové prvky na detské ihriská a pod.
Nadprácou v podobe nutných opráv a likvidácie neporiadku zahlcujeme zamestnancov obecného úradu, ktorí majú dosť práce
počas celého roka s udržiavaním každodennej čistoty verejných priestranstiev.
Vážení spoluobčania, všímajme si svoje okolie. Všímajme si osoby, ktoré znevažujú životné prostredie nás všetkých. Pokiaľ budeme
ignorovať tento nešvár a jednotlivci poškodzujúci náš spoločný majetok nebudú sankcionovaní, v tejto obci budeme mať len oči pre
plač a pocit bezradnosti. Zmeniť to môžeme len my sami svojou zodpovednosťou. Aby sme sa na obecných uliciach, v parkoch či na
hrádzi cítili tak fajn ako v čistom prostredí našich bytov, domov či záhradách. Nech máme byť právom hrdí na našu Lužnú!
Renáta Braxatoris, Hospodárska správa a verejné obstarávanie, obec Dunajská Lužná
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ZŠ Dunajská Lužná v čase koronavírusu
Vážená pani riaditeľka, tak ako každá inštitúcia, tak
aj ZŠ Dunajská Lužná prežila obdobie, ktoré osobitne
vojde do jej histórie. Od 11. marca 2020 do 1. júna
2020 neprebiehala v ZŠ klasická výučba žiakov v triedach a v budovách školy.
Ako celkovo hodnotíte toto obdobie ako riaditeľka ZŠ?
Bolo to niečo, čo som počas svojej kariéry nezažila. Ukázalo sa, čo nám v škole a školstve celkovo chýba, na čo sme pripravení neboli, hoci sme na to roky
poukazovali, ukázalo sa, čo je dôležité, čo menej a čo
vôbec. Zistili sme, že dištančné vzdelávanie je omnoho náročnejšie ako učenie medzi múrmi školy. A zistili
aj iní, že ak ide učiteľ domov, neznamená to, že má
fajront, že si vyloží nohy a sníva o krajšej budúcnosti.
Učiteľ po príchode domov tak ako každý, kto mal počas koronavírusu home office pracuje - pokračuje vo
vyhľadávaní materiálov, príprave úloh a testov, oprave
písomností, posielaní zadaní, vyučuje online, odpisuje
na každú správu každého žiaka, číta usmernenia vedenia školy, zúčastňuje sa porád medzi kolegami a vedením školy a rieši mnoho, mnoho ďalších úloh. A všetko
si vyžaduje čas. Ja osobne som niekedy prácu končila
o pol jednej v noci. Som rada, že som zasa v škole s kolegami, ktorí ma podporia a v režime, ktorý sa aspoň
trochu podobá tomu predchádzajúcemu.
Obec Dunajská Lužná medzi prvými zareagovala
na konanie predstaviteľov BSK a ako jedna z prvých
obcí na krízovom štábe 9. marca ako zriaďovateľ
školských a predškolských zariadení rozhodla o ich
zatvorení od stredy 11. 3. 2020? S akými pocitmi ste
v utorok 12. 3. „zamykali“ školu?
Priznám sa, najprv som mala pochybnosti, či sa
komisia vrátane mňa /ako prizvaného hosťa/ neunáhlila. Hoci sa o koronavíruse v médiách rozprávalo, v
našom okolí sme sa s touto chorobou konkrétne nestretli. Realita ukázala, že to bolo správne rozhodnutie, takže nakoniec som na rázny postoj nášho zriaďovateľa bola pyšná. Iste to prispelo k tomu, že fyzicky
sa v našej obci Covid – 19 nevyskytol. Jediný uvádzaný
prípad mal mať občan, ktorý bol síce prihlásený k trvalému pobytu v obci, ale v skutočnosti v nej nežil.
Odkedy ste začali tušiť, že to bude nadlho? Najmä, odkedy ste museli začať hľadať iné spôsoby komunikácie so žiakmi a ich rodičmi?
Spočiatku sme si mysleli, že mimoriadna situácia,
ako nazvali tento stav, bude trvať dva-tri týždne. Keď
mi niekto naznačil, že situácia sa predĺži do konca
mája, myslela som si, že žartuje. Tak dlho vzdelávať
v nových podmienkach som si nevedela vôbec predstaviť. Myslela som aj na rodičov, ktorí majú malé deti
a starých rodičov ďaleko-preďaleko. Ako by to mohli
zvládnuť? Veď musia chodiť do práce, starať sa o rodinu, udržiavať chod domácnosti. A vidíte, je tu jún a my
sme stále v obmedzenom režime.
Po dvoch týždňoch, kedy sa začali objavovať
prognózy s hrozbou dlhodobých opatrení, sme aj my
prešli od dočasných riešení k vytvoreniu opatrení na
časovo dlhšie obdobie. Veľmi som vďačná všetkým
štyrom členkám vedenia školy - Janke Škrhovej, Miške Luteránovej, Majke Plačkovej a Katke Blizniakovej
za nadšenie, s ktorým pristupovali k vytváraniu novej
logistiky školy.
Ako prebiehalo zavádzanie on-line vyučovania?
Hneď, ako sme zistili, že Covid- 19 je jazda na
dlhé trate, pustili sme sa do realizácie technického
a softvérového vybavenia. Lenže nič nie je z minúty na minútu. Kým sa pripravili potrebné náležitosti
s MS Teams, šikovné prvé lastovičky začali učenie cez
Whats App ZOOM. Títo zamestnanci mali už s rodičmi
vytvorený systém a novým typom online vzdelávania
cez MS Teams neboli nadšení. Preto sme ich nechali
pracovať v pôvodnom režime a novým sme odporučili
využívať MS Teams.

Ten sme využili aj na vedenie pedagogických
porád. Priznám sa, že pred prvou poradou som mala
žalúdočnú nevoľnosť, či sa všetci pripoja, či nezlyhám
aj ja, lebo tiež nie som nejaký technický lúmen. Prekvapivo, pripojili sa všetci pedagógovia od 24 rokov do
100 rokov, okrem tých, čo mali povinnosti. Dokonca
sa im takýto spôsob vedenia porady páčil, lebo mikrofóny boli vypnuté a nikto do môjho prejavu nemohol
vstupovať. A záverečný neočakávaný potlesk mi vohnal slzy do očí.
Nie vždy sa však dalo online vyučovanie zrealizovať. Aj učitelia majú svoje rodiny a povinnosti. Napríklad jedna kolegyňa sa starala o svoje dve maloleté
deti, o ďalšie dve manželovho kolegu, ktorý bol ako
lekár služobne vyťažený. Musela tiež variť, krotiť rozšafnú omladinu, posielať a opravovať úlohy. Online
vyučovať sa za týchto podmienok naozaj nedalo.
Aké máte osobitné zážitky z toho, že namiesto
stretnutia so žiakmi v triede a škole tu v tom čase len
bolo virtuálne stretnutie cez webkameru a monitor
počítača?
Deti vizuálne spojenie privítali, bolo to po dištančnom vzdelávaní aj pre ne niečo nové, lebo sa konečne po čase mohli spoločne vidieť a porozprávať.
Boli hrdí na svojich učiteľov, že zvíťazili nad technikou
a neraz spoločne s nimi pracovali na odstránení chýb
a prekážok. Technika, netechnika – uvedomili si, že
úloha učiteľa je vo vyučovacom procese nezastupiteľná a ešte dlho bude. Lebo učiteľ má to, čo nemá žiaden stroj – ľudský rozmer, lásku, cit a porozumenie. Aj
výstražný prst niekedy treba, lebo aj ten je prejavom
toho, že nám na niekom záleží.
Ako zvládli „internetizáciu školstva“ pedagógovia? V čom ste na nich hrdá?
Bolo šťastím, že väčšina pedagógov na podnet
vedenia školy sa už v minulosti pripravovala na digitálne vzdelávanie účasťou na viacerých vzdelávacích
podujatiach. Tieto školenia sme zorganizovali priamo
v škole, aby sa ich mohlo zúčastniť čo najviac záujemcov. Mladí rodičia a žiaci si ani nedokážu predstaviť, že
počas našich žiackych a študentských rokov neexistovali žiadne mobily ani počítače, takže sme mali pred
technikou väčší rešpekt ako súčasná generácia, ktorá
stláčala tlačidlá digitálnych zariadení, len čo sa k nim
štvornožky dostala.
Napriek tomu aj zrelšie dámy už dávnejšie zvládli prácu s počítačom, interaktívnou tabuľou, vedia sa
zorientovať v softvérovej ponuke, niektoré zvládli výrobu vlastných vzdelávacích videí a dokázali aj online
vyučovať. Mgr. Érseková absolvovala štúdium informatiky a bravúrne zvládala údržbu počítačov a internetovej siete v celom areáli školy a naviac je ochotná
pomôcť komukoľvek a v akomkoľvek čase. Je to skrátka náš neoceniteľný poklad.
Nie všetko bolo ideálne, ale určite budeme na
sebe pracovať. Dôležité je, že nechceme zaspať na
vavrínoch a máme chuť stále sa zlepšovať.
Komu osobitne ďakujete za pomoc v tomto hektickom čase, že sa dokázalo zvládnuť?
Veľkú pomoc poskytol náš správca siete pán Martin Rimbala, ktorý v krátkom čase dokázal vygenerovať heslá pre všetkých 840 žiakov, nastavoval programy, odstraňoval technické problémy, zabezpečoval
nákup potrebných súčastí. Rovnako veľmi statočne sa
držala naša informatička pani Evička Érseková.
Veľkou oporou mi bolo (ako som uviedla vyššie)
celé vedenie školy a predseda Rady školy JUDr. Mgr.
Pavol Adamčiak, ktorý s nami konzultoval opatrenia,
zaujímal sa, ako situáciu zvládame a povzbudzoval nás
v našej činnosti.
Ako hodnotíte návrat detí do školy na ich sviatok
(MDD) v obmedzenom režime?
No, vytrápili sme sa, kým sme vytvorili skupiny,
aby sa dalo vzdelávať podľa usmernenia ministerstva
školstva a aby sme vedeli ochrániť žiakov pre prípad-
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nou nákazou, aby fungovali ranné dozory, odvádzanie
do ŠKD, stravovanie v ŠKD, stravovanie žiakov, ktorí
do klubu nechodia, pohyb v areáli počas prestávok,
aby sa skupiny nestretali. Museli sme zabezpečiť sily
na vzdelávanie, veď mnohí z pedagógov nenastúpili,
keďže patrili do rizikovej skupiny. Nie všetci rodičia
boli spokojní, lebo chceli mať dieťa v pôvodnom kolektíve. Nehneváme sa na nich, lebo vieme, že sa na
problém dívali len zo strany svojho milovaného dieťaťa. Ale vedenie školy musí riešiť úlohy celoplošne.
Nestačí, aby fungovala jedna trieda, aby bol spokojný
jeden konkrétny žiak, ale musí zorganizovať 40 tried,
15 oddelení a 840 detí. To sa však nie vždy dalo urobiť, najmä ak dieťa poobede nešlo do ŠKD.
Deti nastúpili do školy 1. júna v ich sviatok –
MDD. Z minulosti boli naučené na olympiády a iné
aktivity, ktoré boli ozvláštnením vyučovacieho procesu. Teraz bol ozvláštnením vyučovací proces, preto
sa tešili z toho, že mohli konečne zmeniť prostredie
a stretnúť sa so svojimi rovesníkmi. Teplé slova riaditeľky školy a maškrta ich ubezpečili, že sme na ich veľký sviatok nezabudli. A možno práve tento MDD bude
deň, na ktorý si budú v budúcnosti najviac spomínať.
Ako vidíte priebeh školského roku 2020/21, do
ktorého priebehu určite zasiahnu tieto udalosti?
Rozhodne budeme technicky aj skúsenostne na
podobnú situáciu viac pripravení. Učitelia prejdú ďalším vzdelávaním MS Teams, aby využívali jeden zdroj
na online vyučovanie. Dokúpené budú web kamery,
ktoré momentálne na trhu neboli k dispozícii. Máme
nakúpenú dezinfekciu, ochranné štíty, teplomery.
Vieme, ako sa vystríhať niektorých chýb v organizácii. Chceme nakúpiť tablety, ktoré by poslúžili deťom
bez technického vybavenia v domácnosti. Riešime
zakúpenie mobilných jednotiek na sterilizáciu vyučovacích priestorov a chodieb ako prevenciu pred
ochoreniami, ktoré sa vyskytujú s príchodom jesene.
A budeme vedieť poskytnúť online vzdelávanie žiakom, ktorí budú v domácom ošetrení.
Rúšok sa zrejme nezbavíme aj keď sa Covid- 19
nevráti. Veľa detí nám totiž do školy nastupuje s príznakmi ochorenia, na čo doplácajú zamestnanci a ostatní žiaci, ktorí sú vystavení možnosti nákazy.
Ostatné náležitosti týkajúce sa vzdelávania budeme musieť riešiť v intenciách pokynov nášho rezortu.
Pani riaditeľka, Váš osobný odkaz, ktorý vo Vás zanechal tento osobitný čas bez stretnutí so žiakmi,
rodičmi, kolegami, tento čas obáv o zdravie či zatvorenia viac doma?
Verím, že toto náročné obdobie vytvorilo nový
pohľad na prácu pedagógov a na vzdelávanie celkom.
Aj mňa zraňovalo aj urážalo, keď verejnosť vnímala
učiteľa ako človeka, ktorý má nenáročnú prácu, ide
domov skôr ako ostatní a navyše má ešte letné prázdniny. Bol to skreslený pohľad, ktorý sa bez osobnej
skúsenosti ťažko vyvracal. Myslím, že kritickí rodičia
už po dvoch týždňoch učenia sa s vlastnými deťmi pocítili odliv energie a únavu. A ako sa môže cítiť učiteľ,
ktorý má v škole hodinu čo hodinu 25 žiakov, z nich
mnohých s rôznymi zdravotnými znevýhodneniami.
A nerieši učenie dva týždne, mesiace, ale roky, roky,
roky....
Tiež si myslím, že mimoriadna situácia ukázala
žiakom, že škola nemusí byť tým najhorším, čo ich
v mladosti môže postihnúť. Komunikácia, ktorú spolu
viedli žiaci a pedagógovia svedčila o vzájomnej sympatii a bola som hrdá, ako zdvorilo a s pokorou mnohí
z nich vedeli komunikovať. Radosť, s akou sa vracali
do školy nás ubezpečila, že nás začínajú vnímať inak.
Bolo to obdobie, ktoré ukázalo, že nie všetko, čo
nám predpisujú osnovy je pre život potrebné. Že sa
dá fungovať aj bez klasifikácie a že mnohé veci si školy
vedia zariadiť aj vo vlastnej réžii bez rezortných nariadení, lebo každá z nich má iné pracovné podmienky,
technické vybavenie, iných žiakov a iné predstavy
o vzdelávaní.
Za rozhovor ďakuje
Ing. Jozef Kundlák, podpredseda RŠ
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Úspešní piataci

Opäť v našej škôlke

V novembri predchádzajúceho kalendárneho roka sa uskutočnilo tradičné
testovanie žiakov piateho ročníka pod názvom T5 2019. Preverované boli
vedomosti žiakov z profilových predmetov – slovenský jazyk a matematika.
S radosťou sme prijali informáciu, že naši piataci mali v monitorovaní lepšie
výsledky než bol národný priemer.

Nepriaznivá celková situácia pandémie zavrela dvere aj
v našej materskej škole.
Narýchlo sa pretrhli každodenné detské stretnutia tvárou
v tvár, prvýkrát sme mohli zažiť, aký je dôležitý vzájomný kontakt tvárou v tvár...
Keďže bola škôlka prázdna, aspoň na diaľku sme chceli zostať v kontakte s našimi deťmi.
Preto hneď v prvé dni
prostredníctvom našej webovej stránky www.msdl.
sk sme spracovávali a poskytovali námety pre rozvíjanie zručností – grafomotorické cvičenia, pracovné
listy pre predškolákov ale aj
mladšie deti, zábavné aktivity – nápady, náučné videá
ale aj videá kde sa pravidelne naše pani učiteľky
aspoň obrazom na diaľku
prihovárali deťom na rôzne
témy vzdelávacích oblastí.
Zacvičili si spolu s učiteľkou, vyrobili náramok pre
mamičku, naučili sa básničku, dozvedeli sa zaujímavosti o živote motýľov,
namaľovali spolu zvieratká, urobili spolu rôzne
pokusy, zasadili semienka, vyrobili si spoločne
kvetinky a dúhu, ktorá
zmizne a opäť sa objaví,
učili sa správnu výslovnosť s pani učiteľkou,
vyskúšali si slovný diktát
pre predškolákov a ďalšie
iné zaujímavé témy.
Pochvala za tento prístup, flexibilnosť, aktivitu ako aj
prípravu materiálov patrí preto aj za uplynulé dni všetkým
aktívnym kolegyniam.
Teší nás pozitívna spätná reakcia niektorých rodičov a verím, že spomínané námety pomohli aj ostatným, aby možno
na chvíľu zastúpili učiteľky materskej školy a svojim deťom tak
pomáhali v zdokonaľovaní sa.
Za ,,normálnych“ okolností sa presne o to isté snažia aj
naše pani učiteľky hľadajúc individuálnu cestu a spôsob ku každému jednému dieťaťu v triede.
V čase pandémie prebehlo aj za zmenených podmienok
prijímanie žiadostí na školský rok 2020/2021. K 10. júnu 2020
je 196 prijatých prihlášok, čo svedčí o tom, že záujem o predprimárne vzdelávanie je najväčší za posledné roky.
Konečne aj keď v obmedzenom stave a so všetkými opatreniami sme po dlhej pauze privítali v triedach naše deti. Chýbajúca interakcia deti s kamarátmi bola viditeľná...
Vďaka patrí aj rodičom, ktorí rešpektovali všetky opatrenia, a tiež pravidlá, ktoré sme pre znovuotvorenie materskej
školy potrebovali zosúladiť a tým celý priebeh opätovného nástupu do materskej školy bol bezproblémový.
Som rada, že naše deti máme opäť v škôlke a dovolím si
povedať, že materská škola je pre rozvíjanie dieťaťa skutočne
veľmi dôležitá a nenahraditeľná.
Zároveň prajem všetkým pevné zdravie, veľa empatie a zdravej tolerancie.
Milka Hubertová, riaditeľka MŠ

Tabuľka výsledkov:
Predmet

Slovenská republika

ZŠ Dunajská Lužná

Matematika

63,4 %

77,5%

Slovenský jazyk

64,8%

73,7%

Okrem toho, že naša škola mala veľmi slušné percentá, zaujímavý je aj
percentil školy, ktorý ukazuje, koľko škôl bolo horších ako ZŠ Dunajská Lužná.
Podľa našich výpočtov je percentil v matematike 64,6 a v slovenskom jazyku
59,7.
Štvrtina z celkového počtu 89 testovaných žiakov by bola podľa meradiel
našej školy hodnotená známkou výborná. Viacerí z nich dosiahli maximálny
počet bodov.
Matematika 100 %:
David Hammel, Alexandra Miklošková, Štefan Mikulaj, Beáta Orbánová,
Simona Poláková, Jakub Vongrej
Slovenský jazyk 100 %: Sára Bartošová, David Hammel, Štefan Mikulaj,
Beáta Orbánová.
Najúspešnejšími žiakmi ročníka, ktorí v oboch predmetoch dosiahli 100 %,
boli: David Hammel, Štefan Mikulaj a Beáta Orbánová.
Všetkým žiakom ďakujem za zodpovedný prístup k testovaniu ich vedomostí
a učiteľom prvého stupňa za skvelú a poctivú prípravu, keďže T5 preveruje
vzdelanostnú úroveň 1. – 4. ročníka, a Mgr. Helene Ďurošovej za zastrešenie
celého monitorovania.
PaedDr. Iveta Slobodníková, riaditeľka školy

Naša ZUŠ v období, keď sme ostali doma
Aby naši žiaci mohli tráviť čas aj
doma inšpiratívne s umením a ostať
v kontakte so svojimi učiteľmi, aj keď
na diaľku v období prerušenia vyučovania ZUŠ, zhodli sme sa všetci pedagógovia začiatkom marca, že budeme
učiť dištančnou formou. Nevedeli
sme, ako dlho sa so žiakmi neuvidíme.
V hudobnom odbore boli zvolené
online vyučovacie hodiny prostredníctvom internetových aplikácií Skype,
WhatsApp, ZOOM, kedy bola možná
okamžitá spätná väzba medzi žiakom
a učiteľom. Ukážka na vlastnom nástroji žiaka a následná konverzácia
zabezpečila priamy kontakt. Hodiny
boli doplňované zasielaním nahrávok
„podkladov“ – klavírny sprievod od
klaviristov korepetítorov pre sólových
hráčov ako sú flautisti, speváci. Žiaci
posielali naspäť nahrávky svojich skladieb už hrané s klavírnym podkladom.
Veľa sa pri tom naučili. Sebestačnosti
a dôvere v seba samého.
Zažili sme aj počas online hodín
nemálo úsmevných situácií. Pani učiteľka spevu sa pýta žiačky, že čo to
tam počuje, že kde je a žiačka hovorí, musela som ísť do stajne, aby som
mala kľud a to tiež spieva môj koník.
Alebo žiačka hovorí, pán učiteľ, ide mi
vybuchnúť telefón, dám ho na chvíľu
do mrazničky, potom Vám volám.
Tanečníci pracovali so zadanými

témami a vytvárali vlastné tanečné
choreografie alebo vyhľadávali vhodnú hudbu k daným témam. Formovali
si tak vlastný názor na predvádzaný
pohyb alebo umelecký prejav. Zdieľali
si to s pani učiteľkou tanca a tiež medzi sebou dostupnými kanálmi.
V literárno-dramatickom odbore
dostávali žiaci od pani učiteľky podnety k vytváraniu vlastných improvizácií
k zadaným témam, vytvárali scénky
divadelných predstavení. Všetko spolu
zdieľali dostupnými aplikáciami. Formovali si tak svoju fantáziu a naučili sa
schopnosti argumentácie.
Vo výtvarnom odbore pani učiteľka výtvarníčka zadávala svojim žiakom
výtvarníkom témy a námety. Žiaci si
svoje práce fotili a posielali ich e-mailovou formou. Spätnou väzbou im
bolo hodnotenie a vzájomná konverzácia o námete, technike maľby, o výbere farieb, o kompozícii práce.
Daná situácia bola pre nás náročnejšia, lebo bola náhla a museli sme
na ňu reagovať okamžite, aby sme aj
naďalej udržali pozornosť našich žiakov a držali krok v ich umeleckom napredovaní. Bola aj inšpiráciou a mnohé nápady z tohto obdobia si aj ďalej
ponecháme, keď už budeme zase spolu v našej ZUŠ.
Renáta Birová, riaditeľka ZUŠ
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30. výročie našej ZUŠ a jej minulosť
V septembri tohto roku naša ZUŠ oslávi svoje okrúhle výročie. Ubehlo už tridsať rokov, keď ju nadšenci umeleckého vzdelávania založili. Písal sa rok 1990, kedy riaditeľka Eugénia Sklenková s podporou vtedajšej
riaditeľky základnej školy PedDr. Mariky Adamcovej Duckovej, jej Rady
školy, rodičov žiakov a predstaviteľov obce Dunajská Lužná zrealizovali
otvorenie umeleckej školy. Tomu predchádzal najskôr široký prieskum
záujmu, ktorý zmapoval a potvrdil priaznivé podmienky na jej otvorenie. ZUŠ umiestnili v časti Nová Lipnica, v bývalom klube mládeže, ktorý
sa zrekonštruoval na vhodné priestory pre umelecké vyučovanie. Práce
boli ukončené v auguste 1990 a na záverečných úpravách sa podieľali
budúci učitelia, rodičia budúcich žiakov a nadšenci obce, ktorí sa pridali
za dobrú vec. Slávnostné otvorenie bolo v školskom roku 1990/91 a začalo sa vyučovať v dvoch umeleckých odboroch so 117 žiakmi. Otvoril sa
vtedy hudobný odbor s výučbou spevu, hry na klavíri, dychových nástrojoch, gitare a akordeóne so 72 žiakmi a výtvarný odbor so 45 žiakmi. ZUŠ
v Dunajskej Lužnej v tom čase mohli navštevovať aj žiaci z okolitých obcí,
z Rovinky, Hamuliakova, Miloslavova, z Alžbetinho Dvora. Postupne narastal počet žiakov a škola sa rozšírila o tanečný odbor, ktorý priniesol
spestrenie v jej činnosti. ZUŠ sa zviditeľňovala na verejných podujatiach
obce a aj svojimi koncertmi, vernisážami a súťažami.
Rozširovala svoju pôsobnosť v rámci regiónu, vyučovalo sa na elokovaných pracoviskách v obciach Rovinka a Kalinkovo. V školskom roku
1995/96 prevzal riadenie ZUŠ Vlastimil Záhradník, a o dva roky neskôr
škola stratila svoje pôsobisko a presídlila sa do priestorov ZŠ, ktoré boli
v tom čase voľné. Získala síce potrebný počet tried po účelových úpravách, ale už bez koncertnej sály. Svoje verejné vystúpenia presunula
do kultúrneho domu a rozvinula spoluprácu s miestnymi farnosťami.
V rímskokatolíckom a evanjelickom kostole usporadúvala svoje koncerty. V školskom roku 2000/2001 sa otvoril literárno-dramatický odbor,
a tak sa stala škola plne organizovanou základnou umeleckou školou so
všetkými štyrmi umeleckými odbormi. Pri 10. výročí bola ZUŠ udelená
Cena starostu obce Dunajská Lužná za prácu s mládežou, za spoluprácu
pri spoločenských akciách obce a za záslužnú činnosť v prospech obce
Dunajská Lužná. V apríli 2002 získala ZUŠ právnu subjektivitu v zriaďovateľskej kompetencii Odboru školstva okresu Senec. Po prechode
kompetencií sa stala od júla 2002 rozpočtovou organizáciou s právnou
subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dunajská Lužná. Ako sa
obec rozrastala, tak aj základná škola sa rozširovala a ZUŠ jej musela
vrátiť priestory, ktoré si dala do pôvodného stavu, vytvorili sa opäť veľké triedy. Výtvarný a tanečný odbor sa presunul do kultúrneho domu
a hudobný odbor začal učiť vo veľkých triedach po skončení vyučovania
základnej školy, medzi lavicami v nevyhovujúcich podmienkach. Takto sa
učí mnoho rokov, ale aj napriek tomu úsilie pedagógov viedlo k stálemu
umeleckému napredovaniu ich žiakov. Kvalita umeleckého vzdelávania
v našej ZUŠ môže konkurovať ktorejkoľvek základnej umeleckej škole.
Renáta Birová, riaditeľka ZUŠ

tanečný odbor, 1. ročník
Bedřich Smetana – POLKA

Július Farkaš hrá na akordeón,
pod stromčekom sedí Eva Sivašová
tanečný odbor, 1. ročník
KARIČKY, tr. uč. G. Ihringová

Otváranie dverí v roku 1990
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OKIENKO DO MINULOSTI OBCE

BUDOVY A STAVBY ODVIATE ČASOM

V tomto čísle Lužnianskeho spravodaja si spomenieme objekty, stavby a budovy, ktoré v minulosti patrili do koloritu našej obce.
Niektoré však doslúžili, prestali plniť funkciu, iné schátrali a zrútili sa. Boli však aj také, ktoré bolo potrebné z rôznych dôvodov
odstrániť. V tomto čísle zaspomíname na tri takéto stavby.

PÚTAČ NA KRIŽOVATKE CIEST DO ŠAMORÍNA A JÁNOŠÍKOVEJ
Keď sa v roku 1974 naše tri obce spojili do spoločnej obce Dunajská Lužná, na symbolickom mieste, kde z cesty do Šamorína je odbočka
do časti Jánošíková a v blízkosti i odbočka do časti Nová Lipnica, obec osadila pútač V.I. Lenina s nápisom „Lenin ďalej žije v tvorivej práci“.
Na malom trojuholníkovom betónovom základe bol pútač v tvare otvorenej knihy zhotovenej z kovovej sieťoviny. Na sieťovine boli z lesklého kovu obrysy hlavy Vladimíra Iľjiča Lenina. Kovové časti pútača zhotovili v miestnom JRD Úsvit pri Dunaji. V malom parku okolo pútača boli
vysadené červené ruže. O park sa starala organizácia Zväzu žien, ale aj žiaci základnej školy ho chodili upravovať. Kovová konštrukcia pútača
bola odstránená po nežnej revolúcii v roku 1990. Dnes si už málokto spomenie na tento pútač. Preto si ho pripomeňme dobovými fotografiami.

1976, brigáda žiakov ZŠ v okolí pútača, v pozadí dvojdom
Solařových-Felingerových a Čížikov dom

1981, J. Voštiar, E. Harušťáková, A. Uhríková,
I. Klímová, P. Mikuš pred Leninovým pútačom

1981, Leninov pútač pri nočnom osvetlení, vľavo cesta smer Šamorín,
vpravo vjazd do Jánošíkovskej ulice

1977, pred pútačom prechádza na oslavy
1. mája sprievod žiakov s mávadlami

2019, na pôvodný trouholníkový základ bol
v roku 1995 osadený kovový erb obce

TRAFOSTANICA NA LIPNICKEJ ULICI
Po elektrifikácii našich troch pôvodných obcí v roku 1929 bola postavená malá trafostanica s pôdorysom 2x2 metre a výškou asi
5 metrov. Bola postavená na súčasnej Lipnickej ulici, kde potom v roku 1976 postavili novú veľkú trafostanicu a pôvodnú zbúrali. Fotografia prvej malej trafostanice sa nezachovala, ale aspoň jej hornú časť zazrieme v pozadí na fotografii z roku 1976, kde vedľa nej už stojí
aj stavba veľkej trafostanice. Postaviť novú trafostanicu bolo nutné, pretože pre rýchlo sa rozrastajúcu obec, pôvodná trafostanica už
nepostačovala. V súčasnosti by sme túto obrovskú nevzhľadnú budovu trafostanice hľadali márne, časom sa stala tiež už nevyhovujúca.
Stavba bola odstránená v roku 2011 a na jej mieste stojí moderné zdravotno-relaxačné centrum. I na pozemku oproti zdravotno-relaxačného centra nastali zmeny. V záhrade, kde boli služby záhradnej architektúry Lipka, sa v týchto mesiacoch dokončuje druhý objekt
zdravotno-relaxačného centra.
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2011, budova transformátora na Lipnickej ulici
postavená v roku 1976

2011, pohľad na budovu trafostanice od cesty
do Šamorína

2011, v mesiaci máj začalo odstraňovanie trafostanice

2011, z budovy transfostanice zostala len kopa
stavebného odpadu

2013, po odstránení trafostanice na pozemku
bolo vybudované moderné centrum

2018, pozemok oproti budove
zdravotno-relaxačného centra

2019, na pozemku oproti sa stavia druhá budo- 2020, druhá budova ZRC pred dokončením
va ZRC
obe budovy sú na fotografii na ďalšej strane

9

1976, Eva Laurenčíková a Mária Kanderová pri
záhrade, kde sú v súčasnosti postavené budovy
ZRC, v pozadí vidieť obidve trafostanice

DOM SOKIOVCOV NA ROHU LIPNICKEJ A MILOSLAVOVSKEJ ULICE
V dome na rohu Lipnickej a Miloslavovskej ulice v časti Nová Lipnica bývali bezdetní manželia Sokiovci. Dom bol ukážkou ľudovej
architektúry. Bol postavený z hliny a strechu mal z trstiny. V 60. rokoch minulého storočia bol zapísaný v publikácii o pamiatkach ľudovej
architektúry Západoslovenského kraja. Po smrti manžela pani Sokiová dlho žila v dome sama a v 70. rokoch i pani Sokiová odišla na
večný odpočinok. Bezdetní Sokiovci nemali žiadnych dedičov, a preto dom s pozemkom pripadol obci. Časom chátral, prepadla sa časť
strechy i hlinené múry sa miestami rozpadávali. Keďže bol tesne na rohu frekventovaných ulíc, miestny národný výbor dal v roku 1983
dom odstrániť. V súčasnosti na pozemku stojí moderný rodinný dom.

1954, dom Sokiovcov na rohu Lipnickej
a Miloslavovskej ulice

1954, pohľad na Lipnickú ulicu, dom Sokiovcov
je na fotografii vľavo

1956, pred domom Sokiovcov kráča pani
Hričáková
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2019, v súčasnosti na rohu Lipnickej a Miloslavovskej ulice stojí moderný
dom

2020, na pozemkoch bývalých dvoch trafostaníc a pôvodnej záhrady sú
postavené dve moderné budovy ZRC

Použité zdroje: Kronika obce, CD k 30. výr. spojenia obcí (2004), rozhovor s pánom Kolomanom Véghom a pánom Štefanom Markom,
Informácie občanov, menovite: pp. Eva Pavelková, Mária Kanderová, Ján Strasser, Marta Solařová
Foto: Pamiatkový úrad SR, archív obecného úradu, kronika ZŠ, rodina Hričáková, Mária Kanderová, M. Ducková-Adamcová,
Pripravila: PaedDr. Mária Ducková-Adamcová

KRÁTKE HISTORICKÉ PUTOVANIE
NIE AŽ TAK VZDIALENÉ
Tento rok si pripomíname 275 rokov osídlenia Petrovca Slovákmi. V porovnaní s inými početnými slovenskými enklávami vo svete
sú Slováci vo Vojvodine jedineční. Výnimočný je aj Petrovec. Petrovčania, teda príslušníci národnostnej menšiny, najmä nie takej malej
akou je slovenská, dokázali vytvoriť na týchto priestoroch pozoruhodné hmotné a duchovné hodnoty.
Obec Báčsky Petrovec zaberá menšiu časť južnej Báčky. Rozkladá
sa medzi obcami Nový Sad, Vrbas a Báčska Palanka v Báčke a obcou
Beočin v Srieme. A práve toto územie bolo cieľom putovania našich
predkov.
Migračné procesy, ktoré sa odohrali v 18. a 19. Storočí, spestrili
národnostnú mozaiku v tejto obci.
Báčsky Petrovec sa pod terajším názvom po prvýkrát spomína v
13. storočí, keď ho uznali za samostatnú cirkevnú obec s kostolom,
venovanými svätému Petrovi. Názov Petrovec uvádzajú aj historické
anály z 15., 16. a 17. storočia.
Príchod Turkov do tohto sídliska sa datuje v roku 1526. Turecké
panstvo trvalo 150 rokov. Začiatkom 18. storočia prešla krajina do
područia Habsburgovcov.
Korene týchto sťahovaní treba hľadať vo vtedajších hospodárskych a vojensko-strategických pomeroch. Po vyhnaní Turkov rozsiahle kraje na Dolnej zemi zostali pusté. Veľký dopyt po potravinách vo
vtedajšom Rakúsku na jednej strane, a ešte väčšia úrodnosť žírnych
polí na oslobodenom území na druhej strane, nanucovali neodkladnú
otázku skorého zaľudnenia a osídlenia Dolnej zeme.
Začiatkom 18. storočia mal Petrovec 18 daňových poplatníkov
a neskoršie aj viac.
Počas Rákocziho protihabsburského povstania (František II. Rákoczi – 27. 3. 1676 Borša okr. Trebišov – 8. 4. 1735 Radosto, Turecko,
od 1906 pochovaný v Košiciach, sedmohradský vojvoda) mnohé osady v tejto územnej oblasti boli spálené a zanikli, zachoval sa jedine
Petrovec. Neskoršie bola formovaná vojenská hranica, ktorá do svojich medzí pojala aj Petrovec. Strediskom tohto nového vojenského
útvaru bol Futog, veľký feudálny majetok, súčasťou ktorého bol aj
Petrovec.

V prvej polovici 18. storočia došlo i k sťahovaniu Slovákov na Dolnú
zem. Futocké panstvo, jedno z najväčších v Báčke, kúpil Mihajlo Čarnojevič, člen známej rodiny Čarnojevičovcov. Keďže vo Futogu nemohol
nájsť dostatok pracovnej sily, poprosil svojho impopulátora – slobodníka, libertinusa s právom voľného pohybu Mateja Čániho, rodom z
Málinca, aby mu priviedol poddaných z Hornej zeme (Slovensko). Tento mu roku 1745 doviedol prvých slovenských prisťahovalcov do Báčky
na futocký majetok, kde im Čarnojevič ustúpil časť starej obce Petrovec, v ktorej vtedy sídlilo 19 srbských rodín. Pre zaujímavosť, Matej
Čáni je prapredkom pána Štefana Čániho, žijúceho dlhé roky v našej
obci Dunajská Lužná.
Keď sa Matej Čáni vracal na jeseň domov do Novohradu cez Peštiansku stolicu, kde bolo vtedy veľa slovenských osád, pravdepodobne
sa po jednotlivých dedinách zmieňoval o tom, že na jar budúceho roku
pôjde s Novohradčanmi do Báčky, a že kto chce, môže sa k nemu pridať. Tak sa aj stalo, a na jar 1745 prišli prví slovenskí osadníci Báčky na
futocké panstvo, na časť chotára Petrovec.
Spôsob zaľudnenia Dolnej zeme Slovákmi bol rôznorodý. Okrem
prvotných ilegálnych sťahovaní došlo neskoršie k organizovaným presunom, zavinených rozmanitými dôvodmi a činiteľmi. Všeobecne sa
počíta, že začiatkom 18. storočia sa na Dolnú zem v týchto sťahovavých presunoch premiestnilo vyše 40 000 slovenských rodín s okolo
200 000 dušami.
Ing. Tatiana Uličná
Pokračovanie tohto článku bude uvedené v nasledujúcom čísle LS
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Z HISTÓRIE – ERB NAD VCHODOM FARSKÉHO KOSTOLA
Pri návšteve katolíckeho farského kostola v Jánošíkovej, alebo pri prechádzke
popred neho si môžeme všimnúť zvláštny štukový reliéf nad hlavným vchodom. Má
tvar zdvojeného erbu a bol vyhotovený pri stavbe priečelia kostola ešte koncom 18.
storočia. Reliéf znázorňuje starší erb benediktínskeho opátstva na Hore sv. Martina,
ktorého opát bol zemepánom i staviteľom kostola. Nevieme, či erb mal byť aj farebne
doladený, avšak vieme podľa historických prameňov, ako môže farebne vyzerať. Podľa
heraldických pravidiel sa erb opisuje ,,z pohľadu držiteľa štítu“ – erbu, čiže akoby
zrkadlovo. Na pravom štíte na modrom poli je 5 červených sŕdc (3 v spodnej a 2 v hornej
časti), v strede zlatý nápis PAX (latinsky POKOJ). Na ľavom štíte na červenom poli na
tróne sediaca zlatá postava opáta s insígniami znázorňujúca sv. Benedikta – zakladateľa
rádu. Vedľa neho z oboch strán dvaja kľačiaci a modliaci sa mnísi, tiež v zlatej (žltej) farbe.
Klenotom erbu (vrchná ozdoba) sú opátske insígnie, čiže opátska mitra (prikrývka hlavy)
a berla (pastierske žezlo). Súčasný erb opátstva bol okolo roku 1870 čiastočne zmenený
a farebne sa odlišuje od pôvodného.
Mgr. Ladislav Jurányi,
Archív SAV

školský filmový projekt
Dňa 4. mája 2020 uplynulo už 101 rokov od tragickej smrti generála Milana Rastislava Štefánika.
Každý rok sa žiaci našej základnej školy pravidelne zúčastňovali slávnostnej spomienky na M. R.
Štefánika v evanjelickom kostole i vlasteneckej pochôdzky k jeho mohyle v Ivanke pri Dunaji. Aby
sme túto peknú tradíciu napriek pandémii neporušili ani tento rok, pripravili sme ju pre vás v
trošku inej podobe – vo forme
školského filmového projektu.
Na jeho realizáciu sme použili
podklady projektu Moja obec
Dunajská Lužná, na ktorom pracovali počas 3. a 4. ročníka žiaci
súčasnej 5.C.
Naše zvláštne poďakovanie patrí nahrávaciemu štúdiu Môlča
Records s.r.o., (za dovolenie použiť pieseň Slovenský raj), Mgr.
art. Stanislavovi Orechovskému
(autorovi Slovenskej smútočnej
hudby) a, samozrejme, aj pani
riaditeľke PaedDr. Ivete Slobodníkovej i pani Ing. Oľge Reptovej za to, že aj napriek pandémii
boli ochotné sa stretnúť a pomôcť nám pripraviť tento krátky
školský „film“.
Prajeme príjemné pozeranie!
https://youtu.be/-or1Gkufuzg

foto publikácia
Milí spoluobčania!
Skupina dobrovoľníčok má ambíciu pripraviť dokument fotografií z histórie života obce Dunajská
Lužná. Vydanie knihy je plánované
na september 2021 pri príležitosti
obecného podujatia Deň obce.
V mene pracovnej skupiny prosíme všetkých tých, ktorí sú ochotní
poskytnúť fotografie jednotlivcov,
rodín, skupín občanov, rôznych organizácií alebo fotografie z podujatí, aby ich priniesli na obecný úrad
pani Kučkovej (recepcia na prízemí),
tel. č. 02/40259818 čo najskôr. Po
ich zdokumentovaní Vám budú fotografie vrátené.
V prípade, že osobne nemôžete prísť na obecný úrad, volajte tel.
č. 0903 999 766 pani Valašíkovú
(Miestne kultúrne stredisko), ktorá
zabezpečí ich prebratie, naskenovanie a vrátenie majiteľovi.
Tiež prosíme, aby ste fotografie
označili potrebnými údajmi, ktoré
priblížia daný okamih – mená alebo
príležitosť a nevyhnutne rok.
Veríme, že tajomstvá Vašich rodinných albumov dotvoria históriu
pretavenú do pútavého fotografického príbehu našej veľkej Dunajskej
Lužnej.
redakcia LS
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Apríl – Mesiac lesov a Matka príroda
Akosi sa dnes nenosí to povestné APRÍL MESIAC LESOV, čo je na
škodu veci. Toto celoplošné, ba ľudové mládežnícke podujatie malo niečo
do seba. Stáli zamestnanci štátnych lesov nestačili v čase vegetačného
pokoja posadiť potrebné množstvo sadeníc lesných drevín, ktoré bolo
stanovené lesným hospodárskym plánom. Preto veľmi často vypomáhali
sezónni pracovníci. V úspešnej filmovej komédii Nevera po slovensky,
okrem vtipných pletiek, bol v krátkych záberoch ukázaný zmysel týchto
brigád.
Človek je súčasťou prírody od nepamäti. Postupne začal zasahovať
do jej prirodzenosti okrem iného aj umelo pestovanými lesmi, ktoré
evidujeme od čias panovania Márie Terézie. A čo ma s týmto obec
Dunajská Lužná spoločné? V centre obce v parku pri obecnom úrade
stojí „od nepamäti“ majestátny DUB LETNÝ. Jeho vek siaha až do čias
osvieteného vládnutia najznámejšej uhorskej panovníčky. O zápisky
z tejto doby sa zaslúžil banskobystrický lesník a geodet Jozef Dekrét
Matejovie.
V roku 2008 sa po mojom návrhu a návrhu pána Štefana Jurčíka, ktorý
bol v tom čase predsedom komisie životného prostredia, podarilo zaradiť
obecný skvost do zoznamu chránených stromov Štátnej ochrany prírody
Slovenskej republiky. Zároveň bolo zriadené aj semenište z tohto stromu.
“Potomkovia“ velikána sú zasadení ako pietne stromy v Priepasnom,
Terchovej, Kokave nad Rimavicou, ale aj ako strom pre pápeža Františka
vysadený za kaplnkou v časti Jánošíková, či dva exempláre v našej
evanjelickej farnosti pri príležitosti vzácnych cirkevných udalostí.
Z dôvodu vzácnosti tejto dreviny sme sa my, dobrovoľníci, rozhodli
v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR v spomínanom
parku pri obecnom úrade práve pod stáročným dubom zriadiť
mikrobiotop. Aby táto rozmanitosť živočíšnych a rastlinných druhov
v láskavom tieni obra spestrila náš pohľad na prírodu, a aby sme, idúc
okolo, vedeli vysvetliť malým deťom, že „kravička nie je modrá“ a „mlieko
a jahody sa nevyrábajú v markete“.
Preto, ak budete prechádzať okolo obecného úradu a zbadáte tam
nepokosenú časť, tak to nie je len taký zanedbaný kúsok zeme, ale vzácny
mikrobiotop.
Ešte niekoľko postrehov vo všeobecnosti o Matke – Prírode.
V dnešnej dobe virtuálneho sveta internetu strácame pojem o čase
a priestore. Všade vládne monokultúra (dlhodobé pestovanie jednej
kultúrnej rastliny na jednom pozemku), ktorá sa nám už mstí
prostredníctvom predávaných produktov v potravinových reťazcoch,
niekoľkoročným premnožením hraboša poľného, premnožením diviakov
a s tým súvisiace choroby.
Je najvyšší čas opäť sa vrátiť k rôznosti života. Príroda sa vie do istej
miery chrániť a obnoviť, ale proti nekonečným betónovým plochám,
lánom jednej plodiny, proti prehustenej leteckej doprave či proti
obrovskému množstvu chovu dobytka nezmôže sama nič.

Buďme opatrní aj v lete!
Podľa kalendárnych dní sa o chvíľu skončí jar a začne leto. Určite si
každý, v tomto jednom z najkrajších období, príde na svoje. Každý využíva tento čas na dovolenky a rekreáciu nielen doma, ale aj v zahraničí a
to za účelom oddychu. Spoločne môžeme obdobie leta charakterizovať
ako obdobie, počas ktorého prevládajú vysoké teploty, prevažne slnečné dlhotrvajúce dni, tropické noci a len málo, no za to intenzívne krátkodobé zrážky.
Ľudia čoraz častejšie túžia po tichu a pokoji. Útočisko im prináša
príroda. Podnikajú rôzne výlety do prírody, turistiku, prechádzky a iné
voľnočasové aktivity. Je dôležité, aspoň nachvíľu zastaviť sa pri jednej z
najobľúbenejších aktivít- návšteva lesa a s ňou spojené zakladanie ohňa
za účelom opečenia si nejakej maškrty. Všetci dobre poznáme výrok:
„oheň je dobrý sluha, ale zlý pán“. Z malého ohníka sa razom môže stať
nezastaviteľný živel, spôsobujúci obrovské materiálne i nemateriálne
škody.
Práve v tomto období príroda ukazuje svoje čaro, je to čas, kedy
dozrieva obilie, plodiny a iné siatiny. Poľnohospodári využívajú na ich
zber a spracovanie nielen ľudskú, ale čoraz častejšie technickú silu. Tá

Niekoľko rokov dozadu už nie je počuť taký intenzívny spev operencov,
bzukot včiel sa tiež vytráca. A „výchovný“ koncert žabích virtuózov sme
kedy mali možnosť navštíviť?? Systematicky vedome či nevedome sa
takto pripravujeme nielen o akustický a optický zážitok, ale hlavne
dramaticky ničíme to, čo sme povinní zanechať pre ďalšie generácie.
Príroda bude voči nám láskavá len dovtedy, kým bude môcť, a keď jej
uľahčíme samo-obnovu.
Na záver motto:
„Človek, skloň svoju šiju pred lonom prírody, iba tak môžeš naplniť
bázeň Hospodina.“
Ján Jandačka, zamestnanec hospodárskej správy OcÚ

dokáže urýchliť a zefektívniť ťažko vykonávanú prácu ľuďmi. Nesmieme
však zabúdať na to, že stroj je vždy len stroj. Práve on môže byť a je častou
príčinou vzniku požiaru napríklad pri žatevných prácach, kde sa intenzívne
využíva ich univerzálna pomoc. Pracovný stroj ako iniciátor požiaru, ale aj
zdroj horľavých látok, suché a teplé počasie ako jeho „morálna podpora“
a najmä obrovské polia, ako ďalší zdroj horľavej látky. Je potrebné si uvedomiť, že ochrana úrody pred požiarmi sa týka všetkých nás. Preto by sme
mali byť v tomto období mimoriadne opatrní a ostražití.
Na zvýšené požiarne nebezpečenstvo treba upozorniť aj deti. Tie sa
práve počas prázdnin pohybujú v blízkosti polí, stohov, pasienok a lúk bez
dozoru. Častokrát sa pritom ich konanie stáva príčinou vzniku požiaru a
následne sa ony samy môžu stať obeťou svojho konania. V snahe rýchleho
uhasenia požiaru dochádza k ujme na ich zdraví.
V závere je potrebné zdôrazniť a „podčiarknuť“, predovšetkým v tomto letnom období, správajme sa zodpovedne voči svojmu okoliu. Či už sa
človek nachádza v lese, na poliach alebo lúkach, je dôležité uvedomiť si
dôslednosť svojho úmyselného i neúmyselného konania. Veríme, že všetci
si prajeme vidieť v našom chotári krásne zlatisté lány obilia, žlté strniská
a lesy plné života.
por. Ing. Ondrej Russin
OR HaZZ v Pezinku
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Mládež a ženy OFK Dunajská Lužná v čase koronavírusu
Nikto z trénerov, hráčov a ani rodičov netušili, že v druhý marcový týždeň sa na dlhší čas zastaví tréningový proces mládežníckych
družstiev a žien OFK Dunajská Lužná. Práve sa rozbiehala totiž príprava družstiev vo vonkajšom prostredí.
Epidémia koronavírusu však všetko stopla. Poslala deti a mládež
zo škôl domov, uzavreli sa všetky športoviská. Obava z rýchleho šírenia tejto nákazy, a najmä prijaté opatrenia predstaviteľmi štátu,
paralyzovali aj futbalovú činnosť OFK.
Naši tréneri využili naplno moderné prostriedky a svojim hráčom posielali cez sociálne siete inštruktážne videá jednotlivých futbalových cvičení a tzv. domáce futbalové úlohy.
Prvé poľavenie opatrení Úradu verejného zdravotníctva umožnilo začať tréningový proces na začiatku mája 2020 už na futbalovom
ihrisku, avšak so zachovaním prísnych hygienických a epidemiologických zásad. Mohlo sa trénovať len v skupinách do 5 hráčov, nesmelo
sa ísť do kontaktov a po tréningu sa všetky pomôcky zodpovedne
dezinfikovali.
Po ďalších dvoch týždňoch všetky mládežnícke družstvá (U19,
U17, U15. U13, U11, U9, U8, U7, Dievčatá) a náš tím žien uvítali ďalšie úľavy z opatrení, kde už mohla byť v tréningu použitá hra, súboje,
a bolo vidieť, ako nám to všetkým chýbalo!
Hráči a hráčky mládežníckych družstiev spolu s rodičmi veria, že
sa to všetko ustabilizuje a že sa budú môcť naďalej rozvíjať vo futbalovej hre vo svojich družstvách v ďalšej sezóne 2020/21.
Marián Janšák,
šéftréner OFK Dunajská Lužná
a Juraj Jánošík, člen výboru OFK Dunajská Lužná

Auto nie je výklad

HENKY Riders HĽADÁ NOVÝCH BIKEROV DO SVOJHO TÍMU

KDE?
Rekreačná ulica (pri hrádzi) Dunajská Lužná

KEDY?

Každý utorok a štvrtok od 17.00 – 18.00 h.

Máš pozitívny vzťah k športu? Chceš spestriť svoj život a vychutnávať
si aktívne dni počas celého roku? Vezmi svoj bike, kamošov
a príď sa pozrieť, zajazdiť si na náš tréning.
HENKY Riders buduje nové bikecentrum, ktoré môžu aktívne
využívať športoví nadšenci, deti, tínedžeri, dospelí, rodiny s deťmi,
firmy. Náš tím jednoducho nepozná vekovú hranicu. Na jazdcov
nekladieme žiadne fyzické podmienky, u nás má šancu každý.
Viac info:
0902 657 320 Linda
0904 515 012 Henky
email: henkyriders@gmail.com

Opätovne sa v okrese Senec vyskytli
prípady krádeže osobných vecí z motorových vozidiel, kedy zlodeji využili
nepozornosť majiteľov áut. V tejto
súvislosti polícia apeluje na občanov,
aby dodržiavali ich odporúčania:
• nezabúdajte na riadne uzamknutie
svojich motorových vozidiel a ani v prípade letných  horúčav nenechávajte na
svojich vozidlách pootvorené okná.
• pri každom opustení vozidla si v
žiadnom prípade nenechávajte svoje
kabelky, mobily, doklady a  iné cenné
veci na sedadlách, pod sedadlami či
iných viditeľných miestach vozidla, čo
neujde pozornosti číhajúcemu zlodejovi
a spôsobí škodu na vašom majetku.
(z tlačovej správy Ministerstva vnútra SR)
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Záclony a závesy
S našou ponukou prídeme
až k Vám domov.

Ponúkame:
predaj záclon a závesov
krajčírske práce spojené
s úpravou záclon a závesov
predaj a montáž rôznych
závesných systémov

0905 896 838 info@inglory.sk
www.inglory.sk
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