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a už vôbec nie s občianskou vybavenosťou. Som rád, že v tejto veci mám podporu aj od poslancov obecného zastupiteľstva.
Za ostatných deväť rokov sa obci podarilo vybudovať a dať do užívania 3 materské školy
– štvrtá je v štádiu stavebného povolenia, podarilo sa vybudovať 2 budovy základnej školy –
na tretiu v hodnote cca 4 milióny máme právoplatné stavebné povolenie. Nepoznám obec,
kde by mali v časovom úseku obdobné investície. Štatistický a demografický vývoj ukazujú, že
v školskom r. 2021 – 2022 budú aj tieto priestory plne využité. A to je iba zlomok potrebnej
občianskej vybavenosti pre tak veľký počet obyvateľstva.

Vážení spoluobčania, milí priatelia,
dovoľte, aby som sa vám opäť prihovoril
formou obecného periodika a podal niekoľko
informácií o dianí v obci.
V krátkosti sa vrátim k pandémii Covid –
19, ktorý má výrazný vplyv na dianie v obci.
Či už je to výrazné krátenie podielových
daní, alebo rôzne bezpečnostno-hygienické
opatrenia, resp. obmedzenia, ako napr. používanie ochranných rúšok na celom obecnom úrade pre návštevníkov, ale i zamestnancov, dodržiavanie nariadení hlavného
hygienika, dezinfekcia autobusových zastávok, detských ihrísk a pod.... Mrzí ma, že sme
museli zrušiť niektoré obľúbené kultúrne
akcie – naposledy aj Deň obce. I keď sme boli
schopní dodržať technicky všetky požadované opatrenia, neboli sme schopní zabezpečiť
disciplínu jednotlivcov (ochranné rúška, rozostupy,...). Moje poďakovanie patrí celému
organizačnému štábu. Ďalším vážnym dôvodom je aj počet pozitívnych v našej obci.
K dnešnému dňu (8.9.2020) je to 18 pozitívnych a 4 vyliečení. Tieto údaje sú verejne
dostupné na www.ruvzba.sk. Mnohí sa na
mňa obraciate s otázkou, o koho sa jedná,
v ktorej lokalite alebo dome dotyční bývajú.
Takéto informácie podliehajú utajeniu – teda
nie je možné ich zverejňovať.
V týchto dňoch obec v zmysle nariadenia
Štatistického Úradu Slovenskej republiky dokončuje sčítanie domov a bytov. Tieto údaje
budú slúžiť ako podklad na sčítanie obyvateľstva v r. 2021. S radosťou konštatujem,
že naša obec v rámci Bratislavského kraja je
druhá najlepšia v kvalite aj v kvantite zozbieraných údajov. K dnešnému dňu (7.9.2020)
má obec 7 472 obyvateľov s trvalým pobytom. Predpokladali sme, že fyzicky je to cca
10 tisíc. Aké však bolo moje prekvapenie,
keď sme narátali 4 tisíc domov a bytov, čo
predstavuje cca 12 tisíc fyzicky prítomných
osôb, a to i napriek tomu, že obec už siedmy rok „neotvára“ nové lokality určené na
výstavbu. Ťažko si čo i len predstaviť, keby to
bolo inak. Napríklad len za ochrannou hrádzou v katastrálnom území Nové Košariská
a Jánošíkova by malo pribudnúť 2 tisíc obyvateľov. Obec by nestačila s infraštruktúrou,

Okrajovo sa dotknem ešte zberného dvoRampa na zbernom dvore
ra. Iste ste si všimli, niektorých to aj zarazilo,
že vstup na zberný dvor je zabezpečený rampou, ktorú je možno otvoriť len elektronickým
čipom. Tento čip je pridelený každému obyvateľovi, ktorý platí poplatok za vývoz komunálneho odpadu (bez ohľadu na trvalý pobyt). Týmto
opatrením, ktoré stále vylepšujeme, je možné
zistiť, kto koľkokrát využil služby zberného dvora. V budúcnosti pribudne aj evidencia druhu
odpadu. A čo je dôležité, tento systém selektuje aj „neoprávnené“ pokusy – hlavne u právnických osôb, ktoré sa snažia zneužívať priestory zberného dvora. Stáva sa napríklad, že podnikateľ, ktorý si nechá zaplatiť za vývoz a skladovanie odpadu u fyzickej osoby, sa snaží tento
uložiť bezodplatne, pričom použije svoj čip určený výlučne pre jeho rodinu. Vývoz odpadu zo
zberného dvora, samozrejme, nie je zadarmo a skladajú sa naň všetci platcovia za komunálny
odpad. Ďalšia moja požiadavka v súvislosti so zberným dvorom: Je na vás, vážení spoluobčania,
aby ste si nezamieňali zberný dvor so smetiskom. Česť a chvála obyvateľom, ktorí dodržujú
pravidlá zverejnené na stránke obce https://www.dunajskaluzna.sk/obcan/odpadove-hospodarstvo/zberny-dvor-v-dunajskej-luznej-1/, kde je presný zoznam komodít, čo je/nie je možné
skládkovať. Prosím, aby ste dodržiavali aj usmernenie personálu na zbernom dvore. Však ten
náš patrí k najlepšie prevádzkovaným a udržiavaným v okrese Senec – a chceme ho mať taký aj
v budúcnosti.
obec
Záverom môjho
Areál bývalej traktorovej
Dunajská
príspevku chcem instanice
Lužná
formovať, že obecné
zastupiteľstvo schválilo kúpu pozemkov
aj s budovami na
mieste, kde kedysi sídlila strojno-traktorová
stanica poľnohospodárskeho
družstva
(pozri obr.) Pozemok o
výmere 11 585 m2 sme
kúpili za 850 tis €. –
teda 73,37 € za m2.
Zápis vkladu na katastri prebehol 3. 8.
2020. Verím, že toto
lukratívne
miesto,
smelo ho môžeme nazvať centrum obce, si
zaslúži zmysluplnejšie
využitie ako hromadnú bytovú výstavbu.
Milí spoluobčania, vzácni priatelia,
dovoľte, aby som
Vám poprial krásnu
jeseň – prechádzky
jesennou
prírodou
sú nenahraditeľné,
a hlavne prajem pevné zdravie – lebo bez
neho sú nám svetské
statky k ničomu.
S úctou
Štefan Jurčík,
starosta obce
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Letná škola v ZŠ Dunajská Lužná
Naša ZŠ na konci školského roka
využila možnosť prihlásiť sa medzi organizátorov letnej školy. Pani
,,družinárky“, ako sa pani vychovávateľky medzi verejnosťou nazývajú, chceli takto aspoň trochu odbremeniť rodičov, ktorí počas pandémie Covidu-19 vyčerpali väčšiu časť
svojej dovolenky a na prázdniny
svojich detí im ostalo dovolenky žalostne málo.
Náš pôvodný úmysle zriadiť
letnú školu hneď začiatkom prázdnin sme najprv museli zrušiť, lebo
ministerstvo finančne podporovalo
iné termíny. Myslím, že sme urobili
dobre, lebo spomedzi všetkých škôl
v Bratislavskom kraji bolo podporených iba 12 škôl, a naša bola medzi
nimi. Vďaka peknému finančnému
príspevku sme mohli pre deti zakúpiť medaily, športové i výtvarné
potreby, zorganizovať výlety a zabezpečiť hygienické a dezinfekčné
potreby.
Letná škola sa realizovala v čase
od 17. do 21. augusta 2020. Určená
bola pre žiakov 1. až 4. ročníka. Do
letnej školy sa celkovo prihlásilo 80
detí, ktoré boli zaradené do piatich
pracovných skupín. Vzdelávanie sa
uskutočňovalo formou zážitkového
a tvorivého učenia.
Cieľom letnej školy bolo okrem
zábavy aj pomôcť vyrovnať rozdiely vo vedomostiach a zručnostiach
žiakov, ktoré vznikli v dôsledku prerušenia vyučovania počas dištan

čného vzdelávania. Žiaci mohli počas prázdnin zmysluplne tráviť dni,
lebo čas im vypĺňali aktivity prispôsobené veku a potrebám žiakov.
Aktivity sa realizovali v čase od
7.30 h ráno do 16.00 h popoludní
v priestoroch E-bloku v Základnej
škole Dunajská Lužná. Pre žiakov
bolo zabezpečené stravovanie
v školskej jedálni.
V dopoludňajších hodinách si
žiaci hravou formou opakovali učivo
zo slovenského jazyka a matematiky. V popoludňajších hodinách aktívne oddychovali pri pohybových
aktivitách či florbale. Každý deň
sa venovali iným kreatívnym aktivitám. Medzi ne patrilo napríklad
hľadanie pokladu či výroba indiánskych totemov. Zaujímavou aktivitou pre deti bola aj návšteva Malkia
parku, kde mali možnosť obdivovať
rôzne zvieratá a prizerať sa ich kŕmeniu. Domov, do detských izbičiek
si priniesli rôzne škatuľky a maľované kamene, ktoré si vlastnoručne
vyzdobili. Nejeden rodič bol obdarovaný zaujímavým príveskom na
kľúče či náramkom alebo náhrdelníkom z korálok. Dvere blokov v areáli
základnej školy deti vyzdobili venčekmi vlastnej výroby s jesennou
tematikou.
O tvorivý a zmysluplný priebeh
činnosti sa postarali pani vychovávateľky Mária Richterová, Viera
Kollárová, Janka Revická, Renáta
Poláková, Mgr. Lenka Čisáriková,

Deti pri aktivitách v letnej škole

Už sú chobotničky hotové

Mgr. Andrea Violová, Mgr. Lenka Kasperová, Renáta Rigová,
Iveta Rusnáčiková, Mgr. Monika Mogrovicsová a Mgr. Stanislava Valachovičová. Vďaka patrí aj vedeniu školy za podporu tejto
myšlienky. Najmä vedúcej Školského klubu detí Kataríne Blizniakovej, ktorá s dievčatami z družiny celé podujatie organizovala.
Najkrajším výsledkom letnej školy bola spokojnosť, úsmev
a radosť detí s akou pobyt absolvovali.
Viera Kollárová, zástupkyňa ŠKD

Opäť v našej škôlke
,,Vitajte v škôlke všetci, veľkí aj maličkí , tešíme sa na vaše usmievavé tváričky“

Po letných prázdninách sa brány našej materskej školy opäť otvorili
2. septembra 2020. Bol to veľký deň pre deti, ktoré v sprievode svojich
rodičov prvýkrát prekročili bránu materskej školy, ale aj pre našich „starých
škôlkarov“, ktorí sa opäť vrátili k svojim kamarátom a hračkám.
Deti sa príchodom do materskej školy dostávajú do nového sociálneho
prostredia s rozmanitými sociálnymi vzťahmi a menia svoj spôsob života.
Aj tento školský rok sú v triedach evidentné rozdiely v tom, ako je dieťa
sociálne a emocionálne vyspelé pre pobyt v materskej škole.
Náš výchovno‐vzdelávací proces počas celého školského roka dopĺňa
rodinnú výchovu a je zameraný na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.
Verím, že na všetky deti v našej materskej škole čakajú nové príležitosti
na sebazdokonaľovanie v rôznych, doposiaľ možno neznámych, oblastiach.
Všetci sme zvedaví, čo Vám i Vašim deťom, ale i nám zamestnancom
materskej školy nový školský rok prinesie.
Preto chcem všetkým zaželať veľa zdravia, vzájomnej tolerancie a mojim kolegynkám v tejto krásnej a zároveň náročnej profesii najmä veľa trpezlivosti.
V každom prípade najdôležitejšie bude, aby všetky deti boli v našej materskej škole spokojné.
Milka Hubertová, riaditeľka materskej školy

Detské šantenie začiatkom leta
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Nový školský rok 2020/21 a jeho výzvy
Napriek začínajúcej druhej vlne pandémie koronavírusu bol dňa 02. septembra 2020 v zmysle usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
tradičným spôsobom otvorený nový školský rok 2020/21. Vedenie školy postupovalo pri príprave prvých týždňov vyučovania v zmysle daných opatrení, a tak žiaci
dodržiavajú všetky dané hygienické štandardy pre túto zvláštnu dobu (prekrytie
horných dýchacích ciest rúškami, dezinfekcia priestorov, ranný filter merania
teploty, dezinfekčné prostriedky). Skutočne nikto nevie, ako sa to vyvinie ďalej.
Rada školy spolu s vedením ZŠ Dunajská Lužná verí, že nebude potrebné pristúpiť
k dištančnému vzdelávaniu, lebo vyučovanie v triedach a kontakt učiteľa so žiakmi
je nenahraditeľný!
Aj v tomto školskom roku nás všetkých zainteresovaných (ZŠ, obec, Rada školy)
čaká dôležitá práca na rozširovaní priestorov a kapacít našej ZŠ. V októbri 2019
bola uznesením OZ Dunajská Lužná zriadená pracovná skupina pre prípravu projektu rekonštrukcie budovy bloku G ZŠ Dunajská Lužná, v ktorej aktívne pracovali
až do začiatku pandémie (4 zasadnutia od decembra 2019 do februára 2020):
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 spolu s architektmi Ing. Mariánom
Daučíkom a Ing. Štefanom Hricom. Súbežne sa predstavitelia našej obce zúčastňovali konzultácií na BSK, aby tento projekt rozšírenia kapacity priestorov ZŠ Dunajská Lužná bol dobre pripravený na financovanie z fondov a výziev EÚ. Veľký
podiel na zaradení tohto nášho projektu do financovania cez výzvy BSK mal hneď
na začiatku poslanec BSK PaedDr. Juraj Jánošík.
V akom stave je projekt dnes? Podľa informácií od pána starostu Štefana Jurčíka, ktoré sprostredkovali zamestnanci referátu investičnej výstavby (p. Hudák
a p. Píš), bolo dňa 07. júla 2020 vydané stavebné povolenie (právoplatným sa stalo 15. 07. 2020 – všetci účastníci konania sa vzdali odvolania). Od 17. júla 2020 je
dokumentácia projektu spolu so stavebným povolením na Úrade BSK, kde sa 28.
júla 2020 uskutočnilo stretnutie ohľadom financovania projektu. V súčasnosti sa
čaká na výzvu BSK na predloženie žiadosti na dotáciu, prebieha detailná externá
kontrola projektovej dokumentácie a rozpočtu, aktuálne sa pripravujú podklady
na zahájenie verejného obstarávania pre výber generálneho dodávateľa stavby
a technického dozoru.
Rada školy už teraz ďakuje každému, kto pracuje na tomto dôležitom diele
rozširovania kapacity ZŠ.

Jedáleň bývalej administratívnej budovy JRD

Rada školy sa teší, že sa od začiatku nového školského roka žiaci vzdelávajú a učia tradičným spôsobom v škole a vo svojich triedach, pričom verí, že to
tak zostane po celý tento školský rok.
Rada školy aj v novom školskom roku 2020/21
chce hájiť záujmy žiakov, ich rodičov a zamestnancov
školy a prispieť svojím dielom k tomu, aby bol zaujímavý, úspešný a v prospech celej ZŠ Dunajská Lužná.
JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak, predseda RŠ

SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021
V súčasnosti prebieha najrozsiahlejšie štatistické zisťovanie – projekt SČÍTANIA OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021 (SODB 2021).
SODB 2021 je súčasťou celosvetového programu populačných, domových a bytových zisťovaní uskutočňujúcich sa pod záštitou Európskej únie
a Organizácie Spojených národov. Na Slovensku má viac ako 100-ročnú tradíciu. V EÚ sa realizuje vo všetkých členských štátoch v referenčnom roku
2021. Základné výsledky SODB 2021 budú zverejnené do konca roku 2022 a výsledky pre medzinárodné porovnania EÚ krajín najneskôr do konca
roku 2024. Informácie k SODB nájdete na adrese www.scitanie.sk.
Podmienky upravuje osobitný zákon č. 223/2019 o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a opatrenia Štatistického úradu SR (ŠÚ SR).
Sčítanie je jedinečné svojou online elektronickou formou v prvej aj druhej fáze. Na oboch fázach veľmi úzko spolupracuje ŠÚ SR s miestnymi
samosprávami.
1. fáza projektu – Sčítanie domov a bytov v období od 1. júna 2020 do 12. februára 2021.
V auguste 2020 pokračovala prvá fáza - k 31. 8. 2020 pokročilo sčítanie domov a bytov a je editovaných už takmer 47 % bytov.
Obyvatelia sa na sčítaní domov a bytov nezúčastňujú. S údajmi v obciach pracujú výlučne zaškolené osoby, ktoré majú prístup do systému.
Aké informácie prinesie sčítanie domov a bytov?
 koľko bytov a domov na Slovensku pribudlo  prehľad o formách vlastníctva bytov  počet a podiely neobývaných bytov v regiónoch  ako
obyvatelia Slovenska bývajú, či preferujú za poslednú dekádu menšie byty, alebo naďalej väčšie, a ako sa táto preferencia líši podľa regiónov  nové
podrobnejšie informácie o obnove budovy z pohľadu obvodového plášťa, strechy a okien  informácia, koľko podlažné domy u nás prevládajú  napojenie bytov na vodu, plyn a kanalizáciu  prehľad o zdrojoch tepla, aj to, či centrálne zásobovanie teplom víťazí nad potrebou vlastného kúrenia.
Ako napríklad môže Slovensko využiť údaje zo sčítania?
 na plánovanie novej infraštruktúry a budovanie ciest  na plánovanie budovania nových materských škôl, predškolských zariadení a základných škôl  na plánovanie zriadenia nových stacionárov pre dôchodcov  na plánovanie budovania nájomných bytov a ich reálnu potrebu v konkrétnych regiónoch SR.
2. fáza projektu – Sčítanie obyvateľov bude v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021.
Výňatok z tlačovej správy ŠÚ SR
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30. VÝROČIE NAŠEJ ZUŠ A JEJ SÚČASNOSŤ
Základná umelecká škola v Dunajskej Lužnej je škola s 30-ročnou tradíciou umeleckého vzdelávania. Jej cieľom je poskytnutie uceleného stupňa
základného vzdelania vo zvolenom umeleckom odbore a vychovávať mladého študenta schopného vlastného kultivovaného prejavu s rozvinutou
schopnosťou preniknúť do výrazu a štruktúry umeleckého diela. Dosahuje
ho plánovitým riadením hudobno-výchovného procesu.
Naša ZUŠ venuje osobitnú starostlivosť každému žiakovi, jeho zameraniu
a individuálnym schopnostiam podľa školského vzdelávacieho programu.
Poskytuje mu možnosť rozvíjať svoje nadanie v niektorom zo študijných zameraní od predškolského veku až po dospelosť. Učí ho schopnosti tvorivo
vypĺňať svoj voľný čas kreatívne, pôsobí tým na rozvoj a formovanie jeho
osobnosti a pomáha mu uplatniť sa v praxi. Plány štúdia umožňujú i prípadnú prípravu žiakov k ďalšiemu vzdelávaniu na stredných, vyšších odborných i vysokých školách umeleckého smeru. Výučba v ZUŠ je organizovaná
ako systematické dlhodobé umelecké vzdelávanie a pedagogický zbor tvoria odborne kvalifikovaní profesionáli v odbore umenia. Žiaci sú prijímaní
po úspešnom zvládnutí talentových skúšok. Vlastná výučba je členená do
dvoch stupňov štúdia. Prvý stupeň sa skladá z prípravného ročníka, prvej a
druhej časti. Spolu tvoria deväť až desať rokov základného umeleckého štúdia. Druhý stupeň je v trvaní ďalších štyroch rokov a je už na úrovni strednej
umeleckej školy. Výučba prebieha v popoludňajších hodinách a vyučuje sa v
štyroch umeleckých odboroch.
Hudobný odbor ponúka možnosť hry na širokú paletu hudobných nástrojov, od klávesových, sláčikových, strunových, dychových až po prirodzený spevný prejav ľudského hlasu. Je to odbor individuálneho vyučovania,
každý žiak má so svojím pedagógom dohodnuté svoje hodiny. Okrem individuálnych hodín hry na daný hudobný nástroj, kde sú žiaci vedení k poznaniu
umenia hudobnej interpretácie a tvorby, je povinnou súčasťou štúdia hudobného odboru i predmet hudobnej náuky. Štúdium hudobnej náuky je nevyhnutný pre pochopenie hudby ako umenia v celku. Zaoberá sa podstatou
hudby a jej pôsobenia na človeka. Hudobná náuka je predmet kolektívneho
vyučovania, stretávajú sa na nej žiaci rovnakého ročníka štúdia na rozličných
hudobných nástrojoch. Je zameraná na vnímanie hudby, jej štruktúru, zákonitosti a formy. Naučí žiaka chápať hudobnú reč, predstavivosť a pamäť,
a tým sa aktivizuje a zdokonaľuje hudobné cítenie. Je povinnou súčasťou
vyučovania v hudobnom odbore. Naši žiaci hudobného odboru pravidelne
vystupujú na interných a verejných koncertoch, zúčastňujú sa na vystúpeniach organizovaných obcou. Sú pripravovaní na celoštátne a medzinárodné
interpretačné súťaže.
Od klasického prednesu po moderné herectvo, tak by sa dala charakterizovať náplň práce nášho literárno-dramatického odboru. Je určený pre
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žiakov, ktorí majú prostredníctvom hier a cvičení záujem
rozvíjať svoju fantáziu, tvorivosť, schopnosť koncentrácie a komunikačnú zručnosť. Hlavnou náplňou výučby
sú tvorivé dramatické hry, etudy a improvizácie. Behom
štúdia sa žiaci zoznámia s rôznymi divadelnými technikami a zručnosťami. Tieto im pomáhajú v komunikácii a ku
schopnosti empatie.
V tanečnom odbore deti najprv zvládajú základnú
pohybovú výchovu postupne až po prvky klasického,
moderného, ľudového tanca, a aj tancov iných národov.
Ponúkame žiakom pomocou hudby a pohybu vnímať
a pochopiť fungovanie vlastného tela a pohybového
aparátu, vedieme ich k správnemu držaniu tela, k zapájaniu jednotlivých partií tela do pohybu, ktorý vyjadruje
určité nálady, myšlienky a má estetický výraz. Kladieme tiež dôraz na rozvíjanie detskej fantázie, pohybovú
techniku a súčasne pestujeme a posilňujeme u žiakov
vnútornú citlivosť, vnímavosť, predstavivosť, hudobné
a priestorové cítenie a samostatnú tvorivosť. Naše tanečné oddelenie v priebehu školského roka organizuje
verejné vystúpenia, zúčastňuje sa na celoslovenských
tanečných festivaloch, sústredeniach a na obecných akciách.
Výtvarný odbor zoznámi žiakov v priebehu ich štúdia so základmi kresby, maľby, grafiky a tiež s dejinami
výtvarného umenia. Vo výučbe kladieme dôraz na rozvíjanie detskej fantázie v plošnej a priestorovej tvorbe,
vedieme žiakov k originálnemu výtvarnému prejavu
a k odvahe vymýšľať si a uskutočňovať vlastné postupy.
V rámci výtvarnej kultúry žiaci navštevujú zaujímavé výstavy a zúčastňujú sa najrôznejších celoštátnych a medzinárodných výtvarných súťaží.
Naša ZUŠ spolupracuje so základnou školou, materskými školami, farnosťami a inštitúciami v obci Dunajská
Lužná i mimo nej. Vychádzame z uvedomenia si faktu,
že intenzívny vzťah k umeniu má trvalý vplyv a významne ovplyvňuje atmosféru v kultúrnom živote regiónu.
Cieľom umeleckého školstva je vychovávať poslucháčov
hudby, dramatického umenia, prijímateľov výtvarného
a tanečného umenia prostredníctvom výchovy umením,
k umeniu a pre umenie.
Renáta Birová
riaditeľka ZUŠ

Program „Štyri ročné obdobia”
v podaní tanečníkov ZUŠ 2018 – 2019
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V Y H L Á S E N I E O Z k 75. výročiu odsunu karpatských Nemcov
My, volení zástupcovia obce Dunajská
Lužná, vyjadrujeme úprimné presvedčenie,
že naša obec ťaží z dedičstva všetkých etník,
ktoré na jej území spolunažívali či spolunažívajú. Národnostnú pestrosť a pluralitu považujeme za jeden z našich najväčších kultúrnych pokladov a hrdo sa k nej hlásime. Niet
väčšej úcty voči tomuto vzácnemu historickému priateľstvu, než jeho zveľaďovanie a
prehlbovanie.
Pri skúmaní dejín územia našej obce nemôžeme zabudnúť, že popri našich slovenských predkoch osídľovali priestor Slovenska
aj príslušníci iných národov. Významné miesto medzi nimi patrí nemeckým osadníkom,
ktorí na pozvanie uhorských panovníkov prichádzali už od dvanásteho storočia do našich
krajov. Generácie nemeckých ľudí s ich zručnosťou, vzdelanosťou a pracovitosťou zanechali na našom území hmotné i duchovné
pamätníky a tie sa stali nerozlučnou súčasťou nášho kultúrneho bohatstva. Po stáročia
žili naše národy pospolu, znášali dobré i zlé
stránky spoločného osudu vo vzájomnej spolupráci a symbióze.

Odsun Karpatských Nemcov z Československa, Poľska a Maďarska po 2. svetovej vojne kodifikovali víťazné mocnosti v článku 13
Postupimskej dohody. Takisto Košický vládny
program česko-slovenskej vlády deklaroval
odňatie štátneho občianstva Nemcom s výnimkou aktívnych antifašistov. Tak sa vyše 32
tisíc Karpatských Nemcov po násilnom sústredení v pracovných táboroch v Petržalke,
Novákoch a Poprade stalo obeťou deportácií do oboch častí rozdeleného Nemecka. Je
zvlášť poľutovaniahodné, že touto fázou odsunu boli postihnutí zväčša nevinní pracovití
ľudia. Títo naši nemeckí spoluobčania trpeli
za tých, ktorí v mene nemeckej menšiny na
Slovensku slúžili nacizmu.
Prešlo 75 rokov, mnohé rany preboleli,
zrodili sa nové generácie v nových podmienkach.
My, predstavitelia obce Dunajská Lužná,
odsudzujeme princíp kolektívnej viny, nech
by sa zdôvodňoval akýmikoľvek argumentmi.
Uvedomujeme si, že evakuáciou a následným vyhnaním nemeckých spoluobčanov
Slovensko i naša obec stratili etnickú skupi-

nu, ktorá po stáročia tvorila súčasť spoločného civilizačného úsilia a významne sa podieľala na pestrosti kultúrneho koloritu našej
obce i krajiny.
Preto v tomto čase, kedy si pripomíname
krivdy a strasti spôsobené našim rodinným
príslušníkom, priateľom a spoluobčanom nemeckého pôvodu, sa naše myšlienky upínajú
osobitne k nim. S tými najúprimnejšími pocitmi súcitu a ľútosti.
Vnímame, že nútené pozbavenie domova
a majetku len na základe národnosti a jazyka
je odsúdeniahodným a tragickým zásahom
do života každého človeka a nemožno ho
ospravedlniť žiadnymi okolnosťami.
Vyjadrujeme našim rodákom, ktorí boli
nútení opustiť svoje domovy, spolupatričnosť s ich dávnou bolesťou, a dúfame, že si
tak pomôžeme navzájom zahojiť veľké rany
minulosti. Pretože odpustenie hojí a porozumenie lieči.
Dunajská Lužná, 27.8.2020

Spomienková slávnosť v rodnej obci Košariská a v družobnej obci Priepasné
pri príležitosti 140. výročia narodenia gen. Dr. M. R. Štefánika
Tradične už niekoľko rokov v deň výročia narodenia M. R. Štefánika, 21. júla ráno,
sa vydávajú na cestu poznávať našu históriu
členovia a sympatizanti Spolku rodákov M. R.
Štefánika.
Prvá zastávka bola v Priepasnom. Medzi
občanmi obce Priepasné boli zástupcovia susedných obcí a miest, a aj župan, pán Baška,
náš starosta, pán Jurčík, ako aj predstavitelia
ECAV na Slovensku. Po krátkej spomienkovej
slávnosti sme sa presunuli na Košariská, kde
sme sa zúčastnili spomienkových Služieb Božích a kladenia kvetov pred rodným domom.
Zhromaždenie účastníkov sme osviežili našimi
bledomodrými tričkami s podobizňou M. R.
Štefánika, ale aj členovia vo vyšívaných košeliach. Odzneli prejavy a príhovory – niekoľko
čistých, krátkych a jasných slov – prezidentky
SR, predsedu parlamentu SR, predsedu vlády
SRa na začiatku starostu obce Košariská. Na
obed sme cestovali opäť do obce Priepasné.
Po občerstvení sme sa odobrali na dvor, kde
rastú stromy priateľstva-duby, a v polkruhu

Ešte spev pred odchodom

sme zaspievali spoločnú hymnu priateľstva
Na Kráľovej holi.
Po obede sme nemohli vynechať návštevu mohyly – na Bradle, ktorá je posledným odpočinkom nášho rodáka spolu s jeho
talianskymi priateľmi. Počasie nám prialo
a zažili sme nezabudnuteľné chvíle pri pohľadoch na všetky strany z mohyly. Na Košariská
sme sa vrátili v čase, keď bol v plnom prúde
program koncertu „Veriť, milovať, pracovať“...
lásky M. R. Štefánika. Po programe si mohli
účastníci prezrieť výstavu Reflexie domoviny,
v ktorej sme zaznamenali staronový obraz
o živote M. R. Štefánika a o jeho vzťahu k rodnému kraju, ku Slovensku.
Za fotodokumentáciu vďaka pani Tesárikovej. Môžete si ju pozrieť na webovej stránke
našej obce v časti Kultúra a organizácie. Putovanie za históriou sa uskutočnilo aj vďaka
poskytnutej finančnej podpory MF SR a občerstveniu CZ ECAV Košariská – Priepasné.

Účasť na službách božích

Oľga Reptová, autorka foto: A. Tesáriková

Posledný pozdrav z Bradla

O. Plačková, I. Fajnor a O. Reptová
pred hrobmi rodičov M. R. Štefánika

Pred pietnym aktom v Priepasnom – vďaka!
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Povodeň 1965
Povodne sú v dejinách ľudstva ich neoddeliteľnou súčasťou. Najznámejšia je
biblická potopa sveta, kde hlavnou postavou je Noe so svojou Archou. My ako
šarvanci sme si ani neuvedomovali závažnosť tejto situácie. Zaujali nás staré štrkovne, v ktorých sa objavila voda, tu začínali naše prvé plavecké znalosti. V tom
čase mať plávajúce koleso, alebo vestu? Kdeže, prím mali deti, ktorých rodičia
robili v dielni JRD a mali duše z traktora. O vodu sa s nami delila aj vodná hydina. Gagot sprevádzal naše plavecké pokusy. Voda mala všelijakú farbu, prevažne prevládala zelená. Nevedeli sme, čo sú to sinice, nikto neochorel. Ešte jeden
obraz mi utkvel v pamäti. V tom čase sa po dedinách vykupovala hydina. Naša
mama dostala za 10 husí 1 000 korún, a to bola vtedy trojmesačná výplata v JRD.
Skrátka, bol to taký peniaz, že nebola rodinná udalosť, kde by sa nespomenulo
na tento zárobok.
Zatiaľ čo v jednej časti žitného ostrova priniesla úžitok, značná časť sa ocitla v apokalypse Dunaja. Horná časť Žitného ostrova bola uchránená vďaka hrádzam. V obci Nové Košariská a Jánošíková, kde sa hrádza dotýkala priamo obce,
mali ľudia opodstatnenú obavu. Stačilo pár centimetrov a Dunaj by sa prelial
cez hrádzu. Miestni poľovníci zachraňovali zver na vratkých plavidlách. Kto nedošiel s vodou do styku, nevie, ako títo odvážlivci riskovali. Najväčšiu radosť mali
šarvanci pri bohatom úlovku pod mostami. Na ihrisku Jama sa dalo hrať vodné
pólo. Z bránok vytŕčalo horné brvno a 30 cm zo žrdiek. Inak obce ako také okrem
zaplavenej úrody nemali škodu. Horšie dopadla spodná časť Žitného ostrova.
V tom čase bolo vytopených 46 obcí, bez strechy nad hlavou ostalo 60 tisíc
ľudí. A, samozrejme, veľké škody mala poľnohospodárska výroba, najmä statok,
ošípané a hydina.
Ako prvá povolila hrádza 15. júna v Patinciach. O dva dni na to povolila hrádza v obciach Číčov a Kľúčovec. V tom čase bola hladina vody v Bratislave 915 cm,
prietok 9224 m3/sek. Pre predstavu, toto množstvo vody by ihrisko Jamu zatopilo
za 3 sekundy. Hlavnú úlohu v zachraňovacích prácach mala Československá armáda. Na pomoc prišli aj vojská z maďarského mesta Komárom. Vojaci Červenej
armády aj armády Maďarskej ľudovej republiky nezištne so svojím vojenským
fortieľom pomáhali na záchranných prácach. V tom čase občan Novej Lipnice
v hodnosti poručíka (na fotografii v brigadírke) Juraj Fehér riadil záchranné práce
v rámci okresu Dunajská Streda, časť Dobrohošť ako príslušník ženijných jednotiek. V okrese Dunajská Streda pri týchto prácach bol najvyšším riadiacim dôstojníkom Československej armády. Škody spôsobené touto udalosťou pomáhala
odstraňovať celá republika. Morálnosť tej pomoci si zaslúži úctu a pietu a tiež
väčšiu pozornosť v celorepublikovom Česko-Slovenskom poňatí vrátane zúčastnených armád.
Tu sa aj vtiera myšlienka opodstatnenia vodného diela Gabčíkovo-Nagymaros. Z doterajšej skúsenosti, ak by nebolo tejto stavby, minimálne trikrát by boli
takéto povodne vrátane prieniku ropných produktov z rafinérie Slovnaft...
Motto: Zdrav každého, lebo nevieš, ktorého fortieľ remesla žneš!
Ján Jandačka
Fotografie poskytli: rodina Müllerová, rodina Pepichová a archív Senior klubu

foto pani Müllerová

Súčasný starosta obce ako chlapec v roku
1965 skákal z brankárskej žrde do vody.

Zaliata cesta k vojenským kasárňam za hrádzou

Zaplavené územie Žitného ostrova.
zdroj: vvb.sk
Juraj Fehér, poručík ČSĽA (v brigadírke)

Vojaci pri záchranných prácach
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STARŠIE DOMY NAHRADILI NOVÉ STAVBY

OKIENKO DO MINULOSTI OBCE

V tomto čísle Lužnianskeho spravodaja zaspomíname na rodinné domy, ktoré postupne schátrali a v súčasnosti na ich miestach stoja
novovybudované stavby.

BACSÁKOV DOM A ZÁHRADA
Dom Alojza Bacsáka stál na rohu súčasnej Hlavnej a Košariskej ulice. Bol to dlhý dom a priečelie domu bolo spojené s oválnou
vchodovou bránou. Dlhá záhrada končila sýpkou na uskladnenie obilia i náradia. Po roku 1948 v dome žil len ovdovelý Alojz Bacsák so
svojou pomocníčkou v domácnosti. Jeho jediný syn žil v Rakúsku. Miestny národný výbor v Nových Košariskách v roku 1952 umiestnil
vo voľných priestoroch domu materskú školu. Keď koncom 50. rokov skonfiškovaná záhrada pána Bacsáka pripadla obci, MNV na tomto
pozemku vybudoval kultúrny dom a do sýpky na konci záhrady umiestnil hasičskú zbrojnicu. Pán Alojz Bacsák si tesne pred smrťou
v roku 1963 vzal za ženu svoju pomocníčku v domácnosti. Pani Bacsáková už nedokázala priestranný dom udržiavať a dom postupne
chátral. MNV spojenej obce Dunajská Lužná poskytol pani Bacsákovej náhradné bývanie a koncom 70. rokov minulého storočia dal
schátraný dom odstrániť. Na pozemku bolo vybudované pohostinstvo a obchod s potravinami.

1960, dom Alojza Bacsáka na súčasnej Košariskej ulici prvý zľava

1961, kultúrny dom postavený na konci Bacsákovej záhrady

1961, stará sýpka zostala pri kultúrnom dome a bola v nej požiarna zbrojnica

1981, kultúrny dom, hostinec a obchod s potravinami stoja
na pôvodnom pozemku Bacsáka

2002, hostinec postavený v r. 1976 na mieste bývalej Bacsákovej záhrady

2020, kompex stavieb na pozemku, kde bol dom a záhrada A. Bacsáka
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DOM RODINY TORISKÝCH NA LIPNICKEJ ULICI
Dom rodiny Toriských na Lipnickej ulici oproti cintorína bol postavený v 20. rokoch minulého storočia. Postavil ho otec pani Toriskej,
pán Krammer. Pán Krammer bol uznávaný murár-tesár a pozemok na stavbu domu mu darovala obec. Keďže pozemok bol na okraji
štrkovej jamy situovaný nižšie ako ostatný terén, postavil poschodový dom. Bol to jediný poschodový dom v Torcsi-Novej Lipnici a v tom
čase jeden z najkrajších domov. Po smrti manželov Toriských dcéra Mária a syn Jozef nevládali dom udržiavať a postupne chátral.
Záhradu pred domom odkúpil nový majiteľ, ktorý v nej postavil nový dom na predaj. Po smrti syna Toriských, dcéra istý čas ešte obývala dom, ale začiatkom 21. storočia odišla do domu sociálnych služieb a schátraný dom predala záujemcovi z obce. Ďalší záujemca
odkúpil dom na predaj v záhrade vpredu a aj zostatky rozpadávajúceho sa pôvodného domu Toriských. Dom v prednej záhrade úplne
zrekonštruoval, schátraný dom Toriských zbúral a v súčasnosti na pozemku stojí honosné rodinné sídlo.

2003, dom rodiny Toriských na Lipnickej ulici oproti cintorína

2014, novopostavený dom na predaj v záhrade pred domom Toriských

2020, súčasný dom s prístavbou v pôvodnej prednej záhrade Toriských

2020, pohľad na dom z detského ihriska v jame v časti Nová Lipnica

DVA SUSEDNÉ DOMY NA HLAVNEJ ULICI V ČASTI nové KOŠARISKÁ
Na súčasnej Hlavnej ulici v časti Nové Košariská, v mieste, kde sa Lipnická ulica napája na Hlavnú, stáli vedľa seba dva rodinné domy
so súpisnými číslami 228 a 229. V oboch rodinných domoch sa postupne vystriedalo viacero rodín. V dome č. 229 naposledy bývala
rodina Laurenčíková, ktorá ho predala súkromnému podnikateľovi. Podnikateľ pôvodný dom zrekonštruoval, pridal poschodie i prístavbu. V roku 2009 však zrekonštruovaný dom predal ďalšiemu majiteľovi, ktorý ho prenajímal na podnikanie. Nový majiteľ odkúpil aj
susedný dom s priestranným dvorom, v ktorom naposledy bývala rodina Vojtekových. Dom zbúral a z dvora vytvoril skladové priestory.

1960, v prvom dome sprava naposledy bývali Laurenčíkovci, v druhom
Vojtekovci

1984, pred Laurenčíkových domom vyfotografovaný zať pani Heleny
Palkovičovej
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2002, nový majiteľ dom nadstavil a úplne zrekonštruoval

2014, dom v roku 2009 kúpil ďalší podnikateľ a ponúkal ho na prenájom

2009, nový majiteľ odkúpil aj susedný dom a záhradu Vojtekových a dom
zbúral

2020, v súčasnosti má priestory domu a dvora v prenájme súkromná MŠ
Zvonilka

Nájomca domu na dvore skladoval pracovné stroje a vysokozdvižné plošiny na požičiavanie. V súčasnosti je v dome súkromná MŠ
Zvonilka a priestranný dvor slúži deťom.
Použité zdroje: Kronika obce; Informácie a spomienky občanov, menovite: pp. Eva Pavelková, Erika Šimbochová, Anna Ághová,
Koloman Végh, Ján Strasser, Zuzana Kučková, ktorým ďakujem za spoluprácu. Foto: Erika Šimbochová, rodina Palkovičová,
M. Ducková-Adamcová, archív obce Pripravila: PaedDr. Mária Ducková-Adamcová
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Z H I S T Ó R I E – K S TRED O VEKÝM DEJ I N Á M N O VEJ L I PN I CE – I . ČA S Ť
Najstaršia písomná zmienka o Dunajskej Lužnej, presnejšie o jej časti Nová Lipnica, je v listine datovanou ,,oktávou
po sv. Jakubovi (1. augusta) roku Pána 1230“. Spomína ju ako
majetok Torč (Torch), ktorý urodzená pani Angelka, dcéra komesa Bukena, darovala Chamovi (Chama) a jeho synovi Uročovi (Wroch). Pôvodná listina bratislavskej kapituly sa, žiaľ,
nezachovala, iba jej neskorší doslovný prepis – transumpt z 22.
februára 1356, overený pečaťou kráľa Ľudovíta I. pre potomkov spomínaného Uroča, špána žitnoostrovských kráľovských
dvorníkov (Wroch comes udvarnicorum de Chollokuz). Text
pôvodnej listiny bol možno sfalšovaný kvôli rozlohe majetku.
Napriek tomu je vzácnym písomným dokladom o existencii
osídlenia v našej obci ešte pred vpádom mongolských vojsk
do Uhorska v rokoch 1241 – 1242, po ktorom ostala krajina
doslova v troskách. Zaujímavá je v listine aj lokácia majetku:
,,zem Torch leží v susedstve Zeme mníšok (terra monialium),
medzi zemou dediny Kvetoslavov (Vzur), zemou Bečked (Bechkez) a zemou dvorníkov tiež nazývanej Torch“. ,,Zem mníšok“
vlastnili bratislavské cisterciánky a nachádzala sa napravo od
dnešnej cesty na Miloslavov pred železničnou traťou. Bečked
bola pôvodne šľachtická osada medzi Lipnicou, Kvetoslavovom
a Šamorínom popri dnešnej ceste R7. Osada zanikla v druhej
pol. 16. storočia a jej názov dodnes nesú 3 hony v katastri Šamorína.
Mgr. Ladislav Jurányi, Archív SAV

Mikovíniho mapa 1745

Zdroj: podklady k dejinám obce Dunajská Lužná (u autora),
Maďarský národný archív v Budapešti, listina DL 58021

KRÁTKE HISTORICKÉ PUTOVANIE – NIE AŽ TAK VZDIALENÉ – II. časť
Vzájomné záväzky poddaných a feudála boli stanovené zmluvou
o osídlení, ktorú v máji 1747 podpísal v mene Slovákov Matej Čáni
a richtár Matej Mikula a v mene Srbov richtár Veselin Sekulič. Podľa
tejto zmluvy mohla byť v dedine jedna zemepánska a jedna poddanská krčma, v ktorej však museli predávať zemepanskú pálenku, a jedna
dedinská mäsiareň. V dedine mohol pôsobiť aj jeden evanjelický kňaz.
Prví slovenskí prisťahovalci pochádzajú z Novohradskej stolice.
K ďalšiemu prílevu prisťahovalcov prišlo v roku 1785, čo prispelo
k rýchlejšiemu prírastku slovenskej časti obyvateľstva. Noví prisťahovalci prišli z liptovskej, oravskej, turčianskej a zvolenskej stolice, čo
vidno z priezvisk novousadlíkov, ktorí boli často pomenovaní podľa
mien rodných obcí alebo stolíc (napr. Lipták, Oravec, Turčan, Losonczi
z Lučenca, Oroszi z Oroszi, Sudovský zo Sudíc, Opavský z Opavy, Litavský z Litavy, Senohradský zo Senohradu, Tesársky z Tesár atď.).
Dobrý bol ťah slobodníka Mateja Čániho z Málinca, že pri osídlení Petrovca Slovákmi roku 1745, v aranžmáne nového futockého
zemepána Mihajla Čarnojeviča, doviedol sem dvetisícový zástup Slovákov – evanjelikov – ako už z vlastnej ľudnatosti sebavedomé jadro
kompaktnejšie zriaditeľnej cirkvi a obce, a nielen nejaký rozptýlený
a pestrý húf rozpačitých prisťahovalcov alebo previnením poznačených utečencov z iných panských majetkov.
Ctení čitatelia, dovolím si citovať zo zistení historika A. Petrova:
„Rozliv slovenskej kolonizácie na juh bol zapríčinený predovšetkým úsilím rýchlo sa rozrastajúceho, plodného slovenského ľudu nájsť
si lepšie živobytie než mal v chudobných horných stoliciach, na neobyčajne úrodnom juhu, k tomu ešte poldruha storočným tureckým
panstvom a trvalými vojnami značne vyľudnenom. Na juhu sa dalo aj
schovať pred útlakom pánov a pred náboženským prenasledovaním“.
Vytrvalí, skromní, pracovití, s málom spokojní a na pokoru zvyknutí Slováci svojím nespútaným živlom veľmi rýchlo zúrodnili bujnú,
málo poddajnú časť krajiny.

Kresťanská mravnosť, demokratická svojpomoc a ekumenické
uctievanie i ľudí inej národnosti a viery s presvedčením, že každý
má rovnaké právo tak veľmi rád mať svoje ako my veľmi radi svoje máme – to sú východiskové presvedčenia a postoje Petrovčanov
i vtedy, i dnes.
Slováci z pohľadu dejín Vojvodiny tvoria v terajších svojich sídlach už kmeňové obyvateľstvo. Potomkovia môžu byť právom hrdí
na svojich slovenských predkov, na ich veľké civilizačné dielo.
Pre ďalšie trvanie rozhodne potrebujú porozumenie a pomoc
obidvoch vlastí.
Moje úprimné poďakovanie patrí pánovi Štefanovi Čánimu za
požičanie knižného skvostu „PETROVEC 1745 – 1995“.
S úctou
Ing. Tatiana ULIČNÁ
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Veľa zmien a nových vecí v OFK Dunajská Lužná
V priebehu júna 2020 došlo k podstatným zmenám v OFK Dunajská Lužná. Schválenie novely Stanov (vznikla z polročného úsilia troch
právnikov, za klub sa podieľal JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak) na výročnej
schôdzi OFK 18. júna 2020 umožnilo, že delegátmi na mimoriadnej
členskej schôdzi v posledný júnový deň už boli zástupcovia jednotlivých družstiev v klube (zvolení rodičia). Aj týchto 14 delegátov určilo,
že do nového Výboru OFK boli zvolení: Juraj Jánošík, Karol Krištof st.,
Juraj Kóša, Petra Kaiserová a Pavol Adamčiak. Športovým riaditeľom
sa rozhodnutím Výboru OFK od 01. 07. 2020 stal Marián Janšák.
Od polovice júla 2020 sa rozbehla príprava na sezónu 2020/21.
Bolo potrebné vytvoriť nové zloženie A mužstva, keďže 12 doterajších
hráčov prestúpilo do TJ Rovinka. V letných mesiacoch bol hlavným
trénerom Dominik Teraz, od 25. 8. 2020 je ním Jozef Nespešný. Asistentom trénera a trénerom brankárov je Ivan Slávik.
Štadión OFK je aj Národným tréningovým centrom ženského futbalu, preto naďalej patrí do klubu družstvo žien pod vedením hrajúcej trénerky pani Petry Kaiserovej.
OFK pokračuje vo filozofii podpory futbalovej mládeže v tom, že
dáva príležitosť každému z detí a mladých ľudí, ktorí chcú hrať futbal
v klube. V 10 mládežníckych družstvách (2 čisto dievčenské) máme
teraz zapojených do tréningov a súťaží 130 mladých futbalistov a futbalistiek pod vedením trénerov:

U19: Marián Janšák + Tomáš Nespešný
U11 dievčatá: Eva Johancsiková + Petra Kaiserová
U15: Dalibor Zaťko
U9: Dušan Trnka + Peter Mikula
U15 dievčatá: Eva Johancsiková + Petra Kaiserová
U8: Jozef Nespešný + Marko Kotrík
U13: Ján Hodúr
U7: Ján Hodúr + Lukáš Németh
U11+U10: Tomáš Nespešný + Miroslav Kepencay
Všetky tieto informácie (vždy aktuálne nájdete na www.ofkdl.sk
a Facebook) dokumentujú, že OFK je futbalový klub s výbornou infraštruktúrou a krásnym štadiónom s niekoľkými kvalitnými hracími
plochami. Je to predovšetkým klub, ktorý nie je o jednom človekovi
(o Jánošíkovi), ale o snahe všetkých funkcionárov, aby predovšetkým
naša lužnianska mládež mala kde športovať a zdokonaľovať sa vo futbalovom umení. To je snaha všetkých v klube aj v novej sezóne jeseň
2020 – jar 2021.
Za výbor OFK – Juraj Jánošík (prezident OFK)
a Marián Janšák (športový riaditeľ)
Sophia (v červenom) pri ukážkovom zostavovaní súperkinho útoku

BOX – prípravné zápasy v nitre
Dňa 28.8. sa konali prípravné zápasy v športovej hale Olympia v Nitre. V tomto ťažko skúšanom období pre športové a spoločenské podujatia sa podarilo zorganizovať perfektnú akciu. Boxovalo sa v štyroch ringoch 45 zápasov, kde boxovali nováčikovia aj slovenská reprezentácia.
Za náš obecný klub Linkabox Dunajská Lužná boxovali dve naše boxerky. Soňa Krajčiová mala zápas so skúsenou a „vyzápasovanou“ boxerkou z BCS Nitra, ktorá trénuje pod vedením nášho reprezentačného
trénera. Po troch náročných kolách vyhrala jej súperka na body.
Druhá boxerka, Sophia Brettschneider, mala sparing s boxerkou
o vekovú kategóriu vyššie tiež z BCS Nitra od reprezentačného trénera.
Bol to veľmi pekný sparing, kde sme zistili nielen naše prednosti, ale aj
veci, na ktorých musíme zapracovať.
Ďakujem obom boxerkám za príkladné reprezentovanie našej obce.
tréner Alois Linka a Ivan Fajnor
Zľava I. Fajnor (tréner), Sophia Brettschneider,
Soňa Krajčiová, S. Fajnorová (sekundant)

Soňa (v modrom) pri útoku krásnym directom
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3. ročník futbalového turnaja o Pohá r M . R . Š t e f á n i k a
V atmosfére doznievajúceho 140. výročia od narodenia veľkej osobnosti
Slovenska, Európy a sveta, zorganizovali dňa 15. septembra 2020 OFK Dunajská Lužná spolu so Spolkom rodákov M. R. Štefánika – pobočka Dunajská
Lužná, Aktívnou Dunajskou Lužnou 3. ročník futbalového turnaja mladších
žiakov U10 o Pohár M. R. Štefánika.
Tak ako pri ostatných ročníkoch boli jeho účastníkmi reprezentanti
klubov a miest, ktoré sú spojené a súvisia so životom tohto „Najväčšieho
Slováka“, Ivanka pri Dunaji, Dunajská Lužná, Šamorín. Chýbali zástupcovia
z Brezovej pod Bradlom z dôvodu opätovného rozmachu koronavírusu v Bratislavskom kraji.
Výborné výkony reprezentantov týchto futbalových klubov, ich úsilie,
nezlomnosť a boj až do konca hry v tomto ročníku, ale aj v uplynulých ročníkoch, pripomenuli reálne samotného hrdinu slovenských dejín – M. R. Štefánika, ktorý tieto zásady vo svojom krátkom živote uplatňoval.
Víťazom 3. ročníka sa stali žiaci z klubu Ivanky pri Dunaji, ktorým aj touto
formou gratulujeme. Všetkým žiakom, ktorí sa turnaja zúčastnili, ďakujeme
za výkon a za úžasnú atmosféru.
Toto podujatie sa uskutočnilo vďaka finančnej podpore OFK Dunajská
Lužná, Spolku rodákov M. R. Štefánika – pobočka D. Lužná a MF SR.

Malí bojovníci po úspešnom boji – v žltých dresoch hráči
z Dunajskej Lužnej; v červených z Ivanky pri Dunaj; v stoji
– organizátori a hostia; v modrobielych chlapci zo Šamorína

Radosť z víťazstva – hráči z Ivanky pri Dunaji

Za organizátorov: O. Reptová
Autorka foto: B. Tvoríková

Z O L O CUP – n o v á t r a d í c i a v D u n a j s k e j L u ž n e j
Naša obec sa zásluhou rodiny Polgárovcov môže pochváliť novým podujatím,
ktoré tohto roku napísalo svoju druhú kapitolu. Cieľom podujatia je spojiť všetkých
milovníkov športu, ktorí sú tzv. „krčmové typy“, síce bez kondície, ale s obrovským
nadšením pre futbal.
Prvý ročník podujatia Zolo Cup sa konal v auguste 2019 a stretol sa s veľkým
záujmom. Turnaja sa vtedy zúčastnilo 10 tímov z Dunajskej Lužnej a blízkeho okolia.
Futbalové zápolenie prebiehalo na ihrisku Jama.
To, že sa Zolo Cup podaril, potvrdil i obrovský záujem amatérskych futbalových
tímov o účasť na turnaji v tomto roku. Spolu sa prihlásilo 16 tímov a to z Dunajskej
Lužnej, Rovinky, Kalinkova, Miloslavova a Šamorína. Podujatie sa tentokrát konalo
na mäkkom trávniku hlavného ihriska OFK Dunajská Lužná, čo je pre nepredvídateľné, a hlavne bolestivé, pády nadšencov - futbalistov veľmi dôležité .
Turnaj sprevádzala aj súťaž vo varení guláša. Každý tím prišiel so svojím vlastným receptom, vlastným „šéfkuchárom“, a ako inak, samozrejme, s vlastným vynikajúcim gulášom. Ako to celé dopadlo?
Víťazom Zolo Cup 2020 sa stalo futbalové mužstvo R77 z Rovinky. Na druhom
mieste sa umiestnil Barnie team z Dunajskej Lužnej. Tretiu, bronzovú pozíciu,
obsadili futbalisti z Miloslavova. Titul TOP guláš získali „Bratranci“ z Dunajskej
Lužnej.
„Dva ročníky turnaja ukázali, že kráčame správnou cestou, a ja spolu s organizačným tímom budem robiť všetko pre to, aby sa Zolo Cup stal lužnianskou tradíciou,“ povedal hlavný organizátor Maťo Polgár.
Redakcia LS

Víťazný tím R77 z Rovinky.

Martin Bartoš
preberá pohár
za druhé miesto.

Gulášmajstri – „Bratranci” z Dunajskej Lužnej

Mužstvo z Miloslavova
obsadilo tretie miesto.
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čapovaná
EKO BIO drogéria

Všetko, čo v domácnosti potrebujete:
pracie gély, aviváže, čistiace prostriedky,
šampóny, sprchové gély, krémy a iné.
Kvalitné produkty bez obalu čapované
do vlastných nádob,
LEBO ŠETRÍME NAŠU PLANÉTU
Šamorín, D&D Eko market,
Hlavná 45 – pešia zóna
budova Alex, prízemie.
Tešíme sa na Vás!
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Hudobné kurzy
v Dunajskej Lužnej

Robík: pre deti od 4 mesiacov do 1,5 roka
Prvé krôčiky k hudbe: pre deti od 1,5 do 4 rokov
Rytmické krôčiky: pre deti od 4 do 6 rokov
Zobcová flauta: pre deti od 6 rokov
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Individuálne
doučujem
učivo ZŠ

MATEMATIKA
ANGLIČTINA
vrátane prípravy
na Monitor

LingArt - Mariánska 487/1, Dunajská Lužná

Viac informácií a prihláška na ukážkovú hodinu na

www.artesia.sk

Prečo individuálne
doučovanie?
Výuka je prispôsobená
presne Vášmu dieťaťu
Väčšia efektivita výučby,
výraznejší rast dieťaťa v
danej téme
Aj v prípade nepriaznivého
vývoja s koronavírusom, ak
by sa uzavrela škola, alebo
doučovacie
kurzy, individuálne
doučovanie prebiehať bude

„ Nie sú nehudobní ľudia. Sú len nerozvinuté talenty.“

www.yamahaskola.sk

hudobné vzdelávanie pre deti už od 4 mesiacov.

Hudobná škola YAMAHA
estská knižnica, Kapucínska 3
814 79 Bratislava
0905 635 808
.artesia.sk
info@artesia.sk

UJEME AJ V NEMECKOM JAZYKU!

viac info

0907 816975
M. Alexyová
doucovanie.alexyova
@gmail.com
cena 11 - 15eur
za 60 min. hodinu
závisí od celkovej dĺžky
dohodnutej spolupráce

Dunajská Lužná a okolité obce
Prídem k vám domov, alebo mám k dispozícii svoj vlastný priestor
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