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Milí priatelia,
dobrý deň, ahoj, pozdravujem Ťa!
Takto nejako sa zdravia priatelia pri náhodnom alebo cielenom stretnutí. Ako
však pozdraviť človeka, ktorý sa len ako
priateľ tvári navonok? Je to na zváženie
a svedomí každého z nás. Takéto úvahy mi napadli, keď som bol účastník podobného stretnutia dvoch, tiež priateľov.
Pri stretnutí sa usmievali, podali si ruky,
potľapkali sa po ramenách a navonok
prúdila medzi nimi veľmi priateľská debata. Aké však bolo moje prekvapenie,
keď sa jeden z nich, mimochodom, tiež
veľmi priateľsky rozlúčil, sadol do luxusného auta a šiel kamsi za povinnosťami.
Ten druhý, nazvime ho Janko, nenechal
na ňom, po jeho odchode, ako sa hovorí,
ani nitku suchú. Takú spŕšku vulgarizmov, vyhrážok, osočovania som nezažil, ani nepamätám. „Virtuálny“ Janko
si hneď všimol môj nechápavý výraz a
začal vysvetľovať. Dostal, čo mu patrilo,
on sa o mne tiež podobne vyjadruje v
spoločnosti našich známych a ja mu nebudem nič dlžný. Po krátkej debate som
bol očarený ešte viac. Tí dvaja boli konatelia v spoločnej firme. Vŕtalo mi hlavou,
ako môžu spolupracovať, keď nemajú
pre seba pekné slovo. Po chvíli som sa
rozlúčil a šiel za povinnosťami. Neubránil som sa pocitu, že teraz budem pranierovaný zrejme ja. Ako som sa časom
dozvedel, nemýlil som sa.

Z tejto krátkej skúsenosti z bežného
života si chcem spoločne s vami, milí
priatelia, vziať ponaučenie. Ponaučenie
z toho ako by sme sa mali voči sebe
správať a to nie len navonok. Osobne si
myslím, že by sme v našej obci mali zachovať dedinský ráz a to so všetkým, čo
k tomu patrí. Aj keď sa neubránime čoraz
väčšiemu „zahusťovaniu“ obce. Noví občania prinášajú so sebou aj kus nových
návykov. Mnohí sa aktívne zapájajú do
diania v obci, pomáhajú radou i skutkom.
Samozrejme, sú aj takí, ktorí len kritizujú
a čakajú, na ktorom „bojovom poli“ môžu
uplatniť svoje schopnosti a nároky. Najčastejšie používajú argument „však platím dane“ ...
Akosi nám mizne to dedinské pozdravenie, obyčajný dobrý deň. Ako sa
darí sused?
Rád spomínam na detstvo v našej
obci. Na priedomí boli lavičky, kde sedávali v letných mesiacoch ľudia všetkých
generácií, diskutovali, pomáhali si vzájomne riešiť problémy. Všetci vedeli o
všetkom aj bez sociálnych internetových
sietí. Jarky, ktoré lemovali hlavné komunikácie, dnes vystriedali parkovacie
miesta a teraz svorne hromžíme, že na
cestách sú kaluže vody. Málokto už chová domáce zvieratá, ako ošípané, kačky,
husi, kozy z obavy pred susedmi, kvôli
zápachu. Niekomu prekáža kikiríkanie
kohúta či kostolné zvonenie. O to viac
sa rozmáhajú túlavé psy či mačky, ktoré

sú dnes pod drobnohľadom ochranárov.
Doba je uponáhľaná a pokrok nezadržateľne napreduje míľovými krokmi. Namiesto do prírody vodíme svoje ratolesti
do obchodných domov a so skromných
darčekov pri výročiach sa stali honosné
podarúnky .... nie všetko bolo zlé, z mnohého sa dá i dnes čerpať.
Možno to znie ako nostalgia. Ale nie
je to tak. Mojím cieľom v tomto úvodníku je upozorniť na to, aby sme voči sebe
boli úprimní a tolerantní. Žijeme tu na
zemi svoj jediný život, tak si ho, prosím,
nekomplikujme.
S úctou Váš starosta
Štefan Jurčík

Slávnostný ZÁPIS DETÍ
Dvakrát ročne organizuje obecný úrad v Dunajskej Lužnej
slávnostný zápis detí. Atmosféra, prirodzená a vždy príjemná, je
podfarbená nielen slovami úcty voči rodičom, ale hlavne džavotom detí. Malé či veľké starosti ustupujú na ten okamih do úzadia,
mnohí mladí využívajú túto príležitosť na zoznámenie sa s druhými rodičmi a vzájomne sa chvália svojimi živými pokladmi.

Zápisy sú vedené v pôvabnej kronike, v ktorej každá strana
s graficky písaným menoslovom malých občiankov je ešte výtvarne dotvorená zakaždým s iným motívom.
Prvý zápis tohto roku sa konal v sobotu 18. mája 2013 v sobášnej sále obecného úradu, kde bolo pozvaných 32 detí s rodičmi. Tieto okamihy boli zvečnené nielen podpismi rodičov, ale aj
fotografiami a spomienkovými darčekmi.
-jv-
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Informácia o činnosti Komisie pre ochranu
životného prostredia a verejného poriadku
Vážení občania,
všetci chceme, aby sme v obci mali čisté a upravené verejné priestranstvá a zdravé životné prostredie. K plneniu týchto úloh
prispieva svojou činnosťou aj Komisia pre
ochranu životného prostredia a verejného
poriadku. V súlade s náplňou práce, ktorá
je zverejnená na webovej stránke v časti
Dokumenty (právne predpisy – náplň práce
komisií od roku 2012), sa komisia venuje
najmä starostlivosti o zeleň, odpadovému
hospodárstvu, verejnému poriadku a environmentálnej výchove.

Na zasadnutiach členovia komisie pripravujú stanoviská a vyjadrenia k dokumentom, ktoré dostane komisia na posúdenie z obecného úradu. Komisia spolupracuje aj na príprave a pripomienkovaní
všeobecne záväzných nariadení (VZN)
pred ich schválením v obecnom zastupiteľstve. Ako príklady uvedieme VZN č. 7/2012
o dodržiavaní čistoty a verejného poriadku
na území obce Dunajská Lužná, VZN č.
8/2012 o niektorých podmienkach držania
psov a VZN č. 13/2013, ktorým sa mení
VZN 4/2011 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi
a elektroodpadmi z domácností. Všetky
VZN sú prístupné na webovej stránke obce
v časti Dokumenty obce (právne predpisy).
Ďalšou oblasťou činnosti komisie je riešenie susedských sporov a prípadov porušovania verejného poriadku.
V článku vás chceme oboznámiť s príkladmi konkrétnych aktivít z oblasti ochrany
životného prostredia a verejného poriadku,
ktoré sa v obci realizovali a riešili od roku
2011 do mája 2013. Zároveň vás chceme
oboznámiť s plánom úloh na najbližšie obdobie.
Starostlivosť o zeleň: V júni 2012 bol vyhotovený kompletný Generel zelene, ktorý
bude obci slúžiť pri určovaní plôch na náhradnú výsadbu a zostavovaní plánu údržby
verejnej zelene a verejných priestranstiev
(vrátane harmonogramu kosenia). Členovia
komisie pripravili odporúčania, aby sa čo
najskôr využil tento dokument na doriešenie spôsobu údržby zelene. Považujeme

tiež za veľmi dôležité, aby sa údržba a orezávanie stromov v obci vykonávali kvalitne.
Preto sme odporučili obecnému úradu preškoliť zamestnancov obce, ktorí vykonávajú
údržbu a orezávanie stromov.
Odpadové hospodárstvo: V roku 2011
bola vypracovaná podrobná analýza stavu odpadového hospodárstva (komunálne
odpady) v obci s návrhmi na zlepšenie.
Tieto dokumenty sú prístupné na webovej
stránke obce v časti Služby (odpady). Analýza a návrhy významnou mierou prispeli
k tomu, že sa v roku 2012 znížili náklady
na oblasť nakladania s komunálnymi
odpadmi, drobnými
stavebnými odpadmi a elektroodpadom. Z takto ušetrených finančných
prostriedkov sa vytvoril fond životného prostredia, ktorý
je možné využiť na
činnosti súvisiace
s odpadovým hospodárstvom. Tvorbu a použitie fondu
životného
prostredia upravuje smernica. V roku 2012 sa
z prostriedkov štátneho environmentálneho
fondu dobudoval zberný dvor, čím sa vytvorili lepšie podmienky na zber jednotlivých
komodít (vrátane zberu a uskladnenia elektroodpadu a biologického odpadu na zberovom dvore). Zakúpili sa siete na kontajnery
na zbernom dvore. Plánuje sa zaviesť zber
tetrapakových obalov a hľadajú sa riešenia,
ako zredukovať bioodpad (napríklad vybudovaním kompostárne).
Pravidelne každý rok sa organizuje zber
objemového odpadu, v tomto roku (dňa 04.
05. 2013) sa vyzbieralo 7 veľkokapacitných

kontajnerov objemového odpadu. Dôkazom toho, že sa oplatí separovať, je aj to,
že obec dostala dotáciu z Recyklačného
fondu za zhodnotenie surovín – papier,
plasty, sklo (z domácnosti a zberného dvoru) za rok 2011 v sume 4 957 €. Za rok 2012
obec ešte dotáciu nedostala, dá sa predpokladať, že bude v porovnateľnej výške.
Verejný poriadok: Členovia komisie aktívne spolupracovali na projektoch, ktoré
prispeli k skrášleniu verejných priestorov
(napr. projekt vybudovania náučného chodníka s informačnými tabuľami, ktorý sa realizoval v roku 2011) alebo k spríjemneniu
pobytu v prírode (odpočívadlá na hrádzi na
trase cyklistickej cesty, ktoré sa realizovali
v roku 2012). S potešením môžeme občanom oznámiť, že už je opravené a plne
funkčné aj druhé odpočívadlo, ktoré je
umiestnené na konci Kováčskej ulice. Členovia komisie pomáhajú organizovať brigády v jarnom období kvôli údržbe a čistote
obce. V tomto roku Poľovnícka spoločnosť
PRIDUNAJSKO Dunajská Lužná v spolupráci s komisiou zorganizovala dňa 27. 04.
2013 brigádu pri strelnici na hrádzi a spoločne sa vyzbierali desiatky vriec smetí.
Chceme sa touto cestou poďakovať všetkým, ktorí sa na brigáde zúčastnili a svojou
prácou prispeli k vyčisteniu chotára obce.
Dôležitou súčasťou práce členov komisie je aj iniciatívne zisťovanie problémov
v obci a presadzovanie ich riešenia v obecnom zastupiteľstve. Spoločne sa hľadajú
také riešenia, aby sa zistené nedostatky
v čo najkratšom čase odstránili. Plánuje
sa zriadiť ohlasovňa na zistené nedostatky, nečistoty a iné poruchy, ktorá by bola
anonymná a dostupná e-mailom, prípadne
telefonicky. Okrem toho sa plánuje umiestnenie fotopascí na miestach, kde sa najčastejšie vytvárajú čierne skládky.
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Environmentálna výchova: členovia komisie spolupracujú pri
zabezpečovaní podujatí, ktoré prispievajú k environmentálnej výchovy pre deti v školách a škôlkach a obyvateľov obce. Príkladom
spolupráce je pripravovaná žiacka konferencia, ktorá sa bude organizovať v septembri 2013. Z rozpočtu obce sa plánuje vyčlenenie finančných prostriedkov na environmentálnu výchovu detí
a mládeže.
Záverom sa chceme poďakovať všetkým našim občanom, ktorí
svojou prácou prispievajú k ochrane životného prostredia, skrášľo-

vaniu obce a ktorí sa starajú sa o čistotu a poriadok v obci. Vítame
všetky vaše námety a podnety na zlepšenie.
Komisia pre ochranu
životného prostredia
a verejného poriadku
Ďalšie fotografie si môžete pozrieť na
https://picasaweb.google.com/ 104599390994177310692/
JarneUpratovanie2013

Uznesenia a dokumenty obecného zastupiteľstva
Vážení spoluobčania, prinášame vám výber z najdôležitejších
uznesení schválených OZ za obdobie február až máj 2013.
Všetky uznesenia zo zasadnutí obecného zastupiteľstva nájdete
na webovej stránke obce www.dunajskaluzna.sk v časti Dokumenty OZ spolu so zápisnicou a zvukovým záznamom. V prípade,
že nemáte prístup na internet, môžete sa v tejto záležitosti obrátiť
na pracovníkov obecného úradu.
Uznesenie č. 2013/02-06 zo dňa 26. 02. 2013
OZ schvaľuje zrušenie Spoločného školského obvodu pre obce
Rovinka, Miloslavov, D. Lužná z dôvodu kapacitného preplnenia
základnej školy v Dunajskej Lužnej, dlhodobého nezáujmu nadriadeného orgánu o riešenie a financovanie potrieb školy v rámci spoločného školského obvodu a v záujme zabezpečenia dostatočnej
kapacity vyučovacích priestorov základnej školy pre potreby obce
Dunajská Lužná v nasledujúcich rokoch.
Uznesenie č. 2013/03-03 zo dňa 26. 03. 2013
OZ schvaľuje
1. realizáciu zámeru vybudovania modulovej jednopodlažnej,
nízkoenergetickej materskej školy (bez kuchyne, s jedálňou a
výdajňou stravy) v Novej Lipnici s kapacitou pre 56 – 60 detí, s
výmerou cca 440 m2,  

2. financovanie – úver, lízing s možnou participáciou obce,
3. základné kritériá pre verejné obstarávanie materskej školy podľa bodu 1 tohto uznesenia .
Uznesenie č. 2013/03-10 zo dňa 26. 03. 2013
OZ súhlasí so zrušením zmluvy so spoločnosťou Slovak Lines,
a. s., Bratislava, o preprave na trase Dunajská Lužná – Železničná
stanica Nové Košariská z dôvodu nevyužívania služby občanmi.
Uznesenie č. 2013/06-04 zo dňa 28. 05. 2013
OZ schvaľuje Smernicu obce Dunajská Lužná o tvorbe a čerpaní
fondu životného prostredia.
-JV-

Obecná knižnica bola znova obdarovaná množstvom nádherných kníh. Tento raz knihy v stave „nepoškvrnenosti“ akoby priamo z pultu kníhkupectva nám doniesla pani Erika Vodičková.
Veľká vďaka patrí, samozrejme, aj ostatným darcom kníh.
Za čitateľov obecnej knižnice, ale aj za ľudí, ktorí si
z darovaných kníh vždy vyberú „tú svoju“
Jana Valašíková, knihovníčka OK

Jednota dôchodcov na Slovensku, pobočka Dunajská Lužná, vyhlasuje súťaž
O NAJKRAJŠÍ BALKÓN a PREDZÁHRADKU
v období od 1. apríla do 1. októbra 2013
Prihlásených účastníkov súťaže budú dobrovoľníci z JDS kontaktovať
a priebežne prihlásené miesta so súhlasom majiteľa fotografovať.
Záverečné vyhodnotenie súťaže oznámime na webovej stránke obce,
v Lužnianskom spravodaji a samozrejme jednotlivým výhercom,
ktorým budú odovzdané symbolické vecné ceny.
Do súťaže sa môžu zapojiť všetci občania Dunajskej Lužnej.
Informácie a prihlasovanie na tel. č. 02/459 80 537,
mailový kontakt: l.awwadova@gmail.com
M.E. Awwadová, predsedníčka JDS
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Máme nových kamarátov z Čiech
V januári prišiel do našej ZŠ krásny
projekt od žiakov 4. ročníka zo ZŠ Kly
pri Mělníku v Čechách. Bol to projekt
o hlavnom meste Česka – Prahe.
Veľmi nás oslovil, a preto sme sa
rozhodli spolu s triednou pani učiteľkou Kišacovou urobiť podobný o Bratislave. Práve sme preberali na hodine
vlastivedy tému nášho hlavného mesta.
Každý z nás pripravil informácie
o jednej pamiatke alebo zaujímavosti
v Bratislave a pridali sme k tomu i krás-

ne ilustrácie. Projekt vo forme knihy
sme poslali žiakom do Čiech. A to ešte
nie je všetko.
Začali sme sa navzájom spoznávať
aj formou dopisovania a veľmi sa nám
to zapáčilo.
Dozvedáme sa o kamarátoch v Čechách, ako sa majú, čo robia v škole
a aké majú svoje koníčky.
Každý deň netrpezlivo čakáme na
listy z Čiech a a nakúkame doma zvedavými očami do poštových schránok.
Žiaci 3.A triedy

malé jazykové okienko

Správne používanie slov EURO a CENT
Slovensko prijalo spoločnú európsku menu 1. januára 2009. Za 5 rokov sme viac menej
úspešne zvládli prechod na menu euro a zvykli si merať hodnotu eura pri nákupoch.
Jeden problém však stále pretrváva – používanie slov euro a cent v praxi.
Tieto slová boli zaradené do slovenského jazyka ako podstatné mená – EURO – ako
MESTO, CENT – ako DUB.
V bežnej praxi pri rátaní s číslovkami ich používame takto: JEDNO EURO; DVE, TRI,
ŠTYRI EURÁ; PÄŤ a vyššie EUR; JEDEN CENT; DVA, TRI, ŠTYRI CENTY; PÄŤ až 99
CENTOV.
-JV-
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Volejbalistky ZŠ
prekvapivo
v celoslovenskom finále
Od začiatku školského roka pod
vedením našej mamičky pani Garaiovej funguje v našej škole krúžok
volejbalu. Napriek krátkej príprave
sme mali odvahu (alebo drzosť?)
prihlásiť sa do okresného kola, ktoré sa konalo v priestoroch telocvične
ZŠ Dunajská Lužná. Naše malé volejbalistky  a volejbalisti postúpili do
krajského kola.
Na veľké prekvapenie a údiv pani
zástupkyne Plačkovej, ktorá ich na
krajskej súťaži  v Studienke sprevádzala a už na začiatku pri pohľade
o hlavu väčšie a skúsenejšie súperky mala zajačie úmysly   zdúchnuť z podujatia, naše volejbalistky
sa prebojovali medzi  16 najlepších
mužstiev na Majstrovstvá Slovenska
v minivolejbale do Trenčína. Tento
neočakávaný úspech nás všetkých
veľmi teší. Poďakovanie patrí nielen trénerke pani Garaiovej, ale aj
malým športovkyniam – piatačkam
Nine Hrajnohovej, Bronislave Hrajnohovej, Kristíne Pupákovej a Nikole Hrušovskej.
Sme radi, že napriek obrovskej
sile súperiek žiačky zabojovali a to,
čo im chýbalo vo výške nahradili odhodlanosťou  a bojovým duchom. Aj
keby skončili na poslednom mieste,
už účasť na takomto podujatí je pre
nich víťazstvom.
PaedDr. Iveta
Slobodníková
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Deň zeme v našej ZŠ
19. apríla sme si s našou pani učiteľkou pripomenuli
Deň Zeme. Okrem rôznych aktivít zameraných na ochranu
prírody a separovaný zber odpadu, sme dostali aj jednu
veľmi špeciálnu úlohu – vymyslieť na túto tému rozprávku
pre mladších spolužiakov. Dali sme všetci hlavy dokopy a
vznikla táto rozprávka:
Kráľ Recyklus I. a jeho múdri synovia
Kde bolo, tam bolo, za siedmimi horami a siedmimi
dolinami žil raz jeden kráľ, ktorý sa volal Recyklus I.. Tento
kráľ mal troch synov. Najstarší sa volal Papierus, prostredný
Sklokus a najmladší Plastus. Kráľ svojich synov odmalička
vychovával v prepychu a v bohatstve, ale aj v láske k ľuďom
a k prírode. Preto neboli ani rozmaznaní, ani lakomí.
Jedného dňa prišli princovia za kráľom Recyklom I.
a povedali mu, že by sa chceli oženiť s krásnymi dcérami
susedného kráľa Odpadkusa III. Tiež mu povedali, že už
sú dosť starí na to, aby bývali sami vo vlastných zámkoch.
Kráľ Recyklus I. sa zamyslel a nakoniec súhlasil. No bol tu
jeden menší problém – nemali peniaze na výstavbu nových
zámkov. Po podpísaní mieru na konci vojny s kráľom
Odpadkom III. minuli všetky kráľovské úspory na stavbu
Kráľovskej recyklačnej technickej univerzity a továrne
na recykláciu odpadu, v ktorej mali absolventi univerzity
pracovať. Papierus, Sklokus a Plastus boli veľmi smutní
a sklamaní, no nevzdávali sa. Dumali, dumali ako stavať aj
s tým málom peňazí, čo im zostalo. Tri dni a tri noci nespali,
chodili hore-dolu po kráľovskom zámku a rozmýšľali. Na

štvrtý deň ráno podišiel Plastus k oknu a ako tak pozeral
na veže vzdialeného hradu kráľa Odpadkusa III., pohľad mu
padol na smetisko za mestom. Zrazu dostal nápad! Rýchlo
utekal za starším bratom Sklokusom a povedal mu, z čoho
by mohli svoje zámky lacno postaviť. Sklokus brata vypočul
a tiež dostal super nápad. Spolu teda utekali za najstarším
bratom a vyložili mu čo a ako. Papierus, vyštudovaný
architekt, bratov najprv vypočul. Potom si zobral ceruzku
a začal niečo kresliť na obrovské výkresy. Keď skončil,
ukázal výkresy bratom. Tí nič nepovedali, len sa šibalsky
usmiali a spoločne šli za svojím otcom.
Kráľ Recyklus I. bol veľmi prekvapený nápadom svojich
synov. Postaviť čokoľvek z recyklovaného plastu, plechoviek,
papiera a skla sa mu zdalo nemožné. Najprv si myslel, že je
to úplná hlúposť, ale keď zbadal výkresy s návrhmi vysokých
zámkov a plány ako v továrni na recykláciu premeniť
odpad na stavebný materiál, nadšene súhlasil. Okamžite
vydal rozkaz na začatie recyklačnej výroby plastových
tehál a tvárnic, plechovkových šindľov, vitráže do okien
z farebného skla, ako aj plastovo–papierovo–skleneného
nábytku. Do roka a do dňa stáli na mieste bývalého smetiska
tri utešené zámky s prekrásnymi nádvoriami, záhradami
a sklenenými fontánami. Traja princovia sa potom oženili
s dcérami susedného kráľa Odpadkusa III. a žili šťastne až
kým...
Až kým ich nenapadol zlovestný kráľ Špiniskus V., ale to
už je iná rozprávka. 
Autori: žiaci 4.C
Základná škola
Dunajská Lužná
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Ako sme oslavovali výročie úmrtia generála Milana Rastislava Štefánika
O Milanovi Rastislavovi Štefánikovi sme sa na hodine
vlastivedy učili už v treťom ročníku. Ale tento rok to bolo iné.
Ako žiaci štvrtého ročníka sme sa zúčastnili vlastivednej
pochôdzky a slávnostného sprievodu, ktorý viedol od našej
základnej školy až k evanjelickému kostolu. Keď nám naša
triedna pani učiteľka Soňa Jáchimová prvýkrát povedala, že
kultúrny program k výročiu budeme robiť my, žiaci 4.C spolu
s niekoľkými žiakmi z 3.A, moja spolužiačka Marcelka sa
trošku naľakala a chalani si tiež najprv mysleli, že si z nich
robí srandu. Že to naozaj myslí vážne zistili, až keď sme
začali spoločne vyberať pesničky a básničku. Z desiatich
chlapcov v našej triede nabrali odvahu vystúpiť pred celou
školou a inými hosťami len Paťo a Peťo a pridal sa k nim tretiak Andrej. Zato dievčat nás bolo až jedenásť. Celý týždeň
sme každý deň cvičili a skúšali, no stále tomu niečo chýbalo.
Preto sme šli za pani učiteľkou Pokornou a prehovorili ju,
aby nás sprevádzala na akordeóne. Konečne to malo „šťavu“.
A tak sme dňa 3.mája prišli do školy už o 7,00 ráno. Pani
učiteľka nás spolu s mojou maminou poobliekala do krojov,
rýchlo nás učesali a uviazali myjavské ručníky. A to veru nebolo ľahké. Presne o päť minút osem nás prišla zavolať pani
zástupkyňa, lebo celá škola už čakala nastúpená vonku iba
na nás. Našťastie sme všetko stihli. Zaradili sme sa za dychovú hudbu a mažoretky a sprievod sa pohol ku kostolu.
Tam nás privítala pani farárka, svoj príhovor predniesol pán
starosta Jurčík, pán Bajaník i pani Reptová. No a potom sme
boli na rade my s naším programom. Hoci sme mali trošku
trému, všetko dopadlo super a naša pani učiteľka bola na
nás veľmi pyšná. Povedala nám, že toľko krojovaných žiakov v sprievode naša škola ešte nemala.

Neskôr, po skončení celej ceremónie, odišli piataci a niektorí z nás autobusom do Ivanky pri Dunaji. Ešte predtým
sme sa spoločne fotili pred kostolom a my i naše kroje mali
úspech aj pri mohyle v Ivanke pri Dunaji. 
Už teraz sa teším na budúci školský rok a dúfam, že
pani učiteľka si nás opäť vyberie do programu. Veľa žiakov
si myslí, že príprava takéhoto programu je nuda, no mne i
mojim spolužiakom sa to veľmi páčilo. Pri nacvičovaní sme
si užili kopu zábavy, veľa sme sa nasmiali a pritom sme sa
naučili niečo nové nielen o M.R.Štefánikovi, ale aj o sebe
samých.
Autor: Katarína Schwarzová, 4.C

DEŇ DETÍ, alebo deň rodičov???
Prvú júnovú sobotu patrilo Miestne kultúrne stredisko
deťom a rodičom. Po tretí raz sme spoločne s mladými
Ostrovákmi zorganizovali popoludnie plné kreativity
a prekvapení pre deti a zároveň aj pre ich dospelý doprovod. Téma Ostrov pokladov, ktorá zahŕňala 10 stanovíšť
s neokukanými súťažnými disciplínami, pri ktorých sa mali
deti trochu rozpohybovať, prinášalo veľa úsmevných momentov. Malým pomáhali veľkáči, ktorí pochopili, že tento
„Deň“ nie je o tom pustiť deti z dohľadu a ponechať ich
svojmu nespútanému temperamentu.
Hodnotiť vlastné podujatie nie je štandardné. Dovolím si
však reagovať na niekoľko kritických ohlasov, že u „suse-

dov“ to bolo lepšie lebo oslavovali tento deň okrem iného
pustením detí do blízkeho lesíka, bol tam bufet s grilovanými rybami, cigánskou či čapovanými nápojmi. Tak sa pýtam:
„Je Deň detí oslavou rodičov, alebo ich deti? Vedia rodičia,
o čom sa ich dieťa bez dozoru rozpráva, aký slovník používa, čo robí?“ Posedenie so známymi niekde pri kofole, pive
či pečenom bôčiku si môžu dopriať dospelí každý víkend
aj v našich obecných reštauračných zariadeniach a mnohé
deti majú voľnosti po celý rok dostatok.
Všetko a teda aj toto je o slobodnej voľbe – BUĎ
mať spoločný zážitok z rôznych súťaží, nádherného marionetového divadielka s večne popleteným Poprepletkom,
zo stretnutia so záchranármi a policajtmi, zo skákania na
obrej trampolíne a záverečného balíčka s pestrofarebnými
balónmi ako tému večerného rozhovoru pri zaspávaní dieťaťa namiesto rozprávky, ALEBO pustiť deti nech sa samé
vybláznia a rodičia majú „konečne“ pokoj a nemusia sa im
venovať.
Týmto sa ešte raz chcem poďakovať záchranárom a policajtom za ich ochotu a trpezlivosť stráviť čas s deťmi. Hlavne však mladým z Klubu OSTROV za ich skvelú kreativitu
a milú prácu s deťmi. Vedeli sme tak ako po minulé roky, že
nejdeme do rizika, lebo OSTROV = dobrá značka.
Jana Valašíková, dramaturgička MKS
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Vlastenecká pochôdzka po slovenskom juhu, …
tradícia vyvrcholila aj našou účasťou na Bradle
Tento rok 3. mája, v predvečer 94. výročia tragickej smrti
M. R. Štefánika, sa tradične už po 21. krát konala vlastenecká pochôdzka.
Zástup žiakov na čele s hudbou Ministerstva vnútra,
s krojovanými dievčatami a chlapcami, so zástupcami pedagogického zboru ZŠ, s hlavným organizátorom pánom
Stanislavom Bajaníkom z MO MS, so starostom obce pánom Štefanom Jurčíkom a s členmi Spolku rodákov M. R.
Štefánika smeroval od školy k evanjelickému kostolu – k pamätníku Štefánika. K uvedenému zástupu sa pridali sestra
farárka E. D. Ružeková a občania D. Lužnej. Po položení
kvetov k pomníku sa účastníci presunuli do kostola, kde bol
krátky spomienkový program. Po programe sa žiaci 5. ročníka a ďalší účastníci odobrali autobusom na stretnutie do
Ivanky pri Dunaji. Pri mieste jeho tragickej smrti sa stretlo
veľa významných predstaviteľov – zástupcovia veľvyslanectiev Francúzska, Česka, Ruska, bratislavský župan, predseda MS a ďalší predstavitelia verejného a spoločenského
života, ktorí vzdali úctu a spomienku spoluzakladateľovi
prvého spoločného štátu. Ako v predchádzajúcich rokoch,
žiaci našej ZŠ držali čestnú stráž v krojoch spolu s prezidentskou strážou a dodali tomuto pietnemu aktu dôstojnosť
a vážnosť.
Popoludní sa niektorí účastníci (Štefan Jurčík, starosta
obce, Iveta Říčanková, prednostka obecného úradu, Mária Plačková, zástupkyňa riaditeľky ZŠ, Eva Pavelková, za

Spolok rodákov M. R. Štefánika) zúčastnili aj oficiálnej spomienky v Košariskách a na Bradle. Po oficiálnej ceremónii
sa zastavili aj u našich priateľov v obci Priepasné. Vymenili si mnohé informácie o živote v našich obciach. Počasie
všetkým prialo, bol prekrásny slnečný teplý deň. V Košariskách sa konali slávnostné služby božie, pietna spomienka
na dvore rodného domu Štefánika a nakoniec pietny akt na
Bradle sprevádzaný tradičným pálením vatier.
Za účastníkov Oľga Reptová, Eva Pavelková
foto: A. Tesáriková a E. Pavelková
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OCHOTNÍCI BOLI V MINULOSTI NOSITEĽMI KULTÚRY
Na úvod
V zápisoch obecnej kroniky som našla
iba minimálne informácie o ochotníckych
súboroch a ochotníckom divadle v našej
obci v minulosti. Informácie pre tento príspevok som čerpala hlavne zo spomienok
starších občanov, ktoré som nasnímala kamerou ešte v roku 2003, keď sme pripravovali oslavy 30. výročia vzniku našej obce.
Spomínanie občanov som prezieravo zachovala s tým, že ich raz využijeme. Tieto
získané informácie som rozšírila i v týchto
dňoch rozhovormi s členmi bývalých ochotníckych zoskupení a s ďalšími pamätníkmi
v našej obci. A načrela som i do svojich spomienok, žijem tu celých 70 rokov a mnohé
aktivity ochotníkov si pamätám.
Do roku 1974, kedy vznikla Dunajská
Lužná spojením obcí Jánošíková, Nová Lipnica a Nové Košariská, občania týchto troch
obcí žili samostatným kultúrno-spoločenským životom. V období, keď ešte nebola
televízia, ľudia si museli zábavu obstarávať
vo vlastnej réžii. Bolo to teda obdobie, keď
sa darilo ochotníckym skupinám.
Obec Jánošíková
V roku 1945 sa presídlila do obce pomerne početná skupina bývalých obyvateľov Terchovej, ktorá so sebou priniesla
i svojrázny terchovský folklór – piesne i kroje. Už koncom 40. rokov minulého storočia
sa z týchto občanov sformovala folklórna
hudobná skupina, ktorej primášom bol
Florián Harvánek. Členmi boli Vinco Balatík, Gusto Rybár, Michal Špindor, Gusto
Krištof a speváčkou Margita Harvánková.
Svojou hudbou a spevmi spestrovali v obci
obdobie fašiangov, mnohé zábavy i kultúrne podujatia. Terchovskú hudbu a piesne
šírili i po okolí a na vystúpenia ich pozývali
do obcí v okolí Bratislavy a Pezinka. Ich hudobné vystúpenia si získali obľubu hlavne
v Pezinku, snáď i preto, že i v Pezinku žila
skupina občanov z Terchovej.
V 50. rokoch minulého storočia v obci
Jánošíková aktívnym kultúrnym životom
žila maďarská komunita, ktorá každoročne
nacvičila jednu operetu v maďarskom jazyku. Dušou tejto ochotníckej formácie bol
učiteľ Jozef Rummer. Na nácviky a prípravy sa vždy využívalo zimné obdobie, lebo
v jarných, letných a jesenných mesiacoch
sa ľudia na dedine venovali poľnohospodárskym prácam. A ani v zimnom období
nebolo jednoduché niečo nacvičiť, v kultúrnom dome bola zima, a preto sa nacvičovalo doma u Rummerovcov. Postupne
nacvičili operety Sárga Csikó, Danko Pišta,
Čardášová princezná a Gül Baba. Dodnes
občania s obdivom spomínajú na spevácke
a herecké umenie hlavných predstaviteľov
Jána Puchnera, Jána Kutšala, Anny Hubertovej (z Novej Lipnice), Marty Solařovej,
Betky Füleovej, Márie Rummerovej a Petra
Csomora (z Rovinky). Ďalšími účinkujúcimi
boli Ladislav Bubek, Marika Žůrková, Albert
Felinger, Jozef Szijjartó, Eva Purnochová,
Jozef Puchner, Ľudovít Rummer, Marika Rigová, Ladislav Szép, Peter Orbán, Mária Reindlová, Mariška Bernerová, Marta Benková, Mariška Csomorová, Jozef Orbán, Mária

Frniaková, Anna Köszeghiová, Mária Köszeghiová, Izabela Takácsová, Mária Lintnerová a Mária Štefánková. V operetách bol
dôležitý hudobný sprievod, ktorý bravúrne
zvládla cigánska kapela z Nových Košarísk.
Prvé vystúpenia boli pre domáce maďarské
publikum, na ktoré však prichádzali i občania najbližších obcí. Potom nasledovali
úspešné pohostinné vystúpenia v maďarských obciach na južnom Slovensku, kde
jánošíkovskí ochotníci žali nevídané úspechy. Účastníci si zaspomínali na vystúpenie
v obci Dolný Bar, kde prišlo toľko divákov, že
sa nezmestili do kultúrneho domu. Otvorili
teda i okná a diváci, ktorí zostali vonku, sledovali operetu priam nalepení na oknách.

Účinkujúci v operete Gül Baba
Začiatkom 60. rokov minulého storočia
sa podarilo učiteľovi základnej školy Štefanovi Rumanovi nadchnúť jánošíkovskú
mládež pre ochotnícke divadlo. Pod jeho
vedením nacvičili divadelné hry Ženský
zákon a Svadobný závoj. Hlavnými predstaviteľmi boli Anka Žiaková a Mišo Kropaj.
Z ďalších účinkujúcich sme sa rozpamätali
na Zlaticu Hrajnohovú, Mariku Belkovicsovú, Ľudmilu Kasákovú.
Ďalšie kultúrno-ochotnícke zoskupenie
vzniklo začiatkom 60. rokov, keď do kasární postavených v jánošíkovskom chotári sa
nasťahovala vojenská posádka. Mládežníci
začali intenzívne spolupracovať s vojakmi
hlavne v oblasti kultúry. Každoročne spoločne nacvičili hudobno-slovné pásmo,
s ktorým sa úspešne zúčastňovali okresnej
súťaže v umeleckej tvorivosti vojenských
útvarov v Pezinku. Nebola to len nejaká
súťaž, veď v jednom zo súťažiacich súborov účinkoval i vojak základnej služby Jozef Adamovič, v tom čase už známy herec.
Z účinkujúcich sme si spomenuli na Anku
Žiakovú, Evu Vozárovú, Betku Füleovú, Jozefínu Urbánkovú, Andreu Grünwaldovú,
Viktóriu Krížovú a Viktóriu Hanzelovú. Ešte
pred samotnou súťažou sa s nacvičeným
pásmom predstavili i domácemu publiku
v jánošíkovskom kultúrnom dome (v súčasnosti autodielňa a klubovňa holubiarov).
Obec Nová Lipnica
V období po roku 1945 Nová Lipnica
počtom obyvateľov patrila medzi malé
obce a navyše i obyvateľstvo bolo rôzno-
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rodé - Maďari, Slováci, Poliaci, Nemci, dve
slovenské rodiny z Rumunska i jedna rodina Bulharov. Spočiatku teda ani neboli
podmienky pre vznik nejakého ochotníckeho súboru. Až začiatkom 50. rokov skupina
žien (pôsobiacich väčšinou v materskej škole) vytvorila malý ochotnícky kolektív a pripravovala zábavné scénky pre rôzne obecné podujatia. Členmi boli Margita Kissová,
Emília Rajnohová, Mária Kajčiová, Julka
Rizikyová, Paulina Gračíková, Peter Riziky
a František Hamada.
Koncom 50. rokov
minulého
storočia
v obci pôsobila estrádna skupinka mladých pod režijnou taktovkou Ruda Huberta,
ktorá v zimných obdobiach v spolupráci
s hudobnou skupinou pripravovala estrádne
vystúpenia,
kde sa vtipné scénky,
jednoaktovky, skeče
a častušky striedali
s hudbou. Členmi hudobnej skupiny boli
Ondro Juhász, Jaro
Spatzal, Milan Kollár
(z Košarísk), Mišo Kropaj (z Jánošíkovej). Do estrádnych vystúpení boli zapojení Arpád Csáder, Laco Karl,
Fero Stašiniak, Ružena Hushegyiová, Marika Ducková-Adamcová, Vilma Sláviková,
Vojto Csáder, Zuzka Osuská. Na estrádne
vystúpenia sa občania vždy mimoriadne tešili a zaplnili starý kultúrny dom do posledného miesta (bol pri 200-ročnom platane,
dnes už nestojí).
Obec Nové Košariská
V roku 1945 po odsune nemeckých
rodín v obci Nové Košariská zostalo len
šesť pôvodných maďarských rodín a jedna
slovenská rodina. Do obce prišlo 80 rodín
z Košarísk a Priepasného. Keďže sa prisťahovaní občania dobre poznali, bol predpoklad i pre spoluprácu v kultúrnom živote.
Už začiatkom 50. rokov minulého storočia
vznikol ochotnícky divadelný súbor, ktorý
pod vedením miestnych učiteľov Terézie
Vrablecovej a Jána Mackoviča nacvičil komédiu Kubo. Ochotnícku skupinu tvorili Emília Sláviková, Zuzka Mosná, Štefan
Marko, Mária Marková, Miro Šuster, Lojzko
Ondruš (z Jánošíkovej), Štefan Hrajnoha,
Emília Arbecíková. Divadelné predstavenie
odohrali v starom kultúrnom dome (v súčasnosti obchod VIMA) a pre veľký záujem
divákov hru museli niekoľkokrát opakovať.
V 60. rokoch minulého storočia sa sformoval početnejší ochotnícky súbor zo starších občanov, ktorý spočiatku nacvičoval
kratšie scénky, jednoaktovky a skeče na
dožinkové slávnosti a iné kultúrne podujatia. Neskôr pod vedením Lenky Buzalkovej
(manželky evanjelického farára a sestry
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herca Júliusa Pántika) si trúfli nacvičiť celovečerné divadelné hry Ženský zákon a Lekárom proti svojej vôli. Členmi ochotníckeho
súboru boli Ján Plačko, Emília Csáderová,
Štefan Harušťák, Mária Harušťáková, Štefan Volenský, Mária Marková, Jozef Pagáč
st., Štefan Turan, Štefan Marko, Pavel Pudelka, Fero Svíčka, Vladislav Turan, Rudo
Kopec, Pavel Ševčík. Divadelné predstavenia sa hrali už v novom kultúrnom dome,
ktorý bol daný do užívania začiatkom 60.
rokov minulého storočia.

Účinkujúci v divadelnej hre
Lekárom proti svojej vôli

Miestna základná škola
V prvej polovici 50. rokov minulého
storočia v základnej škole pôsobila mimoriadne aktívna učiteľka Terézia Vrablecová. Okrem toho, že viedla spevácky zbor,
nacvičovala množstvo piesní, zborových
recitácií a rôznych programov. V roku 1954
so žiakmi 7. a 8. ročníka nacvičila divadelnú rozprávku Snehová kráľovná. Dodnes mi
utkvelo v pamäti herecké vystúpenie hlavných predstaviteľov Márie Lajovej, Bélu Telekeša a Stana Haščáka.
V ochotníckej aktivite v
základnej škole v roku 1972
pokračovala
učiteľka Anna
Žiaková. S divadelným súborom starších
žiakov
nacvičila rozprávku
Skúšky čerta Belinka. Hlavných
predstaviteľov
stvárnili Janko
Smolen, Janka
Zacharovská, Ivetka Slobodníková, Majka
Plačková a Vilko Linka. Najprv sa predstavili

Divadelný súbor Gesto Dunajská Lužná
Nedávno uplynulo dvadsať rokov
od prvej premiéry mladých divadelných
ochotníkov z našej obce, ktorí kedysi
vytvorili divadelný súbor Gesto a strávili v ňom a s ním krásne chvíle, ktorými
obohacovali seba, svojich divákov i kultúrne ovzdušie našej obce. Nasledujúci
text vznikol v čase piateho výročia existencie súboru a už si nik z nás nepamätá, či bol publikovaný, alebo odznel na
nejakom slávnostnom stretnutí. Predsa
sa zdá stále vhodný ako pozdrav k narodeninám a možno aj ako inšpirácia pre
divadelných nasledovníkov.
Na sviatok Valentína 14. februára 1993
sa konala prvá slávnostná premiéra ochotníckeho divadelného súboru GESTO, ktorý
vznikol v našej obci niektorú novembrovú
nedeľu roku 1992.
Vtedy sa v malej zasadačke obecného
úradu poschádzalo niekoľko mladých ľudí,
poväčšine stredoškoláci, či práve začínajúci študenti vysokých škôl, aby sa zoznámili
bližšie medzi sebou i s tými, ktorí mali chuť
pomôcť a uviesť ich na ceste k umeniu. Na
doskách, ktoré znamenali – aj keď nie hneď
svet, tak aspoň iné okno, iný pohľad do sveta. Organizačne sa na tom podieľali voľakedajší spolužiaci a ,,spolubojovníci“ z vysokoškolského súboru Studienka – Laco
Mlynka a Marta Botiková, na spoluprácu
a zdieľanie pocitov mladých vždy pripravený Tibor Kepenczay a posledný menovaný,
ale prvý v rade – režisér Mišo Babiak.
Súbor vznikol nielen na papieri so štatútom, ale hlavne naozaj. Predstavil sa

v dvoch premiérach – s alternáciou – klasickou drámou Michaila J. Lermontova
Dvaja bratia. Obe predstavenia si uctilo
obecenstvo, ktoré zaplnilo sálu kultúrneho
domu a – čo bolo veľmi dôležité – divadlo
inšpirovalo ďalšiu mládež aj dospelých,
ktorí sa stali kmeňovými členmi súboru.
Úspešný štart naladil GESTO optimistickou atmosférou a aj keď sa to ľahko píše
a ťažšie vtedy uskutočňovalo, začali dávať
o sebe vedieť svetu. Svet začínal v blízkej
Ivanke, čoskoro prišli pozvania do Belej či
Turian pri Martine, súťaž v Tlmačoch. To
všetko znamenalo náročnú umeleckú aj organizačnú prácu.
K tej umeleckej, o ktorej som presvedčená, že bola ohromným obohatením citového života našich divadelníkov, treba
povedať, že samotná voľba repertoáru, ale
aj režisérova interpretácia, boli výzvou na
vnímanie, hlbšie vstúpenie do seba – i vystúpenie zo seba, zo svojej malej ulity.
Motív dvoch bratov (či ich napísal nám
dušou a spôsobom vyjadrovania bližší M. J.
Lermontov, či iný romantik „tvrdšieho“ razenia – Frederick von Schiller) je rozohraním
biblického motívu Kaina a Ábela. Je to tak,
že poniektorí sme v živote usmievajúcimi
sa deťmi šťasteny, iní zas z vlastného či nie
vlastného pričinenia – smutní, zadumaní,
zachmúrení, no neobľúbení.
Druhý z divadelných projektov bol veru
podstatne náročnejší, ideovo i prakticky.
Choreodráma Vlkolak na motívy Švantnerovej naturalistickej prózy Nevesta hôľ bola
inscenáciou, ktorá sa drala „do sveta“. Ani
sme netušili, ako roztrhne putá konvencií,

miestnym žiakom, domácemu dospelému
publiku a potom i deťom v okolitých obciach.
Na záver
A takto sme s viacerými, s trochou nostalgie, zaspomínali na mnohých
ochotníkov, skupinky, kolektívy a súbory
v našich troch bývalých obciach. Dnešná
uponáhľaná doba plná telekomunikačných
prostriedkov a informačných technológií
už veľmi nežičí ochotníckemu dianiu. Možno si poviete, že načo uviedla toľko mien,
toľko účinkujúcich. Ale zaslúži si každý,
aby sme ho spomenuli. Veď každý jeden
z nich svojím účinkovaním vložil svoj vklad
do kultúrno-spoločenskej histórie našej
obce a vytváral kultúru danej doby. Občania vítali takéto herecké vystúpenia svojich
spoluobyvateľov, blízkych a známych. A ak
sme si na niektorých nespomenuli, prosím,
pripomeňte mi ich, rada ich doplním (tel.
0905 192 923, mail: maria@dc.sk).
Pripravila: Mária Ducková-Adamcová

Herec je dokonalý, keď dosiahne,
aby diváci nekašlali.
Ralph Richardson
ale zároveň ako odtrhne súbor od dediny, ktorá – chcem veriť, že z nepochopenia (alebo či aj nedostatkom tolerancie?)
sa vzdá „svojho“ súboru. Zabudnúc aj na
dobré služby jednorazových scénických
pásiem – Slovieni vravte (na pamäť slovanských vierozvestcov Cyrila a Metoda) či Letel by som ku hviezdam (venované výročiu
tragickej smrti generála Milana Rastislava
Štefánika).
Teda Vlkolak zahryzol do najcitlivejšej
bolesti – problému morálky a etiky, ktoré
nás trápia v každodennosti a zrazu ho vidíme pred sebou v jeho nahote i symbolike.
Vydržíme sa dívať naň v sugestívnom zajatí originálnej hudby Borisa Kováča, v prítmí
pekelných múk, aby sme v závere a s nádejou v uvoľnení kráčali s hlavným hrdinom
a s Dantem zasa ku hviezdam:
„On prvý šiel, ja za ním vytrvalý
až naraz zrak mi padol na prelesti krás
nebeských, bo tam bol otvor malý
a ním sme vyšli uzrieť znova hviezdy“.
Choreodráma Vlkolak sa dočkala viacerých úspešných repríz, a to nie hocijakých.
Festival divadla mladých v Senici, Bratislavské divadelné konfrontácie (obe podujatia roku 1994), letný mládežnícky festival
v Portugalsku a dokonca sa blysla aj nádej
ísť sa prezentovať za „veľkú mláku“ na základe pozvania Racine Theatre Guild v meste Racine, štáte Wisconsin v USA. Pravda,
množstvo organizačných a finančných ťažkostí tento projekt nakoniec zahatalo, ale
samotný záujem bol pre súbor veľmi povzbudivý. Vymenovanie všetkých „vlkodlakovských“ diváckych úspechov od Scénickej žatvy v Martine až po vystúpenia na festivale v nemeckom Sulzbachu am Saar ako
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aj v atraktívnom centre Monackého kniežatstva by zabrali veľkú časť rozsahu článku. Napriek nesporným úspechom divadla
sa potvrdila pravdivosť hesla:,,Nikto nie
je doma prorokom“. Len sprostredkovane
sme sledovali, ako úspech našich divadelníkov pridával na sláve Kultúrnemu domu
v bratislavskej miestnej časti Ružinov.
Ale to už bol v hre ďalší projekt. Pohľad na seba i do seba v hre – koláži z diel
najvýznamnejších svetových dramatikov,
ktorý zostavil autor scenára Michal Babiak
a dal jej biblický názov Ecce homo! (Tento
aj ďalšie scenáre Michala Babiaka vydalo
knižne Národné divadelné centrum v Bratislave.)
Ajhľa človek! Hriešny aj slabý, ale chvíľami predsa skoncentrovaný a dosť silný,
schopný napĺňať božský ideál lásky. Taký
je aj hlavný hrdina Krížik. Ako naznačuje
jeho nie náhodne vybrané meno, dráždi
diabla. Ten sa pýta:,, Hospodin, ten blázon ozaj čudesne Vám slúži – po zemskej
strave ani nezatúži?“ Odpoveďou je Hospodinova spokojná istota:,, Ak teraz mi aj
slúži zmätene, už veľmi skoro privediem ho
k jasu. Vie sadár, keď sa stromček zelenie,
dokončenie na strane 12
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je kvet a plod už otázkou len času.“ Náš
človek sa stane s Hospodinovým zvolením predmetom diablových intríg. Prichádzajú zvonka i zvnútra, v podobe zdanlivo
modernej scénickej techniky, v podobe
odvekých ženských zvodov či v podobe
fanatizmu ako vystrihnutého z propagandistických počinov samozvaných prorokov, či ako správa o nevyliečiteľnom stave
duše a tela.
„Dni človeka sú ako tráva a kvitne ako
poľný kvet“. A či je to žalm 103 alebo 104
– to nie je v tejto chvíli dôležité. Dôležité je, či a ako slúži „ajhľa človek“, či sa
svojím životom stáva poslom dobra, kvetu
a plodu, či naopak... a všetko je inak.
Divadelníci z Gesta upútali svojím
nadšením, zaujímavou dramaturgiou
aj umeleckými výkonmi. Bola to však
najmä mládežnícka zábava. Svoj profesionálny rast videli títo študenti inde.
Dnes sú z nich úspešní mladí ľudia, lekári, informatici, podnikatelia, učitelia,
majú svoje rodiny a svoje spomienky
– na krásne chvíle v službách ochotníckej Thálie, ktorá im aj nám okolo
obohacovala život a prinášala spoločenské aj umelecké osvieženie všedných dní.
Napísala v roku 1997 a doplnila
v roku 2013 spomienkami na svojich
priateľov divadelníkov
Marta Botiková

K UBO
-Tak sem sa poctivý a radostný mládenec.
- Ale ja nejdem.
- Poď len, poď Kubko, nieto tu nikoho.
- A ľaľa, však sú tu tieto dve... .
(II.dejstvo, 1.obraz )
Mládež pri Kostole Povýšenia Sv. Kríža v Dunajskej Lužnej vždy žila divadlom. Pripravovali sme rôzne akadémie, scénky v rámci
liturgického roka, ktorými sme tešili ľudí
nielen v Dunajskej Lužnej, ale takmer po
celom Slovensku. Divadlo nás niektorých
fascinovalo natoľko, že sme sa mu rozhodli
oddať i profesionálnym spôsobom.
Plní očakávania a nadšenia sme v roku 1999
siahli aj po divadelnej hre od Jozefa Hollého
Kubo. Bola to pre nás po všetkých stránkach
veľká výzva. Oporu sme mali v kňazovi –
pátrovi Vincentovi Golisovi, OP, ktorý v tom
čase pôsobil v našej farnosti. Bol nadšencom ľudového umenia, folklóru a veľkým
zberateľom ľudových krojov.

Lužnianska divadelná mládež
Pri Kostole Povýšenia Svätého kríža v Dunajskej Lužnej oddávna existovala snaha pracovať s mládežou.
Najmä sestry dominikánky majú na
svedomí mnoho výletov, opekačiek aj
kultúrno-duchovných akadémií v kostole. V tejto skupine mladých sa zrodila
túžba priniesť Božie posolstvo aj mimo
múrov kostola.
K   Vianociam v roku 1994 nacvičili
pod vedením Pavla Danka hudobno-tanečné pásmo Vianoce v nás. Tento
prvý počin sa dočkal aj lužnianskej reprízy a prvého hosťovania v susednom
Šamoríne.
Nadšenie rástlo a už na Veľkú noc
v roku 1996 títo mladí priniesli druhý
projekt o siedmich bolestiach Panny
Márie s názvom Dolorosa. Išlo už o
prepracovanejšie dielo so scénografiou, tanečnými choreografiami jednotlivých bolestí aj krásnymi kostýmami
pani Ireny Synákovej. Titulnú postavu
stvárnila Lucia Galanská, ktorá predstavila svoj krásny hlas aj ľuďom, ktorí
ho nepoznali z kostola. Túto hru videli
aj obyvatelia Chtelnice, účastníci Celonárodného festivalu kresťanského divadla Gorazdov Močenok, aj farníci z
bratislavského kostola na kalvárii.

Tretím projektom ochotníckych divadelníkov bola ich najkomplexnejšia hra
vychádzajúca z desatora božích prikázaní – Dekalóg. Išlo o desať silných
obrazov zasadených vždy v iných prostrediach so živým spevom aj odvážnymi choreografiami. Na jemnú tieňohru
o úcte v rodine, tikot hodín v UV svetle,
Verdiho zbor židov v koncentračnom
tábore v súvislosti s piatym prikázaním
,,Nezabiješ!“ alebo na tanečné vyjadrenie manželského trojuholníka spomínali diváci dlho ...
Okrem Dunajskej Lužnej, Močenku
a bratislavskej kalvárie našim divadelníkom tlieskali aj v Senci, v Košiciach,
bratislavskom Ružinove aj v novovzniknutom Univerzitnom pastoračnom centre v Mlynskej doline.
Dnes sú z amatérskych hercov otcovia a mamy, väčšina stále žije v Dunajskej Lužnej a ich deti sa stretávajú pri
našom kostole... Režisér Pavol Danko
si po skončení „lužnianskej divadelnej
éry“ založil tanečné divadlo ATak, ktoré
tento rok oslavuje 15 rokov svojho roztancovaného života. Mnohé inscenácie
z ich repertoáru mohlo vidieť aj naše
publikum.
Pavol Danko

Desať mladých ľudí sa úspešne zhostilo svojich rolí. Hodiny skúšok, modlitieb,
vlastnoručné – doslova na kolene vyrábané
scény a mohutná podpora našich blízkych
sa podpísali pod mimoriadny až neočakávaný úspech.
Dňa 5. decembra 1999 o 19.00 hod. mala
táto divadelná hra pod režijnou taktovkou
Lucie Galanskej premiéru v MKS v Dunajskej Lužnej. Nasledovala „šnúra“ niekoľkých predstavení, nielen v Dunajskej Lužnej.
Každý sa zhostil svojej role s veľkým nasadením a chuťou a i dnes s odstupom rokov
možno skonštatovať, že každému „sadla“
jeho rola ako ušitá. Nezabudnuteľní boli
všetci – ako KUBO Peter Galanský, ako
MARTIN BEČELA Jozef Kundlák ml., ANNA
BEČELOVÁ Mária Galanská, EVA KOŠÁRIČKA Lucia Galanská, ANIČKA (jej dcéra) Janka Cingelová, ŠTEFAN (gazda u Košáričky)
Patrik Kuric, PAĽO Tomáš Šafárik, LOVECKÝ
(vdovec) Marek Halač, DORA (cigánka)/
MIŠO (kaprál) Ján Blaho, JURKO Ondrej
Kundlák.
Vyčarili sme ľuďom na tvárach úsmev,
dovolili sme im touto hrou, kostýmami
i scénou opäť „zablúdiť“ v myšlienkach do

starých čias a v neposlednom rade sme dokázali, že i z mála je možné vytvoriť veľmi
veľa a na veľmi dlho. A to je snáď to najcennejšie.
I dnes po toľkých rokoch sa v myšlienkach
radi vraciame k tomuto krásnemu obdobiu
a veľmi vážne sa pohrávame s myšlienkou
opäť „oprášiť“ toto naštudovanie. Nechajte
sa prekvapiť ...
Lucia Čerňanská, rod.Galanská
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Z HISTÓRIE POMENOVANIA ULÍC V NAŠEJ OBCI – 4. POKRAČOVANIE
V minulom čísle som
vás oboznámila s pomenovaním novovybudovaných
ulíc a s procesom pridelenia
orientačných čísiel. V tomto
pokračovaní sa zameriam
na rozlíšenie súpisných
a orientačných čísiel.
Súpisné čísla
Podľa zákona NR SR
č.50/1976
o
územnom
a správnom členení Slovenskej republiky obec na území obce povinne prideľuje
súpisné číslo každej samostatnej stavbe spojenej so
zemou pevným základom.
Po spojení samostatných
obcí Jánošíková, Nová Lipnica a Nové Košariská v roku
1974 do zlúčenej obce Dunajská Lužná sa určitý čas
používali pôvodné evidenčné čísla domov a stavieb,
tak ako ich ešte samostatné
obce pridelili. Prečíslovanie
podľa vyššie uvedeného zákona sa v obci uskutočnilo
koncom 70. rokov minulého
storočia. Začiatok číslovania
bol situovaný do časti Nové
Košariská. Súpisné číslo 1
bolo pridelené potravinám
Amita (v súčasnosti Jednota COOP), súpisné číslo 2
pohostinstvu Amita, súpisné
číslo 3 miestnemu kultúrnemu stredisku. Ďalej sa postupovalo v číselnom rade
po jednej strane ulíc v časti Nové Košariská, potom po
druhej strane ulíc. Pokračovalo sa prideľovaním súpisných čísiel domom a budovám po jednej strane ulíc v
časti Nová Lipnica, obratom
po druhej strane a nakoniec
sa takýmto spôsobom pokračovalo i v časti Jánošíková.
V tomto čase boli teda súpisné čísla domov a budov v číselnom rade za sebou.
Po tomto prvotnom pridelení orientačných čísiel
obec už ďalej postupovala
podľa ustanovenia zákona,
že obec prideľuje súpisné
číslo stavbám podľa poradia, v akom bola obci

doručená žiadosť stavebníka. Výstavbou ďalších
domov a budov na voľných
parcelách sa číselný rad už
prerušil. V súčasnosti teda
môžu vedľa seba stáť domy
a stavby so súpisnými číslami, ktoré nenasledujú za sebou. Pridelené súpisné číslo
obec môže zmeniť alebo
zrušiť len v odôvodnených
prípadoch.
Pre súpisné čísla naša
obec určila bielu tabuľku
s čiernymi číslami.
Orientačné čísla
Podľa vyššie uvedeného
zákona sa orientačné číslo určuje budove na účely
orientácie na ulici. Každá
pomenovaná ulica má samostatný číselný rad orientačných čísiel, ktorý začína
číslom 1. Podľa vyhlášky
MV SR č.31/2003, ktorou
sa ustanovujú podrobnosti
o označovaní ulíc a číslovaní stavieb, na ľavej strane
ulice sa prideľujú nepárne orientačné čísla a na
pravej strane ulice párne
orientačné čísla číselného
radu. Z orientačného hľadiska sa číslo 1 na ulici prideľuje budove, ktorá je najbližšie
k stredu obce. Komisia na
určenie orientačných čísiel
v našej obci považovala za
stred obce budovu obecného úradu. Ak sa na ulici nachádzajú pozemky určené
na zastavanie, pre budúce
stavby sa vyčleňuje orientačné číslo v číselnom rade.
V prípade, že sa postaví budova (napr. vo dvore, v záhrade) a v číselnom rade
nie je pre ňu rezervované
orientačné číslo, tak sa podľa uvedenej vyhlášky nové
orientačné číslo utvorí tak,
že k najbližšiemu nižšiemu
zo susediacich orientačných
čísiel sa pridá veľké písmeno abecedy (napr. 283 A).
Pre orientačné čísla naša obec určila bielu
tabuľku s červeným písmom.
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Súpisné a orientačné
čísla sú dôležité
Číslovanie stavieb súpisnými a orientačnými číslami
slúži orgánom štátu a obciam na získanie prehľadu
o rôznych budovách, objektoch a iných nehnuteľnostiach. Súčasne slúži na
orientáciu i obyvateľom pri
hľadaní dôležitých objektov. Tabuľky so súpisným
a orientačným číslom sa
na budove umiestňujú vedľa seba tak, aby boli z ulice
dobre viditeľné.
Žiadosť o pridelenie súpisného a orientačného
čísla podáva staviteľ po kolaudácii stavby. O pridelení
súpisného a orientačného
čísla vydáva obec staviteľovi
rozhodnutie formou listiny.
Zároveň rovnopis rozhodnutia obec zasiela katastrálnemu úradu a jeden rovnopis
rozhodnutia archivuje ako
dokument trvalej hodnoty.
Údaje o pridelení súpisného

a orientačného čísla poskytuje obec i oddeleniu správnej služby Okresného riaditeľstva policajného zboru
v Senci ako podklady k evidencii obyvateľstva a k vydaniu preukazu totožnosti.
Dňa 27. novembra 2012
obecné zastupiteľstvo našej obce schválilo Všeobecne záväzné nariadenie
č.11/2012 o určovaní súpisných a orientačných čísiel
na území obce Dunajská
Lužná, ktoré je prístupné na
webovej stránke obce v Dokumentoch OZ.
Do nasledujúceho čísla
Lužnianskeho
spravodaja
pripravím záverečnú časť.
Oboznámim vás s názvami
ulíc, ktoré sa určitým spôsobom viažu k minulosti obce
a s niektorými zvláštnymi
návrhmi na pomenovanie
ulíc, ktoré predkladali občania.
Dr. Mária DuckováAdamcová

Novootvorená lekáreň
v COOP CENTRE
je pre vás otvorená
7 dní v týždni!
Pondelok- Piatok: 9:00- 19:00,
So, Ne 9:00-16:00.

Otváracie zľavy,
široký sortiment
voľnopredajného tovaru,
kozmetika, lieky viazané
na lekársky predpis,
zdravotnícky materiál.
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Výročná členská schôdza Jednoty dôchodcov na Slovensku
v Dunajskej Lužnej
Výročná schôdza sa uskutočnila dňa 17. 3. 2013 v Miestnom kultúrnom stredisku v Dunajskej Lužnej. Účelom nebola iba radosť zo stretnutia so svojimi súputníkmi, ale predovšetkým voľba predsedu Jednoty dôchodcov na Slovensku
a nového výboru. Voľbu nového vedenia je potrebné vyhlasovať každé tri roky.
Keďže funkčné obdobie pani Márie Awwadovej uplynulo,
voľby boli podľa stanov Jednoty dôchodcov na Slovensku
uskutočnené verejným hlasovaním prítomných členov.
Staronovou predsedníčkou Jednoty dôchodcov na Slovensku v Dunajskej Lužnej sa jednohlasne stala pani Mária
Awwadová. Svoj post bude zastávať ďalšie tri roky.
Členovia novozvoleného výboru:
Predsedníčka:
Mária Awwadová
Podpredsedníčka:
Anna Klčová
Pokladníčka:
Marianna Rogelová
Tajomníčka:
Anna Kissová
Kontrolórka:
Alžbeta Ševčíková,
Mária Schwarzová
Kronikárka:
Oľga Šipošová
Kultúrna referentka: Zuzana Kučková, Marta Solařová
Športová referentka: Danica Bőhmerová,
Margita Jašurová
Dovoľte mi poďakovať sa za účasť starostovi obce Dunajská Lužná pánovi Štefanovi Jurčíkovi, predsedovi sociálnej
komisie pánovi Róbertovi Rigóovi s manželkou a čestným
členom Jednoty dôchodcov v Dunajskej Lužnej manželom
Oltusovcom.
Atmosféru stretnutia spestrili svojim milým vystúpením
naši najmladší občania, ktorých s láskou vedú a učia obetavé pani učiteľky.

Spoločné popoludnie
na Železnej studničke

Záber na predsednícky stôl výročnej schôdze JDS

Členovia Jednoty dôchodcov v Dunajskej Lužnej vyjadrujú
vďaku a uznanie doterajšej práci celého vedenia. Do ďalšej
činnosti všetkým prajeme veľa sily a množstvo nových nápadov.
Plán činnosti JDS v Dunajskej Lužnej nájdeme aj na webovej stránke http://www.dunajskaluzna.sk/zo-zivota-obce-jednota-dochodcov-jds-pripravuje
Ing. Tatiana Uličná

Zájazd do termálneho kúpaliska Dunajská Streda
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Vážení občania a milí susedia,
naša nezisková organizácia ZELENÁ DUNAJSKÁ LUŽNÁ
pred časom prišla so sľubom, že pre vás vybuduje v našej
obci zdravotné zariadenie, ktoré bude poskytovať chýbajúcu
lekársku starostlivosť. Mnohí neverili a považovali to len za
„predvolebný sľub“. Nie som členom obecného zastupiteľstva ani zástupcom obce, ale ako občan – štatutár neziskovej
organizácie – som sa pustil s našou organizáciou do tohto
projektu. Som nesmierne rád, že sa nám takéto dielo podarilo a to aj napriek odmietavej pomoci zo strany obecného
zastupiteľstva.

časť tejto zdravotnej starostlivosti a rehabilitácie bude poskytovaná ich kolektívom odborných lekárov a sestier.
Určite už väčšina z vás naše nové zariadenie navštívila
a presvedčili ste sa, že toto sme v našej obci už dávnejšie
potrebovali.
Ordinačné hodiny novej všeobecnej lekárky pre dospelých, rehabilitácií, odborných lekárov a ostatných
prevádzok sú zverejnené na www.zrc.sk alebo priamo u nás
v centre na Lipnickej ul. č.3153 v Dunajskej Lužnej. Všetky
prevádzky, ako aj ambulancia novej všeobecnej lekárky pre
dospelých, budú pre vás denne k dispozícii.

Naše ZDRAVOTNO-RELAXAČNÉ CENTRUM vytvára
podporu a pomoc všetkým, ktorí potrebujú pravidelnú zdravotnú starostlivosť všeobecného lekára, vyšetrenia u odborných lekárov, pravidelné rehabilitácie, prípadne masáže či iné
relaxačné cvičenia po práci v mieste bydliska. Veľmi ma teší,
že došlo k dohode s UNsP Milosrdní bratia, a tak prevažná

Na záver si dovolím vyjadriť presvedčenie, že sa
v krátkom čase vytvorí blízky vzájomný vzťah medzi poskytovateľmi služieb tohto centra a pravidelnými návštevníkmi, ktorí budú od nás odchádzať spokojní a najmä zdravší!
Ing. Eugen Oltus

Obvodná poľovnícka komora Senec v spolupráci s Poľovnou spoločnosťou PRIDUNAJSKO
usporiadala v dňoch 22. – 24. 3. 2013 okresnú chovateľskú prehliadku spojenú s výstavou trofejí.
Celkovo bolo vystavených takmer 400 trofejí.
Usporiadatelia týmto ďakujú všetkým, ktorí sa prehliadky zúčastnili a vytvorili výbornú atmosféru.
za PS Pridunajsko Rudolf Reingraber
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Sakrálne stavby a pamiatky Žitného ostrova
Pri návšteve juhozápadného krídla Miestneho
kultúrneho strediska v Nových Košariskách máte príležitosť si
prezrieť nielen krásne repliky halštatskej keramiky, originálne
archeologické nálezy z kniežacích mohýl a unikátne výrobky
zručných rómskych umeleckých kováčov, ale aj na dvoch
podlažiach inštalovanú výstavu fotografií – dielo PhDr.
Rudolfa Hanuljaka.
Ide o súbor 171 fotografií cirkevných stavieb všetkých
kostolov, modlitební, synagóg a sál vyznania viery všetkých
cirkví a náboženských spoločností, ktoré oficiálne pôsobia na
Žitnom ostrove. Zábery sú zvonka a zvnútra svätostánkov,
no návštevník uvidí tiež letecké snímky, v ktorých autor
zachytil celé areály a ich umiestnenie v obciach. Z „vtáčieho
pohľadu” pravdepodobne väčšina z vás tieto stavby ešte
nikdy nevidela.
Vernisáž a oficiálne otvorenie fotovýstavy starostom
obce sa uskutočnilo popoludní 8. mája 2013. Vďaka
riaditeľovi a ďalším pracovníkom MKS sa podarilo akciu včas
spropagovať, nainštalovať veľkú vývesnú tabuľu (bilboard)
a upraviť priestory pre výstavu a vernisáž. Výstava je prvá
tohto druhu na Žitnom ostrove a začína svoju púť práve
v Dunajskej Lužnej. Ide o spôsob poďakovania autorov obci
a jej obyvateľom. Príležitosť pozrieť si ju potrvá do 30. 6. 2013
do 17.00 hod. Potom bude v ďalších termínoch vystavená
postupne v Šamoríne, Dunajskej Strede a Komárne.
Výstava fotografií je doplnená videoprojekciou
obrázkov a webstránkou na internete www.zitnyostrovkostoly.sk (v obidvoch prípadoch je autorom Andrej
Hanuljak), tiež je vybavená audioprojekciou – mixom

vážnej a náboženskej hudby. Súbežne je obohatená
katalógom k výstave – konkrétne k dvom mestským
okruhom – Podunajské Biskupice a okolie a Šamorín
a okolie (k nazretiu a štúdiu je k dispozícii 5 katalógov –
autori Rudolf Hanuljak a Pavol Pánik). Štítky k fotografiám
a texty v katalógu zo slovenčiny do maďarčiny preložila
pani Oľga Šípošová. Katalóg je určený tým návštevníkom,
ktorí sa hlbšie zaoberajú touto problematikou. Napokon sú
pri výstave dve knihy návštev – kroniky – jedna je MKS
a druhá autorov výstavy. Boli by sme radi, keby ste do nich
napísali svoje dojmy, postrehy, či nápady na zlepšenie
a doplnenie toho, čo tam možno chýba. Budeme veľmi radi
a vopred ďakujeme za reakcie a pomoc.
Prajeme príjemný umelecký zážitok a možno aj rozšírenie
poznania.
PhDr. Pavol Pánik, CSc.

Jarné upratovanie v Parku M. R. Štefánika
Ako predminulé roky aj tento rok
sme sa prihlásili k výzve obecného
úradu na jarné upratovanie verejných
priestranstiev v našej obci. Dňa 26.
apríla popoludní sa zišlo trinásť dobrovoľníkov z radov Spolku rodákov M. R.
Štefánika ako aj jeho sympatizantov, a
to Mária Ducková-Adamcová, Eva Pa-

velková, Anna Kissová, Anna Pepichová, Alžbeta Ševčíková, Andrea Tesáriková, Ľudmila Haukeová, Oľga Reptová, Ivan Hrajnoha, Pavol Hrajnoha,
Michal Ďurec, Štefan Harušťák, Karol
Rojek, aby tak ako v minulom roku vyčistili Park M. R. Štefánika v časti Nové
Košariská a okolie pri Strome republiky,

ktorý sa nachádza pri zmrzline.
Všetkým účastníkom patrí srdečná
vďaka. Prispeli k vyššej kvalite života
v obci a prejavili záujem o veci verejné.
A. Tesáriková,
Spolok rodákov M. R. Štefánika
Foto: A.Tesáriková
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Bojovníci z Dunajskej Lužnej
opäť zažiarili
Dňa 25. mája sa v bratislavskej
športovej hale Elán konal ITF SLOVAK OPEN 2013 v taekwondo, ktorej
sa zúčastnilo 170 súťažiacich z celého
Slovenska. Zúčastnili sa aj zahraničné
kluby z Rakúska a Českej republiky.
Prvenstvo si udržalo ITF TAEKWONDO
SLOVAKIA,
ktoré získalo 86 medailí (21
zlatých, 30 strieborných, 35
bronzových), druhé miesto
vybojovala výprava z Brna
s celkovým počtom medailí
41 (21 zlatých, 12 strieborných, 8 bronzových), tretie
miesto získala výprava z
Rakúska 5 medailí (3 zlaté,
2 strieborné). Ostatné kluby
z Nitry a Koryo Bratislava skončili na posledných
miestach.
Na ITF SLOVAK OPEN

2013 sa uskutočnili všetky
disciplíny Taekwondo ITF
okrem sebaobrany. Súťažilo sa v zostavách, v súboji,
v prerážaní a tiež v špeciálnych prerážacích technikách.

Na tomto turnaji žiaci z
klubu Dunajská Lužná nemohli chýbať. A opäť raz
dokázali, že patria medzi tú
lepšiu skupinu bojovníkov,
keď získali striebro zo zostáv
ako skupina, striebro zo súboja ako skupina. Prekonali

ich iba bojovníci z Brna. Tím
sa zúčastnil v zložení Matin
Murgáč, Brian Lurie, Tomáš
Žilavý, Jakub Hanuliak, Dávid
Ivan, Mario Dall Aremlina. Individuálne sa presadili Tomáš
Žilavý, Jakub Hanuliak, Mario
Dall Aremlina, Veronika Dall
Aremlina, Aneta Dall Aremlina, Lucia Hanuliaková, Lenka
Holišová, Dávid Ivan, Jakub
a Adam Karwandgarovci,
Martin Murgáč, Kristína Murgáčová a Filip Murgáč, ktorý
sa zároveň aj stal najlepším
žiakom turnaja. Zverenci opäť raz ukázali bojového ducha a nezaostali za
úspešnou bilanciou z minulého turnaja.
Všetkým srdečne gratulujeme a prajeme veľa podobných úspechov do budúcnosti.
Majster
MUDr. Matiullah Karwandgar

Kultúrno-spoločenský program – leto 2013
22. jún 2013
24. jún 2013
29. jún 2013
7. september 2013

Jánske ohne
stretnutie pri táboráku, country hudba, občerstvenie
za hrádzou – podujatie bude v čase od 19,00 do 24,00 hod.
CLIS - predstavenie detskej tanečnej skupiny
MKS Dunajská Lužná
Európske Rómske kováčske sympózium – 10. ročník
MKS Dunajská Lužná
Deň obce
podujatie sa bude konať v prirodzenom centre obce na
Námestí sv. Martina s výstupom na ul. Krajnú, Kováčsku,
Košariskú a nám. M.R. Štefánika. Centrum osláv bude v MKS
Dunajská Lužná. Bližšie informácie budú zverejnené na
webovej stránke obce, na plagátoch a bilboardoch.
-JV-
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Dramatické chvíle stavania mája

Veľa zdravia, šťastia ...

Prvý raz bez podpory mechanizmov len s pomocou lán dalo zabrať približne
.... spievame oslávencovi. Čo iné by
dvom desiatkam silných chlapov, ktorí sa snažili centrovať a zároveň dvíhať vyše sme si želali?
A predsa je tak ťažké mať pevné
600 kg ťažký strom „máj“. V niektorých momentoch to vyzeralo ako preťahovanie
zdravie.
Áno, je to ťažké. Je množstvo
„kto z koho“ . Napokon sa dielo podarilo! Siláci neskôr s úsmevom hodnotili svoj
kníh o zdravej výžive, diétach. Skúsme
si dať do „googlu“ slovo „diéta“. Dostaneme za 0,21 sekúnd približný počet
výsledkov 131 000 000.
Prečo ich je toľko? Prečo stále hľadáme ten správny spôsob ako sa stravovať? Správne tušíme a odborníci
nám to potvrdzujú, že pre zdravie sú
dôležité tri veci: primeraná, zdraviu prospešná strava, pohyb a psychika.
V spolupráci s Ing. Trebulovou, odborníčkou na výživu, a za podpory MKS
sme uskutočnili prednášky o detoxikácii, prekyslení a odkyslení organizmu,
o potravinových alergiách a poruchách
vstrebávania živín – potravinovej intolerancii. Prednášky boli spojené s ochutnávkou netradičných potravín a jedál.
V prednáškach by sme chceli aj naďalej pokračovať novou sériou. Pokiaľ
máte záujem dostávať pozvánky na
podobné prednášky alebo chcete dostávať výstup z prednášok v písomnej
výkon slovami, že „to bolo hrané, aby
forme, stačí poslať svoj mail na adresu
sa ľudia bavili a malo sa o čom v nabionka@bionka.sk
sledujúcich dňoch hovoriť“. Vystúpenie
So želaním dobrého zdravia
malých mažoretiek a tanečníčok zo ZŠ
Mgr. Denisa Martišková
a ZUŠ v Dunajskej Lužnej a tradičné
vypustenie holubov odľahčili atmosféru
predchádzajúcich krušných okamihov.
O tohtoročné stavanie mája prejavilo
záujem o poznanie viac ľudí ako v minulých rokoch. Účastníci to tentokrát
bez lán „potiahli“ dlho do noci.
-JV-

DOMÁCI MAJSTER
NA TELEFÓN

Potrebujete navŕtať poličku,
zavesiť obraz, opraviť bránu
či okno?
Vykonávam rôzne domáce práce
elektrikárske, zváranie, vŕtanie,
farbenie, skladanie nábytku
a rôzne iné typy domácich prác.

Milan Schulcz,
Dunajská Lužná

0908 473 609
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VYUŽITE VÝHODY STAVEBNÉHO SPORENIA
A POISTENIA POD JEDNOU STRECHOU!
•
•
•
•

stavebné sporenie bez poplatku pri podpise zmluvy
štátna prémia až 66,39 € na osobu ročne
úvery na bývanie s fixným úrokom len 4,79 % p.a.*
fixná splátka počas trvania medziúveru

Príklad: pri výške úveru 10 000 € a splatnosti 25 rokov je fixná
mesačná splátka v medziúvere 60 €, v stavebnom úvere 70 €
•
•
•
•
•

poistenie bývania
poistenie motorových vozidiel
investičné životné poistenie pre zdravie a dôchodok
kapitálové životné poistenie pre zdravie a dôchodok
a ďalšie produkty z oblasti životného i neživotného poistenia

Bratislava
Dunajská Lužná

* zvýhodnená úroková sadzba 4,79 % p.a. v medziúvere platí pri poistení
nehnuteľnosti vo Wüstenrot poisťovni, v stavebnom úvere 4 % p.a.

WÜSTENROT PORADCA pre Dunajskú Lužnú a okolie
(Rovinka, Hamuliakovo, Kalinkovo, Miloslavovo...)
Jabloňova 10, Dunajská Lužná
Mob.: 0918 444 846, tel.: 02/208 53 054, email: kmlynarovicova@wustenrot.sk

Mariánska ulica v časti
Jánošíková (za kostolom)
Tešíme sa na Vás
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fotogaléria

Malá fotografická ochutnávka z Akadémie k 50. výročiu ZŠ

po
po

Ďalšie fotografie nájdete na http://www.zsdulu.edu.sk/home.php?q=galeria_50-vyrocie-akademia
Strážca
Ostrova pokladov

Popoludnie patrilo
hlavne mladým
rodinám

Malí rybári

Popoludnie sa vydarilo – spoločný „ostrovácky“ úsmev

Čím mokrejšie rukávy,
tým väčšia radosť, či?
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