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Informácia o testovaní v Dunajskej Lužnej

Vážení spoluobčania, vzácni priatelia,
opäť je tu čas na pravidelné informácie o dianí
v obci. Iste mi dáte za pravdu, že všetkých nás
najviac zamestnáva a výrazne ovplyvňuje kvalitu
života pretrvávajúci výnimočný stav, povinnosť
testovania, zákaz vychádzania, prísne pandemické
opatrenia...... všetci hovoríme – už stačilo, dokedy
ešte? Žiaľ, sme v situácii, kedy sa musíme podvoliť nariadeniam vlády, vyhláškam a hlavne dbať na
prísnu disciplínu. Každý jednotlivec, rodina i celé okolie. Na tomto mieste
chcem poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť, nakoľko aj obecný úrad pracuje v obmedzenom režime. Ani staršie generácie si nepamätajú takéto
dianie. Je to „memento“ snáď pre celé ľudstvo. Zostáva nám veriť, že do
leta spoločne porazíme Covid-19 a život sa vráti do normálu. Všetkým nám
chýbajú spoločné stretnutia, obľúbené kultúrne či športové vyžitia...

Mesiac/2021

Počet testov

Pozitívne

%

Január

6 477

26

0,4

Február

9 831

75

0,76

k 9. marcu

4 044

36

0,89

Máme schválený rozpočet na r. 2021
Dovoľte, aby som Vám predstavil stručný sumár výdavkov. Podrobnejšie
informácie sú na web stránke obce:
Rozpočet 2021 – Oficiálna stránka obce Dunajská Lužná (dunajskaluzna.sk)
Sumár výdavkov obce Dunajská Lužná – Rozpočet programu v EUR – rok 2021
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

175 624

Program 2: Interné služby

75 270

Program 3: Služby občanom

120 543

Program 4: Odpadové hospodárstvo

358 792

Program 5: Komunikácie

194 509

Program 6: Vzdelávanie

3 740 205

Program 7: Šport
Program 8: Kultúra
Program 9: Prostredie pre život

0
168 658
4 119 428

Program 10: Sociálne služby

88 919

Program 11: Administratíva

1 068 509

Celkové výdavky

školstvo

ZŠ „G“

STS+

10 110 457

Ako vidno je množstvo úloh, ktoré sa obec zaviazala v rozpočte napĺňať.
Stále čakáme na dotácie, zatiaľ vo výške 3 mil. € na novú budovu základnej
školy. V tejto náročnej dobe chceme naplniť všetky investičné plány a úlohy
plynúce z potrieb obce.
Pomaly sa končí termín na samosčítanie obyvateľov. Touto cestou Vás chcem
poprosiť, vážení spoluobčania, aby ste zodpovedne pristupovali k sčítaniu
obyvateľov. Je to pre mestá a obce dôležité aj z hľadiska podielových daní.
Zima, ktorá nám opäť len krátko dala o sebe vedieť, je už v zabudnutí.
Začíname skrášľovať naše obydlia i verejné priestranstvá. Poprosím Vás, aby
sme sa všetci, ktorí môžu a chcú, zapojili do jarného upratovania v rámci
Dňa zeme. Obec so svojimi zamestnancami nedokáže uspokojivo zvládať
celú, náročnú údržbu obce. Predsa všetci chceme, aby sme tu mali to
najlepšie prostredie pre život. Je to „výkladná skriňa“ nás všetkých.
O chvíľu tu máme sviatky jari – Veľkú noc. Určite patrí vôbec k najstarším
sviatkom z predkresťanských dôb. V prenesenom význame slova, to bolo
víťazstvo nového vegetačného obdobia, víťazstvo života nad smrťou. Žiaľ,
dnes tradície ustupujú a stále menej, hlavne mladých ľudí, si uvedomuje,
prečo sa Veľká noc vlastne oslavuje....

Šibi-ryby, mastné ryby, kus koláča od korbáča,
ženám veľa vody, chlapom veľa vínka,
deťom nech vo vrecku zopár mincí cinká.

Takto sme testovali

Želám všetkým pokojné a v zdraví prežité Veľkonočné sviatky.
S úctou a vďakou Štefan Jurčík
starosta obce

Starosta obce ďakuje
testovaciemu tímu, zdravotníkom,
dobrovoľníkom a pracovníkom obce.
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Fungujúci zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
V minulom roku sme verejnosť informovali krátkym článkom v decembrovom
čísle Lužnianskeho spravodaja o zbere biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
v našej obci.
Dnes môžeme konštatovať, že obyvatelia
sa do triedenia aj tejto zložky komunálneho
odpadu zapojili, a to celkom úspešne. V mesiaci január sme do zmesového komunálneho odpadu zbytočne nevyhodili 2,02 ton
kuchynského odpadu a vo februári dokonca
až 4,69 ton.
Veríme, že sa podiel tejto zložky odpadu
bude voči zmesovému komunálnemu odpadu naďalej zvyšovať. Aj takto dokážeme prispieť k vyššej úrovni vytriedenia komunálneho odpadu v obci, čo vedie k nižšej sadzbe

za množstvo skládkovaného zmesového komunálneho odpadu. Za rok 2020 sme triedením dosiahli úroveň 61,29 %. Je to jeden zo
spôsobov, ako nezvyšovať náklady v odpadovom hospodárstve obce, čo má v konečnom
dôsledku ekonomický dopad na obyvateľstvo
vo forme poplatku za komunálny odpad.
Viac o zbere biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu sa môžete dozvedieť na
webovom sídle obce tu
https://www.dunajskaluzna.sk/obcan/
odpadove-hospodarstvo/triedeny-zber-odpadov-v-obci/biologicky-rozlozitelny-kuchynsky-odpad/.

BIOOD

PAD

Ing. Jana Dubovcová
referent životného prostredia
Obecného úradu Dunajská Lužná

Keď zasahujú profesionáli
Všetky obce a mestá majú povinnosť zabezpečiť na svojom území odchyt túlavých zvierat a ich umiestnenie do karanténnej stanice
alebo útulku pre zvieratá prostredníctvom osoby schválenej na odchyt túlavých zvierat. Takisto majú povinnosť prevziať túlavé zviera
nájdené na území obce od nálezcu a umiestniť ho v karanténnej stanici alebo útulku pre zvieratá.
Z tohto dôvodu má obec Dunajská Lužná od októbra 2020 uzatvorenú zmluvu o odchyte túlavých zvierat s bezpečnostnou službou
Defense Pro, s.r.o. Otázky na to, ako vyzerá táto spolupráca v praxi,
nám zodpovedal manažér uvedenej spoločnosti Ing. Jaroslav Vavro.
„Keď v obci Dunajská Lužná niekto spozoruje voľne sa pohybujúceho
psa po verejných priestranstvách, má tri možnosti. Túto udalosť nahlási
buď na obecný úrad alebo priamo na telefónne číslo našej spoločnosti.
Na odchyt psíka vyrážame vždy až na pokyn obecného úradu. Prídeme
na miesto, zviera odchytíme a prevezieme ho do našich kotercov vo
Veľkom Bieli. Po odchyte skontrolujeme psíka čítačkou čipov a zistíme,
či je zviera začipované alebo nie. Pokiaľ pes čip má, kontaktujeme priamo jeho majiteľa, ktorého oboznámime s tým, že pes sa voľne pohyboval po obci a dohodneme si jeho odovzdanie majiteľovi. Najčastejšou
otázkou zo strany majiteľov býva „čo si máme vziať, koľko za psíka
platíme?“ Na prevzatie psíka potrebujete iba doklad o vlastníctve psa
a vlastný občiansky preukaz. Pri prevzatí nie sú žiadne poplatky.
Ak pes začipovaný nie je, neznamená to, že majiteľa nemá. V
takomto prípade psíka inzerujeme a jeho majiteľa dohľadávame
všetkými dostupnými cestami v spolupráci s obecným úradom. Ak
sa majiteľa psíka nepodarí nájsť, prevážame ho do OZ Slobody zvierat, kde sú následne vykonané všetky povinné veterinárne úkony
a po dobe karantény je zviera dané na adopciu novému majiteľovi.“
Aké odchytové pomôcky pri vašej práci používate?
„Na odchyt psíkov máme pracovný postup schválený Štátnou veterinárnou a potravinovou správou. Väčšina psíkov si nevyžaduje použitie odchytových pomôcok, stačí nám milý prístup a nejaký ten pamlsok. Odchytovú tyč a podberák so sieťou, ktoré sú schválenými pomôckami, používame iba vo výnimočných prípadoch. K našej základnej výbave patria rukavice proti škrabancom a jedna pevná rukavica, ktorá
je odolná voči hryznutiu. Plynovú pištoľ na použitie uspávacích šípok
používať nesmieme, s tou môže disponovať výhradne veterinár. Odchytený psík je následne uviazaný na vôdzku, umiestnený do vhodnej
prepravky a vozidlom schváleným na odchyt psov ho prevážame do
odchytových kotercov, kde prebehne kontrola čítačkou čipov.

Ako vám pomáha pri vašej práci povinnosť čipovať psy?
„Zabezpečiť čipovanie psíka je zákonná povinnosť každého jeho
majiteľa.
Ten je podľa § 19 odseku 9 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej
starostlivosti v znení neskorších predpisov povinný zabezpečiť trvalé
označenie psíka čipom.
V praxi slúži čipovanie psa na jednoduchú identifikáciu zvieraťa
a preukázanie majiteľa v prípade straty a čo je dôležité, obsahuje
kontaktné údaje na majiteľa.
Splnením tejto povinnosti dokážete spoľahlivo zabezpečiť, že psík
sa k vám domov dostane ešte v ten deň, ako sa nám ho podarí odchytiť a nebude jedným z nešťastníkov, ktorí čakajú na svojho majiteľa
dni, týždne, alebo v niektorých prípadoch mesiace.
Spracovala: Renáta Braxatoris
hospodárska správa, obecný úrad
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sčítanie obyvateľov
Vážení spoluobčania, vyzývame Vás,
zúčastnite sa SČÍTANIA OBYVATEĽOV.
Elektronické sčítanie obyvateľov sa uskutoční od 15.2.2021 do
31.3.2021. Vzhľadom na pandemickú situáciu termín asistovaného
sčítania sa posúva. Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom
formulári sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021. Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára
majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky.
Sčítanie obyvateľov bude plne elektronické, absolútne bezpečné
a pohodlné. Obyvatelia sa sčítajú sami, v pohodlí domova a bezpečne,
prostredníctvom elektronického formulára, ktorý nájdete na stránke
www.scitanie.sk alebo pomocou mobilnej aplikácie.
Vyzývame obyvateľov, aby pomohli
pri sčítaní svojim blízkym (seniorom), ak
ich o to požiadajú. Na
sčítanie postačí mobil, tablet, notebook
alebo PC. Za neplnoletého obyvateľa a za
obyvateľa, ktorý nie je
spôsobilý na právne
úkony má povinnosť
vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.
Podrobnejšie informácie získate zavolaním na obecný
úrad 02/40 25 98 18
alebo call centrum
02/20 92 49 19.
Zuzana
Mészárosová
evidencia
obyvateľstva
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15.2.-31.3.2021
WWW.SCITANIE.SK
AJ VĎAKA VÁŠMU KLIKU
MÔŽEME MAŤ NOVÉ ŠKOLY
Informácie zo sčítania poskytujú aj demografické údaje o obyvateľoch, o vekovej
štruktúre a počte detí. Tieto informácie pomáhajú štátu určovať aj to, ktorý región
potrebuje postaviť nové materské či základné školy a s akou kapacitou.
Výsledkom je vyššia kvalita vzdelanosti a lepšie Slovensko.

sodb_2021
Sčítanie obyvateľov,
domov a bytov 2021

upozornenie polície SR
Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Senci neustále upozorňuje občanov, že PODVODNÍCI stále hľadajú nové cesty, ako sa dostať do domácností hlavne seniorov pod zámienkou pomoci pri sčítaní obyvateľov. Preto:
• upozorňujeme seniorov, aby boli obozretní voči neznámym osobám, ktoré by ich mohli telefonicky alebo osobne kontaktovať a ponúkať pomoc pri elektronickom sčítaní alebo asistenčnom sčítaní
• odporúčame seniorom:
• aby v prípade, že potrebujú pomoc pri elektronickom sčítaní, žiadali o pomoc iba svojich príbuzných, príp. známych, teda osoby,
ktoré poznajú, prípadne na internetovej stránke www. scitanie.sk
• aby v žiadnom prípade nevpúšťali cudzie osoby do svojich príbytkov, tiež osoby ktoré nepoznajú, príp. osoby, ktoré ich navštívili
sami (bez ich kontaktovania) im ponúkajú pomoc pri sčítaní
• žiadame seniorov, aby v prípadoch, kedy vznikne podozrenie z podvodného konania neznámymi osobami kontaktovali políciu
na čísle 158.
V období od 15. 02. do 31. 03. 2021 prebieha výlučne elektronické
sčítanie obyvateľov.

Údaje z evidencie obyvateľstva
za rok 2020

Pravdepodobne až od 1. apríla 2021 budú chodiť do domácností
mobilní asistenti, a to len na základe vašej predchádzajúcej telefonickej žiadosti obce o pomoc.

Počet obyvateľov k 31.12. 2020 bolo 7529,

por. Mgr. Michaela Petrášová
Okresné riaditeľstvo PZ v Senci

prisťahovaných 425, narodených 91,
odsťahovaných 167 a zomrelých 51.
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Činnosť školského odberného miesta
Dnešná doba stavia pred riaditeľov škôl stále nové a nové povinnosti.
Aby sme v tomto ,,koronavírusovom čase“
vyšli v ústrety rodičovskej verejnosti a zamestnancom školy a vytvorili možnosť otestovať sa
v mieste bydliska, vedenie školy sa na začiatku
testovacej ,,odyssey“ rozhodlo založiť mobilné
odberné miesto (MOM) vo vlastnej réžii. Pôvodne sme ho plánovali zriadiť v škole. Keďže
však hrozilo, že po testovaní sa nebude môcť
budova 48 hodín využívať, so súhlasom vedenia
obce sme ho radšej zriadili v Miestnom kultúrnom stredisku Dunajská Lužná.
V tomto období sme boli jednou z mála
škôl, ktoré takéto mobilné odberné miesto zriadili, pretože odberné miesta zriaďovali najmä
obce a mestá. A urobili sme dobre, lebo v čase,

kedy dostali obce z večera do rána nariadenie
zabezpečiť testovanie, ktoré by však nedokázali tak rýchlo zrealizovať, v rámci korektných
vzťahov sme poskytli toto odberné miesto obci.
Obec tak mohla bez časového stresu vybavovať
vlastné mobilné odberné miesto, ktoré slúži
v tzv. unimobunkách pre občanov dodnes.
Momentálne však školské odberné miesto
v MKS nie je k dispozícii, pretože sú tam umiestnené deti z cirkevnej škôlky, ktorým sa rekonštruuje budova pri obecnom úrade.
Iba pre zaujímavosť by som chcela uviesť,
že zriadenie nového odberného miesta si vyžaduje mnoho administratívnych krokov, čo si
nezainteresovaní ani nevedia predstaviť a ktorým vedenie školy alebo obce musí venovať čas
miesto zvyčajných povinností.

ČOKOMAT – vskutku zaujímavý projekt
Pred časom ma oslovila mamička z triedy 3.D našej pani učiteľky Kalinovej pani Matúšová, či by sme v škole nepodporili projekt s názvom MY MASCHINE. Po preštudovaní materiálov som si povedala, že ideme do toho,
hoci som si nevedela dobre predstaviť, či projekt nie je iba vízia autora,
ktorá sa dá ťažko zrealizovať. Prečo? Lebo cieľom projektu bolo totiž prepojenie a spolupráca viacerých vekových skupín – žiakov ZŠ, stredoškolákov a vysokoškolákov – pri tvorbe nového stroja alebo prístroja.
Žiaci ZŠ mali svoje fantazijné predstavy o stroji vyjadriť prostredníctvom detskej maľby alebo kresby. Študenti strednej školy mali nápad detí,
ktorý ich najviac zaujal, projektovo spracovať a vysokoškoláci mali nápad
detí technicky zrealizovať.
Začiatok projektu sťažovalo dištančné vzdelávanie, ale pomocou techniky sa študenti STU v Bratislave s deťmi spojili, nadviazali priateľské kontakty, vysvetlili im, čo sa od nich očakáva. Po počiatočnej neistote sa tretiaci pustili do návrhu vynálezu. Maľovali, kreslili a na konci workshopu spoločne so študentami vybrali tri TOP návrhy. Práce poslali svojim ,,veľkým“
kamarátom. A čo sa nestalo?
Nedávno som dostala informáciu, že podľa maľby jedného žiaka, navrhli študenti tlačiareň na čokoládu. Nazvali ho príznačne ČOKOMAT.
Super!!! Ale máme šikovné deti. Tak už len čakám, kedy si na čokoláde
z prístroja navrhnutého našimi malými vynálezcami, všetci pochutnáme.
Srdečne ďakujem pani učiteľke Kalinovej, žiakom 3.D triedy a koordinátorke projektu pani Neufeld za vskutku zaujímavý projekt.
Iveta Slobodníková, riaditeľka ZŠ

•

Takže, vážení občania, na zriadenie MOM
treba tieto náležitosti:
• napísať žiadosť RUVZ
• vypracovať prevádzkový poriadok
• doložiť nákres odberného miesta s vyznačením smeru a využitím miestností
• vybaviť a doložiť výpis z registra trestov štatutárneho zástupcu
• predložiť zmluvu s odberateľom biologického odpadu
• požiadať Úrad pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou o pridelenie kódu MOM
• vyplniť dotazník a zaregistrovať sa v Národnom centre zdravotníckych informácií
• cez stránku Ministerstva školstva SR objednať testy a certifikáty
• vyzdvihnúť si ich osobne na krízovom štábe
v Senci
• zabezpečiť dobrovoľníkov – zdravotníkov,
administrátorov a upratovaciu čatu
• nakúpiť overaly, respirátory, návleky, dezinfekciu na ruky, dezinfekciu na podlahy, papierové utierky, písacie potreby, vrecia na
odpad

po každom testovaní hlásiť do NCZI počty zúčastnených, pozitívnych, pokazených alebo poškodených testov a mnoho ďalších činností.
Chce to čas a pevné nervy, lebo nie všetko ide tak rýchlo, ako by
sme si predstavovali. Napriek tomu som veľmi rada, že sme MOM
zrealizovali a že sme v miestnej pobočke organizácie Červeného kríža
pod vedením pani doktorky Paulínky Gálfiovej našli mnoho ochotných ľudí, ktorí bez nároku na odmenu boli ochotní venovať svoj voľný čas na zabezpečenie testovania našich rodičov a zamestnancov.
Rovnako by som sa chcela poďakovať aj rodičom – dobrovoľníkom
a zamestnancom, ktorí sa počas testovacích sobôt podieľali na administratívnych a dezinfekčných prácach.
Za vedenie školy Iveta Slobodníková
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ZŠ Dunajská Lužná v čase lockdownu
Pred rokom vstúpila do našich životov pandémia koronavírusu. Na 12 týždňov sa zatvorili brány aj našej ZŠ Dunajská Lužná,
aby sme zvládli prvú vlnu pandémie. Keď sme začínali nový školský rok 2020/21, verili sme, že bude iný. Opak je pravdou. Žiaci II.
stupňa sa dištančne vzdelávajú od posledného októbrového týždňa doteraz. Aspoň to, že žiaci I. stupňa mali do Vianoc prezenčnú
výučbu. Od januára 2021 sú už aj oni na dištančnej forme.
Druhá vlna a s ňou spojený lockdown celej krajiny neumožňuje už od začiatku roku 2021 takmer nič z klasického života školy.
Opatrenia štátu neumožňujú ani Rade školy (ďalej len „RŠ“) uskutočniť svoje tradičné štvrťročné zasadnutie na zhrnutie toho, čo
má škola za sebou, ale najmä prerokovanie toho, čo má pred sebou.
Preto chce RŠ touto formou v článku zhrnúť a pochváliť vedenie školy za úsilie, ktoré bolo potrebné vyvinúť už v decembri
2020 na príprave testovania rodičov žiakov ZŠ, najmä za vybavenie povolenia RÚVZ pre miesto testovania v Miestnom kultúrnom
stredisku (na základe tohto povolenia uskutočnila v januári testovanie aj obec). Pochváliť treba aj rodičov žiakov za bezproblémový priebeh samotného testovania. Vďačnosť patrí všetkým
ochotným zdravotníkom spolu s dobrovoľníkmi, medzi ktorými
boli rodičia žiakov, ako aj niektorí pedagógovia. Vyzdvihujeme prístup učiteliek a učiteľov za zavŕšenie prvého polroku, pri ktorom
mnohí z nich v polročných známkach citlivo zohľadnili rozdielnosť
„dištančného“ oproti prezenčnému preskúšaniu v triede pri tabuli. Veľké uznanie patrí rodičom, ktorí popri pracovných povinnostiach zodpovedne zabezpečujú a kontrolujú dištančnú výučbu
svojich detí. Oceňujeme osobné nasadenie zriaďovateľa ZŠ – starostu obce pána Štefana Jurčíka spolu s pani riaditeľkou ZŠ PaedDr. Ivetou Slobodníkovou, že v nedeľu 07. 02. 2021 (pri výsledku 0
pozitívnych rodičov) našli odvahu otvoriť ZŠ pre žiakov I. stupňa,
hoci to bolo nakoniec len na 8 školských dní (výučba prebiehala
podľa pravidiel COVID automatu pre školy, k uzatvoreniu ZŠ došlo
na základe rozhodnutia RÚVZ).
A čo nové v projekte rozširovania kapacity ZŠ, v projekte výstavby G bloku (bývalá družstevná jedáleň)? Od Ing. Vladimíra
Píšu z referátu investičnej výstavby OcÚ Dunajská Lužná s vedomím starostu pána Štefana Jurčíka bola poskytnutá táto aktuálna informácia (ku dňu uzávierky – 10. marca 2021): „Verejné obstarávanie (VO) na zhotoviteľa začalo pred Vianocami, a to dňa

23. 12. 2020. Ponuky stavebných spoločností bolo možné zadávať cez portál Úradu pre verejné obstarávanie do 01. 03. 2021.
V priebehu celého obdobia bolo potrebné odpovedať na mnoho
dopytov a otázok od záujemcov o realizáciu projektu. Otázky súviseli najmä s rozpočtom, ako aj s dokumentáciou podrobných
špecifikácií jednotlivých výrobkov a štandardov, ktoré sme ako
investor v projekte žiadali. Podľa administrátora VO obec obdržala viacero ponúk od rôznych stavebných spoločností. V polovici
marca 2021 sa uskutoční otváranie ponúk a následne bude vybraný zhotoviteľ.“ K informácii z obce je dôležitá aj cez poslanca
BSK Juraja Jánošíka sprostredkovaná informácia od pána Emila
Píchu, vedúceho kancelárie Ministerstva investícií, regionálneho
rozvoja a informatizácie SR: „V zmysle harmonogramu schvaľovania projektov, keďže tento Váš projekt patrí do Integrovaného
regionálneho operačného programu (IROP) z Iniciatívy LEADER,
by mala Európska komisia rozhodnúť o jeho financovaní na konci
apríla 2021.“
Na záver už len dôležité a povzbudzujúce priania: Buďme
zdraví! Nech sa život školy a vôbec život vráti do normálu!
A nech všetko začaté, čo sa týka rozširovania školy, dobre pokračuje a úspešne sa aj dokončí!
JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak
predseda RŠ

Poďakovanie za dary

Jubilanti v roku 2020

Miestny odbor Matice slovenskej sa už 7 rokov snaží charitou a darmi pomôcť Slovákom na Ukrajine.
Za dary a príspevky v tomto roku ďakuje: Obecnému úradu
za sadu slovenských kníh (v zast. pán Štefan Jurčík, starosta),
rímsko-katolíckemu farskému úradu v obci (Rehoľa bratov kazateľov – dominikánov, v zast. dôstojný pán Stanislav), firme
Dobré jablká (v zast. Jozef Vozár a František Stareček). Klubu
Kresťansko-demokratickému hnutiu (v zast. Ernest Németh).
Ďalej Evanjelickému cirkevnému zboru a.v. (v zast. J.V. ex-biskup Miloš Klátik), pani Oľge Reptovej za Spolok rodákov M.R.
Štefánika, Jurajovi Mertušovi, Stanislavovi Bajaníkovi a pani Ľ.
Lešinskej z MO Matice slovenskej.
Za športovcov Jurajovi Jánošíkovi, firme Simon interiér v
Ivanke pri Dunaji a ďalším darcom z Bratislavy a okolia. Vďaka
všetkým a dobrého zdravia.

Každý rok vo vianočnom čase pripravuje obec krásne stretnutie
pre všetkých seniorov z obce, kde okrem programu a pohostenia si
uctí všetkých jubilantov malým darčekom.
Minulý rok bol, žiaľ, taký aký bol. Žiadne stretnutie sa z logických
dôvodov nemohlo konať. Obec preto zvolila doručenie blahoželania
s darčekovým košom všetkým jubilujúcim občanom – životné jubileum, výročie sobáša – priamo k nim domov.
Minulý rok oslávili:
70 rokov – 61 občanov
75 rokov – 34 občanov
80 rokov – 11 občanov
85 rokov – 5 občanov
94 rokov – 2 občania
50. výročie sobáša – 2 manželské páry
60. výročie sobáša – 2 manželské páry

Stanislav Bajaník, MO Matice slovenskej

Budova budúceho bloku G

Všetkým jubilantom úprimne blahoželáme a prajeme ďalšie roky
v dobrom zdraví, každodennej radosti a šťastí.
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Ocenenia za rok 2020

Cholerová kaplnka v obci

V polovici decembra minulého roku sa uskutočnilo v komornej
atmosfére milé stretnutie občanov Dunajskej Lužnej.
V sobášnej sieni obecného úradu odovzdal pán Štefan Jurčík, starosta, a pán Ernest Németh, zástupca starostu, ocenenia trom občiankam:

Tri chrámy, tri kaplnky, šesť pamätných tabúľ, stará zvonica, pamätné
stromy, pamätné hroby – to je len stručný výpočet obecného registra kultúrnych a prírodných pamiatok, inakšie súčasť štátneho zoznamu kultúrnych pamiatok na Slovensku. Do tejto siete patrí aj kaplnka na pamiatku
cholery (črevná nákazlivá choroba spôsobená baktériou Vibrio cholerae)
v obci Dénesd – Jánošíková s pamätnou tabuľou vďaky za zánik cholery
v obci. A nielen v obci. Nachádza sa na Orechovej ulici pri cintoríne. Bola
postavená v roku 1832 s textom: „1831 cholera nyavalatok epen maradt
Denesd emelte 1832“ (Ľudia, ktorí prežili v Dénesde roku 1831 (pliagu)
choleru, postavili v roku 1832 )... Kaplnka so sochou Madony, mariánskymi
motívmi Matky ustavičnej pomoci (počas španielskej chrípky 1918, ktorú
prežil aj M. R. Štefánik, viedol za jej zmiznutie vtedajší kňaz v I. svetovej
vojne J. Tiso osobitné spoločné vojenské modlitby). Kaplnka obnovená
z iniciatívy starostu obce v roku 2018 vykazuje znaky klasicistickej architektúry s barokizujúcimi znakmi (pilastre).

Cenu starostu obce pani Kláre Szeibeczederovej
za celoživotnú príkladnú prácu v pedagogickom a vzdelávacom
procese, za prácu vo výchove mládeže a za šírenie dobrého mena
obce Dunajská Lužná.
Cenu starostu obce pani Anne Žiakovej, in memoriam
za celoživotnú príkladnú prácu v pedagogickom a vzdelávacom
procese, za prácu vo výchove mládeže a za šírenie dobrého mena
obce Dunajská Lužná.

Cenu obce pani Alžbete Némethovej
Pandémie a ochrancovia
za jej významný prínos pre rozvoj obce Dunajská Lužná, jej viac
Cholerové a morové (pestis – infekčná choroba spôsobená mikróbom
ako 40 ročnú prácu a obetavú službu v Školskej jedálni a vývarovni
Pasteurella), epidémie a pandémie (oblastné a celoplošné nakazenia) prev Dunajskej Lužnej.
trvávajú storočia. Útoky na národy v podobe sucha, hladu, moru, chole-

Tohto stretnutia sa zúčastnili aj dva jubilujúce manželské páry – ry, teraz i koronavírus, sa striedali a striedajú po celom svete. Nehovoriac
50. výročie sobáša – manželia Reptovci a manželia Klimovci z časti o dopadoch vojen. „Kliatba“ predpovedaná už dávno na roky okolo 1500,
1600, 1700, 1800, 1900, 2000 sa stala reálnou. Rímsko-katolícka cirkev
Nové Košariská.
Jubilujúci manželia Reptovci

preto vyznávala ochrancov pred epidémiami: Matka Božia, sv. Rozália, sv.
Rochus, sv. Sebastián (jeho obraz je v zbierke kostola v Jánošíkovej), sv. Ján
z Boha, a teraz pozor – sv. Corona! Po Slovensku a Európe sú im postavené kaplnky, morové súsošia, tabule, stély. Cirkev k nim organizovala púte,
modlitby, v Ríme dokonca za prítomnosti pápežov, kardinálov a prelátov.
Mnohé z nich zdobia doposiaľ mestá i obce a majú votívny charakter.

Sv. Corona sofistikovane dnes
Sv. Corona pochádza zo severného Talianska, kde požíva osobitnú úctu
(relikvia v Prahe z roku 1354) je „aktuálna“ ostatné mesiace aj u nás, aj keď
terminus technicus sa odvodzuje od iného etymologického zdroja. Tak trochu sofistikovane a z diaľky by mohla byť ochrankyňou pred súčasnou pandémiou spolu s ostatnými svätými symbolicky aj v našom prostredí. Možno
sa nám patrí po čase urobiť pobožnosť z vďaky za zánik cholery pri príležitosti jej výročia priamo pri kaplnke. Sapienti sat – múdremu stačí!
		
Stanislav Bajaník
Pramene: Katolícke noviny, 18, 3.5.2020; archív autora; Foto: Juraj Mertuš

Starosta obce odovzdáva ocenenie
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OKIENKO DO MINULOSTI OBCE

VÝLETY A ZÁJAZDY V MINULOSTI
V tomto roku si v OKIENKU DO MINULOSTI OBCE zaspomíname na výlety a zájazdy občanov našej obce v minulosti. Výlety za
poznávaním pamätihodností našej vlasti bola pre našich občanov veľkou spoločenskou udalosťou. Ľudia sa lepšie spoznávali
i kolektívy sa utužovali. Výlety a zájazdy organizovalo jednotné roľnícke družstvo (JRD), spoločenské organizácie i miestny národný
výbor (MNV). V tomto čísle Lužnianskeho spravodaja si pozrieme fotografie z výletov v Moravskom krase, Betliari a v Dobšinej
ľadovej jaskyni, kam najčastejšie smerovali výletné autobusy s občanmi našej obce.

NÁVŠTEVA MACOCHY V MORAVSKOM KRASE
Cieľom výletu do lesov Moravského krasu bola návšteva jaskyne Macocha (138 m hlboká priepasť), ktorej súčasťou bola plavba
loďkou na podzemnej riečke Punkva.

1959, zájazd pre svojich členov organizovalo JRD v Nových Košariskách

1962, výlet členov spojeného JRD Úsvit pri Dunaji v Nových Košariskách

1960, výlet organizoval MNV Nové Košariská spolu s organizáciami v obci 1960, skupinka výletníkov N. Košarísk, sediaci predseda MNV Ján Milčík

KAŠTIEĽ BETLIAR
Ďalším cieľom organizovaných výletov občanov našej obce bol kaštieľ Betliar. Kaštieľ v Betliari bol bývalým sídlom významnej európskej šľachtickej rodiny Andrássyovcov. Je najnavštevovanejším miestom juhovýchodného Slovenska (3 km od Rožňavy).
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1958, občania Novej Lipnice pred kaštieľom v Betliari

1965, občania Nových Košarísk v parku kaštieľa v Betliari

1976, učitelia a zamestnanci ZŠ a MŠ na zájazde v Betliari

1982, výlet členov evanjelického cirkevného zboru v Betliari

9

DOBŠINSKÁ ĽADOVÁ JASKYŇA
Do Slovenského raja prichádzali výletníci pozrieť Dobšinskú ľadovú jaskyňu, ktorá patrí k najväčším ľadovým jaskyniam v Európe.
V roku 2000 bola zaradená do svetového prírodného dedičstva UNESCO.

1960, výlet mládeže Nových Košarísk organizoval vedúci
Osvetovej besedy J. Pagáč st.

1960, skupinka dievčat z Nových Košarísk na výlete v Dobšinskej ľadovej
jaskyni

Použité zdroje: Dobové fotografie, informácie občanov, menovite: pp. Julka Pudelková, Eva Pavelková, Marta Solařová, Betka Švábeková
r. Kozáková; Foto: archív rodín Pudelkových, Pavelkových, Pagáčových, Markových, Kozákových
Pripravila: PaedDr. Mária Ducková-Adamcová
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slovo k veľkej noci
Veľká noc je najväčším sviatkom kresťanstva: je sviatkom a nedeľou nedieľ,
pretože v nej oslavujeme veľké tajomstvo,
ktoré sa stalo na úsvite tretieho dňa po
pochovaní Kristovho tela, keď usmrtený a
pochovaný Kristus svojou vlastnou mocou
vstal z mŕtvych a vyšiel z hrobu živý.
Židia v Starom zákone každoročne slávili Veľkú noc na pamiatku tej noci, keď sa
oslobodili z Egypta a vtedy jedávali pečeného baránka, ktorého krvou pomazali
dvere svojich domov, aby sa im vyhol anjel
smrti, ktorý v jednu noc pobil všetkých prvorodených v Egypte. Židovská Veľká noc
bola iba predobrazom prvej kresťanskej
Veľkej noci, v ktorej bol zabitý nevinný Boží
Baránok, Ježiš Kristus. Krv baránka na dverách židovských domov v Egypte zachránila
iba ich prvorodených od časnej smrti, ale
krv Božieho Baránka Ježiša Krista vykúpila
a zachránila celé ľudstvo od večnej smrti z
diablovej moci.
Kedy sa slávi Veľká noc? Na Všeobecnom cirkevnom sneme v Nicei v roku 325
sa rozhodlo a ustálilo, že kresťanská Veľká
noc sa bude sláviť vždy v tú nedeľu, ktorá
nasleduje po jarnej rovnodennosti za splnom mesiaca. Tento zákon zachováva katolícka Cirkev až podnes. Veľká noc môže
teda pripadnúť od 22. marca / 21. marca je
jarná rovnodennosť / do 25. apríla.

Čo je podstatným obsahom Veľkej
noci? Na Veľkú noc si pripomíname a oslavujeme najväčší zázrak Ježiša Krista: jeho
zmŕtvychvstanie! Ak Ježiš Kristus skutočne
vstal z mŕtvych, stal sa určite veľký zázrak,
ktorý potvrdzuje nielen Kristovo božské
poslanie, ale aj každé jeho slovo. O čo teda
ide? O dejinnú pravdu tohto zázraku, či sa
skutočne stal. O jeho dôležitosti svedčia
nasledujúce okolnosti: Kristus ho predpovedal a ako na hlavný dôkaz svojho božského poslania naň viac ráz poukázal. Všetci
štyria evanjelisti ho uvádzajú a hovoria o
ňom, apoštoli ho vo svojich kázňach uvádzali ako hlavný dôvod Kristovho božstva.
Podnes je pilierom, uholným, základným
kameňom, o ktorý sa rozbíjajú všetky príboje nevery.
Odkiaľ vieme, že Kristus vstal z mŕtvych? V prvom rade zo Svätého písma.
Na tretí deň, v nedeľu ráno, Kristus vstal z
mŕtvych. O Kristovom zmŕtvychvstaní nám
zanechali správy štyria evanjelisti a apoštol Pavol, teda všetko svedkovia Nového
zákona, ktorých hodnovernosť je biblickou
kritickou vedou dokázaná. Máme dovedna
šesť správ Svätého písma o veľkonočných
udalostiach, v ktorých sa odzrkadľuje veľkonočná viera prvotnej Cirkvi. Mária Magdaléna má prvé zjavenie Vzkrieseného. Ježiš sa v ten istý deň zjavuje Petrovi, dvom

učeníkom idúcim do Emauz a apoštolom
bez Tomáša. O osem dní sa zasa zjavuje
apoštolom, s ktorými je už aj Tomáš. Potom sa učeníci odoberú do Galiley. Tam
sa Ježiš zjavuje pri Genezaretskom jazere
siedmim učeníkom a Petrovi odovzdá primát, hlavnú moc v Cirkvi. Potom sa zjaví
všetkým apoštolom na istom vrchu a dáva
apoštolom misijné poslanie. Posledný raz
sa zjavuje v Jeruzaleme bezprostredne
pred svojím nanebovstúpením. Obsah
všetkých správ zdôrazňuje dva podstatné
momenty: správa o prázdnom hrobe a zjavenia Vzkrieseného. Tieto dva fakty sú historicky pevne dokázané.
Veľká noc je najväčším sviatkom kresťanstva. Kristovo vzkriesenie je základným
kameňom našej viery, je víťazstvom pravdy. Povzbudzuje nás k bohumilému životu
a je zárukou aj nášho vlastného vzkriesenia. Preto s radosťou a s veľkým nadšením
spievame Aleluja!, čo v preklade znamená
Chváľme Boha!
V mene miestnej Komunity bratov dominikánov Vám všetkým vyprosujem radostné a pokojné sviatky, plné veľkonočnej
nádeje zo vzkriesenia nášho Spasiteľa.
P. Hilár Jozef Štefurik OP

Ja som vzkriesenie a život.
Kto verí vo mňa,
bude žiť, aj keď umrie.
A nik, kto žije a verí vo mňa,
neumrie naveky“
(Jn 11, 25)
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Nádej a istota, život a sloboda
Žijeme veľmi zvláštnu dobu – v mnohých ohľadoch. Pandémia, obavy o svojich
blízkych, obavy o zdravie, veľa žiaľu, smútku, veľa bolesti, veľa bezmocnosti, samota, kríza vzťahov, kríza spoločnosti, starosti
o živobytie...., ale aj veľa skutočnej obetavosti, ochota pomáhať, množstvo prejavov
skutočnej lásky a spolupatričnosti, kreatívnosti...
V situácii, kedy máme možnosť oveľa
silnejšie si uvedomiť aj našu ľudskú krehkosť, mnohí môžeme len súhlasiť s autorom 39. žalmu: A teraz, čo očakávať,
Pane? K Tebe sa nesie moja nádej. – Tu je
tá nádej na správnom mieste! Potvrdzujú
nám to aj udalosti Veľkej noci.
Veľkonočné sviatky sú pre nás sviatkami nového života a duchovnej slobody.
To sú dary vykúpenia Pána Ježiša Krista.
On nás vykúpil nie porušiteľnými vecami,
striebrom alebo zlatom, ale obeťou svojho
vlastného života, tým, že premohol smrť
svojím slávnym zmŕtvychvstaním.
Kristus bol vzkriesený z mŕtvych (1K 15,
20). Slovo o udalosti vzkriesenia je v Pavlovom liste Korintským kresťanom napísané
spôsobom vyjadrujúcom udalosť, ktorá sa
stala v minulosti, ale jej dôsledky stále pokračujú. To znamená, že udalosť Ježišovho
vzkriesenia je stále aktuálna.
Veľká noc tak neznamená iba pohľad

upretý do minulosti. Veľká noc je predovšetkým prežívaním udalosti, ktorá nám
svedčí o tom, že Ježiš Kristus bol vzkriesený a žije!
A ten, kto berie vzkriesenie Pána Ježiša
Krista vážne, ten už nemôže žiť tak, akoby
sa táto dodnes trvajúca udalosť nestala.
Vzkriesený Pán je tu, je prítomný a Jeho
cirkev, teda kresťania sú Ním povolávaní,
aby plnili svoje poslanie.
Učenie Ježiša Krista, Jeho pôsobenie,
smrť a vzkriesenie – to všetko nám ukazuje, o čo konkrétne tu ide. Ide o to, aby sme
verili a žili podľa toho, že nakoniec zvíťazí pravda, spravodlivosť, láska a nedali sa
od tohto presvedčenia odradiť nijakými
prejavmi zla, klamstva, nespravodlivosti,
nenávisti. Vo svojom osobnom i rodinnom živote v pokání, v pokore i s radosťou
rešpektujme Božiu vôľu a s vďakou prijímajme prejavy Božej lásky a požehnania.
Je ich stále dosť, aj v dnešnej dobe. Uvažujme nad tým, ako je možné uskutočniť
myšlienky Pána Ježiša Krista. Prosme o silu
a múdrosť k tomu, aby sme sa nesprávali
ľahostajne voči strádaniu, utrpeniu iných,
ale aj voči zlu, ale aby sme sa aktívne dokázali proti nemu postaviť spôsobom, aký
používal Pán Ježiš. Je potrebné zastávať sa
slabých a konať konkrétne v ich prospech.
Je potrebné poznávať pravdu a jednoznač-

ne sa postaviť na jej stranu, odhaľovať pokrytectvo i sebecké záujmy a mať odvahu
zaujať voči tomu kritický postoj.
Vzkriesený Ježiš Kristus nám k tomu
skrze svoje slovo a Ducha Svätého dáva potrebné poznanie. Pre Jeho obeť máme odpustenie hriechov. On nám ponúka a dáva
svoj pokoj i silu. Je ochotný nám pomáhať,
dávať novú odvahu viery, trpezlivosť i životnú múdrosť.
Ježiš Kristus bol vzkriesený z mŕtvych
a žije! To je mohutné posolstvo veľkonočného rána i každej nedele, ktorá je sviatkom Kristovho vzkriesenia. Je to posolstvo
života a slobody. Preto ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli, a hľa, nastali nové. (2K 5,17)
Vážení spoluobčania, bratia a sestry
v Kristovi, prajeme Vám všetkým Božou
láskou, milosťou, Božím pokojom i radosťou z víťazstva nášho Spasiteľa,
požehnané Veľkonočné sviatky.
Zároveň Vás pozývame sledovať naše
služby Božie a pobožnosti na Facebooku
a Youtube ECAV Dunajská Lužná.
Miloš Klátik, generálny biskup v. v.,
Oľga Klátiková, ev. a. v. farárka
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ROZŠírENIE PRIESTOROV A KAPACITY
CIRKEVNEJ MATERSKEJ ŠKOLY Madony Žitného ostrova
Kongregácia sestier dominikánok blahoslavenej Imeldy sa
zapojila do výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného
programu: „Rozšírenie priestorov a kapacity Cirkevnej materskej školy Madony Žitného ostrova v Dunajskej Lužnej“. V žiadosti bola úspešná a na projekt získala z fondov dotáciu vo výške
399 655,- EUR.
Dňa 22. februára v tomto roku firma MBM-GROUP, a.s. začala
so stavebnými prácami, ktoré by mali trvať 6 mesiacov. Aby prevádzka CMŠ nebola počas tejto doby prerušená, sestry dominikánky hľadali náhradné priestory, čo vôbec nebolo ľahké. S týmto problémom sa obrátili na starostu obce pána Štefana Jurčíka
a obecné zastupiteľstvo, ktorí im vyšli v ústrety. Vďaka ich ochote
a veľkodušnosti boli materskej škole prenajaté vhodné priestory
v Miestnom kultúrnom stredisku v Dunajskej Lužnej. Dominikánky vyjadrujú touto cestou veľkú vďaku zamestnancom CMŠ, ako
aj rodičom detí, ktorí svojou obetavou pomocou výrazne prispeli
pri sťahovaní materskej školy do náhradných priestorov. Predpokladá sa, že v septembri už budú priestory farskej budovy na
Jánošíkovskej ulici celkom zrekonštruované a pripravené pre 91
detí. Z jednopodlažnej budovy by sa tak mala stať dvojpodlažná
budova so štyrmi triedami. Komplexná obnova budovy a k nej
prislúchajúceho areálu by tak mala pomôcť viacerým rodinám

z obce Dunajská Lužná, aby ich žiadostiam o prijatie dieťaťa na
predprimárne vzdelávanie bolo vyhovené.
Kolektív
Cirkevnej materskej školy Madony Žitného ostrova
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Bol v úzkom výbere na kozmonauta – pplk Ing. Pavol Bialoň
My, čo máme viac ako šesťdesiat, si pamätáme na eufóriu v časoch vzlietnutia prvého človeka do vesmíru. Dokonca aj pesnička „Dobrý
den majore Gagarine“ je oslava prvenstva bývalého Sovietskeho zväzu v dobývaní vesmíru.
Stalo sa to 12. apríla 1961 a hlavným aktérom
tohto prvenstva bol kozmonaut Jurij Gagarin.
Ani by mi nenapadlo, že po šesťdesiatich rokoch od letu prvého človeka do vesmíru, osobne stretnem semifinalistu na kozmonauta Československa. A to priamo v Dunajskej Lužnej pri
jednom z početných orezávaní stromov v časti
Nová Lipnica. S dovtedy neznámym pánom sme
sa rozhovorili tak akosi intuitívne o lietadlách,
hlavne o tých rýchlych. K lietadlám mám veľmi blízky vzťah od chlapčenských rokov, kedy
v mojej rodnej obci Miloslavove som mal veľakrát hlavu otočenú k oblakom a sledoval časté
prelety vojenských stíhačiek MIG-15. Žiaľ, bol
som aj svedkom tragickej havárie tohto typu
lietadla v blízkosti obce.
A môj nový spolubesedník, Paľko Bialoň,
len tak mimochodom poznamenal, že on na
MIGoch veru lietal!
MIGy v 50. a 60. rokoch minulého storočia boli pre opačnú stranu barikád – pre Západ
špičkové stroje, lež zahalené tajomstvom. Izraelu sa podarilo získať za pomoci arabského pilota Munír Rúfa jeden takýto stroj. Zradil svojich
chlebodarcov a so stíhačkou preletel na druhú
stranu. Oplatilo sa mu to! Arabský pilot zinkasoval za ukradnutú stíhačku MIG-13 od izraelskej
vlády 1 milión dolárov. Ešte aj v dnešnej dobe
sú MIGy považované za prelom vo vývoji lietadiel.
Od rýchlych lietadiel sme sa v rozhovore
posunuli „o kúsok vyššie“ – k letom do vesmíru.
Po sérii letov Sovietov a Američanov do vesmíru sa dostali k tejto výsade aj iní kozmonauti.
Na let do kozmu pripravovali Sovieti kozmickú
loď SOJUZ 28, ktorá mala mať na palube už aj

členov posádky z druhých krajín. Do pripravovaného výberu pilotov – kozmonautov sa dostal aj
náš spoluobčan nadporučík Ing. Pavol Bialoň.
V roku 1976 bol československými lekármi vybraný do skupiny 8 semifinalistov. Nakoniec sa
do kozmu za našu krajinu po vysoko špecializovanom výbere v Moskve dostal 2. marca 1978
kapitán Vladimír Remek. Slovensko však v doterajšej histórii predsa len zanechalo vo vesmírnom priestore svoje DNA. A to prostredníctvom
výnimočných ľudí so silnými slovenskými koreňmi – Vladimír Remek a Eugene Andrew Cernan mali slovenský pôvod po svojich otcoch. No
a v roku 1999 bol vo vesmíre aj prvý slovenský
kozmonaut Ivan Bella – ako 385. človek Zeme.
Teraz sa však vráťme opäť na zem. Pán Bialoň spolu s Vladimírom Remekom lietal v pilotnej škole v Košiciach. Následne pokračoval
v pilotovaní rýchlych strojov prevažne na letis-

kách v Prešove, v bojových útvarov na letiskách
v Pardubiciach, Malackách a 19 rokov lietal
v Bechyňi na MIG-21. Tu sa zúčastnil aj na prí-

pravnom výcviku slovenského kozmonauta poručíka Ivana Bellu. V leteckej škole v Piešťanoch bol
inštruktorom L-39 Albatros, neskôr dopravným
pilotom na AN-24 a L-410. Kariéru pilota ukončil
na letisku Malacky ako podplukovník.
Znenazdajky – neplánovane som stretol človeka, ktorý mal silno a úspešne našliapnuté dostať sa do toho pomyselného neba na krídlach
vedy. Bol blízko, jedným z tisícov. Napriek inému
výberu nezanevrel a naďalej fandí vesmírnemu
výskumu, letom do nekonečných diaľav tu z Dunajskej Lužnej..
Aj takéhoto máme suseda – bývalého pilota
podplukovníka Ing. Pavla Bialoňa.
Ján Jandačka
Ešte jedna úsmevná zaujímavosť:
Traduje sa, že Sovieti píšu do dnešnej doby
vo vesmíre s grafitovou ceruzkou. Američania po
siahodlhom výskume rádovo za niekoľko miliónov dolárov prišli na to, že ináč sa ani písať nedá.
Kapitán Pavol Bialoň vo svojom MIG-21, Běchyně 1979
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Spolok rodákov M. R. Štefánika Košariská – pobočka Dunajská Lužná
správa o výtvarnej súťaži k 140. výročiu narodenia M. R. Štefánika – 2020
Výtvarnej súťaže pre žiakov ZŠ a ZUŠ pod názvom „Rodný kraj M. R. Štefánika“, ktorá bola vyhlásená v zmysle Štatútu 28. septembra 2020 sa
prihlásilo 42 žiakov. Z toho zo ZŠ a ZUŠ Dunajská
Lužná 28 žiakov a z výtvarného krúžku Rača 14
žiakov. Hodnotenie vykonala komisia dňa 16. decembra 2020 v priestoroch zasadačky Obecného
úradu v Dunajskej Lužnej v zložení: pani Iveta
Slobodníková, riaditeľka ZŠ, pani Soňa Jáchimová, pani Barbora Brodzianska, pani Eva Pavelková a pani Oľga Plačková, predsedníčka Spolku.
Zámerom projektu bolo, aby vedomosti,
ktoré žiaci získali poznávaním našej histórie,
konkrétne života a diela osobnosti M. R. Štefánika, premietnuť do výtvarného stvárnenia.

Výtvarný krúžok – Rača: Viki Weberová,
Dagmar Zalajová, Lea Šestáková, Rebeka Zábranská. Mimoriadnu cenu získala Nina Hatalová, Cenu Spolku rodákov získali Ondrej Beladič
a Kamila Štefanidesová.
Ocenení žiaci dostanú prostredníctvom
svojich vedúcich z pobočky Spolku rodákov M.
R. Štefánika v Dunajskej Lužnej:
• diplomy s uvedením umiestnenia žiakov
v súťaži v príslušnej kategórii a vecnú odmenu vo forme komiksu o M. R. Štefánikovi,
záložku do knihy
• ostatní účastníci výtvarnej súťaže dostanú
pochvalu za účasť v nej a záložku do knihy,
odznak M. R. Štefánika.

Výsledky:
ZŠ Dunajská Lužná: 1. kategória: Tobias
Tardík a Kika Macangová, Dáša Durková; 2. kategória: Jasmína Mogut, Lívia Glassová a Zuzana Lukáčová; 3. kategória: Viki Jaušová. Cena
Spolku rodákov získala Dominika Rigóová.
Základná umelecká škola Dunajská Lužná:
Dáška Baďová, Adam Andraško, Simonka Mikulášiková, Krčmár Jonáš Eliáš, Matúš Mora, Júlia
Petričková. Cenu Spolku rodákov získal Šimon
Buzáši.

Výtvarnú súťaž v roku 2020 finančne podporilo MF SR čiastkou 500 Eur (komiks o M. R.
Štefánikovi). Pobočka Spolku rodákov M. R. Štefánika v Dunajskej Lužnej prispela čiastkou 150
Eur (časť na úhradu za komiksy). Tlač diplomov
pre ocenených a ostatných účastníkov súťaže
sponzorsky darovala spoločnosť Promo Activity,
s.r.o. Za finančnú podporu ďakujeme.
Ďakujeme pani učiteľke Barbore Brodzianskej a pani Oľge Plačkovej, predsedníčke Spolku
rodákov M. R. Štefánika Košariská za vedenie

žiakov v tejto súťaži v náročnom období pandémie.
Tiež ďakujeme starostovi obce za zapožičanie priestoru zasadacej miestnosti na účely vyhodnocovacieho procesu. A veľké poďakovanie
a blahoželanie všetkým žiakom, ktorí sa súťaže
zúčastnili.
Oľga Reptová, predsedníčka pobočky
Spolku rodákov M. R. Štefánika
Foto vybraných prác: Andrea Tesáriková

Nina Hatalová

Kamila Štefanidesová, 7.r. – cena Spolku rodákov

Šimon Buzáši – cena Spolku rodákov

Adam Andraško
Viki Weberová

Pani učiteľka ako moderátorka na akcii
Zboru pre občianske záležitosti

Nina Hatalová – mimoriadna cena
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JUBILEUM pani učiteľky Juliány jánošíkovej
Na sklonku roku 2020 sa krásneho životného jubilea – deväťdesiat rokov dožila pani
učiteľka Juliána Jánošíková.
Do Nových Košarísk prišla so svojím manželom pred šesťdesiatimi rokmi. Hneď začala
učiť v starej škole oproti evanjelickému kostolu. Po dostavbe areálu novej ZŠ Dunajská
Lužná ostala bývať v jej blízkosti v učiteľskom
dvojdome, kde žije dodnes. Tu sa jej narodila
najmladšia dcéra Zuzana, syn Juraj sa narodil
ešte v starej škole.

Celý učiteľský život zasvätila najmladším
žiakom na prvom stupni vzdelávania. Bolo to
spolu viac ako 40 rokov pedagogického pôsobenia. Jej rukami a výchovou prešli stovky
detí nielen z Nových Košarísk, Novej Lipnice
a Jánošíkovej, ale aj z okolitých dedín – z Rovinky, z Miloslavova a Kalinkova. Medzi jej
žiačky patrila napríklad ešte doteraz pôsobiaca na tej istej škole pani učiteľka Štefánia
Mináriková, ako aj bývalá pani riaditeľka MŠ
– Milka Závodová. Do zaslúženého dôchodku
Pani učiteľka so svojim manželom Jozefom
odišla v roku 1990. Jeseň svojho života pomyslene prežíva znova v spojení so školou,
veď pri posedení na záhrade počuje aj džavot detí zo školskej záhrady.
Okrem vďaky za jej dlhoročné pedagogické pôsobenie na ZŠ Dunajská Lužná vyslovujeme prianie zdravia a spokojnosti v kruhu
najbližších!
Tatiana Uličná

Pani učiteľka ako moderátorka na akcii Zboru pre občianske záležitosti

... a v súčasnosti.

OMAPO, o.z. informuje o sociálnej službe – prepravnej službe,
ktorú poskytuje v mikroregióne Podunajsko
Vážení spoluobčania, prinášame Vám
informácie o prepravnej službe, ktorá
sa poskytuje už 20 rokov v mikroregióne
Podunajsko. Sociálnu službu - prepravnú
službu zabezpečuje občianske združenie
OMAPO v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z.
o sociálnych službách v spolupráci s obecnými úradmi mikroregiónu Podunajsko
od roku 2000. Zmluva o spolupráci, resp.
o súčinnosti pri zabezpečovaní poskytovania a financovania sociálnej služby – prepravnej služby, je vyjadrením úspešného
dlhodobého verejno-mimovládneho partnerstva medzi o.z. OMAPO a obcami mikroregiónu Podunajsko.
Mikroregión Podunajsko združuje obce
Dunajská Lužná, Hamuliakovo, Kalinkovo,
Rovinka, Miloslavov.
Prepravná služba „sociálny taxík“ je
určená najmä na odvoz a dovoz obyvateľov na lekárske ošetrenie do príslušných
zdravotníckych zariadení a za vybavením
sociálnych a spoločenských potrieb. A to
predovšetkým pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP), dôchodcov, invalidných dôchodcov a rodičov s deťmi.

Služba je určená osobitne obyvateľom,
ktorí sú odkázaní na individuálnu prepravu
motorovým vozidlom alebo majú nepriaznivý zdravotný stav s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie. Ako aj obyvateľom, ktorí sú po úrazoch, operáciách, sú onkologickí pacienti
alebo dlhodobo chorí. Snažíme sa podať
pomocnú ruku každému obyvateľovi, ktorý požiada o prepravnú službu. Najväčším
prínosom tejto služby je pre klienta - prijímateľa tejto služby skutočnosť, že má zabezpečenú dopravu až na miesto určenia
bez toho, že je vystavený riziku pri prestupovaní na MHD alebo zdravotne sužovaný
pri čakaní na spoje a pri peších presunoch.
Ak službu potrebujete, stačí ak sa najneskôr deň vopred skontaktujete s manažérkou prepravnej služby A. Tesárikovou,
ktorá Vám poskytne informácie o službe
na tel. čísle:
0907 365 572
V roku 2020 bola prepravná služba
poskytnutá v 560 prípadoch, z toho pre

obyvateľov Dunajskej Lužnej to bolo 378,
čo znamená 67,5 %. Celkové zhodnotenie
prepravnej služby za rok 2020 ako aj nový
cenník platný od 1. 1. 2021 nájdete na webovej stránke obce Dunajská Lužná.
Záverom chceme aj touto cestou vyjadriť poďakovanie za ústretovosť poslancom
obecného zastupiteľstva a starostovi obce
pri podpore tejto sociálnej služby. Ďakujeme aj všetkým prispievateľom formou 2%
z daní na uvedenú službu, ktorá pomáha
tým, ktorí ju potrebujú.
Ak by ste sa i tento rok rozhodli podporiť túto adresnú službu 2% zo svojej
dane, uvádzame naše údaje:
Obchodné meno a názov: OMAPO, občianske združenie, Sídlo: Školská 259/16,
Dunajská Lužná, 900 42, Právna forma:
občianske združenie, IČO: 31802192
Vopred ďakujeme!
Andrea Tesáriková
riaditeľka a štatutárna zástupkyňa
o.z. OMAPO
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Domovské vzdelávacie
centrum n.o.
pomáha mladým dospelým aj vďaka Vám v roku 2021

Domovskévzdelávacie
centrum

Aj v roku 2020 sa viac ako 300 mladých dospelých rozhodloosamostatniť a vstúpiť do reálneho
života. Domovské vzdelávacie centrum v Dunajskej Lužnej ponúka ubytovanie, zabezpečenie
práce, kurzy varenia, počítačové kurzy, výučbu cudzích jazykov, sociálne poradenstvo a pocit
domova našim mladým dospelým, ako aj jednotlivcom z Centier pre deti a rodiny.

Vaše 2% znamenajú pre niekoho celý svet
Naša nezisková organizácia sa aj v roku 2021 uchádza o darovanie
Vašich 2% z daní fyzických a právnických osôb.

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

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

Domovské vzdelávacie centrum n.o., Jánošíkovská 791, Dunajská Lužná 90042, IČO: 36076996

Prejavme ľudskosť
Za posledný rok sa náš každodenný život výrazne zmenil. Veľa sme stratili, no niečo sme aj dostali – šancu opäť si uvedomiť, čo je dôležité. Znovu sme
objavili silu prírody, aj to, že potešenie z konzumného života je chvíľkové, no
dobrý pocit z podania pomocnej ruky vydrží oveľa dlhšie...
Neľahká situácia, v ktorej sme sa ocitli, trvá nečakane dlho a už dnes sa
korona kríza u mnohých zmenila na krízu existenčnú. Jednotlivci i celé rodiny, dôchodcovia či zdravotne ťažko postihnutí sa nie vlastnou vinou ocitli na
hranici chudoby. Starostlivosť o tých najzraniteľnejších je teraz dôležitejšia,
než kedykoľvek predtým. Neváhali sme, myšlienka konkrétnej pomoci začala
naberať reálne kontúry a vzniklo Centrum potravinovej pomoci. Sme radi,
že občianske združenie Aktívna Dunajská Lužná našlo pochopenie a podporu dobrej veci u spoločností a organizácií, ako Potravinová banka Slovenska,
akciová spoločnosť Billa, Rímsko-katolícka cirkev – farnosť Dunajská Lužná,
Cirkevný zbor ECAV Dunajská Lužná a Obecný futbalový klub Dunajská Lužná.

Výdaj potravín
Prevádzka Centra potravinovej pomoci sa nachádza v priestoroch
Obecného futbalového klubu Dunajská Lužná a potraviny poskytne
2x týždenne. Otváracia doba výdajne bude každú stredu a piatok od
16.00 do 18.00 hodiny.

Ak poznáte niekoho, kto sa ocitol v hmotnej núdzi a chcete
mu sprostredkovať takúto pomoc, kontaktujte nás na tel. čísle
0918 777 656.
Za koordinačný tím
Lukáš Haizer

Podnet k vytvoreniu projektu
Táto nezvykle náročná doba sa dotkla každého. Niekoho viac, niekoho
menej, a žiaľ, viacerých zahnala až do krajnosti. Pritom ide o rôzne kategórie
ľudí, mladé rodiny s deťmi, dôchodcov, ale aj živnostníkov atď. Rešpektovaním odporúčaní za účelom eliminácie Covidu-19 boli mnohí pritlačení k
múru tým, že majú znemožnené adekvátne sa postarať o svoju existenciu.
Chceme im aspoň trochu uľahčiť život a pomôcť dostupným spôsobom cez
projekt Centra potravinovej pomoci.
Zameranie Centra potravinovej pomoci
Ako vyplýva už z názvu, primárne ide o potravinovú pomoc, ale aj materiálnu (drogéria, potreby hygienické, do domácnosti apod.) a poradenskú
(napr. v sociálnej oblasti) či poskytnutie povzbudenia, ktoré je neraz rovnako
dôležité, aby sa ľudia v tejto neľahkej situácii nevzdávali. Projekt rozbiehame
začiatkom apríla, všetky potrebné informácie sú zverejnené na www.aktivnaluzna.sk a FB profile.

sprava: Juraj Jánošík, páter Bruno, Lukáš Haizer,
Miloš Klátik, generálny biskup v. v.
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FUTBAL V OFK POČAS „ COVI D LOCK D OWNU “
Obmedzenia zo strany štátu zasiahli nielen súkromný život občanov,
ale aj športovcov a nás futbalistov. Futbalový štadión v Dunajskej Lužnej
je prázdny, čo býva obvykle iba v období vianočných sviatkov. Absentuje
tréningový proces na všetkých úrovniach klubu, ale veľmi nám chýbajú
hlavne naše vzájomné stretnutia hráčov a hráčiek, ich rodinných príslušníkov,ako aj fanúšikov.
Preto sa členom Výboru OFK na posledných zasadnutiach aj za účasti
predsedu Kontrolnej a revíznej komisie pána Fehéra a športového riaditeľa pána Janšáka smutne konštatovalo, že nie je možné spustiť ani
tréningový proces v menších skupinkách našich družstiev. Malé svetlo
na konci tunela priniesol až schválený športový COVID automat a úsilie
orgánov SFZ presvedčiť kompetentných k možnosti tréningovej a neskôr
aj súťažnej činnosti.
Vedenie OFK je pripravené ihneď ako to bude možné spustiť tréningový proces v klube a vôbec celú športovú činnosť OFK.
S vyhliadkou budúcej činnosti, ktorá sa po tomto „futbalovom pôste“
veríme rozbehne na plné obrátky, Vás chceme osloviť s možnosťou darovania príspevku 2% z daní pre potreby OFK, resp. na podporu všetkých
mládežníckych kategórií nášho klubu. Podrobnejšie informácie, ako aj
potrebné tlačivá, sa nachádzajú na webovej stránke OFK: www.ofkdl.sk/
Onás/Aktivity. Už vopred Vám ďakujeme za podporu!
Radostnou správou v tomto období je otvorenie reštaurácie Klubovne OFK (www.klubovnaofk.sk) na našom štadióne, kde po rokoch

exteriér Klubovňa OFK

ČAPOVANÁ
EKO BIO DROGÉRIA
PRODUKTY
IEDNEJ KVALITY
OTR
PRV

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

0918 697 568

ddekomarket@gmail.com

ddekomarket

podnájmu inými subjektami je jej prevádzkovateľom samotný klub OFK
Dunajská Lužná. Snahou vedenia klubu ako aj zamestnancov samotnej
Klubovne OFK je poskytnúť našim športovcom, fanúšikom a ďalším návštevníkom chutné pohostenie a milú obsluhu, aby sa Klubovňa OFK stala
vyhľadávaným miestom našich stretnutí nielen v súvislosti s futbalovou
činnosťou. Preto aj názov KLUBOVŇA OFK. Hlavným motívom tohto projektu však je, aby zisk tejto pohostinskej činnosti bol spätne použitý na
rozvoj nášho futbalu v Dunajskej Lužnej.
Už od 1.februára 2021 máte možnosť objednať si obedové menu
s rozvozom alebo osobným odberom so sebou. Objednaním chutného
jedla tak vlastne prispievate na rozvoj OFK!
Momentálne už prebiehajú aj prípravy osláv 100. výročia futbalu
v Dunajskej Lužnej, ktoré sú plánované na 28. a 29. augusta 2021 na našom futbalovom štadióne!
Nestrácame nádej, že už čoskoro budú tieto naše vízie realitou a na
štadióne OFK Dunajská Lužná bude opäť „rušno“ a budeme sa spoločne
tešiť z futbalu, športu a spoločného stretávania sa!
Juraj Jánošík, prezident OFK
a Marián Janšák, športový riaditeľ OFK
interiér Klubovňa OFK
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REHABILITAČNÉ, AKUPUNKTÚRNE
A LASEROVÉ CENTRUM - FYLEVA

ZRC 2 Lipnická 2B, Dunajská Lužná, 2. poschodie
Rehabilitačná ambulancia
Ambulancia akupunktúry
Laseroterapia
SM systém - individuálne cvičenia
Tešíme sa na Vás.
MUDr. Filip Schmidt, RNDr. Eva Schmidtová, PhD.
www.fyleva.sk 0949 17 03 17
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