LUŽNIANSKY

SPRAVODAJ 2/21
Noviny pre každého občana a priateľa obce Dunajská Lužná · Nepredajné · jún 2021 · Ročník 11 · ISSN 1338-4945

2		
Vážení spoluobčania,
vzácni priatelia,
dovoľte, aby som
prispel svojou troškou
do mlyna a podal Vám
zopár informácii o dianí v obci za uplynulé
tri mesiace.
Po studenom máji
prišiel mimoriadne teplý jún, čoho za následok
je prudký rast vegetácie a teda výraznejší nápor na údržbu obce. V tomto sme začali malú
zmenu oproti predošlým rokom, konkrétne
sme zabezpečili údržbu hlavne významnejších
zelených miest v obci externe (pri erbe, fontáne, rezbárstvo, Štefánikov park, detské ihrisko
v Lipnici....). Verím, že všetci chceme prispieť
k tomu, aby sme mali krajšie životné prostredie
a budeme nápomocní aspoň pri spravovaní zelene pri svojich obydliach.
Krátko chcem poukázať aj na činnosť v súvislosti so zberným dvorom. Stále si ho mnoho
občanov pletie so smetiskom. Je to miesto slúžiace výlučne fyzickým osobám, ktoré majú zaplatený poplatok za vývoz komunálneho odpadu, na uloženie separátov. Separáty, ako papier
a plasty vývozca podľa harmonogramu zverejneného na stránke obce, vyváža priamo z pred
domu. Je pre mňa neprijateľné, ak v deň zberu
plastov z pred nehnuteľnosti, v priebehu 1,5 h.
nám občania zaplnia celú kapacitu na zbernom
dvore – to nie je jednoduchšie vyložiť priesvitné vrecia s plastami pred dom? Zberný dvor
neslúži pre podnikateľov a právnické osoby
– tie v zmysle zákona musia mať tak ako obec
uzatvorené zmluvy s OZV (organizácia združených výrobcov). Bližšie o tejto problematike sa
dočítate v príspevku referátu životného prostredia.
Ďalší „Damoklov meč“ visí nad obcou
v podobe Svoradovho dvora v časti Nová Lipnica. V tejto lokalite sa nachádzajú spustnuté
stavby, v ktorých žijú ľudia (bez zmlúv a LV),
mnohé sú v nevyhovujúcom stave. Hlavne bývalá sýpka, (pozri foto), ktorá priamo ohrozuje
bezpečnosť okoloidúcich a priľahlej nehnuteľnosti. Jedná sa o majetok cirkvi, ktorej patria
ako pozemky, tak aj budovy. Teda musí niesť aj

zodpovednosť za daný stav. Obec je v úzkom
kontakte s majiteľom, kde dôrazne žiadame
o zjednanie náprav, hlavne z bezpečnostných
dôvodov. Obec bude v prípade potreby súčinná
pri riešení tohto nežiaduceho stavu.
Rád by som stručne informoval o tom, čo
sa za uplynulé obdobie podarilo na investičnom úseku.
Ako ste si iste všimli, začali sme búracie
práce v bývalej STS (strojno- traktorová stanica) v časti Jánošíková. Táto lokalita by v budúcnosti mala slúžiť ako centrum obce. Verím, že
sa nám podarí zabezpečiť finančné prostriedky na následnú rekultiváciu a celkovú obno-

Detské ihrisko v Novej Lipnici
vu tejto časti. V priebehu mesiacov marec a
apríl sme skompletizovali a dokončili celkovú
revitalizáciu detského ihriska v Novej Lipnici. Ešte minulý rok bol na ihrisku vybudovaný
nový závlahový systém ako aj vyrovnaný terén
a založený nový trávnik. In-line hokejové ihrisko, basketbalové ihrisko ako aj futbalové brány
na priľahlej ploche sú pripravené. Taktiež tu bol
sprevádzkovaný nový kamerový bezpečnostný
systém a verejná WiFi na optickej technológii.
Následne sme zrekonštruovali chodník v dĺžke
160 metrov naprieč celým ihriskom, opravili
odvodňovací systém vrátane vybudovania novej vsakovacej jamy a taktiež zrevitalizovali priľahlú autobusovú zastávku.
Pripravované a ukončené akcie
V súvislosti s bývalou MŠ v časti Nové
Košariská (Hefaiston) sa na OZ bude pravdepodobne schvaľovať využitie objektu pre kultúrno-spoločenské zázemie a to napr. veľká

Budova Svoradov
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obecná knižnica, priestor pre čitáreň, kvalitné
sedenie – čajovňa, kaviarnička s nejakou doplnkovou sladkou ponukou, vonku posedenie – tzv.
libresso. Samozrejme tento projekt si vyžaduje
celkovú rekonštrukciu celej budovy.
Ako som už viackrát informoval o potrebe výstavby ďalšej budovy základnej školy,
konkrétne blok „G“, stále nemáme finančné
prostriedky z programu IROP (takmer ročné
meškanie i keď obec splnila všetky požiadavky,
vrátanie platného stavebného povolenia). Možnosťou obce je prefinancovať výstavbu formou
preklenovacieho úveru alebo budeme čakať na
dotáciu zo štátu v septembri – októbri tohto
roku. Vynaložíme všetko úsilie, aby práce mohli
začať už počas letných prázdnin.
Autobusová zástavka, ktorú sa nám dlhšiu
dobu nedarí zabezpečiť, teraz v smere do Šamorína, je na dobrej ceste. Podarilo sa nám dohodnúť s COOP Jednota Dunajská Streda, že pred ich
budovou pozdĺž hlavnej cesty 1/63, nám dajú do
nájmu pozemok v potrebnej výmere. Nateraz
sme v procese prípravy projektov na územné
rozhodnutie. Je reálne, aby proces prebehol
v období rokov 2021 – 2022.
Ešte v tomto mesiaci zrealizujeme chodník
pozdĺž zberného dvora po tzv. záhradkársku lokalitu v smere do Kalinkova.
Podarilo sa zrealizovať rekonštrukciu chodníka pri ihrisku „Jama“ v celkovej dĺžke takmer
100 m.
Ešte možno okrajovo o tzv. „atrakcii slony“ – ktoré majiteľ predvádzal pri hlavnej ceste
oproti COOP Jednote DS. Táto opakovaná skutočnosť z roku 2020 a 2021 negatívne pôsobila
hlavne na skupinu ľudí bývajúcich pozdĺž daného pozemku, či náhodne okoloidúcich. Pod
rúškom anonymity, hlavne na sociálnych sieťach
bola vznesená spŕška urážok na štatutára obce,
riešime petíciu podpísanú 14 občanmi, dokonca som si prečítal, že kvôli pobytu slonom sa istá
dáma hanbí za to, že je Lužňanka.....
V tejto súvislosti informujem, že obec ani
v roku 2020 ani v roku 2021 nevydala žiadny súhlas na spomínanú atrakciu. Táto bola v plnom
rozsahu na súkromnom pozemku. Iniciatívne
som o tejto skutočnosti upovedomil Regionálnu
veterinárnu správu Senec. Jej úlohou bolo zistiť,
či zvieratá nie sú týrané, resp. či nebol porušený
zákon napr. o slobode zvierat...... Podľa informácií z Regionálnej veterinárnej správy Senec neboli zistené žiadne porušenia zákona zo strany
prevádzkovateľa atrakcie.
Postupne sa uvoľňujú opatrenia spojené
s pandémiou a konečne sme si mohli dovoliť
väčšiu kultúrnu akciu – DEŇ RODINY. Tešíme
sa, že spätná väzba bola mimoriadne pozitívna.
Poďakovanie patrí všetkým organizátorom. Veríme, že uvoľňovanie opatrení bude pokračovať
a podarí sa nám zorganizovať i Deň obce a ostatné plánované aktivity.
Milí spoluobčania, vážení priatelia, záverom
Vám úprimne želám krásne prežitie letných dovolenkových a prázdninových dní. Verím, že po
lete sa všetci v plnom zdraví vrátime ku svojim
povinnostiam a ak by prišla tretia vlna pandémie, tak spoločným úsilím a disciplínou nad ňou
určite zvíťazíme.
S úctou a vďakou Štefan Jurčík,
starosta obce

Lužniansky spravodaj 2/2021		

FUNGUJÚCA LUŽNÁ
Vážení spoluobčania,
máme za sebou (dúfajme) najnáročnejšie
obdobie v boji s pandémiou ochorenia COVID-19. Prísne opatrenia sa dotkli aj podmienok
organizácie verejných zhromaždení, medzi ktoré patrí aj zasadnutie Obecného zastupiteľstva.
Termínovo ohrozené tak zostali nielen programové priority našej obce, ale aj individuálne
záležitosti občanov. Nechceli sme dopustiť, aby
boli početné žiadosti adresované nášmu zastupiteľstvu odložené na neurčito a aby naše (ne)
rozhodnutia zdržiavali občanov, ktorí ich nutne
potrebovali. Apelovali sme preto na Obecný
úrad, aby sa OZ realizovalo elektronicky. Je potrebné oceniť, že pán starosta aj zamestnanci
OcÚ sa novej výzvy chopili konštruktívne a profesionálne. Najmä vďaka ich snahe tak mohli
v prvom polroku 2021 prebehnúť dve „online“
zasadnutia OZ; 11.03. a 06.04. Zatiaľ posledné
OZ (25.05.2021) už prebehlo prezenčne.
Na tomto mieste by sme vám radi v stručnosti prezentovali najdôležitejšie uznesenia,
prijaté za posledného pol roka a spolu s nimi aj
niekoľko plánov do budúcnosti.
Ešte na decembrovom zastupiteľstve
(15.12.2020) bol schválený rozpočet na rok
2021, čo možno v čase pandémie hodnotiť veľmi pozitívne, podobný stav sa obci v minulosti
často nepodarilo dosiahnuť ani v rokoch, ktoré
nepoznačil výpadok podielových daní. Rozpočet
považujeme za vyvážený a realistický, nachádzajú sa v ňom kapitoly venované údržbe ale aj rozvoju obecného majetku či novým investíciám.
Rozpočtové akcie na rok 2019
(01/2021, bod č. 9)
a.) Blok G ZŠ
b.) Projekt ZUŠ zároveň s realizáciou bloku G
c.) Projekt rozšírenia školskej kuchyne a jedálne
d.) Chodník Jánošíkovská popred zberový dvor
až k poslednej odbočke do záhradkárskej
osady
e.) Oprava budovy Hefaiston
f.) Odstránenie stavieb STS, určených uznesením OZ na odstránenie
Na rovnakom OZ sme OcÚ uložili postupne zrealizovať elektronický monitoring vývozu
odpadu. Od tejto akcie si sľubujeme zvýšenie
efektivity vývozu nádob, optimalizáciu trasovania a hlavne úspory. Sme presvedčení, že narastajúce náklady na odvoz a likvidáciu odpadu
je potrebné našim občanom aspoň čiastočne
kompenzovať zvýšenou efektivitou. (09/2020,
bod č. 5)
S podobným zámerom pripravujeme na
odborných komisiách pri OZ zmenu VZN o komunálnych odpadoch tak, aby sme našim občanom umožnili flexibilnejšiu separáciu – väčšie
nádoby na papier (240 l oproti dnešným 120 l)
a možnosť vývozu biologického odpadu z hnedých kontajnerov (dnes len kompostér).
S potešením sme vyhoveli žiadosti našich
občanov, združených v motokrosovom klube
MX a do prenájmu sme im odovzdali zanedbaný
areál motokrosovej dráhy za hrádzou. Predstavili nám svoju víziu revitalizácie tohto územia
a na jej základe sme presvedčení, že obnovia

3

hrdú tradíciu tohto športu v našej obci. (09/2020,
bod č. 8)
Na aprílovom zastupiteľstve sme poverili OcÚ
prípravou Auditu nehnuteľného majetku obce
(02/2021, bod č. 4). Jeho cieľom je pripraviť komplexný materiál, na základe ktorého bude môcť
obec koncepčne vyriešiť správu svojho nehnuteľného majetku. Viaceré obecné pozemky sú síce
užívané, no obci z nich neplynú žiadne výnosy.
Mnohé obec vôbec nepotrebuje (malé kúsky pod
plotmi súkromných osôb) a naopak, ich zámenou,
predajom alebo odplatným prenájmom by mohla
sceliť a zväčšiť svoje vlastníctvo na strategických
miestach, napr. pri bývalej telefónnej ústredni
oproti pošte.
S veľkou radosťou sme prijali správu o návrate detskej ambulancie MEDMA do Dunajskej
Lužnej. Táto ambulancia zabezpečuje primárnu
zdravotnú starostlivosť stovkám našich detí, preto sme sa rozhodli úpravu priestorov ambulancie
a jej návrat zo Šamorína podporiť aj finančne.
(02/2021, bod č. 18)
Na májovom zastupiteľstve nás navštívili aj zástupcovia projekčného štúdia Scale Studio, ktorí
pripravovali štúdiu revitalizácie budovy Hefaiston v Nových Košariskách. Ich návrh je podľa nášho
názoru mimoriadne estetický a vychádza z historických osobitostí tejto budovy i našej obce ako
takej. Budeme veľmi radi, ak si tieto návrhy prezrie čo najviac našich občanov a dajú nám vedieť,
aký je ich názor.
Na dosiaľ poslednom OZ sme požiadali pána starostu, aby v spolupráci so starostami susedných obcí rokoval o možnostiach odklonu kamiónovej dopravy na I/63. Predbežné rokovania s dopravným inšpektorom priniesli prísľub, že po spustení celého obchvatu D4/R7 prebehne skúmanie
vyťaženosti cesty I/63 v našej obci. Na jeho základe môžeme následne pristúpiť k žiadosti o odklonenie nákladnej dopravy. (03/2021, bod č. 7)
Tieto a mnohé iné aktivity nás od januára zamestnávali a stále zamestnávajú. Medzičasom
začala výstavby skateparku za hrádzou. Obec angažovala profesionálov na starostlivosť o multifunkčné ihrisko v Novej Lipnici, ktoré v posledných dňoch konečne vyzerá ako dôstojný športový
stánok pre našu mládež.
Minulý mesiac sme úspešne vybrali obstarávateľa zmien a doplnkov Územného plánu obce. Ide
o medzinárodne uznávaného odborníka, ktorý bude od júna naplno pracovať na etapizácii výstavby
a integrácií verejno-prospešných stavieb do nášho ÚP. Naša obec si už nemôže dovoliť žiadnu živelnú výstavbu, každá nová lokalita musí ísť a pôjde ruka v ruke s príslušnou infraštruktúrou.
Na záver by sme vás radi povzbudili v záujme o prácu Obecného zastupiteľstva. Na webovej
stránke obce sú zverejnené všetky uznesenia a na našom facebookovom profile (alebo v zápisnici
ustanovujúceho zastupiteľstva z decembra 2018) môžete nájsť aj strategický dokument: Programové priority starostu a Obecného zastupiteľstva obce Dunajská Lužná.
Pre celú našu obec je mimoriadne dôležité, aby čo najviac našich občanov neustále konfrontovalo tieto priority s uzneseniami, ktoré boli na ich dosiahnutie prijaté a aby čo najviac podporovali
ich realizáciu v praxi. Za tú zodpovedá v zmysle zákona 369/1990 o Obecnom zriadení starosta obce
spoločne s aparátom OcÚ a v prípade našej obce sa pri tom môžu oprieť o jednoznačnú podporu
Obecného zastupiteľstva.
Veríme, že spoločným úsilím z nich dokážeme naplniť čo najviac. Pre našich občanov, pre nás
všetkých.
Tím poslancov Fungujúca Lužná
PREDPOLIE BUDOVY
NASVIETENIE BUDOVY

DAŽĎOVÁ ZÁHRADA
KOVÁČSKA ULICA

POSUNUTIE ZASTÁVKY
VYHOTOVENIE Z TRANSPARENTNÉHO
MATERIÁLU

HLAVNÁ ULICA

PARK BUDOVY
VODNÝ PRVOK

Riešenie je spojením pôvodného charakteru hostinca so
súčasným využívaním drobných prevádzok, ktoré veľmi dobre
dopĺńa urbanistickú štruktúru budúceho dunajského korza.
Bratislava 2021

SCALE STUDIO

BUJNÁ ZELEŇ

SEDENIE

AXONOMETRIA
BUDOVA, PREDPOLIE BUDOVY A PARK
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PRIDALI SME V OBCI NÁDOBY NA BIOLOGICKY
ROZLOŽITEĽNÝ KUCHYNSKÝ ODPAD ...A EŠTE ČOSI K TRIEDENIU
Na troch ďalších uliciach sme pre vás
pridali nádoby na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad (ďalej len BRKO). Na zbernom
dvore neboli nádoby plne využité, preto sme
sa ich rozhodli premiestniť tam, kde z nich
bude väčší úžitok. Budú tak bližšie aj k občanom, ktorí bývajú v rodinných domoch.
Všetky druhy odpadov sa oplatí triediť, aj
ten kuchynský. Stačí na to akékoľvek vedierko, obsah ktorého vysypete do nádoby na
BRKO. Informácie o stojiskách a o nakladaní
s BRKO nájdete na www.dunajskaluzna.sk
v rubrike Občan – Odpadové hospodárstvo
– Triedený zber odpadov v obci – Biologicky
rozložiteľný kuchynský odpad.
Obce dostali do vienka povinnosť triediť
BRKO od 01.01.2021. Táto téma sa stále viac
medializovala, poukazovalo sa na to, že obce
nemajú dostatok finančných prostriedkov na
krytie tejto novej povinnosti. Legislatíva obciam umožňuje navýšiť občanom poplatok
za odpad, ale tiež požiadať štát o príspevok
na zber tohto druhu odpadu.
Pes je zakopaný v tom, že prvá možnosť
- zvyšovanie poplatku občanov od triedenia
odpadov demotivuje, i keď zvýšené množstvo vytriedeného odpadu voči zmesovému,
vedie k vyššej miere vytriedenia odpadov,
od čoho ďalej závisí cena za množstvo zmesového odpadu na skládke odpadov. Percento vytriedenia by sa však muselo každý rok
oveľa výraznejšie zvýšiť, aby si obec polepšila, pretože ak občania triedili napr. v roku
2019 na úrovni 50 % až 60 %, tak by v ďalšom
roku museli triediť nad 60 %, aby si vôbec
obec udržala rovnakú cenu za tonu zmesového odpadu na skládke.

K takýmto výrazným skokom v triedení
u občanov až tak nedochádza, pretože nie
je čisto v moci obce vytvárať podmienky
na triedenie. To je totiž, v prevažnej miere,
financované tzv. OZV (Organizácia zodpovednosti výrobcov) spoločnosťami, ktoré
v konečnom dôsledku rozhodnú, či obcou
požadované množstvo nádob a frekvencia
ich vývozov na celý kalendárny rok, budú
schválené. Lepšie triedenie si pýta častejšie
vývozy, čo OZV stojí viac, čo jej rozpočet, závislý od príspevkov výrobcov, veľakrát neumožňuje, alebo aspoň neumožňuje tak, ako
by obec potrebovala.
Obec tiež naráža na skutočnosť, že ak
domácnosť dosiahne väčšie množstvo triedeného odpadu, tak má menej zmesového
odpadu, za ktorý platí ročný poplatok obci
a ten sa snaží logicky znížiť. Veľakrát majú
domácnosti vďaka svojmu ekonomickému,
ale aj uvedomelému ekologickému správaniu, poloprázdne odpadové nádoby. Avšak
poplatok sa odvíja od ich litráže a frekvencie vývozov. Čím viac by si občania tieto dva
atribúty optimalizovali, tým menej by obec
vybrala na poplatkoch, čo by spôsobilo v rozpočtovej položke na odpadové hospodárstvo
deficit a tiež by nebolo možné pokryť náklady na faktúry zberovej spoločnosti a skládky
odpadov.
S cieľom nezvyšovať ľuďom poplatky,
pritom ale zabezpečiť zber všetkých druhov
odpadov tak, aby sa dosiahla čo najvyššia
úroveň triedenia a tiež aby sa odpadové hospodárstvo obce modernizovalo a reagovalo
na aktuálne požiadavky spoločnosti, sa obec
pripravovala na to, že využije druhú alterna-

tívu a požiada štát o príspevok na zber BRKO.
Novela zákona ale upravila podmienky
na získanie príspevku tak, že financie môže
dostať iba ten žiadateľ, ktorý zaviedol zber
BRKO už pred upravením tejto povinnosti v zákone, teda pred 01.01.2021. Takých
bude asi naozaj málo, keďže asi najviac pertraktovanou témou v otázke zavedenia zberu BRKO bolo to, ako v obciach túto povinnosť oddialiť.
Obec v marci požiadala štát o iný príspevok, a to z dôvodu dosiahnutej úrovne
vytriedenia odpadov za rok 2020. V akej
výške jej bude poskytnutý, ešte nie je známe. Držme si preto palce. Tieto prostriedky,
ak by boli v takej výške ako minulý rok, by
nielen pokryli náklady na zber BRKO, ale by
umožnili obci navýšiť, aj keď nepatrne, počet nádob na zber tohto odpadu, čím by dostalo možnosť triediť kuchynský odpad viac
občanov. ...a opäť by vyššia úroveň triedenia
viedla k nižšiemu poplatku obce za skládkovanie zmesového odpadu a v ďalšom roku by
priniesla obci možnosť podať žiadosť o príspevok za zber BRKO, čím by ďalší príjem
do rozpočtu nevyvolával potrebu zvyšovať
poplatky občanom. Navyše BRKO je ťažký
odpad, rýchlejšie sa tak dosahujú väčšie
množstvá triedeného odpadu. Za posledných 5 mesiacov sme v obci vyzbierali vyše
17 ton BRKO.
Ďakujeme všetkým, ktorým záleží na
ekológii, poctivo triedia alebo predchádzajú
vzniku odpadu.
Ing. Jana Dubovcová
referentka obecného úradu

OD ČLOVEKA K ČLOVEKU
Zanietenci a priaznivci charitatívnej činnosti s radosťou oznamujú fungovanie CENTRA POTRAVINOVEJ POMOCI.
Tak, ako zainteresovaní sľúbili, výdaj potravín pre sociálne odkázaných občanov, pre ľudí hendikepovaných, pre ľudí staršieho
veku, začalo CENTRUM v prvých aprílových dňoch roku 2021. Takže máme za sebou už dva mesiace konkrétneho stretávania sa
s ľuďmi. Naši odberatelia s úsmevom na tvári prijímajú nielen
pomoc materiálnu, ale aj slová pochvaly a povzbudenia. Priaznivá spätná väzba je pre pracovníkov – dobrovoľníkov rovnako podnetná. Požadované potraviny, hygienické potreby, ovocie, zeleninu
dobrovoľníci rozdali už desiatkam občanov. Do CENTRA prichádzajú obyvatelia aj okolitých obcí.
Tovar rozdávame nielen v našej „kamennej predajni“, ale ho aj
rozvážame ľuďom menej pohyblivým alebo tým, ktorí majú „drobný ostych“ navštíviť nás osobne v priestoroch Obecného futbalového klubu na prvom poschodí. Na služby CENTRA POTRAVINOVEJ
POMOCI záujemcov upozorní veľký pútač, umiestnený na časti
budovy.

OTVÁRACIA DOBA:
STREDA 16.00 – 18.00
PIATOK 16.00 – 18.00
CENTRUM spolupracuje aj s Charitatívnou Ain Karim v Šamoríne. Vzájomné návštevy, výmeny názorov a skúseností sú prínosom k zveľaďovaniu práce nás všetkých, ktorí v CENTRE pôsobíme.
CENTRUM POTRAVINOVEJ POMOCI vyjadruje úprimnú vďaku všetkým našim sponzorom – známym či neznámym. Všetci
nemenovaní s veľkým entuziazmom pomáhajú znižovať depresie, strach, izoláciu, ekonomické existenčné ohrozenie. Počúvajme, rozprávajme sa, pomáhajme si navzájom.
Každý rok si pripomíname NÁRODNÝ TÝŽDEŇ CHARITY.
Tento rok sme si tento zaujímavý týždeň pripomenuli od 29.
mája do 6. júna.
Milí záujemcovia, zavítajte do našich priestorov, niekedy „len
tak“. Iste nám, dobrovoľníkom, dobre padne príjemný pohľad.
Ing. Tatiana Uličná, dobrovoľníčka
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ZŠ DUNAJSKÁ LUŽNÁ PO LOCKDOWNE
Prvé tri mesiace roku 2021 riadne preskúšali naše životy. Pandémia koronavírusu udrela najväčšou silou, čo znamenalo, že v tomto období z dôvodu ochrany zdravia žiakov ZŠ, ale aj ostatných, bolo najvhodnejšou formou dištančné vzdelávanie. Chvála Bohu, skončilo to po Veľkej
noci, a tak od apríla 2021 mohli nastúpiť naši žiaci opäť do školy. Najprv tí najmenší a najmladší,
po polroku dištančného vzdelávania (doma boli od 23. 10. 2020) prišli do svojich tried v pondelok 26. apríla 2021 aj žiaci II. stupňa. Pri zachovávaní potrebných opatrení (rúška, hygiena) sa
vzdelávanie vrátilo k svojej tradičnej forme v triedach a ku priamemu a interaktívnemu kontaktu
učiteľ – žiak.
Teda aj Rada školy pri ZŠ Dunajská Lužná sa už mohla opäť stretnúť a naplniť nielen zákon
a štatút, ale predovšetkým prerokovať potrebné body, dokonca aj tie, ktoré mala mať prerokované na tradičnom januárovom zasadnutí RŠ (rozpočet ZŠ na rok 2021 a informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu ZŠ).
RŠ na svojom „po-lockdownovom“ zasadnutí dňa 26. 04. 2021 okrem týchto dvoch bodov prerokovala a vzala na vedomie aj informáciu o zápise do 1. ročníka ZŠ (počty prijímaných detí a počty
tried v školskom roku 2021/22) a informáciu o prípadnej potrebe zriadenia a vybavenia elokovaného pracoviska ZŠ. Takisto si členovia RŠ vypočuli informáciu o aktuálnom štádiu projektu
výstavby nového G bloku a stručnú informáciu o úlohách ZŠ na konci školského roka 2020/21.
Prítomnej pani riaditeľke ZŠ PaedDr. Ivete Slobodníkovej kládli členovia RŠ priame otázky aj
k iným skutočnostiam života ZŠ (na nosenie rúšok v škole, na úroveň WIFI v škole). Dozvedeli sa
o tom, že po začiatku dištančného vzdelávania škola zakúpila viacero zariadení - 39 počítačov, 56
tabletov, 50 webkamier, 4 vizualizéry pre učiteľov na geometriu, 23 klávesníc. Potešujúcou informáciou pre členov RŠ bolo, že učitelia sa napriek dištančnému vzdelávaniu zapojili s deťmi aj
do rôznych súťaží (Všedkovedko, IQ olympiáda, Klokan, Enviro) a veľmi pekné výsledky dosiahli
žiaci ZŠ v matematickej olympiáde a okresnom kole Pytagoriády. Na otázku, či bolo vhodné umiestniť automat
na drobné potraviny do F bloku, dostali členovia RŠ jasnú
odpoveď vedenia ZŠ, že škola vzhľadom na absenciu bufetu v F-bloku chcela deťom ponúknuť čerstvé žemle a niektoré menej kalorické sladkosti. Vedenie školy prehodnotí
stav a pravdepodobne rozhodne o odstránení tohto automatu, keďže deti si kupovali hlavne sladkosti a nie žemle.
Vedenie školy mapuje aj situáciu medzi deťmi, hlavne
anonymným dotazníkom na druhom stupni v rámci triednických hodín. Často bola v ňom zo strany žiakov spomínaná depresia, omamné látky, alkohol a kyberšikana. Pani
riaditeľka tiež plánuje zaviesť každoročné stretnutie piatačiek s odborníkom (o vývoji dievčat) a taktiež prednášku o
kyberšikane (viac a podrobne: Rada školy – Základná Škola v Dunajskej Lužnej (zsdunajskaluzna.sk)).
K tradičnej informácii o rozširovaní kapacity ZŠ, resp.
budov, ktoré sú alebo budú objektami ZŠ, bola RŠ (predsedovi RŠ) dňa 28. 05. 2021 doručená od Ing. Vladimíra
Píša z referátu investičnej výstavby OcÚ Dunajská Lužná
aktuálna informácia ohľadom plánovaného rozširovania
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C – bloku ZŠ, resp. rozširovania školskej jedálne: „Projektová dokumentácia na projekt „Rozšírenia/prestavby budovy školskej
jedálne a kuchyne“ je dokončená a rieši sa
územné rozhodnutie. Zaslané boli naše pripomienky k zmluve na generálneho dodávateľa stavby, následne začne plánovanie
verejného obstarávania. Rieši sa aj harmonogram a plánovanie stavby, získanie
stavebného povolenia je naplánované na
november 2021.“
Na záver školského roku 2020/21 si
všetci prajeme, aby vzdelávanie našich detí
neprerušoval žiaden núdzový stav, nech je
ten ďalší školský rok už skutočne tradičný!
Nech si prázdniny užijú žiaci, učitelia i všetky rodiny na oddych, načerpanie nových
síl! A nech všetky projekty, ktoré sú pripravené a budú pripravené pre zlepšenie
života ZŠ naďalej pokračujú k ich skorej a
dobrej realizácii a k budúcemu užívaniu ZŠ
Dunajská Lužná!
JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak,
predseda RŠ
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OKIENKO DO MINULOSTI OBCE

ZÁJAZDY DO VYSOKÝCH TATIER
JRD Úsvit pri Dunaji v Dunajskej Lužnej v minulosti každoročne organizovalo výlety a zájazdy pre svojich členov a ich rodinných
príslušníkov. Zájazdové autobusy najčastejšie smerovali do Vysokých Tatier. Zotavovňa MORAVA v Tatranskej Lomnici poskytovala
vhodné priestory na rekreovanie, odpočinok i zábavu. V tomto príspevku si pozrieme fotodokumentáciu z týchto pobytov.

ROK 1976
V roku 1976 sa v zotavovni MORAVA rekreovalo 52 členov JRD
Úsvit pri Dunaji. Počas niekoľkých dní prebrázdili Vysoké Tatry a
navštívili i Národopisné múzeum v Ždiari, kde výletníkov obliekli
do goralských svadobných krojov (foto č.3).

1976, účastníci zájazdu pred zotavovňou Morava

1976, skupinka výletníkov s maskotom

1976, spoločná fotografia pred hotelom Smokovec
1976, v Ždiari oblečení do krojov

ROK 1983
I v roku 1983 JRD Úsvit zorganizovalo zájazd do obľúbenej zotavovne Morava. Účastníci už zotavovňu MORAVA dobre poznali
z predchádzajúcich návštev a tešili sa na príjemné večerné spoločenské posedenia s kultúrnym programom. Pri večerných posedeniach
rekreantom vždy pripomenuli, že práve v tejto zotavovni sa v roku 1955 natáčal český film ANDĚL NA HORÁCH s hlavným predstaviteľom Jaroslavom Marvanom.
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1983, účastníci zájazdu pred zotavovňou Morava

ROK 1988

1983, fotografia pred hotelom Horec

V roku 1988 zájazdový autobus s členmi JRD opäť zamieril do
Vysokých Tatier. Na pobyt v zotavovni MORAVA zobrali i maloleté
deti, ako nám to dokumentujú fotografie.

1988, rekreanti pred zotavovňou Morava

1988, odpočinok pred Espressom

1988, skupinka pred hotelom HOREC

1988, účastníci zájazdu pred hotelom HOREC

Použité zdroje: Dobové fotografie, informácie občanov, menovite: pp. Anna Kissová, Emília Brynkusová, Eva Pavelková, Angelina Jašurová, Vincent Füle; Foto: archív rodín Brynkusových, Noskových, Frankových, Pavelkových, Jašurových
Pripravila: PaedDr. Mária Ducková-Adamcová
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POĎAKOVANIE
Obec Dunajská Lužná ako
organizátor podujatia Deň rodiny
ďakuje všetkým, ktorí prispeli
k zdarnému priebehu podujatia.
Poďakovanie patrí zamestnancom
obecného úradu, mladým z Klubu
Ostrov, agentúre Promo Activity,
pani Anne Szuhovej za interakciu
„triedenie odpadu zábavnou
formou“, či účinkujúcim deťom
zo Základnej umeleckej školy.
Ďakujeme aj firme Dobrý Ježko
(bývalé Dobré Jablká) za tradičný
príspevok v podobe ich produktov.
NO HLAVNE vám všetkým, ktorí ste
prišli ako návštevníci a nezľakli ste
sa ešte stále prebiehajúcich
korona opatrení.
(Všetky fotografie z podujatia
nájdete na web stránke obce.)

DE Ň R O D I N Y 2 0 21
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DEŇ RODINY V DUNAJSKEJ LUŽNEJ
Deň rodiny už tradične vyzdvihuje hodnotu rodiny. A práve v poslednom
období sme sa presvedčili, aký význam rodina pre nás má a ako veľmi potrebujeme oporu svojich blízkych.
O to radostnejšie bolo stretnutie v sobotu popoludní 5. júna v „Jame“ na
podujatí, ktoré Medzinárodný deň rodiny pripomínalo. Počasie akcii prialo
a organizátorom sa podarilo vytvoriť skutočne príjemnú rodinnú atmosféru.
Mimoriadne zdatný moderátor Pali Danko, vytvoril krásnu atmosféru počas
celého kultúrneho programu v ktorom sa prezentoval Tanečný odbor Základnej umeleckej školy v Dunajskej Lužnej s tancami rôznych národov pod
vedením Mgr. Soni Jáchimovej. Pán Peter Šesták ako kúzelný kúzelník i klaun
Šašo Jaro dokázali deti rozosmiať i zaujať.
Pýtala som sa detí – tanečníc a tanečníkov vo veku od 5 do 13 rokov – ako
sa im vystupovalo po takej dlhej pauze. A ich odpovede boli plné nadšenia:
• Nehanbila som sa, ľudia sa na nás usmievali.
• Pekne to bolo pripravené, dobre sme počuli hudbu.
• Páči sa mi vystupovať pred divákmi. Viac ako len pred kamerou a obrazovkou.
• Páčilo sa mi, že moderátor zablahoželal oslávencom (meniny mali Laury
a Nicolas narodeniny) a dostali poukážky na zmrzlinu!
Ich reakcie sa netýkali len ročnej absencie vystúpení, ale zhodnotili aj dostupné „atrakcie“:
• Deti mali vlastný stánok s občerstvením. Najviac mi chutila jablková šťava.
• Urobil som mame u kováča prívesok, celý deň ho nosila a zobrala si ho
aj do roboty.
• Bol som v skákacom hrade, bolo super, ale pokrčil som si košeľu.
• Nemyslela som si, že triediť odpad je také náročné, niekedy som len tipovala.
• Sestra nechcela ísť domov, tak sa jej páčil kúzelník i šašo.
Nuž, ohlasy plné úprimnosti našich tanečníkov, ktorí majú očká všade,
a tak v ich mene i mene svojom ďakujem organizátorom za vydarenú akciu
slovami mojej mamy: Bolo veľmi dobre a veľmi príjemne!
Ľudmila Jáchimová
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OKIENKO POSLANCA BSK
BSK A DOMOVSKÉ VZDELÁVACIE
CENTRUM, N.O,

„Za posledné 4 roky sa spolupráca a podpora zo strany Bratislavského samosprávneho
kraja výrazne zintenzívnila a zlepšila, vďaka
čomu sme mohli skvalitniť poskytovanie sociálnych služieb v našom“ domove na polceste“ a zlepšiť tak život našich mladých dospelých v zariadení DVC.
Úprimná vďaka patrí predsedovi BSK Mgr.
Jurajovi Drobovi, odboru sociálnych veci pod
vedením pani riaditeľky PhDr. Marici Šikovej
a v neposlednom rade nášmu dlhoročnému
podporovateľovi a spoluobčanovi poslancovi
BSK PaedDr. Jurajovi Jánošíkovi.
V mene mladých dospelých a pracovníkov
DVC, ešte raz veľká vďaka.
Mgr. Daniel Mikloško, PhD.,
riaditeľ DVC n.o.“

Domovské vzdelávacie centrum, n.o, Dunajská Lužná (DVC) pomáha mladým ľuďom, ktorí ukončili
pobyt v detskom domove. Pri zorientovaní do života, je teda naporúdzi zariadenie, kde pôsobia ako
samostatná bunka, ale spolu s ďalšími a vedením DVC sa učia potrebné pre svoj samostatný život.
Bratislavský samosprávny kraj (BSK) od roku 2003 poskytuje finančný príspevok na prevádzku
sociálnej služby v tomto zariadení. Za posledné štyri roky sa spolupráca a podpora výrazne zlepšila
a BSK intenzívne pomáha centru prežiť neľahké časy a dobu. Najmä, keď v roku 2018 bolo DVC v zlej
finančnej situácii, som ako poslanec BSK inicioval odsúhlasenie finančných prostriedkov BSK vo výške
31 357,44 Eur. Ani v ďalších rokoch BSK na DVC nezabudlo. Dokumentuje to prehľad finančných príspevkov na prevádzku poskytovanej sociálnej služby (FPP) a OOPP, poskytnutých neverejnému poskytovateľovi sociálnych služieb Domovské vzdelávacie centrum, n.o. (kapacita zariadenia – 16 miest):
• r. 2018: 31.357,44 €
• r. 2019: 28.546,56 €
• r. 2020: 29.825,28 €
• r. 2021: 32.689,92 € (zazmluvnená výška FPP)
Celkom: 122.419,20 €
Hneď od začiatku pandémie COVID-19 som inicioval, aby bol tomuto zariadeniu poskytnutý aj hygienický materiál na ochranu zdravia a ochranu pred epidémiou koronavírusu. V období od mája 2020 do konca marca 2021 dostalo toto centrum 170 respirátorov
FFP2, 200 jednorazových rukavíc, 1200 rúšok, 170 špeciálnych rúšok na viacnásobné použitie, 100 antigénových testov a 50 rýchlotestov, dezinfekcie – koncentráty, 25 oblekov,
štíty, okuliare.
O význame niektorých zariadení niet pochýb. DVC v Dunajskej Lužnej má veľký zmysel
pre mladých ľudí, ktorí to už na začiatku života ako deti nemali ľahké. Preto mi na osude DVC bude záležať aj naďalej! Bude mi záležať na tom, v čom im môžem pomôcť ako
poslanec BSK cez jeho predsedu Juraja Drobu a taktiež cez zastupiteľstvo Bratislavského
samosprávneho kraja.
PaedDr. Juraj Jánošík, poslanec BSK
V predvečer 102. výročia tragickej
smrti, 3. mája, sme si výročie pripomenuli pred evanjelickým kostolom pri
jeho pamätníčku v tichosti a úcte položením venca a kvetov.
Pripomenuli sme si dôležitosť a význam jeho tvorivého života, práce, úsilia,
nielen v minulosti, ale aj pre súčasnosť
a budúcnosť našej krajiny. Jeho osobnosť si pripomíname každoročne aj
v rámci Vlasteneckej pochôdzky, ktorá
sa však pre pandemické opatrenia už
druhý rok neuskutočnila.
Spomienky sa zúčastnili len zastupujúci predstavitelia miestnej samosprávy: starosta obce pán Štefan Jurčík,
pani Magdaléna Hanuliaková, prednostka obecného úradu. Ďalej bol prítomný brat farár, biskup v.v. Miloš Klátik
so sestrou farárkou Oľgou Klátikovou za
CZ ECAV, poslanec Bratislavského samosprávneho kraja pán Juraj Jánošík, riaditeľka ZŠ pani Iveta Slobodníková, zástupca MO Matice slovenskej pán Juraj
Mertuš. Za pobočku Spolku rodákov M.
R. Štefánika pani Oľga Reptová, manželia Tesárikovci, pán Ivan Fajnor, manželia Pavelkovci a pani Alžbeta Ševčíková.
Oľga Reptová
Foto: Marián Tesárik

DOMINANTNÁ OSOBNOSŤ NAŠICH DEJÍN 20. STOROČIA
– MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK –
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CLIS – ÚSPECH ZA ÚSPECHOM
Aj takto by sa dalo charakterizovať tanečnú skupinu CLIS. V časoch „pred koronou“ sa to odrážalo
hlavne vo výsledkoch celoslovenských, či medzinárodných súťaží a v čoraz vyššej kvalite každoročného – záverečného koncertu. A aj v tom, že už oslávili 30. výročie založenia. Tridsaťročná tradícia... to už je niečo! O činnosti skupiny, hlavne v období pandémie, sme sa porozprávali s vedúcou
skupiny Ivetou Baloghovou.
Mohli by ste nám povedať niečo krátko o histórii a o jej členoch?
Skupina CLIS vznikla v roku 1990 v Senici. Od roku 2000 pôsobíme v Galante a od roku 2010 aj
v Dunajskej Lužnej.
Na otázku „Koľko máme členov“ je dnes ťažké odpovedať. Každý mesiac inak. Rodičia počas pandémie deti odhlasujú, prihlasujú... Vždy podľa opatrení a podľa toho, ako sú oni nastavení doma...
Nie každý má možnosť využiť naše online tréningy a nie každý to chce... Ale som hrdá, že spolu
s mojimi lektormi sa nám podarilo udržať skupinu tak, že sme „prežili“... A k dnešnému dňu máme
v našich pobočkách, i napriek pandémii“ okolo 150 členov.
Počítate naďalej s nárastom členskej základne?
To nezávisí len od nás. Uvidíme ako to bude v nasledujúcej sezóne. Ale áno – už teraz prebiehajú
nábory a hlásia sa nám nové deti. A aj tie, ktoré počas korony odišli. Úprimne sa z toho tešíme.
To je naozaj skvelá správa. Môžete nám priblížiť ako sa vám to podarilo v tomto neľahkom
čase?
V marci 2020, keď nám prvýkrát oznámili, že musíme pozastaviť činnosť, sme si mysleli, že to
potrvá ako bežné chrípkové prázdniny... 1-2 týždne. Ale všade sa písalo o hrozivých scenároch...
Tak sme si povedali, že nebudeme čakať so založenými rukami a spustíme online tréningy (vlastne
už 6 dní po prvom uzavretí).
Boli sme nabudení, pretože sme mali po prvom výročnom koncerte a mali sme plánované na rok
2020 ešte ďalšie dva. Začali sme opakovaniami a čistením choreografií... Veď sa blížilo aj súťažné
obdobie. Nikto by vtedy nepovedal, že nebude (a vlastne nie je ani v tomto roku). Keď po 2-3
týždňoch sa nič nelepšilo, báli sme sa, že deti stratia záujem a začali sme vymýšľať rôzne výzvy
a súťaže. Veľmi nám pomohlo, že sme prijímateľmi 2% a že sme získali aj dotáciu. Zadovážili sme
obrovské množstvo cien, ktoré deti vyhrávali alebo získavali v žrebovaní za naše výzvy a tréningy.
Medzi naše súťažné výzvy patrili: Klauniáda, Súťaž choreo – vlastné sólo/duo, Lietame v oblakoch, Tancuje celá rodina, Pijeme zdravo... a mnoho iných. Toto sme stihli v prvej vlne a všetko
bolo oceňované... Potom prišli uvoľnenia, jún na sálach a v lete tábor. Zdalo sa nám, že korona je
minulosťou. Druhú vlnu sme čakali – ale verili sme, že to bude maximálne mesiac.
No ale druhá vlna prišla a bola dlhá. Bolo to náročnejšie?
Určite áno... V septembri sme spravili nábor a mali sme okolo 240 prihlásených. Trénovať sme
začali vonku – do sál nás opäť nepustili. Ale tešili sme sa, že to vieme riešiť na ihriskách, a že než
sa pokazí počasie bude všetko za nami. Nestalo sa. A tak sme sa borili s otázkou, čo ďalej. Na
ceny sme už peniaze nemali. Bolo treba zabezpečiť lektorov a v neposlednom rade prenájom a
zariadenie našej novej sály v Dunajskej Lužnej. Začali sme teda učiť novú choreografiu každú vekovú kategóriu – opäť online. Najprv super, ale opäť naše deti začali postupne stagnovať a strácať
záujem, niektorí sa odhlasovali. Bolo treba motivovať – a tak sme na december pripravili tanečné
adventné kalendáre. Tie mali úspech. A tiež sme natočili film – 20 minútový dokument „Tancujem
aj doma“ – našu výpoveď o tom ako sme prežili koronu. Opäť sme si mysleli, že dlhšie ako do
polročných prázdnin to už predsa trvať nemôže. Ale pandémia pokračovala a opäť bolo treba
vymyslieť novú motiváciu.
A potom?
Potom sme ešte chvíľu bojovali online, s niektorými šikovnými deckami sme skúsili aj jednu
ONLINE súťaž. Získali sme 1× zlaté a 4× strieborné umiestnenie.
A teraz sa už tešíme, že sme opäť spolu na sále. Veríme, že scenár sa už opakovať v takomto
veľkom rozsahu nebude. Už žijeme budúcnosťou a hľadáme všetky deti od 5 do 18 rokov, ktoré
sa k nám chcú ešte pridať.
Kde sa záujemci môžu prihlásiť?
Najlepšie je nás kontaktovať mailom, kde napíšu rodičia zopár viet o svojom dieťati. Meno, vek,
triedu v škole, či sú z okolia Galanty, alebo Dunajskej Lužnej a či už dieťa má aj tanečné skúsenosti
(napr. v inej tanečnej škole) – ale nemusí ich mať .
Naša mailová adresa je: info@clis.dance
A na záver...?
Ak by som sa mala vrátiť k titulku tohto článku CLIS – úspech za úspechom, tak dnes určite poviem, že úspechom je udržať počas krízy čokoľvek... prácu, firmu, tanečnú školu, vzťahy, rodinu...
Tá naša Clis Dance Family to zatiaľ zvláda a som na to patrične hrdá. No je to zásluha každého
z nás, a preto veľká vďaka patrí mojim lektorom: Miroslavovi „Spunkey“ Baloghovi, Marcele Ondrejkovej, Natálii Baloghovej a Lucke Farárovej za ich prístup k deťom, za vytrvalosť a kreativitu.
Bol to naozaj náročný rok a som vďačná, že ich mám.
A tiež veľká vďaka rodičom a deťom, ktorí napriek ťažkej situácii zotrvali a tak si teraz môžeme
povedať: „Zvládli sme to“! Teda aspoň... zatiaľ.
Zhovárala sa: Andrea Karovičová
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CLIS POMÁHAL TANCOM
Pandémia pokračovala svojim nekompromisným tempom. Všetko v našej
spoločnosti sa spomalilo a zároveň dobiehalo v oneskorených termínoch. Tak to
bolo aj s peniazmi , ktoré sme dostali v rámci 2 % z podielových daní od našich
dobrodincov – hlavne rodičov detí. S odstupom času sa priznávam, že s tými peniazmi sme vlastne už ani nepočítali pri tom všetkom chaose okolo nás.
Ďalej sme však priebežne pracovali na rôznych motiváciách.
Chceli sme vytvoriť projekt, ktorý by zaujal a hlavne chytil za srdce. Sme tanečníci, malí, veľkí, komunikujeme tancom, všetky emócie dávame do pohybu.
A pri tom sa rodia aj myšlienky. Myšlienka pomôcť pohybom v novo vytvorenom
projekte „POMÔŽ SVOJÍM TANCOM!“
Mal dve roviny. Prvá - chceli sme deti naučiť, že podeliť sa a pomôcť inému
môže priniesť oveľa lepší pocit ako pri výhre trička v našom žrebovaní (aj keď vieme, že aj to má svoje kúzlo). Druhá – motivácia pre väčšie tréningové nasadenie.
Vďaka pomoci lekárov z TETIS-u a sociálnych pracovníkov z Dunajskej Lužnej
som vybrala rodinu náhradných rodičov, ktorí okrem svojho syna majú dve deti
v starostlivosti. A práve im sme sa rozhodli pomôcť s financovaním potrieb, ktoré
vyplývajú zo starostlivosti o hendikepovanú, sedemročnú Barborku.
Toto naštartovalo naše deti, ktoré začali opäť ONLINE trénovať s nami naplno
a s chuťou pomôcť. Za každý odtrénovaný tréning mohli získať 1,- € pre Barborku.

Táto výzva trvala celé 4 týždne v mesiaci marec.
Úsilie sa podarilo. Naša marcová výzva „Pomôž svojím
tancom“ nám vyšla úžasne. Podporili sme rodinu, ktorá to
veľmi potrebovala, krásnou sumou 1287,- €. Preložené do
jednoduchého jazyka – bolo to 1287 odcvičených tréningov. Zmysluplné hodiny dobrovoľného poctivého cvičenia
odmenené skvelým pocitom pre tanečníkov.
A neboli sme v tom úplne sami. Svojim vstupom sa
pridali k našej výzve pán Štefan Jurčík, starosta obce Dunajská Lužná a pán Peter Paška, primátor mesta Galanta.
Spoločne aj s vedením OZ Clispro a Barborkou poslali všetkým našim zapojeným tanečníkom ďakovné listy s krásnou fotkou. Zaslúžili si to.
Iveta Baloghová

PARK MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA V JARNOM ŠATE V RÁMCI DŇA ZEME 2021
Po viac ako ročnej prestávke pre Corona vírus a jeho opatrení, sa členovia a sympatizanti pobočky Spolku rodákov M. R. Štefánika po čiastočnom
uvoľnení opatrení stretli 23. apríla v Parku, aby ho vyčistili.
Prišlo 17 dobrovoľníkov. Rozdelili sme sa na tri skupiny a vyzbierali sme popadané haluze, vyhrabali zatrávnenú časť a vyzametali chodník. Len škoda, že park nebol pokosený .... Nevadí, išlo o dobrú vec, o pohyb na vzduchu, konečne stretnutie s priateľmi, s ktorými sme si pri práci mali čo povedať.
Upratovacieho dňa v Parku sa zúčastnili už tradične pani Ducková - Adamcová, Böhmerová, Feriancová, Jurčáková, Korčičiaková, Kissová a Pavelková.
Slabšiu polovicu ľudstva zastupovali páni Durec, Držík, Fajnor a Fűlle.
Vo dvojiciach prišli manželia Göltloví a Reptoví, a generačne bola zastúpená rodina Martiny Hrajnohovej,
ktorá prišla so synom Milankom.
Ani by sa pred brigádou
nebolo zdalo, že naplníme cca
20 veľkých čiernych vriec. Medzi účastníkmi brigády vládla
priateľská atmosféra, ku ktorej prispelo aj slnečné počasie.
A ako vidieť na fotografii, účastníci mali dobrý pocit z vykonanej
práce. Pre históriu sme urobili
záber aj s rúškami. Ďakujeme
všetkým zúčastneným.
Oľga Reptová
Foto: Martina Hrajnohová
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KLIMO DANCE STUDIO OPÄŤ SÚŤAŽÍ!
Po dlhšej prestávke sme konečne opäť mohli nastúpiť na tanečný
parket a zúčastniť sa tak prvej Live Stream Showtime Dance, ktorá sa
konala dňa 22. mája 2021. Súťaž prebiehala online formou živých vstupov tanečných choreografií, ktoré boli vysielané naživo vybranými internetovými kanálmi.
Naši tanečníci z tanečno-športového klubu KLIMO DANCE STUDIO
získali v tejto súťaží výborné ocenenia. V kategórií Junior II. v latinskoamerických tancoch získali 1. miesto za choreografiu Beat and Beat.

KTO JE MX KLUB?
MX Klub Dunajská Lužná je zoskupením nadšencov tohto športu žijúcich v našej obci a blízkom
okolí. Viacerí z nich sú bývalí aktívni pretekári, boli
členmi pôvodného motokrosového klubu v Dunajskej Lužnej a dnes tento šport vykonávajú ako svoje
hobby a rekreáciu.

Členovia pred klubom v časti Jánošíková, 1988
V histórii spoločenského života našej obce mal
motokros vždy svoje pevné miesto a v jeho radoch
pôsobili mnohí naši občania, napr. František Měříčka, Ján Galanský, Ivan Fajnor a mnohí ďalší. S podporou obce a JRD Úsvit Dunajská Lužná sa klub
úspešne zúčastňoval mnohých súťaží a niektoré
dokonca organizoval.
Naším cieľom dnes je mať v našej obci záujmový klub, ktorý by oživil tradíciu tohto športu v našej
obci, prevzal na seba úlohu starostlivosti o areál
motokrosovej trate v Dunajskej Lužnej a vytvoril
tak miesto pre rekreáciu a oddych našich občanov.
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Dievčenská skupina Latino girls získala vo svojej kategórií 1. miesto za
choreografiu Paso Doble a 3. miesto v „A“ kategórií za Latin Bailame. Nezaháľali za nimi ani úspešné roztlieskavačky Latin Angels, ktoré pravidelne vídavame na športovom štadióne pri otváraní futbalových zápasov. Zo súťaže si
priniesli perfektné 1. miesto s choreografiou Xplosion. Novinkou v tanečných
choreografiách KLIMO DANCE STUDIO bol americký folklór „Country Dance“,
ktorého choreografmi sú taneční tréneri Robert Ďuriš a Margaréta Klimová.
Za tento tanec získali 1. miesto v kategórií Juniori II.
Za nás, trénerov, by sme radi chceli aj touto cestou tanečníkom z tanečno-športového klubu KLIMO DANCE STUDIO srdečne zablahoželať za vynikajúce výsledky a za úspešnú reprezentáciu našej obce. Tešíme sa s vami!
Margaréta a Robert

Tento projekt prirodzene nadväzuje na jednotlivé športovo-rekreačné centrá v lokalite
„za hrádzou“ (bikrosová dráha, skatepark,
tenisová akadémia, strelnica...) a veríme, že
činnosť klubu sa stane súčasťou spoločenského a športového života obce.
Medzi hlavné úlohy klubu budú patriť
regulovaná forma motokrosového športu,
rekultivácia zvereného územia a starostlivosť
o životné prostredie v areáli. Svoje náklady
bude klub hradiť hlavne z členských príspevkov, sponzorských príspevkov, 2% z dane
a prípadných dotácií (rôzne nadácie, sponzoring firiem, dotácie obce a pod.). Bežná činnosť klubu nebude vyžadovať od obce žiadne
dodatočné náklady. Obyvatelia s trvalým pobytom v obci Dunajská Lužná budú mať zľavu
z ročného členského v klube vo výške 50%.
Napriek tomu, že členovia klubu vykonávajú motokrosový šport len ako svoje hobby,
jeho vykonávanie si vyžaduje stanovenie pravidiel, ktoré zabezpečia bezpečnosť všetkých
návštevníkov areálu, zamedzia ich vzájomnému obťažovaniu a v neposlednom rade
ochránia životné prostredie. Okrem iného
bude medzi tieto pravidlá patriť aj vymedzenie času, v ktorom sa v areáli môže vykonávať motokrosový šport. Po dohode s obcou
sme napríklad zakázali jazdu na motocykloch
v areáli v nedeľu, kedy je trať vyhradená pre
verejnosť na horských a terénnych bicykloch, a jazdu štvorkoliek na trati sme zakázali úplne. Klub bude viesť k zodpovednému
prístupu k tomuto športu aj mládež v našej
obci a podporí tak jej všestranný rozvoj ako aj
zmysluplné využitie voľného času.
Klub bude pri svojej činnosti postupovať

tak, aby chránil životné prostredie a prírodu
v lokalite, v ktorej bude pôsobiť. Klub si pre
vlastné potreby osadil v areáli plastový kontajner pre komunálny odpad a zabezpečil
likvidáciu odpadu v súlade s platnými predpismi. V celom areáli sme vyzbierali rokmi nahromadené odpadky a dokonca sa nám podarilo vyzbierať a na ďalšie spracovanie odviezť
aj obrovské množstvo starých pneumatík.
Chceli by sme sa o zverené územie starať
a okrem údržby motokrosovej trate zabezpečiť v areáli aj výsev trávy, výsadbu stromov
a kríkov, údržbu novovzniknutých zelených
plôch a osadenie drevených lavičiek a stolov
s ochranou pred dažďom a slnkom. Veríme,
že tieto úpravy prispejú k zvýšeniu kvality
tohto územia a rozšíreniu možností jeho využitia pre oddych a rekreáciu.
Chceme sa na tomto mieste poďakovať
obci Dunajská Lužná za spoluprácu a možnosť
prispieť aj touto formou k jej všestrannému
rozvoju.
MX Klub – Dunajská Lužná,
Rada zakladajúcich členov
Ján Fajnor, Peter Cabadaj, Ladislav
Šmitala, Štefan Fajnor, Martin Mosný
www.mxklub.sk
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100. VÝROČIE ZALOŽENIA FUTBALOVÉHO KLUBU V DUNAJSKEJ LUŽNEJ
V roku 2021 si Obecný futbalový klub Dunajská Lužná (ďalej aj „OFK“) pripomína
výnimočné športové jubileum. Od zrodu futbalových a iných športových aktivít ubehlo
krásnych a úctyhodných 100 rokov. Do histórie klubu patria futbalové začiatky, víťazstvá a prehry, ako aj nestarnúce legendy a významné osobnosti, ktoré už nie sú medzi
nami a bez ktorých by klub v Dunajskej Lužnej možno nevznikol.
——OBDOBIE 1921-1938 ————————————————————————
Bolo to ťažké obdobie udalostí, následky I. svetovej vojny zanechali bolesť, biedu
a všadeprítomnú chudobu. Život v malebných obciach s názvami Schildern, Mischdorf
a Torcs sa nezastavil. Mladí nadšenci športu a futbalu zorganizovali zápasy v priateľskom duchu s Mischdorfom, Torcsom, Bruckom, Cselem a neskôr (r. 1937-1938) sa
zapojili do súťaže s mužstvami Podunajska. Takto sa zrodil FC Schildern. Pýchou tohto
obdobia bolo najlepšie upravené ihrisko v „Jame“ a dobrý funkcionár, čo znamenalo
vedúce postavenie medzi vtedajšími futbalovými klubmi. Od založenia FC Schildern
bol jeho prvým predsedom vojenský kňaz Mikuláš Berkeši.
——OBDOBIE 1939-1945 ————————————————————————
Obdobie 2. svetovej vojny (najmä r. 1941-1945) poznamenalo všetkých. FC Schildern posilňoval rady novými mladými tvárami z blízkeho okolia. Boli sme účastníkmi
Podunajskej súťaže. Súťaž bola podmienená prísnymi kritériami, nevyhnutnosťou boli
finančné prostriedky na prepravu hráčov na zápasy v Hamuliakove, Šamoríne, Veľkej
Pake, Báči, Vojke pri Dunaji.
——OBDOBIE 1946-1973 ————————————————————————
Rok po skončení 2. sv. vojny vznikol nový futbalový klub Jánošík Schildern, ktorého predsedom sa stal Jozef Straka st. Pod jeho vedením boli veľmi úspešní. V rozhodujúcom kvalifikačnom stretnutí zvíťazili naši futbalisti nad ŠK Nepočujúci 7:1 a zabezpečili si postup do Divízie. Hrali v súťaži s družstvami: Rapid Komárno, Matúškovo, Slovan
Komárno, Fél Tomášov, Apolo Bratislava, Veľký Meder a iné a skončili na 2. mieste so
skóre 24:16 (prehrali len zápas s Rapidom Komárno 1:3 a druhý kontumačne kvôli zaplavenému ihrisku). S ihriskom boli problémy aj v roku 1947, preto odstúpili zo súťaže.
Počas 50-tych rokov neustále riešili problémy s vodou na ihrisku v „Jame“, klub zmenil
názov na Jánošíková-Košariská. 60-te roky patrili medzi najúspešnejšie. V tomto období sa začalo s úpravami ihriska v „Jame“ (zväčšenie rozmerov z 90×45 m na 100×50
m). Počas úprav sa hralo na náhradnom ihrisku v časti Nová Lipnica. Nielen futbal, ale
aj iné športové aktivity (ľahká atletika, cyklistika, šach, volejbal, hádzaná) sa rýchlo
rozvíjali a o šport bol v Jánošíkovej, Nových Košariskách a Novej Lipnici veľký záujem.
Od r. 1961 vstúpilo do športu a futbalu JRD Úsvit Dunajská Lužná, preto od r. 1961 až
do 31.12. 2002 niesol klub názov: TJ Úsvit Družstevník Dunajská Lužná. JRD a MNV boli
hlavnými podporovateľmi futbalu. V roku 1965 bola ďalšia potopa v „Jame“, bránky trčali len 10 cm nad vodou. Po odčerpávaní vody, vyrovnávaní terénu sa rozšírila rozloha
ihriska do súčasnej podoby.
——OBDOBIE 1973-1996 ————————————————————————
V 70-tich rokoch, po územnej reorganizácii štátu (zmene orientácie na Bratislava – vidiek, neskôr na Bratislavu), bolo výsledkom prebojovanie sa do krajskej súťaže
Bratislavy. Kvôli častej podzemnej vode v „Jame“, začalo sa budovať nové futbalové
ihrisko s tribúnou, ľahkoatletickou dráhou a spevnenou plochou aj pre iné športy za
pomoci MNV, TJ a JRD Úsvit Dunajská Lužná. Futbalové ihrisko začalo slúžiť v r. 1969,
v r. 1973 bola dokončená výstavba sociálnych zariadení a tribúny. Dôležitým medzníkom bol aj vznik obce Dunajská Lužná (1.1.1974) zlúčením 3 samostatných obcí: Nové
Košariská, Nová Lipnica a Jánošíková. V tomto období sa na rozvoji futbalu a na vybudovaní štadióna podieľali: Jozef Straka st., Anton Patrnčiak, Karol Szeibeczeder, Štefan Benko a pán Štefan Bubek. Výraznou mierou o rozvoj futbalu sa pričinil predseda
MNV Koloman Végh, poslanci a nadšenci futbalu. Obdobie rokov 1989 až 1996 boli vo
vedení klubu: Bernard Mócik, Jozef Straka st., Milan Mihaliak a Ing. Vladimír Jančok.
Ťažké obdobie s nedostatkom financií, sa podarilo prekonať za pomoci starostu Ing.
Ladislava Cingela a poslancov OZ. Vo výbore pracovali nadšenci ako Alexander Reindl
st., Juraj Kozák, Karol Mihaliak, Jozef Šafárik, Jozef Talajka st., Karol Puchner a Juraj
Jánošík (aj ako tréner seniorov). Trénermi tohto obdobia boli: Ivan Hubert (bol od r.
1972 trénerom najmä mládeže, ale aj seniorov spolu 40 rokov!), Jozef Šajánek, Tibor
Marušinec, Karol Puchner, Jozef Straka st., Karol Macák a Ladislav Knapp.
——OBDOBIE 1996-2021 ————————————————————————
V roku 1996 ukončil svoju dlhú funkcionársku činnosť pán Jozef Straka st. a do
čela klubu bol zvolený Juraj Jánošík (vtedy aj tréner seniorov). V súťažnom ročníku
1996/97 postúpilo naše seniorské družstvo do IV. ligy Bratislavského futbalového zväzu (ďalej len „BFZ“). Klub si polepšil aj po finančnej stránke, keď ho začali okrem obce
podporovať aj sponzori (ŠPORTPUB – pán Miroslav Hanzel, Reštaurácia Jánošík – pán
Karol Martiniak, Reštaurácia u Zola – pán Zoltán Polgár st.).
V roku 2001 klub po prvýkrát oslavoval výročie vzniku (80 rokov). V tomto roku do
funkcií vo Výbore vstúpili Zoltán Kelemen, Ladislav Gróf, Ján Sabo a Milan Hrajnoha
(vyše desaťročie mal na starosti ekonomiku klubu). Sezóna 2001/02 bola opäť úspešná, postúpilo sa do Krajských majstrovstiev pod vedením Karola Krištofa st. Areál sa
prudko rozvíjal (vďaka sponzorom MONTEX a KOOPERATÍVA), postavila sa reštaurácia
(majetok obce) a v roku 2006 aj malé ihrisko s umelou trávou.
V období od 01. 01. 2003 do 31. 12. 2005 bol klub príspevkovou organizáciou
obce – OKŠK D. Lužná a od 01. 01. 2006 po súčasnosť je občianskym združením Obecný futbalový klub Dunajská Lužná.
Výrazným úspechom opäť v čase jubilea (90. výročie vzniku) bol v sezóne 2010/11
nielen postup do III. ligy SFZ-Západ pod trénerom Janom Hodúrom, ale aj zisk tzv.
tripple (zisk Pohára BFZ a Pohára Zimného turnaja BFZ). V sezóne 2014/15 sme boli

aj najlepším neprofesionálnym (amatérskym) klubom v Slovenskom pohári
(v sezóne 2019/20 opäť najlepší, ale spolu s FC Malženice). V tomto čase (od
2011 do 2017) do výboru patril aj Peter Szeibeczeder.
Najväčším športovým úspechom klubu a jeho A mužstva je v sezóne
2014/15 postup II. ligy (do druhej najvyššej súťaže na Slovensku) pod vedením trénerov Vojtecha Varadina a Petra Fiebera (po roku sa zostúpilo). V súčasnosti je OFK Dunajská Lužná účastníkom III. ligy skupina Bratislava.
Najväčším úspechom družstva žien OFK je v sezóne 2011/12 postup do
I. ligy žien (hoci len na jednu sezónu) pod vedením tréneriek: Natálie Mackovičovej a Júlie Hermanovej.
Klub sa zodpovedne venuje mládeži: dorast je od 2011 účastníkom regionálnej III. ligy, žiaci hrali v r. 2011-2016 regionálnu II. ligu. Do roku 2017 bol
v klube veľký počet mládežníckych hráčov a hráčiek (v r. 2017-2019 počet
ubudol), od roku 2020 sa mnohí vracajú a prichádzajú najmenší (5-6 roční).
V roku 2020 sa pomery v klube ustabilizovali zvolením nového Výboru
OFK (Juraj Jánošík, Juraj Kóša, Karol Krištof st., Pavol Adamčiak, Petra Kaiserová), novou Kontrolnou a revíznou komisiou (Ladislav Fehér, Milan Druska,
Jozef Nespešný) a prácou športového riaditeľa Mariána Janšáka. Kvalitnú
prácu odvádzajú všetci tréneri v klube (tréneri prípraviek, žiakov i dorastu,
ale aj družstva žien a A mužstva). Klubu je každoročne na základe žiadosti
v zmysle príslušného VZN poskytnutá dotácia z obce, schválená na zasadnutí
Obecného zastupiteľstva Dunajská Lužná. Pri dôležitých rozhodnutiach v klube, keďže je OFK obecným klubom, je prizvaný na zasadnutie starosta Štefan
Jurčík a poslanci OZ.
Štadión OFK patrí medzi najkrajšie nielen v regióne. V rokoch 2012-2018
bolo vybudované veľké ihrisko s umelou trávou, prebehla rekonštrukcia starej tribúny a výstavba novej tribúny a dvoch modulových tribún (kapacita štadióna je 800 miest). Priestor za vodojemom sa upravil na ihrisko pre zápasy
najmä družstiev prípraviek. Preinvestovalo sa viac ako 1,3 mil. Eur, poskytnutých z UEFA, SFZ, eurofondov a sponzorov. Celý areál štadióna je majetkom
obce Dunajská Lužná. Dňa 07. 08. 2014 sme sa stali Národným tréningovým
centrom pre ženský a mládežnícky futbal.
V čase osláv 100. výročia vzniku panuje v klube výborná atmosféra. Klub
spolupracuje so základnou a materskou školou, s rímsko-katolíckou cirkvou
a evanjelickou cirkvou augsburského vyznania, s občianskym združením
Aktívna DL a inými, poskytuje priestor Centru potravinovej pomoci.
OFK Dunajská Lužná aj v ďalšej storočnici činnosti chce tu byť nielen pre
členov, ale pre všetkých občanov Dunajskej Lužnej.
PaedDr. Juraj Jánošík, prezident OFK Dunajská Lužná

A mužstvo v sezóne 2010 – 2011
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Marcela Kristlová
+421 903 873 027
marcela.kristlova@re-max.sk
Gazdovský rad 28
931 01 Šamorín
www.re-max.sk/marcelakristlova
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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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