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Vážení spoluobčania,
vzácni priatelia,
počas leta sme si trochu vydýchli od pandemických opatrení, život
bol zrazu krajší, veselší,
žiaľ, nie nadlho. Tak ako
sme predpokladali, po
vzácnej návšteve Svätého otca nám čísla infikovaných prudko stúpajú,
máme opäť veľa obmedzení, s ktorými sa musíme
popasovať. Rozhodne nechcem nikoho presviedčať, že sa má očkovať alebo testovať. Je to každého osobná vec. Samozrejme, na druhej strane, aj
touto cestou žiadam všetkých občanov, aby i naďalej dôsledne dodržiavali nariadenia Úradu verejného zdravotníctva, sledovali Covid-semafor,
hlavne pri spoločných akciách a akceptovali všetky obmedzenia. Pomyselnú brzdu cítime aj pri
činnostiach obecného úradu, hlavne pri investičných akciách, keď z príslušnej inštitúcie dostaneme stanovisko typu „Vaša požiadavka je zaradená
pod číslom...“, bude vybavená hneď ako to bude
možné... I napriek všetkému verím, že spoločne
zvládneme obmedzenia a rok k spokojnosti nás
všetkých.
Často dostávam otázku, prečo ešte nie je
cyklotrasa k železničnej stanici, prečo tam nie je
chodník. Áno, cesta z časti Nové Košariska smerom k rekreačnej lokalite pri „Malej Vode“ a k železničnej stanici je pešo alebo na bicykli doslova životu nebezpečná. V čom je teda problém?
Tak ako som už písal, problém je v súkromnom
vlastníctve, nie vo financiách či liknavosti úradu,
ako by sa mohlo zdať. Cyklotrasa má viesť po Košariskej ulici smerom z obce po ľavej strane. Tak
hovorí územný plán obce. V súčasnosti je v štádiu
procesu územné rozhodnutie na celú dlžku trasy
(v tomto štádiu ešte nemusia byť pozemky vysporiadané). Ohľadom vysporiadania pozemkov. Zazmluvňujeme už druhú špecializovanú firmu na
vyriešenie vlastníckych vzťahov. Na tomto úseku
sú desiatky vlastníkov a stovky vyrastených stromov. Zostáva nám veriť že túto investičnú akciu
dotiahneme do zdarného konca. Na druhej strane menovanej ulice chceme vybudovať chodník
až po železnicu. Tu je opäť súkromné vlastníctvo,
dokonca majitelia, ktorých je výrazne menej, sú
ochotní dať súhlasné stanovisko, samozrejme
za predpokladu, že obec im dovolí dané územie
celé zastavať. Jedná sa približne o 40 rekreačných
domov a šesť rodinných domov s tromi bytovými
jednotkami. V tomto prípade je snaha obce o určitý kompromis.
Odporúčam pri cestovaní vlakom skôr využívať železničnú zastávku v Miloslavove, kde obec
v mesiaci september zväčšila o viac ako 50%
spevnenú plochu pre odstavenie vozidiel.
Sme radi, že i napriek zložitej dobe sa nám
podarilo zrealizovať časť plánovaných investícií
ako: chodník pri ihrisku „Jama“ a pozdĺž zberného dvora, doplnenie mobiliáru a úprava detských
ihrísk v časti N. Lipnica a na sídlisku, doplnenie
kamerového systému v obci, rekonštrukcia domu
smútku v N. Košariskách... Samozrejme najväčšou výzvou je pre nás zahájenie výstavby ďalšej,
novej budovy základnej školy blok „G“.

Lužniansky spravodaj 3/2021
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chodník pri ihrisku „Jama”
chodník okolo zberného dvora

rekonštrukcia domu smútku Nové Košariská

Obec pripravuje vybudovanie
troch autobusových zastávok a to
pri Lipovej ulici v smere do BA pri
veľkej COOP jednote, v smere do
Šamorína – kde už máme vyriešené vlastnícke vzťahy a riešime
potrebné formality na realizáciu.
Tretia zastávka autobusu bude
na Miloslavskej ulici oproti Malinovej – tu riešime vysporiadanie
vlastníctva, súčasťou ktorého je
aj vybudovanie chodníka či cyklotrasy smerom do Miloslavova.
Stále naliehavejšie potrebujeme
v obci vyriešiť parkovaciu politiku. Desiatky vozidiel, hlavne
s inými EČV ako „SC“ parkujú na
miestach, ktoré nie sú na to určené. Príčin je mnoho. Pri rodinných
domoch má mať každý na svojom
pozemku 3 parkovacie miesta.
Horšie je to pri bytových domoch,
kde je podľa stavebného zákona
dostatok parkovacích miest, ale
neušli sa každému. Buď nebol
záujem, lebo to bolo pre niekoho
drahé, alebo iný obyvateľ si odkúpil viac miest ako mu prináležalo.
Tu by mali rokovať hlavne bytové
spoločenstvá. Je dôležité, aby si aj
tieto veci budúci užívateľ nehnuteľnosť vopred overil. Je takmer
pravidlom, že kupujúcemu predchádzajúci majiteľ nehnuteľnosti
povie, že parkovanie je „navoľno“
a po čase je kopec sťažností v znení „nemám kde parkovať – obec
postaraj sa ,však platím dane..
a potom si dám možno aj trvalý
pobyt...“
V oblasti kultúry po dlhšom
čase začínajú naplno fungovať plánované činnosti. Medzi zvlášť vydarené akcie rátam „Deň obce“,
na ktorom sa zúčastnilo veľa
spokojných občanov. Veď pri vystúpeniach popredných umelcov
sa bolo naozaj na čo pozerať a na
svoje si prišli tiež deti či „štamgasti“ pri dobrom občerstvení. Teším
sa, že sme dodržali všetky potrebné opatrenia. Aj touto cestou
ďakujem všetkým, ktorí prispeli
k zdarnému priebehu celej akcie.
Záverom môjho krátkeho príspevku mi dovoľte, vážení spoluobčania, popriať vám i Vaším
rodinám pevné zdravie, veľa síl
a trpezlivosti v tejto neľahkej
dobe. Úprimne ďakujem všetkým
za pomoc a spoluprácu pri spravovaní našej obce.
S úctou a vďakou
Štefan Jurčík, starosta obce
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ŠIKOVNÍ SÚ TÍ NAŠI CHLAPI ...
Veľké veci tvoria tisíce drobných vecí, ktoré sú neraz v rýchlosti alebo inou optikou nami prehliadnuté.
Toto leto dalo zabrať nám všetkým svojimi extrémnymi teplotami, kedy sme hľadali akýkoľvek tieň, alebo
chladivý kúpeľ. Medzi tých, ktorí si nemohli dopriať klimatizáciu v priebehu práce, boli aj naši kolegovia z hospodárskej správy.
Najlepšie podmienky pre exteriérové opravy dáva
práve leto bez ohľadu na teploty. Päť detských obecných ihrísk si už pýtalo nové nátery a opravy poškodených ihriskových zostáv. Vo všetkých troch častiach obce
máme dnes po letnej údržbe obnovené detské ihriská
vo veselých farbách a jednotlivé zostavy môžu deti smelo užívať bez možnosti úrazu z poškodeného mobiliáru.
Na cintoríne v Novej Lipnici cintoríne stál vyše 60
rokov centrálny kríž s umučeným Ježišom Kristom. Tento pôvodný kríž bol vytesaný priamo zo stromu. Roky
a vplyv počasia sa podpísali na jeho postupnom odhnívaní a bolo len otázkou možno krátkeho času kedy by
bol ľahol.
Chlapci z hospodárskej správy pracovali priebežne
niekoľko týždňov na príprave a realizácii nového kríža.
V teréne pozvárali oceľovú konštrukciu, ktorú zabetónovali do zeme a obložili novou zámkovou dlažbou.
Samotný kríž zhotovili nanovo, natreli ochranným náterom a namorili. Do zeme bol kríž osadený technikou,
nakoľko má veľkú váhu a chlapi nechceli riskovať jeho
poškodenie pri ručnom stavaní. Šikovné ruky kolegu nastriekali sochu Ježiša Krista technikou air brush
a zhotovili mu novú tŕňovú korunu.
Na pietnom mieste v Novej Lipnici tak máme opäť
symbol utrpenia a nádeje v dôstojnom šate. Vďaka!
Renáta Braxatoris
hospodárska správa obecného úradu

NOVÉ WORKOUTOVÉ
IHRISKÁ
Workoutové ihriská sa stali populárnou
alternatívou k fitness centrám ako vhodná náhrada silového cvičenia. Dopyt po nich stúpol
najmä počas minuloročného a tohtoročného
uzatvorenia týchto prevádzok z dôvodu protipandemických opatrení.
Street workoutové cvičenie na čerstvom
vzduchu v priaznivom počasí je pre každého ideálnym spôsobom ako tráviť svoj voľný čas a podporiť pritom svoje zdravie a imunitu.
Z tejto skúsenosti vychádzalo aj rozhodnutie
vedenia obce sprístupniť v najbližšom období
ďalšie miesta pre športovú verejnosť. Obecný
úrad zabezpečil nové workoutové a fitness prvky. Pracovníci úradu ich osadili v dvoch lokalitách a to na detskom ihrisku v časti Nová Lipnica
a na detskom ihrisku na sídlisku Brezová v časti
Jánošíková.
Na tieto športové „vychytávky“ vyčlenila
obec financie z vlastných zdrojov pre zmysluplné využívanie ihrísk širokou verejnosťou.
Renáta Braxatoris
Hospodárska správa a verejné obstarávanie
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ZŠ DUNAJSKÁ LUŽNÁ A NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK 2021/22
S nádejou otvorila ZŠ Dunajská Lužná v druhý septembrový deň
2021 slávnostným spôsobom nový školský rok 2021/22. Kto vie, aký
vlastne bude? Nevie to dnes ani vedenie školy, ani pani učiteľky a
páni učitelia, zamestnanci ZŠ, ani samotných 907 žiakov. Nevedia na
túto otázku odpovedať ani členovia Rady školy (ďalej len RŠ), ktorá
chce aj v tomto školskom roku zodpovedne hájiť záujmy žiakov, zamestnancov ZŠ a rodičov žiakov. Skôr je to u všetkých prianie, aby to
už bol normálny školský rok, aj napriek hrozbe ďalšej vlny pandémie
koronavírusu. Nie je mysliteľné, a to potvrdil aj minister školstva SR,
aby sa na tak dlhý čas zatvárali školy, ako to bolo v minulom školskom
roku. Aby sa deti učili „v pyžame“ a cez monitor počítača a mobilu z
detskej izby či z obývačky celý kalendárny polrok (žiaci II. stupňa sa
učili dištančne od 26. 10. 2020 do 23. 04. 2021!).
Preto bolo zo stany RŠ všetkým zhromaždeným na slávnostnom
otvorení školského roka zaželané, aby to bol nekoronový, nedištančný a normálny školský rok 2021/22. Aby sa mohli 188 x stretnúť spolužiaci na vyučovaní všetko a prežiť aj 23 prázdninových dní (jesenné,
vianočné, polročné, jarné, veľkonočné prázdniny).

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
Štefana Jurčíka bola poskytnutá táto aktuálna informácia (ku dňu
uzávierky – 10. 09. 2021): „Po oficiálnom vyhlásení výzvy (júl 2021)
riadiacim orgánom pre Integrovaný regionálny operačný program
sme dali dokopy podklady k projektu vrátane právoplatného stavebného povolenia a všetkých povinných príloh spolu so žiadosťou o NFP
(Nenávratný finančný príspevok). Na projekt výstavby Bloku G teda
žiadame 2,73 mil. €. V súčasnosti riadiaci orgán zabezpečuje kontrolu komplet dokumentácie. Zároveň sa dopytujú ďalšie informácie
ohľadne rozpočtu, jeho jednotlivých položiek a podobne. Taktiež prebieha kontrola procesu verejného obstarávania (VO), na základe ktorého obec vysúťažila víťaznú stavebnú spoločnosť na zhotovenie diela. Celé to, bohužiaľ, mešká už v podstate celý rok. Podľa posledných
informácií z BSK by mala byť kontrola žiadostí ukončená v priebehu
mesiacov október/november 2021, následne by sme (obec Dunajská
Lužná) mali obdržať zmluvu o NFP, na základe ktorej by sme čerpali
dotáciu. Podľa riaditeľa Odboru implementácie operačných programov by sa reálne čerpanie finančných prostriedkov mohlo udiať približne v januári 2022. Toto všetko sú hrubé odhady, po čerpaní dotácie sme pripravení podľa potreby prispôsobiť harmonogram prác
na budúcom Bloku G. Obec rieši viacero možných variantov začatia
výstavby, preferovali by sme tento, ktorý by čo najmenej ovplyvnil
výučbu v susednom bloku F aj vzhľadom na búracie práce.“
Na záver želanie: Nech ZŠ Dunajská Lužná prežije školský rok
2021/22 normálne, bez dištančného vzdelávania žiakov, bez zatvárania tried (keď už, tak minimálne) a nech sa všetko vráti do normálu!
Nech do roka a do dňa má ZŠ Dunajská Lužná väčšiu priestorovú kapacitu s novými 16-mi triedami vo funkčnom bloku G!
JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak predseda RŠ

Z HISTÓRIE – K STREDOVEKÝM DEJINÁM NOVEJ LIPNICE – II. ČASŤ
(I. časť bola uverejnená v LS číslo 3/2020)
Chotár Torču (Nová Lipnica) sa od stredoveku veľmi nezmenil. Na západ a sever susedí s historickým chotárom Mišérdu
(Nové Košariská), ktorý siaha až k železničnej stanici Miloslavov. Z toho dôvodu patria súčasné ulice Fialková a Malinová do
katastra Košarísk a nie Lipnice.
V predošlom článku sme sa zmienili o zaniknutej dedinke
východne od Torču zvanej Bečked, a tiež o ,,Zeme mníšok“. Tá
ležala východne od spomínanej železničnej stanice a v starších
katastrálnych mapách je označovaná ako ,,Apácza föld“. Tento majetok vlastnili bratislavské mníšky (zrejme benediktínky
a neskôr cisterciánky) možno už pred rokom 1230. V roku 1297
kráľ Ondrej III. daroval ich opustený kláštor sestrám klariskám
aj s prislúchajúcimi majetkami, vrátane ,,Zeme mníšok“. Na
tomto majetku vznikla začiatkom 14. storočia dedinka Sestrafalva (Zeztrafalua). V roku 1379 sa klarisky sťažovali na
šľachticov z Görgethegu, že im nedávali rentu za prenajatý
majetok v Sestrafalve. Ten mali užívať poddaní z vedľajšej dediny Mertfalva (Merthfalwa – dnes Miloslavov-Alžbetin Dvor).
Mertfalva bola už v tom období čiastočne vyľudnená a dedinka
Sestrafalva neskôr zanikla úplne.

mapa Novej Lipice z 18. storočia

Mgr. Ladislav Jurányi, Archív SAV
Zdroj: podklady k dejinám obce Dunajská Lužná (u autora), Maďarský národný archív v Budapešti, listina DL 9871
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ZOZNÁMTE SA S JUBILANTOM – K. GAJDOŠOVÁ A ACENTER
Katarína Gajdošová, v Dunajskej Lužnej
býva už 16 rokov. Ako skvelá „angličtinárka“
a učiteľka cudzích jazykov nazaháľala ani počas
jej materskej dovolenky, kedy už bývala v našej
obci. Založila tu centrum vzdelávania acenter,
ktoré sa stalo významným prvkom vo voľnočasovom a vzdelanostnom živote našich detí, študentov a ich rodičov. Acenter práve oslavuje 10.
výročie založenia. Prinášame rozhovor s touto
mladou osobnosťou našej obce.
Katka, čo sprevádzalo zrod Vašej myšlienky založiť vzdelávacie centrum v Dunajskej
Lužnej?
Keďže som sa po materskej dovolenke chcela vrátiť na svoje pôvodné pracovné miesto na
marketingu v nadnárodnej spoločnosti, potrebovala som si zopakovať a „refrešnúť“ anglický
jazyk. V tom čase v našej ani v blízkych obciach
nebol nikto, kto by mi vedel danú službu poskytnúť. Tak som sa rozhodla založiť jazykové
centrum na výučbu angličtiny ako dočasný projekt počas materskej dovolenky.
Ako sa preklopil iba „dočasný projekt“
k 10 rokom fungovania?
Už veľmi rýchlo som zistila, že výučba ma
naozaj baví a daná práca hlboko napĺňa. Ak výučba prebieha správne, výsledky vidíte takmer
okamžite a je jedno, či ste dospelý alebo detský
klient.
Ako sa centrum počas daných 10 rokov
vyvíjalo?
V začiatkoch sme začínali s výučbou len
anglického jazyka. Neskôr sme k nemu pridali
nemecký a španielsky jazyk. Rovnako pripravujeme deti na všetky prijímacie pohovory zo
slovenského jazyka a matematiky. Momentálne
pre našu spoločnosť pracuje 19 lektorov a 1 administratívny pracovník.
V Centre vzdelávania acenter zamestnávame od samého začiatku prevažne ľudí z obce
Dunajská Lužná a Rovinka. Mnohí z nich boli
priamo mojimi študentmi.
Koľko študentov ste doteraz odučili?
Túto otázku sa ma pýta veľa ľudí a musím sa
priznať, že na ňu presne odpovedať neviem. Je
však pre nás veľmi zaujímavé a sme poctení, že
naši prví študenti, ktorí v našom centre študovali, už medzitým ukončili štúdium a u nás učia.
Koľko študentov učíte aktuálne?
Momentálne vzdelávame cca 400 klientov
v celom našom portfóliu služieb. Samozrejme
najväčší objem je anglický jazyk. Tvorí cca 75
% nášho rozvrhu. Nasleduje nemecký jazyk,
takmer rovnocenne s matematikou a slovenským jazykom.
Spomínali ste, že ste iní... v čom spočíva ten rozdiel? Tých rozdielov je viac. Prvým
z nich, že v našej skupine cudzieho jazyka
máme zaradený maximálny počet študentov 4.
Ďalším faktom je, že študentov zaraďujeme do
skupín podľa úrovne jazyka a nie podľa veku.

Zároveň zaraďujeme do skupiny študentov
aj podľa predpokladov. Hodiny poskytujeme
v rôznych časoch, nie sú fixne dané. Sme jediní v okolí s takou veľkou základňou študentov,
ktorí sa prispôsobujú iným krúžkom.
Čo sa týka spôsobu výučby, čo je Vaša
hlavná myšlienka pri výučbe?
Najdôležitejším faktorom je komunikácia.
Študentov nútime stále komunikovať v celých
vetách. Pre zaujímavosť, u nás v acenter som
vyslovene zakázala používať klasické doplňovacie cvičenia. Viem, že dané cvičenia študenti
vyplnia ako roboti, niekedy aj bez toho, aby ostatní text rozumeli. Som presvedčená, že daný
spôsob neprináša žiaden progres. Gramatiku sa
viete naučiť aj inak.
Ako je to s učiteľmi vo Vašom centre?
„Last but not least“ – ako sa hovorí v anglickom jazyku – v neposlednom rade, ale veľmi dôležité – sú učitelia v našom centre. Jednoznačne preferujem zásadu, že musíme mať
kvalitných učiteľov. Kvalitu nevnímam len prostredníctvom vedomostí jazyka a predmetu,
ktorí učia, ale aj osobnostné predpoklady. Naši
učitelia to musia so študentmi „vedieť“. Môžete
mať fantastické vybavenie, môžete mať najmodernejšiu technológiu, môžete mať úžasné nápady, pokiaľ nemáte správneho učiteľa, vlastne
nemáte nič.
Ako ste na tom aktuálne s výučbou? Ako
vašu spoločnosť ovplyvnila pandémia?
Naša spoločnosť už pred pandémiou ponúkala kurzy online, avšak musím priznať, že
nebol o ne záujem. Akonáhle prišla pandémia
a všetko sa uzatvorilo, veľmi sme sa snažili čo
najskôr prejsť do online priestoru a ponúknuť
plynulé pokračovanie výučby. Daná zmena
sa nám rýchlo podarila a klient si na ňu veľmi
rýchlo zvykol. Počas 1,5 roka v online priestore, sme sa snažili našu výučbu stále zlepšovať,
navštevovali sme školenia, robili sme si vlastné „brainstormingy“, aby sme vedeli ponúknuť
kvalitu, na ktorú náš klient bol zvyknutý.
Ako ste na tom aktuálne s výučbou?
Veľmi dlho som rozmýšľala, ako budeme
pokračovať po Covid 19. Vnímala som a aj vnímam argumentáciu, ktorá je v prospech a v neprospech online výučby. Keď so mnou naši študenti a rodičia o tom diskutujú, vždy im vravím:
„Pozrite sa na naše online hodiny, pozrite sa,
ako ich robíme my a potom sa o tom porozprávame. Vynikajúce výsledky na prijímacích
pohovoroch, plynulé rozprávanie v anglickom
a nemeckom jazyku s Native speakrom už od
6. ročníka základnej školy, ako aj online práca
s deťmi s poruchami učenia nás privádza k poznaniu, že výučbu online robiť vieme. Nechajte
nás presvedčiť Vás“.
ĎAKUJEME A PRAJEME VEĽA ÚSPECHOV
VAŠIM ŠTUDENTOM I PEDAGÓGOM.
Zhovárala sa:
Jana Pifflová Španková

SPOMIENKA
Dňa 17. júla 2021, iba deň pred
svojimi 75. narodeninami, zomrela
pani Mária Ester Awwadová.
Viac ako 10 rokov bola
predsedníčkou Jednoty dôchodcov
na Slovensku v Dunajskej Lužnej.
Až do odchodu do dôchodku
pracovala ako vychovávateľka
v Materskej škole a Školskej družine
ZŠ v obci. Od roku 2010 venovala
aktívne všetok svoj voľný čas
seniorom. Spolupracovala
s Obecným úradom v Dunajskej
Lužnej a usilovne pomáhala
rozširovať členskú základňu JDS
vo funkcii predsedníčky.
Česť jej pamiatke!
Výbor ZO JDS Dunajská Lužná

NAŠA NOVÁ
PREDSEDNÍČKA

Miestna organizácia Jednoty
dôchodcov na Slovensku Dunajská
Lužná s radosťou oznamuje
všetkým svojim členom ako aj
verejnosti, že dňa 12. 09. 2021
na výročnej členskej schôdzi
bola jednohlasne zvolená
za predsedníčku MO JDS
pani Zdenka FRČKOVÁ.
Gratulujeme a prajeme
jej veľa tvorivých síl.
Oľga Šipošová
za výbor MO JDS
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OKIENKO DO MINULOSTI OBCE

ZÁJAZDY, VÝLETY, REKREÁCIE V MINULOSTI
V tomto čísle Lužnianskeho spravodaja pokračujeme v spomínaní na výlety a zájazdy našich občanov v minulosti. Pozrieme fotodokumentáciu z rekreácie členov JRD Úsvit pri Dunaji v Maďarsku a výletu členov Slovenského zväzu žien v Jánošíkovej.

1964 DEBRECÍN, MAĎARSKO
JRD Úsvit pri Dunaji so sídlom v Nových Košariskách pod vedením predsedu pána Milana Harušťáka v septembri 1964 zorganizovalo
pre svojich členov 10-dňový zájazd do Debrecínu v Maďarsku. Do družstevnej zotavovne kúpeľného komplexu v Debrecíne dva autobusy priviezli 90 členov JRD. Za desať dní účastníci pozreli pamätihodnosti Debrecínu i blízkeho okolia.

1964, účastníci zájazdu pred zotavovňou

1964, na výlete v okolí Debrecínu

1964, posedenie v areáli zotavovne

1964, skupinka rekreantov pred vchodom
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1974, STREČNO
Organizácia Slovenského zväzu žien v Jánošíkovej v 70. rokoch
minulého storočia patrila medzi najaktívnejšie organizácie v obci.
Pod vedením predsedníčky organizácie pani Gabriely Pusztaiovej
pre svojich členov a ich rodinných príslušníkov zorganizovali jednodňový výlet do okolia Strečna s prehliadkou pamätníka francúzskym partizánom.

1974, pred výletným autobusom
1974, výletníci kráčajú nahor k pamätníku

1974, Pred pamätníkom francúzskym partizánom

1974, účastníci výletu pred pamätníkom

1974, skupinka výletníkov na Strečne

1974, členovia SZŽ idú položiť kvety k pamätníku

Použité zdroje: dobové fotografie, informácie od Julky Pudelkovej, Edity Žůrkovej a členov SZŽ v Jánošíkovej; Foto: archív rodiny Pudelkovej, archív Edity Žůrkovej a archív Senior klubu
Pripravila: PaedDr. Mária Ducková-Adamcová
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NEDOBROVOĽNE O ROK MLADŠÍ
Tento rok by to bola okrúhla desiatka obecného podujatia DEŇ
OBCE, keby nebolo keby ...
„Deviatka“ je tiež pekné číslo a aj nám priniesla šťastie – krásne
počasie, vydarený program a veľa-veľa návštevníkov.
Od roku 2018 máme túto slávnosť udomácnenú na ihrisku
„JAMA“. Krásny priestor vyhradený v tento deň len pre túto udalosť. A hlavne je známy vari všetkým, keď sa povie „JAMA“, už aj
MIMOLužňania nasmerujú svoje kroky do stredu obce.
Program začal v prvom bloku detským hudobným pásmom
skupiny TERMIX a pokračoval vystúpeniami našich detských a mládežníckych súborov – Základná umelecká škola tanečný a spevácky
odbor, Tanečná skupina CLIS, KLIMO DANCE Studio.
Detský folklórny súbor VIENOK a Terchovská muzika Jasmínky
Vallovej rozohriali hlasivky nejedného Košarišťana a Terchováka.
Oficiálny príhovor v polovici celého programu patril nášmu starostovi obce pánovi Štefanovi Jurčíkovi. Na pódiu mu sekundovali
pán Milan Baďanský, starosta obce Miloslavov, pán Jozef Konrád,
starosta obce Kalinkovo a pán František Mastný, starosta obce
Most pri Bratislave.
Vzácna a emotívna chvíľa nastala pri oceňovaní občanov Dunajskej Lužnej.
Cenu Starostu obce bola udelená: In memoriam pánovi Karolovi Szeibeczederovi, cenu prevzala vdova pani Klára Szeibeczederová, pánovi Jaroslavovo Noskovi a pánovi JUDr. Jozefovi Cingelovi. (Ako je tu zvykom v nasledujúcich čísla časopisu prinesieme
čitateľom rozhovory s ocenenými alebo ich rodinnými príslušníkmi).
No a samozrejme nechýbali holuby členov Základnej organizácie chovateľov poštových holubov Dunajská Lužná, ktorá oslávila
tohto roku krásne 70. výročie svojho založenia.
Program nabral na obrátkach a hlasivkách návštevníkov s vystúpeniami Paľa Hammela s doprovodom Juraja Buriana, rockovej kapely KING SHAOLIN a čerešničkou na záver – skupinou DUCHOŇOVCI.
Celkovo 8 hodín živého programu.
Deti sa vyšantili na inovovaných nafukovacích atrakciách. A my,
čo starší a zvedavejší, sme si boli dať zmerať tlak a glykémiu. Nejeden návštevník odchádzal zo stanu Červeného kríža s pokojným
úsmevom, že ešte „niečo malé znesiem“...
Ešte jedna vzácna súčasť osláv Dňa obce, a to ekumenická bohoslužba, sa konala v predvečer podujatia. V Evanjelickom kostole
a.v. v časti Nové Košariská sa zúčastnili piatkovej duchovnej slávnosti predstavitelia našej obce, hostia a veriaci. Počas slávnosti
odznela pieseň Daniela Mikloška a Lucii Čerňanskej PANIS ANGELICUS, kostol rozžiarili aj deti základnej školy v sprievode pani učiteľky Soni Jáchimovej v originálnych ľudových krojoch. Hostitelia
emeritný biskup Miloš Klátik a pani farárka Oľga Klátiková pozvali
po bohoslužbe všetkých prítomných na malé a milé posedenie do
farskej záhrady. Bolo aj požehnane napečené .....
Organizátori si vydýchli po polnoci. Potom sa už len upratovalo,
hodnotilo a hlavne účtovalo.
Veríme, že ľudia boli spokojní... veď všetko sa vypilo, zjedlo,
boli prudko tanečné kreácie aj zborové spevy dlho do noci.
Ak je spokojnosť, tak aj dlhá príprava, veľa času a energie stoja
za dobrý pocit.
Veľké poďakovanie na záver patrí všetkým návštevníkom, ktorí
sa prišli zabaviť a urobili krásnu atmosféru.
Za všetkých organizátorov
Jana Valašíková, MKS Dunajská Lužná
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MEDAILÓN
Pred časom som navštívila Klubovňu
Obecného futbalového klubu. Čakajúc na
obsluhu, zbadala som na stene fotografiu
usmiateho, optimistického, mlado vyzerajúceho futbalistu. Oblečený v drese futbalového klubu DAC Dunajská Streda, kapitánska páska na jeho ľavom ramene a v rukách
akýsi trblietajúci sa pohár. Pátrala som po
neznámom a odpoveď som našla – pán Karol KRIŠTOF, narodený v Jánošíkovej v roku
1955.
Aspoň úchytkom si prečítajme futbalový
príbeh nášho úspešného reprezentanta –
pána KAROLA K R I Š T O F A.
Do magického okrúhleho predmetu kopal ako každé dieťa. Svoju záľubu si intenzívnejšie začal vychutnávať v desiatich rokoch
svojho mladého veku na ihrisku v „JAME“.
Ako štrnásťročný v roku 1969 dostal šancu
hrať za futbalový klub „ÚSVIT“, ktorý v tom
čase reprezentoval tri časti našej obce –
Jánošíková, Nová Lipnica, Nové Košariská.
Hrával na poste stredného útočníka.
Ambície mladý futbalista rozvíjal pôsobením v mládežníckom mužstve Slovan Bratislava.
V roku 1973 sa stal reprezentantom
futbalového mužstva Československa do
osemnástich rokov. Takže ako mladík sa s
reprezentačným mužstvom zúčastnil Majstrovstiev Európy v Montecatini v Taliansku.
Spoluhráčmi pána KRIŠTOFA boli viacerí vynikajúci spoluhráči ako napríklad pán BARMOŠ, pán ŠURAN a ďalší.

Nevyhol sa ani základnej vojenskej službe, počas ktorej
hral za Červenú Hviezdu Bratislava. Veľmi rád si na pôsobenie v Červenej Hviezde spomína. (Pri rozprávaní o týchto
časoch sa pán KRIŠTOF až dojemne usmieval).
Po skončení základnej vojenskej služby v roku 1976
vstúpil do služieb Slovana Bratislava ako veľmi úspešný záložník a obranca. V Slovane zotrval do roku 1980.
Nezabudnuteľné nielen pre pána KRIŠTOFA, ale aj pre
plejádu jeho fanúšikov, je „kopanie“ za DAC DUNAJSKÁ
STREDA od roku 1980 do roku 1987. Úspechom DAC Dunajská Streda bola výhra vo finále Slovenského pohára nad
Plastikou Nitra.
Dva týždne po tomto víťazstve hrali futbalisti Dunajskej
Stredy s víťazom Českého pohára – Spartou Praha. Samozrejme, vyhral tím Dunajskej Stredy. Hrdosť na dosiahnutý
úspech je čitateľný aj z fotografie, umiestnenej v Klubovni
Obecného futbalového klubu Dunajská Lužná.
Neskôr dlhé roky hrával aj v nižších súťažiach napríklad za Gabčíkovo, Dunajskú Lužnú, ako
aj za niekoľko rakúskych mužstiev.
Posledný zápas odohral pán KRIŠTOF v roku 2000 aj ako hrajúci tréner v dueli Tomášov –
Dunajská Lužná. V roku 2001 sa pán KRIŠTOF tešil spolu s ostatnými fanúšikmi z postupu tímu
Dunajskej Lužnej do tretej ligy.
Pod jeho trénerskou taktovkou usmerňuje svoju hru až sedem rakúskych tímov.
Pán KRIŠTOF pri svojich „spomienkových návratoch“ sa zmienil aj o turnaji v Barcelone, ktorého sa zúčastnil ako reprezentant futbalového tímu Slovan Bratislava. Turnaja sa zúčastnili také
mužstvá ako Schalke 04, Boca Juniors, FC Barcelona na slávnom barcelonskom štadióne NOU
CAMP. Tento turnaj má dlhoročnú tradíciu. Hráva sa týždeň pred začiatkom španielskej futbalovej súťaže – LA LIGA.
Na ceste svojim futbalovým príbehom sa pán KRIŠTOF stretol s takými osobnosťami sveta
okrúhlej lopty ako napríklad pán Panenka, pán Kuna, pán Dobiáš, pán Petráš, pán Vencel, pán
Adamec a mnohí iní, ktorí kreovali a rozvíjajú našu futbalovú nielen minulosť ale aj prítomnosť.
Pán KRIŠTOF sa i naďalej venuje futbalovému dianiu a to nielen ako tréner, ale aj ako aktívny
člen výboru Obecného futbalového klubu Dunajská Lužná.
Vo voľnom čase si užíva krásne prostredie svojej chaty, má radosť z prítomnosti svojich blízkych, z prítomnosti svojich priateľov. Pán KRIŠTOF, ďakujeme Vám.
Spracovala: Ing. Tatiana Uličná
Pozn.: DAC – Dunajsko-stredský atletický club

KEĎ JUBILANT „NEPLAČE“

v prospech svojho koníčka a prezentácie obce. Bratislavské okolie, Senec, TrMotto: Holubárstvo je veda, ktorá sa naučiť nedá. nava, Trenčín, Morava, Česko i zahraničie si to dobre pamätajú. Takmer osem
Jozef Cingel st. olympiád v Európe, Ázii tiež. To sú dôkazy národného i medzinárodného presahu ako subjektu v obci za uplynulých 70 rokov. Samozrejme s markantnými
Platinové jubileum (1921-2021) Základnej organizácie úspechmi (J. Cingel st., D. Krajčík, M. Pelech a ďalší). Päťčlenný súčasný výbor
chovateľov poštových holubov v obci spojilo do 100 hostí (J. Géry, J. Cingel ml., V. Špindor, P. Žernovič, F. Konrád) sa realizujú už dlhšie.
a členov ZOCHPH do družných a kamarátskych osláv. Pre- A nielen oni, tohto času nástupcovia zakladateľov. Skromné začiatky, dlhé aktívzident Slovenského zväzu Dr. D. Dudzík sa nezaprel. Ocenil, ne roky sú dnes už minulosťou. Aj vozenie holubov na košarišskú stanicu, jedny
povzbudil aj v zložitých pomeroch Združenia v súčasnosti. konštatovacie hodiny, bicykle, „káry“, ktoré prevážali koše, vlaky, cestovanie vlaPredseda Združenia Jozef Géry získal medailu celosloven- kom sa stali dnes už symbolom dejín. Pravda, dnes už žijú moderným a funkčského významu. (Za ostatné štyri roky ho dvakrát navštívil ným vybavením, nie lacným. Tomuto zodpovedajú kvalitne vybavené holubníky,
a pozrel si holuby biskup Slovenskej evanjelickej cirkvi v Srb- formy pretekov doma i v zahraničí, vekové kategórie poštových holubov ako
sku S. Vrbovský) , ďalších dvadsať členov pamätné ocenenie nehynúci a nezištný individuálny koníček. „Vaša organizácia má svoju históriu
tiež. Menej známu báseň „Keď jubilant plače“ sme využili a verím, že sa postaráte aj o jej budúcnosť“ prízvukoval slovenský holubársky
na pravdu o výročí, nálade, analýze činnosti (J. Cingel ml.) prezident v dôvere, že táto partia vydrží minimálne ďalšie roky. Obec sa teda
ako i pozdravoch od najvernejších: starostu obce, pred- v rámci okolia, Slovenska, zahraničia môže pýšiť aj jej reprezentáciou, spoluprastaviteľov rodákov M. R. Štefánika, MO Matice slovenskej. cujúce obecné spolky tiež. Je cenná skromnosť, vytrvalosť a pracovitosť tejto
Jeden z množstva nezávislých spolkov a združení v obci je spoločnosti, o ktorej sa verejnosť dozvedá len okrajovo. My, spolupracujúci, to
funkčne najstarší. Dar prisťahovaných Terchovcov (po II. sv. vieme a cítime. Preto im všetkým aj ďakujeme a blahoželáme. Nech Boh oslávi
vojne) obci Jánošíková si zaslúži pozornosť verejnosti, obci, tých, ktorí už nie sú medzi nami a povzbudí tých, ktorí kráčajú v ich šľapajach.
okolia. V. Hanuliaka, M. Hanzela, Š. Dikoša, M. Muráňa, P. Na mnohých stretnutiach ešte so živými a starými zakladajúcimi členmi sme
Patrnčiaka, S. Sádka, J. Vitéza, J. Cingela ako zakladateľov sa mnoho dozvedeli na schôdzach, pri pive, oslavách, jubileách. A preto vieme
(1951) si pamätajú už len tí najstarší. Ochota, neoblomnosť, svoje. Obec v rámci Dňa obce oceňuje za všetkých J. Cingela ml. Blahoželáme.
vytrvalosť a obeta patria k nim a dlhé roky ďalším členom K tomu niet čo dodať. Sapienti sat! – Múdremu stačí.
Združenia ako erbový znak jubilanta. Desiatky vytrvalcov
		
Stanislav Bajaník
tohto času 24 členov zožalo obecné, národné i medzinárodné úspechy. Stáli na tepne dní a rokov skromne, nezištne
Zdroj: Pamätnica ZOCHPH pri príležitosti 70. výročia založenie 2021.
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ZELENÁ DUNAJSKÁ LUŽNÁ
Vážení spoluobčania,
do obecného spravodaja sme vždy prispievali článkami za nejaký krátky čas. Žiaľ, toto zvláštne obdobie nás
všetkých pohltilo a uzavrelo aj nás. Nemohli sme organizovať žiadne aktivity pre našich seniorov, na ktoré sme
boli zvyknutí. No v máji sa nám konečne podarilo aspoň
niečo málo, a tak sme si osviežili spomienky na krásne
chvíle spoznávania, stretávania, vzdelávania sa. Dúfame,
že sa nám podarí v tomto roku o čosi viac ako v minulom.
NITRA, DOLNÁ KRUPÁ – MEDOLANDIA, TRNAVA nám vytvorili priestor na výnimočný slnečný deň, ktorý sme strávili s
naším sprievodcom Marcelom a jeho studnicou vedomostí.
Spoznali sme historické skvosty Nitry, cez hradné návršie, Horné-Dolné mesto, Katedrálu sv. Emeráma, kostoly,
ktoré boli všetky sprístupnené, hradné opevnenie, meštianske domy a pristavili sme sa aj pri divadle Andreja Bagara. V
Dolnej Krupej nás domáci sprievodca ppreviedol po interiéri
Medolandie, vysvetlil nám postupy pri výrobe rôznych druhov medovín, ktoré sme samozrejme aj ochutnali. Pohladila nás aj prechádzka po malom Rozáriu, či ďalších krásnych
priestoroch kaviarničky, predajne s rôznymi dobrotami.
Posledná zastávka toho dňa bola Trnava – metropolitné sídlo
Arcibiskupstva s množstvom kostolov, kláštorov a synagóg.
Vo vnútri jedinečného hradného opevnenia, čo je dominanta Trnavy, je aj katedrála sv. Jána Krstiteľa, námestie pod
Mestskou vežou s reprezentatívnymi budovami. Bol to opäť
vydarený výlet s našimi milými seniormi a s našim výnimočným sprievodcom, ktorý sa nám podaril zorganizovať.
Novú aktivitu „Cestovanie svetom“ sme Vám ešte nepredstavili, tak aspoň pár slov o nej.

SKAUTSKÝ TÁBOR 2021
Skauti majú nadovšetko radi dobrodružstvo. Samozrejme najväčším každoročným dobrodružstvom pre skauta je
letný skautský tábor. Skautský oddiel v Dunajskej Lužnej sa
nám za tri roky fungovania utešene rozrástol. Na tábor sa
prihlásilo viacej záujemcov z našich radov, ako sme mohli
zobrať.
Päťdesiat odvážnych sa vydalo na cestu za dobrodružstvom. V táborovej okalite Vrbovce – Chodúri nás čakal
krátky, ale poriadne strmý výstup k táborisku. Batožinu nám
vyviezol hore traktor a tak tento výstup zvládli aj naše najmladšie vĺčatá a včielky.
Každý skaut sa musí naučiť postaviť si stan. Bolo nás však
tak veľa, že niektorým sa neušlo miesto v stane a museli bývať v krásnej kopaničiarskej chalúpke na pohodlných posteliach. Aj tak chcel každý radšej stan.
Každý rok prežívame na skautskom tábore iné dobrodružstvo. Tento rok sme počas prvého skautského nástupu objavili zvláštnu mapu a navštívil nás tvor z hry Jumanji.
Uväznil nás v tejto hre a my sme museli plniť počas tábora
rôzne úlohy, aby sme sa mohli oslobodiť. Niektoré úlohy boli
zamerané na spoznávanie sa navzájom či spoluprácu. Iné
boli zašifrované a museli sme ich najskôr rozlúštiť. Ďalšie boli
na kondíciu a preverenie fyzických zdatností. Jednoducho
nás čakalo z každého rožka troška.
Popri plnení Jumanji úloh, sme sa snažili ako správni
skauti uloviť čo najviac bobríkov. A to sa nám teda aj darilo. Ulovili sa bobríci hladu, sily, mierenia či odvahy. A bobrík
odvahy nebol veru jednoduchý. Každý kto ho chcel uloviť,
musel strčiť ruku do každého z 9-tich vedierok a vybrať odtiaľ malé plastové zvieratko. Do vedierka nebolo vidieť a nachádzalo sa tam kadečo: blato, kysnuté cesto, šupky z jabĺk
a zemiakov, semienka z tekvice, listie a konáriky ale i živé
múčne červy. Skoro všetci nakoniec prekonali svoj strach.
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V cukrárni MaMi v ZRC 2 koncom mája a
v júni, pri sladkom pokušení a kávičke, nám
sprievodca Marcel porozprával o krajinách ako
je Nórsko, Fínsko, Holandsko, Faerské ostrovy
a Srí Lanka. Vlastnou fotodokumentáciou nám
priblížil jeho pohľad, zážitky a poznanie týchto krajín, ktoré nás veľmi zaujali. Veľa sme sa
dozvedeli o ľuďoch, o ich živote v týchto krajinách, o prírode, histórii, zaujímavosti, ktoré
možno ani v literatúre nenájdeme. Bolo to poučné, veselé a už sa tešíme na ďalšie stretnutie
začiatkom októbra, na rozprávanie a spoznávanie TRANSSIBÍRSKEJ MAGISTRÁLY.
Podarilo sa nám osloviť aj SND, ktoré sme
navštívili vo štvrtok 9.9.2021 na predstavení
KUBO, samozrejme aj so zabezpečenou autobusovou dopravou. Divadelná hra Kubo od
Jozefa Hollého, nebola ešte doteraz naštudovaná na doskách SND. Takže sme zažili
niečo nové.
Máme pre Vás ešte ďalšiu ponuku: TRÉNING PAMÄTE. Organizujeme ho v spolupráci s UNsP Milosrdní bratia spol. s r.o., pod odborným dohľadom v priestoroch telocvične ZRC 1 na 2. poschodí. Od 21.9.2021 pravidelne každý utorok od 13.00 do 14.15
hod. sa bude venovať našim seniorom pani Mgr. Magdaléna Blahová. Nahlasovať sa
môžete na zelenadulu@gmail.com, mblahova@milosrdni.sk alebo telefonicky 0907
796 765. Počet osôb je limitovaný na 12 ľudí, s podmienkou plne zaočkovaní. Tréning
pamäte je bezplatný.
V utorok 21.9.2021 máme pripravený pre vás jednodňový výlet do Hronského Beňadika do Baziliky minor sv.Benedikta odkiaľ sa presunieme do Kremnice, kde si prezrieme
hrad, kostol sv. Kataríny, Meštiansky dom a budeme mať prehliadku mesta. Samozrejme, individuálne ešte môžeme vstúpiť do priestorov múzeí alebo Mincovne. Tu sa tiež
môžete nahlasovať mailom zelenadulu@gmail.com alebo telefonicky 0907 796 765.
Toto sú naše najbližšie plány. Samozrejme podľa situácie naše aktivity budeme upravovať, ale veríme, že s optimizmom to dáme teraz či neskôr.
Pokojné dni a veľa zdravia Vám praje rodina Oltusová
Taktiež sme zvládli Výzvu Červený kvet – v noci po tme (bez baterky) ísť lesom-lúkou
k lampášiku odpáliť plamienok a priniesť ho späť do tábora.
Niektoré naše včielky a vĺčatá sa dočkali svojich skautských šatiek a mnoho našich
členov bolo na tomto tábore „povýšených“ do vyššej (rozumej na dobrodružstvo zaujímavejšej) kategórie. Tento rok sme tiež mali po prvýkrát tú česť odovzdať aj roverské
šatky našim dvom skautkám, ktoré svojou
činnosťou a obetavosťou preukázali, že sa
už dlho riadia heslom roverov: „Slúžim!“. A v
neposlednom rade (a tiež po prvýkrát) sme
odovzdali aj jednu oldskautskú šatku. Táto sa
odovzdáva dospelým skautom a skautkám (v
našom lokálnom zborovom slengu ich voláme „retroskauti”). Všetkým gratulujeme a
dúfame, že ich budú hrdo nosiť a budú robiť
sebe ale aj svojej skautskej šatke česť!
V posledný táborový večer sme sa vybrali na najvyšší vrchol v okolí. Je to magické
miesto s výhľadom na všetky svetové strany.
Tu, pri západe slnka, mali niektorí česť zložiť
sľub včielok, vĺčat či skautov. Boli to tí, ktorí
si to naozaj zaslúžili. Je to udalosť, na ktorú
sa nezabúda.
Tento posledný večer nás Jumanji tvor
prepustil, keďže sme zvládli všetky jeho
úlohy a tak sme sa nasledujúce ráno mohli
vrátiť k svojim rodinám späť „do civilizácie“.
Už teraz sa tešíme na naše spoločné
stretnutia počas roka na družinovkách. A o
rok opäť na tábore.
Skautský tábor bol uskutočnený aj vďaka
podpore obce Dunajská Lužná, za čo sa jej
touto cestou chceme poďakovať.
Za 42. zbor Čarokéz
Jana Trnková (Drobec)
oddielový vodca 1. oddielu skautov

á
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ZBIERAJ VRCHNÁKY A PODPOR DOBRÚ VEC!
Srdcia na zber vrchnákov
Určite ste si všimli, že nám v obci pribudli veľké kovové srdcia, do ktorých
ľudia vhadzujú plastové vrchnáky. Ich zber je všeobecne známy, ide o materiál, ktorý je vhodný na recykláciu. Okrem environmentálneho aspektu, keď
separáciou takéhoto odpadu myslíme aj na našu prírodu, má celá akcia hlavne sociálny aspekt. Ako sme neskôr zistili, je to projekt, ktorý nielen pomáha,
ale myšlienka projektu spája ľudí, ktorí spoločne pomáhajú dobrej veci.
Inšpiráciou bolo srdce umiestnené v mestskej časti Podunajské Biskupice a tak slovo dalo slovo a Centrum Rozárka a občianske združenie Aktívna
Dunajská Lužná sa spoločne rozhodli realizovať projekt a podporiť komunitu,
ktorá to potrebuje. Kovové srdcia, ktoré sú zároveň umeleckými dielami, vyrobil obyvateľ našej obce, pán Ivan Šarközy, začo mu veľmi pekne ďakujeme.
Výťažok zo zbierky pre hendikepovaných športovcov
Komu pomôcť? Voľba bola jasná. Podporíme ľudí s hendikepom, ktorí sú
pre zdravú populáciu často vzorom, pretože napriek svojmu hendikepu sa
snažia žiť svoj život častokrát oveľa zmysluplnejšie ako zdraví ľudia. Zaslúžia
si náš obdiv pre ich húževnatosť, silu a vôľu prekonávať samých seba. Učia
nás vážiť si veci, ktoré sú pre nás samozrejmosťou, učia nás byť lepšími a tolerantnejšími.
Na portáli ĽudiaĽuďom.sk nás oslovil príbeh 15-ročného Martina Batku,
študenta Bilingválneho gymnázia C.S.Lewisa, hendikepovaného športovca,
reprezentanta SR v paraplávaní, ktorý napriek všetkým absolvovaným operáciám a napriek odkázanosti na invalidný vozík, bojuje so životom ako lev
a môže byť vzorom svojim rovesníkom. Zistili sme, že v Centre hendikepovaných plavcov, ktoré je Martinovým domovským klubom, je takýchto bojovníkov oveľa viac.

Kde a ako môžeš zbierať?
Srdcia nájdete pri rímskokatolíckom kostole v časti Jánošíková,
v centre mesta Senec, v areáli Obecného futbalového klubu Dunajská Lužná a v Univerzitnej nemocnici s poliklinikou Milosrdní bratia
v Bratislave.
Zapojené organizácie, ktoré vytvorili zberné miesta:
– športový klub obce Miloslavov,
– detský kútik Coop Land v Dunajskej Lužnej,
– potraviny u Valiky v Kalinkove,
– bufet pri hrádzi a bufet pri kostole v Hamuliakove,
– reštaurácia a PUB u Zola v Dunajskej Lužnej,
– ZŠ Dunajská Lužná.
Organizátori zbierky: občianske združenie Aktívna Dunajská Lužná, Centrum Rozárka z Dunajskej Lužnej.
Partneri zbierky: Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Dunajská Lužná,
Obecný futbalový klub Dunajská Lužná, Cirkevný zbor ECAV Dunajská
Lužná, Point 40, Rovinka
Viac informácií o zbierke: www.aktivnaluzna.sk,
www.rozarka-centrum.sk, www.cehap.sk.
Za organizátorov Záhorecová Eva a Haizer Lukáš

Centrum hendikepovaných plavcov (CEHAP)
Pohyb vo vode, rehabilitačný aspekt, voľnosť, radosť, socializácia .... to
všetko spája ľudí v plaveckom klube CEHAP. Deti, mladí ľudia s telesným či
mentálnym postihnutím prichádzajú do dráh bazéna na Mokrohájskej ulici
z rôznych dôvodov. Niektorí berú plávanie ako súčasť rehabilitácie, iní vníma- CEHAP pri srdci pri rímskokatolíckej fare s pátrom Brunom Donovalom
OP, priorom Dominikánskeho konventu Krista Kráľa v Dunajskej Lužnej
jú bazén ako miesto stretnutia sa s kamarátmi. Sú medzi nimi plavci, ktorí sa
pravidelne zúčastňujú domácich a zahraničných súťaží a majú tie najvyššie
ambície. V centre plávajú aktuálne štyria plavci, ktorí sú zaradení do reprezentácie SR v paraplávaní: Lea Špindorová (Dunajská Lužná), Martin Batka
(Bratislava), Radomír Pacák (Bratislava) a Alžbeta Kubová (Liptovský Mikuláš).
Pod vedením hlavného trénera klubu Juraja Kolariča sa pripravujú aj ďalší
plavci: Dominika, Katrinka, Janko, Andy, Monika, Boris, Erik, Dorotka, Branko.
Členská základňa sa postupne rozrastá o ďalších plavcov. Veľký obdiv patrí
nielen všetkým plavcom, ale aj ich rodičom, ktorí s deťmi trávia nielen hodiny
pri plávaní ale tiež chvíle, ktoré si mnohí rodičia zdravých detí ani nedokážu
predstaviť. Preto sme sa rozhodli výťažok zo zbierky venovať CEHAPu...
Zbierka potrvá do 31.1.2022 a Centrum hendikepovaných plavcov podporíme aj charitatívnym futbalovým zápasom, ktorý sa uskutoční v prípade
priaznivej pandemickej situácie. O jeho konaní Vás budeme vopred informovať.
Majstrovstvá Nemecka 2021: zľava Martin Batka, 15r., strieborný v disciplíne 50 m prsia v kategórii mládež  a Radomír Pacák, 22r.,
študent 2. ročníka EU v Bratislave, reprezentant SR od r. 2018, obaja účastníci Majstrovstiev Európy 2021 na Madeire

ROK 2021 DOTERAZ V ČINNOSTI OFK DUNAJSKÁ LUŽNÁ
Okrem toho, že v roku 2021 si Obecný futbalový klub Dunajská Lužná
(ďalej aj „OFK“) pripomína výnimočné jubileum – 100 rokov futbalu v Dunajskej Lužnej, je jeho činnosť a dianie ovplyvnené spoločenskou situáciou,
resp. aktuálnymi opatreniami štátu v pretrvávajúcej pandémii korona vírusu. Čim teda doteraz žil a žije OFK v prebiehajúcom roku 2021?
Obdobie po lockdowne – dohranie sezóny 2020/21
Prvé štyri mesiace bola činnosť OFK „zakonzervovaná“ z dôvodu lockdownu, ktorý neumožňoval žiadnu tréningovú činnosť OFK. Od polovice
apríla sa postupne družstvá OFK dostávali späť do tréningového procesu.
Mládežníckym družstvám a družstvu žien neboli „spustené“ súťažné zápasy, a tak si to popri tréningu nahradili priateľskými a prípravnými zápasmi,
najmä so súpermi z okolia.
Seniorské A mužstvo dohralo sezónu 2020/21 štyrmi súťažnými zápasmi
jesennej časti (na prelome mája/júna 2021), aby sa mohla považovať sezó-

na za regulárnu. Naše A mužstvo obsadilo teda v sezóne 2020/21
v III. lige Bratislava konečné 12. miesto.
Letná prestávka a príprava na novú sezónu 2021/22
Štadión OFK si od všetkých aktivít oddýchol 2 týždne na prelome mesiacov jún/júl 2021. Počas 4 týždňov prázdnin prebiehal
letný futbalový tábor LUŽNÁČIK 2021, ktorého sa spolu zúčastnila
temer stovka detí. Potom sa už naplno rozbehla tréningová príprava
jednotlivých družstiev OFK:
A mužstvo – prípravu začali od 12. 07. 2021, na začiatku mesiaca august odohrali dva zápasy Slovnaftcupu, súťažná III. liga sa
naplno rozbehla 08. 08. 2021
Ženy – trénujú od začiatku augusta 2021, súťažná II. liga mala
štart 29. 08. 2021
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ÚČASŤ NA SPOMIENKOVEJ SLÁVNOSTI
Členovia a sympatizanti Spolku rodákov M. R. Štefánika – pobočka
v Dunajskej Lužnej sa zúčastnili spomienkovej slávnosti v rodnej obci
Košariská a v družobnej obci Priepasné pri príležitosti 141. výročia narodenia gen. Dr. M. R. Štefánika.
Tradične už veľa rokov v deň výročia narodenia M. R. Štefánika, 21.
júla ráno, sa vydávajú na cestu poznávať našu históriu členovia a sympatizanti Spolku. Nebolo tomu inak ani tento rok. Po niekoľkomesačnej
dobe pandémie a opatrení na zamedzenie jej šírenia, sme sa aj na základe ukončenia núdzové stavu, ale aj pozvania obce, Cirkevného zboru
Košariská – Priepasné rozhodli cestovať. Neoľutovali sme.
Prvá zastávka bola v obci Čachtice. Mali sme z technických príčin
oneskorenie, ale vláčik, ktorý nás vyviezol takmer pod hrad Čachtice
splnil naše očakávanie. Ešte desať minút chôdze a boli sme na nádvorí
histórie. Ujala sa nás sprievodkyňa a prežili sme niekoľko minút, hodín,
počas ktorých nám objasnila mnohé neznáme o hrade, či jeho majiteľky, najznámejšej Báthoryčke. Obedňajšia zastávka v penzióne u Adama
bola príjemná. Výborné občerstvenie. Ponáhľame sa na miesto pietnej
spomienky výročia narodenia M.R.Štefánika – na Košariská. Oficiality
sme nestihli, ale povinnosti sme si splnili. Položili sme veniec pred rodný
dom, navštívili sme novú expozíciu v Múzeu, aj hrob Milanových rodičov – Štefánikových. Na námestí obce sme sa rozlúčili s odchádzajúcou

sestrou farárkou Durcovou, ktorá takmer po dvadsiatich rokoch pôsobenia odchádza do náročnej služby, do mesta Levoča. Rozlúčili sme sa dôstojne – darovali sme jej obraz od našej spoluobčianky Milky Čisárikovej
z D. Lužnej a kvietkom. (pozri foto). Po krátkom občerstvení v Národnom
dome Štefánikovom, kde nás privítal starosta obce, pán Antol, sme odišli
na ďalšie miesto putovania – do obce Priepasné. Tam nás čakalo milé
prekvapenie. Nielenže nás s láskou prijali, ale nás aj občerstvili, pohostili
piesňou a milým slovom, štamperlíkom s označením. Slová pána starostu, „Kto si nabudúce štamperlík neprinesie, je to znamenie, že tu v roku
2021 nebol“. Milé! Takže o to srdečnejšie sme spievali pri strome priateľstva. Mali sme posilu – starostu z obce Košariská, dlhoročného člena
Folklórneho súboru Brezovan a bolo to počuť.
Po milom stretnutí v obci Priepasné sme nemohli vynechať návštevu
mohyly na Bradle, ktorá je posledným odpočinkom nášho rodáka spolu
s jeho talianskymi priateľmi.
Organizátori putovania za poznaním histórie vyslovujú vďaku všetkým účastníkom za účasť a disciplinovanosť. Za fotodokumentáciu vďaka
pani Klčovej. Putovanie za históriou sa uskutočnilo aj vďaka poskytnutej
finančnej podpory obce Dunajskej Lužnej a pobočke Spolku rodákov a za
občerstvenie obci Priepasné.
Oľga Reptová, foto: A. Klčová

Dorast (U19+U17) – trénujú od 19. 07. 2021, súťaže rozbehli v polovici augusta 2021
Žiaci (U15+U13) – trénujú od prelomu júl/august 2021, súťaže začali na konci augusta
Prípravky (U11+U10+U9+U8) – trénujú od polovice augusta 2021, súťaže majú od
polovice septembra 2021
Dievčatá (WU15+WU11) – trénujú od polovice augusta 2021, súťaže začnú v septembri 2021
Na začiatku septembra (04. 09. 2021) sa uskutočnil aj nábor nových detí. Abecedu
futbalu v OFK by malo spoznávať ďalších 17 detí. OFK v spolupráci so Spolkom rodákov
M.R. Štefánika za podpory BSK zorganizovali v tento deň aj 4. ročník Turnaja o Pohár M. R.
Štefánika v kategórii U10 (1. Šamorín, 2. Brezová pod Bradlom, 3. Dunajská Lužná, 4. Ivanka pri Dunaji).
Reštaurácia na štadióne – Klubovňa OFK
Po polroku fungovania reštaurácie na štadióne „Klubovňa OFK“, ktorá je teraz už prevádzkovaná samotným klubom, radostne konštatujeme, že aj ona prispieva k činnosti klubu. Okrem toho, že dáva možnosť výberu obedových menu (aj s rozvozom), Klubovňa
OFK umožňuje občerstvenie nielen hráčom a hráčkam OFK, ale aj komukoľvek, kto do nej
zavíta. V lete sa v Klubovni OFK boli mnohí zabaviť na Oldies party, na kapele GINNTONIC,
na vystúpení ďalších umelcov (Eduard Vizváry, Anita Soul, Lukáš Kóša) a speváka Adriána
Forró. Klubovňa OFK plní svoj účel!
Oslavy 100 rokov futbalu v Dunajskej Lužnej
Výbor OFK niekoľko mesiacov pracoval na príprave dôležitého podujatia klubu – Osláv
100 rokov futbalu v Dunajskej Lužnej. Pôvodne bol naplánovaný termín osláv na 17. až
19. 09. 2021.
V auguste 2021 po dôležitom stretnutí so spolupracujúcou agentúrou Promoactivity
s.r.o., po zvážení prognóz o nastupujúcej vlne pandémie a naznačených sprísnení opatrení
štátu v pôvodnom termíne osláv, sa Výbor OFK na zasadnutí dňa 25. 08. 2021 uzniesol na

presune termínu osláv na 25. – 26. júna 2022. V roku
2022 je naplánované aj vydanie knižnej publikácie –
pamätnice jubilea.
Taký je zatiaľ rok 2021 v OFK Dunajská Lužná!
PaedDr. Juraj Jánošík, prezident OFK
Marián Janšák, športový riaditeľ OFK
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BEH DUNAJSKOU LUŽNOU
Druhý septembrový týždeň sa uskutočnil na ihrisku Obecného futbalového
klubu ,,Beh Dunajskou Lužnou“. Akciu zorganizovalo občianske združenie Aktívna
Dunajská Lužná v spolupráci so ZŠ Dunajská Lužná. Športovým podujatím nás
sprevádzal moderátor Pavol Adamčiak, predseda Rady školy. Podujatie bolo zamerané hlavne na bežecké disciplíny ako krátky beh na 50 m, dlhý beh na 100
m, beh cez prekážky a štafetový beh. V jednotlivých kategóriách súťažili zvlášť
chlapci a zvlášť dievčatá. Sily si zmerali vždy žiaci rovnakých ročníkov. Vďaka podpore od BSK, o ktorú sa veľkou mierou pričinil Juraj Jánošík, mohli členovia občianskeho združenia Aktívna Dunajská Lužná pripraviť pre účastníkov doobedie
plné zábavy. Poďakovanie patrí riaditeľke ZŠ Ivete Slobodníkovej, učiteľom telesnej výchovy ZŠ Darine Opatovej, Jozefovi Lábisovi, Radoslavovi Munkovi, Emilovi
Omastovi a Marekovi Kollárovi, trénerom Obecného futbalového klubu Jánovi
Hodúrovi, Daliborovi Zaťkovi, Tomášovi Nespešnému, poslancovi BSK Jurajovi Jánošíkovi a členom občianskeho združenia Aktívna Dunajská Lužná a to Miroslave
Gregovej a Zuzane Ládiovej, ktorí zabezpečili plynulý priebeh podujatia. Najviac
však atmosféru dotvárali deti. Neustálym povzbudzovaním spolužiakov, snahou
súťažiacich zvíťaziť, vytvárali pozitívnu energiu a radosť.
Za organizátorov Lukáš Haizer
podpredseda občianskeho združenia
Aktívna Dunajská Lužná

4. ROČNÍK FUTBALOVÉHO TURNAJA O POHÁR M.R. ŠTEFÁNIKA
Prvá septembrová sobota (4. 09. 2021) sa premenila na sviatok pripomienky tragickej smrti našej najväčšej osobnosti novodobých dejín SR,
generála Milana Rastislava Štefánika, nášho spolurodáka. Už po štvrtýkrát
organizovali Spolok rodákov M.R. Štefánika v Dunajskej Lužnej spolu s OFK
Dunajská Lužná a v spolupráci s ADL D. Lužná futbalový turnaj žiackych
družstiev o Pohár M. R. Štefánika pri výročí jeho tragickej smrti.
Turnaja sa zúčastnili mužstvá z miest, ktoré boli a sú spojené s týmto
velikánom slovenských dejín – Brezová pod Bradlom (Košariská boli v minulosti súčasťou obce Brezová pod Bradlom miesto narodenia), Ivanka pri
Dunaji (miesto smrti), Šamorín (ako 10 ročný navštevoval školu) a Dunajská
Lužná (bývajú v nej jeho rodáci).
Pred začiatkom turnaja bol vykonaný pietny akt spomienky kladenia
kvetov pri pamätníku M. R. Štefánika v areáli cirkevného zboru evanjelickej
cirkvi v časti Nové Košariská. Predsedníčka pobočky Spolku rodákov M. R.
Štefánika – Oľga Reptová, vo svojom krátkom príhovore priblížila históriu
pamätníka v D. Lužnej, ako aj význam osobnosti M. R. Štefánika a tiež význam tradície futbalového turnaja – popularizácie významu osobnosti M. R.
Štefánika medzi mládežou.
Systémom každý s každým odohrali mužstvá tieto zaujímavé zápasy:
FK Brezová pod Bradlom – TJ Slovan Ivanka pri Dunaji 3:0
ŠTK Šamorín – OFK Dunajská Lužná 4:0
ŠTK Šamorín – FK Brezová pod Bradlom 1:1
OFK Dunajská Lužná – TJ Slovan Ivanka pri Dunaji 8:0
ŠTK Šamorín – TJ Slovan Ivanka pri Dunaji 10:0
OFK Dunajská Lužná – FK Brezová pod Bradlom 0:0
Konečné poradie:
1.
ŠTK Šamorín
2.
FK Brezová pod Bradlom
3.
OFK Dunajská Lužná
4.
TJ Slovan Ivanka pri Dunaji
Štvrtý ročník turnaja „O pohár M. R. Štefánika“ sa vydaril nielen po futbalovej stránke svojou dramatickosťou, ale aj organizačne, ako to pri záverečnom odovzdávaní cien a pohárov konštatovali za OFK Dunajská Lužná:
prezident OFK – Juraj Jánošík a za Spolok rodákov M. R. Štefánika – pobočka Dunajská Lužná: predsedníčka pani Oľga Reptová.
Osobitné poďakovanie patrilo aj rozhodcovi pánovi Jozefovi Bočákovi.
Družstvá boli ocenené pohármi, medailami a najlepší hráči jednotlivých
družstiev, najlepší strelec a najlepší brankár turnaja obdržali knihu – komiks
života M.R. Štefánika, ktoré venovala pobočka Spolku M. R. Štefánika v Dunajskej Lužnej.
O rok sa bude konať 5. ročník turnaja „O pohár M. R. Štefánika“ pri 103.

výročí tragickej smrti generála M. R. Štefánika a predpokladáme, že to
bude v tradičnom termíne v máji 2022.
Osobitné poďakovanie patrí pp. Adamčiakovi, Janšákovi, Tesárikovej, Pavelkovej, ktorí svojou angažovanosťou a charizmou organizačne
zabezpečili dôstojný priebeh tohto populárneho športovo – spoločenského podujatia.
Organizátori turnaja ďakujú sponzorom, a to: Bratislavskému samosprávnemu kraju (BSK), Obci Dunajská Lužná, OFK Dunajská Lužná a pobočke Spolku rodákov M. R. Štefánika v Dunajskej Lužnej.
Pozývame Vás na 5. ročník tejto populárnej akcie!
Oľga Reptová, predsedníčka pobočky Spolku rodákov
M.R. Štefánika v DL a Juraj Jánošík, prezident OFK
Foto: pani Andrea Tesáriková a pán Ribanský, fotograf zo Šamorína
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BODYVITAL
výživová poradňa,
komplexná redukcia váhy,
úprava metabolizmu, jedálny program
šitý na mieru, redukčné programy,
solárium, numerologické výklady
budova ZRC 1
2. poschodie

www.bodyvital.sk
0905 806 734

Marcela Kristlová
+421 903 873 027
marcela.kristlova@re-max.sk
Gazdovský rad 28
931 01 Šamorín
www.re-max.sk/marcelakristlova

Predať či
prenajať?
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Hudobné kurzy
v Dunajskej Lužnej

Prvé krôčiky k hudbe: pre deti od 2 do 4 rokov
Rytmické krôčiky: pre deti od 4 do 6 rokov
Zobcová flauta: pre deti od 6 rokov
LingArt - Mariánska 487/1, Dunajská Lužná

Viac informácií a prihláška na ukážkovú hodinu na

www.artesia.sk

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

www.yamahaskola.sk
Kvalitné hudobné vzdelávanie pre deti už od 4 mesiacov.

Hudobná škola YAMAHA
Mestská knižnica, Kapucínska 3
814 79 Bratislava
0905 635 808
www.artesia.sk
info@artesia.sk
VYUČUJEME AJ V NEMECKOM JAZYKU!
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