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Vážení spoluobčania,
vzácni priatelia,
dovoľte, aby som sa Vám na
sklonku roka 2021 krátko prihovoril
v obecnom periodiku.
Tak, ako na celom svete sa všetci
pasujú s epidémiou Covid 19, tak aj
v našej obci boli citeľné a viditeľné
zmeny, ktoré nemajú obdobu. Či už išlo o celoplošné testovanie v Miestnom kultúrnom stredisku, na ihrisku „Jama“,
neskôr celoročne v mobilnom odbernom mieste na parkovisku pred obecnou políciou. Sme vďační nemocnici u Milosrdných Bratov, že naši občania, ktorí majú záujem o očkovanie, môžu túto službu využiť v miestnom zdravotnom
centre priamo v obci. V Dunajskej Lužnej je preočkovaných
viac ako 52 % občanov.
Tento nepriaznivý stav sa výrazne podpísal aj pod plánované investičné akcie, ktoré boli schválené. Viacero firiem
nevedelo splniť naše investičné požiadavky z kapacitných
dôvodov. Legislatíva potrebná pre vydanie rozhodnutí viazla
práve pre práceneschopnosť viacerých zamestnancov dotknutých úradov, alebo na núdzových opatreniach zo strany
štátu. Do konca roka predpokladáme naplnenie schválených
investičných akcií na viac ako 80 %, čo považujem v tejto
dobe za uspokojivé. Nestačili sme zrekonštruovať chodník
na Brezovej ulici a tiež chodník pri Hlavnej popri predajni
KIA. To, čo nás všetkých najviac trápi, je nová základná škola blok „G“, (viď vizuál) kde ani po ročnom meškaní neboli
odsúhlasené finančné prostriedky z MIRRI (Ministerstvo
investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej
republiky). Z vlastných finančných prostriedkov takúto investíciu obec nezvládne.
Rozpočet na rok 2022 je predmetom rokovania v poradných orgánoch. Pripravuje sa tak, aby na decembrovom
obecnom zastupiteľstve mohol byť schválený. Samozrejme,
nikto z nás nevie odhadnúť čo nás čaká rok vopred. Preto,
ako často hovorím, „rozpočet nie je písmo sväté“, je možné ho upravovať rozpočtovým opatrením na ktoromkoľvek
obecnom zastupiteľstve. Pričom stále platí „zakrývajme sa
iba takou perinou, na ktorú máme“. V návrhu na rozpočet
na rok 2022 uvažujeme na investičné akcie so sumou cca
150 – 200 tis z bežného rozpočtu a cca 4 mil. z kapitálových
výdajov.
Možno najviac si všimneme rekonštrukciu bývalej materskej školy v časti Nové Košariská (pozri vizuál), alebo konečne aj budovu ďalšej novej školy. Som toho názoru, že
rok 2021 sme ako obec, v súčinnosti s obecným zastupiteľstvom a zamestnancami i obyvateľmi obce, zvládli uspokojivo. Aj keď vždy je čo vylepšovať.
Aj touto cestou úprimne ďakujem všetkým, ktorí participovali na dianí v obci a boli súčinní pri jej pozitívnom smerovaní.
Opäť tu máme nariadený núdzový stav, lockdown
a mnoho ďalších nepopulárnych, ale potrebných obmedzení, s ktorými sa musíme ako občania i úrad vyrovnať. Preto
prosím všetkých o dodržiavanie opatrení, disciplínu a veľkú
mieru tolerancie. Je to snáď jediná cesta chrániaca zdravie
nás všetkých.
S úctou a vďakou  Štefan Jurčík, starosta obce

Vizuál rekonštrukcia bývalej materskej školy v Nových Košariskách

Vizuál novej ZŠ blok „G“
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DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

TRIEDENIE BIOLOGICKY
ROZLOŽITEĽNÉHO ODPADU
V TOMTO A BUDÚCOM ROKU
V septembri nás upozornila spoločnosť, ktorá v našej obci zbiera biologicky rozložiteľný ku-chynský odpad z domácností, že na Orechovej ulici našli v nádobách určených na tento druh odpadu aj iný komunálny odpad.
Na jednej strane takíto občania nielenže porušujú zákon pod hrozbou sankcie, ale
ich konanie tiež vedie k tomu, že zberová spoločnosť môže obci uložiť pokutu. Obec výdavky na odpadové hos-podárstvo môže kryť iba z príjmov v odpadovom hospodárstve
a má preto právo a vlastne jedinú možnosť, zvýšiť poplatok za komunálny odpad. To sa
už však týka všetkých poplatníkov, nielen vin-níkov.
Pokuty za zlé triedenie, teda za to, že občania uložia odpad na iné miesto, ako je
preň určené, si uplatňujú aj iné zberové spoločnosti.
PROSÍME VÁS, TRIEĎTE ODPAD A TRIEĎTE HO ZODPOVEDNE.
V súvislosti s triedením odpadov plánuje obec v budúcom roku pridať nádoby na
kuchynský odpad aj na iné miesta v obci v blízkosti bytoviek a tiež nádoby na použité
jedlé oleje a tuky, ktoré by boli rozmiestnené pre nedostatok vhodných miest aspoň
vo vytipovaných lokalitách. O stojiskách pre nádoby na kuchynský odpad a jedlé oleje
a tuky z domácností bude obec informovať na https://www.dunajskaluzna.sk/obcan/
odpadove-hospodarstvo/triedeny-zber-odpadov-v-obci/jedle-oleje-a-tuky/ .
Veríme, že kratšia vzdialenosť k odpadovým nádobám bude motivovať k lepšiemu
triedeniu, ktoré sa stane bežnou súčasťou nášho každodenného života.
Aj takto môžeme prispieť k lepšiemu životnému prostrediu.
Ing. Jana Dubovcová
referát životného prostredia a odpadového hospodárstva

Mesiac január je každý rok spojený s podávaním priznania
k dani z nehnuteľností. Na vyrubenie dane z nehnuteľností
pre rok 2022 je rozhodujúci stav na liste vlastníctva k 1. januáru 2022. Každá fyzická alebo právnická osoba (daňovník), u ktorej v priebehu roka 2021 nastala niektorá z nižšie uvedených skutočností, má povinnosť podať priznanie
k dani z nehnuteľností na rok 2022 v lehote najneskôr do
31.1.2022:
– nadobudnutie nehnuteľnosti do vlastníctva na základe
kúpnej alebo darovacej zmluvy
– predaj alebo darovanie nehnuteľnosti
– vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov po rozvode
– bolo vydané právoplatné stavebné povolenie na stavbu
alebo právoplatné rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred dokončením alebo právoplatné rozhodnutie o
dodatočnom povolení stavby
– bolo vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie na
stavbu
– zrealizovanie drobnej stavby
– po prístavbe a nadstavbe, ak sa zmenila zastavaná
plocha stavby alebo počet podlaží
– zbúranie stavby na základe povolenia na odstránenie
stavby a po následnom zápise v katastri nehnuteľností
– zmena užívania stavby alebo zmena užívania bytu alebo
nebytového priestoru (napr. zmena užívania na podnikateľské účely)
– podpísanie nájomnej zmluvy o užívaní nehnuteľnosti
so Slovenským pozemkovým fondom alebo nájomnej
zmluvy k pozemku na min. 5 rokov
– zriadenie trhového miesta s predajným stánkom
– zmena skutočností pre uplatnenie si úľavy na dani
podľa platného VZN alebo zákona
Ak počas roka došlo k viacerým skutočnostiam, daňovník ich
uvedie všetky do jedného daňového priznania. Ak nedošlo
v priebehu roka k žiadnym zmenám, daňové priznanie sa
nepodáva.
V prípade bezpodielového vlastníctva manželov podáva priznanie len jeden z manželov. V prípade spoluvlastníkov podávajú vlastníci daňové priznanie buď každý do výšky svojho
podielu, alebo na základe dohody spoluvlastníkov podá daňové priznanie jeden z nich.
V prípade nadobudnutia nehnuteľností dedením alebo
v dražbe je situácia iná, povinnosť podať priznanie k dani
z nehnuteľností vzniká aj v priebehu roka a to do 30 dní odo
dňa nadobudnutia nehnuteľnosti na základe právoplatného
osvedčenia o dedičstve alebo schválenia príklepu súdom.
Spôsob podania:
Priznanie k dani z nehnuteľností daňovník podá na predpísanom tlačive, ktoré je k dispozícii na webe obce v sekcii tlačivá alebo na Obecnom úrade. Údaje na vyplnenie tlačiva nájde daňovník na liste/listoch vlastníctva k nehnuteľnostiam
alebo v rozhodnutí z katastra o vklade vlastníckeho práva
k nehnuteľnosti alebo aj v kúpnej zmluve. Výpis z listu vlastníctva je možné bezplatne získať z webového portálu www.
katasterportal.sk.
Daňové priznanie je možné podať klasicky poštou, osobne
alebo prostredníctvom elektronickej schránky na ústrednom portáli verejnej správy (www.slovensko.sk).
Pre rok 2022 zostávajú sadzby dane nezmenené.
Ing. Lenka Szárazová
Referát daní a poplatkov Obce Dunajská Lužná
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FUNGUJÚCA LUŽNÁ
Drahí spoluobčania,
z našich príspevkov v tomto periodiku už viete, že sa vám usilujeme prinášať odpočet plnenia programových priorít obecného
zastupiteľstva a starostu obce. Práve v čase, keď tento text vzniká,
uplynú tri roky od slávnostného zasadnutia obecného zastupiteľstva,
pri ktorom sme spoločne vykročili v ústrety výzvam, vyzbrojení mandátom a dôverou od Vás.
Ak tieto naše príspevky čítate, prípadne sleduje zápisnice z obecných zastupiteľstiev (body plnenie uznesení, resp. odporúčanie komisií) alebo vnímate dianie a zmeny v obci, viete aj to, že podľa našej
mienky pri realizácií obecných priorít zaostávame. Aj z tohto dôvodu sme na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 27. 10. 2021 od
pána starostu na najbližšiu poradu poslancov očakávali „Informáciu
o postupnosti krokov, ktoré treba urobiť, aby sa s realizáciou (desiatich vybraných a podľa nášho názoru najdôležitejších programových)
priorít mohlo začať čo najskôr, ako aj návrhy na financovanie týchto
inv. akcií.“
Na novembrovej porade poslancov sme od pána starostu dostali
rozsiahly materiál s vyjadrením jednotlivých referentov ku každej zo
stanovených programových priorít. Veríme, že ako občania máte rovnaké právo na informácie o aktivitách obce, aké dostávajú vaši volení
zástupcovia. Odpoveď pána starostu (či skôr obecného úradu) je príliš rozsiahla na to, aby sme ju mohli na tomto mieste publikovať. Jej
state týkajúce sa požadovaných priorít si preto dovoľujeme uverejniť
na našom facebooku: https://www.facebook.com/fungujucaluzna.
A hoci tejto odpovedi rozhodne nemožno vyčítať nedostatok detailnosti alebo stručnosť, jej obsah sme prijali s určitým sklamaním.
Veríme, že pre realizáciu týchto priorít sa dalo (a malo by sa) vykonať
viac. V tomto duchu sme na ostatnom zasadnutí obecného zastupiteľstva (konanom 30. novembra) aj reagovali. Celý text uznesenia
môžete nájsť na webe obce v sekcii uznesenia obecného zastupiteľstva zo dňa 30. 11. 2021 v bode: Kontrola plnenia uznesení, alebo
na našom facebooku (pozri vyššie). V ňom sa dočítate o konkrétnych
výhradách, ktoré sme vzniesli.
Nemá zmysel predstierať, že na riešenie a tempo riešenia problémov našej obce nemáme odlišný názor ako predstaviteľ druhého

PRÍHOVOR POSLANCA
Vážení spoluobčania,
prihováram sa k vám s blížiacim sa koncom tohto roka, ktorý
bol opäť špecifický, iný ako rok predchádzajúci. Náročný bol nielen
v osobnom živote každého z nás, kedy celospoločenské dianie zasiahlo nielen do súkromia každej rodiny, ale i do života spoločenských organizácii a života obce. Začiatok roku nebol jednoduchý
z pohľadu potreby prijímania rozhodnutí a riešenia problémov a projektov v obci vzhľadom na rôzne obmedzenia a i obštrukcie zo strany štátnych inštitúcii, kedy sme ako poslanci i obecný úrad nedostali
odpovede na naše podnety aj niekoľko mesiacov. V takomto prostredí bolo taktiež potrebné reagovať na zmeny, ktoré nastali a ktoré
v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky len nastanú. Mám
na mysli nepopulárne úpravy poplatkov, ktoré sú vedené a upravené v príslušných všeobecných záväzných nariadeniach obce, ktoré
stanovuje obec a obecné zastupiteľstvo. V zmysle zákona o hospodárení obce je potrebné aby prijatý, resp. schválený rozpočet obce
bol vyrovnaný, môže byť ziskový, ale nesmie byť stratový. V tomto
zmysle sme pristupovali i k úpravám jednotlivých poplatkov a daní,
či sa jednalo o materské škôlky, základnú či umeleckú školu alebo
poplatky za odvoz komunálneho odpadu. Priebežné plnenie rozpočtu obce na strane príjmov i výdavkov ku 30.09.2021 nám ukazuje,
že sme situáciu vyhodnotili v takmer všetkých smeroch správne.
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orgánu našej obce. Napriek rozdielom sa nám aspoň podarilo zachovať
kultivovanosť a vecnosť vzájomnej komunikácie. Ostáva nám len veriť,
že kvalita našej diskusie zostane na vysokej úrovni, a snáď prinesie do
budúcna konštruktívnejšie výsledky. Rozhodne sa o to neprestaneme
usilovať a budeme k tomu využívať všetky nám zverené kompetencie.
Aj naďalej Vás, našich občanov, podporujeme k záujmu o veci verejné. Za posledné tri mesiace sme schválili viacero užitočných uznesení, ktoré priaznivo ovplyvnia život v našej obci. Za zmienku stojí
napr. podpora obnovy kultúrnych pamiatok a pamätihodností obce
(okolie Evanjelického kostola, nadstavba Cirkevnej materskej školy),
predĺženie prevádzky školského autobusu aj v roku 2022, vyplácanie
vianočných príspevkov pre dôchodcov a po novom aj pre našich ZŤP
spoluobčanov (pre nich čiastočne ako kompenzácia za zvýšený poplatok za odpad), či úpravu všeobecne záväzných nariadení o nakladaní
a poplatkoch za komunálny odpad.
Na tomto mieste by sme chceli vysvetliť najdôležitejšie ustanovenia práve posledných dvoch menovaných VZN. Žiaľ, kvôli rastúcim
cenám skládkovania i vývozu odpadov sme boli (v záujme zachovania
vyváženosti obecných financií) nútení zvýšiť poplatok za 1 objemový
liter komunálneho odpadu na 0,25€ ( z 0,19). Tento nárast sa usilujeme našim občanom kompenzovať väčšou slobodou pri výbere veľkosti
nádoby a periódy jej vývozu. Inými slovami, po novom sa môžete sami
rozhodnúť, akú veľkú nádobu a ako často si prajete vyvážať.
Smerom nahor (väčšia nádoba, častejší interval jej vývozu) bude
možné urobiť zmenu počas celého roka, poplatok sa dovyrubí. Smerom nadol (menšia nádoba, menej častý interval jej vývozu) bude možné urobiť zmenu len do konca januára.
Teda od januára 2022 bude platiť, že občan si bude môcť zvoliť
veľkosť zbernej nádoby ako aj interval jej odvozu. Naše rozhodnutie
umožniť Vám hospodárnejšie a slobodnejšie nakladať s komunálnym
odpadom, bolo od začiatku prijímané s istými výhradami. Boli sme upozorňovaní na to, že dať dôveru občanom sa nám nemusí vyplatiť a poľné cesty či vetrolamy sa môžu naplniť komunálnym odpadom. Nezdieľame tento názor, veríme Vám. Veríme, že sme rozvinutá, sebavedomá
a inteligentná obec a vďaka Vám môžeme aj kritikom dokázať, že sloboda v zodpovedných rukách je to najlepšie riešenie každého problému.
Touto úpravou platí viac ako doposiaľ, že kto kvalitne separuje, ušetrí
a vzduch v poloprázdnych nádobách nie je odpad, za ktorý sa platí .
Prajeme vám veľa lásky a zdravia, krásne a požehnané sviatky.
Poslanci z tímu
Fungujúca Lužná
Ale... samozrejme nejaké „ale“ musí byť. Vzhľadom na skutočnosť,
že v druhej polovici tohto roka došlo k prudkému rastu cien energií,
spoločnosť, ktorá v našej obci realizuje zber komunálneho odpadu,
avizovala úpravu cien za realizovanú službu a taktiež úpravu ceny za
uloženie komunálneho odpadu na úložisko. Z tohto dôvodu sme museli prijať zmeny ohľadom platieb za likvidáciu komunálneho odpadu
v obci, ktoré sa premietnu v novom roku 2022. Zároveň sme však prijali nové VZN o nakladaní s odpadmi, ktoré umožňuje tvorcovi odpadu
v rámci zvýšeného triedenia odpadu dokonca znížiť cenu – poplatky za
túto službu. Je však potrebné, aby triedenie odpadu bolo robené dôsledne. Ďalším bonusom v tomto prípade je i skutočnosť, že v prípade
percentuálneho zvýšenia triedeného odpadu v rámci obce, v zmysle
zákona, môže obec mať znížené poplatky za túto službu. To znamená,
že motivácia tu je, možnosť zníženia poplatkov tu je, ale záleží na nás
všetkých aby sme sa spoločne zapojili do tohto projektu. Obec prevádzkuje zberný dvor, kde triedený odpad je možné odniesť. Je však
na každom z nás ako sa k danej veci postavíme.
Mám vedomosť o viacerých našich občanoch, ktorí vo voľnom
čase zbierajú odpadky po iných a pomáhajú tak k čistému a zdravému prostrediu v obci a v našom okolí, za čo im chcem touto cestou
poďakovať.
Do nového roku 2022 Vám chcem popriať, pokoj a pohodu doma,
úspech v práci a hlavne pevné zdravie.
Mgr. Ladislav Fehér, poslanec OZ
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MALÍ, ALE S VEĽKÝMI ÚSPECHMI
Mnohí žiaci našej základnej školy – občania našej obce – vo
svojom voľnom čase navštevujú rôzne športové kluby. Niektorí
z nich už v tomto mladom veku dosiahli vynikajúce výsledky. Rada
by som Vás s niektorými z nich zoznámila, lebo na základe svojej skromnosti o svojich aktivitách príliš nehovoria, čo je škoda,
lebo môžu byť svojou vytrvalosťou a zanietením príkladom pre
ostatných.
Emka
Jednou z nich je aj
šiestačka Emka Vláčilová,
ktorá sa venuje jednému
z najkrajších dievčenských
športov – športovej gymnastike. Je členkou TJ Rapid Bratislava. Nedávno na
Majstrovstvách Slovenskej
republiky, ktoré sa konali v
Centre gymnastických športov v neďalekom Malinove,
stála na najvyššom stupienku. Stala sa majsterkou republiky v kategórii ročníka
2010 a domov si odniesla
zlatú medailu.
*******
Sebastián a Soren
Ďalšími
úspešnými
športovcami sú piatak Sebastian Lupták a šiestak
Soren Sasinek, ktorí úspešne reprezentovali klub XBS
Gymnastic Šamorín v Slovenskom pohári, ktorý sa
konal na Univerzite Mateja
Bela v Banskej Bystrici. Sebastián obsadil dve 2. miesta a Soren dvakrát 1. miesto
v rôznych kategóriách.
Na Majstrovstvách SR
v Košiciach stál Soren na
stupni víťazov a stal sa majstrom Slovenska. Škoda, že
Sebastián bol v danom termíne chorý, pretože by určite tiež dobre obstál.
*******
Baška
Kruh úspešných športovcov uzatvára druháčka Baška
Plačková. Táto malá slečna
má za sebou už rad regionálnych, krajských, celoslovenských, ale aj svetových
úspechov. Spomeniem aspoň
niektoré z predchádzajúcich
rokov, keď bola Bašenka škôlkárka a prváčka:
• Online Slovak CUP3. miesto v párovom
tanci
• Crazy Cup Slovenský
pohár – 2. miesto v párovom tanci a 1. miesto v sólovom
tanci
• Ukrainan International remote competition (online súťaž) – 6. miesto v párovom tanci
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Írsko – Kilarney – Acrobatic rock and roll open – dievčenská formácia
2. miesto.
V tomto roku malá tanečnica – druháčka získala nasledovné umiestnenia.
• Slovenský pohár Crazy Cup Detva – 1. miesto v párovom tanci
• Pohár starosty města Říčany – 2. miesto v párovom tanci .
Zúčastnila sa aj svetových súťaží, v ktorých postúpila do finále, čo je pre takú
malú športovkyňu obdivuhodné umiestnenie:
• Svetový pohár Malinovo – 11. miesto v párovom tanci
• Online Svetový pohár New Delphi – 11. miesto v párovom tanci
• Svetový pohár GRAZ – 7. miesto v párovom tanci. Jej partnerom v párových tancoch je Matej Matejčík.
•

********
Števko
Števkovi Banyákovi, staršiemu synovi primáša známych Cigánských diablov, učaroval
nevšedný nástroj – kontrabas. Už ako šesťročný vystupoval na súťaži kontrabasistov v Banskej Bystrici, kde si ho všimla porota a keďže
kategóriu pre takých malých hudobníkov nemali, dostal zvláštnu cenu.
Števko popri našej základnej škole už tretí
rok ako mimoriadny žiak úspešne navštevuje
Štátne konzervatórium na Tolstého ulici v Bratislave. V tomto roku sa zúčastnil na medzinárodnom sústredení mladých talentov v Dubaji,
kde mu bolo umožnené hrať v orchestri a dostával súkromné hodiny od zahraničných hudobných odborníkov.
Vystupoval už aj s otcom v skupine Cigánski diabli a ako člen Veľkého – 50 členného – cigánskeho orchestra, ktorý sa vytvoril pred piatimi rokmi, vystupoval na rôznych koncertoch.
V najbližšom období mladého umelca čaká medzinárodná súťaž kontrabasistov v Londýne.
Budeme mu držať palce, aby tento chlapec s obrovským talentom obstál čo
najlepšie. Mladší brat Benjamín sa tiež venuje hudbe. Tomu sa však zapáčili bicie nástroje. Ak bude tento druhák v budúcnosti úspešný ako jeho brat, určite sa
o ňom dozviete tiež.
Všetkým úspešným žiakom zo srdca v mene všetkých žiakov a zamestnancov
školy blahoželám a teším sa, že svoj voľný čas zasvätili pohybovým aktivitám, ktoré dnešným mladým chýbajú viac než inokedy. Gratulujeme aj rodičom k šikovným deťom. Mladým športovcom prajeme veľa, veľa radosti z pohybu, mnoho
trofejí a ďakujeme za šírenie dobrého mena v blízkom i širokom okolí.
PaedDr. Iveta Slobodníková

OBEC PRE NAJMENŠÍCH
Anjel, čert a svätý Mikuláš pod oknami obecných materských škôlok
6. 12. 2021. Básničky, pesničky, k tomu malá choreografia
hlavných protagonistov a veľa-veľa balíčkov.
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RADA ŠKOLY A JEJ ČINNOSŤ V ŠKOLSKOM ROKU 2021/22
Rada školy pri ZŠ Dunajská Lužná (ďalej len
„RŠ“) nielen v zmysle zákonných predpisov a
svojho vlastného štatútu sa snaží uskutočniť
svoje zasadnutie v štvrťročných intervaloch, prípadne aj častejšie, záleží aj od dôležitosti prerokovávaných bodov. Pandemická doba zasiahla
do tejto pravidelnosti zasadnutí už v roku 2020.
Jesenné septembrové zasadnutie RŠ v roku
2021 ešte nebolo sprevádzané najprísnejšími
opatreniami, resp. pri zachovaní základných
epidemiologických a hygienických opatrení
bolo možné opätovne sa stretnúť a spoločne
uvažovať a navrhovať riešenia pre zlepšenie života všetkých, ktorých sa činnosť ZŠ bytostne
týka. Na tomto zasadnutí vypočuli členovia RŠ
aj jedného z rodičov, ktorý prišiel opäť pripomenúť problematickú dopravnú situáciu v okolí
ZŠ pri rannom príchode žiakov na vyučovanie.
RŠ prijala uznesenie, ktorým opätovne požiadala zriaďovateľa ZŠ riešiť rannú dopravnú situáciu (v čase od 7.00 – 8.00 hod.) v okolí ZŠ
Dunajská Lužná (na uliciach Školská a Pekná,
ako aj vstup k bloku F pri evanjelickom kosto-

le). RŠ totiž považuje, že okrem stálej osvety
žiakov a rodičov, je určite dobrým riešením tejto dopravnej situácie prítomnosť príslušníkov
obecnej (štátnej) polície na týchto kritických
miestach, a to najmä z preventívneho a bezpečnostného hľadiska.
RŠ na tomto jesennom zasadnutí prijala aj
aktuálne informácie od vedenia ZŠ o opatreniach, ktoré boli prijaté od začiatku školského
roka 2021/22 pre plynulý priebeh vyučovacieho procesu v pretrvávajúcej pandemickej dobe.
Členovia RŠ sa dozvedeli aj vtedy aktuálne
informácie, poskytnuté z referátu investičnej
výstavby OcÚ Dunajská Lužná (od p. Ing. Vladimíra Píša) o štádiu projektu výstavby G bloku
ZŠ (budova bývalej družstevnej jedálne). (Pozn.
autora: Aktuálne informácie v tejto veci sa v
tomto čísle spravodaja nachádzajú v rámci iného článku, preto nie sú obsahom tohto článku).
Viac informácií o zasadnutí RŠ sa nachádzajú
na:
https://zsdunajskaluzna.sk/wp-content/
uploads/2021/11/RS1923-VIII.-zasadnutie-Zapisnica.pdf
Zhoršenie pandemickej situácie od polovice
novembra 2021 nedovolilo RŠ uskutočniť tradičné „koncoročné“ zasadnutie (zvolané bolo
na 15. novembra 2021), na ktorom sa chceli
členovia RŠ opäť venovať aktuálnym potrebám
a problémom ZŠ. Veríme, že po Vianociach v januári 2022 to bude aspoň trochu možné!
Čas ide veľmi rýchlo a RŠ je v týchto dňoch
v „polčase“ svojho funkčného obdobia (november 2019 – november 2023). Čas, ktorý žijeme,
je všeobecne zložitý, o to viac aj pre život škol-

ského zariadenia, akým je „kolos“ s vyše 900
žiakmi a vyše 100 pedagógmi – čiže Základná
škola Dunajská Lužná.
V tomto vianočnom čase chcem v mene celej RŠ a jej členov zaželať žiakom, ich rodičom,
vedeniu ZŠ, všetkým pedagógom a zamestnancom ZŠ predovšetkým zdravie, silu, trpezlivosť,
pokoj a vytrvalosť pre zvládnutie všetkého, čo
prináša táto pandemická doba.
Zároveň Vám všetkým popriať šťastné, pokojné a spokojné Vianoce v kruhu svojich najbližších! Nech je rok 2022 úspešný aj pre ZŠ
Dunajská Lužná!
JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak,
predseda RŠ

Z HISTÓRIE – K DEJINÁM POHREBÍSK V DUNAJSKEJ LUŽNEJ
Zvyk pochovávania zosnulých je staré ako ľudstvo samo. Pohrebiská vznikali všade tam, kde sa človek usadil a žil. Dôkazom toho sú na území našej
obce takzvané Kniežacie mohyly zo staršej doby železnej (cca. r. 700 – 550
pred našim letopočtom).
V súčasnosti sa v obci dodnes pochováva na troch cintorínoch. Sú to pohrebiská troch niekdajších samostatných obcí. Najstarším fungujúcim cintorínom je pravdepodobne cintorín v Novej Lipnici. Súčasný cintorín v Jánošíkovej bol zriadený v roku 1775 „približne 100 krokov vzdialený od starého“.
Ten sa nachádzal na pozemkoch dnešného námestia, fary, kostola a Lurdskej
kaplnky, kde stál predtým kostolík sv. Bartolomeja postavený benediktínskym opátom Arminom (cca. 1288 – 1300). Od obdobia stredoveku sa totiž
pochovávalo do ,,posvätnej pôdy“ okolo kaplniek a kostolov, ba dokonca duchovných a členov významných šľachtických rodín pochovávali priamo v kostole pod podlahu, či do krypty v blízkosti oltára.
V Nových Košariskách sa pôvodný cintorín tiež nachádzal okolo bývalého farského kostola sv. Martina, z ktorého sa po požiari v roku 1852 zachovalo iba presbytérium, neskôr prestavané na kaplnku. O tomto cintoríne je
zmienka už v roku 1392 v listine Rábskej kapituly, v ktorej sa okrem iného
spomína ,,kostol s už postavenou kamennou vežou, s cintorínom a naokolo
vystavaným múrom“. Súčasný cintorín sa zriadil v roku 1773 z nariadenia
panovníčky Márie Terézie, podľa ktorého museli byť cintoríny v hygienicky
bezpečnej vzdialenosti od obývanej časti obcí.
Ladislav Jurányi (Archív SAV)
Foto: Cintorín v Jánošíkovej (autor)
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CIRKEVNÁ MATERSKÁ ŠKOLA ROZŠÍRILA PRIESTORY
Cirkevná materská škola Madony Žitného
ostrova, ktorú zriadila Kongregácia sestier dominikánok blahoslavenej Imeldy, vyrástla do výšky pred očami všetkých obyvateľov Dunajskej
Lužnej. Rozšírila priestory o jedno poschodie a
otvorila dve ďalšie triedy. Kapacita 45 detí počas
predchádzajúcich rokov nestačila a na množstvo nevyhovených žiadostí nenašli sestry iné
riešenie ako zapojiť sa do výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v
rámci Integrovaného regionálneho operačného
programu: „Rozšírenie priestorov a kapacity Cirkevnej materskej školy Madony Žitného ostrova
v Dunajskej Lužnej“. Dnes je kapacita materskej
školy rozšírená na 91 detí.
Komplexná obnova budovy a k nej prislúchajúceho areálu bola zrealizovaná prostredníctvom spoločnosti MBM GROUP, a.s.. Stavbu projektovala pani Magdaléna Kulcsar a stavebný dozor vykonávali pán Kasáš a pán Sládkovič. V čase
pandémie bolo mimoriadne náročné zrealizovať
tento projekt a jeho ukončenie sa podarilo len
vďaka veľkej ústretovosti nielen zo strany Bratislavského samosprávneho kraja, „stavebníkov“,
ale aj zo strany predstaviteľov obce a farnosti.
Veľmi nápomocní boli rodičia a dobrodinci, ktorí pomohli pri obnove materskej školy finančne
alebo účasťou na brigáde. Za túto ich pomoc im
zriaďovateľ a kolektív cirkevnej materskej školy
vyjadruje úprimnú vďačnosť v mene tých najmenších, ktorí do obnovenej škôlky začali chodiť
už v tomto školskom roku.
Sestry Dominikánky

JEDNOTA DÔCHODCOV SLOVENSKA
Po dlhšej odmlke spôsobenej Korona vírusom sme sa konečne dali dokopy,
rozhodli sa pokračovať našich životoch a znovu otvoriť klub pre pravidelné
stretávanie sa našich členov. Ako už určite viete, v týchto aktivitách môžeme
pokračovať len podľa platných programov – OTP alebo OP.
Toto sú požiadavky pred zapojením sa do každej činnosti.
Naše pravidelné stretnutia sa budú konať
každý pondelok o 15.00 hod. na štadióne OFK.
Pokiaľ nie je inak uvedené.
Príďte a zapojte sa do našich zaujímavých a radostných
aktivít. Príďte a tešte sa so svojimi priateľmi a novými členmi.
Zapojte sa do milých rozhovorov, naučte sa nové veci, objavte
svoj talent, zasmejte sa, prispejte svojim humorom, vašou
prítomnosťou a mnoho iného. Všetci ste vítaní!
Zdenka Frčková, predsedníčka JDS a výbor klubu

   Možno sa raz takto zase zídeme.
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OKIENKO DO MINULOSTI OBCE

VÝLETY A ZÁJAZDY NAŠICH OBČANOV V MINULOSTI
V tomto čísle Lužnianskeho spravodaja  pokračujeme v sérii príspevkov o výletoch a zájazdoch našich občanov v minulosti.

1983 LUHAČOVICE
JRD Úsvit pri Dunaji v Dunajskej Lužnej v roku 1983 pre svojich členov zorganizovalo zájazd do moravského kúpeľného mestečka
Luhačovice.

1983, výletníci pri liečivom prameni Ottovka

1983, skupinka výletníkov pri Ottovke

1983, Milka Brynkusová a Betka Vargová

1983, pred MNV v Luhačoviciach

VÝLETY OBČANOV NOVÝCH KOŠARÍSK
V50. a 60. rokoch minulého storočia medzi obľúbené spoločenské aktivity občanov Nových Košarísk patrili výlety a zájazdy. Zájazdy
organizovalo JRD v spolupráci s Miestnym národným výborom a spoločenskými organizáciami. V roku 1958 sa občania Košarísk vybrali
na zájazd do Vysokých Tatier. Cestou domov sa zastavili v zotavovni vo Vyšných Hágoch, kde sa v tom čase liečili dvaja občania Nových
Košarísk. Stretnutie výletníkov so spoluobčanmi sprostredkovala zdravotná sestra Katka Poljovková z Nových Košarísk, ktorá v tom čase
pracovala v zotavovni. V roku 1960 organizácia Zväzu protifašistických bojovníkov pripravila zájazd na Duklu, v roku 1963 Košarišťania
zorganizovali výlet do Bojníc, v roku 1967 navštívili jaskyňu Domicu v Slovenskom krase a v roku 1968 Bradlo.
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1958, občania Nových Košarísk vo Vysokých Tatrách

1960, pri pamätníku na Dukle

9

1958, v Tatranskom národnom parku

1963, v Zoologickej záhrade v Bojniciach

1968, Košarišťania na Bradle

1967, v Slovenskom krase pri jaskyni Domica

Použité zdroje: fotografie a informácie od občanov, menovite: pp. Milka Brynkusová, Julka Pudelková, Anka Šarközyová, Anka Ághová
Foto: archív rodín Brynkusových, Pudelkových, Markových, Šarközyových, Noskových
Pripravila: PaedDr. Mária Ducková-Adamcová
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SKÚSME TO S LÁSKOU
Medzi štedrými večermi i vianočnými sviatkami, ktoré sme už prežili, sa možno našli
aj také, ktoré nás nezastihli v najlepšej pohode, či pri dobrom zdraví. Možno sme ich nestrávili vždy doma so svojimi blízkymi a drahými, možno práve počas Vianoc skončil časný
život nám drahého a blízkeho človeka...
Napriek tomu nám Vianoce nanovo pripomínajú, že sa zjavila dobrota a láskavosť nášho Spasiteľa. Sám Boh sa rozhodol uskutočniť Vianoce. O tejto svetovej udalosti apoštol
Pavel napísal: Zjavila sa dobrota a láskavosť nášho Spasiteľa Boha k ľuďom. Veď: Tak
Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal
každý, kto verí v neho. (Biblia). To je najväčší dôvod našej vianočnej radosti a to aj napriek
tomu, že žijeme vo svete, ktorý je poznačený aj mnohými problémami najrôznejšieho
druhu, pandémiou, chorobami, ťažkosťami, utrpením, prenasledovaním ....
Aj prvé Vianoce boli poznačené problémami: neslobodou, nepokojmi, nespravodlivosťou, utrpením, biedou. Narodenie Ježiša Krista, Jeho miesto v maštali, v jasliach na
slame, ako aj situácia Márie a Jozefa – to tiež nebola žiadna idylka. A predsa to všetko
zanechalo trvalé stopy v dejinách ľudstva, pretože Boh uskutočnil svoj plán našej spásy.
Pán Boh sám navždy dokázal, že nás miluje. Táto láska nie je ilúzia, ale skutočnosť. Božia láska zjavená v Ježišovi Kristovi je mocou, ktorá zachraňuje hriešny svet, aj nás osobne.
Aj dnes je, žiaľ, skutočnosťou, že často hrešíme – prestupujeme Božie prikázania od
prvých troch: Ja som Hospodin, Tvoj Boh, nebudeš mať iných Bohov okrem mňa, nebudeš brať Božie meno nadarmo, pamätaj, že máš deň sviatočný svätiť!“ A potom aj tie,
ktoré nám pripomínajú naše povinnosti voči našim blížnym. Aj dnes si ľudia často nedôverujú, závidia si, neprejavujú si navzájom patričnú úctu, mnohí vedia byť tvrdo bezohľadní,
nečestní, nevedia sa dohodnúť a zmieriť, odpustiť si ...
Milióny ľudí budú znovu rozcítene spievať: „Tichá noc, svätá noc, v Ježiši dieťati Boh sa
láskave usmieva nám, anjel zvestuje: Buď pokoj vám! Kristus je daný nám.“
Kristus je daný aj pre nás, dnes. Prináša pokoj, odpustenie pre všetkých, ktorí v Neho
uveria, ktorí príjmu Jeho aj Jeho dary. A tieto Božie dary pretrvávajú, majú hodnotu a účinok po celý pozemský život dokonca aj pri smrti a budú mať večnú hodnotu aj po našej
telesnej smrti.
Tieto dary Božej lásky sú nám dané preto, aby sme ich čo najlepšie používali. Sú nám
dané k obnove života.
Ako kresťania sme poslami vianočnej radosti, ktorá tu nie je len nato, aby vytvárala pokojnú, príjemnú náladu, ale aby naplnila srdce človeka skutočnou radosťou. A to,
že sme takýmito poslami – to musí byť viditeľné. Musí to byť viditeľné v našich rodinách, v našich medziľudských vzťahoch, v tom, že sa zastaneme ukrivdených, že chceme
a dokážeme pomôcť, že sa vieme rozdeliť s tými, ktorí to potrebujú, že sme zodpovední.
Skúsme to s láskou. So skutočnou láskou k Pánu Bohu a tak aj so skutočnou, pravdivou
láskou k ľuďom. Nezabúdajme však nato, že takými poslami vianočnej radosti máme byť
každý deň, aj vtedy, keď sami prežívame problémy, utrpenie.
Je tomu tak preto, lebo ospravedlnení jeho milosťou stali sme sa dedičmi nádeje
večného života. Je to nádej večného života v Božom kráľovstve. Aj dnes je nám táto nádej
večného života ponúknutá. Neobávajme sa žiť v tejto nádeji! Veď ani oko nevídalo, ani
ucho neslýchalo, ani do srdca človeku nevstúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí Ho milujú!
(Biblia). To je naša nádej, naša večná budúcnosť. Je to budúcnosť pre všetkých, ktorí veria, že v Betleheme narodený Ježiš je Syn Boží, náš Spasiteľ a Pán. Je to budúcnosť, ktorá
má veľký význam pre našu prítomnosť.
Toto si uvedomiť a uvedomovať nanovo každý deň, nosiť to vo svojom srdci, počítať
s tým za každých okolností, to znamená nosiť v sebe radosť a nádej. A to nielen v zmysle
dobrej nálady v príjemnej atmosfére, ale radosť a nádej, ktoré sú vnútorným stavom človeka, a ktoré môže dať len Pán Boh.
Ja nám všetkým prajem, aby sme vo svojom vnútri nosili radosť a nádej. V ťažkých
chvíľach života to nemusí vzbudzovať úsmev na tvári, ale napriek tomu to znamená skutočnú vnútornú, duchovnú silu. Pretože nás nik a nič nemôže odlúčiť od lásky Božej, ktorá
je v Kristovi Ježišovi. Veď On sám prišiel na svet, aby nás spasil, teda zachránil.
A za toto veľké obdarovanie v Ježišovi Kristovi aj my spolu s anjelmi spievajme: Sláva
na výsostiach Bohu, a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle!
Prajeme Vám požehnané vianočné sviatky, naplnené Božím pokojom, radosťou, nádejou, Božou láskou odzrkadlenou v našej láske k blížnym. Pán Boh nech Vás všetkých
ochraňuje.
Mgr. Oľga Klátiková
ev. a. v. farárka 	

Doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD.
generálny biskup ECAV v. v., zborový farár

SLUŽBY BOŽIE

Cirkevný zbor ECAV
Dunajská Lužná,
chrám Boží Dunajská Lužná,
Nové Košariská
ADVENT:
Ӿ Adventné nedele i všetky
nedele počas cirkevného roku:
10.00 hod.
Ӿ Adventné večierne v stredu:
1., 8. a 15. decembra 2021
v zborovej miestnosti,
18. 00 hod.
Ӿ Štedrý večer (Nocturna natalis):
24. 12. 2021,
14. 00 hod.
16. 00 hod.,
VIANOČNÉ SVIATKY:
Ӿ Prvý sviatok vianočný,
Narodenie Krista Pána
(Nativitas Christi):
25. 12. 2021, 10. 00 hod.,
Ӿ Druhý sviatok vianočný,
Pamiatka mučeníka Štefana,
26. 12. 2021, 10.00 hod.,
so spoveďou a prisluhovaním
sviatosti Večere Pánovej.
Ӿ Záver občianskeho roku,
Silvester: 31. 12. 2021,
16. 00 hod.
Ӿ Nový rok, Obrezanie
Krista Pána
(Circumcisio Domini):
1. 1. 2022,10. 00 hod.
Ӿ Zjavenie Krista Pána mudrcom,
6. 1. 2022, 10. 00 hod.
V prípade opatrení proti COVID-19,
sledujte príhovory a služby Božie
na facebooku a youtube
CE ECAV Dunajská Lužná.
Srdečne pozývame!
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„NEBOJTE SA. ZVESTUJEM VÁM VEĽKÚ RADOSŤ,
KTORÁ BUDE PATRIŤ VŠETKÝM ĽUĎOM“ (LK 2, 10).
Milí priatelia, o pár dní budeme nanovo
počuť slová anjela adresované pastierom
v Betleheme. Tieto slová sú určené aj pre
nás. „Nebojte sa!“ Veľmi potrebujeme počuť tieto slová. Lebo len málo je tých, ktorí
nemajú starosti alebo strach. Dokonca pre
mnohých je strach akoby obrovským tieňom nad ich životom, ktorý ich zaťažuje
a berie im vzduch na dýchanie až hrozí, že
sa udusia.
Strach nám berie radosť zo života a spôsobuje naše ochrnutie – strach z choroby,
strach z bolesti, strach z neúspechu, strach
pred nezamestnanosťou, strach zo zlých
ľudí, strach z neistej budúcnosti, strach zo
samoty a opustenosti, strach zo staroby a
nakoniec strach zo smrti. Tento strach (zo
smrti a zo straty života) je koreňom všetkého nášho strachu.
„Nebojte sa“,, hovorí anjel. Prečo?
Pretože nie je dôvod na strach a starosti?
Alebo, že to nie je až tak zlé? Nie. Bola by
to lacná útecha, ak by sme takto uvažovali. Náš strach a starosti sú často reálne
a opodstatnené. Nepomôže nám, ak ich
potlačíme, alebo ich nejako obídeme. Náš
život je častokrát „životunebezpečný“. Skutočne sme často ohrození. No aj napriek
tomu platí: „Nebojte sa!“
„Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán“ (Lk 2, 11). To je
dôvod, prečo sa nemáme báť! Nebezpečenstvo a ohrozenie, ktorých sa bojíme, sú
reálne. Ale je tu niekto, kto je silnejší ako
všetko to, čoho sa v živote bojíme. Je tu
Niekto, ktorý môže poraziť moc podsvetia.
Je tu Mesiáš a Spasiteľ. Tento božský Záchranca nám prichádza na pomoc.
Milí priatelia, posolstvo Vianoc je určené pre každého. V strachu a nebezpečenstve nie sme odkázaní sami na seba.
Boh prichádza do našej temnoty. Podáva
nám ruku. A teraz je rad na nás, aby sme
sa chytili tejto veľkej šance nášho života,
aby sme chytili jeho ruku a nikdy sa jej
nepustili.
V mene celej komunity Bratov dominikánov Vám vyprosujem:
Pokojné a požehnané vianočné sviatky i celý nastávajúci rok 2022.
P. Stanislav Peter Vavrek OP,
správca farnosti

PROGRAM BOHOSLUŽIEB
POČAS VIANOČNÝCH SVIATKOV
24. december 2021 – Štedrý deň
07.30 Svätá omša • 24.00 Polnočná svätá omša
25. december 2021 – NARODENIE PÁNA
07.30 Svätá omša • 09.00 Svätá omša • 10.30 Svätá omša
18.00 Vianočný koncert Chrámového zboru
26. december 2021 – Sv. RODINY Ježiša, Márie a Jozefa
07.30 Svätá omša • 09.00 Svätá omša
10.30 Svätá omša • 18.00 Svätá omša
31. december 2021 – Sv. Silvestra I., pápeža
17.00 Svätá omša s Pobožnosťou na konci roka
23.30 Ďakovná adorácia Najsvätejšej sviatosti Oltárnej
01. január 2022 – Slávnosť Panny Márie Bohorodičky
07.30 Svätá omša • 10.30 Svätá omša
06. január 2022 – ZJAVENIE PÁNA (Traja králi)
07.30 Svätá omša • 09.00 Svätá omša • 10.30 Svätá omša
9. január 2022 – KRST KRISTA PÁNA
07.30 Svätá omša • 09.00 Svätá omša • 10.30 Svätá omša
V prípade nepriaznivej pandemickej situácie, alebo „lockdownu“
budú bohoslužby vysielané „LIVE“ cez internet
https://www.facebook.com/rkcfarnost.dunajskaluzna/
KONTAKT:
Rímskokatolícka cirkev Farnosť Dunajská Lužná,
Jánošíkovská 34, 900 42 DUNAJSKÁ LUŽNÁ
Telefón: 02 459 80 131 │ e-mail: farnostdl@dominikani.sk
https://dunajskaluzna.fara.sk
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M E D A I L Ó N - PÁN JAROSLAV N O S K O
Pán J A R O S L A V N O S K O, jeden z občanov, ktorému sa
dostalo tohto roku ocenenia za prínos k prosperite našej obce.
Predkladáme Vám časť vyznania samotného pána NOSKA.
VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA, dostalo sa mi cti byť ocenený starostom
našej obce pánom Štefanom Jurčíkom.
Tak, ako som už pri preberaní ocenenia povedal, minimálne
dvesto ľudí by si takéto ocenenie zaslúžilo viac ako ja zato, čo pre
obec spravili alebo robia. Toto ocenenie s vďačnosťou a pokorou
prijímam.
Ak mám povedať niečo o sebe, tak snáď len to, že som rád môjmu
bytiu v tejto obci a že si tu život naozaj užívam.
Pravdepodobne som „dieťa Šťasteny“. Už ako malé dieťa som
počúval rozprávky o kalifovi z Bagdadu, na náboženstve sa učil
o Mezopotámii, o Babylonskej ríši, počúval rozhlasové hry a čítal
Mayovky, Verneovky a rôzne cestopisy. Sníval som o tom všetkom, ale
bol som len dieťa. Čuduj sa svete – o pár rokov som sa prechádzal po
Babylone, cítil rozpálený piesok púšte a v Bagdade voňal orientálne
korenie. Keď už som bol skoro dospelý, s natrčenými ušami som
počúval príbehy starších chlapcov – horolezcov z Nových Košarísk.
Veľmi som túžil zažiť niečo podobné. Mojím snom boli Mont Blanc a
Kilimandžáro. A opäť - o niekoľko rokov som stál na vrcholoch týchto
majestátnych velikánov. Už ako študent som rád pozeral do slnka a
sníval o využití slnečnej energie. A zase neostalo len pri sne. V jednom
roku bola moja firma na montáž slnečných kolektorov najväčšou na
Slovensku.
Mojím ďalším snom bolo poznávať svet. Šťastena opäť dala
o sebe vedieť. Podarilo sa mi navštíviť Japonsko, prechádzať sa po
Čínskom múre, vnímať vôňu sviečok z jačieho masla v Potale, vidieť
na vlastné oči Kumari v Nepálskom Káthmandú, v Bhutáne vystúpiť
do Tigrieho kláštora, zúčastniť sa na slávnosti Policajnej akadémie
v Thajsku, precestovať Malajziu, vidieť Singapur, Hong Kong, navštíviť
Tanzániu, Keňu, Argentínu či Nový Zéland. Nehovorím to preto, aby
som sa chválil, ale preto, aby všetci vedeli, že aj keď som mal niekoľko
ponúk žiť na veľmi pekných miestach sveta, vždy som sa vrátil sem,
domov. Domov je len jeden a ten môj je tu. Tu, kde mám rodinu, tu,
kde mám priateľov a známych, tu, kde sa cítim najlepšie a kde som aj
krátko pracoval na Obecnom úrade.
Naša obec má veľa predností. V prvom rade sme blízko Bratislavy,
máme okolo niekoľko štrkových jazier a na okraji chotára priehradu
a veľtok Dunaj. Máme tu dva kostoly so skvelými kňazmi. Máme

Múry v Babylone, renovované v 20. storočí.

velikánsku základnú školu, niekoľko škôlok, detské ihriská,
štadión s niekoľkými ihriskami, zdravotné a rehabilitačné
stredisko, fitness centrum, niekoľko dobrých autoservisov,
STK, predajňu áut, niekoľko skvelých reštaurácií, pálenicu,
dvoje stavebniny či predajňu hutného materiálu. Máme tu
vynikajúce firmy ako Dobré jablká, Promo Activity, umeleckých
kováčov a pod.
Veď kto má takú možnosť kúpiť si na obed ovocie, ktoré ešte
ráno rástlo na strome. Je takmer neuveriteľné, čo sa podarilo
pracovným tímom. Je malý zázrak, keď vidím pracovníkov
základnej školy s úspechom zvládať takú veľkú školu, alebo
ako ľudia z Promo Activity dokážu v „Jame“ vybudovať za päť
hodín stanové mestečko či zorganizovať kultúrne podujatie.
Veľmi si vážim ľudí, ktorí pre obec niečo urobili, stále robia a
že tu takých máme. Žijú medzi nami významní vedci, lekári,
pedagógovia, športovci, remeselníci, holubári, rybári, včelári,
ale najmä veľa dobrých ľudí.
Doba sa zmenila a z obce, kde sme niekedy žili ako
jedna veľká rodina kopaničiarov, terchovanov, lipničanov a
starousadlíkov sa stalo spoločenstvo ľudí z celého Slovenska.
Pre niektorých to bola len dobrá investícia, niekto hľadal nový
domov a niekto potrebuje len niekde prespať. Nenávratne
sú preč časy, keď na Hlavnej ulici, kde som býval, sme jedli
zabíjačku od októbra do februára, lebo každý sused sa podelil s
každým. Ešteže tu máme Spolok rodákov M. R. Štefánika, kde si
popri pripomínaní tradícií a významných výročí zaspomíname
aj na takéto pekné zážitky a zvyky. Prečo to všetko spomínam?
Pretože okrem kopcov tu máme hádam všetko, pretože
som vďačný za takúto peknú obec, ktorá má svoju históriu,
tradície a že stále napreduje.
Tak jej všetci držme palce a kde môžeme - pomôžme!
Dunajská Lužná je skvelé miesto pre život.
Toľko vyznanie pána Jaroslava NOSKA. Veľká vďaka za Vaše
úprimné slová.
Doplním: pán NOSKO sa často zúčastňuje pre neho
zaujímavých a prínosných prednášok, sympózií či už doma na
Slovensku alebo v zahraničí. Sám je lektorom a prednášateľom,
zanieteným ochrancom prírody a tým aj ľudského zdravia.
Pán NOSKO, prajeme Vám radostný život.
Za spoluprácu Vám ďakuje  Ing. Tatiana Uličná

Veža v Samare, svetový unikát

Zlatá mešita v Bagdade
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ZELENÁ DUNAJSKÁ LUŽNÁ
Milí spoluobčania,
mnohí z vás sa zaujímate o naše ďalšie dielo, ktoré vyrastá na
Lipnickej ulici. Po vybudovaní a sprevádzkovaní Zdravotno-relaxačných centier ZRC1 a ZRC2, sme sa pustili do ďalšieho projektu. Stavebníkom a investorom tohoto diela je naša nezisková organizácia
ZELENÁ DUNAJSKÁ LUŽNÁ, n.o., ktorej sa ako prijímateľovi NFP
z Integrovaného regionálneho operačného programu Európskeho
fondu regionálneho rozvoja, podarilo získať dotáciu na:

ZARIADENIE PRE SENIOROV,
ZELENÁ DUNAJSKÁ LUŽNÁ, N.O.
Je to zariadenie, kde bude poskytované ubytovanie komunitného typu, hlavne pre seniorov našej obce. Celková kapacita je 12
osôb v šiestich dvojposteľových izbách bunkového typu s kúpeľňami, kuchynkami, spoločenskou miestnosťou a ostatnými prevádzkovými miestnosťami na dvoch podlažiach. Objekt má výťah, ktorým
je možné sa vyviezť aj na 3. nadzemné podlažie, na ktorom bude
práčovňa a východ na strechu. Strecha je pochôdzna v celom rozsahu s možnosťou posedenia či už na slniečku alebo pod pergolou,
ktorá zaistí v letných mesiacoch príjemný chládok. Všetky izby a spoločenský priestor budú klimatizované.
Plánované dokončenie sa nám posunulo o niekoľko mesiacov
z dôvodov nedostatku materiálov na trhu, neúmerne dlhých dodacích termínov a navýšenia celkovej ceny diela, ktoré musíme pokryť
z vlastných zdrojov, čo nám tiež urobilo nemalé problémy. Napriek
tomu predpokladáme uvedenie zariadenia do prevádzky na začiatku leta 2022 po úspešnej kolaudácii.
Veríme, že aj toto sociálne zariadenie, prvé v našej obci, bude
slúžiť pre spokojnosť tých, ktorí budú tento typ služby potrebovať.
Ing. Eugen Oltus, riaditeľ neziskovej organizácie

PRAJEME V POKOJNEJ ATMOSFÉRE
PREŽITÉ VIANOČNÉ SVIATKY
DO NOVÉHO ROKU PEVNÉ ZDRAVIE VŠETKÝM VÁM!
Zelená Dunajská Lužná, nezisková organizácia
a
rodina Oltusová

PF

2022

28. OKTÓBER – 103. VÝROČIE VZNIKU PRVEJ ČSR – PRVÝKRÁT AKO ŠTÁTNY SVIATOK
Výročie sme si pripomenuli v príjemnom jesennom slnečnom popoludní pri pamätníčku M. R. Štefánika, v areáli evanjelického cirkevného zboru položením kvetov a slovami predsedníčky pobočky Spolku rodákov M. R. Štefánika: “Tento rok si
prvýkrát môžeme spomenúť na spoluzakladateľov prvej ČSR – M. R. Štefánika, T. G.
Masaryka a E. Beneša, v rámci štátneho sviatku, ktorý bol vyhlásený síce bez pracovného voľna. K sviatku Vám všetkým blahoželám. Pri našom pomyslenom Bradle
im vzdávame česť a úctu aj touto pietnou spomienkou. Areál pred našim kostolom
v nás mnohých pripomína obdobie, kedy aj „kostol“ prijal našich starých rodičov
a rodičov pred 76 rokmi, keď na tieto miesta prišli z podbradlianskeho a podjavorinského kraja, aby im ponúkol lepší a ľahší život.
Nezabúdame však, že 30. októbra sa zišla kultúrna a politická elita a inteligencia
v Martine, aby prijala Deklaráciu slovenského národa, ktorou sa pridala k aktu vyhlásenia prvej štátnosti Slovákov a Čechov.
Nezabúdame ani na našich legionárov, ktorí sa veľkou mierou o našu slobodu
zaslúžili, keď takmer v 105 tisícovej armáde bolo 10 % Slovákov. Ale bolo ich počuť
na každom kroku. Tento fakt uviedol aj autor Ferdinand Vrábel v novej knihe „Vlastenci a hrdinovia – Slováci v prvom odboji, ktorá bola v týchto dňoch prezentovaná.
Nemôžeme zabudnúť ani na občanov obce Mischdorf, ktorých mená sú uvedené na
vedľajšom pamätníku a ktorí sa zúčastnili bojov prvej svetovej vojny. Aj im venujeme
tichú spomienku.“
Komorného stretnutia sa zúčastnili: pán Štefan Jurčík, starosta obce, pani Hanuliaková, prednostka obecného úradu, pán Németh, poslanec Obecného zastupiteľstva, pán biskup v.v. a zborový farár CZ ECAV Miloš Klátik, kaplán katolíckej farnosti
Husovský. Členovia Spolku: pp. Pavelková, Ševčíková, Tesáriková, Fajnor, Nosko.
Stretnutie k danému výročiu bolo komorné v súvislosti so zhoršujúcou situáciou vo
vývoji pandémie covidu 19 a organizátor Spolok rodákov rešpektoval opatrenia pre
zamedzenie jej šírenia.
Oľga Reptová, predsedníčka pobočky Spolku rodákov M. R. Štefánika
foto: A. Tesáriková
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NÁDEJ DO BUDÚCNA
Od malička som bola veľmi cieľavedomá a vždy som chcela vo svojom živote niečo nové vyskúšať a veľa
toho dosiahnuť. Volám sa Janka a mám 24 rokov. Detstvo som prežila bez rodičovskej náruče v domove. Do
Detského domova Michalovce som sa dostala ako päťročná a postupne aj mojich 8 súrodencov. Napriek
tomu, že to nebolo vždy ľahké, naučila som sa v živote vážiť si aj tie najmenšie maličkosti. Posledné štyri roky
žijem v Domovsko-vzdelávacom centre, n.o. v Dunajskej Lužnej a mám stabilnú prácu.
V detstve som bola nesprávne zaradená do špeciálnej (osobitnej) školy internátnej, čo mi neskôr komplikovalo moje pracovné zaradenie sa do života. Som rada, že počas môjho pobytu v
DVC Dunajskej Lužnej som si mohla dokončiť základné vzdelanie a urobiť si rozdielové
skúšky. Moja veľká vďaka patrí pani riaditeľke Základnej školy a všetkým mojim učiteľom.
Momentálne študujem diaľkovo na Strednej odbornej škole – odbor Technicko-administratívny pracovník. Popri štúdiu pracujem v hoteli ako chyžná. Vo svojom voľnom čase chodím pomáhať mojej sestre – dvojičke, ktorá má dvojročnú dcérku a žije
v podnájme v Malackách. Uvedomujem si, že život nie je len o zábave a presadzovaní
sa v kolektíve na úkor ostatných, ale aj o zodpovednosti a plánovaní, ktoré mi pomôže
zvládnuť všetky životné situácie.
Chcela by som si v budúcnosti urobiť vodičský preukaz, zlepšiť sa v anglickom jazyku, a konečne pracovať v práci, ktorá ma baví, a na ktorú sa momentálne svedomito
pripravujem.
Mám aj iné sny, ktoré sa mi možno raz naplnia a to letieť prvýkrát lietadlom k moru
a mať svoju vlastnú rodinu.
S pozdravom a úctou Janka
Dovoľte nám úprimne poďakovať sa pánovi starostovi obce, poslancom obecného zastupiteľstva
ako aj všetkým občanom Dunajskej Lužnej za celoročnú podporu a pomoc.
Prajeme Vám požehnané vianočné sviatky, aby ste ich prežili v zdraví, spokojnosti a radosti v kruhu svojich najbližších.
Mgr. Daniel Mikloško, PhD., zamestnanci a mladí dospelí z DVC                                                           

JESENNÁ ČASŤ SEZÓNY 2021/22 V ČINNOSTI OFK DUNAJSKÁ LUŽNÁ
Napriek stále pretrvávajúcej pandemickej
situácii je výbornou správou oproti minulému
roku 2020, že sa odohrala celá jesenná časť
futbalových súťaží sezóny 2021/22 (až na malé
výnimky). Ako veľmi dobre vieme, v minulej sezóne boli súťaže prerušené na začiatku októbra
2020 (po 10 odohraných kolách) a na jar 2021
sa dohrávalo už len kvôli zachovaniu regulárnosti súťaže zostávajúcich 5 kôl jesennej časti
(podľa súťažného poriadku je súťaž regulárna
odohraním polovice súťažných kôl).
Čo všetko dokázali členovia OFK v jesennej
časti sezóny 2021/22?
Družstvá dospelých –
A mužstvo a družstvo žien
Seniorské A mužstvo (tréner: Marián Janšák, asistent: Imrich Gutléber, vedúci: Ján Kšiňan) prezimuje v strede tabuľky III. ligy skupiny
Bratislava (9. miesto). Počas jesene mali na výkon mužstva vplyv aj početné zranenia niekoľkých hráčov. Je vynikajúce, že do hry sa dostávajú aj odchovanci klubu (Hrančo, Kotrík), ako
aj dorastenci (zatiaľ Janšák, Krč).
Družstvo žien (hrajúca trénerka: Petra Kaiserová, vedúci: Juraj Nagy) podobne ako muži
je v strede tabuľky II. ligy žien (na 5. mieste z
9 účastníkov). Ženy bodovali najmä v domácich
zápasoch.
Mládežnícke družstvá
Tréneri OFK Dunajská Lužná sa v prebiehajúcej sezóne v tréningovom procese a následne
aj v súťažných zápasoch (okrem kategórie U7)
venujú spolu 168 (!) hráčom a hráčkam:

U19 – Starší dorast (tréner: František Kiss,
asistent: Milan Druska): 19 hráčov
U17 – Mladší dorast (tréneri: Dalibor Zaťko,
Martin Vadovič): 13 hráčov
U15 – Starší žiaci (tréner: Miroslav Pipiška,
asistent: Marek Andráš): 19 hráčov a 2 hráčky
U13 – Mladší žiaci (tréner: Ján Hodúr, vedúci: Pavol Adamčiak): 16 hráčov
U11 – Prípravka (tréner: Tomáš Nespešný,
asistent: Miroslav Kepencay): 16 hráčov
U10 – Prípravka (tréneri: Dušan Trnka, Peter Mikula): 16 hráčov
U09 – Prípravka (tréner: Tomáš Nespešný,
asistent: Marko Kotrík): 19 hráčov
U08 – Prípravka (tréneri: Leonard Lukáč,
Miloš Angelovič): 11 hráčov
U07 – Prípravka (tréner: Leonard Lukáč): 15
hráčov
Podľa týždenného tréningového plánu absolvujú družstvá prípravu na súťažné zápasy
podľa kategórií (viac informácií o súťažiach si
možno nájsť na: https://sportnet.sme.sk/futbalnet/).
V priebehu polroka vedenie OFK zabezpečilo reprezentačné súpravy družstiev prípraviek
a žiakov.
Ďalšie aktivity OFK Dunajská Lužná
Nielen pri zápasoch a tréningoch všetkých
družstiev, ale aj pri podujatiach (Oldies party,
Halloweenský večer, Halloweenská prespávačka) poskytovala služby reštaurácia Klubovňa
OFK (prevádzkovaná klubom). V pracovných
dňoch zabezpečuje aj obedové menu nielen
členom OFK.

OFK spolupracuje aj s ďalšími organizáciami v obci – už vyše polroka je v starej tribúne
umiestnené Centrum potravinovej pomoci (realizované Aktívnou Dunajskou Lužnou), ktoré sa
v tomto čase transformuje na „Ostrov pomoci“
Priestory starej VIP boli v jeseni 2021 temer
každý pondelok k dispozícii na stretnutia a aktivity členom Jednoty dôchodcov Slovenska.
Výbor OFK v rámci dobrých vzťahov s vedením TJ Rovinka umožnil seniorskému družstvu
TJ Rovinka odohrať jesenné domáce zápasy na
ihrisku OFK Dunajská Lužná.
Čo čaká OFK Dunajská Lužná v roku 2022
Okrem najbližšej zimnej tréningovej prípravy, ktorá veríme, že aspoň v upravenej forme
(napr. v osobitných sektoroch ihriska) začne
januárom 2022, po súťažných zápasov jarnej
časti sezóny 2021/22 bude všetko v klube smerovať k podujatiu: „Oslavy 100 rokov futbalu v
Dunajskej Lužnej“ v dňoch 25. – 26. júna 2022
(naplánované je aj vydanie knižnej publikácie –
pamätnice tohto jubilea).
PaedDr. Juraj Jánošík, prezident OFK
Marián Janšák, športový riaditeľ OFK
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MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V BOXE

SÚSTREDENIE BOXERIEK V ČESKU

V dňoch 13. a 14. novembra sa konali majstrovstvá Slovenskej republiky v boxe
žiakov a mladšieho dorastu, ktoré sa konali v Holíči.
Boxerka z nášho obecného klubu Linkabox-SK Sophia Brettschneider mala najvyššie ambície. Chcela získať titul aj v mladšom doraste, keďže v starších žiačkach ho
získala na predchádzajúcich majstrovstvách. Mala to však neplánovane ťažšie, keďže
v jej váhe nemala súperku. Išli sme teda o váhovú kategóriu vyššie, kde jej súperky
mohli mať aj o 7 kg viac. V sobotňajších bojoch sa prebojovala do nedeľňajšieho finále. Finálový boj zvládla výborne a stala sa dvojnásobnou majsterkou Slovenska.
Chceme poďakovať všetkým, ktorí nám podali pomocnú ruku, v prvom rade starostovi a poslancom našej obce, pani riaditeľke ZŠ a ľuďom pod jej vedením a v neposlednom rade aj tým, ktorí nám fandili. Vážime si to.
Veľká vďaka patrí aj samotnej boxerke, ktorá bez váhania vzorne reprezentovala
náš klub a obec. Víťazstvá naozaj neboli zadarmo a podarili sa aj vďaka jej technickej
vyspelosti.
za Linka Box Alois Linka a Ivan Fajnor ml.

V prvý októbrový víkend sa konalo v hoteli Olympionik
v Mělniku v Českej republike sústredenie boxeriek za účasti
časti slovenskej a českej reprezentácie. Spolu s nimi sa jej zúčastnila aj boxerka z nášho klubu Linkabox-SK Dunajská Lužná
Sophia Brettschneider. Pod „krídlami“ trénera Sväta Todorova
tam bola zbierať skúsenosti na medzinárodnej a „reprezentačnej” úrovni.
Ivan Fajnor ml.
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NOVÉ
ZÁŽITKY Z JEDLA
ČOSKORO

F O O D AT E L I E R

Slnečnicová 1, Rovinka
www.sushi-ya.sk

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

Predať či
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