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Čas príhodný na nový začiatok ...

Milí priatelia, susedia známi aj neznámi, keď píšem tieto riadky, vonku je ešte
tá striedavo mrznúca a mäknúca snehová
kaša, ktorá pripomína, že počasie má právo na vrtochy. Predsa už stále častejšie
mnohí myslíme na ten omamne krásny
jarný vzduch, ktorý zvestuje novú príležitosť prírode aj ľuďom. Je možno zaujímavé pripomenúť, že v kultúre viacerých národov sveta je práve toto jarné novoročie
oslavované ako každoročný nový začiatok. To, že oficiálne máme už tretí či štvrtý
mesiac roka, keď sa v našich klimatických
podmienkach striedajú ročné obdobia
a začína nová jar, spôsobili až úradnícke postupy. V ustaľovaní dátumu nového
roka bola značná variabilita. My sme sa
stali dedičmi tých rozhodnutí, ktoré v Rímskej ríši viac ako 150 rokov pred naším
letopočtom ustálili tento deň, významne
súvisiaci aj s výberom daní, na 1. január.
Príroda však so svojím znovuzrodením
čaká, aspoň kým nastane mesiac, ktorý
je pomenovaný tiež podľa rímskeho božstva – boha vojny, ale aj roľníckych prác
– Marsa, marec. Jar je naliehavá v agrotechnických termínoch, o zvrchovanom
čase svedčí aj úslovie, že „na Jozefa už
aj vdovicin pluh ide orať“. Veci treba vykonať, keď im je čas – keď sa nám pred
očami odohráva, v židovsko-kresťanskej
tradícii s Veľkou nocou spojené znovuzrodenie, vzkriesenie s novou nádejou na
nové ciele i úspechy v ich dosiahnutí...
A čím je poznačený ten nový, v občianskom zmysle už bežiaci rok, ktorý si
práve oblieka jarné rúcho? Zdanlivo osudovými v našej krajine boli roky končiace
na „8“-ičku. I tu je však čas na zmenu –
tento rok, končiaci na ,,3“-ku, má v sebe
obrovský potenciál na oslavu. Je rokom
1150. výročia kresťanskej a kultúrnej
cyrilo-metodskej misie. Ak rozmýšľame
o svojej identite a vlastenectve, s týmto
dedičstvom môžeme hrdo svietiť medzi
európskymi hviezdičkami.
Výročie má aj iný náš hrdina, trochu
pokračovanie na 2. strane
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kontroverzný, politicky využívaný i zneužívaný, a predsa v duchu tradície oslavovaný – Juraj Jánošík. 400 rokov uplynulo od jeho popravy a jeho súdny spis
je dávno zabudnutý. Mal vtedy 25 rokov
a ľudia si ho pamätali, piesne o ňom
spievali, povesti rozprávali, básnici ho
veršami opriadali, nie pre jeho (v podstate v tom čase) bežné prehrešky, lež
preto, že bol symbolom vzdoru, čohosi,
čoho predsa nie je každý schopný. Postaviť sa proti moci..., no a v našej obci
ho treba pripomenúť zvlášť – ako krajana, rodáka, ktorý svojím menom sprevádzal povojnových prisťahovalcov z vojnovými udalosťami vypálenej Terchovej
do ich nového domova v našej obci.
V neposlednom rade s novou jarou
je čas pripomenúť si 20 rokov, ktoré
sociológovia a demografi označujú ako
periódu života jednej generácie. Tých
uplynulých 20 rokov novej generácie,
novej štátnosti našej krajiny. Nie všetci
sme jej chceli rovnako veriť, nie vždy si
činy politikov v ich rámci zaslúžili oslavu
– vždy je však čas na nový začiatok, novej generácie, niekedy i nového vzdoru,
ale i nových kultivovaných a kultúrnych
počinov. Krásnu novú jar prajem...
Prof. PhDr. Marta Botíková, CSc.

Milí spoluobčania,
v uplynulých mesiacoch sa nahromadilo množstvo problémov, ktoré ako
keby doposiaľ neboli alebo sa im nedostávalo dostatočnej pozornosti. Tieto
nedostatky však nie sú nové, pretrvávajú viac rokov. Vo všetkom je potrebné
určiť priority v správnom čase a potom
tomu prispôsobiť potrebné kroky formou
zámeru, investičného plánu či obecného rozpočtu. Som vo funkcií dva roky,
počas ktorých nabádam obecné zastupiteľstvo k spoločnému programovému
vyhláseniu, ktorému by sme následne
dali priority a prispôsobili finančné možnosti. Zatiaľ bez záujmu. Nemôžeme sa
donekonečna „hrať na svojom piesočku“, obec treba ponímať ako celok a tak
ju aj riadiť.
Materská škola mimoriadne skloňovaná hlavne v mesiaci december,
kedy OZ svojím uznesením zrušilo verejné obstarávanie na dodávateľa realizácie výstavy novej MŠ s kapacitou 80
detí. Ako to bolo? Obec zabezpečila
kompletné vypracovanie projektovej
dokumentácie až po stavebné povolenie. Nato zabezpečila verejné obstarávanie, ktoré v mesiaci december bolo
v poslednej fáze. Hodnota diela bola
približne 1 100 000 eur. Pochopiteľne,
že na takúto investíciu by bolo potrebné vziať úver, ktorý musí OZ schváliť,

ale neschválilo. Po dôkladne finančnej
analýze obecného ekonóma, hlavného
kontrolóra obce a finančnej komisie sa
dospelo k záveru, že obec bude musieť
splácať úver v horizonte viac ako 15 rokov vo výške 80 – 100 tis. eur ročne,
čo by celkom ochromilo zrejme všetky
investičné akcie na dĺžku uvedeného
obdobia. Následne OZ pozastavilo pokračovanie realizácie novej škôlky.
Súčasná kapacita troch škôlok zriadených obcou je 167 škôlkarov a je už
prekročená. Nebolo prijatých 65 detí.
Predpokladám, že podobný scenár sa
bude opakovať i v novom školskom
roku. Aj z týchto dôvodov boli sprísnené
kritériá na prijatie. Obec ako zriaďovateľ
nemá kompetencie zasahovať do výberového a vzdelávacieho cyklu.

Máme päťtisíceho občana!
Naša obec prekročila koncom januára magickú hranicu 5000. občana. Podľa
dostupných informácií je v Bratislavskom
samosprávnom kraji 66 obcí. Z toho sú
len tri obce s počtom obyvateľov 5000 a
viac. A aj to v našom seneckom okrese Ivanka pri Dunaji, Bernolákovo a Dunajská
Lužná. V rámci republiky sme dokonca počtom obyvateľov väčší ako naše najmenšie mestá, napr. Modrý Kameň, Dudince,
Spišská Stará Ves a ďalšie.
Mnohé obce s podstatne väčším počtom obyvateľov sa však nechcú stať
mestom. Toto rozhodnutie je mnohokrát
zdôvodnené lepším prístupom obcí keurofondom. A platí tiež aj ľudový názor, že
„lepšie je byť najväčšou dedinou ako najmenším mestom“.
Štatút mesta môžu obce získať, ak
majú viac ako 5000 obyvateľov, k tomu
schopnosť zabezpečovať niektoré vybrané služby aj pre svoje okolie a, samozrejme, dopravné spojenie s blízkymi obcami.
Získanie štatútu mesta je pre obec vecou

prestíže. Nesie to svoje výhody, ale aj nevýhody. Mestá sa usilujú dosiahnuť lepšiu vybavenosť, lepšiu infraštruktúru, čo
následne vytvára väčšiu potrebu financií.
Pokiaľ však je ale obec tak blízko veľkého
mesta, ako je to v prípade našej Dunajskej
Lužnej, oslabuje to motiváciu byť mestom.
Možno raz ......
Dňa 28. januára 2013 privítal starosta
obce pán Štefan Jurčík na obecnom úrade našu 5000. občianku – pani Moniku
Sýkorovú. Z rúk štatutára obce si prevzala
Pamätný list obce Dunajská Lužná spolu
s gratuláciou a kyticou. Stať sa na krátku
chvíľu stredobodom pozornosti so zábleskami fotoaparátu nie je síce sláva na červenom koberci či potešujúca peňažná výhra v stávkovej hre, ale aj napriek tomu to
pani Moniku potešilo a príjemne prekvapilo. Fotografia tomu nasvedčuje. Tak nech
sa darí novej významnej občianke spolu
s jej rodinou nažívať v obci vo všeobecnej
spokojnosti.
-JV-
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takto môže vyzerať aj naša nová materská škola školskom obvode do ZŠ v Du-

Riešení je niekoľko. No najschodnejšie, ktoré som už rozpracoval, vám
chcem aj touto cestou priblížiť. Obec už
začala rokovania s firmou, ktorá je dodávateľom tzv. modulových prvkov, slúžiacich na budovanie alebo rozširovanie
školských a predškolských zariadení.
Uvedený projekt je možné prispôsobiť
individuálnym požiadavkám. Je to plnohodnotná certifikovaná stavba schválená hygienikom. Životnosť sa odhaduje
na viac ako 40 rokov. To, čo je pre obec
v danej situácií mimoriadne zaujímavé,
sú dve veci. Cena a dĺžka realizácie.
Cena na kapacitu 50 – 60 detí, podľa náročnosti projektu, by sa mala pohybovať
okolo 250 – 300 tis. Eur. Je tu možnosť
splácania lízingovou formou, ktorá sa
javí v danom prípade najvýhodnejšia.
Od podpisu zmluvy s dodávateľom po

samotnú realizáciu je časový horizont
dva max. tri mesiace. Osobne verím, že
túto myšlienku si poslanci OZ osvoja. Je
realizovateľná. V tom prípade, by sme
reálne v septembri mohli otvoriť priestory
nového predškolského zariadenia.
Základná škola je len prirodzeným
prepojením predškolských zariadení.
Kapacita miestnej ZŠ je približne 380
žiakov. Skutočný stav je 550 žiakov. Kapacity sa obci v úzkej spolupráci s vedením ZŠ podarilo riešiť na margo zrušenia
špeciálnych učební, využitím a prestavbou nových priestorov a vysťahovaním
časti ZUŠ do MKS. Toto riešenie je však
krátkodobé, nakoľko demografický vývoj poukazuje, že v horizonte siedmich
rokov bude ročný nárast vyrovnaný, približne o 90 detí ročne len z Dunajskej
Lužnej. Na základe zmluvy o spoločnom

najskej Lužnej chodia aj žiaci
z obce Rovinka od 6. ročníka
a z obce Miloslavov od 5. ročníka. S inými obcami zmluva nie
je uzatvorená. Celkovo stav detí
z iných obci predstavuje podiel
približne 37%.
Riešenie nie je jednoduché,
ale možné. Po dvojročnej snahe
o získanie podpory na investície zo strany štátnych inštitúcií
sa výsledok rovná nule. Spoločne so starostami okolitých obcí sme
absolvovali množstvo rokovaní dotknutých orgánov štátnej správy BSK, OŠU,
MŠ. Poslednú iskierku nádeje na úspech
,,sfúkol“ hovorca ministerstva školstva,
keď verejne v televízii vyhlásil, že štát
nebude investovať do výstavby nových
ZŠ, keďže je to originálna kompetencia
obcí. Tu by bol priestor na polemiku.
Nové zrekonštruované a zateplené školy na východe krajiny zívajú prázdnotou,
ich obyvatelia chodia za prácou do okolia Bratislavy. Je len pochopiteľné, že tu
chcú bývať a mať možnosť umiestniť deti
do školských zariadení. Tento proces
obce nezapríčinili. Kompetentné orgány
štátnej správy sa 10 rokov tvária, ako by
sa nič nedialo.
Opatrenie, ktorým môžeme zabezpečiť povinnú školskú dochádzku pre deti občanov Dunajskej
Lužnej, je rýchle, ale bolestivé.
Zrušenie spoločného školského obvodu. Týmto riešením uspokojíme potreby obce
na niekoľko rokov. Pochopiteľne, pridáme starosti okolitým
obciam, ktorých deti navštevujú
miestnu ZŠ. Tu v plnej miere
platí „výnimočné stavy, vyžadujú výnimočné riešenia“.
Zimná údržba miestnych komunikácií je úzko spätá s vlastníckymi vzťahmi. Tento rok bol výdatný na snehovú
nádielku a riadne preskúšal trpezlivosť
občanov. Obec má na zimnú údržbu
miestnych komunikácii zmluvný vzťah
s tunajším poľnohospodárskym družstvom. V rámci možnosti bola situácia
zvládnutá, keď v kritických dňoch pracovali súčasne 2-3 mechanizmy 8 až 10
hodín denne. Problém nastal v momente, keď sa neudržiavali súkromné komunikácie. V okamihu sa na úrad vzniesla
spŕška kritiky, vulgarizmov a pod. Chcem
len objasniť, že obec v zmysle zákona
nemôže investovať do súkromného majetku. Neobstojí ani argument platenia
komunálnych dani. Tie sa môžu používať
výlučne na prevádzku obce a obecného
majetku. Za udržiavanie komunikácií je
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vždy zodpovedný majiteľ. Nie je pravdou, že obec sa bráni preberať takéto komunikácie do vlastníctva. Obec sa bráni
tomu, aby preberala majetok, do ktorého
treba okamžite investovať alebo nie je
skolaudovaný či nemá náležité revízne
správy. Majetok preberá ako celok, napr.
komunikáciu s pozemkom, chodníkom,
verejným osvetlením, trvalým dopravným značením a pod. Taktiež OZ prihliada aj na počet prihlásených občanov na
trvalý pobyt v danej lokalite. Odovzdanie
diela do majetku obce je v prvom rade na
ochote a úsilí majiteľa a na akceptovaní
uvedených podmienok.
Investičné akcie v roku 2013 majú
tiež svoje miesto v obecnom rozpočte. Nesporne sú to činnosti, o ktoré sa
všetci zaujímame najviac. Žiadalo by
sa investovať omnoho viac, ako máme
rozpočtované. Aj tu však platí: „Zakrývaj
sa takou perinou, na akú máš.“ Spomeniem len zopár najväčších investičných
výdavkov, ktoré by sme chceli v tomto
roku realizovať:
– rekonštrukcia komunikácie Pri
hrádzi (od Kováčskej ulice)
– vybudovanie Tehelnej ulice
– celková rekonštrukcia domu
smútku v Nových Košariskách
– rekonštrukcia chodníkov hlavne
v časti Nová Lipnica
V prípade, že by obec dostala dotácie, bolo by možné začať celkovú rekonštrukciu parku M. R. Štefánika v predpokladanej hodnote 800 tis. eur.
Vážení spoluobčania – priatelia, je
mnoho vecí, ktoré sa dajú robiť lepšie aj
lacnejšie. Je to o vzájomnej komunikácií.
Každý dobrý nápad privítame a v rámci
možnosti a kompetencie obce ho budeme aj realizovať. Nestačí poukázať
na neduhy v obci alebo konštatovať, čo
je zlé. Treba hľadať spôsob, ako sa dá
urobiť náprava. Neúspešné sú opatrenia na dlhodobo pretrvávajúce dopravné
zápchy, kosenie pozemkov v súkromnom vlastníctve či nekontrolovaný pohyb
psov....
Verím, že príchodom jarných mesiacov nám slnečné lúče dodajú energiu, že
spoločným umom a silami vyriešime
naše spoločné problémy. Funkcia v samospráve sa dá zodpovedne vykonávať
len v tesnej súčinnosti s občanmi. Som
presvedčený, že tomu tak bude aj v nasledujúcom období.
Želám vám príjemné prežitie veľkonočných sviatkov v kruhu rodiny a blízkych priateľov.
S úctou
Štefan Jurčík, starosta obce
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Uznesenia a dokumenty obecného zastupiteľstva
Vážení spoluobčania, prinášame Vám výber z najdôležitejších
uznesení a dokumentov schválených OZ za obdobie november
2012 až január 2013.
Uznesenie č. 2012/12-08 zo dňa 27. 11. 2012
OZ ukladá OcÚ vypovedať zmluvu so súčasným prevádzkovateľom cintorínov a pripraviť v súčinnosti s komisiou ŽPaVP podklady pre verejné obstarávanie na nového prevádzkovateľa.
Uznesenie č. 2013/13-03 zo dňa 12. 12. 2012
OZ nesúhlasí, aby si obec Dunajská Lužná brala úver z komerčných bánk na výstavbu MŠ Dunajská Lužná – Nová Lipnica, a to
z dôvodu nepriaznivej finančnej situácie v rozpočte obce.
OZ ukladá OcÚ, aby zrušil obstarávanie na dodávateľa stavby
MŠ Nová Lipnica z nedostatku finančných prostriedkov v rozpočte obce a výstavbu MŠ odložil na obdobie, kedy sa situácia
v rozpočte obce zlepší.
Uznesenie č. 2013/13-04 zo dňa 12. 12. 2012
OZ schvaľuje Rozpočet obce na rok 2013 ako vyrovnaný.
Bežný rozpočet:
v príjmovej časti vo výške 2 485 552,- €
vo výdavkovej časti vo výške 2 472 064,- €
Kapitálový rozpočet:
v príjmovej časti vo výške 411 203,- €
vo výdavkovej časti vo výške 1 423 242,- €
Finančné operácie:
v príjmovej časti vo výške 1 012 426,- €
vo výdavkovej časti vo výške 13 875,- €

Uznesenie č. 2013/01-04 zo dňa 29. 01. 2013
OZ schvaľuje uzatvorenie zmluvy o súčinnosti medzi obcou
a o.z. Omapo na prepravnú službu, sociálny taxík na rok 2013.
Uznesenie č. 2013/01-12 zo dňa 29. 01. 2013
OZ schvaľuje Plán zasadnutí OZ v 1. polroku 2013 vždy v utorok
od 17,30 h: 29.01.2013, 26.02.2013, 26.03.2013, 30.04.2013,
28.05.2013, 25.06.2013
V tomto období boli prijaté dôležité dokumenty:
VZN č. 11/2012 o určovaní súpisných a orientačných čísiel na
území obce Dunajská Lužná
VZN č. 12/2012 o dani z nehnuteľnosti
VZN č. 13/2012 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými
stavebnými odpadmi
VZN č. 14/2012 o miestnych daniach
VZN č. 01/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na
žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka
školských zariadení so sídlom na území obce Dunajská Lužná
Všetky uznesenia zo zasadnutí OZ nájdete na web stránke obce
www.dunajskaluzna.sk v časti Dokumenty OZ. V prípade, že nemáte prístup na internet, môžete sa v tejto záležitosti obrátiť na
pracovníkov obecného úradu.
-JV-

Doprava na železničnú stanicu
v Nových Košariskách –
bilancia po štyroch mesiacoch
Na základe výsledkov ankety
(r. 2011) obec od 01.10.2012 zabezpečuje prostredníctvom autobusového prepravcu, spoločnosti Slovak Lines, a. s., dopravu na trase Dunajská
Lužná – železničná stanica Nové Košariská. Obec túto dopravu financuje
mesačne čiastkou 900,00 eur, vďaka
čomu môžu občania využiť zníženú
cenu cestovného 0,10 €.
Napriek tomu, že v ankete prejavilo záujem o každodenné využívanie
autobusovej dopravy na železničnú
stanicu v Nových Košariskách 106
ľudí, v mesiaci október ju využilo 211 osôb, v novembri 158 osôb,
v decembri 69 osôb a v januári len
17 osôb. Od spustenia dopravy bolo
maximálne obsadenie autobusu 13
osôb. Za uplynulé dva mesiace záujem o dopravu prudko klesol, a to
najmä z dôvodu pretrvávajúcej neprejazdnosti ciest v rannej dopravnej
špičke. Celkovo za obdobie štyroch
mesiacov sa v štyroch autobusových
spojoch v priebehu jedného dňa odviezlo v priemere spolu 6 ľudí.

Z dôvodu, že doprava na železničnú stanicu je aktuálne ekonomicky nevýhodná, obec uvažuje o jej
zrušení.
Možnosť využiť vlakovú dopravu je aj zo železničnej stanice v Miloslavove, kde zastavuje bežný
autobusový spoj („miloslavovský
autobus“) s odchodom zo zastávky v Nových Košariskách o 05.53
hod. a s príchodom na železničnú stanicu v Miloslavove o 06.00
hod. Odchod vlaku do Bratislavy
je o 06.07 hod. Opačným smerom,
vlak s odchodom z hl. stanice ide
o 15.22 hod., príchod do Miloslavova je o 15.53 hod., odchod autobusu do Dunajskej Lužnej o 15.55
hod..
Obec bude so spoločnosťou Slovak
Lines, a. s. naďalej rokovať o ďalších
možnostiach zabezpečenia dopravy
na železničnú stanicu v Miloslavove
a v Nových Košariskách.
Viera Dikošová, OcÚ

OZNAM
Vážení spoluobčania,
v záujme zlepšenia komunikácie a zabezpečenia aktuálnej informovanosti občanov Dunajskej
Lužnej o dianí v obci, schválených
VZN a pod., si Vám dovoľujeme navrhnúť možnosť rozšírenia poskytovania informácií priamo na na Vašu
e-mail adresu, ktorú nám môžete
zaslať na info@dunajskaluzna.sk.
V prípade, že máte záujem byť
osobitne informovaní o pripravovaných podujatiach v Miestnom kultúrnom stredisku v Dunajskej Lužnej,
môžete Vašu e-mailovú adresu zaslať na jana.valasikova@dunajskaluzna.sk.
Zároveň Vás týmto ubezpečujeme, že nami získaný e-mail adresár
neposkytneme žiadnym iným subjektov a nebude použitý na iný účel.

-JV-
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Pravda a mýty o výstavbe materskej škôlky
Vážení spoluobčania, dlhodobým problémom našej obce je výstavba materskej školy,
resp. rozšírenie jej kapacity. Vzhľadom k tomu,
že sa šíria rôzne dezinformácie o zrušení výstavby MŠ a niektorí poslanci sú osočovaní za
svoj postoj k danému problému, rozhodol som
sa uviesť názor na riešenie problematiky MŠ,
ktorý je samozrejme odlišný od autorov týchto
mýtov. Považujem za nutné uviesť toto stanovisko i z toho dôvodu, že som bol navrhovateľom uznesenia, ktorým bola pozastavená výstavba MŠ. Záver nech si spraví občan sám.
Vzhľadom na nepriaznivú situáciu vo financovaní obcí ako aj na krízu v eurozóne a tým
neistý stav v budúcom období sme sa v komisii
pre rozpočet, financie a eurofondy zaoberali touto situáciou. Mali sme podklady k prípadnému
čerpaniu úveru z VÚB, podklady od obce ako
i detailne rozpracované stanovisko hlavného
kontrolóra. Záver komisie v mesiaci novem-

ber 2012 bol, aby si obec nevzala úver v tak
vysokej výške a aby prebiehajúce verejné obstarávanie na dodávateľa stavby bolo zrušené.
Podotýkam, že išlo o čiastku vyše 1 milióna
eur. Následne som rokoval so starostom obce
o danom probléme a rozhodol som sa predložiť na decembrové zasadnutie OZ uznesenie,
ktorým by sa pozastavila výstavba MŠ a zrušilo verejné obstarávanie, pretože v opačnom
prípade by obec musela uzavrieť zmluvu s víťazom i keď neboli zabezpečené financie na
výstavbu. Následne v mesiaci december bolo
toto uznesenie prijaté. Spustila sa vlna kritiky
na hlavu tých, ktorí podporili prijatie tohto uznesenia. Šírili sa dezinformácie, že sme proti materskej škole. Aby sa tomu čiastočne zabránilo,
navštívil som spolu s Dr. Jánošíkom riaditeľku
MŠ a osobne ju o tejto záležitosti informoval.
Súčasne sme načrtli i nové riešenia. Čas nám
dal za pravdu. Hospodárenie obce za rok 2012
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skočilo v strate. Bolo nutné hľadať úspornejšie
riešenia. Týmto riešením je výstavba MŠ formou
tzv. modulárnych výrobkov ComfortLine M3.
Osobne som v minulom týždni rokoval s dodávateľom a cena pre výstavbu MŠ s kapacitou 50
detí je okolo 200 000 eur. Myslím, že to je cesta,
ktorou sa následne vydáme a som presvedčený,
že od septembra 2013 budú nové priestory pre
deti k dispozícii.
Takáto je pravda o riešení situácie v MŠ
a dôvodoch dočasného pozastavenia výstavby.
Osobne sa nevyhýbam kritike, ak je oprávnená.
Avšak ak ide o financie, treba byť veľmi opatrný
a nepretláčať názor len silou. Nechcem, aby sa
zopakovala situácia z rokov 2006 a 2007, keď
niektorí z poslancov, ktorí sú v obecnom zastupiteľstve viac volebných období, svojím hlasovaním spôsobili, že obec čelí exekučnému konaniu
a v súčasnej situácií musíme hľadať možnosti
ako tomu zabrániť.
Ing. Milan Lodňanek
predseda Komisie pre rozpočet,
financie a eurofondy

Je nová materská škola prioritou a cieľom našej obce?
Pravdepodobne len obyvateľov a mladých
rodín, orgány obce majú iné zámery.
Už niekoľko rokov (ešte z minulého volebného obdobia) je mojou snahou riešiť zúfalú nedostatočnú kapacitu obecnej MŠ výstavbou novej
budovy. Opakovanými ukladacími uzneseniami
OZ sa postupne pomaličky podarilo zabezpečiť
prostredníctvom OcÚ a starostu najskôr projektovú dokumentáciu, neskôr územné rozhodnutie
a niekoľkoročná príprava bola korunovaná právoplatným stavebným povolením a položkovým
rozpočtom stavebných prác. Každodenne, ako
súdna znalkyňa ohodnocovania nehnuteľností,
som konfrontovaná so situáciou mladých rodín,
ktoré po vyriešení bývania s celoživotnou hypotékou na krku, riešia priam existenčné otázky,
keď jeden z rodičov nemôže ísť do zamestnania, prípadne musia platiť súkromnú MŠ. Preto
v stavebnej komisii sme ešte dňa 15. 11. 2011
opäť navrhli: ,,Komisia predpokladá zníženie
skutočných nákladov na realizáciu MŠ zabezpečením dodávateľa stavebných prác elektronickou aukciou. Komisia upozorňuje, aby boli
prijaté opatrenia na zamedzenie neopodstatneného dodatočného navýšenia ceny diela. Treba
pripraviť kvalitnú zmluvu o dielo na pevnú cenu,
zabezpečiť kvalitný dozor investora. Komisia
odporúča urobiť prieskum trhu na poskytnutie
úveru na stavbu materskej školy, predbežne
určiť ročnú splátku úveru. Zabezpečiť stavebné
povolenie uložené obecnému úradu obecným
zastupiteľstvom. Komisia navrhuje výstavbu
MŠ Nová Lipnica zapracovať do rozpočtu
obce“.
Konečne OZ schválilo začatie verejného
obstarávania na zhotoviteľa diela a tento cieľ sa
začal zreálňovať, ale len do „slávnostného“ decembrového zastupiteľstva 2012, kde bez vedomia piatich poslancov a rodičov práve zúčastnených na vianočnej besiedke škôlkarov, navrhol predseda finančnej komisie p. Lodňánek do
programu OZ (bez predchádzajúceho zverejnenia) zrušenie verejného obstarávania na MŠ
a zákaz zobrať úver z dôvodu nevyhovujúcej
finančnej situácie. Zbytočné boli argumenty, že
sme sa ani nepokúsili nájsť prostriedky na splácanie úveru v rozpočte, že je to o stanovení
priorít a cieľov obce a o efektívnom čerpaní
rozpočtu. Ak využijeme zostatky finančných

prostriedkov z minulých rokov, financie z plánovaného predaja majetku obce, návra tné
zdroje financovania (úver), prípadne prebytky
bežného rozpočtu v príslušnom rozpočtovom
roku, keď sa úver bude splácať, znížime úverové zaťaženie obce na únosnú mieru. Bez relevantnej finančnej analýzy poslanci Lodňánek,
Rigó, Németh, Muráň, Šesták a Jánošík zrušili
VO na MŠ, bez vedomia obyvateľov, ktorých sa
to najviac týka. (Bod programu OZ schválili až
na zasadnutí bez predchádzajúceho zverejnenia). Kým naši škôlkari dotancovali na vianočnej
besiedke, zhasla nádej na výstavbu dlhodobo
pripravovanej MŠ. Paradoxom je, že ešte na
tom istom OZ na návrh opäť predsedu finančnej komisie, zvýšili poslanci plat starostovi obce
a pridelili hlavnému kontrolórovi max. odmeny
30 % ku každému platu za rok 2012, napriek
údajnej nepriaznivej finančnej situácii obce.
Teraz v číslach: Obec vynaložila nemalé financie v tisícoch eur na projektovú dokumentáciu, niekoľko rokov vybavovala povolenia . Rozpočtované náklady aj s príjazdovou komunikáciou, parkoviskom, napojením na technickú infraštruktúru, oplotením, sadovými úpravami boli 1 012 426 eur pri úžitkovej ploche
budovy 890 m2, zastavaná plocha 537 m2.
Samotný hlavný objekt navrhnutý z tradičných
materiálov (murovaný) je rozpočtovaný na 819
000 eur. Objektívnou súťažou dodávateľa môžeme počítať so znížením skutočných nákladov
o 15 – 20 %, teda približne na 800 000, objekt
na 656 000 eur. Zostatok finančných operácií
za rok 2012 je približne 200 000 eur, ktoré sa
po schválení môžu použiť na spolufinancovanie. Tým by sme úverové zaťaženie znížili na
600 000 eur. Osobne som bola na rokovaní
v bankách a podarilo sa mi dohovoriť vo VÚB,
a.s., že v prípade predaja obecných pozemkov
môžeme predčasne splatiť úver bez akejkoľvek
pokuty za predčasné splatenie úveru, čím by
sme opäť znížili úverové zaťaženie obce na asi
400 000 eur. Z ďalšieho predaja pozemkov by
sa mohol úver opätovne znižovať. Prípadne je
možné dojednať za určitých podmienok aj dlhšie obdobie splácania ako 10 rokov.
Starosta obce nás od januára informuje o alternatívnom veľmi lacnom modulovom kontajnerovom riešení MŠ(unimobunky), avšak kon-

krétna ponuka nám nebola predložená, a preto
k efektívnosti sa nebudem vyjadrovať. Nech už
zvíťazí ktorákoľvek alternatíva, všetky upokojujúce sľuby, že sa situácia vyrieši, sú prázdnymi
rečami, kým do rozpočtu obce nezapracujeme
financovanie MŠ a nenájdeme zdroje krytia
realizácie. Napriek stanovisku stavebnej
i školskej komisie ešte z roku 2011- zapracovať finančné krytie MŠ do rozpočtu obce, sme
dostali návrh rozpočtu z obecného úradu na rok
2013, v ktorom sa počíta s kapitálovým príjmom
z predaja ostatných pozemkov a pri telefónnej
ústredni, ale kapitálové výdaje sú plánované
na cestu Tehelná, chodník Orechová, vzduchotechnika v školskej jedálni. Síce medzi kapitálovými výdajmi ostala aj MŠ vo výške 1 012 426
eur, ale tie mali byť kryté z úverových zdrojov,
čo však spomínaným decembrovým uznesením bolo zakázané.
Preto pre zabezpečenie realizácie MŠ som
na včerajšom zasadnutí OZ navrhla uznesenia,
aby sa zostatok finančných operácií po vyrovnaní hospodárenia v roku 2012 vo výške
198.864 eur účelovo viazali na výstavbu novej materskej školy („za“ hlasovali pp.Takáčová, Tesárik, Georgiev, Solař, Fehér, Jánošík),
aby finančné prostriedky z predaja pozemkov pri telefónnej ústredni boli poukázané
a vedené na existujúcom účelovo viazanom
účte na výstavbu MŠ („za“ hlasovali pp. Takáčová, Tesárik, Solař, Fehér, Rigó, Jánošík).
Ak starosta obce nepozastaví výkon týchto
uznesení ako zjavne nevýhodné pre obec, bolo
by zabezpečené spolufinancovanie z vlastných
zdrojov a úverové zaťaženie znížené na únosnú mieru. Ešte treba zrušiť zákaz úverovania
a obnoviť verejné obstarávanie na zhotoviteľa
stavby, až potom môžeme začať reálne sľubovať novú MŠ. Konečné rozhodnutie padne
až po schválení programového rozpočtu obce
(v marci na zasadnutí OZ).
Nuž, každý máme iné priority. A vy, daňoví
poplatníci, viete ako nakladá s vašimi financiami obec? Zaujíma vás to?
Ing. Eva Takáčová,
poslankyňa OZ,
predsedníčka stavebnej komisie
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Program žiakov ZŠ zavŕšil 50 rokov úspešnej práce
Vo štvrtok 28. februára sa dav žiakov, rodičov a hostí
zišiel v priestoroch MKS, aby si spoločne pripomenuli 50
rokov, ktoré generácie detí od otvorenia súčasných budov
školy v šk. roku 1962/1963 prežili v našej Základnej škole
Dunajská Lužná.
Po úvodných slovách riaditeľka školy v krátkej prezentácii
formou fotografií stručne načrtla históriu školy, jej premeny
a najúspešnejšie podujatia počas posledných 10 rokov. Po
prezentácii mažoretky odovzdali bývalým riaditeľkám a štatutárnym zástupcom kvety ako poďakovanie za rozvoj školy
v posledných desaťročiach. V prvých radoch sedeli medzi
hosťami aj pedagógovia, ktorí odišli priamo z našej školy
do dôchodku. Iste by si zaslúžili našu pozornosť i všetci učitelia a vychovávatelia pôsobiaci v učiteľskom kolektíve, no
v priebehu rokov sa ich vystriedalo na pôde školy veľmi veľa
a kapacitné možnosti MKS pri takej masovej akcii nám nedovoľovali pozvať na oceňovanie všetkých.

ramanovi pánovi Rudolf Urcovi, ktorý počas celého večera zachytával atmosféru akadémie, firme Q 99 za poskytnuté profesionálne osvetlenie a Michalovi Brnovi za inštaláciu svetiel na
javisku, firme Dobré jablká a Bonifructi za ovocie a šťavy, pani
Márie Mičkovej za džúsiky z firmy Mc Carter pre účinkujúcich,
ktorí ako správni profesionáli museli vyčkať do konca podujatia v malej sále. Rovnako patrí vďaka kolektívu zamestnancov
MKS (pp. Slabý, Ďurec, Valašíková) za ich ochotu pomáhať
a byť k dispozícii aj v čase, kedy mali riešiť iné záležitosti a
najmä celému kolektívu 41 pedagógov a pána školníka za prípravu a realizáciu podujatia. Len ten, kto pracuje s deťmi v
takom rozsahu, vie oceniť hodnotu ich úsilia.
Záver kultúrneho programu patril hromadnému nástupu detí a piesňam spievaných spoločne so všetkými, ktorí
chceli svojím spevom podporiť dojemné finále.
Po skončení podujatia bolo pre hostí a bývalé pani učiteľky pripravené malé pohostenie, o ktoré sa zaslúžila naša
šikovná vedúca sekretariátu Majka Hrajnohová, členka rady
školy Mgr. Marienka Mertušová, účtovníčka školy Editka
Blahová, pán Kardos z bufetu a mnohí ďalší.
Ako spomienka bolo hosťom venované pero s pripomienkou výročia školy a srdiečka, ktoré vyrobila pani učiteľka Mgr. Majka Jurašiová. Staršie ,,dievčatá a chlapci“ spomínali na zážitky zo školského prostredia až do neskorých
nočných hodín.
Z celého podujatia máme v škole dobré pocity, pretože
diváci potleskom prejavovali radosť zo šikovných detí, deti si
akadémiu užívali, naučili sa vystupovať, prezentovať svoje
schopnosti a videli, koľko námahy je potrebnej, aby akcia
dopadla úspešne.
Iveta Slobodníková, riaditeľka školy

Po odovzdaní kytíc prevzali iniciatívu na javisku samotní
žiaci. Viac než hodinový program bol zložený zo spevu tanca, cvičenia a recitácie. Veľký úspech mala úsmevná báseň
o učiteľoch školy, invenčná módna prehliadka, breakdance
v podaní žiaka 9. ročníka, cvičenia malých gymnastiek i scénické spracovanie známych i neznámych hudobných čísel.
V programe vystúpila s kolektívom žiakov svojej dcérky aj
speváčka Marcelka Molnárová. Akciu svojou prítomnosťou
podporila aj prednostka Krajského školského úradu v Bratislave PhDr. Soňa Hanzlovičová.
Veľká vďaka patrí našim sponzorom – predovšetkým pánovi Andrejovi Blizniakovi a Erikovi Tóthovi, zamestnancom
Slovenskej televízie za kvalitnú techniku a ozvučenie, kame-

Ďakujeme, ďakujeme, ďakujeme !!!
Toto sme všetci cítili a vyslovovali 28. februára 2013
v MKS po skončení slávnostnej akadémie, ktorú pri príležitosti 50. výročia založenia školy v Dunajskej Lužnej zorganizovali a nacvičili pedagógovia našej ZŠ so svojimi žiakmi.
Vďaka patrí celému pedagogickému zboru, pracovníkom
školy a osobne pani riaditeľke ZŠ PaedDr. Ivete Slobodníkovej a pani zástupkyni Mgr. Márii Plačkovej za mnohoročnú
obetavú prácu pri výchove našich ratolestí a pri zveľaďovaní
školského prostredia.
Za všetkých vďačných rodičov
Ing. Eugen Oltus, predseda rady školy
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súťaž geniálnych žiakov
Naša škola má veľa šikovných nadaných detí, a preto im
dávame možnosť zúčastňovať sa rôznych súťaží. V tomto
školskom roku mali žiaci 6. – 9. ročníka možnosť zapojiť sa
prvýkrát do celoslovenskej súťaže EXPERT geniality show
pod vedením kooperátorky školy Ing. Lucie Slobodníkovej.
Ponuku prijalo spolu 13 žiakov – z toho 2 šiestaci, 9 siedmakov a 2 ôsmaci. Súťaž sa konala 5. decembra 2012. Úlohou súťažiacich bolo vypracovať test v časovom intervale 60
minút, žiaci si ľubovoľne vyberali 2 súťažné témy až počas
testovania z nasledovnej ponuky:
• Spoločnosť kedysi a dnes (dejepis, občianska náuka, všeobecný rozhľad),
• Tajomstvá prírody (biológia, fyzika, astronómia, chémia)
• Svetobežník (fyzická, politická a humánna geografia),
• Do you speak English? (čítanie, bežné výrazy a trochu
anglickej gramatiky)
Najúspešnejší žiak školy:
Nina Iľková, 8.A obsadila 58. miesto z 1431 súťažiacich
vo všetkých štyroch témach, čím získala ocenenie TOP EXPERT.
Úspešní riešitelia spomedzi 1200 účastníkov v každej
téme. Takmer všetci sa umiestnili v prvej stovke súťažiacich (poradie je podľa dosiahnutých percent): Nina Iľková
8.A, Tomáš Franko 8.B, Jakub Kniebügl 7.A, Christina Leub-

ner 7.A, Ivana Sopirová 7.B, Róbert Michalka 7.B, Miroslava
Dirgová 7.A ,Erika Štupáková 6.C, Daniel Daabous 7.B.
A ako súťaž hodnotia žiaci?
Moje prvé pocity zo súťaže boli, že som si hovoril: „Ach,
bože, do čoho som sa zas prihlásil!“ Postupom času a pribúdajúcimi otázkami som si začal uvedomovať, že ten, čo nemá
problém s vedomosťami, tú súťaž zvládne raz-dva. Jednoducho, si treba veriť a ani na chvíľu nezaváhať a možno sa
dostanete na jedno z najlepších miest v súťaži. (Tomáš Franko)
Táto súťaž je naozaj premyslená. Na učenie a opakovanie
tesne pred súťažou sa tu nedá spoliehať. Tu ide o to, čo vieš
alebo nevieš. Inak sa môžeš spoliehať len na logiku, odhad a
šťastie. (Miroslava Dirgová)
Keď som to písal, myslel som, že skončím asi niekde v polovici. Po dopísaní som už vedel, že niečo mám, ale výsledok
ma prekvapil. Za to môžem poďakovať našim pani učiteľkám.
(Jakub Kniebügl)
Myslím si, že táto súťaž bola dobre vymyslená. Zabavil
som sa na nej, niečo nové naučil a budem mať navždy pekný
zážitok. Mrzí ma, že som sa neumiestnil, ale víťaz môže byť
len jeden. Odporúčam všetkým, ktorí majú radi nové skúsenosti a sú súťaživí. (Róbert Michalka)
Ing. Lucia Slobodníková, učiteľka ZŠ

OMAPO o.z. Dunajská Lužná informuje
Ďakujeme všetkým prispievateľom formou 2 % z daní na
uvedenú službu, ktorá pomáha tým, ktorí ju potrebujú. Vzhľadom ku skutočnosti, že právnické osoby môžu poskytnúť príspevok do 31. marca a fyzické osoby do 30. apríla aj tohto
roku, oznamujeme naše údaje o prijímateľovi na sumu zo
zaplatenej dane:
Obchodné meno a názov: OMAPO, občianske združenie,
sídlo: Dunajská Lužná č. 259/16, 90042
Právna forma: občianske združenie,
IČO: 31802192.
Vopred ďakujeme za príspevky!

2%

OMAPO, občianske združenie Dunajská Lužná, je neverejný poskytovateľ sociálnych služieb. Vzniklo v decembri 1999 a svoju činnosť zameriava najmä na poskytovanie
prepravnej služby. Sociálnu službu poskytuje občianske
združenie v zmysle § 42 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách občanom so zdravotným postihnutím, ale aj
ostatným cieľovým skupinám: dôchodcom, rodinám s občanmi so zdravotným postihnutím, rodinám s deťmi, invalidným
dôchodcom.
Prepravná služba sa poskytuje v prípadoch, keď nemožno
individuálnu prepravu zabezpečiť iným spôsobom. Služba sa
poskytuje v pracovných dňoch od 7.00 – 16.00 hod., vo výnimočných prípadoch aj v inom čase.
Objednávanie prepravnej služby sa prijíma minimálne
jeden deň vopred na tel. čísle 02/45980995 alebo na tel.
čísle 0907 365 572.
V roku 2012 bola prepravná služba poskytnutá v 1224
prípadoch, z toho: pre občanov z Dunajskej Lužnej 881, t.j.
72,0 %; z Miloslavova 106, t.j. 8,7 %; z Kalinkova 114, t.j.
9,3 %; z Hamuliakova 123, t.j. 10,0 %.
Prepravná služba bola poskytnutá v roku 2012 pre občanov z Dunajskej Lužnej o 126 prípadov viac oproti roku
2011, v percentuálnom vyjadrení to predstavuje nárast
o 16 %.
Za hodnotené obdobie bolo najazdených 29 373 km s celkovou spotrebou PHM
2104,92 l pri priemernej spotrebe 7,30 l/100 km. Dunajská
Lužná 18083 km, Kalinkovo 4101km, Miloslavov 3962 km,
Hamuliakovo 4108 km. Výdavky na prevádzku sociálneho taxíka celkom za rok 2012 predstavujú čiastku 25 283,67 eur.
Na úhrade výdavkov sa jednotlivé subjekty podieľali
nasledovne: obce 75,2 %; klienti – občania 18,6 %; o.z. –
zdroje z 2 % a sponzori 6,2 %.

Oľga Reptová
štatutárna zástupkyňa o.z.

K významu poskytovanej služby pre prijímateľa služby – občana, pripájame poďakovanie klientov, s ktorým
sa chceme s vami podeliť:
Vážení členovia občianskeho združenia OMAPO!
Žijeme v Dunajskej Lužnej veľa rokov. Náš seniorský vek
sa snažíme prežiť aktívne, ako sa len dá. Sú však chvíle a situácie, kedy ich sami nezvládame. Veľmi nám pri riešení rôznych
situácií pomáha prepravná služba. Najmä, keď si potrebujeme
vybaviť veci okolo nášho zdravotného stavu. Zavoláme vopred
na telefónne číslo 45980995 alebo 0907365572, oznámime,
kam chceme ísť a hotovo. Potom už len čakáme, kedy príde po
nás vodič, ktorý poskytuje aj sprievodcovské služby. To znamená, že nás na príslušné miesto osobne odvedie a príde aj
vyzdvihnúť. Čo viac si môžeme priať. Vďaka Vám, že myslíte
aj na tých, ktorí už sami mnohé situácie nezvládajú.
Vaši vďační klienti
Pavol Tomášek a František Rogel
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Premeny v toku času

40

1974
2014

Vážení spoluobčania,
v budúcom roku 2014 si naša obec bude pripomínať svoje 40. výročie
vzniku. V roku 1974 sa zlúčili tri obce Nové Košariská, Nová Lipnica a Jánošíková do jedného celku s názvom Dunajská Lužná.
K tomuto výročiu pripravujeme už od tohto čísla cyklus článkov o dianí, kultúrnospoločenskom živote, histórii objektov či
spoločenských združení pred a po roku 1974.
Prajeme vám, aby ste si pri čítaní tejto prekvapujúcej obecnej literatúry faktu zaspomínali v hrejivej atmosfére rodinného
kruhu. Ostatným, ktorí obecnú históriu ešte nepoznajú, prajeme radosť z objavovania súvislostí medzi minulosťou a prítomnosťou a zároveň nadobudnutie presvedčenia, že obec má čo ponúknuť zo svojej závideniahodnej histórie aj mladej generácii.
-JV-

ZO SUŠIARNE TABAKU REŠTAURÁCIA JÁNOŠÍK
SUŠIAREŇ TABAKU
Začiatkom 50. rokov minulého storočia vznikajúce jednotné
roľnícke družstvá na južnom Slovensku začali pestovať výnosnú plodinu tabak. Pre jeho ďalšie spracovanie bolo potrebné vybudovať tabakové sušiarne. Takúto budovu sušiarne v rokoch
1951-52 vybudovalo aj JRD v Jánošíkovej. Lány jedinečného
tabaku sa rozprestierali na viacerých poliach jánošíkovského
chotára. Po zbere tabakových listov ho pracovníci družstva
v debnách prinášali do priestorov sušiarne na dosušenie. Členovia JRD, sezónni brigádnici, ale aj študenti, tabakové listy
navliekali na pripravené palice, aby sa v sušiarni vysušili. Práca
na sušení tabaku bola v tom čase výnosná, dalo sa dobre zarobiť, a preto nebola núdza o pracovníkov. Suché listy tabaku
autom RND Erena a po čase Pragou V3S odvážal šofér Rudo
Hanzel, neskôr i Gusto Rybár do Komárna na ďalšie spracovanie. Vedúcimi sušiarne boli postupne Koloman Krížo, Ludvík
Blaško, Viktor Konštiak, Adam Lysičan.

vísajúcich cez tanier a špeciálnom zemiakovom šaláte sa chýr
šíril veľmi rýchlo a ani jeden kamiónista neprešiel obcou, aby si
nepochutnal na dobrých rezňoch. Odstavené kamióny sústavne zaberali celý priestor pred vinárňou a štadiónom. Návštevníkov vinárne vždy s dobrou náladou vítali usmiate servírky Eva
Purnochová a Gitka Podmanická.

V priestoroch vinárne sa konali všetky dôležité slávnostné
udalosti v obci. Prijímali sa delegácie prichádzajúce na JRD,
konali sa oslavy MDŽ, Dňa učiteľov, svadby, oslavy jubileí, posedenia a pod. V nedeľu sa pravidelne schádzala jánošíkovská
kartárska partia, ktorú Eva Purnochová vedela vyprovokovať
k spevu končiaceho v noci. Po jej odchode bola servírkou Eva
Chabadová. Vedúcimi vinárne boli postupne Nandy Kovács zo
Šamorína, Ladislav Karl st., Ján Csomor a Anton Želonka.

ZO SUŠIARNE VINÁREŇ JRD
Od 1. januára 1961 prestalo samostatné JRD Jánošíková
jestvovať. Zlúčilo sa s JRD Nová Lipnica a JRD Nové Košariská do spoločného JRD Úsvit v Nových Košariskách. Družstvo
malo v lokalite smerom na Šamorín vysadený svoj vinohrad
a bolo len otázkou času otvorenie vlastnej družstevnej viechy
a vývarovne. V roku 1969 sa vedenie družstva na čele s predsedom Milanom Harušťákom rozhodlo prebudovať sušiareň
tabaku na reštauračné a pohostinské zariadenie, ktorému dali
názov VINÁREŇ.
Prvou kuchárkou a servírkou bola Mária Rummerová st.
a pomocnou kuchárkou Hana Hanuliaková. Neskôr nastúpili
kuchárky Štefánia Drmelová a Zuzana Čúvalová. Vináreň sa
od začiatku stala široko-ďaleko známa dobrým jedlom. Kvalitné mäso do vinárne dodávalo vlastné družstevné mäsiarstvo
vedľa vinárne, kde bol vedúcim Miro Drmela st. O rezňoch pre-

Z VINÁRNE JRD REŠTAURÁCIA JÁNOŠÍK
Začiatkom 90. rokov minulého storočia vináreň prestala byť
výnosnou pre Úsvit pri Dunaji, poľnohospodárske družstvo,
ktoré bolo nástupníckou firmou po JRD. V roku 1994 družstvo prenajalo budovu Jánovi Schwingerovi, rodákovi z Novej Lipnice, ktorý v budove otvoril reštauráciu Jánošík. Jeho
spoločníkom bol od roku 1998 František Takács zo Šamorína.
Koncom 90. rokov Ján Schwinger budovu od družstva odkúpil.
Keď sa spoločnosť Schwinger&Takács v roku 2007 dostala do
konkurzu, majiteľ reštauráciu prenajímal ďalším prevádzkovateľom. V roku 2012 vlastníci, syn a dcéra Jána Schwingera,
reštauráciu predali novému majiteľovi.
Nový majiteľ, pán Egon Doumen, prejavil veľký záujem
o históriu budovy a aj o minulosť obce. Steny reštauračných
priestorov vyzdobil starými fotografiami z minulosti a návštevníci si môžu prečítať i zaujímavú históriu budovy.
Zo spomienok občanov a zápisov
v kronike obce pripravila:
Dr. Mária Ducková-Adamcová
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Cyklus „Pondelky pre seniorov“
Tento ročník sme začali koncom októbra, počas ktorého sme striedali rôzne témy – od prezentácie knihy „Génius
loci“, prednášky o zdravotných a sociálnych kompenzáciách
a o zaujímavostiach severnej Škandinávie cez filmové popoludnie s česko-slovenským filmom „Líbaš jako ďábel“ až po
tvorbu vianočnej výzdoby. „Zacestovali“ sme si za Slovákmi
vysťahovanými do ďalekej Argentíny, potom sme pokračovali
v cestovaní po Severnej Amerike – v krajine totemových stĺpov - a boli sme pri výlove veľrýb a lososov. Samozrejme, len
prstami na mapách a prostredníctvom pútavého rozprávania
profesorov Marty a Janka Botíkovcov. Túlavé topánky sme si
nechali obuté aj na ďalšom stretnutí – pani Prof. Kozová nás
zase previedla národnými európskymi a ázijskými parkami.
Na pretras prišla starostlivosť o zdravie v zrelom veku a vážne sme riešili ☺ celosvetový problém v arabsko-izraelskom
konflikte. Nasledoval ľahší žáner – posedenie pri príležitosti
Valentína a sledovanie filmu „Vrásky z lásky“. Na marcových
stretnutiach sme boli pri rozprávaní o Malom Tibete a tvorili
sme upomienkové predmety servítkovou technikou.
Teší nás, že stretnutia seniorov sú úspešné a darí sa nám
pripraviť program za pomoci občanov z obce. Za našu neziskovú organizáciu a za Jednotu dôchodcov na Slovensku týmto ďakujeme všetkým prednášajúcim a pracovníkom MKS.
Aktivity n.o. Zelená Dunajská Lužná budú pokračovať aj
v nasledujúcich mesiacoch. Najbližšie je zorganizovaná
návšteva divadelného predstavenia „Je úžasná“ v SND
dňa 14. 04. 2013. Pred letnými prázdninami pripravujeme
ešte celodenný výlet do trenčianskeho kraja a taktiež do
Maďarska.
Ing. Elena Oltusová
zelenadulu@gmail.com

Vaše 2 % dane – 100 % pre našu obec
V mene našej neziskovej organizácie Zelená Dunajská Lužná Vám chceme
poďakovať za 2 % zaplatenej dane v minulom roku 2012 a ako dobrí hospodári
ctíme si povinnosť informovať o využití finančného daru
V hodnote 250,- € sme zakúpili druhú zostavu na detské ihrisko na Fialkovej
ulici. V spolupráci s nadáciou SPP a brigádnicky so spoluobčanmi sme
vybudovali detské ihrisko na Kvetoslavovskej ulici. V hodnote 137,61 € sme
zafinancovali oplotenie tohto ihriska a farby na nátery detských zostáv. Zvyšnú
čiastku vo výške 468,11 € tento rok využijeme na výsadbu zelene v obci.
Chceme Vás i tento rok 2013 požiadať o Vaše 2 % zaplatenej dane, ktoré
budú využité v prospech obyvateľov našej obce. Vopred ďakujeme!
Názov organizácie:
Právna forma:
Sídlo:
IČO:

Zelená Dunajská Lužná
nezisková organizácia
Kvetoslavovská 26, 900 42 Dunajská Lužná
45 731 420

2%

Ing. Eugen Oltus, konateľ n.o.
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Úryvok z otváracieho príhovoru
na vernisáži výstavy
Juraja Martišku – „Maľovanie“
v MKS Dunajská Lužná
(19. február 2013)
„Ako učiteľ vediem svojich žiakov k láske ku geografii – tejto nesmierne zaujímavej a krásnej vednej
disciplíne. Geografia skúma vzťahy a väzby v krajine
a výstupom práce geografa je tematická mapa. Dvojrozmerný obraz krajiny obsahujúci informácie získané
tvorivou činnosťou predovšetkým intelektu, ergo rozumu. Je teda správou o stave vecí vonkajšieho sveta.
Výsledkom tvorivej činnosti výtvarného umelca –
maliara, je taktiež dvojrozmerný obraz. Rozmermi podobný mape, je tematický, môže byť i krajinársky, vonkajšími znakmi tak pripomínajúci geografickú mapu.
V čom je teda iný? Aký je ten hlavný rozdiel?
Vo vystavených Jurajových obrazoch nachádzame jasnú odpoveď. Sú správou o jeho vnímaní stavu vecí tohto sveta. Tvorivý umelecký proces riadený
primárne srdcom, dušou, nie ráciom. A to je na umení
to mimoriadne, to vzácne. To, na čo táto civilizácia
akoby rezignovala či zanevrela. Čo však vitálne potrebuje na svoju spásu – Tvorivosť pre seba samu, nie
pre peniaze, nie pre účel.
Obrazy Juraja Martišku sú pre mňa mapami jeho
zákutí duše. Sú oslavou čistej tvorivosti. Vnímam
ich ako syntetické „mapy“ jedinečne prepájajúce
svet vonkajší s tým vnútorným.“
Peter Paľaga

PONUKA PRE NAŠICH PODNIKATEĽOV
Za posledných niekoľko rokov sa naša obec rozšírila a zaľudnila nevídaným tempom.
Prirodzene, tým rastie aj dopyt po službách aj informáciách. Obecný úrad uverejňuje prostredníctvom webovej stránke zoznam obecných inštitúcií, zdravotníckych a stravovacích
zariadení, predajní a drobných prevádzok s ich sídlom, telefónom a otváracími hodinami. Pozri:
www.dunajskaluzna.sk/sluzby-podnikatelia-firmy
alebo www.dunajskaluzna.sk/inzercia.
Pre všeobecnú spokojnosť je nevyhnutné, aby publikované údaje boli stále aktuálne a úplné. Prosíme preto všetky
subjekty, aby využili túto propagáciu a postarali sa čo najskôr
o aktualizovanie svojich údajov na obecnom úrade u p. Fajnorovej osobne, písomne na adrese maria.fajnorova@dunajskaluzna.sk alebo telefonicky na čísle 02/40259820. Poplatky
sú uvedené na:
www.dunajskaluzna.sk/urady-sadzobniky-poplatkov
-JV-
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k veľkému piatku
V každom kresťanskom chráme (kostole) je možno vidieť kríž, ktorý je obrazom Veľkopiatočnej udalosti. Aj v našom
evanjelickom kostole v Dunajskej Lužnej
je obraz s Ukrižovaným. Je symbolom
ukrižovaného Pána cirkvi Ježiša Krista.
Na Jeho ukrižovanie myslíme po celý
život. Kresťanská viera ako dar Boží sa
rodí v srdci človeka práve pod krížom.
Kristovo slovo a viera nás uzdravuje.
Kristov kríž je pre veriacich kresťanov
vytrvalým výrazom života, nie obrazom
mŕtveho Boha.
V Novej zmluve čítame, že Kristus
vzal na seba naše neduhy a niesol naše
nemoci. V Kristovej smrti sa splnilo, čo
dávno v Starej zmluve napísal prorok
Izaiáš: „Opovrhnutý bol a opustený
ľuďmi, muž bolesti.. On bol prebodnutý pre naše priestupky, zdrvený pre
naše neprávosti, aby sa nám dostalo
uzdravenia.“ Všetko čo sa stalo na vrchu za Jeruzalemom na Golgote, stalo
sa kvôli nám..
V tom čase bola bežná poprava ukameňovaním, alebo ukrižovaním. Takto
popravovali najväčších hriešnikov a zločincov. Bola to najväčšia potupa a kliatba. A práve toto podstúpil za nás hriešnych ľudí Syn Boží. To je dôvod, prečo
by sme mali na smrť Ježiša Krista vždy
pamätať. On vzal na seba všetky naše
previnenia, zlorečenia a v plnosti prežíval túto skutočnosť na kríži. Pokiaľ túto
skutočnosť rozumný človek príjme, porastie duchovne.
V jednej z kníh, ktorú som pred časom čítala bola vzácna myšlienka: „žiť
znamená rásť.“ Autor nemal na mysli
rast nášho tela, ale rast človeka do hĺbky ľudskej dôstojnosti. Sú ľudia, ktorí sa
tešia z vysokej postavy človeka. Dosť
ľudí vyrastú do výšky. Sú ľudia, ktorí nedorástli, sú malej postavy, ale sú veľký
duchom. V dospelosti, či sme vysokej,
alebo nízkej postavy by sme mali byť
aj zrelší, hodnotnejší, ako sa patrí. No
pravdupovediac po svete sa pohybuje
vysoký počet duchovných trpaslíkov.
A tak aj dnešný dospelý človek v dospelom, postmodernom svete potrebuje takú
vieru aby bol silný a zmužilý. Takmer na
každom z nás je badať duchovnú únavu,
slabosť tela a pri viacerých aj depresiu.
V každej rodine sa stretnete s chorobami a rôznymi ťažkosťami s ktorými si dotyční nedokážu poradiť.

Mnohí si stavajú otázku, aké má
perspektívy kresťanská viera v Boha
a existencia cirkvi do budúcnosti? Podaktorí odpovedajú, že žiadne. Aj situácia na Veľký piatok pri Kristovi sa zdala bezvýchodisková, a predsa na tretí
deň prišlo vzkriesenie. Víťazstvo života
nad smrťou!
Po Veľkom Piatku prichádza Veľkonočné nedeľné ráno a s ním podľa
kresťanskej viery aj z mŕtvych vstanie
Kristovo. To má pre nás oživujúci účinok.
Kristus Pán sa zriekol slávy, prijal podobu služobníka a poslušný bol
svojmu nebeskému Otcovi, a to až do
smrti na kríži.
Túžba po sláve je v ľuďoch priamo
vrodená. Je poznamenaná ľudskými
cieľmi, ktoré sú neraz pochybné, často hriešne. Človek vo svojom sebectve
túži po sláve na tomto svete a tak sa
dopúšťa v životnom zápase mnohých
priestupkov, bezcitnosti a ohavnosti.
Kristus vo svojom slove evanjelia nás
učí potláčať sebecké túžby po sláve,
učí nás svojím príkladom žiť v pokore,
realizovať Božiu vôľu obsiahnutú v Dekalógu a žiť mierne a pobožne na tomto svete. A v tom náš život môže rásť,
rásť podľa Krista..
To je pre kresťanov i ostatných ľudí
správna norma, čo je nad to, je nenormálny život.
Veľký Piatok, je známe, že je pre
evanjelických kresťanov jeden z najväčších sviatkov v roku, je dňom pokoja
vďaka Bohu v tomto čase. Pokúste sa
milí čitatelia pred Veľkou nocou, možno práve na Veľký Piatok, pomyslieť

na smrť Ježiša Krista, na našu spásu,
ktorú nám vydobyl na Golgotskom kríži
a poďakujme milému Bohu za záchranu a spásu pre večný život. Urobme
tak v Duchu a v pravde. Kým ľudský
duch poznáva veci zmyslové a rozumové, Duch Svätý nás učí poznať veci,
ktoré sú nadzmyslové, najmä hodnoty
Božie. Prosme aj v tomto čase pred
Veľkonočnými sviatkami o vedenie Duchom Svätým. Len pod Jeho vedením
spoznáva človek to, čo sa nám dostáva
darom od Boha, a to iba z milosti. Vtedy náš duch ľudský získava novú kvalitu, nadšenie pre veci Božie, silu viery,
odvahu k pomoci pre blížnych, a nádej
pre triezve úvahy. Vtedy spoznávame,
že žiť naozaj znamená rásť do ľudskej
dôstojnosti podľa syna Božieho Pána
Ježiša Krista.
Falošná viera je poverou. Povera
vždy stála proti pravej viere. V tomto
smere mali a majú i dnes misionári
veľké skúsenosti. Kto sa riadi Duchom
Svätým, neupadá ani do strachu a povery, ale kráča vo viere s jasným vedomím a kresťanskou nádejou týmto. Kto
úprimne verí v Boha, bez zbytočných
kalkulácií, ten vie komu uveril. Vie, že
Kristus Syn Boží ho vykúpil a posvätil pre požehnaný život kým sme tu
v časnosti. Vzkriesený nám dáva silu
pre rast života v ktorom vládne pravá
sloboda a po smrti máme zasľúbenie
večného života, to je odmena za prijatý
dar veľkonočnej viery od Boha. To je
iste, verná pravda.
Elena Ružeková
evanjelická farárka

Aj touto cestou by sme Vám radi dali na vedomie, kedy budú bohoslužby
v našom evanjelickom kostole počas nedieľ v pôstnom období a tiež cez Veľkonočné slávnosti: Srdečne pozývame evanjelickú pospolitosť ako aj nových
obyvateľov v obci, ktorí sa cítia ešte byť evanjelickými kresťanmi.
17.03.2013 – Smrtná nedeľa – čítajú sa Pašie, bohoslužby o 10:00 hodine
24.03.2013 – Kvetná nedeľa – čítajú sa Pašie, bohoslužby
s Večerou Pánovou o 10:00 hodine
28.03.2013 – Zelený Štvrtok – Večiereň, bohoslužby o 17:30 hodine
29.03.2013 – Veľký Piatok - Večera Pánova - bez bohoslužieb o 8:00 hodine
29.03.2013 – Veľký Piatok - dočítajú sa Pašie, bohoslužby o 10:00 hodine
31.03.2013 – Veľkonočná nedeľa, bohoslužby o 10:00 hodine
01.04.2013 – Veľkonočný pondelok, bohoslužby s Večerou Pánovou
o 10:00 hodine
Srdečne pozývame všetkých!
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Veľkonočná radosť
Obdobie pôstu a nadchádzajúce sviatky Veľkej noci sú pre každého z nás výzvou k radosti. Bolestné umučenie, smrť a slávne Kristovo
vzkriesenie sú veľkonočným tajomstvom ukrývajúcim niekoľko dôvodov
rozjasnenia našej tváre i srdca.
Prvým dôvodom je skutočnosť, že Ježiš prijíma kríž z lásky k nám.
Ponára sa do ľudského utrpenia, bolesti, smútku i opustenosti, aby nám
bol ako Boh bližšie. V každom našom trápení či súžení teda nie sme
sami. Aj v ťažkých chvíľach ostáva Emanuelom – Bohom s nami.
Druhým dôvodom je fakt Kristovho zmŕtvychvstania, ktoré znamená
víťazstvo Boha. Umučenie a smrť, zapríčinené ľudskou zlobou i diablovou zvrátenosťou, neboli silnejšie než Boh. On je Pánom života i smrti,
On život dáva i berie. Neexistuje teda žiadne zlo, ktoré by v konečnom
dôsledku nepodľahlo Božej dobrote a spravodlivosti. Nemusíme preto
strácať nádej, keď vidíme silu i dôsledky zla či ľudského hriechu vo svojom živote.
Tretím dôvodom na radosť je to, že odmenu svojho víťazstva Kristus
dáva nám. Touto odmenou je otvorené nebo a možnosť večného života.
Na zápas o ňu sa Ježiš podujal kvôli nám, bojoval a zvíťazil pre nás.
Týmto náš život nabral nový rozmer. Už nie je obmedzený rokmi našej
pozemskej púte. Naša práca, snaženia i túžby už nemajú len dočasný
význam, ale všetko, čo milujeme, všetko, čo tvoríme, každé dobro, stanú sa súčasťou nebeského kráľovstva. A ono je miestom, kde máme
pripravený domov.
Prajem Vám, aby ste veľkonočné sviatky prežili naplnení touto veľkonočnou radosťou.
P. Stanislav Peter Vavrek
OP správca farnosti
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Program Veľkého týždňa:
• 23.3.2013 Veľkonočné spovedanie
15.00 – 18.00 hod., mládežnícka sv.
omša o 18.00 hod.
• 24.3.2013 Kvetná nedeľa – sv. omša o
7.30 hod., detská sv. omša o 9.00 hod.,
farská sv. omša o 10.30 hod.
• 28.3.2013 Zelený štvrtok Pánovej večere – sv. omša o 18.00 hod.
• 29.3.2013 Veľký piatok, slávenie utrpenia smrti Pána – krížová cesta o 10.00
hod., obrady o 15.00 hod.
• 30.3.2013 Biela sobota – veľkonočná
vigília o 19.00 hod., po sv. omši agapé
• 31.3.2013 Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania, sv. omša o 7.30
hod., detská sv. omša o 9.00 hod., farská sv. omša o 10.30 hod., mládežnícka adorácia o 18.30 hod.
• 1.4.2013 Veľkonočný pondelok – sv.
omše o 7.30 hod. a 10.30 hod.
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Z HISTÓRIE POMENOVANIA ULÍC V NAŠEJ OBCI – 3. POKRAČOVANIE
V minulom čísle Lužnianskeho spravodaja som vám priblížila, ako prebiehal
proces schválenia pomenovania ulíc
v roku 2000. V tomto pokračovaní sa
zameriam na proces prideľovania orientačných čísiel a na pomenovanie
ďalších novovybudovaných ulíc.
Prešlo ďalších 5 rokov
Názvy 42 ulíc, ako som ich uviedla v minulom čísle, boli právoplatne
schválené už v máji 2000, ale prešlo
ešte päť rokov, kým sa dostali do užívania. Prečo sa tak stalo? Pomenovanie
ulíc bol len prvý krok. Ďalším dôležitým
krokom bolo pridelenie orientačných
čísiel všetkým budovám a stavbám
na pomenovaných uliciach. V nasledujúcich rokoch určená komisia z pracovníkov obce i poslancov pokračovala
s katastrálnymi mapkami priamo v teréne a evidovala, aké orientačné číslo bude pridelené domom, budovám,
stavbám a v číselnom rade vyčlenila i
čísla pre možné budúce stavby. V roku
2002 komisia stihla prejsť len niekoľko
ulíc v časti Nové Košariská. Ukázalo
sa, že takýto spôsob prideľovanie orientačných čísiel celou osemčlennou
komisiou je zbytočne komplikované,
zdĺhavé a neefektívne. Preto 28.1.
2004 obecné zastupiteľstvo menovalo
z pracovníkov obce užšiu komisiu, ktorá mala dokončiť pridelenie orientačných čísiel a navrhovať pomenovanie
novovybudovaných ulíc. Členmi komisie boli: Dr.Mária Ducková-Adamcová,
Anna Dikošová, Mária Hanzelová, Ing.
Zdeňka Jančoková. Už v auguste 2004
táto komisia ukončila proces pridelenia
orientačných čísiel.
V roku 2005 nové občianske
preukazy s uvedením ulice
Od septembra 2004 obecný úrad už
pripravoval potrebné podklady pre
Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Senci – oddelenie správnej služby, aby ich mohli spracovať k vydá-

vaniu nových občianskych preukazov
s uvedením ulice a orientačného čísla.
Po skončení všetkých legislatívnych
opatrení konečne v júni 2005 občania
dostali rozhodnutia o pridelení orientačného čísla. Zároveň obecný úrad
občanom oznámil, že od tohto termínu
si môžu bezplatne vymeniť občiansky
preukaz.
I volebné roky ovplyvnili zdĺhavý
proces používania názvov ulíc
Používanie schválených názvov ulíc
obecný úrad nemohol urýchliť aj
z dôvodu, že v nastávajúcich rokoch
2002-2004 sa konalo viacero volieb.
V septembri 2002 boli voľby do NR
SR, v decembri 2002 boli komunálne
voľby, v máji 2003 sa uskutočnilo referendum o vstupe do EÚ, v apríli 2004
občania volili prezidenta republiky
a v júni 2004 boli voľby do Európskeho parlamentu. Zákon NR SR č. 221
o územnom a správnom usporiadaní
SR v §16 ustanovuje, že odo dňa vyhlásenia referenda alebo volieb do NR
SR alebo do orgánov samosprávy nemožno do vykonania volieb alebo hlasovania rozhodnúť o územnej zmene,
zmeniť názov obce, určiť názov ulice,
rozhodnúť o zmene číslovania stavieb.
Z uvedených skutočností je zrejmé, že
až nevolebný rok 2005 bol vhodný na
uvedenie názvov ulíc do používania a
na výmenu občianskych preukazov.
Pomenované novovybudované
ulice
Medzitým, kým prebiehal proces prideľovania orientačných čísiel na pomenovaných uliciach, rozsiahlou výstavbou
v obci postupne vznikali nové ulice.
Návrh na ich názov predkladala nanovo menovaná komisia obecnému zastupiteľstvu. Obecné zastupiteľstvo ich
po prerokovaní schválilo nasledovne:
24. 8. 2004
Letná ul., Lúčna ul.
Šalviová ulica,
Morušová ulica,

29. 5. 2005
27. 2. 2006
30. 5. 2006
30.10.2007
		
27. 5. 2008
		
		
		
		
		
		
		
30. 3. 2010
		
		
		

Ulica pri kniežacích
mohylách
Lipová ulica
Javorová ulica
Čerešňová ulica
Dlhá ul., Jarná ul.,
Holubia ulica
Mandľová ulica,
Višňová ulica,
Azalková ulica,
Bazová ulica,
Astrová ulica,
Úzka ulica,
Fialková ulica,
Malinová ulica
Jabloňová ulica,
Veterná ulica,
Horná ulica,
Narcisová ulica

Od roku 2004 je pomenovanie ulíc
v obci úplne v kompetencii obce
Zákonom NR SR č.515 z 5.novembra
2003 boli okresné úrady zrušené. V ich
kompetencii dovtedy bolo dávať stanovisko k názvom ulíc. Novelizáciou Zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení
od 1.januára 2004 pomenovanie ulíc
a iných verejných priestranstiev prešlo úplne do kompetencie obecného
zastupiteľstva a žiaden iný orgán sa
k nim už nevyjadruje. Názvy ulíc a verejných priestranstiev v obci schvaľuje
obecné zastupiteľstvo všeobecne záväzným nariadením. Dňa 31.5. 2005
obecné zastupiteľstvo v našej obci
schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2005 o pomenovaní ulíc, námestí a verejných priestranstiev v obci.
Je prístupné na webovej stránke obce
v Dokumentoch OZ.
Nabudúce sa zameriam na orientačné
a súpisné čísla a zároveň vás oboznámim s názvami niektorých ulíc, ktoré
súvisia s minulosťou obce.
Dr. Mária Ducková - Adamcová
komisia na pomenovanie ulíc
a pridelenie orientačných čísiel

HĽADÁME MLADÝCH AKTÍVNYCH PRISPIEVATEĽOV
do Lužnianskeho spravodaja. V prípade záujmu kontaktujte
jana.valasikova@dunajskaluzna.sk
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Vianočné posedenie s dôchodcami

SPOMIENKA
Vždy radostný, uvoľnený,
optimistický, občas rozmarný,
s malou igelitkou v ruke, v ktorej
mal uložené texty piesní – tak po
dlhé roky prichádzal na stretnutia
mužskej speváckej skupiny
„VETERÁN“ jej nezabudnuteľný

vedúci pán Vladimír Gajdoš.
Jemným usmerňovaním svojich
„súputníkov v speve“ dosiahla
skupina vynikajúce výsledky.
Veľká vďaka, Vladko!
Tvoji priatelia z mužskej
speváckej skupiny „VETERÁN“
pp. Štefan Marko, Koloman
Végh, Milan Hrajnoha, Pavel Klč
S otvorenou náručou
prijmeme medzi seba
priaznivcov ľudovej piesne,
ktorí majú chuť pokračovať
v tomto peknom príbehu.
Ing. Tatiana Uličná
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V sobotu 15. decembra 2012 sa v
MKS uskutočnilo tradičné vianočné
posedenie s dôchodcami, ktoré každoročne pripravuje sociálno-zdravotná
komisia pri Obecnom zastupiteľstve.
Na stretnutie bolo pozvaných aj cca
80 jubilujúcich 70, 75, 80, 85, 90 a viac
ročných a takisto jubilujúce manželské
páry pri príležitosti zlatej, či diamantovej svadby. Naši jubilanti a ostatní
účastní dôchodcovia vianočného stretnutia si vypočuli poďakovanie za prínos k rozvoju obce a želanie k vianočným sviatkom od starostu obce pána
Jurčíka a poslanca a predsedu sociálno-zdravotnej komisie pána Rigu, ako
aj zdravicu od zástupkyne riaditeľky
ZŠ pani Škrňovej so žiakmi. Kultúrny
program na vianočnú nôtu predstavili
členovia folklórneho súboru Prvosienka zo Šamorína, ktorý dôchodcovia odmenili veľkým potleskom. Po kultúrnom
programe nasledovali osobné pozdravy
prítomným jubilantom vo forme kvetiny
a drobného darčeku. Okrem jubilantov
dostali aj ostatní dôchodcovia malý
sladký balíček s balíkom čaju. Tradičné
posedenie s dôchodcami pokračovalo
občerstvením, o ktoré sa postarali šikovné kuchárky pod vedením vedúcej
školskej jedálne pani Némethovej.
O dobrú náladu sa postarala aj dychová hudba Lužanka a o zdarný priebeh vianočného posedenia celá sociálno-zdravotná komisia.
Za sociálno-zdravotnú komisiu
O. Reptová

manželia Hrižákovci

85-roční jubilanti

pán Jozef Cingel – 90 rokov

Školský ples
Koncom novembra minulého roka sme zorganizovali už neuveriteľný 14. ročník školského plesu vo väčšom a novšom štýle. Po prvýkrát sme zaplnili obidve
sály MKS hosťami, ktorí tak prišli podporiť činnosť tejto „50-ročnej dámy“. V širokej spolupráci rady školy, vedenia školy, pedagogického zboru, za podpory
sponzorov, rodičov a priateľov školy sa vyzbierala sponzorská suma 3.065 €. Sumu použijeme na zakúpenie nových počítačov, na poznávacie zájazdy a školské výlety,
či na environmentálne aktivity v areáli školy.
Dovoľte mi ešte raz poďakovať všetkým, ktorí
svojou účasťou a sponzoringom na plese podporili
Základnú školu v Dunajskej Lužnej.
A nezabudnite si poznačiť dôležitý dátum –
15. ročník školského plesu sa bude konať
23. novembra 2013.
Ing. Eugen Oltus
predseda rady školy

75-roční jubilanti

všetci sa dobre zabávali
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fašiangy
Február patrí medzi najveselšie mesiace v roku, lebo sú
fašiangy. A fašiangy, to sú plesy, karnevaly a veselé sprievody v maskách. Kto by sa netešil? Môže byť niečo krajšie a
príjemnejšie? Počas fašiangov je všetko možné. Preto sme
sa aj v rámci kultúrnej komisie pri OZ rozhodli pokračovať
v tradícii a obohatiť ju o tradičnú fašiangovú zabíjačku. Celá
akcia sa pripravovala dlhšie obdobie, keď sme sa pravidelne
schádzali, rozdeľovali si úlohy a pripravovali sa na vyvrcholenie fašiangov. Prvé stretnutia boli sprevádzané problémami so zabezpečením programu, ktoré sa postupne podarili odstrániť. Predpremiéra podujatia fašiangov začala už
v piatok, kedy zamestnanci MKS krásne vyzdobili a pripravili
sálu, dobrovoľníčky si pripravili priestor na predaj zabíjačkových špecialít a zamestnanci obecného úradu zabezpečovali ostatné veci. Fašiangové slávnosti začali v sobotu 9. 2.
2013 v skorých ranných hodinách zabíjačkou za účasti starostu obce, poslancov a ďalších dobrovoľníkov. Na zabíjačke
nechýbali šikovní ľudia, ktorí sa postarali o hladné bruchá občanov. Počas dopoludnia sa na akciu prišlo pozrieť veľa občanov, ktorí si popri pochutení na zabíjačkových špecialitách
mohli vypočuť aj našu obecnú dychovku. Fašiangy pokračovali večerným programom, ktorý bol vyvrcholením fašiangov
a spojený s pochovávaním basy. V programe nechýbala ani

POZÝVAME VÁS marec – jún 2013

tombola so zaujímavými cenami. S milou basou, ktorú sme
odprevadili na štyridsaťdňový odpočinok, sme sa dôstojne,
teda s riadnym plačom rozlúčili. K dobrej zábave prispela aj
hudba pána Voderu, pri ktorej mnohí účastníci zostali aj po
polnoci. Na záver by som sa chcel poďakovať všetkým dobrovoľníkom, zamestnancom MKS a OcÚ, ktorí sa spolupodieľali na príprave a samotnej realizácii vyvrcholenia fašiangov.
Verím, že v roku 2014 sa prídete zabaviť aj vy, ktorí ste tohto
roku neprišli a zažijete deň či večer plný prekvapení.
Marián Tesárik, predseda komisie
pre školstvo, kultúru, mládež a šport

POLÍCIA VARUJE

Relatívne ľahko dostupné rodinné
domy či novostavby s nainštalovaný22. – 25. 03. 2013 Poľovnícka výstava
MKS
mi radiátormi a kotlom. K tomu záhrady
05. 04. 2013
FRAGILE – koncert
MKS, 19 hod.
s vysokými betónovými plotmi a susedia,
13. – 14. 04. 2013 Sun Dance Cup
MKS
ktorí „nevidia a nepočujú“. To sú lákadlá
30. 04. 2013
Stavanie mája
štadión OFK
a ideálne podmienky pre vykrádačov do01. 05. 2013
Veselica s DH Lužanka
park za RK kostolom
mov. Naše tri susediace obce Rovinka,
12. 05. 2013
Deň matiek
MKS, 15 hod.
Dunajská Lužná a Miloslavov sú v číslach
01. 06. 2013
Deň detí
štadión OFK
vykradnutých nehnuteľností porovnateľné. Kalinkovo a Hamuliakovo sú na tom
01. 06. 2013
Medzinárodná ružiarska
o čosi lepšie. Možno všímavejší susedia,
výstava
MKS
či štekajúci psi. Čo myslíte?
22. 06. 2013
Jánske ohne
za hrádzou, Jánošíková
„Lobkári“ špecializujúci sa na autá majú
-JV- v súčasnosti mimoriadny záujem hlavne
o Škodu Octavia. Konkrétne tento typ vomalé jazykové okienko
zidla si na radu polície parkujte vo svojich
dvoroch a hlavne zamknuté! A nerobte si
Rozdiel týchto dvoch krátkych slov je nebadaný, ale významom odlišný.
z áut výkladné skrine! Ani v dedine.
Tretie upozornenie je adresované hlavSlovo „TIP“ používame pri nejakom odhade, hádaní čísiel, hádaniek, lotérií: ne starším občanom. Aj v našej obci sa
„Tipujem, že voľby vyhrá Lojzo Červený.“
vyskytol pred pár dňami prípad „volajú„Môj tip je písmeno a.“
ceho kamaráta“. Predstavil sa ako priateľ
Tiež ho používame pri radách a odporúčaniach:
vnuka, ktorý potreboval súrne nejakú pe„Mám pre vás tip na dobrú dovolenku.“
ňažnú hotovosť. Pre tú sumu si prišiel doEšte malé upozornenie: Napriek tomu, že „i“ zmäkčuje „t“, ide o cudzie slovo, tyčný osobne. Oklamanému potom zostali
len oči pre plač. Pri takýchto telefonátoch,
a preto sa vyslovuje tvrdo.
aj keby zneli akokoľvek dôveryhodne, si
overte informáciu u ďalších príbuzných
Slovo ,,TYP“ obyčajne nahrádza slovo označujúce druh:
„Najnovší typ áut nájdete na svetovom autosalóne vo švajčiarskej Ženeve.“
alebo ihneď volajte políciu 158.
„Tá nízka brunetka je môj typ.“
-JV-JV-

TIP verzus TYP
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Správne riešenie krížovky nájdete na strane 20.

Tvoríte krížovky, hádanky či iné logické hlavolamy? Ak sa chcete s nimi podeliť a uverejniť
v tomto časopise pošlite nám ich na mailovú adresu redakcie:
jana.valasikova@dunajskaluzna.sk.
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Slovenský rybársky zväz – miestna organizácia Dunajská Lužná
Vážení čitatelia, dovoľujeme si Vás pár riadkami informovať
o činnosti našej organizácie za uplynulý rok 2012. V minulom
roku mala naša MO SRZ Dunajská Lužná 459 členov, z toho 60
detí do 15 rokov.
V mesiaci apríl sa členovia MO SRZ zúčastnili plánovanej
brigády, ktorá bola zameraná na čistenie okolia obce s cieľom
zlepšiť životné prostredie. V obci Dunajská Lužná sa čistili
okraje vetrolamu smerom k jazeru Malá voda, ako aj samotný
priestor revíru č.1-0900-1-1 Malá voda. V obciach Rovinka a
Kalinkovo vykonávali brigádu tamojší rybári v priestoroch revírov č. 1-1050-1-1 štrkovisko Rovinka za hrádzou a revíru č.1950-1-1 štrkovisko Kalinkovo, kde sa tiež zamerali na čistenie
jazier a okolitých brehov od odpadkov. Zúčastneným brigádnikom patrí veľká vďaka. Poďakovanie patrí aj vedeniu obcí, ktoré zabezpečili veľkoobjemové kontajnery a následnú likvidáciu
vyzbieraného odpadu.
V mesiaci máj sa konali preteky detí a dospelých v love rýb
udicou. Počasie nám prialo, a tak sa, vďaka slušnej účasti, zrodili tieto výsledky:

Výsledková listina deti:
1.miesto – Ozaniak Samko = 317 b. – 9 ks ulovených rýb
2.miesto – Kováč Matúš
= 233 b. – 6 ks
3.miesto – Hanuliaková Dominika = 232 b. – 6 ks

Majstri sveta z Dunajskej Lužnej
Slovinsko 2012
Naša organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Dunajskej Lužnej sa môže pochváliť za rok 2012 aj športovými
výsledkami našich členov.
V jednom roku držíme tri majstrovské tituly. Náš člen
Roman Pavelka ml. sa stal v roku 2012 už štvrtýkrát Majstrom Slovenska vo svojej kategórii do 18 rokov – v love
rýb udicou na plávanú na vodnej nádrži v Žarnovici. Následne na to sa zúčastnil Majstrovstiev sveta v slovinskom
meste Radeče, kde získal so slovenským tímom titul
Majstrov sveta v súťaži družstiev v kategórii do 18 rokov.
Svoj neskutočný športový výkon za rok 2012 zvýraznil
tým najvyšším možným výsledkom a síce v tom istom
preteku získal aj titul Majstra sveta v súťaži jednotlivcov, takisto v kategórii do 18 rokov. Týmto neuveriteľným
minuloročným športovým výkonom výrazne zviditeľnil nielen
našu krajinu, ale aj našu obec. Slovensko bolo jedno z 18
štátov na štartovacej listine družstiev a Roman Pavelka ml.

4.miesto – Šándor Andrej
5.miesto – Bohus Patrik

= 130 b. – 2 ks
= 119 b. – 2 ks

Výsledková listina dospelí:
1.miesto – Cabadaj Milan ml. = 728 b. – 16 ks
2.miesto – Spigura Miroslav = 441 b. – 10 ks
3.miesto – Horáček
= 400b. – 9 ks
Tohtoročné rybárske preteky detí sa budú konať 11. 5.
2013 v revíri 1-0950-1-1- štrkovisko Kalinkovo v čase od
7,00 do 12,00 hod. Rybárske preteky dospelých sa budú
konať v ten istý čas, ale v revíri 1-1050-1-1- štrkovisko Rovinka za hrádzou. Tešíme sa na Vašu účasť!
Tak ako každý rok, tak aj v uplynulom sme si plnili zarybňovaciu povinnosť vo všetkých revíroch obhospodarovaných
našou MO SRZ. Celkové zarybnenie za všetky revíry spolu za
rok 2012 predstavovalo hmotnosť 7 035 kg rýb, v peňažnom
vyjadrení 16 418 eur. Na jedného člena organizácie vychádza
priemerné zarybnenie 15,3 kg rýb. V roku 2012 bolo ulovených
2 989 ks rýb v celkovej váhe 6 944 kg, čo je v priemere na jedného člena MO SRZ 15,12 kg rýb. Podrobný prehľad o úlovkoch
a taktiež informácie týkajúce sa činností a aktivít našej organizácie si môžete prezrieť na adrese: www.mosrzdunajskaluzna.
wbl.sk
Ján Pepich

bol jedným z viac ako 70 štartujúcich jednotlivcov. Výsledok
sa nedostavil sám od seba. Stálo ho to množstvo času stráveného na tréningoch, energie a peňazí, keďže sa na pretekárskej trati v Slovinskom Radeče zúčastnil niekoľkých
sústredení, aby na majstrovstvá sveta prišiel pripravený.
Úspech nemal len Roman Pavelka ml. sám, pretože zlatým
trénerom národného družstva bol jeho otec Roman Pavelka st., mimochodom predseda našej rybárskej organizácie
v Dunajskej Lužnej a zlatou vedúcou národného družstva
bola jeho mama a naša členka Miroslava Pavelková st.
Mladšia Romanova sestra Mirka bola v Slovinsku členkou
slovenského tímu v kategórii U 23, kde v súťaži družstiev
v konkurencii 22 štátov obsadila spolu s tímom 7. miesto.
Tento rok 2013 sa obaja pripravujú na majstrovstvá sveta,
ktoré sa budú konať vo francúzskom meste Rieux. Veríme,
že sa im bude dariť.
Týmto chceme poďakovať našim reprezentantom a
rodine Romana Pavelku za dôstojné reprezentovanie
našej obce nielen na území Slovenska, ale aj za jeho
hranicami.
S pozdravom LOVU ZDAR! Pevne držíme palce.
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7. kolo Slovenskej ligy boxu – jednodňový turnaj
Dňa 8. decembra 2012 sa za účasti
68 boxeristov (MŽ-15, SŽ-10, MD16, SD-13, SEN-14) zo 14 oddielov
Slovenska uskutočnilo v Miestnom
kultúrnom stredisku v Dunajskej Lužnej
siedme kolo II. LIGY UBCS 2012.
Siedme kolo tejto súťaže vyhral
oddiel Boxing Club Galanta so 100
bodmi (V-9, P-12, R-0, WO-0, Ú-1),
pred BC Triebeľ Klin s 38 bodmi (V-5,
P-1, R-0, WO-0, Ú-0) a tretím oddielom
BC Linka Box-SK Dunajská Lužná,
ktorý získal 32 bodov.

Úroveň boxu, kopírovala štartové
pole. Priestor tu však dostali aj
skúsenejší boxeristi, a tak početná
divácka kulisa mala možnosť vidieť aj
kvalitnejší box, hlavne v podaní dvojíc
Michal TAKÁCS (BC Galanta) vs.
Denis BENKOVSKÝ (BC Linka BoxSK Dunajská Lužná), Galanťanov
Andreja
CSEMEZA
s
Tiborom
FARKASOM či Ruda BENKOVSKÉHO
(BC Linka Box-SK Dunajská Lužná)
s Marcelom OLÁHOM (BC Galanta).
Výborný duel vybojovali domáci
boxeristi vo váhe 75 kg - KOLMAĆKA
Eduard vs. KOVÁR Jakub, keď tesne
na body vyhral KOLMAĆKA. Boje boli

tvrdé, vedené nekompromisne, ale
zo zástupu vyčnievalo už len zopár
nádejí. Zmienku si zaslúžia Tomáš
ŠIMKO (ŠKP pri A PZ Bratislava),
ktorý vybodoval skúseného René
SUCHÁNKA (BC Linka Box-SK
Dunajská Lužná). Dobrý výkon podal
aj ďalší domáci boxerista Patrik
ORBAN v ťažkej váhe, keď jasne
vybodoval PETRÍKA z BA. Ďalší náš
boxerista Lacko MOLNÁR ml. sa pri
rozcvičovaní pred zápasom zranil, a
tak nemohol nastúpiť. Tibor TOTH,
ďalší náš borec, sa nezachoval ako
športovec. Tesne pred duelom, keď
mal nastúpiť, dal prednosť svojim
kamarátom. Nenastúpil do duelu
a predčasne opustil súťaž. Za toto
nešportové správanie bol z nášho
klubu vyradený.

Podľa názoru učastníkov a
hostí riaditeľ súťaže Alois „Lojzo“
LINKA, so svojim štábom – L.
MOLNÁR st. (hlavný usporiadateľ),
Št. ŠARANSKÝ (asistent riaditeľa
súťaže) pripravili aktérom výborné
prostredie v priestoroch, akými sa
nemôžu pochváliť ani renomovanejšie
kluby. Do „žiackeho ringu“ zavítal po

DOMÁCI MAJSTER NA TELEFÓN
Potrebujete navŕtať poličku,
zavesiť obraz, opraviť bránu či okno?
Vykonávam rôzne domáce práce
– elektrikárske, zváranie, vŕtanie, farbenie,
skladanie nábytku a ďalšie.
Milan Schulcz, Dunajská Lužná

0908 473 609

každom dueli aj Mikuláš. Víťazi sa
tak netešili len z výsledkov a, naopak,
porazeným zase darček usušil slzy.
Vedúci so svojimi športovými tímami
mohli z Dunajskej Lužnej odchádzať
nadmieru spokojní.
Veľká vďaka patrí sponzorom, bez

ktorých by podujatie nebolo možné
uskutočniť: IB-CAR BOGÁR Imino,
Umelecké kováčstvo Šárkozy Alojz,
Umelecké kováčstvo HEFAISTON
RIGÓ Robert, Reštaurácia u ZOLA
POLGÁR Zolo, MOLNÁR Ladislav,
VEGAS CASINO CLUB – SENEC
RÖTH Zolo, Obecný úrad DUNAJSKÁ
LUŽNÁ a Miestne kultúrne stredisko
Dunajská Lužná.
LINKA Alois
LINKA BOX – Dunajská Lužná

Novootvorená LEKÁREŇ
v COOP Centre
je pre vás otvorená 7 dní v týždni.
Pondelok až piatok od 9 do 19 hod.,
sobota a nedeľa od 9 do 16 hod.
Otváracie zľavy, široký sortiment
voľno predajného tovaru, kozmetika,
lieky viazané na lekársky predpis,
zdravotnícky materiál.
lekaren@dunajskaluzna.sk
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Veľká vďaka za 2% – rodičia sú ústretoví
Vedenie ZŠ a združenia ZRPŠ pri ZŠ Dunajská Lužná ďakuje všetkým rodičom a priateľom školy za ich priazeň, ktorá sa v
kalendárnom roku 2012 prejavila veľmi peknou sumou z 2% z dane. Darované finančné prostriedky sme použili na rekonštrukciu
posledných toaliet na oboch poschodiach v telocvični a organizovanie exkurzií pre veľký počet žiakov do zábavného a vedeckého
centra Atlantis a Tutanchamonovho múzea v Bratislave. Ostatní žiaci navštívia tieto ustanovizne v najbližších mesiacoch.
Pevne veríme a dúfame, že priazeň verejnosti nám bude naklonená i v tomto roku. Veď všetko, čo škola robí, robí preto, aby
deťom zostali na školské časy pekné spomienky v podoby kultúrneho prostredia či zaujímavých podujatí.
V prípade vášho záujmu venovať 2% z dane základnej škole, prosím, posielajte príspevky na adresu občianskeho združenia:
Názov:
ZRPŠ pri ZŠ Dunajská Lužná
Sídlo:
Školská 257, 900 42 Dunajská Lužná
Právna forma: občianske združenie
IČO:
36 06 51 96

2%

V budúcom školskom roku by sme chceli zaviesť staronový predmet rodinná výchova, v rámci ktorého chceme chlapcov
aj dievčatá naučiť základom varenia a pečenia, tvorby rodinného rozpočtu a pod. Techniku naše deti ovládajú dobre, ale
zaostávajú v praktickej príprave do života. A to by malo byť cieľom nového predmetu.
Získané prostriedky by sme chceli investovať do nákupu minikuchynky, elektrickej rúry, dvojplatničky a kuchynského
vybavenia, ktoré umiestnime do jednej z tried. Samozrejme, aj na nákup nového sektorového nábytku najmä v triedach
2. stupňa, ktoré v estetike zaostávajú za 1. stupňom. Už teraz ďakujeme.
Iveta Slobodníková
riaditeľka ZŠ

Eva Marková
predsedníčka ZRPŠ

Eugen Oltus
predseda rady školy
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Prečo revitalizácia športového štadióna?
Dunajská Lužná je obec, ktorá sa
neustále rozvíja a dostáva sa do povedomia širokej slovenskej verejnosti.
Oblasť, v ktorej môže na seba upozorniť je aj oblasť športu – v našich pomeroch najmä futbal. Vďaka slušným
výsledkom, výbornému manažmentu
OFK a správnym kontaktom sa obec
stala Národným tréningovým centrom
pre ženský futbal, čo má pre náš región
a okolie veľký význam.

V blízkej budúcnosti (apríl, máj) by
malo prísť k výstavbe novej a rekonštrukcie starej tribúny. Financovanie
tohto projektu bude realizované z prostriedkov UEFA prostredníctvom SFZ a
z prostriedkov zo súkromných zdrojov,
ktoré zabezpečí OFK Dunajská Lužná.
Ak úspešne zvládneme tento projekt,
v ďalšej etape je plánované s pomocou
UEFA, SFZ a súkromných investorov
ďalšie budovanie infraštruktúry špor-
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tového areálu, ako aj výstavba jednoduchej tribúny na druhej strane ihriska,
výmena trávnika, umelého osvetlenia
a v záverečnej etape by malo prísť
k dobudovaniu areálu vrátane ubytovacieho a relaxačného zariadenia, športovej haly a administratívno-obchodného
komplexu.
Veríme, že tento projekt si získa
dôveru vedenia obce, Obecného zastupiteľstva a v nemalej miere aj podporu občanov obce.
Juraj Jánošík
poslanec OZ a predseda OFK DL

revitalizácia športového štadióna OFK Dunajská Lužná
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poslanci Ladislav Fehér a Marián Tesárik
počítajú tombolové lístky

pani Awwadová a pán Kasaš
krájajú slaninu na oškvarky
tak sme hodovali

starosta obce v jaternicovom ošiali

na počúvanie hrala dychová hudba Lužanka

traja starostovia
susediacich obcí

veselé klobásky tesne pred konzumáciou

pani Macangová a pán
Hudák ako výčapníci
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