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Nie je všetko zlato čo sa...

Milí spoluobčania,
čitatelia obecného periodika,

v dnešnom príhovore sa chcem
s vami podeliť o niektoré aktivity obce,
ktoré ma obzvlášť trápia a o ktorých
som sa – naivne – nazdával, že ich vyriešime promptne a k spokojnosti nás
všetkých.
Projekty z EÚ: V médiách sa často
dozvedáme, aké je malé ich čerpanie,
že obce a mestá sú málo aktívne, že
finančné prostriedky sú pripravené na
investície v zmysle kritérií....atď.
Tak ako každý dobrý hospodár
i naša obec sa aktívne uchádza o financovanie investičných akcií z prostriedkov EÚ. Nešťastie vidím v tom, že všetky projektové dokumentácie musí obec
v predstihu prefinancovať zo svojho
rozpočtu. V prípade úspechu je časť

nákladov refundovaná. V prípade neúspechu sú finančné prostriedky nenávratne preč. Jeden z najväčších projektov, ktorý sme podali v apríli tohto roku
„Revitalizácia parku M. R. Štefánika
a Košarišskej ulice“ v hodnote 800 tisíc
eur nás stál na projektovej dokumentácií približne 27 tisíc eur. Úspešnosť je
v nedohľadne. Výslednú správu výberovej komisie sa dozvieme zrejme až
v decembri.
Alebo čerstvo ukončený projekt
„Revitalizácia parku, spevnených plôch
s detským ihriskom a rekonštrukcia
multifunkčného ihriska“ v hodnote viac
ako 600 tisíc eur. Do tohto projektu som
nastúpil ako do hotovej – vysúťaženej
záležitosti. Verte, že byť pri realizácii, to bola pre mňa veľmi dobrá škola
a skúsenosť, žiaľ, negatívna. Dodnes
nevieme dať do právneho stavu niektoré nedostatky v projekte, hlavne ich
neúplnosť a neprofesionalitu. Financovanie cez Ministerstvo pôdohospodárstva SR je mimoriadne komplikované.
Máme neuhradené platby v hodnote
viac ako 230 tisíc eur. Nie z viny obce.
Samozrejme, tento stav investora nezaujíma a žiada úhradu i s úrokom
z omeškania. Ako ďalej? Súdiť sa so
štátom? Úver? Nemal by štát zastrešovať možné riziká? Pre malé obce to
môže byť likvidačný stav.
Výstavba v obci: I keď už stavebný
boom ako tak utíchol, stále je mnoho
nedostatkov v stavebnej oblasti. V krátkej dobe zaregistrujeme 5-tisíceho občana s trvalým pobytom. V skutočnosti
je však obyvateľov podstatne viac.
Všade je potrebné budovať a násled-

ne udržiavať infraštruktúru. Investori
nie vždy dokončia to, čo majú v podmienkach. Obec nemôže investovať do
majetku, ktorý nemá vo vlastníctve. Je
to ako začarovaný kruh. To čo ma trápi, je výstavba v rekreačnej lokalite tzv.
Malá voda v katastrálnom území Nové
Košariská. Je až zarážajúce a nepochopiteľné, keď sa opakujú hrubé porušenia stavebného zákona, územného plánu a jeho regulatív. Stavby bez
stavebného povolenia, projektovej
dokumentácie, s nadrozmernosťou
až 70% sú na dennom poriadku. Len
v tomto roku boli za tieto priestupky
vyrubené sankcie za viac ako 50 tisíc
eur. A to je len malé percento z toho,
čo sme doposiaľ so stavebným úradom preverovali. Uvedené nám však
problém nerieši. V zmysle stavebného
zákona niektoré stavby nie je možné
dodatočne legalizovať, respektíve vystaviť užívacie povolenie. Riešení nie
je veľa – buď zmena územného plánu
obce alebo odstránenie stavby. Výstavba ide v ruka v ruke s narastajúcou
dopravou, ktorá je samostatnou kapitolou a má dlhodobé riešenie. Budeme
vďační každému za reálnu pomoc pri
riešení neduhov, ktoré sa dotýkajú nás
všetkých. Vieme pomenovať problém,
chceme a budeme ho riešiť. Verím, že
všetkým nám ide o to, aby sme sa v našej obci cítili čo najlepšie. Pomyselný
povraz negatívov má dva konce – ťahajme spolu za ten dlhší. Určite sa nám
to vráti v podobe krajšej obce.
S úctou Štefan Jurčík,
starosta

Vianočný príspevok obce pre dôchodcov a viacdetné rodiny
Tohtoročný vianočný príspevok obce pre dôchodcov,
invalidných dôchodcov, tri a viacdetné rodiny a ZŤP – deti
sa bude vyplácať na obecnom úrade
v hlavnej pokladni u pani Mészárosovej.
Príspevky sa budú vyplácať od 03. 12. 2012 do 20. 12. 2012.
Prvý týždeň, t.j. od 03. 12. do 07. 12. 2012 každý deň od 08 do 14 hod.
(obedňajšia prestávka od 11,30 do 12,30 hod.). V dňoch od 10. 12. do 20. 12. 2012
len počas celoročne platných úradných hodín. Dôchodcovia, ktorým bol priznaný dôchodok tento rok,
musia doniesť so sebou výmer. Rodiny s tromi a viac deťmi do 15 rokov vrátane, osamelým rodičom
s dvoma deťmi, výpomoc postihnutým deťom – ZŤP – všetko noví tohtoroční poberatelia –
musia doniesť doklad o postihnutí, resp. ZŤP preukaz.
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Uznesenia a dokumenty obecného zastupiteľstva
Vážení spoluobčania,
prinášame Vám výber z najdôležitejších uznesení
a dokumentov schválených OZ za obdobie august –
október 2012.
Uznesenie č. 2012/07-20 zo dňa 30.08.2012
OZ berie na vedomie zmenu cenníka prepravnej služby o.z. Omapo s platnosťou od 01.09.2012 z dôvodu
zvýšenia vstupných nákladov na prevádzkovanie so
ciálneho taxíka. (pozn. redakcie – cenník OMAPO je
zverejnený na webovej stránke obce „Doprava – so
ciálny taxík“).
Uznesenie č. 2012/07-21 zo dňa 30.08.2012
OZ schvaľuje Cenník poplatkov za zverejnenie inzercie
v Lužnianskom Spravodaji.
Uznesenie č. 2012/09-09 zo dňa 25. 09. 2012
OZ berie na vedomie oznámenie pani Mgr. Kepencayovej o ukončení funkcie kronikárky obce.
Uznesenie č. 2012/10-07 zo dňa 30.10.2012
OZ schvaľuje majetkovú účasť obce v spoločnosti –
Agentúra transparentného obstarávania s.r.o., so sídlom Jánošíkovská 7, 900 42 Dunajská Lužná.
Uznesenie č. 2012/10-09 zo dňa 30.10.2012
OZ schvaľuje úpravu poplatku za používanie telocvične v areáli Základnej školy v Dunajskej Lužnej na sumu
20 €/hod., s výnimkou organizácií s dotáciou obce.
V tomto období boli:
1. pri príležitosti Dňa obce 8. septembra 2012 udelené
ocenenia:
– Cena starostu obce Dunajská Lužná tímu ženského futbalového družstva futbalového klubu

OFK Dunajská Lužná, ktoré vyhralo II. slovenskú ligu a postúpilo do I. slovenskej národnej ligy
a Viliamovi Šarközimu za uchovávanie a rozvoj
tradície kováčskeho remesla v obci
– Cena obce Dunajská Lužná Ing. Ladislavovi Cingelovi, za dlhoročnú záslužnú činnosť v prospech
obce, za významné výsledky vo verejnoprospešnej práci, podporu hospodárskeho, kultúrneho
a športového rozvoja v obci, za podporu najmä
kultúrnych tradícií obce a futbalu, čím výrazným
spôsobom prispel k propagácii obce v rámci Slovenska a regiónu Podunajska (podľa § 34 Štatútu obce)
2. prijaté dôležité dokumenty:
VZN č. 6/2012 o zásadách tvorby a čerpania fondu
opráv, prevádzky a údržby nájomných bytov v bytových domoch
VZN č. 7/2012 o dodržiavaní čistoty a verejného poriadku na území obce Dunajská Lužná
VZN č. 8/2012 o niektorých podmienkach držania psov
VZN č. 9/2012 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce Dunajská Lužná a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej
škole.
VZN č. 10/2012 – Zásady nakladania s finančnými
prostriedkami obce Dunajská Lužná
Všetky uznesenia zo zasadnutí obecného zastupiteľstva 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.
Redakcia
jana.valasikova@dunajskaluzna.sk

Výber niektorých výsledkov zo sčítania ľudu v roku 2011
Ponúkame niekoľko zaujímavostí, ktoré
sme vybrali zo štatistiky ŠÚ SR. Podrobnejšie údaje nájdete na stránke:
http://portal.statistics.sk/ Sčítanie obyvateľov, domov, ... > Výsledky SODB 2011
> Obce – tabuľky.
Obyvateľstvo trvalo bývajúce v obci
podľa veku a pohlavia – spolu 4 482.
Muži 2 173, z toho najviac zastúpená
veková skupina je od 30 do 34 rokov
v počte 260. Ženy 2 309, z toho najviac
zastúpená veková skupina je od 30 do
34 rokov v počte 274.

Obyvateľstvo trvalo bývajúce v obci
podľa národnosti: Slováci 4023, Maďari
214, Rómovia 17; Rusíni 3; Ukrajinci 10;
Česi 45 a Moraváci 8.
Obyvateľstvo trvalo bývajúce v obci
podľa náboženského vyznania: rímskokatolícka cirkev 2648; gréckokatolícka
cirkev 39; pravoslávna cirkev 24; evanjelická cirkev AV 301; bez vyznania 1046.
Obyvateľstvo trvalo bývajúce v obci podľa
najvyššieho dosiahnutého vzdelania:
základné vzdelanie 482; úplné stredné

odborné 693; úplné stredné všeobecné
244; vysokoškolské Mgr., Ing., Dr. 1134;
vysokoškolské doktorandské 101.
Obyvateľstvo trvalo bývajúce v obci podľa
počítačových znalosti: práca s textom
2797; neznalosť práce s textom 1169;
práca s internetom 3011, neznalosť práce s internetom 1006.
Redakcia
jana.valasikova@dunajskaluzna.sk
Zdroj: Štatistický úrad SR
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Zmeny v priznaniach k miestnym daniam platné pre rok 2013
Od 1.12.2012 je účinná novela zákona
o miestnych daniach. Najdôležitejšie zmeny, ktoré novela prináša a aké povinnosti
z neho pre daňovníkov vyplývajú, sú:
a) od januára 2013 platí jedno spoločné
priznanie k dani z nehnuteľností, k dani
za psa, k dani za predajné automaty
a k dani za nevýherné hracie prístroje
(§ 99a zákona),
b) zaviedlo sa čiastkové priznanie v prípade zmien daňovej povinnosti oproti minulému obdobiu (§ 99b zákona),
c) zaviedla sa možnosť podať opravné
priznanie, pričom na vyrubenie dane je
rozhodujúce posledné podané opravné
priznanie (§ 99c zákona),
d) zaviedla sa pre daňovníka povinnosť
podať dodatočné priznanie, ak zistí, že
neuviedol správne údaje na vyrubenie
dane (§ 99c zákona),
e) zrušila sa povinnosť výpočtu dane daňovníkom v priznaní.
Daňovníci sú povinní vyplniť všetky údaje uvedené v priznaní, pričom osobné údaje
sú chránené podľa osobitného predpisu.
I. časť priznania
Prvou časťou spoločného priznania
je priznanie k dani z nehnuteľností, ktoré
sa skladá z dane z pozemkov, dane zo
stavieb a dane z bytov.
Priznanie k dani z nehnuteľností
v roku 2013 nepodáva každý vlastník nehnuteľností.
Do 31. 1. 2013 je povinný podať priznanie:
 daňovník, ktorý sa stal vlastníkom nehnuteľností (pozemok, stavba, byt, nebytový
priestor v bytovom dome) v roku 2012,
 daňovník, u ktorého zaniklo vlastníctvo
k nehnuteľnostiam (pozemok, stavba,
byt, nebytový priestor v bytovom dome)
v roku 2012,
 daňovník, u ktorého nastali zmeny výmery pozemkov, stavieb, bytov, nebytových priestorov v bytovom dome v roku
2012,
 daňovník, u ktorého došlo k zmene využitia stavby, bytu, nebytového priestoru
v bytovom dome v roku 2012,
 daňovník, u ktorého v roku 2012 nadobudlo právoplatnosť stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie k
stavbám, bytom a nebytovým priestorom v bytovom dome.
 daňovník, u ktorého došlo k zmene charakteru pozemku.
V priebehu zdaňovacieho obdobia je
daňovník povinný podať priznanie k dani
z nehnuteľností do 30-tich dní od vzniku
daňovej povinnosti len v prípadoch, ak túto
nehnuteľnosť nadobudne vydražením.
K priznaniu k dani z nehnuteľností je potrebné doložiť rozhodnutie správy katastra
o povolení vkladu, list vlastníctva, zmluvu
o prevode nehnuteľnosti, osvedčenie o de-

dičstve, darovaciu zmluvu alebo iný doklad
o nadobudnutí nehnuteľnosti.
Ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v spoluvlastníctve viacerých osôb, priznanie k dani
z nehnuteľností podá každý spoluvlastník
do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, priznanie
podá zástupca, ktorého určili dohodou, pričom túto skutočnosť je potrebné vyznačiť
v priznaní.
Ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, priznanie
podá jeden z manželov. Pričom v priznaní
uvedie ročné číslo druhého spoluvlastníka.
II. časť priznania
Druhou časťou spoločného priznania je priznanie k dani za psa.
Daňová povinnosť k dani za psa vzniká
prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal
predmetom dane za psa (pes starší ako
6 mesiacov) a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom daňovník prestal byť vlastníkom psa.
Priznanie k dani za psa podáva vlastník psa:
 pri vzniku daňovej povinnosti najneskôr
do 30 dní odo dňa, kedy pes dosiahol
vek 6 mesiacov,
 pri zániku daňovej povinnosti najneskôr
do 30 dní odo dňa, kedy daňovník prestal byť vlastníkom psa.
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom daňovník nadobudol psa,
a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie
je vlastníkom alebo držiteľom psa.
Ak pri zániku daňovej povinnosti daňovník podá v stanovenej 30-dňovej lehote
priznanie k dani za psa, má nárok na vrátenie pomernej časti dane na základe podanej písomnej žiadosti. Ak nepodá priznanie
k dani za psa v stanovenej lehote, nárok na
vrátenie pomernej časti dane zaniká.
Tlačivá - daňové priznania k dani za psa
budú daňovníkom odovzdané pri prihlasovaní alebo odhlasovaní psa v evidencii na
Obecnom úrade v Dunajskej Lužnej.
III. časť priznania
Treťou časťou spoločného priznania
je priznanie k dani za predajné automaty.
Daňová povinnosť k dani za predajné
automaty vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v
ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca,
v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.
Priznanie k dani za predajné automaty podáva fyzická alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje:

 pri vzniku daňovej povinnosti najneskôr
do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti,
 pri zániku daňovej povinnosti najneskôr
do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti.
Ak pri zániku daňovej povinnosti daňovník podá v stanovenej 30-dňovej lehote priznanie k dani za predajné automaty,
má nárok na vrátenie pomernej časti dane.
Ak nepodá priznanie v stanovenej lehote,
nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká.
IV. časť priznania
Štvrtou časťou spoločného priznania je priznanie k dani za nevýherné hracie prístroje.
Daňová povinnosť k dani za nevýherné
hracie prístroje vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa nevýherný hrací prístroj
začal prevádzkovať a zaniká posledným
dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho
prevádzkovanie.
Priznanie k dani za nevýherné hracie
prístroje podáva fyzická osoba alebo
právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje:

pri vzniku daňovej povinnosti najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku daňovej
povinnosti,

pri zániku daňovej povinnosti najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej
povinnosti.
Ak pri zániku daňovej povinnosti daňovník podá v stanovenej 30-dňovej lehote priznanie k dani za nevýherné hracie prístroje,
má nárok na vrátenie pomernej časti dane.
Ak nepodá priznanie v stanovenej lehote, nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká.
Záver
Vzory priznaní k dani z nehnuteľností,
k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie automaty budú zverejnené spolu s poučením
na ich vyplnenie na webovej stránke obce
www.dunajskaluzna.sk alebo si ich môžete
prevziať na Obecnom úrade, Jánošíkovská
466/7, Dunajská Lužná, na prvom poschodí
a na prízemí na informáciách.
Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň
za predajné automaty a daň za nevýherné hracie automaty obec Dunajská Lužná vyrubí na rok 2013 jedným rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie.
Bližšie informácie o dani z nehnuteľností a ostatných miestnych daniach a poplatkoch budú zverejnené po schválení Všeobecne záväzných nariadení obce Dunajská Lužná na rok 2013.
Magdaléna Hanuliaková
Dane a poplatky, OcÚ Dunajská Lužná
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S čarovným prútikom do materskej školy ...
Milí rodičia,
dnešným článkom by som vás nechcela oboznamovať, čo všetko sa v materskej
škole deje. Myslím, že o tom ste dostatočne
informovaní aj ako zákonní zástupcovia na:
www.msdunajskaluzna.weblahko.sk.
Chcela by som sa vám prihovoriť, že si
plne uvedomujem nie veľmi priaznivú situáciu, ktorá v našej obci Dunajská Lužná je a
to z dôvodu nedostatočnej kapacity materskej školy.

ešte spolu zapotíme. Ale verím, milí rodičia,
že to bude posledný školský rok, ktorý treba vydržať. A potom príde Ježiško... A aj tí
rodičia, ktorí majú na mňa ťažké srdce, pretože ich dieťa nenavštevuje materskú školu z dôvodu nedostatočnej kapacity, budú
uspokojení.
Ešte by som chcela všetkým poďakovať, milí rodičia, ktorí pomáhate materskej
škole – či 2 % z daní nášmu občianskemu
združeniu „Našim škôlkarom“, sponzorský-

Stále sa zvyšuje počet detí, ktoré nemôžu navštevovať materskú školu. Číslami
vás nebudem trápiť, pretože sú to čísla, ktoré nás len poburujú a to nie mojím cieľom v
tomto adventnom období. Čísla majú kompetentní, ktorí sľúbili, že nám novú materskú školu postavia.
Nikto z nás čarovný prútik nemá, ako je
to v rozprávkach, a my, dospelí, už na rozprávky neveríme ... i keď niekedy by sme
ten čarovný prútik radi mali a použili ho práve tam, kde to najviac potrebujeme.
Pri zápise deti do materskej školy (4.3.
– 7.3.2013) na školský rok 2013/2014 sa

mi darmi, či vlastným pričinení pri opravách
Materskej školy, Brezová 738, a alokovaných materských škôl na Lipnickej 394 a  
Lipnickej 417. S takou pomocou sme vždy
bližšie k cieľu...
Vďaka patrí aj pánovi starostovi, pánom
poslancom a zamestnancom obecného
úradu, ktorým tiež záleží na našej mladej
generácii.
Na záver ... jedným očkom: „Doprajme
úspech a tešme sa z úspechu iných.“
Krásne Vianoce!
Božena Mešťanová
riaditeľka MŠ Dunajská Lužná

Zmeny v platení
dane za psa
Schválením novely zákona NR SR
č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, dochádza ku
zmene platenia daní.
Daň z nehnuteľností aj daň za psa
vyrubí správca dane podľa § 99e zákona každoročne podľa stavu k 1. januáru
príslušného zdaňovacieho obdobia na
celé zdaňovacie obdobie jedným rozhodnutím.
Vyrubená daň
za psa bude splatná do 15 dní odo
dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia.
To znamená, že v januári 2013 nemusíte platiť obci daň za psa, ale počkáte na doručenie rozhodnutia a následne
daň môžete uhradiť v hotovosti do pokladne úradu alebo bankovým prevodom. Všetky potrebné údaje k úhrade
ako je číslo účtu, suma a variabilný symbol, budú v rozhodnutí uvedené.

pranostiky – december
Mierny december, mierna celá zima.
Keď v decembri mrzne a sneží,
úrodný rok nato beží.

pranostiky – január
Keď rastie v januári tráva,
bude v júni hladovať krava.
Keď včely v januári vyletujú,
to nedobrý rok ohlasujú.

Poplatky za zverejnenie inzercie a reklamy
Pozn.: inzercia nie je možná na titulnej a zadnej strane periodika.

Plošná inzercia:
1 strana formát A4 plnofarebné prevedenie

100,00 €

1 strana formát A4 čiernobiele prevedenie

90,00 €

1 strana formát A5 plnofarebné prevedenie

50,00 €

1 strana formát A5 čiernobiele prevedenie

40,00 €

1 strana formát A6 plnofarebné prevedenie

25,00 €

1 strana formát A6 čiernobiele prevedenie

20,00 €

1 riadok slovnej inzercie (do 68 až 72 znakov)

1,00 €

1 cm²

0,02 €

Cena vkladania letákov do periodika je riešená s tlačiarňou
podľa množstva konkrétneho nákladu. Cena je tvorená na základe požiadavky objednávateľa, napr. vklad presne do stredu alebo do ľubovoľného miesta periodika, resp. skladanie
formátu. Vklad do periodika môže byť vo veľkosti do A4.
Cenník poplatkov bol schválený poslancami OZ na rokovaní 07. obecného zastupiteľstva v Dunajskej Lužnej
uznesením č. 2012/07-21 zo dňa 30. 08. 2012.
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50. výročie otvorenia budov ZŠ Dunajská Lužná
Školské budovy
nie sú už žiadne mladice

V tomto kalendárnom roku som sa zúčastnila niekoľkých osláv mojich priateľov
–päťdesiatnikov. Poslednou paťdesiatničkou, ktorej zablahoželám k jej zrelému
veku bude naša škola – ZŠ Dunajská Lužná. Lebo je to práve polstoročie, kedy sa
v šk. roku 1962-63 otvorili brány novopostavenej školy pre deti z Nových Košarísk,
Jánošíkovej, Novej Lipnice, ale aj z obcí
v okolí. Každý oslávenec bilancuje a vracia
sa späť. Aj tá naša škola má svoju históriu.
Nuž, pozrime sa, čo bolo na začiatku, ako
rástla a krásnela.
Prvá zmienka
Škola ako inštitúcia má v našej obci svoje začiatky už v 18. storočí. V zápise kroniky
obce z časti Nové Košariská sa uvádza, že
prvé správy o zriadení jednotriednej školy
pri evanjelickej farnosti (súpisné číslo 161 –
stará škola) pochádzajú z roku 1793.
Po vzniku Československej republiky
Taktiež sa uvádza, že po vzniku Československej republiky boli v Jánošíkovej 4
triedy ľudovej školy s vyučovacím jazykom
nemeckým. Vyučovali v nej rádové sestry
svätého Kríža i učitelia platení štátom. Známym učiteľom bol pán Karol Rummer.
Počas 2. svetovej vojny bola v ,,Žernovičovom dome“ v Jánošíkovej (pop. č. 748)
aj slovenská škola, ktorú navštevovali deti
financov, žandárov i deti rodín, ktoré vedeli
len po slovensky (napr. Kollárovci).
Po druhej svetovej vojne
V šk. roku 1953-54 bola v obci slávnostne otvorená plnoorganizovaná osemročná
stredná škola. Prvým riaditeľom v nej sa
stal Pavel Hudec z Rovinky. Keďže školu
navštevovali žiaci aj zo susedných obcí Rovinka a Kalinkovo, počet žiakov stúpal a v
ročníkoch 6. – 8. sa vytvárali dve paralelné
triedy. Budova školy sa v r. 1954 rekonštruovala a rozšírila o ďalšie dve triedy, bolo v
nej už 6 tried. Naďalej sa však vyučovalo
i v starej škole pri evanjelickom kostole a
jedna trieda bola umiestnená v budove bývalej materskej školy . Táto budova bola
na školskú triedu prerobená z pôvodného
hostinca.
Koncom 50-tych rokov minulého storočia sa osemročné školy – aj tá naša
– zmenili na deväťročné. Miestne úrady
v Jánošíkovej, v Nových Košariskách a v
Novej Lipnici vyvinuli úsilie o vybudovanie
novej veľkej budovy školy. A tak v školskom
roku 1962-63 boli odovzdané do užívania
dve budovy novej priestrannej 20 triednej
základnej školy. A práve do tohto roka spadajú začiatky našej školy – budov, ktoré sa
využívajú dodnes.
Riaditeľom v týchto priestoroch sa stal
pán Rudolf Hostiak. Školu v tom čase na-

vštevovalo okolo 450 žiakov. Vo všetkých
ročníkoch boli dve paralelné triedy. Učiteľský zbor tvorili väčšinou miestni učitelia a
niektorí dochádzali z Bratislavy. V blízkosti
školy boli vybudované dve učiteľské bytovky obidve s dvoma bytmi. Neskôr boli
obidve predané do osobného vlastníctva
učiteľských rodín. V školskom roku 196566 do funkcie riaditeľa nastúpil obyvateľ
Nových Košarísk pán Jozef Kotoč. Jeho
pôsobenie v škole pripomína pamätná tabuľa v A-bloku. To je ten, ktorý bol ako prvý
vystavaný a učili sa v ňom žiaci 1. stupňa.
Aj ja som si tu osvojila prvé písmenká pod
vedením populárnej pani učiteľky Anny Kubačovej.
V školskom roku 1967-68 pána Kotoča
vo funkcii počas dlhodobej choroby zastupoval zastupujúci riaditeľ pán Štefan Čáni
z Nových Košarísk.
V roku 1969 nastúpil do funkcie pán
Pavol Guba dochádzajúci z Bratislavy –
Prievozu. Na tohto pána si dobre pamätám aj ja. Na hudobnú výchovu chodieval
s povestnou harmonikou. Viedol v škole
spevácky zbor, do ktorého sme sa dostali
po malom konkurze, na ktorom sme museli zaspievať tón, čo pán riaditeľ vylúdil na
svojom hudobnom nástroji. Prvým trhákom
v zbore bola skladba Vstávaj Honzo hore.
A keďže beťári boli v škole aj v tom čase,
niektorí z nich pánovi Gubovi do puzdra na
harmoniku naukladali zopár tehál. Po otvorení puzdra na hodine spevu bolo všetkým
jasné, že riaditeľ kanadský žartík ťažko predýchava. Čo sa stalo pôvodcom nevedno,
ale tresty neboli také liberálne ako dnes,
takže si koniec môžeme ľahko domyslieť.
V školskom roku 1971-72 bola v škole
otvorená školská družina. Spočiatku mala
len jedno oddelenie a postupne sa rozšírila na 4 oddelenia. Dnes máme v tých istých priestoroch oddelení sedem a detí ako
maku.
V školskom roku 1974-75 do funkcie
riaditeľky nastúpila PaedDr. Mária Ducková-Adamcová, rodená Gáhyová, rodáčka z Novej Lipnice. Vo funkcii zotrvala
17 rokov. Pani Duckovej vďačím za veľa.
Naučila ma o dôležitosti estetickej výchovy
v školskom prostredí, disciplíne, náročnosti.
Pod jej vedením sme sa ako deti zapojili do
veľkej súťaže V krajine, kde zajtra znamená včera.... Samozrejme, išlo o Sovietsky
zväz, ale v tom čase sme tieto veci vnímali
inak, tak sme sa do súťaže vrhli s vervou.
Do neskorých hodín sme vystrihovali z časopisov obrázky s tematikou ZSSR, lepili
ich do obrovskej kroniky a pripravovali sme
sa na vedomostnú súťaž. Vo vedomostnej
časti sme v obvodnom kole obstáli v prvej trojke a kronika si odniesla 2. miesto.
V okresnej bola však kronika prvá, ale v súťaži sme dostali tzv. zemiakovú medailu –
štvrté miesto. Nevedeli sme, kde sa u nás
stavia jadrová elektráreň. Všetci sme z toho
boli rozčarovaní, lebo pobyt v medzinárod-

nom pionierskom tábore Artek v ZSSR nám
unikol o vlások.
Okrem toho, na podnet pani Adamcovej som sa stala predsedníčkou okresného
štábu pionierov. Každý druhý pondelok som
sama deviatačka chodila autobusom do
domu pionierov v Pezinku, kde sme chystali
rôzne podujatia. Riaditeľom zariadenia bol
v tom čase brat herca Miška Dočolomanského – pán Štefan Dočolomanský. Mali
sme ho veľmi radi, lebo sa na Michala nielenže podobal, ale mal aj jeho šarm a vtip.
V rokoch 1975-76 nastal najprudší nárast
počtu žiakov v škole, pretože v obci bolo
vybudované sídlisko v Jánošíkovej s 220
bytmi. Najvyšší počet žiakov – 665 – bol v
školskom roku 1976-77. V tých časoch musela byť aj dvojzmenná školská prevádzka.
V roku 1980 bola v školskom areáli
vybudovaná telocvičňa a o dva roky bola
daná do užívania i budova školskej družiny
s jedálňou. V ďalších rokoch sa pokračovalo dobudovaním školského areálu, výstavbou ihrísk, spevnených plôch a parkovou
výsadbou. Najmä telocvičňa bola veľkým
krokom dopredu. Dnešné deti nechcú veriť,
že sme mali telesnú výchovu na chodbách,
kde sme behávali, skákali cez kozu, cez
koňa a to v najväčšej tichosti, aby sme nerušili vyučovanie vo vedľajších triedach.
V školskom roku 1991-92 do funkcie
nastúpila riaditeľka školy Mgr. Štefánia
Mináriková dochádzajúca zo susednej
obce Miloslavov. Vo funkcii bola 11 rokov.
Pani Minárikovej možno poďakovať, že vo
vtedajšom období podpísala právnu subjektivitu školy, čím ju urobila samostatným
právnym subjektom a takým je dodnes.
V 90-tych rokoch sa počet žiakov postupne
znižoval, čo spôsobila nižšia populácia i odchod žiakov do rôznych typov škôl v Bratislave (jazykové, matematické, športové).
V školskom roku 2001-02 bola na škole
vďaka projektu Infovek vytvorená počítačová trieda. Od 1. júla 2002 sa zriaďovateľom
základnej školy stala obec Dunajská Lužná. Do funkcie riaditeľky školy bola obecným zastupiteľstvom menovaná PaedDr.
Iveta Slobodníková. Vo funkcii riaditeľky
je už tretie funkčné obdobie, ktoré trvá od
1. júla 2012 do 30. júna 2017. Funkčné
obdobie riaditeľa školy trvá päť rokov. Po
skončení tohto obdobia rada školy vyhlasuje konkurz, v rámci ktorého musí kandidát
predložiť okrem štandardných písomností
aj koncepciu riadenia na ďalšie obdobie.
Súčasnosť
V posledných rokoch sa vďaka serióznej spolupráci s obcou a aj pracovitému
vedeniu školy v škole uskutočnili výrazné
zmeny týkajúce sa areálu, budov aj ich zariadení. Vymenili sa plastové okná, strešná
krytina, vybudovalo sa kanalizačné a vodovodné potrubie, upravili sa priestory telocvične, zabudovalo sa osvetlenie areálu.
Vo všetkých budovách sú nové elegantné
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toalety s vybavením, žiaci majú k dispozícii
nové nastaviteľné lavice, skrine, vo dvoch
budovách je nové stropné osvetlenie, vymenilo a upravilo sa pletivo na športových
ihriskách, zrekonštruovali sa priestory zborovní a niektorých tried, triedy sa pravidelne maľujú, a to bez finančnej účasti rodičov.
Pre potreby vyučovania sa zmodernizovala trieda informatiky, vybudovala sa ďalšia
počítačová trieda, zakúpili sa interaktívne
tabule, digitálny mikroskop, vizualizér, hlasovacie zariadenie. Žiaci pravidelne chodia
do škôl v prírode, na lyžiarske výcvikové
a plavecké kurzy, na vzdelávacie týždenné pobyty do Veľkej Británie, exkurzie, na
ozdravné pobyty k moru, školské výlety a
kultúrne a športové podujatia. A najmä do
bratislavských divadiel, či už bábkových,
činoherných alebo muzikálových. Rodičov
spája školský ples, ktorý má dobrú úroveň.

7

Škola má slušné výsledky v oblastných
a okresných olympiádach a výborné výsledky v Testovaní 9 žiakov 9. ročníka (okrem
posledného roka) a 100% úspešnosť prijímania žiakov do stredných škôl. V posledných rokoch z dôvodu nárastu obyvateľstva
i dobrým výsledkom školy počet žiakov
školy z roka na rok rastie, čo vyvoláva tlak
na hľadanie nových priestorových možností. V súčasnosti má škola 550 žiakov. Žiaci
sú rozdelení do 26 tried (13 tried na 1. stupni a 13 tried na 2. stupni). Súčasťou školy
je školský klub detí, ktorý má 7 oddelení.
Navštevuje ho 175 detí. K dispozícii žiakov
je i ranný školský klub detí. Deti má pred
začiatkom vyučovania od pol siedmej na
starosti Mgr. Darina Kováčová.
Čo ma teší najviac, že klíma v škole je
v tomto roku celkovo pokojná. Verím, že vydrží čo najdlhšie.

Prianie do budúcnosti
Našej škole prajem, aby mala usilovných, tvorivých samostatných a tvorivých
žiakov, aby boli prajní, milí a veselí. Aby
mali z učenia potešenie i keď často je toho
až, až.
Prajem jej vzdelaných, náročných, ale
láskavých pedagógov, pre ktorých je učenie radosťou. Pedagógov, ktorých nedokáže systém znechutiť, ktorí nájdu oporu vo
vedení školy i v kolektíve zamestnancov.
Prajem jej rodičov, ktorí budú ústretoví,
nápomocní a budú dôverovať pedagógom
aj svojim deťom.
Rovnako jej želám prajných obecných
predstaviteľov, sponzorov a pomocníkov.
A taktiež, aby v najbližších piatich rokoch „neodišlo“ kúrenie, potrubie v budovách či elektrická sieť.
PaedDr. Iveta Slobodníková,
riaditeľka školy

Aktuálne problémy školy
Problém prvý
V súčasnosti, ako je všeobecne známe, škola zápasí
najmä s jedným problémom – s nedostatkom priestorov. V
posledných rokoch sme využili všetky možné aj nemožné
zákutia na vytvorenie nových tried – či už v suteréne alebo v učebniach ZUŠ. Klientela je však väčšia ako možnosti.
Starosta obce pán Jurčík v úsilí získať prostriedky na rozšírenie nášho vzdelávacieho zariadenia navštívil pána Freša, predsedu Bratislavského samosprávneho kraj. Ten však
nepomohol, lebo základné školstvo patrí pod kuratelu Ministerstva školstva. Ďalšia cesta predstaviteľov obce viedla
k prednostke Krajského školského úradu v Bratislave PhDr.
Hanzlovičovej, našej bývalej kolegyni, ktorá je dočasne poverená touto funkciou vo verejnej správe. V snahe napomôcť
našej veci bola osobne s pánom starostom na Ministerstve
školstva, kde ich ,,potešili“ informáciou, že peňazí niet a ak
sa nejaká kôpka v pokladni nachádza, je určená na riešenie
mimoriadnych havárií. Vraj si musíme pomôcť z vlastných
zdrojov. Čo na tom, že povinná školská dochádzka je zo zákona povinná. A keď štát takto určil, mal by byť pri zabezpečovaní dochádzky nápomocný. Alebo sa mýlim?
Na rade školy sme sa zaoberali aj možnosťou, využiť na
vyučovanie moderné stavebné kontajnery určené na bývanie. Prekvapilo nás, aké je toto riešenie finančne nákladné.
Takmer sa vyrovná stavanej budove.
Plán obce Miloslavov poskytnúť našej škole priestory v
ich obci sa nekoná, pretože sami budú mať v najbližšom
období problémy s umiestnením detí svojich občanov.
A preto veľmi nerada, vyzývam všetkých rodičov budúcich prváčikov, aby sa, ak môžu, poobzerali po školách v
iných lokalitách. My totiž budeme môcť prijať iba 44 prvákov. Informácie od pani riaditeľky Mešťanovej z MŠ hovoria
o omnoho väčšom počte detí – nádejných prváčikov, ktorých
rodičia majú trvalé bydlisko v Dunajskej Lužnej.
Dvojzmenná prevádzka je niečo, čo si v praxi neviem ani
predstaviť, i keď v osemdesiatych rokoch sa tu takto učilo.
Dnes je realizácia tejto formy vyučovania ťažko realizovateľ-

ná, lebo vyučujúci nemeckého , anglického, ruského jazyka
by mali pracovný čas od 7,30 - dokedy? Okrem toho, zákon
hovorí, že dvojzmenná dochádzka nesmie trvať dlhšie ako
do 17,00 hod.
Ak by sme presunuli na dvojzmennú prevádzku časť prvého stupňa, nič na priestoroch neušetríme, lebo doobeda
by museli byť triedy k dispozícii ŠKD, ktorý by mal oveľa viac
detí ako teraz, keďže ide o čas dopoludnia. Takže raďte, čo
ďalej?
Problém druhý
Učebnice, učebnice a ešte raz učebnice. V niektorých
triedach nám chýba pár kusov, v niektorých polovica. Distribučná agentúra pre školstvo ich nemá k dispozícii, lebo
prvé vydanie sa vyčerpalo. Rovnako sme pochodili pri učebniciach nemeckého jazyka. Pri jednom variante používaných učebníc, čo sme chceli dokúpiť, už nemajú zvukové
nahrávky , bez ktorých sa nedá riadne učiť, keďže úlohy sú
na záznam naviazané. Kúpili sme teda zo školského rozpočtu ďalšie, ktoré mali aj zošit, aj metodickú príručku, aj
zvukovú nahrávku. Rok, dva bol pokoj, ale žiakov pribudlo,
kníh bolo málo. Joj, ako sme sa potešili, keď sme videli tie
isté učebnice v ponuke nášho distribučného učebnicového
portálu na tento rok zdarma. Nemusí kupovať z vlastných
zdrojov, teda ušetríme. Veď jedna kniha stojí okolo 10 eur
a pre 60 žiakov v jednom ročníku 600 eur. Žiaľ, učebnice
sa nevytlačili, majú iba zošity. Takže si musíme poradiť tzv.
sedliackym rozumom – asi tušíte ako.
Na učebnicovom portáli majú žiaci k dispozícii učebnice
spracované do počítačovej podoby, ale nie všetky. Mnohým
žiakom však učenie z počítača nevyhovuje, lepšie sa im učí
z papierových. Ako riešenie na doma je to dobré, ale v škole sa bez učebníc pracuje veľmi ťažkopádne. Dúfam, že
sa všetci dočkáme obdobia, kedy budeme mať k dispozícii
všetky potrebné pomôcky ako za starých dobrých čias.
PaedDr. Iveta Slobodníková,
riaditeľka školy
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Zápis detí do 1. ročníka
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Čo sme žiakov
n a u č i l i
a ani sme nechceli
Dejepis
A: Čo je to labyrint?
B: Dom so samými zátačkami.
A: Čo je múmia?
B: Faraón zabalený v deke.
A: Čo je pyramída?
B: Chrám, na ktorom stojí panovník?
A: Čo mali spoločné Ján Hus
a Martin Luther? B: Navzájom si
vymieňali veci. (Poznámka: Kam tie
deti na to chodia?)
A: Na ktoré japonské mestá
Američania zhodili atómové bomby?
B: Na Bešeňovú a Ostrý Grúň.

Riaditeľka ZŠ Dunajská Lužná
oznamuje rodičom, že zápis do 1.
ročníka ZŠ sa uskutoční v bloku C
(nad jedálňou) na prvom poschodí
v dňoch:
25. januára 2013 (piatok) od 16:00
hod. - 18:00 hod.
26. januára 2013 (sobota) od 9:00
hod. - 12:00 hod.
Na zápis prichádzajú rodičia
s dieťaťom. Na zápis sa dieťa
prihlasuje iba v jednej škole.
K zápisu si treba priniesť:
• prekopírovaný rodný list
dieťaťa (nutné)
• finančnú čiastku na nákup
písaniek a pomôcok na celý
školský rok v cene okolo 20
eur (dobrovoľné)

•

vyplnený protokol o zápise
(k dispozícii v MŠ Dunajská
Lužná, na webovej stránke
školy i pri samotnom zápise)
• občiansky preukaz alebo
fotokópiu OP oboch rodičov
• ak nemá jeden z rodičov
trvalý pobyt v Dunajskej
Lužnej aj adresu školy, ktorú
by dieťa malo navštevovať v
mieste podľa adresy rodičov
Rodič sa pri zápise záväzne vyjadrí, či
bude jeho dieťa navštevovať povinne
voliteľný predmet náboženská
alebo etická výchova a školský klub
detí.
Tešíme sa na stretnutie!
Vedenie školy a pani učiteľky
1. ročníka ZŠ Dunajská Lužná

„Celý život čakáme na niekoho,
kto nám porozumie
a bude nás prijímať takých, akí sme.
Nakoniec zistíme, že ten niekto,
sme celú dobu boli my sami.“
Autor neznámy

Fyzika
A: Jednotky hmotnosti sú gram,
dekagram, kilogram.
B: Povedz mi väčšiu jednotku
ako kilo?
A: Dve kilá.
Slovenský jazyk
Ľudovít Štúr sa ťažko prederavil
spoločnosťou.
Lucerka a ďatelina sa kosia,
ostatné plodiny sa žnú.
(Pozn. Ako keby to nebolo jedno.)
Kde boli tri slovenské gymnáziá?
V Martine, Revúcej a Kláštore
pod Kostolom. (Správne Kláštor
pod Znievom.)
A: Druháci, napíšte slovo,
ktoré má tri slabiky. B: Tič tič tič.
A: Napíš rozdiel medzi kalendárnym
a školským rokom! B: Kalendárny
rok má a školský rok nemá.
(Čo? – autor neprezradil.)
Naša pani riaditeľka prišla pozrieť
druháčikov a pýta sa: ,,Deti, čo sa
vám najviac páči v novej triede?“
Prihlásil sa Adamko a hovorí: ,,Mne
sa najviac páči tá HYPERAKTÍVNA
tabuľa!“ (Správne: interaktívna.)
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Aký si bol Deň obce?
Deň 8. september som mal vo svojom pracovnom kalendári označený veľkými písmenami. Nie preto, že sa začal školský rok, respektíve dátum nástupu na dovolenku,
ale preto, že naša obec Dunajská Lužná pripravovala Deň
obce. Tento dátum vzišiel z komisie kultúry, školstva, mládeže a športu z dôvodu, že doteraz sme nemali stabilne určený dátum, kedy by sme mohli Deň obce oslavovať. Ako
sa blížil dátum 8. september, bolo potrebné, aby sme sa s
komisiou, ktorá bola zriadená
za účelom organizácie tohto
podujatia, schádzali častejšie. Najväčším strašiakom
pre mňa bolo počasie a to
hlavne preto, že oslava sa
konala pod holým nebom na
futbalovom štadióne.
Celý program začínal slávnostným obecným zastupiteľstvom, ktoré malo netradične
len tri body, a to otvorenie,
udelenie ocenení a ukončenie. Ocenenými boli bývalý
starosta obce pán Ladislav
Cingel, pán Viliam Šarkozi a
ženské futbalové družstvo.
Po skončení slávnostného obecného zastupiteľstva
sme sa aj s hosťami pobrali
otvoriť výstavu Dielo našich
rúk a hláv, ktorú pripravili a
zorganizovali šikovné dobrovoľníčky - pp. Eva Pavelková,
Mária Ducková-Adamcová, Mária Awwadová a Oľga Reptová. Pri prehliadke výstavy som si uvedomil, koľko šikovných
a talentovaných ľudí máme v našej obci, lebo vystavené
predmety a výtvory našich spoluobčanov boli jednoducho
úžasné. Potom po krátkej prechádzke sme sa presunuli ku
kaplnke svätého Martina, kde sa konala ekumenická bo-

hoslužba, ktorá bola veľmi príjemnou duchovnou súčasťou
dňa. Od kaplnky sme to mali na skok do miestneho kultúrneho strediska, kde sa konalo Európske rómske kováčske
sympózium a bolo tam k videniu veľa zaujímavých vecí. Po
tejto časti programu sme sa prešli na futbalový štadión, kde
bolo všetko sústredené na jednom mieste -  od stánkov s
občerstvením, cez predaj rôznych predmetov až po pódium,
kde sa konal hlavný kultúrny program dňa.

Program bol zostavený tak, aby si prišli na svoje starší aj
mladší. Aj tí, ktorí majú radi folklór, aj tí, čo obľubujú modernú hudbu - chceli sme vyjsť v ústrety všetkým.
Počas programu prebiehali rôzne sprievodné akcie od
prezentácie kníh pre deti po detský kútik s trampolínou a
rôznymi súťažami.
Po skončení kultúrno-spoločenského programu pokračovala zábava na futbalovom
štadióne. Ako predseda organizačného výboru prípravy tejto akcie hodnotím organizáciu
a prípravu, ale aj priebeh pozitívne. Verím, že aj na budúci rok bude Deň obce úspešný. Moje poďakovanie patrí
všetkým, ktorí sa aktívne zapojili do prípravy, organizácie
a priebehu osláv.
Marián Tesárik, poslanec
obecného zastupiteľstva,
predseda komisie kultúry,
školstva, mládeže a športu
a predseda organizačného
výboru prípravy Dňa obce
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Posolstvo k Vianociam
Opäť je ďalší rok za nami. V kruhu
našich rodín budeme sláviť Vianoce.
Pre mnohých sú Vianoce veľkým a dôležitým sviatkom. Počas týchto dní sa
zdá byť aj náš svet akýsi pokojnejší a
ľudskejší.
Oproti tomu narodenie Ježiša Krista nebolo takým pokojným a tichým
sviatkom, romantickou idylkou. Práve v
maštali sa muselo narodiť Božské dieťa, vo štvrti chudobných, pri ľuďoch na
okraji, pri postavách opradených temnotou. Práve tam zažiarila žiara, prišlo
svetlo na svet.
Mnohí spali a tak zmeškali spásu;
bohatí a mocní vo svojich posteliach s
baldachýnom. Zlatá váha v paláci cisára zostala prázdna a bez pohybu. Tam
sa neudialo nič. Ježiška nepoložili do
teplej hodvábnej postele. Malými ručičkami sa držal slamy v maštali. Nie
pri veľkých tohto sveta začala spása,
skôr pri malých, nepatrných, bezvýznamných ľuďoch. V maštali. Určite to
nebola náhoda.
Ježiš tak prišiel pre niečo iné, čo má
oveľa väčšiu hodnotu ako len slávenie
nejakého veľkého sviatku. Uzdravil
tých, ktorí mali „zlomené srdce a potešil svoj ľud Izrael“. To chce Ježiš nanovo urobiť aj pre nás. Chce nás potešiť
a uzdraviť naše doráňané srdcia.
Keď sa raz istého rabína pýtali, kde
býva Boh, odpovedal: „Tam, kde ho
vpustia“. Vpusťme Boha do nášho srdca počas týchto sviatočných dní a určite zažijeme zázrak uzdravenia.
Prajem Vám šťastné a požehnané vianočné sviatky a celý nový rok
2013.
P. Stanislav Peter Vavrek, OP
správca farnosti
Kontakt na farský úrad:
02/45980131, 02/ 45649865,
web: www.dunajskaluzna.fara.sk,
email: farnostdl@dominikani.sk

Zároveň Vás chcem
srdečne pozvať
na tieto duchovné akcie:
Program
03.12. –16.12. 2012 – pondelok až
sobota ráno o 6.00 hod. rorátne sv.
omše ku cti Panny Márie
02.12.2012 – Prvá adventná nedeľa – mládežnícka sv. omša o 18.00
hod. (v sobotu večer), sv. omša o 7.30,
detská sv. omša o 9.00 hod., farská sv.
omša o 10.30 hod.
09.12.2012 – Druhá adventná nedeľa - sv. omša o 7.30, detská sv. omša o
9.00 hod., farská sv. omša o 10.30 hod.,
mládežnícka adorácia 18.30 hod.
15.12.2012 – Predvianočné spovedanie 15.00 – 18.00 hod.
16.12.2012 – Tretia adventná nedeľa (nedeľa Gaudete) – mládežnícka
sv. omša o 18.00 hod. (v sobotu večer),
sv. omša o 7.30 hod., detská sv. omša
o 9.00 hod., farská sv. omša o 10.30
hod.
23.12.2012 – Štvrtá adventná nedeľa – sv. omša o 7.30, detská sv. omša o
9.00 hod., farská sv. omša o 10.30 hod.,
mládežnícka adorácia 18.30 hod.
24.12.2012 – Štedrý večer – polnočná sv. omša o 24.00 hod.

25.12.2012 – Narodenie Pána –
pastierska sv. omša o 7.30 hod., detská sv. omša o 9.00 hod. a farská sv.
omša o 10.30 hod., vianočný koncert
chrámového zboru o 16.00 hod.
26.12.2012 – Sv. Štefana, prvého
mučeníka – sv. omša o 7.30 hod., farská sv. omša o 10.30 hod.
30.12.2012 – Sv. rodiny Ježiša, Márie a Jozefa – mládežnícka sv. omša o
18.00 hod. (v sobotu večer), sv. omša
o 7.30, detská sv. omša o 9.00 hod.,
farská sv. omša o 10.30 hod.
31.12.2012 – Sv. Silvestra I., pápeža – ďakovná sv. omša o 16.00 hod.
01.01.2013 – Nový rok, slávnosť
Panny Márie Bohorodičky – sv. omša
o 7.30 hod. farská sv. omša o 10.30
hod.
06.01.2013 – Zjavenie Pána – sv.
omša o 7.30, detská sv. omša o 9.00
hod., farská sv. omša o 10.30 hod.,
mládežnícka adorácia 18.30 hod.
16.02.2013 – 24.02.2013 ľudové
misie, ktoré povedú otcovia redemptoristi z Bratislavy. Celý týždeň sa bude
ponúkať bohatý duchovný program pre
veriacich, hľadajúcich aj neveriacich.
Srdečne pozývame!
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Vianočná radosť
Opäť sa blížia sviatky očakávané to nie sú iba pekné zvyky, nie iba kresnielen deťmi, ale aj dospelými. Prichá- ťanská kultúra, nie iba citové vzrušenie
dzajú Vianoce. Pred nimi ešte máme a rozcítenie, nie je to ani kúzlo stromk dispozícií adventný čas. Ten znamená čeka. Pre verných kresťanov je Štedčakanie, prípravu a príchod. Označujú rý večer najradostnejší večer z celého
ho štyri nedele, ktoré majú pomeno- roka, lebo nám pripomína mimoriadnu
vanie: otvorenosť, bdelosť, trpezlivosť udalosť, ktorá sa stala v ľudských dejia smelosť. Podľa významu týchto slov nách. Tá udalosť dejiny i nás trvalo poby sme sa mali na Vianoce pripraviť. značila. Aj pozmenila. Tento fascinujúci
Dobrá príprava vraj znamená polovi- večer nám hovorí o predivnom zásahu
cu úspechu takmer vo všetkom. V ro- Boha do nášho života. Vyššie citovadinách vidíme, ako starostlivo dokážu ný text Jánovho evanjelia teológovia
gazdinky a mamy pripravovať mnohé označujú za srdce evanjelia. Keď Slovo
veci na tie sviatočné chvíle. Od všetké- stalo sa telom, táto udalosť sa netýka začiatok. Je to začiatok novej epochy
ho sa usilujú združiť vlastnú rodinu čo iba života niekoľkých svedkov pri na- lásky a nádeje. Kiež nám vianočná
i len na krátky čas. A to je veľmi dôleži- rodení Ježišovom, ale aj nás všetkých. radosť zostane čo najdlhšie v duši aj
té, lebo aspoň na Vianoce by nikto ne- Vianočná radosť žije z tej istoty, že v srdci, aby sme s narodeným Pánom
mal byť opustený a sám. Zo srdca by Boh človeka a svet miluje až tak, že sa Ježišom Kristom vykročili aj do nového
som dopriala každému človeku aspoň rozhodol prijať ľudské telo, stal sa člo- roku v plnosti kresťanskej nádeje, ktovianočnú pohodu v rodine, Boží pokoj vekom. Je nám prirodzene naklonený, rá nikdy nezahanbuje. To je iste verná
a úprimnú radosť z uvedomenia si tej blízky, pokrvný. Lebo je v Pánovi Ježi- pravda!
skutočnosti, že patríme k sebe. Man- šovi Kristovi naším Otcom. Slovo Otec,
Elena Ružeková,
želia, rodičia a deti, no a do kompletnej vyjadruje zmenu, ktorá sa stala na Viaevanjelická farárka
rodiny samozrejme patria aj starí rodi- noce. Zmenil sa vzťah Boha k človeku,
čia. Pre všetkých je tu dobrá správa zo preto aj do našich dnešných ľudských
Aj touto cestou by sme Vám
svätého evanjelia – Ján 1, 14: „A to vzťahov znie vianočné posolstvo, ktoré
radi oznámili, že tunajší evanjeSlovo stalo sa telom, prebývalo me- má podnietiť našu radosť. My sa nelický cirkevný zbor bol oslovedzi nami, a my hľadeli sme na Jeho musíme báť budúcnosti, lebo máme
slávu ako na slávu jednorodeného nebeského Otca, sme v Jeho rukách ný a náš kostol bol vybraný pre
od Otca, bolo plné milosti a pravdy.“ živí aj mŕtvi. Dar Vianoc nesie v sebe priamy televízny prenos slávBoh mocne zostúpil vo svojom Syno- aj záväzok. Ak sme sa v Kristovi stali nostných služieb Božích na prvý
vi, narodenom Spasiteľovi do nášho božími deťmi, potom sme aj my medzi sviatok vianočný 25. decembra
sveta, aby sme Ho poznali ako pravdu sebou bratmi a sestrami. Tak nás Via- 2012 o 10:00 hod. Týmto srdečne
a milosť. Sú to vzácne dary potrebné noce učia a hlavne zaväzujú k pravej pozývame evanjelickú pospolipre život človeka na svete, preto sa ľudskosti. A o to tu ide aj medzi nami tosť (ako aj ostaných priateľov)
máme z čoho radovať, a to nielen na ako spoluobčanmi v Dunajskej Lužnej, k účasti na týchto bohoslužbách.
Vianoce. Predsa len vianočná radosť je kde sme si vytvorili rodinné zázemie.
Tí, ktorí sa nebudú môcť zúčastblízka každému z nás. Verte, že tá ra- Snažme sa napodobňovať Ježiša Krisniť priameho prenosu, budú
dosť pochádza práve z tej istoty, že sa ta, prinášajme smutným radosť, zonám, nám narodil Syn Boží, ktorý našu mierajúcim život, hriešnym odpustenie môcť bohoslužby sledovať na
radosť množí. V Ňom sme dostali dar hriechov. Aby naša radosť bola úplná, RTVS na Dvojke. Slávnostným
nad všetky dary, ktoré existujú. Keď do- povedzme si aj to, že Vianoce zname- kazateľom bude Miloš Klátik, gehorí na adventnom venci aj štvrtá svie- najú nový začiatok. Veď sa nimi začal nerálny biskup ECAV na Slovenca, prichádza svätvečer, Štedrý večer. písať aj náš letopočet. Je to šťastný sku.
Sú to chvíle tej najčistejšej a najúprimnejšej
radosti a nádeje. Taký 02.12.2012 – Prvá adventná nedeľa – služby Božie o 10:00 hod.
je Štedrý večer. Zacho- 09.12.2012 – Druhá adventná nedeľa – služby Božie o 10:00 hod.
vaný ho máme v pa- 16.12.2012 – Tretia adventná nedeľa – služby Božie s Večerou Pánovou o 10:00 hod.
mäti od nášho detstva. 23.12.2012 – Štvrtá adventná nedeľa – služby Božie o 10:00 hod.
A hoci sme podaktorí 24.12.2012 – Štedrý večer – služby Božie o 16:00 hod.
dávno prestali byť deť- 25.12.2012 – 1. sviatok vianočný – služby Božie o 10:00 hod. (priamy televízny prenos RTVS)
mi, vyčkávame návrat 26.12.2012 – 2. sviatok vianočný – služby Božie s Večerou Pánovou o 10:00 hod.
toho času radosti a ve- 30.12.2012 – Nedeľa po Vianociach – služby Božie o 10:00 hod.
selosti, tej tichej noci, 31.12.2012 – Silvester – starý rok – služby Božie o 16:00 hod.
keď sa Pán Boh sklonil 01.01.2013 – Nový rok – služby Božie o 10:00 hod.
k tomuto svetu, lebo 06.01.2013 – Zjavenie Krista Pána mudrcom – služby Božie o 10:00 hod.
Mu na nás záleží. A tak
je tomu aj dnes. Štedrý Pripájam aj kontakt na farský úrad: 02/45980130, resp. mobil: 0908 143 911.
večer a za ním Vianoce,
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Spolok rodákov M. R. Štefánika informuje
Tradičné stretnutie s rodákmi sa
v našej obci uskutočnilo 20. októbra.
Konalo sa pri príležitosti 94. výročia
vzniku ČSR a spomienky na jej spoluzakladateľa M. R. Štefánika, nášho rodáka, ktorého sa zúčastnili okrem domácich členov, spoluobčanov a mnohých sympatizantov aj rodáci z obcí
Košariská a Priepasné. Tohtoročné
stretnutie malo charakter regionálneho
stretnutia. Nieslo sa v duchu hesla:
„M. R. Štefánik na prahu 20. storočia ako generál, astronóm, vedec,
diplomat, letec, cestovateľ... a predsa človek z podbradlianskeho kraja“. Stretnutie bolo spojené s výstavou
výtvarných prác žiakov ZŠ a ZUŠ z viacerých regiónov.

Nad stretnutím prevzal záštitu
predseda Bratislavského samosprávneho kraja pán Pavol Frešo. Účastníci
si položením kvetov k pamätníčku pri
evanjelickom kostole uctili pamiatku
M. R. Štefánika. Spomenuli si aj na
T. G. Masaryka – ako ďalšieho zakladateľa prvej ČSR, ale aj mnohých československých legionárov, ktorí položili
svoje životy za draho vykúpenú našu
národnú slobodu. Program pokračoval v miestnom kultúrnom stredisku,
ktorý otvoril starosta obce pán Jurčík
a k účastníkom sa prihovoril aj veľvyslanec Českej republiky pán Jakub
Karfík. V príhovore vyjadril radosť, že
rodáci si každoročne pripomínajú výročie vzniku prvej ČSR a spolu s tým
aj pamiatku významného Slováka, generála M. R. Štefánika, ktorý mal pri
jej zrode rozhodujúcu úlohu. Členovia
folklórneho súboru Prvosienka veselými piesňami a tancami vniesli medzi
účastníkov radostnú atmosféru. O M.
R. Štefánikovi ako o „Mužovi Slnka“
odprezentoval známe fakty, ale aj úplne nové informácie, vedecký pracov-

ník Astronomického ústavu SAV, pán
Dr. Vojtech Rušin.
Výstavu výtvarných prác uviedla jej
kurátorka, predsedníčka Spolku rodákov M. R. Štefánika Košariská, pani
Plačková.
Po prehliadke výstavy začalo neformálne stretnutie účastníkov pod názvom ”Keď rodáci sa stretajú” spoločným spevom starej slovenskej ľudovej
piesne Kopala studňienku za výdatnej
podpory spevákov zo spevokolu Veterán a Ekuména a ,,výpravkami” pani
Betky Krásnej z Batíkovej v pôvodnom
nárečí. Stretnutia sa zúčastnili aj starosta obce Priepasné pán Czere a exstarosta a čestný občan Dunajskej Lužnej pán Valihora, bývalý starosta obce
Dunajská Lužná pán
Cingel a predseda
MO Matice slovenskej pán Bajaník.
Vďaka patrí –
predovšetkým Bratislavskému samosprávnemu
kraju,
obci Dunajská Lužná, pobočke Spolku
rodákov M. R. Štefánika, ktorí prispeli aj
finančne, miestnemu kultúrnemu stredisku, spoločnosti
Dobré jablká, ale aj mnohým spoluobčanom, zamestnancom obecného úradu za pomoc pri zabezpečovaní úspešného priebehu tradičného stretnutia.
Členkám Spolku rodákov M. R. Štefánika patrí vďaka aj za výborné koláče.
Príspevky, ktoré odzneli na stretnutí aj vybrané výtvarné práce, v ktorých
žiaci z desiatich škôl zachytili mnohorakosť života M. R .Štefánika, budú zverejnené v brožúrke, ktorá bude vydaná
do konca roka.

Dňa 25. októbra 2012 v priestoroch Bratislavského samosprávneho kraja otvoril jeho podpredseda pán
Martin Berta výstavu výtvarných prác
žiakov základných a základných umeleckých škôl pri príležitosti 94. výročia
vzniku prvej ČSR pod názvom „M. R.
Štefánik na prahu 20. storočia ako
generál, astronóm, vedec, diplomat,
letec, cestovateľ ... a predsa človek
z podbradlianskeho kraja.“ Na otvorení
výstavy sa zúčastnil zástupca obce Dunajská Lužná, poslanec pán Marián Tesárik, zástupkyne Spolku rodákov M. R.
Štefánika predsedníčka Oľga Plačková
a Oľga Reptová, učiteľky škôl z Dunajskej Lužnej, Ivanky pri Dunaji, Zohora
a Rače so žiakmi, ktorí vytvárali výtvarné práce. Výstavu účastníkom obsahovo priblížila kurátorka výstavy pani
Oľga Plačková, predsedníčka Spolku
rodákov M. R. Štefánika Košariská.
Akciu zorganizovala obec Dunajská
Lužná v spolupráci s pobočkou Spolku
rodákov M. R. Štefánika a so Základnou školou v Dunajskej Lužnej a bola
súčasťou projektu Regionálneho stretnutia pri príležitosti 94. výročia vzniku
prvej ČSR, ktoré aj finančne podporil
Bratislavský samosprávny kraj.
Za organizátorov Oľga Reptová
Osobitné poďakovanie patrí pp. Eve Pavelkovej, Márii DuckovejAdamcovej, Anne Grňovej a Andrei Tesárikovej
za prácu pri inštalácii výstavy výtvarných prác.
Fotogaléria z obidvoch akcií je na webovej stránke obce v časti
Zo života obce/Spolok
rodákov
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Ďalší výlet za poznávaním histórie
Krásne slnečné počasie, príjemná
cestovná nálada, zvučný hlas sprievodcu a hlavné mesto Maďarska – Budapešť. To bolo vo štvrtok 18. októbra
2012.
Nezisková organizácia Zelená Dunajská Lužná sa venuje okrem iných
aktivít aj organizovaniu poznávacích

Unikátny výhľad sa nám naskytol z Citadely, odkiaľ je vidieť na všetky svetové strany a hlavne na európsky veľtok
Dunaj so starými i najnovšími mostmi.
Po návšteve Baziliky sv. Štefana, hradného vrchu s prezidentským palácom,
rybárskou baštou, kostolom sv. Matúša sme exkurziu v Budapešti ukončili

zájazdov pre našich občanov po Slovensku i po susedných štátoch. Tento raz sme sa vybrali na celodenný
zájazd do Budapešti. Navštívili sme
skalnú kaplnku na Gellértovom vrchu.
Odtiaľ sme sa presunuli do parlamentu
Maďarskej republiky, kde sme mali zabezpečený vstup. Nádherná budova si
pamätá aj našich prastarých otcov, ktorí ju stavali. Nezabudnuteľný zážitok
z prehliadky podčiarkli aj korunovačné
predmety, ktoré strá ži čestná stráž.
Autokarovou prehliadkou mesta sme
videli významné pamätihodnosti i námestia, ale i hustotu dopravy v meste.

vychutnaním si atmosféry peších zón
v centre mesta. Večerné mesto sa
s nami rozlúčilo krásne osvetlenou
scenériou. Nabití mimoriadne pozitívnymi cestovateľskými emóciami sme
potlačili únavu z celodenného výletu.
Veď boľavé nohy si do rána oddýchnu,
ale zážitky nám zostanú dlhú dobu.
Zo skúsenosti vidíme, že o takéto
poznávacie zájazdy je vždy veľký záujem, a preto sa budeme snažiť v takýchto aktivitách pokračovať.
Ing. Elena Oltusová
Zelená Dunajská Lužná, n.o.

Stretnutia seniorov
Neziskovej organizácií Zelenej Dunajskej Lužnej a Jednote dôchodcov na
Slovensku sa podarilo pripraviť a 29. októbra i v miestnom kultúrnom stredisku
otvoriť už 3. ročník stretnutí pod názvom
„Pondelky pre seniorov“. Pod záštitou
pracovníkov tohto kultúrneho stánku
môžeme organizovať rôzne prednášky,
prezentácie, tvorivé hodiny, ale i voľné
stretnutia pre seniorov. Po otvorení nového ročníka stretnutí sme pozvali pána
Mariana Grebáča a v rámci príjemného
posedenia nám predstavil svoju knihu
„Genius loci“. V druhej polovici novembra dobrovoľníčky z n.o. Ružová záhrada zo Senca vysvetlili prítomným seniorom, na čo majú nárok zo sociálneho
a zdravotného systému, tzv. kompenzácie. Pripravili sme filmové popoludnie
s českým filmom i cestovanie po severských štátoch. V adventnom období
sme si opäť ozdobili adventné predmety a s pani Máriou Mlynkovou i voňavé
perníky. Posledné tohtoročné stretnutie
v rámci cyklu „Pondelky pre seniorov“
malo atmosféru vianočného posedenia,
kde sa tvorivo balili darčeky a učilo sa
zdobiť slávnostné sviatočné stoly.
V budúcom roku pokračujeme od
14. januára 2013 s prednáškou „Za
Slovákmi v Argentíne“ pod taktovkou pána Jana Botíka. Ďalšie termíny
i názvy stretnutí si môžete nájsť na webovej obecnej stránke, na vývesných
oznamovacích tabuliach MKS a v éteri
prostredníctvom obecného rozhlasu.
Posledné stretnutie 3. ročníka stretnutí
sme naplánovali na 25. marca 2013.
Dovoľte mi touto cestou poďakovať
za nezištnú pomoc všetkým, ktorí sú
nám pri týchto aktivitách nápomocní.
Prajeme pokojné vianočné sviatky
a vydarený rok 2013.
Ing. Eugen Oltus, riaditeľ ZDL,n.o.

Jesenné aktivity MC Ostrovček
V jesennom období MC Ostrovček
už tradične pripavuje šarkaniádu a
lampiónový sprievod.
Šarkaniáda sa uskutočnila dňa 22.
9. 2012. Napriek tomu, že od rána bolo
takmer úplné bezvetrie, sa nám popoludní podarilo s mnohými deťmi a ich
rodičmi dostať na oblohu veľa rozličných druhov šarkanov. Všetci sme sa
veľmi dobre zabávili a strávili niekoľko
hodín na vzduchu a v pohybe, keďže
s niektorými šarkanmi bolo potrebné
neustále utekať, aby sa udržali v optimálnej výške. Škoda len, že pre slabý

vietor sa nemohla uskutočniť plánovaná ukážka s veľkými pilotovateľnými
šarkanmi. Veríme, že na budúcej šarkaniáde si to vynahradíme...
Lampiónový sprievod sme naplánovali na 27. 10. 2012. K tradičnému
večernému sprievodu sme tento rok
pridali spoločné vyrezávanie tekvíc,
ktoré sa uskutočnilo v sobotu doobeda
v priestoroch základnej školy. Vyrezávania sa zúčastnilo 19 rodín. Deti spolu
s rodičmi vyrezali do tekvíc veľa rôznych motívov. Z týchto vyrezaných tekvíc sme urobili výstavu. Večer počas

lampiónového sprievodu krásne svietili. Aj napriek veternému a chladnému
počasiu sme sa tešili z veľkej účasti rodičov s deťmi na večernom pochode s
lampiónmi.
Zostáva nám už len dúfať, že budúci rok bude počasie počas našich akcií
priaznivejšie.
Fotografie zo šarkaniády a lampiónového sprievodu, ako aj informácie
o pripravovaných aktivitách, si môžete
pozrieť na www.ostrovcek.sk.
Valika Mosná, MC Ostrovček
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nielen pre cyklistov...
Vážení občania,
realizácia projektu vybudovania dvoch odpočívadiel na trase cyklistickej cesty v obci Dunajská Lužná,
finančne podporeného Nadáciou SPP zo Zamestnaneckého grantového programu SPP a obcou Dunajská Lužná, sa
blíži ku koncu. Chceli by sme vyjadriť poďakovanie všetkým
miestnym aktivistom, ktorí aktívne spolupracovali pri realizácii projektu.

Odpočívadlá s lavičkami a stolíkmi pre cyklistov a ďalších
návštevníkov boli umiestnené so súhlasom vlastníka (Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.) na ochrannej Hornožitnoostrovnej hrádzi, a to na konci Rekreačnej ulice a na
konci Kováčskej ulice. Na odpočívadle na konci Rekreačnej
ulice boli umiestnené aj náučné panely o ochrannej hrádzi a
o Chránenej krajinnej oblasti Dunajské Luhy. Projekt bol realizovaný v období od 1. 2. 2012 do 31. 10. 2012. Vzhľadom

k tomu, že došlo k znehodnoteniu jedného z odpočívadiel na
konci Kováčskej ulice, ukončenie projektu sa so súhlasom
Nadácie SPP posúva. Dobudovania poškodeného odpočívadla sa bude riešiť v súčinnosti s obcou Dunajská Lužná. Projekt by sa mal ukončiť do konca roku 2012. V rámci
projektu ešte plánujeme osadiť ďalšie dva náučné panely,
z toho jeden pri odpočívadle na konci Rekreačnej ulice a
jeden na križovatke Hlavnej ulice a Jánošíkovskej ulice.
Veríme, že vám odpočívadlá spríjemnia pobyt na cyklistickej ceste a náučné tabule prinesú zaujímavé informácie

o histórii budovania hrádzí a o vzácnych prírodných hodnotách, ktoré sa v okolí hrádze nachádzajú. Ďakujeme vám, že
zachováte odpočívadlá v čistote a poriadku, aby mohli dobre slúžiť všetkým obyvateľom a návštevníkom našej obce aj
v nasledujúcich rokoch.
prof. RNDr. Mária Kozová, CSc.
a Mgr. Daniela Bieliková

Z HISTÓRIE POMENOVANIA ULÍC V NAŠEJ OBCI – 2. POKRAČOVANIE
V minulom čísle Lužnianskeho spravodaja som vás oboznámila s prvotným návrhom názvov ulíc a reakciami občanov na
navrhované názvy. V tomto čísle sa zameriam na celý proces pomenovania ulíc v našej obci v zmysle platného zákona.
Návrh predložený občanom na pripomienkovanie
Zákon Národnej rady SR č. 221 o územnom a správnom usporiadaní SR z 3. júla
1996 § 11 bod 4 ukladal obciam pomenovať
ulice a verejné priestranstvá po prerokovaní s obyvateľmi obce a po súhlase okresného úradu. V zmysle uvedeného zákona
bol po čiastkových úpravách, o ktorých som
sa zmienila v predchádzajúcom príspevku,
vyvesený aktualizovaný návrh komisie na
pomenovanie ulíc v každej časti obce. Občania v mesiaci december 1999 a január
2000 mohli pripomienkovať tieto navrhované ulice:
Časť Jánošíková: Jánošíkovská,
Terchovská, Ulica pri jame, Smreková,
Okružná, Dunajská, Mariánska, Športo-

vá, Sídlisková, Pekárenská, Zdravotnícka, Slnečná, Orechová, Zelená, Vodárenská, Poľná, Tehelná, Podnikateľská,
Ulica pri hrádzi, Poľovnícka, Hrdličková.
Časť Nová Lipnica: Lipnická, Kvetná, Miloslavovská, Svoradova, Kvetoslavovská, Sadová, Záhradná, Agátová,
Spojná, Stromová, Pekná.
Časť Nové Košariská: Košariská,
Námestie sv. Martina, Bratislavská cesta, Krajná, Krátka, Nová, Krížna, Školská, Kováčska, Zámočnícka, Štefánikov
park.
Pripomienky občanov k návrhu
Najväčším problémom sa opäť ukázal
návrh pomenovať ulicu na sídlisku Sídlisková. V predchádzajúcom čísle som uviedla, že tento návrh sa zrodil na základe
požiadavky skupiny občanov zo sídliska.
Avšak väčšia skupina predložila komisii petíciu so 64 podpismi a požadovala pomenovať tuto ulicu Brezová. Komisia akceptovala požiadavku veľkej skupiny občanov
vyjadrenú v petícii.

Výboru MO Matice slovenskej sa javilo
neprehľadné navrhované určenie ulíc a ich
názvov v priestore okolo kostola v Jánošíkovej, kde za kostolom mala byť Mariánska
ulica, Jánošíkovská ulica mala siahať po
kostol a od kostola smerom do Kalinkova
bol navrhnutý názov Terchovská. Komisia
sa pripomienkou zaoberala a svoj pôvodný
nelogický návrh revidovala a navrhovala názov Jánošíkovská pre celú ulicu od kaplnky
pri jame až smerom do Kalinkova. Tým Terchovská ulica vypadla z konečného návrhu, pripomínam však, že MO Matica slovenská navrhovala týmto názvom pomenovať
niektorú z ďalších ulíc v časti Jánošíková.
Ďalšia petícia prišla od občanov na
navrhovanej Poľovníckej ulici, v ktorej ju
požadovali pomenovať Rekreačná ulica.
Požiadavka bola komisiou akceptovaná.
Občania bývajúci na navrhovanej Hrdličkovej ulici po vzájomnej dohode navrhovali priliehavejší názov, a to Tichá ulica.
Komisia sa s ich návrhom stotožnila, ulica
je neprejazdná a svojim spôsobom naozaj
tichá.
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Komisia dostala i ďalšie pripomienky od
jednotlivcov k zmene navrhovaného názvu
ulice, ktorými sa zaoberala, ale neodsúhlasila. V osobných rozhovoroch občania
odporúčali pre navrhovanú Bratislavskú
cestu názov Hlavná ulica, čo aj komisia
uznala za priliehavejší názov a odsúhlasila
túto zmenu.
Návrh predložený obecnému zastupiteľstvu na schválenie
Po zmenách, ktoré som uviedla, bol tento návrh komisie pripravený na schválenie:
Časť Jánošíková: Jánošíkovská,
Ulica pri jame, Smreková, Okružná, Dunajská, Mariánska, Športová, Brezová,
Pekárenská, Zdravotnícka, Slnečná,
Orechová, Zelená, Vodárenská, Poľná,
Tehelná, Podnikateľská, Ulica pri hrádzi,
Rekreačná, Tichá.

Časť Nová Lipnica: Lipnická, Kvetná, Miloslavovská, Svoradova, Kvetoslavovská, Sadová, Záhradná, Agátová,
Spojná, Stromová, Pekná.
Časť Nové Košariská: Košariská, Námestie sv. Martina, Hlavná, Krajná, Krátka, Nová, Krížna, Školská, Kováčska,
Zámočnícka, Štefánikov park.
V zmysle platného zákona ďalším krokom v schvaľovacom procese bolo predloženie konečného návrhu komisie obecnému zastupiteľstvu. Obecné zastupiteľstvo
predložený návrh komisie na pomenovanie
ulíc prerokovalo a schválilo dňa 30.3.2000.
Stanovisko Okresného úradu v Senci
K schválenému návrhu na pomenovanie
ulíc v súlade v tom čase s platným zákonom
bolo potrebné stanovisko Okresného úradu
v Senci, odboru vnútornej správy. Okresný

15
úrad v Senci po prerokovaní v názvoslovnej
komisii vydal prípisom číslo 160/2000 zo dňa
11.5.2000 súhlasné stanovisko k názvom
ulíc v našej obci. Obecné zastupiteľstvo
dňa 27.5. 2000 zobralo stanovisko okresného úradu na vedomie a až týmto krokom sa
pomenovanie 42 ulíc v obci stalo právoplatné. Zoznam pomenovaných ulíc bol spolu
so situačnou mapkou vyvesený vo všetkých
častiach obce a uverejnený v Spravodaji
obce č.3/2000 a č.1/2001.
V budúcom pokračovaní sa zameriam na pomenovanie ďalších novovybudovaných ulíc a spôsobu prideľovania orientačných čísiel stavbám.
Dr. Mária Ducková – Adamcová
komisia na pomenovanie ulíc
a predelenie orientačných čísiel

Informácie z Domovského vzdelávacieho Centra, n.o
Zdravíme čitateľov Lužnianskeho spravodaja z Domovského vzdelávacieho centra Dunajská Lužná. Sme malé zariadenie
sociálnych služieb a už deviaty rok prevádzkujeme domov na polceste a zariadenie núdzového bývania.
Každoročne prijímame mladých ľudí,
ktorí sa po opustení detského domova
dostávajú do náročnej životnej situácie.
Sú postavení pred množstvo nových úloh
a rozhodnutí, ktoré preveria ich pripravenosť na reálny samostatný život.
V domove na polceste im pomáhame  
adaptovať sa na novú situáciu,   prekonávať problémové situácie v hospodárení
s financiam, vo vedení vlastnej domácnosti, sprevádzame ich pri hľadaní prvého
zamestnania, povzbudzujeme k   ďalšiemu
vzdelávaniu a budujeme životné zručnosti
potrebné k osamostatneniu. Dlhodobo je
kapacita nášho zariadenia plne obsadená,
aktuálne máme aj dve osamelé mamičky
s maloletými deťmi.
Sme radi, že sa nám úspešne podarilo
zavŕšiť projekt   Hodina deťom, ktorý nám
umožňoval intenzívne sprevádzanie a podporu klientov pri dosahovaní krátkodobých
i dlhodobých životných cieľov. Prostredníctvom projektu získali siedmi klienti vodičské
oprávnenie.
S príchodom jesenného počasia prichádzame aj   s pokračovaním   pravidelných
stretnutí z cyklu Hosť do domu, ktoré si už
získali svojich skalných návštevníkov.
1. október 2012
nám priniesol zmenu
vo vedení organizácie, funkciu riaditeľa
DVC n.o. prevzal Mgr.
Daniel Mikloško PhD.,
dlhoročný pracovník
v našej partnerskej organizácii Úsmev ako
dar.

Ďalšou našou   novinkou je prijatie
dvoch mladých dievčat na 10. mesačný
projekt Európskej dobrovoľníckej služby. Je
to Mariam z Gruzínska a Anna z Rakúska.
Obe sa rýchlo udomácnili a sú cennou pomocou pri práci v centre aj pri vzdelávacích
aktivitách v miestnej škole, vedú tiež klub
anglického a nemeckého jazyka pre našich
klientov. Obe dievčatá k nám prišli v rámci
projektu Európskej dobrovoľníckej služby
programu Mládež v akcii.
Veríme, že toto spolužitie bude dobrá
vzájomná škola o živote a kultúre ľudí z rôznych národností, o prekonávaní rozdielov a
jazykových bariér.

né a jogové cvičenia, každý štvrtok
od 19,00 do 20,00 hod.
Na dané aktivity sa môžete prihlásiť
mailom na info@dvcno.sk alebo na tel.č.
02 45980136.
Čo to vlastne dobrovoľníctvo znamená?
V jednej múdrej definícii sa píše, že „je
to slobodne zvolená činnosť v prospech
iných, vykonávaná bez nároku na odmenu. Človek za svoju prácu nezískava síce
finančnú odmenu, ale získa nové skúsenosti, nové priateľstvá, spozná život, kultúru, jazyk a ľudí v inej krajine, neformálnym
vzdelávaním dochádza k rozvoju
zručností a k obohateniu v osobnom i pracovnom živote“.
Ak ste sa našli v popise dobrovoľníka a chceli by ste si to skúsiť
na vlastnej koži, viac informácii
môžete získať u nás v centre alebo na stránkach národnej agentúry programu Mládež v akcii www.
iuventa.sk

Dobrovoľníčky plánujú aj ďalšie aktivity,
na ktoré Vás touto cestou pozývame:
– „multi-kulti“ večery pre mladých, kde
spoločne  neformálne spoznáme život, kultúru a zvyklosti v niektorých
cudzích krajinách   (Gruzínsko, Rakúsko, Maroko) čas konania bude
spresnený na našej web stránke;
– zumba – fitnes klub pre dievčatá od
6 do 10 rokov, cvičenie bude prebiehať každý utorok od 16,00 do 17,00
hod v priestoroch nášho centra
– a pre dospelých ponúkame relaxač-

Na záver vyjadrujeme úprimnú
vďaku všetkým našim podporovateľom, darcom a dobrovoľníkom
za ich vynaloženú snahu a pomoc
pri vytváraní materiálnych aj duchovných hodnôt pre ľudí v núdzi.
Mgr. Marta
Bělousovová
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Informácie o otváracích hodinách počas vianočných sviatkov
COOP Center – Predajňa TEMPO Supermarket –
Orechová ul.
16.12.2012
8:00 - 21:00
23.12.2012
8:00 - 21:00
24.12.2012
8:00 - 11:00
25.12.2012
zatvorené
26.12.2012
8:00 - 21:00
31.12.2012
8:00 - 18:00
01.01.2013
zatvorené
06.01.2013
8:00 - 21:00
Predajňa Supermarket – Hlavná č. 1
16.12.2012
23.12.2012
24.12.2012
25.12.2012
26.12.2012
31.12.2012
01.01.2013
06.01.2013

6:00 - 17:00
6:00 - 17:00
6:00 – 11:30
zatvorené
zatvorené
6:00 - 17:00
zatvorené
7:00 - 13:00

Pebeko – Peter Benko, Lipnická ul. 395,
tel. č. 02/459 810 65
Predajňa je otvorená podľa celoročne platných otváracích
hodín. Upozorňujeme, že 24. 12. a 31. 12. 2012 bude
otvorená od 6,30 do 12 hod.
Mäso – údeniny – Imrich Lintner, Mariánska ul.
Otváracie hodiny budú rozšírené o nedeľný predaj
a to 16.12. a 30.12. v čase od 8 – 12 hod.

Poznámka redakcie:
Oslovili sme všetky obchodné potravinové prevádzky
v obci. Do uzávierky čísla nám prišli len vyššie uvedené
informácie.
Vybrané služby počas decembrových sviatkov:
Pošta – Košariská ul.
Otvorená bude podľa celoročne platných otváracích hodín
počas pracovných dní. Otváracie hodiny na Silvestra 31.
12. – neboli v čase uzávierky časopisu ešte určené.
Veterinárna ambulancia MVDr. Belko – Lipnická ul.
281, tel. č. 0905 451 114
Ordinačné hodiny v pracovné dni od 16 do 20 hod.
Papiernictvo, drogéria – Hlavná ul. (oproti
záhradníctvu)
Bude otvorené podľa celoročne platných otváracích hodín
počas pracovných dní (pondelok – sobota).
Záhradnícke potreby PETRA – Jánošíkovská ul. 465,
tel. č. 0904 608 705
Okrem celoročne platných otváracích hodín bude predajňa
otvorená aj 24. 12 od 8 do 14 hod. a na Silvestra 31. 12. od
8 do 14 hod.
Kvetinárstvo IRIS – Hlavná ul. (oproti MKS),
tel. č. 0903 718 993
Okrem celoročne platných otváracích hodín bude predajňa
otvorená aj 24. 12 od 8 – 13 hod. a na Silvestra 31. 12. od
8 do 13 hod.
Informácie nie sú komerčného charakteru
a nie sú spoplatnené ako inzercia.

Orbán – mäso a údeniny, Hlavná ul.
Otváracie hodiny budú rozšírené o „zlatú nedeľu“
23.12. od 6 do 13 hod. a na Silvestra od 6 do 13 hod.
Ostatné dni podľa celoročne platných otváracích hodín.

pozývame...
13.12.2012
15.12.2012
19.12.2012
20.12 2012
01.01.2013
01.01.2013
19.01.2013
26.01.2013
02.02.2013
08.02.2013
09.02.2013
12.02.2013

Akadémia ZŠ o 17 hod.
Vianočné posedenie dôchodcov o 14 hod.
Vianočný koncert žiakov ZUŠ DL
Vianočné stretnutie žiakov a rodičov ZŠ
Novoročné plávanie otužilcov o 11 hod.
Novoročný prípitok starostu obce o 15 hod.
Karneval detí – MC Ostrovček
Farský ples
Ples OFK
Ples priateľov tanečnej skupiny CLIS
Obecné fašiangy – celodenný program
Vernisáž obrazov výtvarníka Juraja Martišku

MKS
MKS
MKS
MKS
Malá voda
Obecný úrad
MKS
MKS
MKS
MKS
MKS
MKS

Redakcia – jana.valasikova@dunajskaluzna.sk
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Pred menom
Bc.
Mgr.
Ing.
Ing. arch.
JUDr.
MUDr.
MVDr.
PhDr.
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Ako správne písať

Malé jazykové okienko

AKADEMICKÉ TITULY

– 5 porovnaní s príkladmi –

Skratky akademických titulov

Neznalosť neospravedlňuje –

bakalár (absolvent trojročného
vysokoškolského štúdia)
magister, absolvent 4-6 ročného
štúdia univerzitného smeru
inžinier ekonómie, technických vied a technológií
inžinier architekt
doktor práv
doktor všeobecného lekárstva
doktor veterinárnej medicíny
doktor filozofie (v oblasti humanitných,
pedagogických a spoločenských vied)
doktor farmácie – lekárnictvo
doktor prírodných vied
doktor bohoslovectva

PharmDr.
RNDr.
ThDr.
    
Za menom:
Často používaná medzinárodná skratka:
MBA (Master of Business Administration) – absolvent trojročného
štúdia zameraného na rozvíjanie manažérskych znalostí a zručností
Vedecké hodnosti sa píšu vždy za menom, od mena sa oddeľujú
čiarkou.
CSc.
kandidát vied (do roku 1998)
DrSc.
doktor vied (do roku 1998)
PhD.
doktorát, ekvivalent CSc. (po roku 1998)   
Ak je pred menom viac skratiek titulov, naposledy získaný titul sa
dostáva na prvé miesto, napríklad: Doc. JUDr. Ing. Karol Červený, PhD. Vedecká hodnosť „akademik“ sa píše pred meno a neskracuje sa. Ostatné vysokoškolské tituly sa pritom neuvádzajú.
V našich podmienkach sa obvykle uvádzajú všetky získané tituly.
V zahraničí však býva zvykom používať len jeden titul, a to najvyšší.
Dr. h. c. (doktor honoris causa) – čestný titul doktora, získaný za
zásluhy v odbore.                       
   Spracovala: Ing. Tatiana Uličná, tt.ulicna@centrum.sk

Úsmevy zo sobášnej siene
„Pani matrikárka, chcem sa rýchlo oženiť, ale len tu u Vás v
kancelárii, bez nikoho, len ja a Vy, teda, ak tu musíte byť.“
„Reku, ďakujem za pozvanie, ale sobášny tím tvoria traja
plus klavirista a sobášiť sa musí v sobášnej sieni.“
Výsledok: Viac sa neukázal!
Počas jedného sobáša sa matrikárka vybrala preč zo sobášnej
siene. Starosta si pravdepodobne v duchu hovoril: „Tá sa asi
zbláznila.“ Vzápätí sa vrátila s kvetmi pre nevestu - prvýkrát za 15 rokov zabudla na túto tak podstatnú vec, veď čím
by starosta gratuloval?
Výsledok: Matrikárka sa nezbláznila!

toto platí nielen v súvislosti
v právnym povedomím –
ale aj v pri komunikácii v rodnom jazyku.

Správne
napadlo mi
(myšlienka)

Nesprávne
napadlo ma
(zviera, človek)

Napadlo mi, že zajtra prídem o čosi skôr a porozprávam o hrôzostrašnej situácii, keď ma napadol rozzúrený býk.

polovica

polka
(Poľka je obyvateľka Poľska)

Čiernovlasá Poľka povedala, že peniaze si budeme deliť na polovicu, lebo na poli sa peniaze
nedelia, skôr sa zbierajú zemiaky… ☺

o 10 minút

za 10 minút

Prídem na dohovorené miesto presne o 10 minút a budem trvať na tom, že to všetko bude len
za 10 eur.

mali ste, dodali
ste (pri vykaní)

mal ste,
dodal ste

Pán predavač, dodali ste mi presne opak toho,
čo som si objednal.
Pani Nováková, mali ste mi zavolať. (Nesprávne
„dodal ste mi“, ,,dodala ste mi“, ,, mal ste“, ,,mala
ste“ ).

predsedníčka

predsedkyňa

Dovoľte, aby som privítal predsedníčku spolku
rodákov a predsedníčku spolku záhradkárov.
(nikdy nie predsedkyňu – je to stále pretrvávajúci
nesprávny tvar).
Redakcia
jana.valasikova@dunajskaluzna.sk

Po výmene prstienkov pri sobáši sa nevesta vrhla na ženícha
a neprestávala ho náruživo bozkávať. Čo robiť? Nepomohlo
ani starostovo pokašliavanie.
Výsledok: Pomohol ženích, tľapol nevestu po zadku a pres
tala!
P.S. Odvtedy matrikárka hovorí – „Prosím, dajte si krátky
novomanželský bozk!!!“
Počas predstavovania snúbencov pánovi starostovi sa matrikárke na konci stola niečo „zazeleňalo“. Nechcela veriť vlastným očiam. Pred príchodom sobášneho tímu istý dobrodinec
postavil na sobášny pult dvojlitrovú fľašu šampusu.
Výsledok: Ešte sme ju nevypili.
Mgr. Eva Krištofová, matrikárka MO Dunajská Lužná

18		

Lužniansky spravodaj 3/2012

matrika obce
naši noví spoluobčania

naši noví manželia

Michal Adámek
Linda Bartošková
Monika Bazsová
Michaela Bedajová
Terézia Beláková
Marek Bott
František Csútora
Dominik Fojta
Nikol Garanová
Selestina Gardoš
Alica Geciková
Sophie Gernátová
Sofia Hablovičová
Tereza Hajková
Matúš Hanniker
Maximilián Hora
Liliana Jakušová
Alex Jančok
Andrej Jančok
Benjamín Janega
Ján Kalina
Nina Kalužná
Jakub Kičina
Michal Kiss
Elena Kollárová
Tomáš Konečný
Desana Kosová
Sabrina Kozáková
Tatiana Krchniaková
Michal Krištofík
Šimon Kríž
Teo Kubica
Samuel Kvašňovský
Lenka Leitnerová
Filip Lellák

Matej ZRNÍK
Milan ONDREJ
Peter ROTTKO
Rastislav KOLLÁR
Martin ZOLÁK
Marián FERENC
Peter KRIŠTOFÍK
Martin JANČOVIČ
Miroslav DRŽÍK
Pavol KUNZO
Róbert DZUBINA
Boris MAREK
Miroslav JANČIAR
Martin ONDER

(ku dňu 22. 10. 2012, podľa abecedy)

Maxim Lörincz
Matúš Macanga
Nikolas Mezei
Alex Molota
Tomáš Nagy
Nicolas Olach
Arienne Kathrin Oršula
Amália Ovečková
Michaela Poláková
Michal Pollák
Michal Pomichal
Adam Prachár
Michal Rajniak
Anjuli Reindlová
Patrik Rigo
Viktória Rigová
Michal Rokosz
Peter Rottko
Natália Ružová
Filip Sládek
Dominika Solárová
Adam Šestina
Patrik Špindor
Laura Špindorová
Juliana Tallo
Laura Temerová
Nela Tomaštíková
Sara Valúšková
Nina Vašinová
Filip Vojtech
Miriam Vydarená
Maxim Zahorán
Lea Zátopková
Emília Zelenayová

naši zosnulí spoluobčania
(ku dňu 23. 11. 2012, podľa abecedy)

Bartl Jaroslav
Belenčiaková Judita
Čambalík Miroslav
Füleová Margita
Gálová Terézia
Haizer Ján
Jandziková Mária
Jašura Karol
Jendrušová Angela
Kadelová Anna
Ing. Kalinová Jana
Kallová Marta
Kamenická Alžbeta
Kardošová Gizela
Kolláriková Jana
Kováčiková Katarína
Krištofíková Šára
Križová Paulina
Lintnerová Mária

.

Matúš Pavel
Mihaliak Milan
Mokráň Vladimír
Mosná Anna
Mosný Štefan
Müllerová Mária
Pepich Ján
Pepichová Eleonóra
Podhoranská Anna
Pšenko Július
Ing. Rajniak Ján
Rummer Karol
Rummerová Mária
Sečkár Ladislav
Šarkozi Antonín
Válek Ignác
Veselý Viktor
Žáková Janka

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

naši oslávenci
70 rokov

Lucia PROCHÁZKOVÁ
Katarína SZABÓOVÁ ŠTÓCOVÁ
Jana MICHŇOVÁ
Zuzana KOŽIAKOVÁ
Jana HEŠKOVÁ
Katarína POPOVIČOVÁ
Mária JUSKANIČOVÁ
Silvia KANISOVÁ
Monika KAZÍKOVÁ
Dominika  ŠIŠKOVÁ
Kristína  MOROVÁ
Alexandra VESSOVÁ
Eva KOSTELNÍKOVÁ
Mária  KOLEVOVÁ

Justína Cabadajová
Helena Chalupová
Zdeňka Crhová
Tibor Čatloš
Anna Ďuroňová
PhDr. Peter Gábor
Ľudovít Gramblička
Anna Grambličková
Margita Guliková
Karol Hanúsek
Ing. Dušan Hlinka
Karol Jašura
Alžbeta Jašurová
Klára Jurczazáková
MUDr. Vlasta Kalašová
Tibor Kepencay
Mgr. Zuzana Kováčová
Edita Kutšalová
Ernest Legiň
Anna Maceková
Tibor Marušinec
Erika Mésárošová
Mária Mokráňová
Edita Ondrušová
Štefánia Plechová
Mária Popovičová
Juliana Pudelková
František Rogel
Alžbeta Rummerová
Ing. Jozef Schenk
Ladislav Skalák
Vilma Sláviková
Bernardína Suľová
Anna Víghová
PhMr. Eva Vozárová
Karol Zwinger
Gabriela Žilinská

75 rokov

Ružena Bendová
Juliana Bérešová
Želmíra Csomorová

(bez titulov, ku dňu 22. 10. 2012)

Ladislav Gróf
Anna Harušťáková
Benedikt Hnojčík
Ján Kolárik
Paulina Konrádová
Jozef Kytaš
PhDr. Jozef Mlacek
Katarína Sárkoziová
Anna Smolenová
Marta Solařová
Jaroslav Šillík
Anna Šillíková
Ján Vass

80 rokov

Ján Csomor
Jurina Falcová
Anna Gubáčová
Helena Halušková
Zuzana Hrajnohová
Edita Kočiová
Milan Kollár
Milan Lošonský
Ing. Jozef Obložinský
Serafína Tresová

85 rokov

Mária Beluščáková
Šarlota Ciroková
Emília Dunajská
Katarína Haizerová
Štefánia Hanzelová
František Hričák
Emília Martiniaková
Štefan Pavelek
Emilia Sláviková
Mária Švienteková
Viliam Valašík

90 rokov

Jozef Cingel
Alžbeta Miklošová
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Starosta obce Dunajská Lužná
Štefan Jurčík s manželkou
si Vás dovoľujú pozvať na
NOVOROČNÝ

PRÍPITOK

dňa 1. januára 2013 o 15,00 hod.
pred budovou obecného úradu
k Lipe slovenskej ústavy

Veľa vecí berieme v živote ako samozrejmosť.
Samozrejmosťou sú pre nás aj sviatky, ktoré rok čo rok prichádzajú a odchádzajú.

Sviatok Vianoc má zvláštnu moc meniť ľudí i udalosti. Otvára srdcia zamknuté jedenásť
mesiacov v roku a mení ľudí na štedrých nielen pri kúpe darčekov pre našich blízkych,
ale aj pri charitatívnych podujatiach. Sme k sebe láskaví a nie sú nám cudzie
poďakovania či pohladenia. Hovorí sa, že na Vianoce sa stávajú neočakávané veci
a mnohokrát nás to poznačí na dlhý čas. Nech teda všetkým prinesú Vianoce krásne
okamihy, ktoré dodajú sily v nadchádzajúcom období nového roka 2013. Na záver
dovoľte poďakovať všetkým čitateľom a všetkým prispievateľom nášho časopisu.
redakcia časopisu Lužniansky spravodaj

Príjemné vianočné sviatky
a úspešný rok 2013
Vám prajú zamestnanci
Obecného úradu
v Dunajskej Lužnej

Deň obce – otvorenie Kováčskej galérie, foto: Michaela Bednárová

Deň obce – ekumenická bohoslužba v kaplnke sv. Martina, foto: M. B.

13. ročník Školského plesu, foto: Martina Oltusová

Lužniansky spravodaj 3/2012

Deň obce – Ťažká muzika z Terchovej, foto: Michaela Bednárová

Vyrezávanie tekvíc, foto: Valika Mosná

Púšťanie šarkanov foto: Valika Mosná

20		

L U Ž N I A N S K Y s p r a v o d a j – štvrťročník informácií obce Dunajská Lužná. Evidenčné číslo: EV 4402/11. ISSN 1338-4945. Vydáva: Obec Dunajská Lužná.
Redakcia: gramatická korektúra PaedDr. Iveta Slobodníková, grafická úprava Ing. Peter Blaho, redaktorka Jana Valašíková
Náklad: 1900 ks. Distribúcia: Obecný úrad Dunajská Lužná, Jánošíkovská 7, 900 42 Dunajská Lužná, IČO: 00400009. Vydané: 5. decembra 2012.
Kontakt: 02/456 47 088, 459 80 728 e-mail: jana.valasikova@dunajskaluzna.sk

