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Každé ráno cestou do práce si zvolím inú trasu. Mám tak vždy
aktuálny prehľad o tom, čo sa na verejných priestoroch obce podarilo urobiť, prípadne, čo nás cez noc prekvapilo. Verte, že podnetov
je mnoho. Teraz, v letných mesiacoch, je to hlavne kosenie, poriadok v obci, úprava cintorínov a pod.
Akútne potrebujeme opraviť komunikácie, chodníky, rozšíriť cintorín v časti Jánošíková ... Pevne verím, že začiatkom septembra
plánované investície budeme realizovať. V súčasnosti beží proces
verejného obstarávania. Byrokracia okolo neho je až neuveriteľná.
Nedá mi krátko pripomenúť zberový dvor. Po rekonštrukcii
z prostriedkov eurofondov je opäť naplno využívaný. Som presvedčený, že aj výmena obslužného personálu zberného dvora priniesla po dlhom čase opäť jeho uspokojivú prevádzku. No ako takmer
všade, aj u nás sa nájdu jedinci, ktorým je prevádzkový poriadok
„ukradnutý“. Snažia sa zamieňať si zberový dvor so smetiskom.
Vrcholom arogancie a prejavom primitívneho myslenia je vysypanie rôznorodého odpadu priamo do brány zberového dvora a útek
z miesta činu pod rúškom tmy a anonymity. Snáď tomuto neduhu
v krátkej dobe zabráni kamerové monitorovanie priestoru.
Toto leto nám prinieslo extrémne teploty, a tak veľa občanov
smeruje k Malej vode za účelom príjemného ovlaženia. Aké je však
ich prekvapenie, keď zistia, že to nie je tak jednoduché. Dlhodobo
tu panuje chaos. Majitelia pozemkov sa snažia oplotenie budovať
až do vodnej plochy – samozrejme bez stavebného povolenia. Dodržiavanie územného plánu a urbanistickej štúdie v tejto lokalite
bolo pre mnohých investorov v minulosti len akýmsi podkladom na
realizáciu často živelnej, hromadnej výstavby – bez ladu a skladu. Pre stavebný úrad a štatutára obce je to silné „memento“ do
budúcna. Nedá sa prehliadnuť ani množstvo odpadkov lemujúcich
brehy inak priezračnej vodnej hladiny. Dokedy? Obec v tejto lokalite nevlastní žiadne pozemky, no písomne oslovuje majiteľov pozemkov s výzvou na uskutočnenie nápravy a na udržiavanie čistoty
a poriadku.
Ani počas prázdnin nepociťujeme výrazné obmedzenie dopravy v obci. Je vysoko reálne, aby od septembra začala fungovať kyvadlová doprava na železničnú stanicu. Prípravné práce na opatreniach na hlavnej ceste I/63 sa po výmene vládnej garnitúry výrazne
spomalili. Jediným radikálnym riešením dopravnej situácie v obci
bude pravdepodobne len obchvat R7. Začiatok prác má byť v roku
2013 a predpoklad ukončenia v roku 2016. Nechajme sa príjemne
prekvapiť, ako budú príslušné inštitúcie napĺňať svoje sľuby.
Milí spoluobčania a priatelia! Končí sa obdobie dovoleniek
a letných prázdnin. Čas vhodný na regeneráciu a načerpanie nových síl, stmelenie rodín a priateľstiev.
Úprimne Vám želám veľa pekných chvíľ strávených v kruhu
svojich blízkych.
		
s úctou Štefan Jurčík, starosta

z obsahu vyberáme
•
•
•
•

Autobusom na železničnú stanicu
Rozpracované úlohy našej samosprávy
Sezóna v OFK Dunajská Lužná
Deň obce 2012

Foto: Peter Blaho
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Uznesenia a dokumenty obecného zastupiteľstva
Vážení spoluobčania,
prinášame Vám výber z najdôležitejších uznesení
a dokumentov schválených OZ za obdobie január –
jún 2012.
Uznesenie č. 2012/04-04 zo dňa 24.04.2012
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné
nariadenie č. 1/2012, ktorým sa mení VZN č. 9/2009
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy
a školských zariadení so sídlom na území obce Dunajská Lužná pre rok 2012
Uznesenie č. 2012/04-07 zo dňa 24.04.2012
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje cenník nájmu nebytových priestorov a inventára MKS v Dunajskej Lužnej,
ktorý je prílohou uznesenia.
Uznesenie č. 2012/04-08 zo dňa 24.04.2012
Obecné zastupiteľstvo schválilo vyčlenenie finančných
prostriedkov vo výške minimálne 5 % z celkových
oprávnených výdavkov na projekt stanovených žiadateľom, t.j. vo výške 45 195,00 EUR a predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy OPBK na realizáciu projektu
„Revitalizácia parku M.R. Štefánika a Košariskej ulice
v obci Dunajská Lužná“
Uznesenie č. 2012/04-05 zo dňa 24. 04. 2012
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2012 o organizácii miestneho referenda.

Autobusom na železničnú stanicu
Zámerom obce Dunajská Lužná je odštartovať
v septembri 2012 autobusovú dopravu na železničnú
stanicu v Nových Košariskách.
Cieľovou skupinou projektu sú hlavne ľudia cestujúci do práce a do školy v rannej a popoludňajšej
dopravnej špičke.
Pozitívne prijatie zriadenia dopravy medzi centrom obce a železničnou stanicou podporuje aj stále
sa zhoršujúca dopravná situácia na ceste I/63 a stále
vzdialená výstavba rýchlostnej cesty R7.
Taktiež evidujeme kladnú odozvu a zvýšený záujem obyvateľov obce o železničnú dopravu po nástupe spoločnosti RegioJet na trh železničných prepravcov. Zrýchlenie dopravy na železničnej trati, zvýšenie
pohodlia a skvalitnenie služieb vo vlakoch je predpokladom pre nárast záujmu obyvateľov o túto dopravu
a pre dopyt po rozšírení prípojov k ďalším vlakom.

Uznesenie č. 2012/05-07 zo dňa 29. 05. 2012
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje   Všeobecne záväzné
nariadenie č. 4/2012 – Zásady hospodárenia s majetkom
obce Dunajská Lužná.
Uznesenie č. 2012/06-04 zo dňa 26. 06. 2012
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 5/2012 o pravidlách času predaja v obchodných prevádzkach a času
prevádzky služieb na území obce Dunajská Lužná.
Uznesenie č. 2012/06-10 zo dňa 26. 06. 2012
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s prevádzkovým časom
v prevádzke – bufet Pláž, lokalita Malá Voda v dňoch
Pondelok – Nedeľa v čase 09.00 h – 24.00 h, za podmienky zdržania sa rušenia nočného kľudu a hlasnej
reprodukovanej a živej hudby po 22.00 h v pracovných
dňoch od pondelka do štvrtka.
Uznesenie č. 2012/06-21/02 zo dňa 26. 06. 2012
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje termíny zasadaní
OZ v 2. polroku 2012, spravidla v utorok nasledovne: 28.08.2012, 25.09.2012, 30.10.2012, 27.11.2012
a 13.12.2012.
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

Obec Dunajská Lužná naďalej rokuje s autobusovým prepravcom - spoločnosťou Slovak Lines,
a. s., a novým partnerom – spoločnosťou RegioJet,
a. s., vlakovým prepravcom na trase Bratislava –
Komárno.
Od septembra obec zabezpečí autobusové prípoje k ranným vlakom odchádzajúcim zo železničnej
stanice Nové Košariská do Bratislavy o 5:52, 6:52
a 7:52h a k popoludňajším vlakom s príchodom na
železničnú stanicu v Nových Košariskách z Bratislavy
o 15:05, 16:05 a 17:05h. Autobusy budú premávať
v pracovných dňoch.
Keďže rokovania a schvaľovacie procesy stále
prebiehajú, presný cestovný poriadok bude ihneď
po jeho posledných korektúrach zverejnený a doručený do schránok domácností.
Viera Dikošová, referentka
dopravy a životného prostredia
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ŠPECIALIZOVANÉ SOCIÁLNE PORADENSTVO pre občanov Dunajskej Lužnej
Dobrovoľníci z neziskovej organizácie Ružová záhrada v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom poskytuje špecializované sociálne poradenstvo
v zasadacej miestnosti Obecného úradu
Dunajská Lužná každý pondelok v čase
od 13 do 14 hod.
Špecializované sociálne poradenstvo
je zamerané na cieľovú skupinu, ktorú
tvoria predovšetkým seniori a ich rodinní príslušníci, zdravotne ťažko postihnutí
občania a ich rodinní príslušníci. Seniori a ŤZP klienti, vzhľadom na sťaženú
dostupnosť k informáciám kvôli svojmu
veku a nepriaznivému zdravotnému stavu, často nie sú schopní aktívne vyhľadať
relevantné informácie, ktoré by im dopomohli k vyriešeniux ich sociálneho problému. Väčšina seniorov a osoby ŤZP majú
tiež sťažené možnosti prepravy a dostupnosti k inštitúciám, na ktoré by sa mohli
obrátiť. Vzhľadom na to sa do popredia
dostáva úloha sociálneho pracovníka,

ktorý je odborne zdatný na poskytovanie
špecializovaného poradenstva, nakoľko
sa stáva neoceniteľnou oporou občanovi,
ktorý potrebuje pomôcť s riešením jeho
nepriaznivej situácie. Ide najmä o nasledovné cieľové skupiny:
• klienti s problémami veku – seniori
• klienti so zdravotnými problémami
– somatické a psychické ochorenia,
príznaky porúch, dlhodobá hospitalizácia, chronicky chorí pacienti, nesamostatnosť
• klienti so zdravotným postihnutím
– mentálne, zmyslové a telesné postihnutie.
Poskytovanie špecializovaného poradenstva reflektuje na potrebu seniorov
a ŤZP rýchlo a ľahko získavať informácie
o možnostiach riešenia problému, ktoré
dnešná zložitá spoločnosť ponúka. Možností a spôsobov riešenia problémov je
veľmi veľa a vzhľadom na komplikovanú
legislatívu a sieť inštitúcií a vzhľadom na

mnohé právne či iné normy, nie je pre
väčšinu ľudí jednoduché dospieť ku konečnému riešeniu ich problémov, nehovoriac o senioroch či ŤZP. Z toho dôvodu
je veľmi prínosné a žiadúce, aby existovala možnosť sprostredkovania všetkých
dostupných a relevantných informácií,
ktoré by boli poskytnuté zrozumiteľným
a prijateľným spôsobom. Okrem zabezpečovania adekvátnych informácií je
v mnohých prípadoch potrebné podať
aj konkrétnu pomoc pri zabezpečovaní
a zariaďovaní konkrétnych úkonov, či už
právnych alebo aj iných.
Využite možnosť bezplatného poradenstva odborne zdatných poradcov
každý pondelok na obecnom úrade.
Nezisková organizácia
RUŽOVÁ ZÁHRADA
Šafárikova č. 28, 903 01 Senec
mobil 0907 799 234
mail: ruzova.zahradano@gmail.com

Informácie k prihláseniu trvalého pobytu

žiť:

Evidencia obyvateľstva – register:
1. Pri prihlásení na trvalý pobyt je občan povinný predloa) platný občiansky preukaz /§ 14 zákona NR SR
č. 162/1993 Z.z. O občianskych preukazoch v znení neskorších predpisov/, ak ide o dieťa do 15 rokov
predkladá jeho zákonný zástupca rodný list dieťaťa,
b) doklad o vlastníctve – LV (k nahliadnutiu), prípadne
rozhodnutie o povolení vkladu, ak nie je vlastník,
písomný súhlas všetkých vlastníkov s osvedčeným
podpisom.

2. Občan je pri hlásení trvalého pobytu povinný vyplniť
a podpísať:
a) prihlasovací lístok na trvalý pobyt (podľa predtlače),
b) odhlasovací lístok z trvalého pobytu,
c) oznámenie zmeny trvalého pobytu pre REGOB,
d) hlásenie o sťahovaní.
Za občana mladšieho ako 15 rokov je povinný vyplniť
tlačivá jeho zákonný zástupca.
Poznámka: treba prísť osobne, za členov rodiny, prípadne za iných občanov žijúcich v domácnosti môže hlásiť
trvalý pobyt jeden z členov tejto rodiny alebo osoba žijúca
s nimi v domácnosti. Prihlásenie občana trvá približne 10
min.

Pre prihlásenie k prechodnému pobytu je potrebné:
a) platný občiansky preukaz,
b) list vlastníctva alebo súhlas všetkých vlastníkov.
Poplatok za vydanie potvrdenia o pobyte je 3,- €.
Obecný úrad nevydáva občianske preukazy. Občianske
preukazy najskôr o dva týždne od prihlásenia na OcÚ vydá
Okresné riaditeľstvo policajného zboru, Hollého ul. č. 8, Senec, tel.č. 02/4592 4555.
Návrh na zrušenie trvalého pobytu:
Písomný návrh na zrušenie trvalého pobytu podľa zákona  253/1998, § 7, písm. f v znení neskorších predpisov
podávajú všetci spoluvlastníci nehnuteľnosti (tlačivo získate
na OcÚ).
K návrhu na zrušenie trvalého pobytu je potrebné priložiť
doklady:
a) žiadosť na zrušenie trvalého pobytu (musí byť podpísaná všetkými spoluvlastníkmi),
b) originál list vlastníctva nehnuteľnosti, kde sa trvalý
pobyt nachádza (nie starší ako tri mesiace),
c) platný občiansky preukaz žiadateľa.
Zuzana Mészárosová
referentka pre evidenciu obyvateľstva
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Informácia o činnosti Spoločného stavebného úradu
Spoločný stavebný úrad bol zriadený podľa § 117 zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v roku 2003 pre vyššie uvedené obce so sídlom
v Dunajskej Lužnej. V roku 2009 sa obec Miloslavov odčlenila
od zriadeného spoločného stavebného úradu. V tabuľkovom

prehľade sú zahrnuté všetky rozhodnutia, t. j.: búracie povolenia, územné rozhodnutia, stavebné povolenia, kolaudačné
rozhodnutia, rozhodnutia o zmene účelu využitia, rozhodnutia
o priestupkoch.
Ing. Miroslava Vachová, SSÚ

Počet rozhodnutí vydaných spoločným stavebným úradom
za jednotlivé polroky rokov 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
Rok

Dunajská Lužná

Kalinkovo

Hamuliakovo Most pri Bratislave Miloslavov

1.polrok 2008

222

30

  43

  77

  75

447

2.polrok 2008

200

33

  56

  64

  96

449

Spolu 2008

422

63

99

141

171

896

1.polrok 2009

130

21

  45

  49

  15

260

2.polrok 2009

133

33

  41

  68

Spolu 2009

263

54

86

117

1.polrok 2010

131

25

  44

  39

239

2.polrok 2010

219

36

  58

  61

374

Spolu 2010

350

61

102

100

613

1.polrok 2011

146

  8

  43

  47

244

2.polrok 2011

137

24

  42

  62

265

Spolu 2011

283

32

85

109

509

1.polrok 2012

151

14

  44

  48

SPOLU CELKOM

1469

224

416

515

SPOLU

275
15

535

257
186

2810

Ako sme hospodárili v roku 2011
Vážení spoluobčania,
život človeka plynie veľmi rýchlo. Ani
sme sa nenazdali a máme za sebou prvý
rok v tomto volebnom období. Myslím, že
sa patrí pozrieť trochu späť a podať Vám
zopár informácií o plánoch a splnených,
resp. nesplnených úlohách z finančného
pohľadu. Veď ide o peniaze nás všetkých
a je potrebné, aby všetci, ktorí majú záujem, dostali tieto informácie a aby verejnosť bola informovaná o všetkých krokoch, ktoré súvisia s financiami v našej
obci. Nechcem Vás zaťažovať len číslami. Nakoniec všetci, ktorí majú záujem, si
môžu príslušné informácie pozrieť na webovej stránke obce, resp. na informačnej
tabuli. Rozpočet na rok 2011 bol schválený 28. 4. 2011. Jeho skutočné plnenie je
nasledovné:
 Bežné príjmy obce boli vo výške
2 278 845 € a bežné výdavky vo výške 2 079 421 €, takže bilancia príjmov
a výdavkov je vo výške 199 424 €. Kapitálové príjmy boli vo výške 408 072 €,

kapitálové výdavky vo výške 499 438 €.
Bilancia kapitálových príjmov a výdavkov
je vo výške – 91 366 €. Hospodárenie
z hľadiska finančných operácií skončilo
prebytkom 111 663 €. Z uvedených čísel
je zrejmé, že hospodárenie obce skončilo s prebytkom 219 721 €. Obec nevyčerpala dotáciu na výdavky MŠ v sume
4 111 €. Celkové hospodárenie obce teda
skončilo prebytkom. Na druhej strane treba povedať, že veľmi málo sa investovalo
do prostredia pre život. Konkrétne mám
na mysli opravu ciest, chodníkov ako aj
budovanie a modernizáciu verejného
osvetlenia v obci. Táto skutočnosť nás
mrzí o to viac, že finančné prostriedky na
túto oblasť boli v rozpočte r. 2011 naplánované.
Nedá mi, aby som sa nezmienil ešte
o jednej veci a to sú pohľadávky obce
voči obyvateľom, firmám a pod. Všetci
chceme lepšie podmienky na život, avšak
na druhej strane je vysoká výška pohľadávok, ktorá stúpla zo sumy 58 390 €
z rokov predošlých na takmer dvojnáso-

bok. Nie je predsa možné, aby na úkor
neplatičov doplácali občania, ktorí si poctivo plnia svoje povinnosti. Vo väčšine
prípadov ide stále o tých istých občanov.  
Úlohou obecného úradu pre najbližší rok
tak zostáva výrazne zlepšiť vymáhanie
pohľadávok a nedoplatkov. Touto problematikou sa zaoberáme aj my v našej
komisii, kde každý štvrťrok vyhodnocujeme stav a výšku pohľadávok. Do ďalšieho obdobia je taktiež potrebné dôsledné
uplatňovanie zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006. V tejto oblasti v minulom
období taktiež boli značné rezervy.
Vážení spoluobčania, chcem vyjadriť
presvedčenie, že v tomto roku 2012 dosiahneme ešte lepšie výsledky v hospodárení, aby naša obec mohla realizovať
projekty, ktoré prispejú k lepšiemu životu
v našej obci a aby podmienky pre život
a rozvoj našich spoluobčanov sa neustále zlepšovali. To je naša spoločná úloha
do budúcnosti.
Ing. Milan Lodňanek
poslanec OZ
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ROZPRACOVANÉ ÚLOHY NAŠEJ SAMOSPRÁVY
Rýchlostná cesta R7
(cestný obchvat):
Ako je známe, predchádzajúce ministerstvo dopravy napriek nášmu úsiliu
zadalo NDS, a.s. pokračovať v príprave
R7-ky variantu A (južného). Na pracovnom rokovaní k pripravovanej projektovej
dokumentácii sa potvrdili všetky obavy,
na ktoré dlhodobo upozorňujem. Najväčším nedostatkom variantu A je, že nielen
zničí rekreačný potenciál našich obcí,
ale predovšetkým neobslúži spádové
územia, t.j., že všetky rýchlo sa rozvíjajúce obce nášho regiónu budú naďalej
využívať existujúcu štátnu cestu I/63, ale
aj nákladná doprava ťažby štrkopieskov,
ktorú by obslúžil variant C (severný pri železnici) R7-ky.
Je naozaj zarážajúce, že práve v našom úseku, kde intenzita dopravnej záťaže presahuje kapacitu štátnej cesty
I/63 (pred D. Lužnou v smere od Šamorína je polovičná ), neriešia napojenie obcí
na R7 – ani Kalinkova a Hamuliakova.
Teda nakoľko pocítime odľahčenie cesty
I/63 pri variante A R7-ky, pričom intenzita
dopravnej záťaže bude mať opäť stúpajúcu tendenciu? Trasovanie ťahu R7 variant
A prechádza cez strelnicu poľovníkov,
za hrádzou južne od obce, ktorú odreže
od plánovaného agroturistického centra
(bývalý vojenský areál) i Pieskovej jamy
a vzácnych chránených území pri Dunaji,
bez ohľadu na neodstrániteľné negatívne
dopady na naše obce, ktoré mali byť turistickým centrom regionálneho a nadregionálneho významu. V neposlednom rade
variant A nie je prevádzkyschopný bez
ďalšieho úseku R7 BA Ketelec- BA Prievoz, ktorého technická a environmentálna
priechodnosť sa preveruje len teraz. Križovatka Prievoz na prístavnom moste je
kapacitne naplnená a priestorovo obmedzená, zaústenie R7 v tomto mieste vyžiada nadštandardné technické riešenie, čo
vyžaduje osobitú štúdiu. (Zúčastnila som
sa prerokovania zámeru podľa § 23 zákona č. 24/2006 Z.z o posudzovaní vplyvov
na životné prostredie EIA.: http://eia.enviroportal.sk/zoznam).
Zaslali sme stanovisko, že z predložených variantov zámeru žiadame
dopracovať variant D (zelený) tak,
aby nadväzoval na variant C (zelený)
v úseku rýchlostnej cesty R7 Bratislava – Dunajská Lužná a nové posúdenie obidvoch úsekov rýchlostnej cesty
R7 v celej trase (Bratislava – Dunajská
Lužná + Bratislava Ketelec – Bratislava
Prievoz).
Zdôvodnenie:
Týmto riešením by sa vyhovelo aj dotknutým obciam, bez negatívneho vplyvu na chránené územia (CHKO, CHVÚ

a ÚEV Dunajské luhy, NATURA 2000 –
Biskupické luhy), bez zhoršenia rekreačného potenciálu oblastí medzi Dunajom
a obcami Kalinkovo, Dunajská Lužná,
Rovinka a Podunajské Biskupice, ktoré by
bolo vhodnejšie aj z hľadiska obsluhy spádového územia v priamej väzbe na veľký
rozvoj obcí (Miloslavov, Alžbetin Dvor,
Studené, Tomášov), ale aj priemyselných
oblastí (ťažba štrkopieskov). Zároveň by
sa týmto riešením vyhovelo aj potrebe
vybudovania nového juhovýchodného
vstupu do Bratislavy. Nezanedbateľným
dôvodom je, že náš návrh je environmentálne priechodný, a teda nepredpokladá
zdržanie realizácie stavby rýchlostnej cesty R7 z týchto dôvodov.
Mimovládnymi organizáciami bola po-

daná sťažnosť KOMISII EURÓPSKYCH
SPOLOČENSTIEV pre porušenie smernice o biotopoch 92/43/EHS. Na základe
skúsenosti z iných prípadov je veľmi pravdepodobné, že EK začne voči
Slovenskej republike konanie v tejto
veci, nakoľko predošlá EIA preukázala
významne negatívny vplyv na územia
Natura 2000 a ak Slovenská republika
nenájde možnosti ako tento negatívny
vplyv zmierniť, bude musieť vybrať iný
pre životné prostredie menej škodlivý
variant.
Ďalej obec zaslala stanovisko ku konceptu územného plánu UPN-R-BSK, aby
bola zapracovaná územná rezerva pre
variant C  rýchlostnej cesty R7 v úseku
BA – DL.

Revitalizácia verejných priestranstiev v Jánošíkovej v rámci projektu EÚ:
Od začiatku sme kritizovali zhotoviteľa diela Skansku, s. r. o za osadenie mobiliáru
a atrakcií na budovanom detskom ihrisku (DI) v tretinovej kvalite a hodnote (už teraz boli
poškodené).
Nedodržaním schváleného projektu môže byť ohrozený celý europrojekt a hrozilo vrátenie
financií v plnom rozsahu (s katastrofálnymi dôsledkami pre našu obec) z dôvodu, že
riadiaci orgán (ministerstvo pôdohospodárstva) taktiež nepokladalo DI vyhotovené v súlade
s projektovou dokumentáciou. Pre závažnosť problému som predložila návrh uznesenia,
ktoré poslanci schválili a uložili OcÚ a žiadali starostu obce:
- Protokolárne neprevziať celé dielo do obdobia doriešenia mobiliáru na DI
zhotoviteľom v zmysle zmluvy o dielo a požiadaviek riadiaceho orgánu
poskytujúceho NFP z prostriedkov EU. Do tohto obdobia nebezpečenstvo škody
na diele a na veciach a materiáloch znáša zhotoviteľ (čl. VII. ods. 36 zmluvy).
- Bezodkladne písomnou formou reklamovať u zhotoviteľa chyby diela v zmysle čl.
VI ods. 4 a žiadať zhotoviteľa na vlastné náklady odstrániť a nahradiť materiály,
stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve (v zmysle ČL. VI. ods. 8
zmluvy)
- V prípade, ak zhotoviteľ diela nebude postupovať v zmysle ČL VI. ods. 5 zmluvy,
OZ ukladá obci uplatniť si zmluvné pokuty v zmysle ČL. VIII zmluvy .
Po písomnom stanovisku obce a zaslaní uznesenia nás starosta obce potešil
informáciou, že zhotoviteľ diela Skanska, s. r.o. dal nanovo vyhotoviť DI v zmysle
projektovej dokumentácie (30-dňová dodacia lehota od nového subdodávateľa)
a nové zostavy budú na DI osadené. Verím, že sa nám spoločným úsilím podarí
problém doriešiť k spokojnosti všetkých.
Ing. Eva Takáčová, poslankyňa OZ
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Činnosť Matričného obvodu Dunajská Lužná
V krátkej štatistike Vám, vážení občania, chcem priblížiť
prácu našej „matriky“, resp. Matričného obvodu, do ktorého
patria okrem Dunajskej Lužnej aj obce Kalinkovo, Hamuliakovo, Rovinka a Miloslavov.
Dňa 2. júla 2012 úspešne vykonali matrikárske skúšky
pani Edita Žůrková a pani Magdaléna Hanuliaková, pracovúmrtia
narodenia
sobáše spolu
cirkevné sobáše
civilné sobáše
sobáš s cudzincom
sobáše maloletí
delegované na iné MÚ
sobáše zmocnenia
vydané výpisy
späťvzatie priezviska po rozvode

24
0
28
18
10
2
0
4
19
94
1

níčky obecného úradu. Po zložení slávnostného sľubu do rúk
starostu obce budú môcť po ukončení potrebnej praxe začať
profesionálne zastupovať matrikárku.

Prehľad matričnej činnosti za rok 2011
dodatočné záznamy
potvrdenie k uzavretiu manželstva do cudziny
zápisy do OM
potvrdenie o žití
určenie otcovstva

počet obyvateľov obce DL
počet obyvateľov príslušného MÚ
osvedčenie podpisov
osvedčenie listín (počet strán)

19
4
13
14
13
4877
10428
915
318

Mgr. Eva Krištofová, matrikárka MO Dunajská Lužná

Čo nás čaká v materskej škole?
V štátnom vzdelávacom programe ISCED 0 sú integrované tieto prierezové témy:
• osobnostný a sociálny rozvoj
• ochrana života a zdravia
• dopravná výchova – výchova
k bezpečnosti v cestnej premávke
• environmentálna výchova
• mediálna výchova
• multikultúrna výchova
• výchova k tvorivosti
• informačno-komunikačné technológie
Ochrana života a zdravia
Sústreďuje sa najmä na utváranie pozitívnych postojov
k svojmu organizmu, zdraviu a zdraviu iných. Dieťa sa učí
vnímať svoj stav zdravia i choroby a vyjadriť dospelému pocity z vlastného ochorenia. Ďalšou náplňou témy je utvárať
a rozvíjať návyky správnej hygieny, uskutočňovanie pravidelných pohybových aktivít v prírode a mnohé iné.
Nezastupiteľnou súčasťou je budovanie adekvátnych
reakcií detí na situácie ohrozujúce zdravie ako aj riziká pri
vzniku živelných pohrôm a ekologických havárií. Rozvíjať
schopnosť seba ochrany a tým pripraviť deti na zvládnutie
skutočných okamihov, ktoré život môže priniesť.
Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej
premávke
Deti sú účastníkmi cestnej premávky už v predškolskom
veku. Najčastejšie ako chodci, cyklisti, kolobežkári, korčuliari. Deti nemajú z výchovného hľadiska ešte dobrý odhad
vzdialenosti, preto by nemali prechádzať cez cestu sami.
Dôležité je, aby sa MŠ úspešne zhostila úlohy výchovy
k bezpečnosti v cestnej premávke. Základným cieľom je
uplatňovať zásady bezpečnostného správania sa na ceste.

Environmentálna výchova
• Cieľom je rozvíjať osobnosť dieťaťa tak, že na elementárnej úrovni bude chápať a hodnotiť vzťahy medzi ním a životným prostredím v jeho okolí.
• Chápať potrebu ochrany životného prostredia vôbec.
• Získať pozitívne postoje k ochrane a tvorbe životného
prostredia.
• Prispievať k ochrane rastlinnej a živočíšnej ríše, k rozvoju zachovania života na zemi.
Toto sú témy, ktorým sa budeme venovať v dostatočnej
miere, s využitím dopravného ihriska, ktoré sa pre deti cez
prázdniny pripravuje na Brezovej ulici. V praxi si budú môcť
deti vyskúšať dopravné situácie. Zapojili sme sa aj do projektu „Bezpečná škola“, kde sme získali detské dopravné
vesty.
S bezpečnosťou súvisí aj parkovisko na Brezovej ulici,
ktoré je veľmi malé a nebezpečné pre naše deti. Od septembra budú môcť parkovať rodičia na veľkom parkovisku
pri futbalovom štadióne. Týmto chcem rodičov aj upozorniť,
že sa otvára vchod do materskej školy zo strany od futbalového štadióna, ktorý bude zabezpečený bezpečnostným
systémom. DAR materskej škole. Vchod z Brezovej ulice
bude uzamknutý!
Začali sme aj s úpravami školských ihrísk na Brezovej
a na Lipnickej ulici. Peniaze získané z dotácií a z 2% „Našim škôlkárom“ nám veľmi pomáhajú pre zrealizovanie krajšieho, účelnejšieho a bezpečnejšieho prostredia pre deti.
Všetkým Vám veľmi ďakujeme.
Mgr. Božena Mešťanová,
riaditeľka materskej školy
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Žiaci ani učitelia ZŠ sa počas školského roka nenudili
Vážení občania,
prvotnou úlohou základnej školy je vzdelávanie, o čo sa usilujeme. Ja by som vás však
chcela upozorniť aj na druhú časť školského
života – na aktivity, ktoré pripravujem pre našich žiakov, aby sme im ukázali rôzne možnosti využitia ich schopností a variabilnosť života
– nielen toho školského. Je na pedagogickom
zbore a vedení školy, koľko aktivít a v akej
kvalite pre svojich žiackych klientov pripraví.
Predkladám vám sumár najdôležitejších aktivít
zo školského života v šk. roku 2011/12. Myslím, že ich je neúrekom. Zároveň pripomínam,
že také množstvo aktivít si vyžaduje aj dobrú
organizáciu a kladie nároky na čas aj financie
(telefonické vybavovanie, objednávky autobusov, evidencia faktúr, ich preplácanie, organizačná a technická príprava súťaží, zoznamy,
zdravotné karty, distribúcia kultúrnych poukazov pri kultúrnych podujatiach, neskutočná
byrokracia – informované súhlasy od rodičov,
súhlas od starostu obce, nákup darčekov pre
víťazov, tlač pochvál, atď.)
Preto by som sa chcela aj touto cestou poďakovať všetkým aktívnym pedagógom, pani
sekretárke Márii Hrajnohovej za ich neúnavný prístup, taktiež rodičom, starým rodičom,
obci, organizáciám, združeniam za finančnú
pomoc, poskytovanie osobných dopravných
prostriedkov pri doprave žiakov na súťaže
a olympiády a za ceny do súťaží v školách
v prírode. Aj vďaka vám, môžeme urobiť pobyt
žiakov v škole zaujímavejší a pestrejší. Verím,
že dobrá spolupráca bude medzi nami pokračovať aj v nasledujúcom päťročnom období,
do ktorého som bola zvolená a menovaná.
Aktivity školy:
Výstavy
• Návšteva výstavy ovocia a zeleniny v MKS
v pondelok po oficiálnej časti
• Predvianočná výstava beletrie v priestoroch školy spojená s predajom
• Výstava kníh Marec – mesiac knihy spojená s predajom
• Bienále ilustrácií v Bratislave (4.C a 6.B)
Prednášky
• Cesta mlieka pre žiakov 1. ročníka
• O dospievaní dievčat v rámci projektu Čas
premien
• O úskaliach včasných sexuálnych skúseností
Besedy
• Čítanie umeleckého textu s redaktorom p.
Ivanom v MKS
• Beseda so psychológom Ivanom Valachom na tému Alternatívne riešenie konfliktov
• Beseda so psychológom Ivanom Valachom na tému Šikanovanie
• Beseda so psychológom Ivanom Valachom na tému Racionálne učenie

•
•
•

Beseda s heraldikom p. Čisárikom
Beseda s pánom Jajcajom o úskaliach človeka, ktorý bol drogovo závislý
Besedy s anglicky hovoriacimi študentmi
z Francúzska, Belgicka, Litvy

Tvorivé dielne
• V Slovenskej národnej galérii v Bratislave
Aktivity v oblasti dopravnej výchovy
• Návšteva dopravného ihriska
• Školské kolo v cyklistickej súťaži
• Dopravný kvíz – žiaci I. stupňa
Výlety, poznávacie exkurzie
• Vzdelávací a poznávací pobyt v Anglicku
(letecký)
• Návšteva školskej a obecnej knižnice
• Lyžiarsky výcvikový kurz v Novoti
• Škola v prírode na Detve pre 1. a 2. ročník
• Škola v prírode na Detve pre 3. a 4. ročník
• Ozdravovací pobyt v Chorvátsku
• Plavecký výcvikový kurz v plavárni v Slovnafte
• Exkurzia do hvezdárne v Hurbanove
• Exkurzia do múzea a pamätnej izby Ľudovíta Štúra v Modre
• Exkurzia na štadión Slovana v rámci projektu Škola na Slovan ako odmena za výtvarný projekt
• Návšteva mineralogického múzea v SNM
v Bratislave
• Exkurzia do zábavného a vzdelávacieho
centra Atlantis v Bratislave
• Exkurzia do botanickej záhrady v Bratislave
• Exkurzia na farma Humanita pri Galante
• Exkurzia na farmu do Kráľovej nad Váhom
• Exkurzia do Nitry
Účasť na miestnych kultúrno-spoločenských podujatiach (okrem výstav)
• Jablkové hodovanie - účasť vychovávateliek na tvorivých dielňach
• Štefanikiáda v evanjelickom kostole –
účasť v sprievode, kultúrny program v
kostole, kladenie kytice k pamätníku M. R.
Štefánika
• Exkurzia do Ivánky pri Dunaji, účasť
v sprievode a na celoštátnej slávnosti k
výročiu úmrtia M. R. Štefánika
• Kultúrny program na podujatí Odkaz M. R.
Štefánika a jeho vplyv na výchovu občanov SR k vlastenectvu – v októbri v MKS
• Vystúpenie mažoretiek pred futbalovými
zápasmi
• Lampionový sprievod
• Kultúrny program žiakov školy na školskom plese
• Cyrilometodiáda v katolíckom kostole

Verejnoprospešné aktivity
• Brigády na sídlisku v Jánošíkovej
• Brigáda v parku v N. Košariskách
• Pravidelné brigády žiakov v školskom parku
• Brigáda zahraničných študentov v areáli
školy – náter volejbalového ihriska
• Brigáda zahraničných študentov v areáli školy – kosenie a úprava areálu počas
prázdnin
Divadelné predstavenia,
• Návšteva rozprávky v Novej scéne
• Bábkové predstavenie pre žiakov 1. ročníka
• Rozprávka v divadle Ludus Čáry, máry ...
2x
• Návšteva divadla Ludus na predstavení
o Charlie Chaplinovi
• Muzikál Vlasy v Novej scéne
Koncerty
• Vianočný koncert v MKS Pýcha a pokora
• Výchovný koncert skupiny Kollár band pre
žiakov v MKS
Cirkusové predstavenia
• Predstavenie ruského
v MKS

cirkusu

Jacko

Účasť v televíznych programoch
• Televízna súťaž Superchyty pre žiakov
7. ročníka, v ktorej naši žiaci zvíťazili
Školské rozhlasové relácie
• Venované aktualitám zo života školy (min.
raz za mesiac)
• Prečo oslavujeme Mikuláša
• Tradícia chodenia Lucií
• Tradícia Vianoc
• Význam knihy v našom živote
• Sviatok MDŽ
• Sviatok Deň učiteľov
Civilná obrana
• Nácvičný poplach
• Účelové cvičenie v prírode - jesenné
• Účelové cvičenie v prírode - jarné
• Didaktické hry v prírode - jarné
Športové súťaže a aktivity
• Malý futbal – mladší žiaci – oblastné kolo
(4., 5., 6. ročník)
• Školské kolo bedmintonu
• Krajské kolo bedmintonu v Bratislave
• Celoslovenské kolo bedmintonu v Košiciach
• Veľkonočný stolnotenisový turnaj v spolupráci s MS
• Obvodné kolo Coca-cola cup
• Obvodné kolo Školský pohár
• Postupové kolo Mc Donald Cup
• Turnaj o pohár primátora mesta Šamorín
• Žiacky turnaj o absolútneho majstra školy
v bedmintone
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Výtvarné súťaže
Na tému:
• Maľba na asfalt
• Výstava výkresov s tematikou Dunajskej
Lužnej v MKS
• Škola na Slovan

•
•

Súťaž venovaná M. R. Štefánikovi
Voda – súčasť nášho každodenného života
• Maľujeme farbami zeme
• Výrobky z tekvíc
• S Maxom a celou triedou za dobrodružstvom
• Vyhrajte rozprávkovú záhradu od Husqvarny
• Čo robím pre ochranu životného prostredia v súčasnosti
Ruža pri príležitosti výstavy ruží v dome kultúry v Rovinke
Testovanie
• Testovanie 9 – 2012 žiakov 9. ročníka (bývalý monitor)
Ostatné aktivity
• Výroba tričiek na pamiatku pre žiakov 9.
ročníka
• Fotografovanie žiakov 1. ročníka so šlabikárom
• Fotografovanie triednych kolektívov
• Imatrikulácia v ŠKD
• Vystúpenie mažoretiek pri príležitosti otvorenia výstavy ruží v Rovinke
• XII. školský ples
• Chodenie Mikuláša po triedach školy
• Chodenie Lucie
• Vianočné trhy v ŠKD
• Zápis žiakov do 1. ročníka

Medzinárodný úspech našich mladých výtvarníkov
Deti výtvarného odboru Základnej umeleckej školy Dunajská
Lužná pod vedením Mgr. Barbory Brodzianskej sa zúčastnili
Medzinárodnej detskej výtvarnej výstavy LIDICE. Tohto roku to
bol už jubilejný 40. ročník s témou Divadlo – bábka – rozprávka,
venovaný 100. výročiu narodenia najznámejšieho českého bábkara
Jiřího Trnku. Súťaže sa zúčastnilo 67 krajín z celého sveta a bolo
prijatých 26 064 prác. Z 52 ocenených škôl zo Slovenska sa naša
škola svojimi 8 oceneniami umiestnila na vynikajúcom 5. mieste. Tri
čestné uznania získali Ema Jašeková, Karolína Kišacová a Lenka
Kušnírová a päť medailí Nelly Csáderová, Marcela Čútorová, Táňa
Podolinská, Katarína Schwarzová a Hanka Škripeňová. Dňa 26.
júna si osobne prevzali tieto ocenenia na Veľvyslanectve ČR.
Jana Valašíková, MKS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Predvádzanie práce sokoliarov
Predvádzanie historických zbraní a ich použitie v minulosti
Projektové vyučovanie pri príležitosti Dňa
Zeme
Kurz spoločenského tanca pre žiakov prvého stupňa
Predvádzanie práce policajtov a záchranárov
Účasť na oslavách úmrtia M.R. Štefánika
v Ivanke pri Dunaji
Kultúrny program v MKS pri príležitosti
otvorenia náučného chodníka
Kultúrny program pri príležitosti Dňa učiteľov
Návštevy žiakov v MKS, na ktorých sa
oboznámili s tematikou jednotlivých panelov pred osadením

Podujatia pre zamestnancov
• Návšteva divadelného predstavenia Aj
muži majú svoje dni
• Návšteva operetného predstavenia Netopier
• Návšteva baletného predstavenia Bajadéra
• Návšteva operného predstavenia Madam
Butterfly
• Vianočné posedenie – rozlúčka so starým
rokom
• Posedenie pri príležitosti Dňa učiteľov
PaedDr. Iveta Slobodníková, riaditeľka ZŠ

Hrad – Nely a Táňa

Vedomostné súťaže, olympiády
• Internetová súťaž Bobor
• Školské kolo olympiády zo slov. jazyka
• Školské kolo matematickej olympiády
• Obvodné kolo matematickej olympiády
• Školské kolo dejepisnej olympiády
• Obvodné kolo dejepisnej olympiády
• Školské kolo Najrýchlejší čitateľ
• Školské kolo v biblickej olympiáde katolíckej
• Oblastné kolo v biblickej olympiáde katolíckej
• Školské kolo v čítaní s porozumením
• Školské kolo Pytagoriády
• Obvodné kolo Pytagoriády
• Školské kolo Slávik Slovenska
• Obvodné kolo Slávik Slovenska
• Školské kolo Hviezdoslavov Kubín –
I. stupeň
• Školské kolo biblickej olympiády evanjelickej
• Seniorátne kolo biblickej olympiády evanjelickej
• Školské kolo matematickej olympiády
• Školské kolo chemickej olympiády

Lužniansky spravodaj 2/2012

Pinocchio – Hana

Divadelné predstavenie Tak sa na mňa prilepila
Zelená Dunajská Lužná, n.o., Vás srdečne pozýva na divadelné predstavenie
„Tak sa na mňa prilepila“ do SND v piatok 28. septembra 2012 o 19 hod.
Bláznivá komédia o tom, čo sa môže stať, ak sa muž rozhodne opustiť ženu a nie je schopný
jej to povedať.... Cena vstupenky spolu s autobusovou dopravou je 13,- Eur.
Objednať lístky si môžete u Ing. Eleny Oltusovej tel.č. 45980518 vo večerných hodinách.
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Výtvarná súťaž “Dr. Milan Rastislav Štefánik na prahu XX. storočia
– generál, astronóm, diplomat, politik, letec, vedec, cestovateľ …
a predsa človek, rodák z podbradlianskeho kraja“
Dňa 30. mája bol pre niektorých žiakov ZŠ vzácny. Do školy prišla zástupkyňa Spolku rodákov M. R. Štefánika pani Oľga
Reptová, aby informovala riaditeľku školy pani Ivetu Slobodníkovú, o výsledkoch druhého ročníka súťaže a tiež odovzdala ceny
oceneným žiakom našej školy. Na krátkom stretnutí s vedením
základnej školy pripomenula význam podobných akcií, poďakovala za účasť v súťaži a súťaž zhodnotila. Do súťaže poslala škola
20 prác. Výsledky boli vyhlásené
na valnom zhromaždení Spolku
dňa 26. mája t.r. na Košariskách.
V kategórii 8 – 11 rokov získali žiaci z našej školy prvé dve miesta,
a to: prvé miesto získal Dominik
Šurka a druhé miesto Liliana Tichá. Kolektívna práca chlapcov
Janka Šurgana, Šimona Stašiniaka, Martina Vyskoča a Dominika
Durčeka, ktorej výsledkom bolo
zhotovené lietadlo, na ktorom
M.R.Štefánik priletel do svojej
vlasti v roku 1919 bola ocenená
zvláštnou cenou. Deti viedla pani
učiteľka Barbora Brodzianska,
ktorá dostala od Spolku ďakovný
list a knihu Korešpondencia M. R.
Štefánika.
Oceneným žiakom zablahoželala, odovzdala ceny, diplomy
a vyslovila presvedčenie, že svoj
talent a um budú aj naďalej rozví-

školský rok v zuš
V uplynulom školskom roku 2011/2012 navštevovalo ZUŠ v Dunajskej Lužnej celkom 252 žiakov a vyučovalo sa v štyroch umeleckých odboroch: v hudobnom, výtvarnom, tanečnom a v literárnodramatickom odbore.
V hudobnom odbore bolo vyučovanie hry na hudobných nástrojoch od septembra 2011 rozšírené o vyučovanie hry na husliach. Podarilo sa tak naplniť dlhodobejší cieľ rozvoja školy. V priebehu školského roka zrealizovala škola celkom 6 verejných koncertov v rámci
ktorých sa uskutočnili vystúpenia tanečného odboru a v závere školského roka predstavenie literárno-dramatického odboru. Hudobný
odbor fungoval v priestoroch ZŠ a kolektívne odbory (tanečný, výtvarný a literárno-dramatický) v priestoroch Miestneho kultúrneho
strediska v Dunajskej Lužnej. Okrem tejto činnosti prebiehalo vyučovanie na elokovaných pracoviskách v ZŠ v Rovinke (výtvarný
odbor), v ZŠ v Kalinkove (tanečný odbor) a priamo v MŠ v Dunajskej Lužnej prípravné štúdium tanečného odboru. Mimo týchto aktivít škola prispievala svojím umeleckým programom do spoločných
podujatí v spolupráci s miestnymi organizáciami, ktorých bolo celkom desať. Žiaci ZUŠ sa v uplynulom školskom roku zúčastňovali
domácich i zahraničných súťaží. Za najvýraznejší úspech môžeme
uviesť 5 medailí a 3 čestné uznania, ktoré získali žiaci na medzinárodnej výtvarnej súťaži „LIDICE“. Týmto umiestnením bola naša
škola vyhodnotená ako najúspešnejšia škola uplynulého ročníka súťaže. Zúčastnilo sa jej takmer 70 krajín a do súťaže bolo zaradených
do 30 tisíc výtvarných prác.
V nastávajúcom školskom roku 2012/2013 bude škola poskytovať vzdelávanie v už uvedených štyroch umeleckých odboroch.
V hudobnom odbore sa bude vyučovať hra na klavíri, akordeóne,

jať. Tiež informoval o skutočnosti, že práce budú sprístupnené aj
ostatnej verejnosti na Deň obce, ktorý je naplánovaný na 8. septembra, srdečne pozývame všetkých občanov.
Poďakovala tiež pani riaditeľke a celému pedagogickému zboru za príkladné vedenie našich detí k úcte našich osobností, medzi
ktoré bezo sporu patrí aj M. R. Štefánik.
Text: Iveta Slobodníková, Oľga Reptová, foto: A.Tesáriková

keyboarde, zobcovej a priečnej flaute, klasickej a elektroakustickej
gitare a sólový spev. Kolektívne odbory, t.j. tanečný odbor, literárno-dramatický a výtvarný, budú pokračovať vo vyučovaní tak, ako
v minulom školskom roku v priestoroch Miestneho kultúrneho strediska v Dunajskej Lužnej a na elokovaných pracoviskách. Zmena
nastane od septembra 2012 pre hudobný odbor v priestoroch v ZŠ,
pretože doteraz využívané priestory sú prebudované na triedy pre
ZŠ. Hudobný odbor sa bude vyučovať v týchto triedach po skončení vyučovania ZŠ. Treba zdôrazniť, že napriek výsledkom, ktoré
škola dosahuje, každým rokom sa podmienky na jej činnosť v rámci
priestorového zabezpečenia zhoršujú, najmä ak si spätne pripomenieme, že v začiatkoch mala ZUŠ na svoju činnosť samostatný objekt. Dnes je to už naozaj zápas o prežitie.
Nový školský rok 2012/2013 otvoríme slávnostne spoločne so
ZŠ 3.septembra 2012 o 8.00 h. V prvom vyučovacom týždni sa
uskutoční dodatočný zápis žiakov do prípravného a prvého ročníka
a to v čase od 13.30 hod. do 17.30 hod. takto:
do hudobného odboru v priestoroch ZŠ; do kolektívnych odborov (tanečného, výtvarného a literárno-dramatického) v kancelárii
riaditeľa ZUŠ v priestoroch ZŠ a tiež v priestoroch vyhradených na
vyučovanie ZUŠ v MKS v Dunajskej Lužnej.
Presnejšie informácie o zápise žiakov budú vyhlásené v obecnom rozhlase a zverejnené prostredníctvom propagačných letákov.
Záverom chcem touto cestou vyjadriť poďakovanie širokej verejnosti a všetkým, ktorí podporujú činnosť ZUŠ v Dunajskej Lužnej.
Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s Vami v školskom roku 2012/2013
Vlastimil Záhradník, riaditeľ ZUŠ
Bližšie informácie o činnosti ZUŠ v školskom roku 2012/2013
Vám budú poskytnuté na tel. č. 02/45981 246, 0911 880 339 v pracovných dňoch v čase od 13. do 18. hod.
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Z HISTÓRIE POMENOVANIA ULÍC V NAŠEJ OBCI – 1. pokračovanie
V minulom čísle Lužnianskeho spravodaja som vás oboznámila
s prvým úsilím o pomenovanie ulíc v obci a vznikom komisie na
pomenovanie ulíc v roku 1999. V tomto čísle sa zameriam na prvé
návrhy názvov ulíc a reakcie občanov na tieto navrhované názvy.
Prvé kroky komisie
Komisia na pomenovanie ulíc pod vedením predsedu JUDr. Jozefa Straku na svojom druhom zasadnutí 29. 6. 1999 prijala koncepciu plnenia úloh súvisiacich s pomenovaním ulíc a pripravila do
Spravodaja č.2/1999 výzvu pre občanov, aby predkladali návrhy na
vhodné názvy ulíc, na ktorých bývajú. Komisia prijala zásadu, že
v každej miestnej časti obce by mala byť ulica, ktorá tvorila základ
bývalej obce, pomenovaná podľa názvu bývalej obce. Na posúdenie správnosti názvov ulíc z jazykového hľadiska bol do komisie
prizvaný jazykovedec prof. PhDr. Jozef Mlacek, CSc.
Zároveň sa členovia komisie rozdelili na tri skupiny podľa bydliska, aby v svojej miestnej časti, ktorú najlepšie poznajú, navrhli
vhodné názvy ulíc.
V časti Jánošíková to boli členovia: pp. Straka, Grebáč, Bajaníková, Čisáriková, Tollár, Mlynka, Hanzelová.
V časti Nová Lipnica pracovali členovia: pp. Fehér, DuckováAdamcová, Kazimírová.
V časti Nové Košariská navrhovali názvy členovia: pp. Solařová, Marko.
Prvé návrhy komisie
Na zasadnutie komisie v júli a v auguste 1999 predložili členovia nasledovné návrhy:

Časť Jánošíková: Jánošíkovská, Terchovská, Ulica pri
jame, Orgovánová, Okružná, Dunajská, Ulica za kostolom,
Športová, Matičná, Sídlisková, Zdravotnícka, Slnečná, Orechová, Zelená, Vodárenská, Poľná, Tehelná, Podnikateľská,
Ulica pri hrádzi.
Časť Nová Lipnica: Lipnická, Kvetná, Miloslavovská,
Svoradova, Kvetoslavovská, Sadová, Záhradná, Agátová,
Spojná, Stromová, Vojenská, Jabloňová,
Časť Nové Košariská: Košariská, Námestie sv. Martina,
Bratislavská, Šamorínska, Cintorínska, Krátka, Nová, Krížna, Školská, Kováčska, Zámočnícka, Štefánikov park.

Prvé návrhy a nesúhlasné pripomienky občanov
Komisia si v letných mesiacoch v roku1999 ešte len utrieďovala, ujasňovala, upravovala svoje prvotné návrhy a už priebežne
prichádzali od občanov zamietavé a nesúhlasné pripomienky k navrhovaným názvom.
V časti Jánošíková sa ukázal najväčší problém navrhnúť názov
pre ulicu na sídlisku. S návrhom komisie, pomenovať ju Matičná
ulica, nesúhlasila skupina občanov bývajúcich na sídlisku a navrhla názov Sídlisková ulica. Komisia síce tiež mala vo svojom
pôvodnom návrhu Sídlisková ulica pre ulicu od katolíckeho kostola k sídlisku. Tento svoj prvotný návrh teda komisia zmenila, túto
ulicu navrhla pomenovať Pekárenská ulica a akceptovala návrh
skupiny občanov pomenovať ulicu na sídlisku Sídlisková ulica.
Následne však prišla od Miestneho odboru Matice slovenskej požiadavka, aby sa komisia vrátila k prvotnému návrhu a ulica na
sídlisku niesla názov Matičná ulica. Komisia sa touto požiadavkou
zaoberala, ale návrh väčšinou hlasov zamietla. Ďalšia pripomienka
prišla od skupiny občanov bývajúcich za kostolom, aby ulica niesla
názov Mariánska ulica alebo Mariánske námestie. Komisia akceptovala návrh Mariánska ulica. Ďalšie návrhy občanov, aby sa
navrhnutý názov Podnikateľská ulica zmenil na Ulicu za cintorínom a navrhnutý názov Zdravotnícka ulica, aby sa zmenil na
Mesačná ulica, komisia zamietla.
V časti Nová Lipnica prišla jedna pripomienka, aby sa ulica,
ktorá vedie k vojenským bytovkám nepomenovala Vojenská ulica,
ako to navrhla komisia. Skupina občanov prišla s návrhom pomenovať ju Pekná ulica a tento návrh občanov komisia akceptovala.
V časti Nové Košariská skupina občanov nesúhlasila s navrhnutým názvom Cintorínska ulica a žiadala navrhnúť Krajná ulica,
nakoľko v tom čase aj skutočne tvorila kraj obce. Komisia ich návrh
prijala.
Na základe pripomienok občanov, ktoré som uviedla, bol
pripravený aktualizovaný návrh pomenovania ulíc, ktorý mohol byť v novembri 1999 vyvesený v obci pre občanov na pripomienkovanie. S týmto návrhom a pripomienkami k nemu
vás oboznámim v nasledujúcom pokračovaní.
Pripravila: Dr. Mária Ducková-Adamcová
Komisia na pomenovanie ulíc
a pridelenie orientačných čísiel

Chceme žiť v čistej obci
Áno, aj s takýmto odhodlaním sme počítali, že sa pripojíme k výzve
obecného úradu, ktorou boli vyzvané všetky spoločenské a záujmové subjekty, či spolky v obci k účasti na jarnom upratovaní verejných priestranstiev našej obce. Ako minulý rok, tak aj tento rok sme
sa prihlásili k uprataniu – vyčisteniu a vykoseniu parku M. R. Štefánika v časti Nové Košariská, ako aj priestoru pred evanjelickým
kostolom, kde je umiestnený pamätník M.R.Štefánika. Koncom
apríla, pár dní pred spomienkovým stretnutím pri 93. výročí tragickej smrti generála M.R.Štefánika, sa zišlo 13 dobrovoľníkov, tak
z radov členov ako i sympatizantov Spolku rodákov M.R.Štefánika
(menovite pp. Mária Awwadová,  Mária Ducková-Adamcová, Mária
Fajnorová, Ľudmila Haukeová, Martin Kyščiak, Helena Palkovičová, Eva Pavelková, Juliana Púdelková, Miloslav Repta, Oľga Reptová, Alžbeta Ševčíková, Andrea Tesáriková, Marián Tesárik), aby
prispeli k vyššej kvalite života v našej obci. Všetkým patrí vďaka.
Text a foto: A.Tesáriková

Lužniansky spravodaj 2/2012		

11

Občianske združenie OMAPO informuje
18. septembra t.r. si pripomenieme dvanásť rokov prevádzky v mikroregióne Pridunajsko (neformálne združenie
obcí Dunajská Lužná, Hamuliakovo, Kalinkovo, Miloslavov
a Rovinka) – prepravnej služby. Sociálnu službu poskytuje
občianske združenie v zmysle § 75 zákona č. 448/2008 Z.z.
o sociálnych službách občanom so zdravotným postihnutím,
ale aj ostatným cieľovým skupinám ako seniorom, rodinám
s občanmi so zdravotným postihnutím, rodinám s deťmi, invalidným dôchodcom, ako aj klientom Detského rehabilitačného ústavu v Dunajskej Lužnej, ktorí prichádzajú z celého
Slovenska a potrebujú našu pomoc – sociálnu službu.
Minimálne polročne sa snažíme Vám, vážení spoluobčania, priblížiť činnosť občianskeho združenia, resp. jeho
výsledky.
Občianske združenie OMAPO funguje na základe
viaczdrojového financovania.
Každá zo zúčastnených obcí (v roku 2012 sa projektu
zúčastňujú 4 obce, okrem Rovinky) prispieva na prevádzku prepravnej služby podľa odsúhlaseného algoritmu, a
to 0,18 Eur na jedného obyvateľa mesačne (podľa stavu
k 1.1.2011), teda 2,16 Eur ročne, v zmysle zmluvy o spolupráci pri zabezpečení prevádzky prepravnej služby.
Keďže sociálne služby nie sú bezplatné, podľa odsúhlaseného cenníka služieb zúčastnenými obcami, poberatelia
služby platia v priemere 0,17 Eur za 1 km. Ďalšie zdroje získava občianske združenie prostredníctvom 2% z daní a od
sponzorov. Od roku 2009 zabezpečujeme prepravnú službu
vozidlom Renault -Trafic, ktorého kúpu sme zrealizovali získaním finančných prostriedkov z grantovej schémy MPSVR
SR, Nadácie Penta, Dexia banka Slovensko, a.s., TT car,
s.r.o vo výške 21 908 Eur.

  
Sami sebe – pre naše deti ...

Celkové zhodnotenie za 1. polrok rok 2012
V 1. polroku 2012 bola prepravná služba poskytnutá
v 632 prípadoch, z toho:
pre občanov z Dunajskej Lužnej 429 t.j. 67,8 %
z Miloslavova
73
11,6 %
z Kalinkova
57
  9,0 %
z Hamuliakova
73
11,6 %
Podľa stanovených kategórií bola služba
poskytnutá nasledovne:
ZŤP
148
t.j. 23,4 %
Dôchodcom
443
70,1 %
Inv. dôchodcom 19
  3,0 %
Rodičom s deťmi 22
  3,5 %
Prepravná služba bola poskytnutá v 1. polroku 2012 pre
občanov Dunajskej Lužnej viac o 11 prípadov ako v 1. polroku 2011. Službu využívajú najmä seniori – 72 % a občania so zdravotným postihnutím – 19,1 %. Rodičia s deťmi
a invalidní dôchodcovia využili službu 38 krát, čo je 8,9%
z celkového počtu prepravených prípadov.
Za hodnotené obdobie bolo najazdených 16 327 km
s celkovou spotrebou PHM 1188,55 l pri priemernej spotrebe 7,3 l / 100 km (Dunajská Lužná 9026 km, Kalinkovo 2104
km, Miloslavov 2765 km, Hamuliakovo 2432 km.)
Výdavky na prevádzku sociálneho taxíka celkom za
1. polrok 2012 predstavujú čiastku 12 792,80 EUR.
Rozpis podľa nákladových položiek a podľa jednotlivých
mesiacov sa predkladá polročne každej obci aj s menovitým
zoznamom občanov, ktorí službu využili.
Ďakujeme aj touto cestou všetkým prispievateľom formou 2% z daní na prevádzku tejto služby (ktorých je z roka
na rok menej), ktorá pomáha tým, ktorí o ňu požiadajú na
tel. č. 0907 365 572 alebo na 02/45980995 minimálne jeden
deň vopred.

Oľga Reptová, štatutárna zástupkyňa o.z. OMAPO

ulici je obdivuhodná. Vďaka nej   je možné takéto aktivity
robiť a potom pri dobrom guláši hrdo povedať, že sme vyVďaka Zamestnaneckému grantovému programu Na- budovali niečo pre nás, jednoducho,  sami sebe.
dácie SPP 2011/2012 a spolupráci s Ing. Erichom Gaďom,  
Ešte raz vďaka Nadácií SPP a všetkým, čo pomohli zrepani Vierou Medvedzovou, pánom Mariánom Martinkovi- alizovať dobrý projekt – detské ihrisko na Kvetoslavovskej
čom a vďaka i neziskovej organizácií Zelenej Dunajskej ulici.   
Lužnej sa nám podarilo získať financie v hodnote 1000,Ing. Eugen Oltus
eur na detské ihrisko v Novej Lipnici na Kvetoslavovskej
ulici. Na tomto verejnom priestranstve sme na jar minulého
roka odbrigádovali nemálo hodín a vyčistili toto zanedbané
miesto, vysadili zeleň a pripravili ho na detské ihrisko.
Vďaka projektu „Rodičia deťom – detské ihrisko“, ktorý sme
vypracovali a následne aj uspeli pri výberovom konaní, sme
mohli zakúpiť zostavu Calamine a oplotenie. Z 2% rozdielu
zaplatenej dane za rok 2011,
ktoré ste venovali Zelenej Dunajskej Lužnej, n. o. , dosadíme
v mesiaci september zeleň podľa potreby. Súčinnosť všetkých
obyvateľov na Kvetoslavovskej
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Vlastenecká pochôdzka po slovenskom juhu,…
vyvrcholila našou účasťou na Bradle
V predvečer dňa 93. výročia tragickej smrti M.R.Štefánika
sa tradične v máji, tento rok 3. mája konala už po dvadsiatykrát.
Vlasteneckú pochôdzku po slovenskom juhu, t.j. po štefánikovských pomníkoch a pamätníkoch horného Žitného ostrova, organizuje Matica slovenská a jej miestne odbory, mestské a obecné
úrady, základné a stredné školy pri príležitosti tragickej smrti M.
R. Štefánika. Dunajská Lužná je miestom, ktoré je zaradené do
každoročnej pochôdzky.
Mohutný zástup žiakov na čele s riaditeľkou základnej školy,
pani Ivetou Slobodníkovou a ostatným pedagogickým zborom, ku
ktorému sa pridali: pán Štefan Jurčík - starosta obce, pán Stanislav
Bajaník – dlhoročný organizátor Vlasteneckej pochôdzky, pracovník Matice slovenskej, členovia Spolku rodákov M.R.Štefánika.
Tento rok opäť s hudbou, hrdo, ako po minulé roky, prišiel zástup
so všetkou pietou a úctou ku evanjelickému kostolu, pred ktorým
je pamätníček – busta nášho rodáka – velikána M. R. Štefánika.
K uvedenému zástupu sa pridali sestra farárka E. D. Ružeková
a ostatní členovia Spolku rodákov M.R.Štefánika – pobočky Dunajská Lužná, ako aj ostatní občania D.Lužnej. Po akte položenia
kvetov k pomníku, spomienku otvoril a privítal všetkých účastníkov pán Bajaník. Vo svojom príhovore pripomenul cieľ tradície
Vlasteneckej pochôdzky po slovenskom juhu, t.j. štefánikovských
pomníkoch a pamätníkoch horného Žitného ostrova, ktorý je najmä v priblížení tejto osobnosti mladej generácii. Všetko ostatné
sa už odohralo v priestoroch evanjelického kostola, ktorý po roku
opäť prijal v hojnom počte našu mlaď. Úvodné slovo predniesla pani farárka Ružeková, ktorá vyzdvihla vzácnosť chvíle, ale aj
stálu možnosť sa hlásiť k odkazu M. R. Štefánika aj ako k synovi
evanjelického farára. Nasledoval krátky program detí, ktoré boli
vyobliekané v krojoch košarišského kraja, ktorým priblížili stručne
jeho život a piesňami potvrdili, že láska k ľudovej tvorivosti v nich
pretrváva. K účastníkom sa prihovoril starosta obce, predsedkyňa
pobočky Spolku rodákov M. R. Štefánika v Dunajskej Lužnej a riaditeľka základnej školy. Zástupkyňa Spolku pozdravila účastníkov

stretnutia a poukázala na význam úcty, ktorú máme preukazovať
osobnostiam nášho národa. Okrem iného poďakovala všetkým
deťom, ktorí sa svojimi výtvarnými prácami zúčastnili súťaže, ktorú už po druhýkrát vyhlásil Spolok (o výsledkoch na inom mieste) Stretnutie bolo ukončené hymnickou piesňou „Kto za pravdu
horí“, po odznení ktorej sa mnohí účastníci (najmä žiaci) odobrali
autobusom na stretnutie do Ivanky pri Dunaji. Pri mieste jeho tragickej smrti sa stretlo veľa významných predstaviteľov od prezidenta republiky, zástupcov veľvyslanectiev Francúzska, Česka,
Ruska, bratislavského župana, predsedu MS a ďalších predstaviteľov verejného a spoločenského života, ktorí vzdali úctu a spomienku nášmu spoluzakladateľovi prvého spoločného štátu. Ako
aj po ostatné roky, naši žiaci držali čestnú stráž v krojoch spolu
s prezidentskou strážou a dodali tomuto pietnemu aktu dôstojnosť
a vážnosť. Záver pochôdzky patril opernému spevákovi Ožvoldovi, ktorý zaspieval novoobjavenú pieseň na melódiu našej hymny,
ktorá v nás umocnila duchovnú silu, ktorá je potrebná aj pre život v tejto neľahkej modernej dobe. Popoludní sa niektorí účastníci (Štefan Jurčík, starosta obce, Iveta Řičánková, prednostka
obecného úradu, Ladislav Cingel, exstarosta, Darina Ružeková,
evanjelická farárka, Eva Pavelková, Zuzana Jurištová, dozorkyňa evanjelického cirkevného zboru, Tibor Kepenczay a autorka
tejto správy) tejto pochôdzky zúčastnili aj regionálnej spomienky
v Košarikách a na Bradle. V rámci regionálnej spomienky, ktorá
mala svoj program, sme sa zastavili aj u našich priateľov v obci
Priepasné. Vymenili sme si mnohé informácie o živote v našich
obciach. Pán Kepenczay nám predniesol svoju najnovšiu báseň
o našom velikánovi. Počasie nám prialo, bol prekrásny slnečný
teplý deň. Presunuli sme na Košariská, kde boli slávnostné Služby Božie, pietna spomienka na dvore jeho rodného domu a nakoniec pietny akt na Bradle sprevádzaný tradičným pálením vatier.
Za účastníkov Oľga Reptová
autor foto: Andrej Blizniak
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Spoznávajme svoju históriu – neprestávajme v udržiavaní priateľstva
Spolok rodákov M. R. Štefánika – pobočka v Dunajskej
Lužnej, v rámci dlhodobého projektu „Spoznávajme svoju históriu“ uskutočnil v spolupráci s OcÚ pre svojich členov, priaznivcov a občanov zájazd v sobotu 21. júla 2012 pri príležitosti
132. výročia narodenia generála M. R. Štefánika. Navštívili
sme obce, z ktorých sa v roku 1945 presídlili naši spoluobčania do časti Nové Košariská. Prvou zastávkou bola obec Bzince pod Javorinou, kde sme navštívili pamätnú izbu významnej spisovateľky pre deti Ľudmily Podjavorinskej. Mohli sme

dvoch nových slôh, ktoré hovoria o pevnom priateľstve medzi
našimi obcami a láske k rodnej zemi. (...v priepasňanskej zemi
rastie dub zelený, nesie on priateľstvo lásky k rodnej zemi,...)
Autorka veršov je pani Krásna, u ktorej sme boli minulý rok na
návšteve izby ľudových tradícií v osade Batíková. Po posedení
s priateľmi a občerstvení sme išli na poslednú zastávku nášho
celodenného putovania za históriou, a to na Bradlo.
Boli medzi nami aj účastníci, ktorí boli na tomto vzácnom
mieste, kde odpočíva jedna z najvýznamnejších osobností

v nej pri výklade počuť veľa zaujímavého o jej živote a diele.
Len o štyri kilometre sme sa presunuli do obce Lubina. Tam
nás čakala sprievodkyňa, aby nám porozprávala tak o histórii obce, ale aj o pamätnej izbe Samuela Štúra, otca jedného
zo zakladateľov spisovnej slovenčiny, Ľudovíta Štúra. V nej
sme našli aj odkaz o prastarom otcovi – notárovi, pána Erdelského. V rodisku M. R. Štefánika sa k našej výprave pridal aj
bývalý starosta pán Cingel so svojimi vnukmi. Po roku sme
opäť navštívili expozíciu múzea M. R. Štefánika, položili kvety
k pamätníčku na dvore, ako aj pri hrobe jeho rodičov. Naše
putovanie pokračovalo do družobnej obce Priepasné, kde nás
čakal aj náš vicestarosta pán Solař s manželkou. Po srdečnom
privítaní starostom obce pánom Czerem na nádvorí obecného
úradu a čestnými občanmi Dunajskej Lužnej pani Hrajnohovou
a pánom Valihorom a s ďalšími občanmi – rodákmi sme položili kyticu k pamätníku. Pri strome – dube – priateľstva, ktorý
vypestoval pán Ján Jandačka, odhalili bývalí starostovia, pani
Hrajnohová a pán Cingel pamätnú tabuľku na spomienku jeho
zasadenia pred dvoma rokmi. Všetci účastníci stretnutia oduševnene spievali hymnickú pieseň „Na kráľovej holi“ s pridaním

nášho národa M. R. Štefánik, prvýkrát a v autobuse hovorili
o veľkom dojatí a nezabudnuteľnom zážitku. Najstaršou účastníčkou zájazdu bola pani Sláviková, rodáčka zo Bziniec pod
Javorinou a pani Ivanová, ktorá je vnučka bratranca Štefánika,
Dr. Dušana Fajnora, (jeho mama a mama Štefánika boli sestry
Jurenkové zo Starej Turej). Najmladšími účastníkmi bola Martinka Vašáková a Ivan Fajnor.
Prežili sme deň plný zvratov, radostí aj smútku. Verím, že
mnohí získali nové priateľstvá, nové informácie, nové zážitky.
Ďakujem všetkým 55 účastníkom za príjemné spoločenstvo pri
potulkách za históriou a verím, že pestovanie našej historickej
pamäte bude pokračovať tak, ako aj upevňovanie vzťahov medzi našimi obcami.
Spolok rodákov M. R. Štefánika v spolupráci s OcÚ bude
v tomto projekte pokračovať aj v budúcom roku.
Oľga Reptová
Obsiahlejšiu fotodokumentáciu a ďalšie informácie nájdete
na webovej stránke obce – Spolok, ktorú pripravila pani Klčová, ktorej aj touto cestou ďakujem.
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Milí čitatelia,
aj keď sme stopercentne „babská jazda“, dovoľujem si
osloviť a informovať o našej aktivite aj „slabšiu polovičku
ľudstva“.
Naša stabilná skupina žien, stretávajúca sa dvakrát do
týždňa v priestoroch Miestneho kultúrneho strediska, povýšila kondičné cvičenie BODYWORK na umenie pohybu,
vytrvalosti a kondície.
Po roku pravidelného cvičenia sme sa presvedčili, že
slovné spojenie „problémové partie“ môžeme úplne vynechať zo svojho slovníka. Podmienkou je však tvrdá disciplína pri dodržiavaní správneho stravovania, pravidelného cvičenia a dobrej nálady. Možno práve dobrá nálada,
spoznanie nových príjemných ľudí, vymieňanie si každodenných poznatkov, je ten zázračný recept, aby nám blízki
ľudia povedali: „Skvelo vyzeráš, čo sa deje?“
Žiadna záhada to nie je, „len“ BODYWORK!
Je to silovo-vytrvalostný tréning zameraný na posilňovanie svalstva celého tela. Cvičenie je zamerané na zlepšenie telesnej kondície a tvarovanie postavy bez záťaže
kĺbov tak, aby ho zvládla každá veková skupina. Z vlastnej
skúsenosti môžem povedať, že pri pravidelnom cvičení je
úspech vo tvarovaní dokonalej postavy zaručený.
Od septembra budeme pokračovať v tejto našej športovo-spoločenskej aktivite v MKS a tešíme sa, že naše rady
sa rozšíria o ďalšie nadšené cvičenky-kamarátky.
Mgr. Zitka Horníková, cvičiteľka

Sezóna 2011/2012 v OFK Dunajská Lužná
Po úspešnej sezóne 2010/2011, kedy sme zaznamenali
niekoľko významných klubových úspechov, napríklad postup „A“
mužstva do III. najvyššej slovenskej súťaže, víťazstvo „A“ družstva
v regionálnom pohári či postup staršieho dorastu do najvyššej
regionálnej súťaže, pokračovali úspechy aj v práve ukončenom
súťažnom ročníku.
Seniorské družstvo dosiahlo výborný výsledok, keď ako
nováčik v súťaži obsadilo 8. miesto v spoločnosti takých mužstiev
ako Šaľa, Šamorín či Nové mesto nad Váhom. Družstvo pod
vedením trénera Vrabca a vedúceho Petra Gajdoša dokázalo, že aj
„dedinský“ klub môže hrať vyrovnanú partiu so súpermi z okresných
či krajských miest západoslovenského regiónu.
Starší dorast pod vedením trénera Benčiča a vedúceho
Mariána Šarkozyho v prvom roku svojho pôsobenia v najvyššej
regionálnej súťaži dosiahlo vynikajúci úspech. V súťaži obsadili
štvrté miesto a dokonca sa prebojovali do finále Bratislavského
pohára, kde nakoniec obsadili druhé miesto. Toto družstvo urobilo
veľký kvalitatívny skok a koncepčná práca trénera Benčiča prináša
svoje ovocie nielen v podobe výsledkov, ale aj v samotnej hre.
Mladší dorast pod vedením trénera Balgu a vedúceho Petra
Ortha hral tento rok najvyššiu súťaž v regióne – III. ligu mladšieho
dorastu. Túto kategóriu sme v klube vytvorili pre veľký počet
mládeže v dorasteneckom veku a aby sme zabezpečili kontinuitu
pri prechode zo žiackej do dorasteneckej kategórie.

Starší žiaci, ktorí hrajú najvyššiu regionálnu súťaž, mali zo
začiatku problémy nielen s disciplínou ale aj s herným prejavom.
Na konci jesene prevzal mužstvo Karol Puchner, ktorý svojím
prístupom k deťom dokázal za pár mesiacov zmeniť toto družstvo
od základu. Chlapci pod jeho vedením udržali kvalitnú súťaž
a tí, ktorí prešli do vyššej vekovej kategórie, sú dobre pripravení
zvládnuť náročnejšie podmienky.
Mladší žiaci nám tak isto robia veľkú radosť. Chlapci pod
vedením skúseného a kvalitného trénera Bélu Varadína spoločne
s vedúcim Petrom Hubertom sú veľkým prísľubom toho, že
v budúcnosti nebude v Dunajskej Lužnej núdza o futbalistov, ktorí
dostali kvalitný základ už od začiatkov ich futbalového rastu.
Prípravky A a B sú kategóriou najmenších detí, ktoré sa
s futbalom ešte iba zoznamujú a získavajú prvé skúsenosti
z tréningového procesu a zápasov. V tejto kategórii máme asi 50
detí. Tréneri Karol Puchner a Fridrich Hubert odovzdávajú deťom
svoje dlhoročné skúsenosti na tréningoch a snažia sa v malých
futbalistoch vybudovať základné návyky športovca.
Predprípravka pod vedením trénerskej dvojice Nosko a Teraz
je pre vekovú kategóriu 6 – 7 ročných chlapcov. Títo špunti ešte
nehrajú riadne súťaže, ale zúčastňujú sa počas roka rôznych
turnajov. Pri tejto vekovej kategórii je dôležité vypestovať v deťoch
vzťah k športu ako takému, naučiť ich základy futbalu a snažiť sa
ich udržať pri tomto športe.
Všetkým vyššie spomínaním trénerom a vedúcim patrí veľká
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vďaka za to, že sú ochotní venovať svoj čas a skúsenosti našim
deťom a pomáhajú nám tak pre nich vytvárať kvalitné prostredie
pre ich športové aktivity.
Do našej futbalovej rodiny patria aj Starí páni a Bratranci OFK,
ktorí počas sezóny okrem toho, že pravidelne hrajú svoje zápasy,
pomáhajú klubu starostlivosťou o areál a pri rôznych klubových
a obecných aktivitách za čo im patrí veľké poďakovanie.
V Dunajskej Lužnej sa bude hrať I. liga
Naše ženské družstvo pod vedením trénerky Mackovičovej
dosiahlo v tomto ročníku historický úspech. Prvýkrát bude náš klub
účastníkom najvyššej slovenskej súťaže. Dievčatá v šiestom roku
pôsobenia ženského futbalu v Dunajskej Lužnej vybojovali postup
do I. ligy a svoje sily si zmerajú s takými družstvami ako Slovan,
Žilina, Šaľa či Humenné. V tejto sezóne zaznamenali výrazný
progres v hre a veríme, že v najvyššej súťaži obstoja a budú
úspešne reprezentovať našu obec v rámci celého Slovenska.
V tejto súvislosti sme museli vytvoriť aj kategóriu žiacku. Do našej
futbalovej rodiny teda vítame ďalšie družstvo, ktoré bude pod
vedením trénera Chudobu pôsobiť v prvej lige žiačok.
Z klubovej kuchyne
V tomto roku sme oslávili 90. výročie vzniku futbalu v obci.
Slávnostné stretnutie v MKS sa konalo aj za účasti prezidenta
SFZ Jána Kováčika, ktorý odovzdal ocenenia bývalým hráčom
a funkcionárom klubu, ktorí sa v jeho histórii zaslúžili o to, že
futbal v Dunajskej Lužnej žil, žije a je stále populárny. Vo februári
sme organizovali ďalší veľmi vydarený ples OFK, ktorý svojou

Muži
1. Duslo Šaľa
2. ŠTK Šamorín
3. Nov.Mesto n/V
4. ŠFK Sereď
5. Sp. Vráble
6. ŠK Slovan
7. Sp.Trnava B 
8. Dun. Lužná
9. MFK Vrbové
10. FC Nitra B 
11. Nové Zámky
12. PŠC Pezinok
13. OTJ Moravany
14. FKS Nemšová
15. MFK Topoľčany

28 19
28 15
28 15
28 14
28 11
28 12
28 12
28 11
28 10
28 9
28 9
28 9
28 8
28 7
28 4

2
7
6
6
8
5
3
6
6
7
7
7
6
8
6

7
6
7
8
9
11
13
11
12
12
12
12
14
13
18

62:25
48:21
45:36
45:28
43:35
49:45
60:53
29:39
27:40
39:43
34:34
23:35
32:52
38:52
29:63

Ženy
1. Dun. Lužná
2. ŠK Selce
3. MFK Myjava
4. Skl.Trnava
5. Lady Team B 
6. Kovo Beluša
7. Diakovce
8. Dyn.Orlové
9. Bánovce n/B 
10. DFC Láb
11. Karlova Ves
12. ŠK Vrakuňa
13. FC Čaka

24 19
24 18
24 18
24 15
24 14
24 12
24 11
24 8
24 8
24 5
24 5
24 3
24 1

4
4
2
2
3
2
3
4
3
3
3
2
3

1
2
4
7
7
10
10
12
13
16
16
19
20

80:16 61
84:11 58
67:17 56
59:28 47
53:41 45
49:22 38
48:37 36
42:43 28
43:43 27
16:52 18
26:80 18
12:104 11
13:96 6

59
52
48
48
41
41
39
39
36
34
34
34
30
29
18

15

popularitou a vysokou úrovňou naplnil kultúrne stredisko do
posledného miesta. V rámci obecných akcií to bola pomoc pri
stavaní mája či akcii Na kolesách proti rakovine.
Podpísala sa spolupráca medzi klubom a SFZ, ktorá by mala
zabezpečiť finančné prostriedky na dostavbu šatní a technického
zázemia. Náš klub sa stane centrom ženských a mládežníckych
reprezentácií, ktoré tu budú hrať svoje medzinárodné a kvalifikačné
zápasy, čo ho vo veľkej miere pomôže opäť spropagovať nielen
v rámci Slovenska ale aj Európy.
Viac aktuálnych informácii z diania v klubu môžete získať na
klubovej stránke www.ofkdluzna.sk.
Poďakovanie
Dovoľte nám poďakovať sa všetkým, ktorí svojou troškou
prispeli k tomu, že futbal robí obci Dunajská Lužná naozaj dobré
meno. V regióne Bratislavského kraja sa radíme do prvej päťky
klubov medzi ktoré patria Slovan Bratislava či SFM Senec.
Poďakovanie patrí obci Dunajská Lužná, jej vedeniu a poslancom
za finančnú aj materiálnu podporu, sponzorom a rodičom, ktorí
svojimi možnosťami a schopnosťami napomáhajú financovať
športové a rozvojové aktivity klubu.
Na záver mi dovoľte poďakovať aj našim skvelým fanúšikom,
ktorí si nájdu cestu na zápasy našich družstiev doma či vonku
a bez ktorých podpory a záujmu by sme sa nezaobišli. Veríme, že
nám zachovajú svoju priazeň aj naďalej.
Ivan Georgiev, manažér OFK
www.ofkdluzna.sk

Starší dorast
1. FC Petržalka
2. FC Ružinov
3. Svätý Jur
4. Dun. Lužná
5. Bernolákovo
6. PŠC Pezinok
7. ŠK Gajary
8. LP Domino
9. Karlova Ves
10. Kostolište
11. FK Rača
12. ŠK Vrakuňa
13. FC Zohor
14. FK Dúbravka
15. GFC Grinava

28 24
28 22
28 16
28 15
28 15
28 14
28 15
28 14
28 12
28 10
28 8
28 6
28 6
28 5
28 3

3
3
5
3
2
4
1
1
3
7
5
4
4
2
3

11
3
7
10
11
10
12
13
13
11
15
18
18
21
22

25:28 75
114:23 69
62:25 53
59:39 48
77:66 47
59:42 46
82:78 46
66:53 43
70:51 39
43:55 37
41:57 29
35:65 22
30:76 22
44:130 17
33:150 12

Mladší dorast
1. FC Ružinov
2. FK Domino
3. ŠTK Šamorín
4. Isk.Petržalka
5. Karlova Ves
6. ŠK Vrakuňa
7. PŠC Pezinok
8. FK Dúbravka
9. OFK D.Lužná
10. Bernolákovo
11. Plav. Štvrtok
12. Dev. N. Ves

22 20 1
22 18 0
22 17 1
22 14 1
22 11 2
22 9 2
22 8 4
22 9 11
22 6 3
22 4 3
22 4 0
22 3 0

1
4
4
7
9
11
10
2
13
15
18
19

110:10 61
93:26 54
101:30 52
64:42 43
69:52 35
36:48 29
48:48 28
35:54 28
30:54 21
29:93 15
32:125 12
23:90 9

Starší žiaci
1. ŠK Inter
2. Karlova Ves
3. FK Rača
4. Žolík Malacky
5. I.Petržalka
6. Ivánka pri D.
7. BCT Bratislava
8. Dev. N. Ves
9. PŠC Pezinok
10. Pod.Biskupice
11. Dun. Lužná
12 .Králová p. S.
13. ČSFA Malacky

23
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
21
22

21
19
17
14
12
11
9
8
6
6
4
3
1

1
2
2
0
0
3
5
2
3
1
1
3
1

1
1
3
8
10
8
8
12
13
15
17
15
20

112:4 64
99:11 59
77:10 53
63:33 42
70:33 36
52:27 36
40:39 32
35:52 26
34:55 21
33:103 19
21:10113
23:90 12
9:110 4

Mladší žiaci
1. ŠK Inter
2. Dev. N. Ves
3. Žolík Malacky
4. BCT Bratislava
5. Ivánka pri D.
6. Pod.Biskupice
7. Dun. Lužná
8. FK Rača
9. PŠC Pezinok
10. I.Petržalka
11. Karlova Ves
12. Tat. Stupava
13. Kráľová p. S.

21
21
22
22
22
22
22
21
23
22
22
22
22

19
18
16
13
12
10
8
9
8
6
4
3
3

1
3
2
2
2
0
4
0
3
4
1
3
1

1
0
4
7
8
12
10
12
12
12
17
16
18

121:14 58
139:17 57
95:22 50
82:45 41
62:33 38
44:91 30
50:58 28
39:44 27
35:70 27
52:41 22
32:148 13
21: 90 12
14:113 10
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Prvosienka oslavovala
V množstve akcií, ktoré boli v ponuke v máji, asi to najdôležitejšie pre nás
– Prvosienkárov – bolo naše výročie.
Náš kvietok spestruje ulice Šamorína
už 20 rokov!
Úvodom k výročnému programu boli
vystúpenia malých i veľkých súboristov 19. mája na šamorínskom jarmoku
a 20. mája na folklórnom festivale pri
hoteli Kormorán.
Nedá mi parafrázovať príslovie: „Vedúca súboru mieni a slovenskí hokejisti menia“. Začiatok programu sa presunul z 18.00 na 20.00 hodinu a postup
našich hokejistov ovplyvnil celú organizáciu predstavenia. Ako jeden fandili
Prvosienkari pri veľkoplošnej projekcii
hokejového prenosu, počas prestávok
sa obliekali, česali, robili hlasové rozcvičky, atď. Nikdy sme neboli na vystúpenie pripravení v takom rekordnom
čase... a zriedka v takej dobrej nálade...
A veru s radosťou tancovali a spievali všetky generácie. Najmladšie deti boli „zlatučké a peknučké“ v
pásme detských hier z Liptova, dievčenský tanec „Klobúčik“ patrí k PRVOSIENKE už od jej začiatkov. Mnohí

z divákov, ktorí prišli spolu s účinkujúcimi osláviť okrúhle jubileum, majú alebo mali s týmto súborom veľa spoločné. Niekto v ňom kedysi účinkoval, niekto sa často
ich vystúpeniam prizeral, podaktorí sa na tvorbe aj spolupodieľali a pri tancoch z Liptova, Zemplína i spevoch
z východného Slovenska porovnávali naštudovanie minulé i súčasné.
V programovom bloku „Budze svadzba, budze“ odzneli málo známe svadobné piesne a tance z baníckej obce Žakarovce a predovšetkým – na javisku sa
stretli všetky generácie. Rodičia v hľadisku rástli, veľký
potlesk si vyslúžila záverečná klaňačka, kedy vedúca
súboru Ľudmila Jáchimová poďakovala účinkujúcim,
ľudovej hudbe Devín s primáškou Lenkou Trnkovou
a pozvala na javisko bývalých vedúcich Prvosienky
Táňu Hužovičovú, Ivetu Maxiánovú a Gabiku Ďurišovú.
Odzneli príhovory primátora mesta G. Bárdoša, predsedníčky MO MS p. E. Jandačkovej i emotívne slová
zakladateľov súboru T. Hužovičovej a Ing. D. Zaťka.
A ako to na narodeninovej oslave už býva, Prvosienka dostala tortu, ktorú symbolicky prekrojili a ochutnali
počas recepcie na poschodí kultúrneho domu, ktorú
by sa nepodarilo pripraviť bez rodičov a ich príspevkov – domácich koláčikov, pagáčikov a iných dobrôt.
A spomínanie, diskutovanie i zábava trvali až do ranných hodín.
Dúfame a veríme, že Prvosienka bude naďalej rásť
a zároveň mladnúť! Za deti, bývalých členov, rodičov
ešte raz veľká vďaka,Ľudka a Soňa Jáchimové!
Mgr. Natália Luštíková,
Mgr. Lucia Ševčíková,
Mária Mertušová
Program finančne podporili: mesto Šamorín, MO
Matica slovenská v Šamoríne, Matica slovenská, Bencont Development a.s., Termék s.r.o., Hotel Kormorán,
Dobré jablká – Boni Fructi s.r.o., Taliansky dom – samoobslužná reštaurácia, Carat Distillery s.r.o.
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NÁZOV ORGANIZÁCIE a ADRESA
Obecný úrad, Stavebný úrad, Matrika
Jánošíkovská 7, 900 42 Dunajská Lužná
info@dunajskaluzna.sk
www.dunajskaluzna.sk

HODINY PRE VEREJNOSŤ
Pondelok 7,30 – 11,30; 12,30 – 15,30
7,30 – 11,30; 12,30 – 16,30
Streda
7,30 – 12,00
Piatok

Zberný dvor
Jánošíkovská, 900 42 Dunajská Lužná
(oproti PD Úsvit – smer Kalinkovo)
info@dunajskaluzna.sk
www.dunajskaluzna.sk
Pošta
Košariská 216, 900 42 Dunajská Lužná

Streda

Obvodné oddelenie policajného zboru
Košariská 192, 900 42 Dunajská Lužná
Lekáreň VADEMECUM
Jánošíkovská 465, 900 42 Dunajská Lužná
Praktický lekár pre deti a dorast
MUDr. Drahomíra MATEJKOVÁ
Košariská 192, 900 42 Dunajská Lužná

Ambulancia praktického lekára
pre dospelých
MUDr. Anna MARTINCOVÁ
Jánošíkovská 465, 900 42 Dunajská Lužná
(vchod z dvora)

Sobota
Pondelok
Utorok     
Streda     
Štvrtok     
Piatok      

III. – X.
XI – II.
III. – X.
XI. – II.  

TEL. KONTAKT
02-459 80 228
02-402 59 811

13,00 – 19,00
13,00 – 17,00
  9,00 – 18,00
  9,00 – 14,00

8,00 – 12,00     14,30 – 19,00
8,00 – 12,00     13,00 – 15,00
8,00 – 12,00    14,30 – 19,00
8,00 – 12,00    13,00 – 15,00
8,00 – 12,00     13,00 – 15,00

7,30 – 18,00
Pondelok – piatok
  
8,00 – 12,00
Sobota
Pondelok   7,00 – 13,00
11,00 – 14,00
Utorok   
10,00 – 14,00
Streda   
(poradňa pre zdravé deti)
14,00 – 17,00 (chorí)
   7,00 – 11,30
   7,00 – 11,00
  7,00 – 13,00

Štvrtok   
Piatok    
Pondelok
Utorok     11,00 – 17,00
Streda        7,00 – 13,00
Štvrtok       7,00 – 13,00
Piatok        7,00 – 13,00
    7,00 – 8,30
Odbery: pondelok + štvrtok
Injekcie: pondelok – piatok denne 7,00 – 9,00
Objednanie sanitky:   16 155
8,00 – 11,00
Utorok   
14,00 – 16,00
Štvrtok

02-459 80 101

02-459 80 914
  (8,00 – 15,30)
158  (po 15,30)
02-459 81 185
02-459 80 126

02-459 80 713

02-459 80 306
Gynekologická ambulancia
MUDr. Monika SOJÁKOVÁ
MUDr. Ľudovít JANEK
Košariská 192, 900 42 Dunajská Lužná
02-459 85 214
Neštátna stomatologická ambulancia
Po + Str + Štv + Pi        8,00 – 12,00
14,00 – 17,00
Utorok
MUDr. František PECHO
Košariská 192, 900 42 Dunajská Lužná
02-459 80 114
Neštátna stomatologická ambulancia dent 32 Po +  Ut + Str + Pi
  9,00 – 12,00; 13,00 – 16,00
MUDr. Martin JAKUBEK
13,00 – 18,00
Štvrtok
Jánošíkovská 653, 900 42 Dunajská Lužná
dent32@dent32.sk
TETIS, s.r.o.
Po + Str + Pi   8,30 – 11,30; 12,30 – 13,30
02-459 80 116
Špecializovaná rehabilitačná nemocnica
objednávanie na
Lipnická 56, 900 42 Dunajská Lužná
ambulantné
info@tetis.sk
vyšetrenie
www.tetis.sk
Veterinárna ambulancia
Pondelok – piatok  (denne)  16,00 – 20,00
0905 451 114
MVDr. Jaroslav BELKO
v prípade súrneho prípadu volať na mobil
Lipnická 281, 900 42 Dunajská Lužná
Informácie nie sú komerčného charakteru a nie sú spoplatnené ako inzercia.
V nasledujúcom čísle zverejníme ďalšie subjekty – obchody a služby – ktoré sa nachádzajú v našej obci.

18		

DEŇ OBCE
Vážení spoluobčania,
za pár dní budeme prežívať s našimi deťmi a učiteľmi začiatok nového školského roka. S tým prichádza aj množstvo nových
povinností a zabehnutých stereotypov.
A vo vzácnych chvíľach oddychu mnohí z nás radi využijú
bohatý kultúrno-spoločenský život, ktorý je pre našu obec príznačný. Máme moderné kultúrne stredisko, pri základnej škole
pôsobí Základná umelecká škola, v roku 1997 obnovila svoju
činnosť dychová hudba Lužanka. V obci pôsobí niekoľko speváckych zborov, ako napr. Spevácky zbor Archa, Ekumena, mužská
spevácka skupina Veterán, ale aj tanečné súbory – mažoretky
či folklórny súbor Prvosienka. Neprehliadnuteľné je umelecké
remeselné cítenie ako napríklad prírodná galéria rezbárskeho
umenia, či kováčske remeslo, ktoré má v našej obci takmer 300
tradíciu. Ani v oblasti športu, telovýchovy a turistiky sa nemáme
za čo hanbiť. V obci máme združené mnohé oddiely, ako napríklad futbalový, tenisový, stolnotenisový, hokejbalový, bikrosový,
boxerský a ďalšie a dosahujú vynikajúce výsledky.
Pre súčasné dianie v obci majú mimoriadny význam občianske aktivity a iniciatívy, ktoré vychádzajú z takmer viac ako 30
záujmových združení, spolkov a občianskych združení. Pôsobia
okrem spomínaných aktivít aj v oblasti sociálnej a spoločenskej.
Pravidelne organizujú akcie pre seniorov, ženy, deti a mládež,
rybárov, poľovníkov, holubárov a záhradkárov.

Celodenný program 8. septembra 2012
– DEŇ OBCE DUNAJSKÁ LUŽNÁ
10.00 hod. Slávnostné zasadnutie obecného
zastupiteľstva (obradná sieň obecného úradu)
11.00 hod. Otvorenie výstavy
DIELO NAŠICH RÚK A HLÁV
(zasadacia miestnosť obecného úradu)
11.30 hod. Ekumenická bohoslužba (pre pozvaných)
(kaplnka svätého Martina)
12.30 hod. Otvorenie GALÉRIE REMESIEL
(pre pozvaných hostí)
(Miestne kultúrne stredisko)
14.00 hod.	Vystúpenie MSS VETERÁN a DH LUŽANKA
(štadión OFK, vstup voľný)
15.00 hod. Otvorenie hlavného kultúrneho programu
– moderátor Paľo Danko
účinkujúci: Ľudová hudba KOPA, Detský
folklórny súbor PRVOSIENKA, Terchovská
muzika, Robo OPATOVSKÝ, Marcela
MOLNÁROVÁ, kapela Bright Way
(štadión OFK, vstup voľný)
19.00 hod.	Tanečná zábava
(štadión OFK, vstup voľný)
Sprievodné akcie:
Aktivity pre deti, historický šerm, koníky, remeselné trhy
a stánky s občerstvením – štadión OFK od 11 hod.
9. ročník Európskeho Rómskeho kováčskeho sympózia –
MKS Krajná ul.
redakcia
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Okrem existencie týchto subjektov možno vysloviť
presvedčenie, že sme obec úspešná, v ktorej žije viac
významných umelcov, či športovcov, proste skvelých
ľudí. Dokážu však medzi sebou komunikovať, prispieť
ku zviditeľneniu našej obce? Mnohí o sebe ani nevedia. To je daň za momentálny životný štýl. Susedia sa
nepoznajú. Alebo predsa áno? No skúsme. Básnik, prekladateľ a bývalý veľvyslanec vo Švédsku Milan Richter.
Z akademických umelcov spomeniem akademickú maliarku Emíliu Čisárikovú. Hudbu a ďalšie umelecké prúdy zastupujú operný spevák a člen súboru SND Jozef
Kundlák, spevák Róbert Opatovský, moderátor a člen
tanečného divadla ATak Pavol Danko, moderátorka
a herečka Bibiana Ondrejková. No snáď mi prepáčite,
ak nebudem ďalej menovať nespočetné množstvo profesorov na mnohých vysokých školách, ... významných,
šikovných ľudí – našich občanov.
Týždenne sa konajú v našej obci mnohé kultúrne,
športové, spoločenské akcie. To je dobre. Dávame
o sebe vedieť. Ale stále nám chýba jedno veľké podujatie, ktoré bude pre všetkých – bez rozdielu veku, náboženstva, záujmu, proste pre všetkých.
Tradícia, ktorú tento rok zakladáme, v mnohých obciach zbližuje občanov všetkých generácií a prináša
deň v roku, kedy sa každý občan zastaví, oddýchne si
a spokojne strávi chvíľku v kruhu blízkych.
A tak vznikla v komisii školstva, kultúry a športu pri
obecnom zastupiteľstve myšlienka zaviesť aj v našej obci
tradíciu organizovania krásneho podujatia DEŇ OBCE,
ktorého termín bol stanovený na 8. septembra. Na príprave pracuje prípravný výbor v zložení: pán starosta
obce, poslanci obecného zastupiteľstva, zamestnanci
obecného úradu a MKS, niekoľkí zástupcovia spolkov
a záujmových subjektov. Všetci máme ambíciu pripraviť
deň akcií rôzneho charakteru – od zábavy, umenia, hier
až po obyčajné ale vzácne stretnutia, na ktoré akosi v
bežných dňoch nie je dosť času. Je pravdou, že stanovený termín sa neviaže k žiadnej významnej udalosti súvisiacej s našou obcou. Tento deň bol vybraný s dôrazom
na ukončenie prázdninového a dovolenkového času s
prihliadnutím na ustálené počasie neskorého leta a tiež
so zreteľom na podobné akcie v okolitých obciach.
Cieľom kolektívu, ktorý pripravuje tento celodenný
maratón, je zorganizovať podujatie, ktoré bude krokom k dobrému spolunažívaniu, vzájomnosti a úcty.
Deň obce, na ktorom bude rôznorodý kultúrny program,
program pre deti a výstava venovaná šikovnosti našich
občanov, umeniu, remeslám, športu i našim osobnostiam. Zároveň budeme môcť byť účastní na ďalšom ročníku európskeho rómskeho kováčskeho sympózia, ktorý sa bude konať tiež v tento deň. No a nebude chýbať
ani prehliadka tradičných remesiel, či množstvo dobrého občerstvenia.
A tak vás, vážení spoluobčania, ktorých korene, priatelia, či kúsok duše náležia k našej milej
a úspešnej obci, srdečne pozývame: DEŇ OBCE
DUNAJSKÁ LUŽNÁ – 8. september 2012.
Marián Tesárik
predseda komisie kultúry, školstva a športu pri OZ
predseda prípravného výboru Dňa obce 2012
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Opäť veľkolepé „kolesá“ v Dunajskej Lužnej
V nedeľu 24. júna zavítal jubilejný X. ročník charitatívnej
kampane „Na kolesách proti rakovine“ do svojej tradičnej
bašty Dunajskej Lužnej. Podujatie, ktoré tu zakladala už zosnulá obyvateľka tejto obce, speváčka Eva – Mária Uhríková, sa opäť odohrávalo za krásneho počasia pred početnou
diváckou kulisou.
Program odštartoval o 14,30 hod. symbolickou jazdou na
kolesách spred evanjelického kostola na miestny futbalový
štadión. Cyklistov, korčuliarov a kolobežkárov tentokrát doplnil konvoj motorkárov, ktorí tiež prišli podporiť našu kampaň.
Od 15 hod. sa na štadióne začal benefičný koncert, ktorého účastníkov privítali predseda SPV Ján Riapoš a prezidentka Nadácie Výskum rakoviny Margita Klobušická. Tradičný moderátor koncertov „Na kolesách...“ Richard Hergott
postupne predstavil účinkujúcich, ktorí na pódiu predviedli
svoje umenie bez nároku na honorár. V Dunajskej Lužnej sa
okrem iných predstavili Peter Lipa, Smola a Hrušky, Lazzaro, Campana Batucada, Roman Tomášek, Erika Reindlová
so svojou skupinou, Peťo Solař so svojou skupinou, Zuzka
Suchánková a Majk Spirit a Janči Jirku so svojimi historickými šermiarmi....
Súčasťou dňa boli aj jazdy v rámci podkampane „Na
kolesách do škôl“, ktorej miestne kolo sa odohralo na vytýčenej trati v rohu futbalového ihriska, do ktorého hodnotné ceny venovala spoločnost Športservis v Podunajských
Biskupiciach. Nechýbali rôzne kondičné prístroje od spoločnosti InSportline, nafukovacie atrakcie pre deti, ohňová šou
a ďalšie sprievodné akcie.
V rámci finančnej zbierky sa v Dunajskej Lužnej vyzbieralo 1 214 eur.
Veľká vďaka Vám všetkým, ktorí ste sa prišli zabaviť
a podporiť celú charitatívnu akciu, ktorej cielom je zbierka

na nákup prístroja TISUUE MICRORAYER na včasnú diagnostiku onkologických ochorení
A moja úprimná vďaka patrí Aste Awadovej a celej jej rodine, Anke Kiššovej, Betke Vargovej, Zuzke, Maťke, Peťovi
a Ferimu Solařovým, Valtimu Takácsovi, Ďurimu Fehérovi,
Obecnému úradu v Dun. Lužnej, OFK Dunajská Lužná, ZŠ
Dunajská Lužná, manželom Kozákovým, Jurajovi Jánošíkovi, mäsiarstvu Imina Lindtnera, Dobrým Jablkám a p. Vozárovi, Vierke Sýkorovej a čerpacej stanici Agip v Dunajskej
Lužnej, pekárni Raciola, Spoločnosti K+R a pánu Rihóvi, PD
Úsvit, Miestnemu poľovníckemu združeniu, holubárom okolo
p Géryho, kvetinárstvu IRIS, záhradkárskym potrebám Petra, vynikajúcej cukrárni a Miloslavove Simo Pástry, Vinotéke
u Trojáka z Kalinkova, obci Hamuliakovo, Miške a Jankovi
Jirku, spoločnosti Športservis v Podunajských Biskupiciach.
ĎAKUJEM, Jano Jirků
Foto z celej akcie si môžete pozrieť na obecnej stránke

inzercia – inzercia – inzercia – inzercia – inzercia – inzercia

!!!NEVOLAJTE!!!

...všetci tí, ktorí potrebujete ožehliť košele, vysávať koberce a pod.
To nás nebaví a nevieme to ani robiť...

To, čo nás baví a robiť vieme, spravíme pre Vás s radosťou:
ARBORISTIKA – komplexná starostlivosť o dreviny pomocou stromolezeckej techniky – bezpečné
orezy a výruby stromov; zabezpečovanie korún stromov; prerezávanie stromov a kríkov; odľahčovacie a omladzovacie rezy; ošetrovanie drevín; odstraňovanie kalamitných situácii.
PRÁCE VO VÝŠKACH – montáže, demontáže rôznych technológií a zariadení; servisné a údržbárske práce; maliarske práce; umývanie okien, skiel, fasád.
ELEKTROINŠTALÁCIE – silnoprúd; slaboprúd; alarmy; bleskozvody; prípojky; revízie; servis a
údržba.

VY VIETE ČO, MY VIEME AKO

Martin Haizer
00421 905 728 105
pracevovyske007@gmail.com
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Na kolesách proti rakovine

Deň detí v MKS

Púť k Madone Žitného ostrova
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