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A znova je tu jar ...
... ráno počuť čvirikanie vtáčikov, na poliach
a v lesoch začína bujnieť zeleň, v záhradách je
badať zvýšený pohyb záhradkárov. Jar je obdobím
prípravy na sejbu. Ak sa semienko uchytí a bude
mať podmienky k rastu, bude dobrá úroda. Podobne je tomu aj v živote. Ak máme dobré podmienky
na uchytenie sa a napredovanie, môžeme sa tešiť
plodom úspechu.
Táto metafora mi príde vhodná pre nový vietor
v našej obci. Je to viac ako rok, čo ste ma zvolili
do funkcie starostu. Rok je pomerne krátky časový
úsek na prezentovanie výsledkov. Napriek tomu sa
môžeme pochváliť mnohými pozitívnymi zmenami,
hlavne v oblasti europrojektov – multifunkčné ihrisko, areál detského ihriska, zberový dvor, podávame projekt revitalizácia parku M.R. Štefánika... ale
o tom neskôr a viac.
Je to zásluha nás všetkých, pretože aj vy, ako
občania Dunajskej Lužnej, ste prispeli svojou časťou, či už myšlienkou, alebo priložením rúk k dielu.
Skúsme pokračovať v pozitívnom raste. Práve teraz na jar, keď je všade plno energie, pousilujme sa
spolu, dajme hlavy dohromady, spojme naše úsilie
a pokračujme v pozitívnom trende. Treba dokončiť
najmä infraštruktúru obce, celkovú dopravu, chodníky aj k nákupnému centru, odkanalizovanie obce,
zväčšiť kapacitu základnej a materskej školy, opraviť miestne komunikácie … je toho oveľa viac a ja
verím, že spoločnými silami to pôjde ľahšie. Ukážme ostatným, že naša obec sa vie prezentovať aj
inak ako ráno večne upchatým ťahom do Bratislavy
a poobede do Dunajskej Stredy.
V prípade politiky má každý, prirodzene, svoj
názor. V prípade životného prostredia by mal byť
náš názor jednotný. Neničme si to, čo treba udržať
pre náš pokojný život a život našich detí. To dobré
uchovávajme, to zlé odstráňme, prípadne sa usilujme o minimalizovanie škodlivých následkov. Spolu
to istotne dokážeme. Aj tento rok, práve v období prebúdzania sa prírody, Vás pozývam na jarné
upratovanie obce. Nech už prídete jednotlivo alebo
ako organizácia či ako firma, teším sa na spoločné
stretnutie s Vami.
Záverom by som Vám chcel popriať veľa zdravia a novej energie.
S úctou
Štefan Jurčík, starosta

z obsahu vyberáme
•
•
•
•

Jedným očkom zaostrenené ....
Činnosť komunitného združenia
Z histórie pomenovania ulíc ...
Obraz generála M.R. Štefánika

Foto: Pavol Blaho
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Jedným očkom zaostrené na našich škôlkárov
Dňa 29. 3. 2012 naši malí
škôlkari navštívili dopravné
ihrisko v Galante. Prakticky
uplatňovali základné správanie sa na ulici. Precvičovali
si prechod cez cestu s použitím priechodu pre chodcov
(uplatňovali zásadu „vidieť
a byť videný“). Zopakovali si dopravné značky a na
dopravných
prostriedkoch
(trojkolka, kolobežka, bicykel) zistili, že aj oni musia
dodržiavať dopravné predpisy. Všímali si rôznorodosť
dopravných značiek.
Po pobyte vonku a krátkom občerstvení, ktoré je tiež
dôležitou súčasťou malého
škôlkara, čakala prezentácia
s dopravnou tematikou. Zdôvodnili si význam reflexných
prvkov a určovali, čo potrebuje mať cyklista na ceste.
Toto slnečné dopoludnie bolo
pre nás všetkých príjemné a,
hlavne, veľmi dôležité a potrebné. Určite si ešte takéto
dopoludnie na dopravnom
ihrisku zopakujeme.
Po odpočinku nám pani učiteľka Ruženka ukázala ďalšie
dopravné situácie na našej interaktívnej tabuli, kde sme sa snažili získať preukaz cyklistu. Na
prvýkrát sa nám to nepodarilo,
ale všetci veríme, že „preukaz
cyklistu“ raz budeme mať.
Na druhý deň naše túlavé topánočky poputovali do Štátneho
bábkového divadla v Bratislave,
na premiérové vystúpenie „Tri
vlasy deda Vševeda“ (známa
klasická rozprávka o odvahe biť
sa za svoje šťastie z pera Karla Jaromíra Erbena). Divadelné
predstavenie deti ocenili viacnásobným potleskom, čo svedčilo
o tom, že sa im divadlo páčilo.
Týmto článkom sme Vám
dovolili pozrieť jedným očkom do
našej materskej školy, akí sme
šťastní, len škoda, že všetky deti
z Dunajskej Lužnej sa nemôžu
tešiť s nami z takýchto pekných
dní v materskej škole.
Páni poslanci, prosíme Vás,
postavte VEĽKÚ MATERSKÚ
ŠKOLU pre všetky deti z Dunajskej Lužnej. Ďakujeme
Mgr. Božena Mešťanová
riaditeľka materskej školy
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Schválené dotácie z rozpočtu obce
v roku 2012 spoločenským, športovým,
neziskovým organizáciam a zoskupeniam
Organizácia

Schválená čiastka

1

Domovské vzdelávacie centrum

500,00 €

2

CHARTIKANO, obč. združ.

800,00 €

3

Jednota dôchodcov na Slovensku

500,00 €

4

LINKA BOX-SK

600,00 €

5

LUŽANKA – dychová hudba

800,00 €

6

Materské  centrum OSTROVČEK

600,00 €

7

MERTUŠ Juraj

8

Matica slovenská

370,00 €

9

MO Slovenského rybárskeho zväzu

300,00 €

10

Na kolesách proti rakovine

11

OFK Dunajská Lužná

12

Poľovnícka spol. PRIDUNAJSKO

13

Senior klub

14

Slovenský červený kríž

500,00 €

15

Slov.zväz záhradk. ZO 6-37

200,00 €

16

Slovenský zväz žien

100,00 €

17

Spevácky zbor mužov

100,00 €

18

Spolok rodákov M.R.Štefánika

300,00 €

19

Stolný tenis OŠK D. Lužná

300,00 €

21

Tenisový klub

200,00 €

22

Zelená Dunajská Lužná, n.o.

400,00 €

23

ZO chovateľov poštových holubov

600,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €
19 000,00 €
200,00 €
50,00 €

28 420,00 €

24

Evanjelická cirkev a.v.

5 000,00 €

25

Katolícka cirkev

5 000,00 €

Lužniansky spravodaj má novú redakčnú radu
Návrhom uznesenia obecného zastupiteľstva dňa 27. marca
2012 bola schválená redakčná rada Lužnianskeho spravodaja
v zložení (podľa abecedného poradia): Georgiev Ivan, poslanec
OZ; Lodňanek Milan, poslanec OZ; Rigó Róbert, poslanec
OZ; Slobodníková Iveta, riaditeľka ZŠ DL; Takáčová Eva,
poslankyňa OZ; Tesárik Marián, poslanec OZ a Valašíková
Jana, pracovníčka OcÚ.
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Vážení spoluobčania,
v zmysle schváleného Všeobecne záväzného
nariadenia obce Dunajská Lužná o nakladaní s odpadmi ste určite postrehli, že sa v ňom objavilo niekoľko noviniek, ktoré sa tam v predchádzajúcom
období nenachádzali. Jednou z nich je i informácia,
že na území obce sa zabezpečuje separovaný zber
týchto separovaných položiek: papier, sklo, plasty
– PET fľaše, biologicky rozložiteľné odpady, kovy
a tetrapackové obaly.
Sústredil by som vašu pozornosť na poslednú
položku, tetrapackové obaly.
Komisia životného prostredia navrhla zaradiť
tento druh odpadu ako separovanú zložku komunálneho odpadu z viacerých dôvodov:
1. Náklady na zneškodňovanie komunálnych odpadov každoročne a často i zbytočne stúpajú. Je to
spôsobené zvyšujúcimi sa nákladmi na prepravu
odpadov na skládku, prípadne iné miesto jeho
likvidácie a z nemalej časti tiež preto, že ešte
stále v obci existujú i dlhoroční neplatiči za likvidáciu odpadov a náklady za „ich odpady“ sa
rozpočítavajú platiacim občanom, pretože je to
pre obec jednoduchšie riešenie ako poplatky
vymáhať od skutočných neplatičov. Že týmto
spôsobom sú platiaci občania diskriminovaní ani
netreba hovoriť!
2. Ďalším dôvodom sú stúpajúce náklady za uloženie na skládke, ktoré sa v zmysle platných zákonov odvodzujú aj podľa počtu vyseparovaných
položiek. Z tohto vyplýva, že čím viac použiteľných odpadov sa vytriedi ako druhotná surovina na ďalšie spracovanie, tým nižší je poplatok
a tiež tým menšie množstvo odpadu sa ukladá
na skládku (a opäť nižšie náklady). Podľa pripravovaných zákonov o odpadoch, poplatky za
ukladanie odpadov na skládky výrazne stúpnu!
3. Vytriedené tetrapackové obaly (od mlieka, džúsov a pod.) sú surovinou, ktorú vedia spracovatelia použiť na výrobu rôznych výrobkov a čo je
tiež dôležité, znižuje sa tlak na poškodzovanie
životného prostredia.
Od občanov obce sa pri separovaní tetrapackových obalov požaduje málo. Prázdnu nádobu treba vypláchnuť a zošliapnuť. Takto upravený odpad
možno zviazať do balíka, alebo plastového vrecka
a odovzdať na zberovom dvore. Samozrejme, optimálne by bolo, keby takto separovali všetci občania a potom by sme mohli vyvinúť tlak na zníženie
poplatku na skládke, ktorý sa aj po zmene zákonov
bude odvíjať od hmotnosti skládkovaných komunálnych odpadov a počtu druhov odpadov, ktoré
z neho budú odseparované a následne využité ako
druhotná surovina. Komisia pre životné prostredie
týmto prosí občanov, aby obetovali časť svojho času
a pohodlia pre ekonomický a ekologický prospech
obce a začali s dôslednou separáciou tohto druhu
odpadu. O prípadných ďalších zmenách vás budeme priebežne informovať.
Životné prostredie sme nezdedili po svojich predkoch, ale máme ho požičané od svojich detí!
Ing. Miroslav Held, člen komisie životného prostredia

4		

Lužniansky spravodaj 1/2012

Rozpracované úlohy našej samosprávy
Vážení obyvatelia a priatelia, patrí
sa po roku práce, zámerov a úloh urobiť bilanciu tých splnených, ale kriticky
si priznať aj tie nesplnené. Len ich pomenovanie nás môže posunúť ďalej,
pretože ak nepoznáme fakty, nemôžeme sa ani snažiť o inteligentné riešenie
problémov.
Preto začnem stručným komentárom k plneniu rozpočtu obce za rok
2011. Mrzí ma, že sa nepodarilo čerpať
práve položky bežného rozpočtu, ktoré
sa týkajú humanizácie prostredia a života v obci, ako je „ správa a údržba komunikácií“ (len 15,81 %) a „rozvoj obce“
(21,19 %). Musím podotknúť, že konštruktívny prístup a komunikácia medzi
poslancami OZ je na inej kvalitatívnej
úrovni oproti minulosti, čo je prvoradou
nevyhnutnosťou pre určenie priorít. Samozrejme, najdôležitejšie je zvládnutie
ich plnenia, čo je v plnej kompetencii
najvyššieho výkonného orgánu obce
– starostu spolu s aparátom obecného
úradu. Včasné schválenie rozpočtu na
rok 2012 a prebiehajúce personálne
zmeny na úrade sa, dúfam, preukážu
ako správne manažérske rozhodnutie
a prinesú v tomto roku ovocie vo forme
lepšieho plnenia samosprávnych funkcií, rozpočtu obce i uznesení OZ.
Projektová dokumentácia návrhu novej organizácie dopravy v obci
Dunajská Lužná sa priebežne vypracúva. Početné požiadavky na znovuotvorenie Školskej ul. zo strany vedenia
ZŠ, rodičov detí i obyvateľov obce prišli
po jej uzatvorení, na ktoré bolo vydané
určenie dopravného značenia (starostom obce, bez predbežného prerokovania v orgánoch obce a s poslancami
OZ). Preto nový návrh organizácie dopravy vychádza z princípu vytlačenia
tranzitnej dopravy zo Školskej (a Lipnickej) na hlavnú cestu po jej sprejazdnení. Navrhovaným opatrením
sa dokonca zvýši komfort obslužnej
dopravy pre miestnych obyvateľov,
nedôjde k žiadnemu ich obmedzeniu.
Navrhnuté riešenie je z hľadiska dopravnej psychológie najúčinnejšie (zákazové dopravné značky). Vozidlá prichádzajúce z oboch strán budú mať
hneď na začiatku blokovaný vjazd do
Školskej dopravnou značkou „Zákaz
vjazdu“, pričom miestni obyvatelia
a ostatná dopravná obsluha, ako aj

vozidlá s deťmi (nezávisle, či idú do
školy) nebudú týmto zákazom obmedzení. Ostáva aj značka „Obytná zóna“,
ktorá obmedzuje rýchlosť na 20 km/h
a dáva prednosť chodcom a deťom,
pohybujúcim sa voľne na vozovke. Terajšie značenie súvisiace s uzatvorením Školskej sa odstráni (včítane dopravných kolov). V rámci organizácie
dopravy na ulici Pri hrádzi je navrhnutá
v úseku od Kováčskej po Smrekovú ul.
„jednosmerka“ z dôvodu zúženej komunikácie i s cieľom vytlačiť tranzitnú dopravu, využívajúcu miestne cesty ako
dopravnú skratku k semaforu. Toto dopravné opatrenie sme plánovali zrealizovať až po sprejazdnení Školskej
ul. pre obyvateľov obce, čím by sa
komfort dopravy pre miestnych zvýšil, ale na návrh poslanca Lodňánka
boli dopravné značky osadené hneď po
vydaní potrebných povolení. Obdobne
aj na Vodárenskej ul. je pre zúžené teleso komunikácie v úseku od Športovej
ul. po vjazd do garáží bytového domu
navrhnutá „jednosmerka“, pokračujúci
úsek k Hlavnej ul. je obojsmerný, čím
nebudú obmedzovaní obyvatelia Mandľovej a Zelenej ul. a vozidlá užívajúce
garáže. Postupne spracovateľ štúdie
navrhne organizáciu dopravy v celej
obci, pričom nebudeme uprednostňovať jednosmernú organizáciu dopravy na ostatných miestnych komunikáciách, pokiaľ to ich technické
parametre a bezpečnosť nebude vyžadovať.
Nová štúdia stavebno-technických úprav na štátnej ceste I/63:
V rámci tejto štúdie boli realizované
úpravy na Ul. svornosti a očakávame,
že investor SSC zrealizuje opatrenia aj
v našej obci. Akceptovali našu požiadavku, prevziať z pôvodnej dokumentácie (DIC BA) opatrenia pri Spojnej
a Vodárenskej ul. s priechodom pre
chodcov, odbočovacími pruhmi a autobusovými zastávkami. Neakceptovali požiadavku zapracovať (tak, ako
boli v rámci pôvodného návrhu okružnej križovatky) ďalšie autobusové
zastávky a priechody pre chodcov zo
všetkých smerov pri novonavrhnutej
svetelne riadenej križovatke situovanej pri „obchodnom centre“ z dôvodu,
že pridaním priechodov by sa znížila
plynulosť dopravy v predmetnom úse-

ku. Upozornili sme, že práve táto
križovatka je miestom opakovaných
dopravných nehôd, pri ktorých len
za obdobie posledných rokov došlo k smrteľným zraneniam 6 osôb,
preto plynulosť dopravy v predmetnom úseku od Šamorína nemôže
byť nadradená nad bezpečnosťou.
Nedá mi poznamenať, že v novom
návrhu investičné náklady sú znížené na minimum, ale otázne je, či aj
účelne. Škoda, že opatrenia pripravované od r. 2006 u nás neboli zrealizované tak ako v susednej Rovinke.
Nová Materská škola v Novej Lipnici:
PD s rozpočtom investičných nákladov cca 1 000 000 eur je pripravený,
územné rozhodnutie je vydané, stavebné povolenie vybavuje p. A. Dikošová.
Krytie finančných prostriedkov poslanci
v rozpočte schválili ako návratné zdroje financovania (úverové zdroje).
Obec môže začať  realizáciu diela
ihneď po vysúťažení dodávateľa stavebných prác v zmysle zákona o VO,
čím by sa cena diela mala zobjektivizovať s predpokladom zníženia nákladov.
Nedostatočná kapacita budov ŽŠ:
Stavebná komisia ešte v decembri odporučila do rozpočtu obce financie na
rekonštrukciu tried v ZŠ. Úlohou OcÚ
je stihnúť pripraviť triedy pre našich prváčikov.
Kyvadlová doprava na železničnú stanicu v Nových Košariskách:
Ministerstvo dopravy stihlo zrekonštruovať železničnú trať aj sprevádzkovať
sľúbené moderné vlaky Bombardier.
Klimatizované mašiny zvládnu trasu
100 km za 43 min. Obec pripravuje
budovanie autobusových zastávok na
železničnej stanici v NK. Verím, že už
nič nebráni ich realizácii (ani počasie),
veď starosta vyjednal nájomnú zmluvu
so železnicami, rokoval so SAD a pani
Vierka Dikošová vybavila všetky potrebné povolenia. Javí sa, že by nemusela ostať len predvolebným sľubom.
Ako vidieť, rozpracovaných úloh
a práce na úrovni poslaneckej, úrovni orgánov obce, komisií i obecného úradu je veľa. Treba ich už „len“
zrealizovať...
Ing. Eva Takáčová, poslankyňa OZ,
predsedníčka stavebnej komisie
email: evatakacova@mail.t-com.sk
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Chráňme si naše prírodné prostredie!
Dlho očakávané jarné teplé a slnečné počasie pomaly prichádza. Ľudí to
čoraz častejšie ťahá do prírody a láka
založiť si ohník. Avšak mnohí si v tej
chvíli neuvedomujú, aké následky
môže mať aj malý ohník. V priebehu
mesiacov február – marec 2012 je na
Okresnom riaditeľstve Hasičského
a záchranného zboru v Pezinku evidovaných viac ako 301 požiarov v prírodnom prostredí. Príkladom môže byť
aj požiar porastu o rozlohe cca 2 ha
v neudržiavanom vinohrade pred Svätým Jurom. Pri požiari zasahovalo až
9 príslušníkov HaZZ so štyrmi hasičskými vozidlami a taktiež boli použité
genfovaky pre hasenie v nedostupnom
teréne. V tomto prípade, ako aj v mnohých ďalších, možno hovoriť o nezodpovednom konaní občanov.
Upozorňujeme občanov, aby nepoužívali otvorený oheň a nefajčili na
miestach so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom, nevypaľovali porasty
a nezakladali oheň na miestach, kde
by sa mohol rozšíriť a aby dodržiavali
zásady požiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov. Občania často spaľujú odpad vo vinohradoch a záhradách, v blízkosti lesných
porastov práve v čase, keď je najväčší
predpoklad vzniku a šírenia požiarov. Nedodržia dôležité opatrenia, ako
napr. nezabezpečenie okolia ohniska
pred rozšírením požiaru, stály dozor
pri spaľovaní a mnohokrát sa stáva, že
nemajú ani dostatočné množstvo vody
na zahasenie ohniska.
Spôsobenie požiaru je porušením
platných právnych predpisov a môže
byť kvalifikované od priestupku až po
trestný čin. Nehovoriac o tom, aké ško-

NIEČO ZO STACIONÁRA
S odstupom času Vám chcem opäť
napísať niečo o tomto zariadení – denný
stacionár. Prevádzka, ktorá najskôr prekážala mnohým, najmä mladším ľuďom.
Prevádzka, ktorá začína nadobúdať vážnosť, lebo roky, choroby a samota sa
dotknú každého človeka, ktorý sa dožije
vyššieho veku.
Od zriadenia DS v roku 2004 sme
poskytli služby dlhodobého či občasného využitia 13 klientom. Boli to tak naši
občania, ako aj osoby z okolia, napr. Alžbetinho Dvora, Rače, Šamorína či Zlatých Klasov. I keď viacerí už odišli tam na
druhý breh, vždy prídu noví záujemcovia.
V súčasnosti máme štyroch klientov vo
veku 27 – 89 rokov. Dámy trpia rozvinutou

dy môže oheň v prírode spôsobiť. Pri
porušení povinností fyzických osôb
citovaných v zákone o ochrane pred
požiarmi môže OR HaZZ v Pezinku
postupovať voči fyzickej osobe podľa
§ 61 zákona NR SR č. 314/2001 Z. z.
o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a uložiť sankciu za
priestupok až do výšky 331 €.
pplk. Ing. Eva Orlická
OR HaZZ v Pezinku
Ochrana lesov pred požiarmi –
povinnosti fyzických osôb v zmysle
zákona NR SR č. 314/2001 Z. z.
o ochrane pred požiarmi
v znení neskorších predpisov
1. Fyzická osoba je povinná konať tak,
aby nedošlo k vzniku požiarov pri
manipulácii s otvoreným ohňom!
2. Fyzická osoba je povinná dodržiavať vyznačené zákazy a plniť príkazy týkajúce sa ochrany pred požiarmi!
3. Fyzická osoba je povinná dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so
zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného
nebezpečenstva vzniku požiarov!
4. Fyzická osoba je povinná zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov v jej objektoch alebo
priestoroch, ktoré má vo vlastníctve
alebo v užívaní!
5. Fyzická osoba je povinná zabezpečiť odborné preskúšanie komínov
pred pripojením spotrebiča na komín, zámenou lokálneho spotrebiča palív na ústredný , pred zmenou
druhu paliva alebo po stavebných
úpravách na telese komína!

Alzheimerovou chorobou a pridruženými
neduhmi staroby. Najstarší klient má 89
rokov a trpí rôznymi ťažkými postihnutiami. Najmladší je len 27 ročný mladý muž
zo Šamorína. Po úraze, mozgovej príhode a dlhšej bdelej kóme ostal čiastočne
ochrnutý telesne aj rečovo, odkázaný na
pomoc inej osoby. Aj keď nie je jednoduché skĺbiť požiadavky starcov a mladíka,
ku každému pristupujeme osobitne, no
najmä trpezlivo a ochotne a usilujeme sa
vytvoriť príjemné prostredie.
Práce v stacionári zabezpečujú dve
pracovníčky. Nie je to iba opatrovateľská
činnosť. Je to aj nákup a príprava vedľajších jedál, dezinfekcia a upratovanie
priestorov, čiastočné spravovanie sociálnej agendy a tiež upratovanie priestorov
obecného úradu.

6. Fyzická osoba je povinná zabezpečovať plnenie opatrení v súvislosti
s ochranou lesov pred požiarmi,
ktoré sú v jej vlastníctve, správe
alebo užívaní!
7. Fyzická osoba nesmie používať
otvorený plameň na miestach so
zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru!
8. Fyzická osoba nesmie vypaľovať
porasty bylín, kríkov a stromov!
9. Fyzická osoba nesmie zakladať oheň v priestoroch alebo na
miestach, kde môže dôjsť k jeho
rozšíreniu!
Porušením týchto povinností sa fyzická osoba (občan) dopúšťa priestupku na úseku ochrany pred požiarmi
a môže mu byť uložená pokuta až do
výšky 331,- €
Pri činnostiach spojených so spaľovaním horľavých látok na voľnom
priestranstve je potrebné, aby fyzická
osoba (občan) oznámila pred začatím
spaľovania miesto a čas spaľovania
na tel. číslo 150, sledovala klimatické
a poveternostné podmienky a kontrolovala miesto spaľovania z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti. Horľavé látky je
potrebné ukladať do upravených menších hromád v dostatočnej vzdialenosti
od okolitých objektov, iných materiálov
a porastov. Pri spaľovaní musí mať občan potrebné množstvo vhodných hasiacich prístrojov, zásobu vody a náradia na zabránenie prípadného šírenia
ohňa a spojovací prostriedok na privolanie hasičskej jednotky. Po spaľovaní
je potrebné vykonať kontrolu miesta
spaľovania a dohasenie zvyškov po
spaľovaní.

Po siedmich rokoch prevádzky tohto
zariadenia si dovolím vysloviť obdiv, že
obecný úrad dokázal zriadiť toto zariadenie, ktoré bude v budúcnosti skutočne nevyhnutné. Je nám ľúto, že jednu klientku
zo Zlatých Klasov prestala dcéra k nám
voziť iba preto, že poplatok 15 € za deň
bolo priveľa na jej rodinný rozpočet. (Pre
obyvateľa Dunajskej Lužnej to je 7,5 € na
deň.) Ak by sa pre cezpoľných klientov
upravila výška poplatku, veľmi rada by ju
k nám privážala opäť.
Želáme si, aby napriek náročnosti fyzickej, ale najmä psychickej, prichádzali
vždy noví záujemcovia. Preto prajeme
všetkým našim klientom zastabilizovanie
zdravia.
Anna Ághová,
pracovníčka obecného úradu
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Činnosť Komunitného združenia na najbližšie obdobie
Komunitné združenie v Dunajskej Lužnej si kladie ako hlavný
cieľ vytvoriť platformu združujúcu
zástupcov miestnych mimovládnych a záujmových organizácií,
spolkov, združení a občianskych
iniciatív a realizovať spoločné aktivity podporujúce zvyšovanie povedomia obyvateľov a návštevníkov
o prírodných, kultúrnych a historických hodnotách obce.
Z iniciatívy Komunitného združenia; Jednoty dôchodcov Slovenska,
Dunajská Lužná, Senior klubu; ZO
Slovenského zväzu žien a v spolupráci s obcou Dunajská Lužná
sme v mesiacoch október 2011 až
február 2012 pripravili koncept brožúrky Neziskové a záujmové organizácie, spolky, združenia a miestne občianske iniciatívy v Dunajskej
Lužnej. Dňa 19. apríla t.r. Sme pri-

pravili pracovnú poradu, na ktorej
sme predstavili zámer brožúrky.
Na pracovnú porade boli pozvaní
zástupcovia všetkých aktívne pôsobiacich neziskových organizácií
a združení v našej obci a predstavitelia obce, s ktorými sme prediskutovali aj témy vzájomnej spolupráce
na najbližšie roky. Po výsledných
úpravách a doplneniach by mala
byť brožúrka zverejnená na webovej stránke obce.
V roku 2012 pokračujeme v aktivitách nadväzujúcich na projekt
Náučný historicko-prírodný chodník v Dunajskej Lužnej, ktorý obec
v spolupráci s miestnymi aktivistami a Komunitným združením zrealizovala v roku 2011 vďaka programu Šanca pre váš región Nadácie
Orange. V najbližších týždňoch plánujeme zabezpečiť osadenie dvoch

náučných panelov na ochrannú
hrádzu a informačných tabuliek ku
chráneným stromom. Pomáhame
tiež pri príprave náučných panelov,
ktoré budú venované tradícií kováčskeho remesla v našej obci, a ktoré
budú osadené v Kováčskej ulici. Od
februára 2012 sme sa zapojili do
prípravnej etapy realizácie projektu
Vybudovanie odpočívadiel na trase
cyklistickej cesty v obci Dunajská
Lužná, ktorý je finančne podporený
Nadáciou SPP a o ktorom je v tomto
čísle Lužnianskeho spravodaja samostatný článok. Veríme, že naše
aktivity budú znamenať prínos pre
obec a budeme radi, ak sa do činnosti komunitného združenia zapoja aj ďalší miestni aktivisti.
Mária Kozová,
vedúca Komunitného združenia
v Dunajskej Lužnej

Na hrádzi v Dunajskej Lužnej sa pripravuje vybudovanie odpočívadiel
Vybudovanie odpočívadiel na trase cyklistickej cesty v obci Dunajská
Lužná je nový projekt financovaný
Nadáciou SPP v hodnote 1800 eur.
Ide o projekt zo Zamestnaneckého
grantového programu SPP, ktorého
cieľom je vybudovať dve odpočívadlá v obci Dunajská Lužná na trase
cyklistickej cesty, ktorá sa nachádza na Hornožitnoostrovskej hrádzi.
Projekt sa bude realizovať v spolupráci s obcou Dunajská Lužná a tiež
v spolupráci s členmi Komisie životného prostredia a verejného poriadku pri OZ v Dunajskej Lužnej a ďalšími miestnymi aktivistami.
V rámci našej obce hrádza prechádza južnou časťou, a to miestnymi časťami Nové Košariská a Jáno•
•
•
•
•
•
•
•
•

šíková, a končí na spevnenej hrádzi
v Kalinkove. Odpočívadlá s lavičkami, stolíkmi a informačnými panelmi
pre cyklistov a ďalších návštevníkov
budú umiestnené na hrádzi, a to na
konci Rekreačnej ulice a na hranici
obce Rovinka s Dunajskou Lužnou.
Našim projektom chceme dosiahnuť,
aby sme návštevníkom, ale aj miestnym obyvateľom spríjemnili pobyt
v peknom prostredí Hornožitnoostrovnej hrádze vybudovaním dvoch
odpočívadiel a osadením troch lavičiek a aby sme im formou dvoch informačných panelov a informačných
tabuliek podali základnú informáciu o
kultúrnych, historických a prírodných
pozoruhodnostiach našej obce. Predkladaný projekt má priamu nadväz-

nosť na projekt s názvom „Náučný
historicko-prírodný chodník v Dunajskej Lužnej“, ktorý obec zrealizovala
v roku 2011 vďaka programu Šanca
pre váš región Nadácie Orange.
Veríme, že realizácia projektu prispeje k zlepšeniu podmienok na trávenie voľného času miestnych ľudí
i návštevníkov obce, podporí miestny a regionálny turizmus, propagáciu
obce regiónu a zlepší informovanosť
o kultúrnych, historických a prírodných pozoruhodnostiach našej obce.
Projekt bude realizovaný v období
od 1. 2. 2012 – 31. 10. 2012 a o jeho
priebehu Vás budeme pravidelne informovať.
Mgr. Daniela Bieliková

Na ceste
k SEBAISTOTE

vymedzím si hranice, ktoré nedovolím nikomu prekračovať
nezdôrazňujem svoje neúspechy a neznižujem svoje zásluhy
sústredím sa na svoje dobré črty, prestanem sa zaoberať zlými
snažím sa rozpoznať svoj talent a rozvíjam ho
naučím sa chápať a prijmem fakt, že smer vlastného života
si určujem sama/sám
pochvalu od iných si zapíšem
prestanem špekulovať nad tým, čo ma skutočne robí šťastnou/šťastným a správam sa tak, ako to cítim
čím som šťastnejšia/šťastnejší, tým som sebaistejšia/sebaistejší
vyčarujem úsmev – úsmev je nástroj i zbraň dobrých rečníkov a tlmič trapasov
S úctou radí Ing. Tatiana Uličná
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OMAPO o.z. Dunajská Lužná informuje
OMAPO, občianske združenie Dunajská Lužná, je neverejný
poskytovateľ sociálnych služieb. Vzniklo v decembri 1999 a svoju
činnosť zameriava najmä na poskytovanie sociálnej služby – 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 dôchodcom, rodinám s občanmi so zdravotným postihnutím, rodinám s deťmi, invalidným dôchodcom.
Prepravná služba sa poskytuje v prípadoch, keď nemožno individuálnu prepravu zabezpečiť iným spôsobom. Služba sa poskytuje v pracovných dňoch od 7.00 – 16.00 hod. (vo výnimočných
prípadoch aj v inom čase).
Objednávanie prepravnej služby sa prijíma minimálne
jeden deň vopred na tel. čísle 45980995 alebo na tel. čísle
0907 365 572.
V roku 2011 bola prepravná služba poskytnutá v 1214 prípadoch, čo je nárast oproti roku 2010 o 10%. Z toho:
pre občanov z Dunajskej Lužnej 755, t.j. 62,2 %
z Miloslavova
180,
14,8 %
z Kalinkova
109,
9,0 %
z Hamuliakova
170,
14,0 %
Ďakujeme všetkým prispievateľom formou 2% z daní na uvedenú službu, ktorá pomáha tým, ktorí ju potrebujú.

K významu poskytovanej služby pre prijímateľa služby – občana pripájame poďakovanie klientky, s ktorým sa chceme s vami
podeliť:

Vážení členovia občianskeho združenia OMAPO,
viac ako 37 rokov žijem v našej obci. Momentálne žijem
na sídlisku v byte sama, a ako mnoho iných seniorov, aj
ja mám značné zdravotné problémy, ktoré musím dennodenne riešiť aj návštevami zdravotníckych zariadení
v blízkom okolí. Som ťažko mobilná a veľmi priaznivo
som privítala možnosť využívať prepravnú službu, ktorú
poskytujete už veľa rokov. Je to pre mňa neoceniteľná
služba, bez ktorej si neviem predstaviť svoje fungovanie. Chcem sa vám aj touto cestou poďakovať, aj obci,
aj ostatným sponzorom, ktorí prispievajú na prevádzku. Tým, ktorí stále váhajú službu využívať, odkazujem,
nebojte sa, je to služba pre nás a mnohí občania iných
miest a obcí nám ju závidia. Prajem všetkým aktérom,
ktorí sa podieľajú akýmkoľvek spôsobom na prevádzke
tejto služby, veľa energie, zdravia a nápadov, aby bola
ešte dlho dostupná pre tých, ktorí ju potrebujú.

Oľga Reptová, štatutárna zástupkyňa o.z.

Anna Dandárová

Z histórie pomenovania ulíc v našej obci – I. časť
Na úvod
Od roku 1999, kedy v našej obci začal proces pomenovávania
ulíc a verejných priestranstiev, som pracovala v komisii, ktorá navrhovala ich názvy. I v súčasnosti sa spolupodieľam na navrhovaní
názvov ďalších novovybudovaných ulíc. Históriu pomenovávania
ulíc poznám od začiatku, a preto som sa rozhodla zhromaždiť  informácie o tom, ako sa formovali a vznikali názvy ulíc, aká filozofia
sa zvolila pri navrhovaní ich pomenovania, aké návrhy prichádzali
od občanov, do akej miery sa brali do úvahy návrhy a petície občanov a ako boli schvaľované ich názvy v obecnom zastupiteľstve.
O pomenovaní ulíc som do Lužnianskeho spravodaja pripravila sériu príspevkov na pokračovanie.
Prvé snahy o pomenovanie ulíc
So zámerom pomenovať ulice začal už bývalý miestny národný
výbor v našej obci. V archíve obecného úradu som našla prípis
P-II/1990 zo dňa 9.7.1990, v ktorom  MNV Dunajská Lužná žiada
Okresný národný výbor Bratislava-vidiek, odbor vnútorných vecí,
o posúdenie a schválenie týchto názvov ulíc: Bratislavská, Agátová, Družstevná, Gaštanová, Charitná, Jabloňová, Kvetná, Krížna,
Krátka, Kalinkovská, Lipová, Lesná, Lipnická, Mládežnícka, Miloslavská, Nová, Orechová, Orgovánová, Obchodná, Jánošíkova,
Poštová, Požiarnícka, Pod hrádzou, Poľná, Stromová, Sadová,
Stará, Štefánikova, Školská, Športová, Šamorínska, Tomašovská,
Ulička, Vinárska, Záhradnícka, Zdravotnícka, Za kostolom, Slnečná, Slnečný rad. K návrhom pomenovať ulice je vždy potrebné priložiť situačný plánik, aby bolo jasné, kde sa nachádza príslušná ulica. Takýto plánik miestny národný výbor k žiadosti nepriložil, a tak
ani nie je známe, kde ktorá ulica mala byť.
ONV Bratislava-vidiek, odbor vnútorných vecí, obratom prípisom V/1973-99  požiadal o doplnenie žiadosti o situačný plán ulíc
a zdôvodnenie pomenovania jednotlivých ulíc. Miestny národný výbor žiadosť nedoplnil a proces pomenovania ulíc nebol dokončený. V tom čase asi boli dôležitejšie práce súvisiace s prípravou na
konštituovanie samosprávnej obce, zmena MNV na obecný úrad

a zabezpečenie volieb starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva v novembri 1990.
Prešlo desať rokov
Nasledujúcich desať rokov naša samosprávna obec prednostne musela pripraviť a schváliť všetky dôležité právne normy a otázka pomenovania ulíc sa  akosi dostala do úzadia. Obec sa v tomto
období pomerne rýchlo rozrastala, ťažšie sa v nej bez názvov ulíc
už orientovalo a pomenovať ulice požadovali podnikatelia, občania,
pošta i záchranná služba. Problematiku pomenovania ulíc začala
naša obec riešiť až po prípise z Okresného úradu v Senci, odboru
všeobecnej vnútornej správy, č.j. 44/1999 zo dňa 17. 2 1999, v ktorom pripomína nutnosť plnenia  Vyhlášky Ministerstva vnútra SR
č. 347/1997, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc
a verejných priestranstiev a číslovaní stavieb. Pomenovanie ulíc
a očíslovanie stavieb orientačnými číslami bolo potrebné v súvislosti s prípravou sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2001.
Komisia na pomenovanie ulíc
Schvaľovanie názvov ulíc a verejných priestranstiev v obci patrí
do kompetencie obecného zastupiteľstva, a preto obecné zastupiteľstvo dňa 27. 5. 1999 na svojom zasadnutí schválilo členov komisie na pomenovanie ulíc v tomto zložení: JUDr. Jozef Straka, Marián Grebáč, Dr. Mária Ducková-Adamcová, Ladislav Fehér, Mária
Hanzelová, Mária Kazimírová st., Ján Pepich st., Marta Solařová,
Ing. arch. Viola Bajaníková, Dr. Ladislav Mlynka, Otmar Tollár, Emília Čisáriková. Na prvom zasadnutí komisie dňa 17.6. 1999 bol za
predsedu zvolený JUDr. Jozef Straka a komisia pod jeho vedením
začala intenzívne pracovať na návrhoch názvov ulíc.
V budúcom pokračovaní sa zameriam na prvé návrhy pomenovať 42 ulíc a prvé pripomienkovanie návrhov komisie
občanmi.
pripravila Dr.Mária Ducková-Adamcová
komisia na pomenovanie ulíc
a pridelenie orientačných čísel
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Poďakovanie občanom
Aj po dlhšom čase od našej spoločnej akcie Fašiangy
2012 ešte stále počúvam, a rád, od občanov našej obce
pochvalné slová k tomuto podujatiu.
Prvýkrát po dlhšej časovej odmlke sa znova podarilo
dať dokopy skupinu ľudí na organizáciu podujatia a ďalšiu skupinu ľudí priamo sa zúčastňujúcich na celodenných prácach pri zabíjačke a na večernom fašiangovom
programe. Ľudí bez nároku na odmenu!
Preto mi dovoľte znova, urobil som tak na zasadaní
obecného zastupiteľstva dňa 28. februára 2012, poďakovať sa aj prostredníctvom obecného periodika ľuďom –
občanom našej obce, za nadšenie a osobné nasadenie.
Prežili sme spolu nejedno popoludnie pri jeho príprave a
počas fašiangovej soboty v čase zabíjačky a večer počas
kultúrneho programu a aj samotnej zábavy dlhý čas „od
vidím do nevidím“☺
Osobitne chcem poďakovať pani Reptovej, Awwadovej a Pavelkovej za riadenie príprav z radov dobrovoľníkov. Nie menšie poďakovanie patrí ďalším šikovným dámam z obce v rôznych aktivítách, ako napríklad príprava
sál, predávanie mäsových výrobkov, práce v kuchyni,
a to konkrétne dámam pani Klčovej, Kissovej, Šarközyovej A., Oltusovej, Tesárikovej, Ševčíkovej, Ághovej, Šipošovej, Klimovej, Rogelovej a Vláčilovej. Ruku k dielu pridali nemalou mierou pri zabíjačke páni Solař a Crha. Za
výbornú atmosféru vďaka aj dychovej hudbe LUŽANKA.
Kto ste boli na večernej zábave, viete, a kto nie, teraz
sa dozviete, že svoje sprievodné slovo počas kultúrneho programu okorenil nejedným vtipom pán Záhradník,
riaditeľ ZUŠ. V tanečnom bloku sme videli tanečné kreácie na motívy „Červeného mlyna“ v podaní našich dám
Pavelkovej, Rybárovej, Jurčíkovej, Zwingerovej a Plačkovej, pod vedením pani Opátovej …. a aj pánske tanečné kúsky Čajkovského labutí v podaní pánov Fehéra,

Németha, Solařa, Jandačku, Achbergera .. (a „že vraj“ ani
starosta im to veľmi nekazil ☺). S novým repertoárom
vystúpili v krátkom speváckom bloku chlapi zo skupiny
Veterán, po nich prišli ochotníci bratia Cingelovci & „křoví“ s predvolebným fiktívnym mítingom, odobierkou šarmantnej nevesty a záverečným pochovaním basy.
Veľkou mierou k dobrému priebehu celodenného
podujatia prispeli, samozrejme, aj zúčastnení pracovníci
obecného úradu a miestneho kultúrneho strediska a naši
mladí z domovského vzdelávacieho centra.
Veľmi si cením, že sme spoločne znova našli cestu
k tvoreniu príjemných projektov. Verím, že nadšenie a
človečina nevyprchá a stretneme sa v najbližších dňoch
– týždňoch pri organizovaní ďalšieho veľkého podujatia
v tomto roku a to Dňa obce v Dunajskej Lužnej.
Na vyslovenie zázračného slovka nie je nikdy
neskoro a nie je nikdy zbytočné. Preto ešte raz
ĎAKUJEM!
Poďakovanie sponzorom
Dovoľte mi s tým istým odstupom času poďakovať aj
Vám – sponzorom našej fašiangovej tomboly. A to konkrétne: PD Úsvit, Boni Fructi s.r.o., MO Slovenského
záhradkárskeho zväzu, Kvetinárstvo Petra, p. Konrádová Adriana, Zelená Dunajská Lužná, n.o., Farma
Davidov, Barbora Brodzianska, DL Capone, s.r.o.,
predajňa VIMA, predajňa Moja samoška, Motor-Car
Dunajská Lužná, Pizzeria San Marco, Fajnor Ivan.
Vopred sa s úctou ospravedlňujem tým, ktorých som
zabudol menovať. Veľmi si cením ústretovosť všetkých
veľkorysých a verím, že nám zachováte priazeň aj pri ďalších obecných podujatiach.     
Štefan Jurčík
starosta obce
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PEZINOK, MODRA - NÁŠ CIEĽ
Takmer tridsať seniorov prijalo pozvanie Spolku rodákov
M. R. Štefánika a Jednoty dôchodcov na Slovensku v Dunajskej Lužnej dňa 16. marca v rámci dlhodobého projektu
Spolku rodákov M.R.Štefánika „Spoznávajme svoju históriu“ na návštevu našich malebných mestečiek pod malokarpatskými vŕškami – Pezinka a Modry.
V Pezinku sme navštívili Malokarpatské múzeum, ktoré je zameraná najmä na vinohradníctvo, vinárstvo a víno.
Väčšina z nás bola prekvapená dômyselnosťou našich
predkov, ktorú uplatnili pri zostrojovaní výrobných nástrojov
tak potrebných pri obrábaní vinohradu a následne pri spracovávaní vínnej révy.

9

Retrospektíva cyklu
Pondelky pre seniorov
Stretávanie pri spomienkach, vzdelávanie a príjemné
rozhovory. To sú naše Pondelky pre seniorov, ktorých druhý
cyklus sme rozbehli 14. novembra 2011 a ukončili  26. marca 2012.
Zelená Dunajská Lužná, n.o., Jednota dôchodcov na
Slovensku, Senior klub a Slovenský zväz žien organizovali
pravidelne program v miestnom kultúrnom stredisku. V krátkosti si dovolím spomenúť témy, ktorým sme sa venovali
v tomto cykle: 50. a 60. roky v jednotlivých častiach našej obce (PaedDr. Mária Ducková-Adamcová); Dnešná India (RNDr. Shubhada Ashok Bopegamage, PhD.); Náučný
historicko-prírodný chodník v Dun. Lužnej (RNDr. Mária
Kozová); Zabezpečenie seniorov v našom sociálnom
systéme (Oľga Reptová); Jemnosti spoločenského správania (Ing. Tatiana Uličná); Poľsko v minulosti a dnes
(PhDr. Katarína Bartalová); História a súčasnosť Číny
(RNDr. Kozová a Ing. Tatiana Uličná); Diabetes – cukrovka (MUDr. Martincová); Spomienky a skúsenosti z ciest
(PhDr. Blažej Slabý, CSc.); Plavba po Stredozemnom
mori a prístavy južnej Európy (Ing. Eugen Oltus s manželkou); Bezpečnosť a starostlivosť o seniorov (príslušníci
štátnej polície); Zdravie, vitalita a psychická rovnováha
(Ing. Tatiana Uličná).

Foto: A. Klþová. Úþastníci návštevy Malokarpatského múzea v Pezinku

Dubový lis z 15. storočia či obrovský sud s obsahom vínneho moku vyše štyritisíc litrov pôsobia naozaj impozantne.
Vlastnoručne sme si vyskúšali aj zatváranie fliaš korkom tradičným spôsobom. Práca vinohradníka je namáhavá. Niet sa
čo čudovať ich radosti z dosiahnutého výsledku. Prehliadku
tohto unikátneho miesta, kde je sústredená najväčšia zbierka vinohradníckych lisov v Strednej Európe, sme ukončili
ochutnávkou vynikajúcho bieleho vína. Poprechádzali sme
sa aj centrom Pezinka a pochutili sme si na dobrom obede
v jednej z pezinských reštaurácií.
V Modre sme navštívili Múzeum Ľudovíta Štúra, jeho
hlavnú expozíciu „Ľudovít Štúr – od štúdia k činom“, ktorá
prezentuje prierez životom a jeho dielom. Pamätná izba Ľudovíta Štúra, v ktorej zomrel v januári roku 1856, pripomína
posledné roky jeho života v Modre a okolnosti jeho tragickej
smrti. Výklad sprievodkyne a artefakty nielen o Štúrovom
živote, ale aj o jeho súputnikoch a láskach, doplnili naše
vedomosti a rozšírili poznanie. Bol to skutočne výnimočný
človek. Veď vďaka jeho odvahe a odvahe jeho spolupracovníkov máme spisovný jazyk.
Aj modranská bašta, v priestoroch ktorej sa nachádza
výstava modranskej keramiky, dýchala na nás svojou históriou. Obdivovali sme čarovné výsledky práce šikovných
rúk.
za účastníkov
Tatiana Uličná a Oľga Reptová

Okrem týchto prednášok bol čas aj na vlastnú tvorbu –
výrobu adventných vencov. Niekoľko pondelkov sme sa venovali aj čisto spoločenskému neformálnemu stretnutiu pri
čaji a občerstvení vo vlastnej réžii – popoludnie s Valentínom či záverečné stretnutie.
Na záver retrospektívy sa chcem v mene všetkých organizátorov poďakovať pracovníkom miestneho kultúrneho
strediska, ktorí nám vždy vychádzali v ústrety a tiež všetkým
účastníkom týchto popoludní.
Ing. Eugen Oltus, Zelená Dunajská Lužná, n.o.

			

OZN A M

Vážení spoluobčania,
v záujme zlepšenia komunikácie a zabezpečenia aktuálnej
informovanosti občanov Dunajskej Lužnej o dianí v obci,
schválených VZN a pod., si vám dovoľujeme navrhnúť možnosť
rozšírenia poskytovania informácií priamo na na Vašu e-mail
adresu, ktorú nám môžete zaslať na info@dunajskaluzna.sk.
V prípade, že máte záujem byť osobitne informovaní
o pripravovaných podujatiach v miestnom kultúrnom stredisku
v Dunajskej Lužnej, môžete vašu e-mailovú adresu zaslať na:
jana.valasikova@dunajskaluzna.sk.
Zároveň vás týmto ubezpečujeme, že nami získaný e-mail
adresár neposkytneme žiadnym iným subjektov a nebude
použitý na iný účel.
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BAGETÉRIA Z&B
Nová prevádzka v Dunajskej Lužnej,
Nové Košariská (vedľa predajne VIMA)
 Čerstvé bagety s vlastnou
kombináciou podľa chuti 
 menu bageta s nápojom
a študentská bageta 
 cigánska pečienka (bravčová
alebo kuracia) v žemli 
 hamburgery  syry  lokše 

Otvorené:
pondelok až štvrtok do 20 hod.,
piatok a sobota do 22 hod.
Akceptujeme všetky gastrolístky!
Kontakt: pán Baraniak
mobil: 0949 463 442
ITF SLOVAK OPEN 2012
Dňa 12. februára 2012 sa konal ITF SLOVAK OPEN
2012 v hlavnom meste Slovenska Bratislave. Na súťaži sa predstavilo viac ako 230 pretekárov z 15. rôznych
klubov zo Slovenska, Rakúska, Českej republiky, Kosova a Afganistanu.
Usporiadateľ tohto turnaja Majster Matiullah Karwandgar – VII Dan, prezident ITF TAEKWON-DO
SLOVAKIA/sídlo organizácie a hlavný klub: Dunajská
Lužná/, privítal všetkých v tento veľmi chladný deň
s veľkou dávkou energie.
Po stretnutí rozhodcov a trénerov sa o 8 hod. začala na 3 ringoch súťaž, a to disciplínou TUL (zostavy).
Potom nasledoval MATSOGI (voľný súboj), WI RYOK
(špeciálne techniky) a T-KI (prerážacie
techniky).
Turnaj skončil o 22 hod. slávnostným
odovzdávaním medailí. Absolútnym víťazom turnaja sa stala ITF TAEKWON-DO
SLOVAKIA s najväčším počtom získaných
medailí. Druhé miesto patrilo českému zväzu Taekwon-do ITF – Brno a česká Taekwondo Asociácia ITF získala tretie miesto.
Rád by som poďakoval všetkým pretekárom, trénerom, rozhodcom a všetkým,
ktorí nám pomohli, aby táto akcia bola tak
veľmi úspešná.
Gratulujeme všetkým, ktorí vyhrali a teším sa na ďalší turnaj.
Taekwon!
Master MUDr.M.Karwandgar
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Výlety za históriou
Naša nezisková organizácia Zelená Dunajská Lužná i tento rok v jarnom období pre Vás pripravila dva celodenné
poznávacie zájazdy do Rakúska a do Čiech. Zájazdy sú so
sprievodcom, plne poistené a zabezpečené vstupy.

Rakúsko vo štvrtok 17. mája 2012

09,00 hod. – odchod z Dunajskej Lužnej
10,15 hod. – príchod do Eisenstadtu – prehliadka zámku
Esterházyovcov, záhrad a mesta
14,00 hod. – odchod do Neusiedl am See – v meste
prehliadka pamätihodností a okolie jazera
18,00 hod. – príchod do Dunajskej Lužnej
Cena: 25,50 eur (v cene je autobusová doprava, sprievodca, vstup na zámok, poistenie voči insolventnosti CK,
komplexné poistenie do zahraničia Štandard).
Nahlásenie účasti do 10. 05. 2012.

Čechy v utorok 5. júna 2012

07,30 hod. – odchod z Dunajskej Lužnej
09,45 hod. – Buchlovice – prehliadka barokového zámku
a parku
12,30 hod. – Kyjov – prehliadka mesta autobusom,
prehliadka centra individuálne – obed
14,45 hod. – Milotice – prehliadka perly juhovýchodnej
Moravy zámku a záhrad
17,45 hod. – Petrov – malebné vínne pivničky – možnosť
ochutnávky vín.
20,00 hod. – príchod do Dunajskej Lužnej
Cena: 29,00 eur (v cene je autobusová doprava,sprievodca, vstupy do zámkov Buchlovice, Milotice a záhrad,
poistenie voči insolventnosti CK, komplexné poistenie do
zahraničia Štandard).
Nahlásenie účasti do 30. 05. 2012.
Záujem o niektorý zo zájazdov potvrďte na našom tel. č.:
02/459 80 518. Z dôvodu poistenia do zahraničia prosíme
o vaše iniciály: meno, priezvisko, adresu, tel.č. a dátum
narodenia. Autobus bude pristavený vo všetkých troch častiach obce ako obyčajne. Zájazdy sa uskutočnia pri obsadenosti autobusu min. 40 osobami.
Ing. Elena Oltusová

Lužniansky spravodaj 1/2012		
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Obraz generála M. R. Štefánika na Úrade vlády SR
Spolok rodákov M. R. Štefánika inicioval umiestnenie obrazu – portrét generála M. R. Štefánika – v priestoroch Úradu vlády SR, ktorého autorom je Juraj Krutek. Ide o olejomaľbu z roku 1939. Akt odhalenia zreštaurovaného portrétu sa uskutočnil dňa 22. februára 2012
v popoludňajších hodinách a zúčastnili sa ho tak členovia z Košarísk, ako aj z Dunajskej Lužnej.
Autor foto A. Tesáriková

„Aby sme vedeli, kto sme, musíme si vážiť svoje korene,“ povedala premiérka pri tejto príležitosti. „Prispeli sme na rekonštrukciu obrazu, aby mal svoje dôstojné miesto. Veľkí politici za sebou zanechávajú veľkú prácu. Pre toto miesto má tento portrét historický význam.“
Vyjadrila tiež radosť z toho, že v salóniku, kde slovenskí premiéri prijímajú významných zahraničných predstaviteľov, bude odteraz na úvod
rokovaní možné povedať, kto sa podpísal pod novodobú históriu Slovenska. „Kiežby sme mali veľa takých portrétov a stien, kde by takíto
vzácni ľudia mohli byť spolu. Skúsme odovzdávať ich múdrosť ďalej, lebo to je naše poslanie, naša úloha,“ dodala premiérka.
Predsedníčka pobočky Spolku rodákov M. R. Štefánika v Dunajskej Lužnej Oľga Reptová, iniciátorka tejto myšlienky, vo svojom príhovore, okrem iného, poďakovala pani premiérke Ivete Radičovej za jej pozitívny prístup k osobnosti generála M. R. Štefánika, ako aj za
prijatie ponuky umiestniť portrét v reprezentačných priestoroch úradoch. „Veď právom mu toto miesto patrí,“ povedala. Historička z Historického ústavu SAV pani Bohumila Ferenčuhová vo svojom príhovore pripomenula, že akt má svoje historické opodstatnenie. Budova Úradu
vlády, kedysi letný arcibiskupský palác, slúžil v roku 1919 ako posádková nemocnica a práve v jej priestoroch uložili po tragickom leteckom
nešťastí telo generála Štefánika. Na nádvorí tohto paláca sa 10. mája 1919 popoludní konala prvá časť oficiálnych pohrebných obradov za
účasti štátnych a vojenských predstaviteľov mnohých spriatelených krajín.
Oľga Reptová

Pozývame vás na spomienkové stretnutie pri príležitosti 93. výročia tragickej smrti generála M. R. Štefánika,
ktoré sa uskutoční 3. mája 2012 o 8 hod. pred evanjelickým kostolom v Nových Košariskách,
ako aj v kostole. Stretnutie sa koná v rámci vlasteneckej pochôdzky južným Slovenskom,
ktorú už tradične organizuje Matica slovenská s obecným úradom, základnou školou,
CZ ECAV v Dunajskej Lužnej a Spolkom rodákov M. R. Štefánika.
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Fašiangy 2012 – tanec Labute

Lužniansky spravodaj 1/2012

❧

P o z ý v am e v á s
Stavanie mája
Kedy: pondelok, 30. apríl 2012 o 18 hod.
Kde: štadión OFK Dunajská Lužná

V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie nebude konať.

❧

❧

❧

Prvomájová veselica s DH LUŽANKA
Kedy: utorok, 1. máj 2012 od 15 do 18 hod.
Kde: Jánošíková, za hasičskou zbrojnicou
V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie nebude konať.

❧

❧

❧

DEŇ MATIEK
Kedy: nedeľa, 13. máj 2012 o 15 hod.
Kde: Miestne kultúrne stredisko v Dunajskej Lužnej

❧

❧

❧

Deň detí
Kedy: sobota, 2. jún 2012 od 10 do 14 hod.
Kde: Jánošíková, ihrisko Jama
V prípade nepriaznivého počasia sa bude podujatie konať
v MKS v rámci priestorových možností.
Fašiangy 2012 – kankán z Moulin Rouge

Divadelné predstavenie v MKS

❧

❧

❧

Jánske ohne
Kedy: sobota, 23. jún 2012 od 17 do 24 hod.
Kde: za hrádzou pri bikrosovej dráhe
V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie nebude konať.

❧

❧

❧

IX. ročník – Európske Rómske
kováčske sympózium
Kedy: sobota, 30. jún 2012 od 9 do 22 hod.
Kde: Miestne kultúrne stredisko Dunajská Lužná

❧

❧

❧

Deň obce Dunajská Lužná
Kedy: sobota, 8. september 2012 v čase od 10 do 22 hod.
Kde: Jánošíková – ihrisko Jama
a Nové Košariská – Nám. M.R. Štefánika.
V prípade nepriaznivého počasia sa bude podujatie konať v MKS.

❧
Slovenská reprezentácia – zostavy

❧

❧

Bližšie informácie o pripravovaných podujatiach,
resp. zmenách, budú uverejnené na webovej
stránke obce, plagátoch a v obecnom rozhlase.
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