Vážení spoluobčania, milí priatelia,
z iniciatívy Komunitného združenia v Dunajskej Lužnej a v spolupráci s obcou Dunajská Lužná sme pre Vás k 40. výročiu vzniku obce Dunajská Lužná pripravili
výstavu „Dunajská Lužná mení svoju tvár“. Cieľom výstavy je priblížiť spoluobčanom a návštevníkom obce významné premeny, ktoré sa udiali
v posledných desaťročiach v jednotlivých miestnych častiach našej obce, ale aj v rôznych oblastiach nášho života. Pri príprave panelov pre výstavu sme nadviazali
na naše predchádzajúce aktivity, a to vybudovanie náučného chodníka a vydanie brožúrky „Historické, kultúrne a prírodné pozoruhodnosti obce Dunajská
Lužná“ (2011) a výstavu „Organizácie a združenia – zdroj bohatej činnosti našich občanov“ (2013). Pre výstavu k výročiu vzniku obce v roku 2014 sme pripravili
18 tematických panelov, ktorých zostavenie si vyžiadalo veľké množstvo informácií a fotografií nielen z archívov obce, archívu Senior klubu, ktorý sa zbieraniu
starých fotografií venuje už 12 rokov, z Pamiatkového úradu SR, archívov ZŠ, MŠ , Poľnohospodárskeho družstva Úsvit a z archívov miestnych spolkov, záujmových
organizácií, občianskych združení a iniciatív. Bolo potrebné získať ďalšie cenné osobné informácie a podklady z rodinných archívov našich spoluobčanov.
Chceli by sme sa osobitne poďakovať týmto našim spoluobčanom a rodinám: Marta Náglová, Marta Solařová, Marta Benková, Juliana Pudelková, Anna
Hubertová, Mária Hanzelová, Helena Muráňová, Anna Göndörová, Anna Kissová, Tatiana Uličná, rodina Pagáčová, Ladislav Karl, rodina Hričáková, rodina
Klozíková, Alžbeta Csáderová, Mária Osvaldová, Mária Mihaliaková-Goláková, Karol Jašura, Emília Závadová, Mária Müllerová, Mária Rogelová, Helena
Patrnčiaková, Margita Foglsingerová, Štefan Volenský, rodina Hanuliaková, Jozef Lasz, Gitka Jašurová, rodina Straková, Helena Pavlovičová a ďalším rodinám,
ktoré nám fotografie zo svojich rodinných archívov nezištne poskytli.
Keďže sme chceli umiestniť do panelov čo najviac informácií a materiálov k danej téme, fotografie sú pomerne malé. Všetky tematické panely plánujeme
sprístupniť v elektronickej forme na novej webovej stráne obce, kde si budete môcť panely priblížiť, zväčšiť a podrobnejšie pozrieť. Veríme, že Vám výstava
poskytne zaujímavé informácie o histórii a premenách našej obce v posledných desaťročiach.
Mária Kozová, Mária Ducková-Adamcová, Eva Pavelková a Oľga Reptová, zostavovateľky výstavy

ZOZNAM TÉM PANELOV, KTORÉ TVORIA VÝSTAVU
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Miestna časť Jánošíková prešla zmenami
Príbeh „Sídliska pri futbalovom štadióne“ a jeho obyvateľov
Miestna časť Nová Lipnica sa rozrastá
Zmena architektúry domov a ulíc v časti Nové Košariská
Premeny obce – Nové Košariská – ulice včera a dnes
Námestie Sv. Martina – centrum obce Dunajská Lužná
Dedičstvo predkov – kostoly, kaplnky a zvonica
Od jednotriedky k efektívnemu základnému školstvu
100 rokov práce materských škôl

10. Stánky kultúrno-spoločenského života prešli 70-ročnou cestou
11. Zdravotníctvo v našej obci vykročilo správnou nohou
12. Predajne a obchody menia svoj vzhľad
13. Vznik a pôsobenie poľnohospodárskeho družstva po súčasné obdobie
14. Premeny Hornožitnoostrovnej hrádze, polí a vodných plôch
15. História a súčasnosť využívania unikátneho územia „Jama“
16. Z histórie a súčasnosti futbalového štadióna v Dunajskej Lužnej
17. Ukážky premeny parkov, významných stromov a stromoradí
18. Detské ihriská alebo priestor na oddych pre malých aj veľkých

VÝREZ Z MAPY OBCE DUNAJSKÁ LUŽNÁ S VYZNAČENÝMI HRANICAMI MIESTNYCH ČASTÍ A STRUČNÉ INFORMÁCIE O OBCI
Základné informácie o obci Dunajská Lužná
Obec vznikla 1. januára zlúčením troch pôvodných
samostatných obcí:
Jánošíková
(do r. 1948 Schildern nem., Dénesd maď.)
Nová Lipnica
(do r. 1945 Tartschendorf nem., Torcz maď.)
Nové Košariská
(do r. 1945 Mischdorf nem., Misérd maď.)
Návrh obecných symbolov (erb, pečať, vlajka) pre
obec Dunajská Lužná vypracoval Ladislav Čisárik ml.
v spolupráci s profesorom Jozefom Novákom,
najvýznamnejším heraldikom Slovenska. Symboly
obce boli uvedené do používania 11. novembra
1995 na sviatok sv. Martina v kaplnke sv. Martina.
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Hranice katastrálnych
území

Počet obyvateľov s trvalým pobytom v obci
Podľa aktuálnych informácií z obecného úradu
(k 23. júlu 2014) má obec 5 564 obyvateľov
prihlásených na trvalý pobyt v Dunajskej Lužnej,
z toho je počet obyvateľov:
- v časti Jánošíková 2 404;
- v časti Nová Lipnica 1 047;
- v časti Nové Košariská 2 113.

Obsah panela pripravili: Mária Kozová a Mária Ducková-Adamcová Grafické spracovanie panela: Mária Kozová Dizajn nadpisu: Peter Blaho
Panel bol zostavený ku Dňu obce v roku 2014 a bol vytlačený s finančnou podporou obce Dunajská Lužná a Bratislavského samosprávneho kraja

