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Vážení spoluobčania, milé deti, priate-
lia,

skôr, ako sa zahĺbim do vianočnej úva-
hy, dovoľte mi poďakovať sa za dôveru, 
ktorou ste ma poctili v tohtoročných komu-
nálnych voľbách. Vnímam to ako ocenenie 
nielen mojej práce, ale aj ako ocenenie 
práce poslancov obecného zastupiteľstva, 
členov komisií pri obecnom zastupiteľstve, 
zamestnancov obce a všetkých ochotných 
ľudí, ktorí pomáhali obci pri riešení prob-
lémov a úloh, ktoré prinášal život. Je to 
pre mňa súčasne výzva a veľký záväzok do 
ďalšieho obdobia, ktoré je pred nami. Uve-
domujem si, že nie je všetko dokonalé, ale 
snažíme sa riešiť veci najlepšie, ako to vie-
me a ako to dovoľujú podmienky v danom 
čase. Prajem nám všetkým, aby priateľský 
duch a spolupráca boli aj naďalej spoloč-
nou prioritou v našej obci.

Každý deň či rok nám prináša do živo-
ta niečo nové, niekedy radostné, inokedy 

smutné. Vianoce k nám síce prichádzajú 
každý rok s tou istou témou ale predsa sú 
každý rok očakávané, pretože ich všetci po-
trebujeme. S Vianocami prichádza tajom-
ný kúsok času, ktorý spomalí naše hektické 
tempo a aspoň na chvíľku pripomenie všet-
ko to, na čo v bežnom zhone života mnoho-
krát zabúdame. 

Spoločne prežité chvíle spolu s najbliž-
šími v kruhu rodiny, radosť, pokoj a odpus-
tenie sú tým najkrajším darčekom, ktorý si 
môžeme dať pod vianočný stromček. Za-
chovajme si posvätnú úctu k týmto sviat-
kom, sviatkom pokoja, lásky, porozumenia 
a skúsme potom preniesť vianočnú atmo-
sféru aj do každodenného života, aby sa 
nám ľahšie žilo.

Vážení spoluobčania, v mene svojom, 
v mene poslankýň a poslancov obecného 
zastupiteľstva a v mene všetkých zamest-
nancov obce vám prajem, aby ste vianočné 
sviatky strávili v radosti, pokoji a porozu-

mení, zároveň vám prajem šťastný nový 
rok 2015 - nech nám spoločne prinesie 
mnoho zdaru a úspechov.

Milan Baďanský 
starosta obce 

Z tlačovej besedy, ktorá nasledovala po blokáde, sa do médií nedostal prakticky žiaden výstup. Po nej nasledovalo rokovanie so štátnym 
tajomníkom ministerstva dopravy Viktorom Stromčekom a Gabriellou Németh, zástupkyňou župana BSK. Štátny tajomník potvrdil, že harmo-
nogram výstavby R7 sa dodrží, a bude sa stavať zo smeru od Dunajskej Stredy k Bajkalskej ulici v Bratislave (križovatka Ketelec). Žiadali sme 
dočasne zvýšený policajný dohľad, štátny tajomník prisľúbil, že našu požiadavku na plynulejšiu dopravu bude riešiť v spolupráci s ministrom 
vnútra. Pani vicežupanke boli opätovne zaslané všetky podklady a požiadavky na riešenie situácie na výjazde z obce Miloslavov, pričom aj ona 
prisľúbila pomoc.

V súvislosti so zmenami cestovných poriadkov autobusovej dopravy na obdobie roku 2015 

informujeme o novom cestovnom poriadku prímestskej linky Bratislava-Senec, ktorá prechádza 

obcou Miloslavov; zmena platí od 14.12.2014.

InformácIa o rokovaní po štrajku s obmedzením dopravy  
v pondelok 1.12.2014 v Dunajskej Lužnej

oznam 

SLoVaK LInES
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Ustanovujúce zasadnutie 
obecného zastupiteľstva 
obce miloslavov

27.novembra 2014 sa za účasti verejnosti konalo ustano-
vujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Miloslavov, 
ktoré viedol opätovne zvolený starosta obce Milan Baďanský. 
Predseda volebnej komisie Robert Pokorný najskôr oficiálne 
oznámil výsledky volieb do orgánov samosprávy obce a násled-
ne odovzdal starostovi a novozvoleným poslancov osvedčenie 
o zvolení. Starosta obce a všetci poslanci zložili sľub v zmys-
le zákona, čím sa oficiálne skončilo funkčné obdobie starostu 
a poslancov z minulého volebného obdobia a novozvolení po-
slanci a starosta sa ujali svojich mandátov. 

Programom tohto zasadnutia bolo najmä zriadenie komisií , 
voľba predsedov komisií a zaradenie poslancov do jednotlivých 
komisií. OZ schválilo zriadenie týchto komisií:
Komisia pre rozvoj obce: 
predseda Renáta Bačová, 
podpredseda pre finančnú sekciu Jarmila Grujbárová, 
podpredseda pre sekciu projektov Pavol Karaba, 
členovia z radov poslancov: Roman Horváth, Ľuboš Majer
Komisia pre školstvo a kultúru:
predseda Ľuboš Majer
Komisia pre sociálne záležitosti:
predseda Ladislav Bučík, 
člen z radov poslancov: Renáta Bačová
Komisia pre šport a verejný poriadok:
predseda Roman Horváth, 
podpredseda pre verejný poriadok Milan Matušek

Výsledky komunálnych volieb

Komisia pre posudzovanie verejného záujmu:
predseda Jarmila Grujbárová, 
členovia z radov poslancov: Roman Horváth, Renáta Bačová.

Ostatní členovia komisií z radov občanov budú zvolení na za-
sadnutí obecného zastupiteľstva v januári 2015 na základe návrhov 
predsedov komisií.

Ustanovujúce zasadnutie OZ schválilo vianočné poukážky pre 
občanov obce vo veku 65 rokov a viac vo výške 10,- EUR na občana 
a zaoberalo sa postupom prác na II. etape dostavby základnej školy 
v obci, ktorej kolaudácia je určená na deň: 29. 12. 2014. OZ sa v de-
cembri bude zaoberať ešte prerokovaním a schválením rozpočtu 
obce na rok 2015.

Účasť vo voľbách do orgánov samosprávy obce dňa 15.11.2014
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2 1627 951 58,45 913 96,00 941 98,94

Počty hlasov pre jednotlivých kandidátov na poslancov do obecného zastupiteľstva

Počet odovzdaných platných hlasov Poradie  
zvolených 
poslancov

Poradie 
náhradníkov 

poslancov

Číslo 
kand. kandidát  okrsok č.1 okrsok č.2 za obec

1 Ing. Renáta Bačová (SDKÚ-DS, KDH, SaS, MOST-HÍD, NOVA) 497 107 604 2.
2 Bc. Ladislav Bučík (SDKÚ-DS, KDH, SaS, MOST-HÍD, NOVA) 246 55 301 7.
3 Ing. Jarmila Grujbárová (SDKÚ-DS, KDH, SaS, MOST-HÍD, NOVA) 498 106 604 3.
4 Ing. Roman Horváth (SDKÚ-DS, KDH, SaS, MOST-HÍD, NOVA) 413 112 525 4.  
5 Peter Hroudný (SMER – SD, SDS, NaS-ns) 169 34 203  2.
6 Bc. Róbert Hudák (SNS) 215 51 266 1.
7 Ing. Pavol Karaba (SDKÚ-DS, KDH, SaS, MOST-HÍD, NOVA) 412 69 481 6.
8 Bc. Juraj Madleňák (SMER – SD, SDS, NaS-ns) 146 28 174  4.
9 Bc. Ľuboš Majer (SDKÚ-DS, KDH, SaS, MOST-HÍD, NOVA) 400 89 489 5.

10 Milan Matušek (SDKÚ-DS, KDH, SaS, MOST-HÍD, NOVA) 495 116 611 1.
11 Stanislav Oujezdský (SMER – SD, SDS, NaS-ns) 148 34 182  3.

Počty hlasov pre jednotlivých kandidátov na post starostu obce

Počet platných hlasov  
odovzdaných pre voľbu starostu

kandidát  na starostu okrsok č.1 okrsok č.2 za obec za obec v %

Milan Baďanský,  
SDKÚ-DS, KDH, SaS,  

MOST-HÍD, NOVA
644 160 804 85,44

Bc. Jaroslav Ferianček, 
SMER – SD, SDS, NaS-ns  124 13 137 14,55
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Rozmýšľali ste, prečo je obdobie konca roka, 
alebo lepšie – obdobie vianočných sviat-
kov medzi ľuďmi také populárne, že ľudia sú 
ochotní v tomto období všeličo nezvyčajné 
vykonať? V dávnejšej minulosti to bývalo pre-
to, že toto obdobie je obdobím veľkej zmeny 
vo vesmíre – a zmena slnovratu zanecháva 
značný vplyv aj na konaní ľudí. Patríme medzi 
ľudí, ktorí v tomto období očakávajú príchod 
Spasiteľa na zem (nie iba zmenu slnovratu...), 
hoci už dávno nie iba ako malého dieťaťa, ale 
obdobie Adventu je pre nás očakávaním jeho 
druhého príchodu. Pre židovské komunity je 

to napríklad obdobie sviatkov svetla... Pre 
väčšinu ľudí je to ale jednoducho obdobie voľ-
ných dní, kedy máme príležitosť stretávať sa 
ako rodiny, kedy máme možnosť športového 
vyžitia, alebo jednoducho možnosť oddychu. 
V celosvetovom dianí je to, zdá sa, obdobie 
mnohých zmien, ktoré často vedú k obavám 
a k nepokoju. Je to už taká zvyklosť, obdobie 
konca roka je aj obdobím hodnotenia a oča-
kávania čohosi nového, lepšieho... V našej 
krajine je to obdobie očakávania prosperity 
aj na lokálnej, miestnej úrovni a tak sa naozaj 
zdá, že prichádza obdobie zlomu. Ako očaká-

vame toto obdobie zlomu? Ako ho očakávam 
ja sám? Chcem sa podieľať na očakávaných 
zmenách k lepšiemu? Chcem prispieť k tomu, 
aby som spolu so svojou rodinou a so svojimi 
susedmi a známymi mohol prispieť k očakáva-
niu šťastia, radosti a pokoja? (To si ľudia že-
lajú práve v tomto predvianočnom období...)
Milí spoluobčania, z úprimného srdca vám 
prajeme skutočné šťastie, radosť a pokoj, a to 
nie iba v období okolo vianočných sviatkov.

Pavel Kopčok  
za Cirkevný zbor baptistov v Miloslavove

očakávanie zlomu

SVIaToČnÉ DUcHoVnÉ SLoVo

Zároveň Vás  
chceme pozvať  

na nasledujúce duchovné  
akcie v kostole Božieho 

Milosrdenstva v Miloslavove  
– Alžbetinom Dvore.

Predvianočná spoveď: 
21.12.2014 
(Štvrtá adventná nedeľa) 
15:00 – 18:00  
vysluhovanie 
sviatosti zmierenia

Program bohoslužieb:
24.12.2014  
(Vigília Narodenia Pána 
– Štedrý večer) 
24:00 – polnočná svätá omša

25.12.2014 
(Narodenie Pána 
– prikázaný sviatok) 
10:30 – svätá omša

26.12.2014 
(Sv. Štefana, prvého mučeníka) 
10:30 – svätá omša 

28.12.2014 
(Svätej rodiny – Ježiša, Márie  
a Jozefa) 
10:30 – svätá omša 
Popoludní bude  
koledovanie „Dobrej noviny“

31.12.2014 
(Sv. Silvestra I., pápeža) 
16:00 – svätá omša a ďakovná 
pobožnosť na konci roka

01.01.2015 
(Panny Márie Bohorodičky 
– prikázaný sviatok) 
10:30 – svätá omša 

Kontakt na farský úrad: 
tel: 02/ 459 80 131 
web: www.dunajskaluzna.fara.sk 
e-mail: farnostdl@dominikani.sk

Adventné obdobie, ktoré prežívame, je čas očakávania príchodu čohosi nové-
ho. Sú to vzácne chvíle, kedy sa rodičia spolu s deťmi pri zapálených sviečkach na 
adventnom venci spolu modlia a čítajú zo Svätého písma o veľkej nádeji, ktorú Boh 
prisľúbil vyvolenému národu Izraela. No je to aj spoločne strávený čas, keď v kozu-
be príjemne praská drevo a náš príbytok naplní sladká vôňa medovníkov. Advent 
je zároveň časom dlhých večerných rozhovorov a zamyslenia sa nad životom, ktorý 
v sebe stále obsahuje akúsi túžbu a čakanie na Niekoh, kto má prísť.

V spoločenstve Cirkvi je Adventné obdobie časom, ktorý v sebe nesie stále 
ľudské čakanie svojho oslobodenia od úzkosti a smrti a jestvovania bez zmyslu 
a preto aj večný odkaz na Boha a jeho rozhodnutie stretnúť sa s človekom na pôde 
jeho vlastných životných podmienok a osudov. No je to aj čas zamyslenia sa nad 
Božou vernosťou k nám, ktorá sa nám zjavila v jeho milovanom Synovi, Ježišovi 
Kristovi.

Adventné obdobie môžeme povedať, že je časom, v ktorom sa šíri svetlo. 
Možno aj s tým pocitom, ktorý v sebe skrývajú slová, vytesané na epitafe anglic-
kého konvertitu bl. Johna Henryho Newmana – “Ex umbris et imaginibus ad veri-
tatem” (Z tieňov a obrazov k pravde). Myšlienka blahoslaveného kardinála veľmi 
pekne vystihuje cestu obrátenia, ale aj úprimného hľadania, ktoré v sebe prináša 
Advent v kresťanskom ponímaní očakávania Parúzie.

V živote je vždy prítomné hľadanie svetla, ktoré by osvetlilo cestu života. Jed-
ného dňa v údolí rieky Jordán zaznel hlas Jána Krstiteľa o „sekere, ktorá je už pri-
ložená na korene stromov“ (Lk 3, 9) a o „ceste, ktorú treba pripraviť Pánovi“. (Iz 
40, 3; Mk 1, 3). A to len preto, lebo Boh sa rozhodol darovať svojmu ľudu nielen 
prisľúbenú zem, nielen nádherný chrám, nielen “posvätnú bázeň voči nemu”... 

Na konci – či skôr na počiatku – dejín vyvoleného národa Izraela stojí ten, 
ktorý prišiel povedať, že Boha nemožno uzatvoriť v jedinom chráme, že Boh nie 
je len Otcom jedného národa, že On nepotrebuje len množstvo krvavých obiet, že 
nejestvuje len život každodenných potrieb, ale že je tu aj rozmer hľadania a spoz-
návania hĺbky Jeho milosrdenstva, odpustenia a vzácneho daru milosti. 

Obraz Boha, ktorý v sebe Ježiš niesol, bol taký príťažlivý, že jeden z jeho uče-
níkov, ktorý poznal beznádej nášho sveta a tmu hľadania a pochybovania, mu jed-
ného dňa povie: „Pane a ku komu by sme išli, ty máš slová večného života“. (Jn 6, 
69). Tajomná cesta Svetla od Boha k človekovi pokračuje v živote Slova, ktoré sa 
vo vianočnej udalosti stalo Telom a prebývalo medzi nami. Tajomstvo Svetla, z kto-
rého sa postupe stáva jasný deň nie je teda ďaleko od nás. Veď On je Emmanuel 
(Boh s nami). Je žijúcou prítomnosťou v dare Eucharistie a pokračujúcim zázrakom 
pravej slobody a úprimnej lásky. 

Celý advent som sa tešil na ranné sväté omše tzv. roráty, ktoré majú neopa-

kovateľnú atmosféru umocnenú svetlom blikotajúcich sviec a radostného očaká-
vania. Aj preto sa opäť teším na Vianoce. Teším sa na ich krásne zvyky a tradície, 
ktoré sú tak blízke nášmu slovenskému ľudu. Podobne ako Izrael – dlho očakával 
príchod Mesiáša, aj my sme dlho čakali na apoštolov, ktorí by nám svojou misiou 
priniesli Slovo v reči ľudu. Boli to solúnski bratia sv. Cyril a sv. Metod, ktorí nám 
otvorili cestu poznania a kultúry západnej Európy.

V uplynulom roku sme si pripomenuli 450. výročie prvého zázraku na príhovor 
Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne a mnohí z nás putovali na toto milostivé 
miesto, aby prosili Boha o jeho požehnanie, odpustenie či už pre seba, alebo svo-
jich drahých. Nezabúdajme ani počas týchto dní na svoje korene a na dedičstvo, 
ktoré nám právom patrí!

Z tieňov a obrazov nás aj naši rodičia a starí rodičia postupne priviedli k pozna-
niu Pravdy, ktorá na seba vzala podobu betlehemského dieťaťa Ježiša. Stáročiami 
znejúca prosba i pozvanie všetkých kresťanov chce hlasne zaznieť aj počas týchto 
sviatočných dní:             (Marana tha! – Príď, Pane!) Nech táto prosba o svetlo 
a o návrat časov plných pokoja a zmierenia je určená aj pre tohoročný predvia-
nočný čas. 

Pretože mnohé tmy a obrazy má aj naša doba, nechajme v našich rodinách 
znovu zažiariť v plnom jase „pravé betlehemské Svetlo“ ktoré o sebe povedalo: Ja 
som prišiel na svet ako svetlo, aby nik, kto verí vo mňa, neostal vo temnote a tôni 
smrti (por. Jn 12, 36). Milí priatelia, v mene svojom i našej rehoľnej komunity Vám 
i Vašim rodinám vyprosujeme požehnané vianočné sviatky a celý nastávajúci rok 
plný Kristovho svetla.

P. Bruno Branislav Donoval, OP
kaplán
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Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný, na 
jeho pleciach spočinie kniežatstvo, 
jeho meno bude: Predivný radca, 
Mocný Boh, Otec večnosti, Knieža pokoja.“ 

 (Izaiáš 9. kapitola verš 5)

Milí čitatelia,
mám radosť, že sa k vám môžem prihovoriť aj 

cez môj príspevok v časopise obce Miloslavov. Je na 
to veľa dôvodov v predvianočnom čase. Svoju po-
zornosť som obrátila na význam rodiny počas sviat-
kov. Je veľa významných dôvodov, prečo by sme sa 
mali o rodinu zaujímať, rodinu zveľaďovať, a najmä 
v kresťanskom duchu vlastnú rodinu viesť. Počas 
roka sa pristavujeme pri troch výročných sviatkoch, 
ktoré majú veľký a najmä historický význam. Predo 
dvermi sú vianočné sviatky. V rodinách ich slávime 
rôzne. Jedno však máme spoločné – že sú to sviatky 
rodiny. Aj keď sú popretkávané rozličnými vplyvmi 
sekulárneho sveta, predsa sú to sviatky, ktoré nám 
hovoria o narodení Spasiteľa sveta, ktorý sa narodil 
v mestečku Betleheme, v jasličkách na slame. Na-
rodil sa pre každého, pre každú rodinu. Všetci radi 
prežívame ten čas, keď nás, členov rodiny, zavolá 
hlas mamičky – poďte, sadneme si k štedrovečer-
nému stolu, všetko je hotové. Stromček ozdobený, 
darčeky prichystané pod stromčekom, môže sa už 
začať spoločné stolovanie. Vtedy sa snažíme byť 
všetci doma v rodine pri svojich. V našom okolí sa 
tak deje, verím v každej rodine. Z niektorých rodín 
po večeri idú na polnočnú omšu. V našej evanjelic-
kej cirkvi a.v. sa schádzajú celé rodiny do chrámu 

Božieho na Štedrovečerné bohoslužby už pred ve-
čerou. Veľa vecí musí byť dovtedy, kým ideme do 
kostola, prichystaných. Po príchode z chrámu Bo-
žieho zasadne celá rodina s pokorou a modlitbou 
k stolu. Ten večer má svoje čaro a veľkú hodnotu. 
Aby sme čaro večera a vianočných dní nerušili, 
máme sa pripraviť a naladiť svoje srdce tak, aby 
v ňom bolo dostatok lásky aspoň pre tých, s ktorý-
mi práve sme. Čaro lásky, to nie je len exkluzívny 
darček pod stromčekom. Spomínam si, ako som raz 
dostala od jedného dieťaťa na náboženstve papie-
rik, na ktorom bol adventný motív, ktorý sme práve 
tvorili. Pod tým motívom bola jedna veta: „Ó, Božie 
dieťa, príď!“ V tej chvíli som počula vo svojej duši 
hlahol zvonov kostola. Odvtedy, nech príde čokoľvek 
v živote, keď dostanem od hocikoho nevšedný dar, 
vždy počujem v srdci vyzváňať zvony. Počuť hlahol 
zvonov cez vianočné sviatky je veľká vec. Znamená 
to hlboko prežiť význam toho, čím sme boli obda-
rovaní a spoznávať Toho, kto nás obdarúva. V spo-
mienkach na svoje detstvo sa dokážem aj dnes vo 
veku už starej mamy inštinktívne vžiť do duše detí. 
Dôraznejšie vnímam aj hore citovaný staro zmluvný 
text z proroka Izaiáša, ktorý predpovedá narodenie 
Božieho Syna. To dieťa prinieslo ľudstvu nový vek, to 
dieťa zmenilo svet, ešte nie všetkých, ale rozhodne 
tých, ktorí mu odovzdali svoj život. To dieťa, o kto-

rom píše prorok, je Syn Boží, Ježiš Kristus. Boh prijal 
podobu dieťaťa a tak sa k nám priblížil vo svojom 
Synovi. Preto sa k nám Boh v danom dieťati sklo-
nil, aby sme aj my od útleho detstva boli Predivným 
radcom vedení a dovolili aj našim deťom, aby ich 
viedol a sprevádzal v ich živote narodený Mesiáš. 
Deti cez vianočné slávnosti rady spievajú najmä dve 
známe piesne: „Čas radosti, veselosti...“ a „Narodil 
sa Kristus Pán...“ Pridajme sa k deťom a spievajme 
aj my dospelí s nimi, aby sme cez Vianoce prežívali 
spolu radosť v rodinách v istote vyznania, že sme 
ľudia sviatkov a ľudia radosti. No a povedzte, kto 
by sa na sviatky netešil? Zahoďme od seba zbytoč-
né starosti, zbavme sa mrzutosti, nech deti vidia 
aspoň na Vianoce pri rodičoch veselosť a úprimnú 
radosť, zaslúžia si to. A to aj z dôvodu, že sme v 
rodinách všetci spolu. Ak nie je rodič pokojný a ve-
selý, to vyvoláva u detí úzkosť a nepokoj, i keď ich 
intenzívne milujeme. Pokoj a veselosť, to je rovnica 
emócií, myšlienok, ideí. Ale je to aj otázka viery v 
život, lebo kto prijal od Boha dar viery, nemôže byť 
predsa pesimista. Keď teda Vianoce prichádzajú – 
vložme do nich veselosť, radosť i pokoj, a to veľmi 
úprimne. Dbajme aj o to, aby každý sviatok v rodine 
bol duchovnou chvíľou, ktorá dáva životnú nádej do 
budúcnosti, každému, kto do patričnej rodiny patrí. 
Nádej do budúcnosti aj po sviatkoch potrebujeme 
všetci, veľkí i malí, mladí aj starí. Je veľmi dôležité, 
aby sa každý člen rodiny cítil medzi svojimi, nie „ako 
doma“, ale „naozaj doma“. Dôležité je pre každého 
človeka prežiť Vianoce ako sviatky rodiny. A keďže 
sú v našom okolí predsa len rodiny rôznorodé, via-
nočná atmosféra, obrazy a gestá sviatkov prinášajú 
posolstvo, ktoré zohrieva ľudskú dušu. Ďakujeme 
Pánu Bohu, že môžeme byť spolu. Spolu robíme nie-
čo výnimočné a príjemné pre každého člena v rodi-
ne. Deti sú stredobodom pozornosti aj cez sviatky. 
Pre každé dieťa je veľkou stratou, ak nemá možnosť 
tešiť sa a mať radosť aj zo symbolických významov. 
Cez Vianoce je okolo nás veľmi veľa symboliky. Vší-
majme si ju. Cez Vianoce sa nám objaví aj zriedkavá 
príležitosť, pri ktorej sa tak trocha uvoľnia aj dospelí 
a ukážu inú tvár. Prežívame rýchle tempo života, 
veľa ľudí je psychicky unavených, vyčerpaných. Na-
pokon, každodenný život je namáhavý. Preto sú tu 
sviatky, ktoré ten život môžu urobiť radostnejším. 
Keby sme chodili s otvorenými očami, ktoré si vší-
majú okolie, aj vy by ste postrehli čo ja. Akoby sa 
spomedzi ľudí vytrácala úprimná radosť, málokoho 
som v poslednej dobe počula sa zasmiať od srdca. 

Milí čitatelia, drahí priatelia, urobme všetko 
preto, nakoľko je na nás, aby prichádzajúce sviatky 
vianočné boli silnou duchovnou chvíľou, zázračnou 
a vzácnou pre všetkých v rodine, lebo je to aj život-
ná nádej do budúcnosti. Na Vianoce bude zniesť vo 
všetkých chrámoch to staré Evanjelium o narodení 
Božieho dieťaťa. Preto sú deti v rodinách počas Via-

noc stredobodom láskavej pozornosti. Deti potrebu-
jú mať istotu v rodine, tak ako ju máme mať aj my 
dospelí v Bohu.

Vianoce sú predo dvermi, želám vám, ktorí 
čítate tieto riadky, aby pre vás boli tohoročné Via-
noce chvíľami láskavého tepla, kontaktu verbálnej 
komunikácie aj komunikácie citov. Posilní to putá 
medzi rodičmi aj deťmi. Prichádzajúce sviatky by 
mali byť príležitosťou veľkého zmierenia. Je veľa ro-
dín v našom okolí, kde je tento deficit zjavný. Tento 
deficit by mohol mnohým pomôcť odstrániť naprík-
lad Zázrak jedného dňa. Ten zázrak môže prísť aj 
cez tohoročné Vianoce. Deti zvyknú písať Ježiškovi. 
Jedno dieťa napísalo na lístočku tieto slová: !Drahý 
Ježiško, na Vianoce chcem výkonný počítač a dobré-
ho otecka...“. Starší chlapec, polosirota napísal list 
svojmu ockovi: „Drahý ocko, netráp sa, čo mi po-
daruješ na Vianoce. Chcel by som, aby si ostal celý 
deň so mnou.“ Skutočný zázrak Vianoc, okrem jeho 
preveľkého náboženského významu, je zázrak det-
ského myslenia, ktoré chce veriť za každú cenu, že 
jestvuje aspoň jeden deň v roku, keď sa môže znova 
stvoriť čarovný svet, vrátiť stratený raj a splniť jeden 
sen, na ktorom ľudskej bytostí záleží. Pochopila som 
prácou s deťmi, prečo deti chcú veriť nadprirodze-
nému rozmeru. Je to aj preto, aby mohli čeliť krutej 
realite, ktorá je okolo nás a im sa často javí ako hro-
zivá. Vianoce, sviatky narodenia Božieho dieťaťa sú 
pre kresťanské rodiny vzácnym časom milosti. Majú 
mnoho prívlastkov. Ten sviatočný čas nám dovoľuje 
intenzívne žiť a sláviť význam náboženského živo-
ta, význam očakávania, bdenia, schopnosť dávať 
aj prijímať radosť, dobrotu a vzájomnú blízkosť. 
Náboženský zmysel týchto citov „sa vteľuje“ do 
rodinného života a v detských srdciach ostáva ne-
zmazateľným. Bola by som veľmi nešťastná, keby sa 
mi vymazali z duše spomienky na sviatky z detstva 
v kruhu našej rodiny. Preto milí rodičia, urobte všet-
ko preto, aby sme slávili vianočné tajomstvo prícho-
du narodeného Spasiteľa v presvedčení, že Ježiš sa 
narodil, aby sme žili s Ním, Ježiš sa narodil, aby bý-
val s nami v našich rodinách, nielen v našom okolí, 
ale na celom svete.

 Elena Ružeková,  
evanjelická farárka

Zázrak jedného dňa...

Oznam o službách Božích počas adventu, Vianoc a novoročného obdobia:

21. 12. 2014 – 4. adventná nedeľa, služby Božie s Večerou Pánovou  o 10 h.
24. 12. 2014 – Štedrý večer, služby Božie s programom detí  o 16.30 h.
25. 12. 2014 – 1. sviatok Vianočný, služby Božie, vystúpenie spevokolu  o 10 h.
26. 12. 2014 – 2. sviatok Vianočný, služby Božie s Večerou Pánovou  o 10 h.
28. 12. 2014 – Nedeľa po Vianociach, služby Božie  o 10 h.
31. 12. 2014 – Silvester, Závierka občianskeho roka, služby Božie  o 16.30 h.
01. 01. 2015 – Nový rok, služby Božie o 10 h.
04. 01. 2015 – nedeľa po Novom roku, služby Božie o 10 h.
06. 01. 2015 – Zjavenie Krista Pána, služby Božie o 10 h.
11. 01. 2015 – Nedeľa po Zjavení aj ďalšie nedele služby Božie o 10 h.
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Vianočné betlehemy – tradícia a súčasnosť
Prichádza vianočný čas a na naše zmysly 

pôsobí omračujúca ponuka lákadiel, melódií 
či obrazov. Všetky sa snažia vyvolať atmosfé-
ru najkrajších sviatkov v roku, všetky určitým 
spôsobom oživujú a otvárajú dvere dovnútra 
duše človeka, Nič ale nič tak pekne neilustru-
je slávny príbeh narodenia Ježiša Krista ako 
tradícia stavania betlehemov ako vizuálneho 
zobrazenia tejto udalosti. Súvisí to s teologic-
kým učením, ktoré vychádza zo samotného 
symbolického významu betlehemu a jeho 
schopnosti sprítomniť príbeh narodenia Ježiša 
Krista. Je symbolom viery, ale aj pripomienkou 
modernému človeku, že Ježiško sa rodí v srd-
ciach všetkých ľudí rôznej farby pleti.

Začiatky tradície betlehemov
Za zakladateľa tradície vianočných betle-

hemov sa považuje sv. František z Assisi, kto-
rý v predvečer Božieho narodenia v roku 
1223 inštaloval scénu narodenia Ježiša Krista 
v lesnej jaskyni pri dedinke Greccio v Umbrii 
(Taliansko). V súlade s ustanoveniami Trident-
ského koncilu (1545 – 1563) sa rády jezuitov 
a františkánov pokúsili oživiť scény z Ježišov-
ho života, najmä prostredníctvom vianočných 
scénických duchovných hier a veľkonočných 
pašií. Škatuľky s biblickými vyobrazeniami boli 
umiestňované v kostoloch a čoskoro sa stali 
populárnymi aj v šľachtických kruhoch. Prvé 
písomne doložené jasličky postavili jezuiti vo 
svojom kolégiu v Coimbre (Portugalsko) v roku 

1560. O dva roky neskôr bol v kostole praž-
ských jezuitov nainštalovaný vianočný výjav, 
ktorý je považovaný za prvý betlehem v mo-
dernom ponímaní. Tvorcovia betlehemov sa 
nechali inšpirovať vyobrazeniami narodenia 
Ježiša na gotických maľovaných oltároch a re-
liéfoch v jednotlivých chrámoch. Medzi naj-
známejšie betlehemy až do súčasnosti patria 
neapolské jasličky vychádzajúce z tradícií ta-
lianskej Commedia dell’Arte. Scéna Kristovho 
narodenia bývala zasadená do talianskych ulíc 

či trhov, takže sa pomaly stávala vedľajšou 
až zanedbateľnou v porovnaní s rozmanitými 
výjavmi z každodenného života Neapolčanov. 
V období baroka sa neapolskými betlehema-
mi inšpirovali aj betlehemy v Rakúsku a juž-
nom Nemecku (v Bavorsku a Švábsku). Tvor-
ba betlehemov postupne prenikla do ďalších 
európskych krajín – Španielska, Francúzska, 
ostatných nemecky hovoriacich krajín, Poľska 
i Uhorska, teda aj na územie Slovenska. Až do 
rozšírenia vianočných stromčekov v 19. sto-
ročí boli betlehemy ústredným symbolom 
Vianoc. Najväčší rozmach zažívajú betlehemy 
na začiatku 20.storočia, kedy sa nejaká forma 
betlehemu našla v každej domácnosti. V sú-
časnosti je výroba a používanie betlehemov 
súčasťou tradície aj v iných krajinách mimo 
Európy – najmä v Južnej Amerike a subsahar-
skej Afrike.

Ústredné postavy v betleheme
Betlehem predstavoval celý rad podo-

benstiev a musel obsahovať záväzné scény, 
ktoré tvorcovia prísne dodržiavali. Ústrednými 
postavami boli Panna Mária, Svätý Jozef a Je-
žiško. Panna Mária sa v betlehemoch obvykle 
umiestňuje na ľavej strane (z pohľadu diváka), 
teda na tzv. evanjeliovej strane, neďaleko pas-
tierov s ovčími stádami. Vedľa nej sa nachádza 
osol – symbol judaizmu, kým vôl je symbol po-
hanstva a Ježiško kresťanstva, ktoré vychádza 
zo židovsko-pohanských tradícií a víťazí nad 
nimi. Postava Panny Márie je stelesnením ma-
terstva, ochrany a lásky. Jej symbolickými far-
bami sú biela (symbol čistoty), červená (sym-
bol lásky a božstva) a modrá (symbol vernosti 
a Krista). Figúrka Ježiška je najmenšia v celom 
betleheme, zato je ústrednou postavou, okolo 
ktorej sú rozostavené všetky ostatné figúrky. 
Neraz leží v jasličkách s rozpaženými rukami, 
čo je znak žehnania, ale aj všeobjímajúce ges-
to a náznak neskoršieho osudu Božieho syna 
– jeho ukrižovania.

Dnes sa betlehemy vyrezávajú a zhotovujú 
z najrozličnejších materiálov, napríklad z dre-
va, sadry, keramiky, kukuričného šúpolia, pa-
piera, skla, marcipánu a iných materiálov a sú 
v rôznych veľkostiach. Možno ich vidieť nielen 
v kostoloch, ale aj vo výkladoch obchodov, na 
výstavách i verejných priestranstvách a men-
šie betlehemy zdobia domácnosti veriacich. 
Pri jasličkách a betlehemoch v kostoloch sa na 
mnohých miestach konajú 25. alebo 26. de-
cembra jasličkové pobožnosti pre deti a rodiny. 
S jasličkami v rukách chodievali koledníci zves-
tovať narodenie Ježiška a vinšovať do rodín.

Betlehemy v Čechách a na Slovensku
Azda v nijakej inej krajine sa však tradícia 

betlehemov nerozvinula tak, ako práve v Če-
chách a na Slovensku. Práve ľudovej tvorivosti 
možno pričítať fakt, že ľudoví rezbári zaľudnili 
kompozície betlehemov mnohými postavič-
kami, znázorňujúcimi život, prácu i zábavu 
bežného ľudu. Prekvapujúco, význam sym-
bolu jasličiek to nijako nezmenšilo, naopak, 
zdôraznilo význam Božieho zrodenia ako ús-
tredného motívu celého ľudského života. 

Prvý veľký a zároveň najznámejší betle-
hem v Čechách je tzv. Třebechovický betlém, 
nádherné dielo, vytvorené Josefom Proboš-
tom, Josefom Kapuciánom a Josefom Frimlom 
v rokoch 1886 až 1926. Obsahuje 351 postavi-
čiek, z ktorých sa až 200 pohybuje. Dielo je ná-
rodnou kultúrnou pamiatkou a na Svetovej vý-
stave v Montreali v roku 1967 si tento skvost 
prezrelo 8 miliónov návštevníkov. V súčasnosti 
je umiestnený v Třebechovickom múzeu bet-
lehemov.

Krýzove jasličky – najväčší ľudový mecha-
nický betlehem na svete, ktorý je zapísaný 
v Guinnessovej knihe rekordov, patrí k naj-
navštevovanejším expozíciám múzea v Jin-
dřichovom Hradci. Veľkolepý betlehem, ktorý 
jeho tvorca, jindřichohradecký pančuchársky 
majster Tomáš Krýza, vytváral viac ako šesť-
desiat rokov. Jasličky obsahujú 1398 figúrok 
ľudí a zvierat, z ktorých sa 133 postavičiek 
aj pohybuje. Figúrky sú vyrobené z kašírova-
cej hmoty a z dreva. Pôvodný mechanizmus, 
ktorý bol spočiatku poháňaný ručne, rozvádza 
pohyb z jediného elektromotora.
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 A teraz poďme na Slovensko: 
Najznámejší betlehem na Slovensku – Slovenský betlehem v Ra-

jeckej Lesnej vytvoril majster Jozef Pekara, ktorý začal na tomto diele 
pracovať v roku 1980. Majster sa v roku 1980 púšťa do výroby diela, 
ktoré je odkazom veriaceho človeka, obdivovateľa krás Slovenska, rez-
bára a konštruktéra. Začal sa rodiť Slovenský betlehem. Vznikal pätnásť 
rokov, je na ňom umiestnených vyše 300 postáv, z ktorých sa asi polovi-
ca pohybuje a je umiestnený v Dome Božieho milosrdenstva ( používa 
sa však aj pomenovanie Dom Božieho narodenia) v Rajeckej Lesnej, 
kde je dielo inštalované. Nádherná expozícia nezobrazuje iba Kristovo 
narodenie, ale aj dejiny slovenského národa. Betlehem je zapracovaný 
do scenérie najvýznamnejších slovenských pamiatok, je tu stvárnený 
bežný život aj pracovné činnosti slovenského ľudu v minulosti.

Banskoštiavnický betlehem v Banskej Štiavnici - sa zaraďuje medzi 
najväčšie drevené, pohyblivé betlehemy na Slovenku. Zobrazuje vývoj, 
históriu a tradície jedného z najkrajších miest na Slovensku – Banskej 
Štiavnice v rezbárskej podobe. Autorom „Banskoštiavnického betlehe-
mu“ je Ing. arch. Peter Chovan (nar. 1969) rodák z dedinky Dekýš žijúci 
v Banskej Štiavnici. Súčasné rozmery Banskoštiavnického betlehemu sú 
cca dl. 21 m, šír. 2,5 m a výš. 3 m. Obsahuje cca 800 postavičiek z toho 
asi 400 je pohyblivých. Drevorezba „Banskoštiavnického betlehemu“ je 
celá venovaná baníctvu - základ tvoria permoníci, ako vládcovia pod-
zemia a historický erb mesta, nad ktorými sa nachádzajú spôsoby stre-
dovekého dobývania zlata a striebra – podľa historických dokumentov 
„12 kníh o baníctve a hutníctve“ od stredovekého učenca G. Agricolu.

 Z množstva ďalších prekrásnych slovenský diel, čerpajúcich z hl-
bokej studnice slovenského rezbárstva je nutné spomenúť aspoň Ter-
chovský betlehem – pastorále z terchovského života z lipového dreva 

– spoločné dielo slávnych terchovských rezbárov. Dielo je umiestnené 
v miestnom kostole sv. Cyrila a Metoda. 

Oplatí sa ísť pozrieť aj na pravdepodobne najkrajší betlehem v hlav-
nom meste, ktorý nájdu návštevníci vo Farskom kostole Najsvätejšej 
Trojice v centre mesta. Na unikátne rezbárske dielo sú každý deň zve-
davé stovky ľudí. 

V košickom seminárnom Kostole sv. Karola Bartolomejského majú 
počas vianočných sviatkov až dva betlehemy. Okrem klasického, ktorý 
je pri vchode do kostola, zaujme aj druhý. Ten je súčasťou najväčšieho 
vyrezávaného svätého ruženca na Slovensku. František Estočin tvoril 
ruženec z lipového dreva tri roky, má šírku 4 metre a výšku 3 metre a je 
tam 180 rôznych figúrok. Košický betlehem pripomína ružencové zasta-

venie „Ktorého si, Panna, v Betleheme porodila“. 
A nakoniec najväčší a najmenší betlehem na 

Slovensku: 
Obrí betlehem majú v Novom Meste nad Vá-

hom. V roku 2011 ho zapísali do Slovenskej kni-
hy rekordov ako Najväčší betlehem na Sloven-
sku. Viaceré postavy majú až dva metre. „Prvý 
ročník sme robili biblické postavy. Spolu s Ježiš-
kom ich bolo šesť. Potom sa betlehem rozrastal. 
Najmenšie sú ovečky, ktoré majú 30 centimetrov. 
Najvyššia postava však má cez dva metre. Najťaž-
šia váži 380 kilogramov,“ povedal sochár Franti-
šek Bolebruch, ktorý vytvoril väčšinu postáv.

V kaštieli v Radoli pri Kysuckom Novom Meste bola sprístupnená výstava Betlehemy ako ich 
nepoznáme. Je na nej vystavených 538 betlehemov od miniatúrnych rozmerov, ktoré vyhotovil 
za 11 rokov výtvarník Jozef Práznovský. Tiež sa medzi nimi nachádza najmenší betlehem na 
svete, ktorý má rozmery 6 krát 6 milimetrov. 

Zozbieral a spracoval: Ing. Pavol Karaba

Zdroje: www.betlehem.sk, www.terchova.sk, www.e-kysuce.sk a iné
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Jednota dôchodcov v akcii  

TOP 12 vianočných rekordov 

Vianoce sa nezadržateľne blížia a okrem iného, sú aj príležitosťou na vytvára-
nie unikátnych svetových rekordov.
* NAJväčší vianočný darček darovali Fran  cúzi Američanom v roku 1886. 

Ide o majestátnu Sochu slobody, ktorá symbolizuje priateľstvo a pomoc, 
ktorú Francúzsko poskytlo americkým osadníkom v boji za nezávislosť od 
Británie v roku 1776. Socha slobody meria 93 metrov a váži až 205 ton.

 * NAJväčšiu vianočnú sušienku vyrobili rodičia pre svoje deti vo Veľkej Bri-
tánii. Mala priemer 4 metre a dĺžku 63 metrov. Tento rekord z roku 2001 
doposiaľ nik neprekonal.

 * NAJväčší vianočný obchod môžete navštíviť v štáte Michigan. Jeho rozlo-
hu možno prirovnať k veľkosti šiestich futbalových ihrísk a každoročne ho 
zaplní až 50 000 rôznych vianočných darčekov.

 * NAJcennejší vianočný pozdrav bol vydra žený za 20 tisíc libier (približne 
22 500 Eur). Vzácnu pohľadnicu napísal Sir Henry Cole pre svoju babičku 
v roku 1843.

 * NAJmenší betlehem sa vmestil do škrupinky pistácie a bol vymodelovaný 
z perníkového cesta.

 * NAJväčší betlehem pozostával z päťde siatich figúr v životnej veľkosti.

 * Titul NAJmenší darček prináleží malič kému opálu o rozmere 1 x 1 mm, pre 
ktorý bola na mieru vyrobená i škatuľka, zabalená do hodvábneho papiera 
s ozdobnými stužkami.

 * Počtom NAJväčšej skupiny koledníkov sa môže popýšiť Južná Karolína. 
Pred miestnu univerzitu si ich prišlo zaspievať až 7 514.

* NAJväčšia koncentrácia Santa Clausov bola zaznamenaná v roku 2007 
v Severnom Írsku. V tematických kostýmoch sem prišlo až 13 tisíc ľudí.

 * NAJväčší vianočný stromček bol postavený v Brazílii. Tento 85 metrov 
vysoký skvost ste mohli zbadať už zo vzdialenosti 52 kilometrov. Postaralo 
sa o to až 1600 kusov blikajúcich svetielok a obrovská svietiaca hviezda na 
vrchole stromu.

 * NAJväčší adventný kalendár postavili na londýnskej stanici Pancras station. 
Jeho rozmery boli skutočne nevídané, napokon uznajte sami: výška 71 me-
trov a dĺžka 23 metrov.

 * Vlastníkom NAJstaršieho vianočného stromčeku je istý Angličan. Tento, len 
30 centimetrový symbol Vianoc, kúpila ešte jeho prateta, v roku 1886. 

 Zdroj: www.zoznam.sk 

Napriek tomu, že sa naše akcie viac – 
menej každoročne opakujú, tí optimistic-
ky naladení sa na každú akciu tešia.

Pesimisti konštatujú – však to sme 
mali aj vlani. Od jesene, keď sme boli na 
rekreácii, kde sa odrekreovalo vo dvoch 
skupinách 74 ľudí, sa toho však udialo 
dosť.

Pekné posedenie, na ktoré chodíme 
radi je „Mesiac úcty k starším“ organizo-

Máme za sebou ôsmu a doteraz najúspešnejšiu sezónu v našom múzeu. Za-
čala 26. marca 2014 návštevou 55 žiakov a pedagógov zo Základnej školy v Ha-
muliakove a skončila dňa 26. októbra 2014. Počas 74 prevádzkových dní bránou 
múzea prešlo 1222 návštevníkov ( priemer na jeden deň bol 16,5 návštevníka), čo 
je najvyšší počet v doterajšej existencii múzea. Potvrdzuje nám to aj nasledovná 
tabuľka:

Rok 2011 2012 2013 2014
Návštevnosť 805 636 1034 1222
Príjem 209,38€ 275,40€ 294€ 614,50€

 K zvýšeniu návštevnosti prispela zlepšená propagácia cestou oslovenia zák-
ladných a stredných škôl v našom regióne. Tu chcem poďakovať za spoluprácu 
pani Kvetke Jašurovej, pracovníčke tunajšieho obecného úradu. Výsledkom boli 
návštevy žiakov a študentov zo škôl: ZŠ Račianska, ZŠ Kráľová pri Senci, ŽŠ Senec, 
ZŠ Miloslavov, MŠ Tomášov, MŠ Miloslavov, Denný tábor Senec, Denný tábor Mi-
loslavov, Liečebno – výchovné sanatórium Čakany a aj Klub dôchodcov z Mostu 
pri Bratislave.

 Exponáty v našom múzeu zhliadli aj návštevníci z Nemecka, Belgicka, Švaj-
čiarska, Španielska, Česka a Srbska, odkiaľ prišla 35 členná delegácia v rámci nad-
viazania kultúrnej spolupráce medzi mestom Stará Pazova a našim regiónom.

 V múzeu v tomto roku okrem už existujúcej výstavy „Premeny našej obce vo 
fotografii“ bola inštalovaná aj nová výstava „ Lyžičky zo slávnych parníkov“, ako aj 
výstava náprstkov. Ku koncu sezóny pribudla aj nástenná „Chronológia panovníkov 
našich dejín“, od kupca Sama (rok 623) po Karola IV. ( r. 1918 – rozpad a zánik 
Habsburskej monarchie) a prezidentov od T. G. Masaryka po Andreja Kisku.

 Ako veľké plus možno hodnotiť, že súčasťou rôznych rodinných osláv našich 
občanom sa stáva aj návšteva nášho múzea s odborným výkladom lektora.

múzeum = remeselný dvor  informuje
 A ozveny návštevníkov ? Zo zápisov v Knihe návštev vyberáme:
– Konečne aj deti našej obce sa dozvedeli viac o jej histórii. Máme krásny 

zážitok.
–  Veľká vďaka za príjemné chvíle strávené vo vašom múzeu.
– Pri prehliadke exponátov sme si spomenuli na našu mladosť a život 

našich rodičov. Ďakujeme.
– Ďakujeme za odborné slovo, ktoré nám veľmi pomôže pri príprave pro-

jektu o budove Remeselného dvora
– Srdečne ďakujeme za pútavé rozprávanie o sv. Alžbete a jej osude.
– Veľmi pekné a bohato vybavené múzeum a ochotný prístup. Bodaj by 

bolo takýchto projektov a ľudí čím viac. Vďaka.
– Klub dôchodcov v Moste pri Bratislave ďakuje za krásnu prehliadku 

a zaujímavý výklad. Želáme veľa vďačných návštevníkov.
– Veľmi pekná myšlienka. Krásny Remeselný dvor v našej krásnej obci.
– Múzeum bolo veľmi zaujímavé, pretože mi umožnilo poznať viac kultú-

ru a tradície na Slovensku, priblížilo mi neznámu kultúru, keďže som zo 
Španielska (preklad originálneho zápisu).

– Ďakujeme za krásne strávené dopoludnie u Vás v múzeu. Určite sa sem 
vrátime ešte raz.

– Sme radi, že sme sa sem k Vám dostali a úplne sme sa cítili krásne ako 
doma. V tomto múzeu sme si všetko pozreli a sme si pospomínali ako 
je to i u nás a je to rarita, ktorú si teba vážiť naozaj a nedovoliť , aby sa 
to pominulo a zabudlo. Proste bolo to veľmi pekné a užitočné (pred-
sedníčka Združenia pazovských žien p. Horvátová).

A čo pre budúcnosť? S potešením konštatujem, že v programe Obecného 
zastupiteľstva v Miloslavove na roky 2014 – 2018 je ako úloha podpora návštev-
nosti v Remeselnom dvore a realizácia podujatí a výstav.

Kamil Badač, lektor múzea

 

vané obecným úradom.
Na jeseň sa stretávame na „guláš 

párty“, kde nám pani MUDr. Cymbalo-
vá robí prednášku na rôzne témy. Tohto 
roku bola prednáška na tému cukrovka. 
Zároveň sme oceňovali 13 jubilantov. 
Každý dostal kvet a balíček s ovocím.

Dobrou akciou je cyklotúra do Ha-
muliakova, ktorej sa zúčastňujú aj celé 
rodiny s deťmi. Vyvrcholením tohtoroč-
nej aktivity členov jednoty sú „Vianoč-
né trhy“, kde predávame varené a su-

rové kvalitné domáce víno a výborný 
guláš. 

Verím, že aj v roku 2015 budeme 
s nadšením organizovať a zúčastňovať 
sa všetkých akcií.

Všetkým členom a priaznivcom Jed-
noty dôchodcov prajem pekné Viano-
ce prežité v kruhu najblžších a do roka 
2015 veľa zdravia, optimizmu a pohody.

Eleonóra Strnisková
podpredsedníčka JD
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Kvapka lásky je viac ako vodopád zlata  
Každý človek je odlišný, starostlivo a dôkladne 
stvorený, jedinečne obdarený. Musíte však s 
ním stráviť čas, aby ste to zistili a spoznali ho. 
Mnohí ľudia prejdú okolo nás nepovšimnutí a 
nedocenení, pretože nikto si nenašiel čas byť s 
nimi a obdivovať ich jedinečnosť. Verím, že na 
svete je viac dobrých ľudí ako zlých a možno 
preto mám šťastie a česť spoznávať výnimoč-
ných ľudí. Jednou z nich je aj naša spoluob-
čianka pani Edita Matusová. 
Túto jedinečnú a skromnú dámu som si začala 
všímať, keď pre naše detičky zo škôlky začala 
šiť krásne edukačné pomôcky, hračky, rozpráv-
kové postavičky, ale aj darčeky, ktoré predá-
vame na Vianočných trhoch a zisk z ktorých 

každoročne poteší detičky z Materskej školy 
Miloslavov. 
Na otázku, čo sme dlžní za hodiny a hodiny 
presedené pri šijacom stroji, pani Editka vždy 
odpovedá rovnakou krátkou odpoveďou: Nič.
Pani Editka je tichučká, skromná dáma s veľ-
kým srdcom, ktorá síce veľa nenarozpráva, ale 
veľmi veľa urobí. V tomto predvianočnom čase 
sme ju navštívili, aby sme sa s ňou porozprá-
vali.
Prezradíte nám niečo sebe pre tých, ktorí Vás 
nepoznajú? 
Pochádzam z Jahodnej. Je to dedinka v okre-
se Dunajskej Stredy a tam som sa aj narodila. 
Do Miloslavova sme prišli bývať s manželom a 

mesačnou dcérkou Aniko v roku 1968. Ďalšie 
tri deti (Editka, Jožko a Monika) sa už narodili 
tu, v Miloslavove. 
Som síce vyučená ako poľnohospodárska la-
borantka, ale kvôli deťom som si nemohla 
dovoliť cestovať každý deň, preto som sa za-
mestnala v družstve ako skladníčka. Po všet-
kých tých reformách, keď zrušili družstvo, 
zamestnala som sa v nemocnici. Po 6 rokoch 
som však ochorela a odvtedy som na invalid-
nom dôchodku doma.
Ako ste sa dostali teda k šitiu, keď nie ste vy-
učenou krajčírkou? 
Nie som vyučená krajčírka, ale keď boli deti 
malé, tak som im sila všetko možné. Šitie ma 
jednak bavilo a jednak som šila aj kvôli tomu, 
že sme mali málo peňazí. V tom čase sme sta-
vali dom, tak sme sa nemohli so štyrmi deťmi 
rozhadzovať.
Pre škôlku šijete všetko zadarmo, dokonca ani 
za materiál si nechcete zobrať finančné pros-
triedky. Máte snáď sponzora na látky? :)
Nemám sponzora, ale veľa materiálu mi dáva-
jú sestry a tiež známi. Keď má niekto zvyškové 
látky, či dokonca aj oblečenie, ktoré už nenosí, 
prinesie ich mne a ja to všetko zužitkujem. 
Čo najradšej šijete? 

Čo príde, všetko .. čo je potrebné, prešívam, 
zašívam ...
Pre škôlku ste okrem rôznych pekných vecí, 
ktoré sa predávali na Vianočných trhoch ušili 
aj edukačné pomôcky pre deti. Ušili ste takz-
vaný „padák“, skákacie vrece, veľkú kocku s 
číslami a strom, ktorý má ovocie pripevnené 
na zapínanie, šnúrovanie, suchý zips .. Všet-
ky pomôcky pomáhajú deťom rozvíjať jemnú 
motoriku ako aj hravou formou spoznávať 
čísla. Odkiaľ čerpáte inšpiráciu? 
Inšpiruje ma dcéra, ktorá je učiteľkou v Mater-
skej škôlke v časti Alžbetin Dvor (pani učiteľka 
Monika). Ona mi zaobstarala aj knihy, podľa 
ktorých tiež šijem, niečo si dotváram aj vlast-

nou fantáziou a často konzultujem s dcérou, 
ktorá presne vie, čo deti poteší a čo potrebujú. 
Čiže šijem pre škôlku na mieru  

Šijete aj pre svoju rodinu, alebo iba deťom do 
škôlky? 
Šijem aj pre naše deti, ale skôr prešívam a 
opravujem. 
Neuvažovali ste nad tým, že by ste si šitím 
mohli prilepšiť na dôchodku a nerobiť túto 
prácu iba dobrovoľne a zadarmo? 
Nie. Nad tým som nikdy nerozmýšľala. Ja to 
rada urobím, aj cudzím, ak ma poprosia, bez 
toho, aby som si pýtala financie. 
Ako budete tráviť Vianoce? 
Vianoce budem tráviť doma v kruhu svojej ro-

diny. Mám veľkú rodinu, chvála Bohu, tak nám 
bude veselo. 
Pečiete tak dobre ako šijete? 
Voľakedy som veľmi veľa piekla, ale teraz mám 
nevestu a dospelé dcéry, veľké vnučky, tak ony 
mi napečú. Ja síce koláčiky nemôžem jesť, ale 
mňa aj vôňa vianočných koláčov poteší. 
Čo by ste si želali na Vianoce Vy? Čím by sme 
my urobili radosť Vám, tak ako po celý rok ro-
bíte Vy nám? 
Júj..... ja som nikdy nerozmýšľala nad tým, čo 
chcem dostať, ja radšej dávam.
A čo by ste zaželali naším spoluobčanom na 
Vianoce a do nového roku? 
Nech je radosť a pokoj v rodine a hlavne zdra-
vie všetkým.

Zhovárala sa J. Nasariková

Pani Edita Matusová

Ukážky z prác p.Matusovej pre MŠ



ZÁKLaDNÁ a MatErsKÁ ŠKoLa 10
Aj počas letných prázdnin 

v našej škôlke bolo rušno. Tento 
rok sme získali finančné pros-
triedky z úspešného projektu Bra-
tislavského samosprávneho kraja 
pod názvom Investícia do detí sa 
oplatí. 

Uskutočnila sa rekonštrukcia 
dlažby, ktorá bola už v kritickom stave a bola vymenená vo všetkých chodbách a v jedálni. 
V triedach boli vymenené svietidlá a vykonaná bola aj čiastočná rekonštrukcia zásuviek 
a vypínačov. Celková suma na rekonštrukciu bola 6420 Eur, z čoho sme z Bratislavského 
samosprávneho kraja získali 5000 Eur. 1420 Eur hradil Obecný úrad ako spoluúčastník 
projektu. Otecko A. Durecovej nám pomohol sponzorsky s opravou elektriky. 

Počas prázdnin sme mali aj dobrovoľníkov, keď sa nám v rámci firemného projektu 
ozvala pani Uličná a esteticky skrášlila priestory Materskej školy v časti Alžbetin Dvor. 

V školskom roku 2014/2015 sme prijali 132 detí, ktoré už od začiatku roka absolvo-
vali Dopravnú výchovu, týždeň ovocia a zeleniny a Lampiónový sprievod. Pri príležitosti 
Mesiaca úcty k starším, deti posielali pohľadnice starým rodičom. Od začiatku roka videli 
dve bábkové predstavenia Mrázik a O rozmarnej princeznej, zatancovali si a zaspievali na 
výchovnom koncerte. Keďže do našej škôlky chodia najlepšie deti na svete, prišiel k nám 
aj Mikuláš. Pani učiteľka Norika Strnisková už tradične zorganizovala výlet do Bratislavy 
do divadla SND na predstavenie Valibuk. V našej škôlke v tento školský rok prebiehajú aj 
krúžky a to krúžok anglického jazyka, spevácky krúžok, tanečný krúžok a tvorivé dielničky. 
Okrem toho je v ponuke aj gymnastika pre deti v priestoroch Základnej školy. 

Aj tento rok pokračujeme v projekte v spolupráci s Dobrými jablkami a Obecným úra-
dom Miloslavov. Deti dostávajú z Dobrých jabĺk ovocné šťavy a obec hradí deťom jablká. 
Snažíme sa tým u detí podporiť konzumáciu ovocia.

V novembri už tradične prebehla Katarínska zábava. Výťažok z tomboly a z Vianočných trhov je pou-
žitý na zakúpenie jednej interaktívne tabule. Druhú dostanú deti pod stromček od spoločnosti Sofos ako 
sponzorský dar, za čo srdečne ďakujeme a tiež ďakujeme všetkým, ktorí obe akcie akýmkoľvek spôsobom 
podporili. 

Na záver použijem obľúbený citát od Matky Terezy a venujem ho všetkým mojim kolegyniam, rodičom, priateľom škôlky, pánovi starostovi, 
obecnému zastupiteľstvu, kolegom na obecnom úrade, kolegyniam v škole, športovcom a všetkým občanom, ktorí nám pomáhajú. Chcem špeciálne 
poďakovať dôchodcom, ktorí sa snažia pomáhať detičkám príspevkami do tomboly, napríklad napečením koláčov na predaj na Vianočných trhoch.

„Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori, ale keby sme to nerobili, tá kvapka by tam chýbala“

naša škola sa opäť rozrastá... 
Naša základná škola má za sebou opäť veľké 

zmeny. Školský rok je už v plnom prúde a okrem 
detského džavotu sa zo školského areálu ozýva 
aj čulý stavebný ruch, finišujeme s nadstavbou 
poschodia školy. Prístavba školy – prízemie, 
bola postavená ako prvá v bratislavskom kraji 
vo forme tzv. „kontajnerovej modulovej stav-
by“. Vďaka stavbe i projektu „Jedzme zdravo, 
hravo“ sme sa v priebehu mesiaca septembra 
zviditeľnili aj v médiách napr. Život, Slovenka, 
Pravda, RTVS, TA3.

V škole sme tento školský rok otvorili 6 
tried, v ktorých je 100 žiakov a 4 oddelenia 
ŠKD, kde je  spolu 93 detí. Svoj prvý školský rok 
začalo 43 prváčikov v dvoch prvých triedach. 
V škole pracuje 11 pedagogických zamest-
nancov a 2 nepedagogickí zamestnanci. Čo sa 
týka kapacity, sme naozaj plní a  tomu sa mu-
sela prispôsobiť celá organizácia školy. Sme 
vďační za správne rozhodnutie poslancov obec-
ného zastupiteľstva a pána starostu realizovať 
2. etapu nadstavby školy, čím pribudnú ďalšie 
4 triedy. Tieto dni sa na nadstavbe školy finišuje, 
s dotáciou 100 000 € z Ministerstva školstva 
a doplnením prostriedkov z rozpočtu obce 
a z úveru sa tvár našej školy opäť mení. Demo-
grafický vývoj ukazuje, že nové triedy sú naozaj 
potrebné, veď tento školský rok narástol počet 

žiakov o 39 % a podobný trend predpokladáme 
aj od septembra 2015.Okrem nových tried nás 
čakajú aj nové šatne, toalety a ďalšie novinky- 
školský rozhlas, školské zvonenie, elektronický 
vrátnik a alarm. Je to naozaj krásny vianočný 
darček pre našich školákov.

Základná škola sa rozvíja nielen kapacitne, 
ale aj v oblasti vzdelávania. Má svoj školský 
vzdelávací program, v ktorom sú 3 základné 
priority – vyučovanie anglického jazyka od 
1. ročníka, už druhý rok máme kvalifikovanú 
učiteľku ANJ a dva krúžky z angličtiny, en-
vironmentálna výchova a informatická vý
chova. Všetky tieto priority, ako aj  ostatné 
vyučovacie hodiny sa snažíme robiť zaujíma-
vými hlavne uplatňovaním zážitkového učenia, 
projektovým vyučovaním a rôznymi aktivitami. 
K uplatňovaniu moderných foriem vyučovania 
nám chýba ešte interaktívna tabuľa, ktorú by 
sme chceli získať v budúcom roku.

 V rámci prvého štvrťroka školského roka 
sa nám podarilo zrealizovať niekoľko zaujíma-
vých aktivít , ktoré mali u detí i rodičov úspech 
– Európsky deň jazykov, Deň jablka, Deň zdravej 
výživy, projekt Jedzme zdravo, hravo, výstava 
jesenných plodov, ako sa starať o zúbky, zho-
tovenie záložky do knihy pre družobnú školu, 
divadelné predstavenie, kino, exkurzie do SNM, 

matematické súťaže Maksík a Pytagoriáda 
a literárnu súťaž „Literárny oriešok“. 

Začalo najkrajšie obdobie roka, nastal čas 
adventu a tešíme sa na Vianoce. I celá škola 
žije v tomto duchu. Máme pripravenú súťaž 
o najkrajšie vyzdobenú triedu, Mikuláša v ŠKD, 
besiedky, vianočné trhy ,tvorivé dielne. Deti sa 
naozaj tešia na všetky vianočné akcie a veľmi 
aktívne sa zapájajú do výzdoby školy. 

V novom roku nás čaká zápis detí do prvého 
ročníka ZŠ pre ďalší školský rok. Očakávame 45 
nových budúcich prváčikov a iba 10 štvrtákov 
opustí našu školu na 2. stupeň. Pre každú 
obec je prínosom, keď rastie počet detí , nová 
generácia, a je pre nás radosť, že ich vieme 
umiestniť v krásnej novej škole. 

Veľmi sa tešíme, že v januári dáme do pre-
vádzky poschodie novej školy a opäť sa nám 
skvalitnia podmienky na výchovno-vzdelávací 
proces. Chceme sa touto cestou úprimne 
poďakovať za spoluprácu zriaďovateľovi, po-
slancom obecného zastupiteľstva, starostovi, 
rodičom, všetkým, ktorí nám pomáhajú a 
tešíme sa na ďalšie spoločné aktivity. Radi Vám 
ukážeme, ako sa nám učí v nových priesto-
roch, ste srdečne vítaní !

PaedDr. Alena Jančeková,  
riaditeľka ZŚ



Šport a ŠtatIstIKa11
Vážení spoluobčania,

dovoľte mi využiť priestor v Spravodajcovi 
obce a v krátkosti v mene Športového klubu 
obce Miloslavov zhodnotiť v závere roka ak-
tivity v oblasti športu v našej obci. Rok 2014 
sa niesol v znamení pre nás výrazných zmien 
v Rekrečno-športovom centre, najmä v oblas-
ti dostavby športovej infraštruktúry v podobe 
ukončenia realizovaného projektu futbalovej 
tribúny pre divákov a výmeny hráčskych pre-
krytí určených na striedanie hráčov. Táto akti-
vita prispela k celkovému, nami stanovenému 
konceptu rozvoja športu v našej obci a pozitív-
nym spôsobom ovplyvnila dianie okolo futba-
lu. Pri tejto príležitosti je náležité poďakovať 
všetkým občanom obce, členom klubu a spon-
zorom, ktorí svojou maximálnou mierou ocho-
ty pomohli naplniť tento cieľ. Vedenie športo-
vého klubu obce Miloslavov kladie veľký dôraz 
na rozvoj futbalových zručností našich detí. 
Do roku 2015 je pripravená koncepcia rozvoja 
detských futbalových oddielov od najmenších 
hráčov sústredených v prípravke až po mlad-
ších žiakov. Cieľom koncepcie je samozrejme 
nájsť väčší priestor pre ich herné futbalové čin-
nosti, skvalitnenie tréningových procesov, tak, 
aby vznikla široká detská základňa so stabil-
nou víziou do budúcna a možným následným 
futbalovým progresom našich detí. Tento cieľ 
je však možné naplniť len so stabilným kvalit-
ným personálnym obsadením a finančným za-
bezpečením. V roku 2014 sa nám podarilo za 
pomoci rodičov získať cestou grantového prog-
ramu nadácie Tatrabanky finančnú podporu 
na nákup tréningových pomôcok pre deti, za 
čo by som tiež rád poďakoval zainteresovaným 
rodičom a za podporu samozrejme aj vyššie 
spomenutej nadácií. Vyvrcholením futbalovej 
sezóny a prípravy futbalového oddielu seni-
orov bolo kondično-tréningové sústredenie 
oddielu v Starej Pazove v Srbsku v priebehu let-
ných mesiacov, kde oddiel seniorov odohral aj 

prípravný zápas s tamojším oddielom seniorov 
Starej Pazovy (foto) ako aj priateľský zápas 
starých pánov. Mimo tréningových jednotiek 
mali hráči a realizačný tím možnosť sa stretnúť 
s priateľmi slovenskej menšiny v Pazove, kde 
nás prijali naozaj veľmi srdečne a vrúcne. Ok-
rem iného sme mali možnosť sa zúčastniť osláv 
pri príležitosti dňa mesta Pazova, prehliadky 
Belehradu, návštevy jedného z najlepších tré-
ningových futbalových centier v Európe, za čo 
chceme veľmi poďakovať predovšetkým našim 
hostiteľom ako aj zástupcom obecného úradu 
v Miloslavove a vedúcej športovej delegácie 
Jasmine Nasarikovej, ktorá sa veľkou mierou 
podieľala na celej organizácii. 

 V portfóliu Športového klubu obce Milosla-
vov sú však aj iné záujmovo-športové združe-
nia občanov obce, ktoré výrazným spôsobom 
vyvíjajú aktivity smerujúce k napĺňaniu cieľov 
a poslania združenia. Za všetky možno spome-
núť tenisový oddiel, ktorého členovia odohrali 
niekoľko turnajov s veľmi významným športo-
vo-spoločenským prospechom, nevynímajúc 
už tradičnú každoročnú údržbu tenisových 

kurtov. Volejbalový oddiel opäť organizoval 
každoročný turnaj manželských párov s me-
dzinárodnou účasťou, kde bolo možné vidieť 
pekný plážový volejbal, kvalitné výkony hráčov 
a samozrejme pridanou hodnotou bolo posil-
nenie medzinárodných priateľských väzieb. 
Pozitívnu verejno-prospešnú službu odvádza 
tiež združenie nohejbalistov, v ktorého správe 
je multifunkčné ihrisko, združenie kulturistiky a 
fitness organizovaných v dome kultúry v Milo-
slavove, futbalový oddiel starých pánov, zdru-
ženie priateľov futbalu, stolnotenisový klub, 
box klub, hokejový klub. 

 Z pozície predsedu Športového klubu si 
dovolím vyjadriť veľkú radosť z rozrastajúcej 
sa členskej základne a dovolím si tiež úprim-
ne sa poďakovať všetkým, ktorí sú nápomocní 
obetovať svoj voľný čas, finančné prostriedky 
a svoj osobný vklad v prospech rozvoja športu 
v našej obci. Záverom prajem všetkým obča-
nom obce príjemné prežitie prichádzajúcich 
sviatkov a úspešné vykročenie do nového roku. 

 Mgr. Martin Sitiar
 predseda výkonného výboru ŠK Miloslavov 

Š T a T I S T I K a  o b c E

Navždy nás opustili 2 obyvatelia:
František Müssler Pavol Cyprich

Do manželstva vstúpilo 15 párov:

Gabriela Baloghová  a Ivan Bartovič
Andrea Podhájska a Ing. Michal Kudzia
Michaela Tamašeková a Leonard Šulka
Ing. Kristína Drobcová a Ladislav Gaál
Zuzana Kovácsová a Vladislav Mlynek
Lucia Karovičová a Juraj Rosa
Katarína Šnircová a Tomáš Nagy
Silvia Gašparíková a Marek Skalák
Michaela Šišková a Dávid Vyletel
Katarína Baloghová a Robert Židek
Lucia Frydrichová a Julián Egyed
Tatiana Gašparovičová a Michal Urban
Natália Stigliczová  a Robert Hideghéty
Kristina Lacko a Andrej Oujezdský
Mgr. Mária Vavreková a Dalimír Duga
Mgr. Mária Kožuchová a Vincenzo Scognamiglio

K 30.11.2014  je počet obyvateľov prihlásených k trvalému pobytu v obci 2155. 
Od 09.04.2014 do 30.11.2014 sa prihlásilo 83 obyvateľov.
Od 09.04.2014 do 30.11.2014 sa odhlásilo 26 obyvateľov.

Narodilo sa 14 detí:

Natália Kozárová  
Nina Elexhauserová
Martin Hoľko  
Lucia Kutšálová  
Ondrej Ďurian  
Tamara Horniaková

Marína Krajčíová  
Matej Majerech 
Markus Laurenčík
Natália Suchal 
Alex Filip
Lukáš Bugár
Katarína Brnová
Natália Bučíková 
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