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príhovor starostu
Vážení spoluobčania,
milé deti a mládež,
skôr, ako by som sa zahĺbil do vianočnej
úvahy, dovolil by som si niekoľko poznámok
ku končiacemu sa pracovnému roku.
Počas celého roka 2011 sa v našej obci
striedali chvíle úspešné, ale i menej úspešné. Mnohé vytýčené ciele sme dotiahli
do konca ( o nich informujeme na inom
mieste) – z nich by som určite spomenul
podanie projektu na zberný dvor financovaný z fondov Európskej únie, budovanie
práčovne v materskej škôlke, vybudovanie
spevnenej plochy v areáli školy a v neposlednom rade aj postupné využitie budovy
bývalého obecného úradu pre činnosť spoločenských organizácií a združení. Ale boli
i také, ktoré sa nám nepodarili (prestavba
suterénu školy v Alžbetinom Dvore na mimoškolskú činnosť, rozsiahlejšia oprava
ciest a chodníkov). Napriek tomu si myslím,
že sme zvládli nemálo úloh.
Chcem sa touto cestou poďakovať občanom za trpezlivosť a pochopenie, ak sa
niektoré veci nedarí riešiť tak rýchlo, ako si
to predstavujeme.
Osobitne chcem v tomto príhovore poukázať na veľký prínos a príkladnú spoluprácu poslancov obecného zastupiteľstva
so starostom a obecným úradom, ktorá
funguje v pracovnom a priateľskom duchu,
čo je prísľubom, že spoločne zvládneme
mnohé z toho, čo sme si predsavzali.
Tradičnou súčasťou života obce sú občania, ktorí sa dobrovoľne podieľajú na
rôznych aktivitách obce, či už sú to brigády
alebo stretnutia pri rôznych príležitostiach
organizované obcou, dobrovoľne čistia

a upravujú verejné priestranstvá, starajú
sa o čistenie cintorína v časti Miloslava –
za to im patrí všetkým veľké poďakovanie.
Nadviazali sme na už existujúcu spoluprácu so susednými obcami v mikroregióne
Podunajsko a podarilo sa nám nadviazať aj
nové kontakty v zahraničí. V Starej Pazove
v Srbsku žije veľká komunita našich krajanov, a zdá sa, že z tejto rodiacej sa spolupráce vzídu mnohé prospešné projekty pre
našu obec.
Verím, že všetky, či už ukončené, ale aj
začaté a plánované projekty ďalej prispejú k zveľadeniu našej obce a k zlepšeniu
života nás všetkých. Mojim cieľom je, aby
sme vytvárali tvorivé podmienky pre všetkých, aby sa našla motivácia pre prácu v
prospech obce pre každého, bez ohľadu na
vek a vzdelanie, k čomu značnou mierou
pomáhajú svojou činnosťou v našej obci
všetky spoločenské organizácie
a cirkevné spoločenstvá. Každá
aktivita, ktorá je
v prospech, obce
je samozrejme vítaná.
Po celom roku
plnom povinností
a každodenných
starostí, ktorý je
poznamenaný
uponáhľanosťou
a nedostatkom
času, prichádza
do našich domov
a príbytkov čas
sviatočný,
čas
výnimočný, čas
priam zázračnýje to čas vianočných sviatkov.

Vianoce vnímame ako najkrajšie sviatky roka, pretože sú akoby predurčené ako
sviatok rodiny, ako sviatok spolupatričnosti
v duchu tradície, ktorá sa spája s posol
stvom Vianoc.
Na Vianoce sa asi najviac tešia deti,
v očakávaní voľna a darčekov pod stromčekom.
A čo my dospelí? Už sa asi nemôžeme
stať deťmi. Čas sa nedá zastaviť, ani vrátiť.
To, čo však môžeme ako dospelí, bez vý
hrad a bez vypočítavosti urobiť, je vytvoriť
pokojnú atmosféru v našich rodinách a príbytkoch a zmysluplne prežiť a precítiť vianočný príbeh, preniesť atmosféru pokoja aj
za brány našich domovov.
Vianoce sú príležitosťou, kedy sa snažíme aspoň na malú chvíľu zastaviť a zaspomínať si na krásne chvíle prežité v tomto
roku. Mnohí z nás si isto spomenú aj na
svojich blízkych, ktorí sú ďaleko, niektorí už
žiaľ nie sú medzi nami, ale stále žijú v našich srdciach a spomienkach. Spoločne prežité chvíle radosti, pokory a odpustenia sú
tým najkrajším darčekom, ktorý si môžeme
dať. Zachovajme si posvätnú úctu k týmto
sviatkom, sviatkom pokoja, lásky a porozumenia.
Vážení spoluobčania,
ďakujem vám všetkým za doterajšiu
trpezlivosť a dôveru v moju prácu, prácu
poslancov obecného zastupiteľstva a prácu
mojich spolupracovníkov. Pevne verím, že
i naďalej sa nám bude dariť v práci, ktorá
nie je jednoduchá a ani ľahká.
Na záver vám, vážení spoluobčania, želám, aby ste vianočné sviatky strávili v radosti, pokoji, porozumení, v novej nádeji a
nový rok 2012 nech vám prinesie mnoho
úspechov, optimizmus a vieru v lepšiu budúcnosť.
Milan Baďanský, starosta obce

3

aktuálne

MILOSLAVOV v číslach
• Plocha katastra obce je 1019,44 ha
• Plocha zastavaného územia podľa ÚP do r. 2009 je 163,0 ha
     podľa súčasného ÚP je 322,5 ha
• Počet obyvateľov v roku 2001 bol 864
• Počet čísel domov v roku 2001 bol 258 ks
• Počet obyvateľov v roku 2010 je 1752
• Počet čísel domov v roku 2011 je 703 ks
• Stred obce leží v nadmorskej výške 127 m
• Hĺbka hladiny spodnej vody je priemerne 5-6 m od povrchu
• Priemerná hrúbka štrkov pod obcou je 55 m
• Ročná priemerná teplota je 10 st. Celzia
• Počet dní nad 25 st. Celzia je 70
• Počet bezmračných plnoslnečných hodín je 2250 do roka
• V Miloslavove je 43 ulíc o celkovej dĺžke 11,885 km
• V obci je 93,5 % obyvateľstva slovenskej národnosti, 3,5% maďarskej, 1,5% českej a 1,5 % inej národnosti

MILOSLAVOV v dátumoch
5.8.1921
26.  4.1925
25.11.1928
13.10.1929
11.  7.1930
17.12.1943
  9.  4.1948
21.10.1948
18.  4.1960

sa začal stavať prvý rodinný dom v Miloslavove –
dom č. 64 v časti Miloslava
bol založený hasičský zbor v Miloslavove
bola otvorená prvá Jubilejná škola v časti Miloslava
bola otvorená Jubilejná škola v Alžbetinom Dvore
sa obec s miestnou časťou Alžbetin Dvor osamostatnila
od materskej obce Štvrtok na Ostrove
zasvietili prvé elektrické svetlá v obci
bol v obci zavedený prvý telefón
bol v obci založený ženský spolok Živena
prvýkrát prišiel do obce autobus ako pravidelná linka,
   dovtedy sa používal iba vlak
V roku 1962
V roku 1965
V roku 1967
V roku 1972
V roku 1974
11.10. 1992
25. 6. 1995
V roku 1999

Spracovali: Kamil Badač a Pavol Karaba

bola vystavaná požiarna zbrojnica v časti Alžbetin Dvor
boli vybudované čakárne autobusov
bol vybudovaný Kultúrny dom Miloslava
boli vybudované domy smútku
bola dokončená materská škola v Alžbetinom Dvore
bol spustený v obci plynovod
bol spustený do prevádzky vodovod a kanalizácia
bol slávnostne otvorený nový Obecný úrad a Kultúrny dom
v Alžbetinom Dvore
V lete roku 2003 bol otvorený zrekonštruovaný Kultúrny dom v časti Miloslava
25. 8. 2010
bola otvorená zrekonštruovaná materská škola v časti Miloslava

Pozor na požiare v období Vianoc a nového roku
Štatistiky požiarovosti sú aj v tomto období neúprosné. Každoročne do nich pribúda neradostný počet varovných čísel, pod
ktoré sa v mnohých prípadoch podpisuje ľudský činiteľ: nedbalosť, ľahostajnosť, podceňovanie požiarneho rizika, pri používaní
otvoreného ohňa. Buďte preto maximálne opatrní pri používaní
vianočných prskaviek a inej zábavnej pyrotechniky. Majte na mys
li, čo všetko sa môže stať pri jej nesprávnej manipulácii. Žiadna po
domácky vyrobená svetlica alebo delobuch nepatrí do rúk dos
pelým ani deťom! Nenechávajte deti bez dozoru, ich nekontrolované „ hry “sa mnohokrát končia tragicky! Pri odpaľovaní svetlíc
alebo prskaviek vzniká otvorený oheň, ktorý sa veľmi často stáva
iniciátorom vzniku požiaru. V ktorúkoľvek dennú aj nočnú hodinu
nájdete pomoc v núdzi na linke 112.
npor. Alžbeta Jarošová, OR HaZZ v Pezinku
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história
Ako našim krajom prechádzala história
Najstaršie dokázateľné správy o osídlení v našej oblasti, i keď
nie priamo v chotári našej obce, máme zo staršej doby železnej
z rokov 700 – 550 pred Kristom. V chotári obce Nové Košariská
(dnes časť Dunajskej Lužnej) bolo odkryté mohylové pohrebisko.
Mohyla –posmrtný pomník - bol hlinený, niekedy s kameňmi
kombinovaný umelý násyp väčších rozmerov nad kostrovým alebo žiarovým hrobom. V tamojšej kniežacej mohyle sa našli aj pozostatky šperkov, zbraní a keramiky, čím sa táto mohyla líšila od
ostatných tu nájdených mohýl. Archeologický výskum tu v rokoch
1960 - 1967 viedla PhDr. Magda Pichlerová a záchranný archeologický výskum viedol Mgr. M. Čambal. O osídlení v tomto období
viac vypovie panel v našom múzeu – Remeselnom dvore. V 4.-3.
stor. pred Kristom oblasť juhozápadného Slovenska osídľovali Kelti, ktorí boli roľníkmi, chovali zvieratá, pričinili sa o rozvoj kováčstva a keramiky.

Boli sme pod vplyvom Rimanov
Od prvého desaťročia nášho letopočtu sa okolia rieky Dunaj,
teda zrejme aj naša oblasť, skoro na päť storočí nachádzalo pod
určitým vplyvom Rímskej ríše ako pohraničné kraje na druhej
strane Dunaja, za hranicou známou pod názvom LIMES ROMANUS. Limes Romanus bol dômyselný systém opevnení na oboch
brehoch riek. Hranicu tvorili hlavne mohutné vodné toky Rýn
a Dunaj. Územie za touto hranicou Rimania nazývali „Barbarikum“, obývané bolo podľa Rimanov barbarmi. Rimania tu bojovali
s germánskymi kmeňmi Markomanov a Kvádov a na svoju ochranu stavali opevnené vojenské tábory. Vo vojnách proti Kvádom
rímske vojská v rokoch 179 – 180 prenikli do údolia Váhu o čom
svedčí známy rímsky nápis na skale Trenčianskeho hradu. Aj táto
tematika je obrazovo spracovaná na paneloch v našom múzeu.

Patrili sme do Veľkej Moravy
Obdobie 5. a 6. storočia n.l. nazývame aj obdobím sťahovania
národov. Počas týchto storočí prichádzajú do našich končín naši
predkovia SLOVANIA, v niektorých dokumentoch nazývaní aj ako
SLOVIENI a tiež aj ako STARÍ SLOVANIA. Patria do vetvy Západných
Slovanov (Česi, Poliaci, Slováci, Lužickí Srbi). V boji proti ázijským
kočovníkom Avarom sa slovanské kmene zjednotili a vytvorili prvý
historicky známy kmeňový zväz Samovu ríšu /(623 – 659). Jeho
centrom bolo zrejme územie okolo Bratislavy a Nitry. Po Samovej
smrti sa ríša rozpadla.
V 8. storočí sa slovanské kmene začali spájať do väčších celkov – kniežatstiev. Kniežaťom Moravanov sa stáva knieža Mojmír a
nitrianskym kniežaťom je Pribina. Bol prvým historicky doloženým
panovníkom predkov dnešných Slovákov. V roku 833 knieža Mojmír vyhnal Pribinu z Nitry a spojením oboch kniežatstiev vytvoril
nový štátny útvar, ktorý nazývame VEĽKÁ MORAVA. Dôležitým
dátumom sa stal rok 863, keď solúnski bratia Konštantín – Cyril
a Metod prišli na pozvanie kniežaťa Rastislava na Veľkú Moravu.
Šírili kresťanstvo, vzdelanie, kultúru, písomníctvo a vytvorili prvé
písmo v dejinách Slovanov - HLAHOLIKU. Veľká Morava dosiahla
najväčší rozmach za vlády Svätopluka. Nezhody medzi jeho synmi
po jeho smrti ako aj pod tlakom vonkajších nepriateľov majú za
následok rozpad ríše. Po roku 907 sa ako štát už nespomína. Územie nášho regiónu patrilo do centrálnej časti Veľkej Moravy.
V roku 896 náčelník staromaďarského kmeňového zväzu Arpád priviedol svojich krajanov do Karpatskej kotliny. Po zániku
Veľkej Moravy starí Maďari ovládli územie dunajskej kotliny. Ich
výboje smerom na západ Európy boli zastavené porážkou v bitke
na rieke Lech pri Augsburgu v roku 955. Museli sa usadiť sa a začať vytvárať svoj vlastný štát – Uhorsko. Územia nášho regiónu
sú do Uhorska začlenené za vlády Štefana I., ktorého v roku 1000
korunovali za prvého uhorského kráľa. Prijal krst a podporoval

šírenie kresťanstva. V roku 1083 bol Štefan I. vyhlásený za svätého. Z vládou ďalších uhorských panovníkov Ondreja II. a jeho syna
Belu IV. sú už priamo spojené aj prvé poznatky o osídľovaní našej
obce.

Od samoty so zrúcaninou k majeru
Základom dnešnej obce sú Alžbetin majer a Anna majer. Podstatne starším osídlením je Alžbeta majer založený najneskôr v XIII.
storočí pri románskom kostole svätej Alžbety. Kto bola sv. Alžbeta Uhorská? Bola dcérou uhorského kráľa Ondreja II. Narodila sa
v roku 1207 na Bratislavskom hrade. Ako ročná bola z politických
dôvodov zasnúbená durínskemu grófovi Ľudovítovi IV., ktorý mal
vtedy 8 rokov. Malú snúbenicu r. 1211 previezli na zámok Wartburg, kde ako 14 ročná uzavrela manželstvo s Ľudovítom. V roku
1225 Durínsko zachvátil hladomor. Alžbeta nechala otvoriť truhlice s pokladmi a sýpky, aby nasýtila hladujúcich. V roku1227 sa
jej manžel vydal na krížovú výpravu, z ktorej sa už nevrátil. Podľahol morovej epidémii. Alžbeta odišla do Marburgu, kde sa naplno
venovala službe chudobným. V roku 1228 zložila sľub zrieknutia
sa sveta a prijala habit terciárky svätého Františka. Z majetku po
manželovi založila v Marburgu útulok pre chudobných a nemocnicu, kde slúžila chudobným a chorým, s hlbokým presvedčením, že
takto slúži Kristovi. Zomrela mladá, ako 24 ročná, dňa 17. novembra 1231. O štyri roky bola postavená na oltár ako vzor obetavej
lásky k iným. V ikonografii je zobrazená v kráľovskom odeve. Jej
atribútmi sú chlieb, niekoľko mincí a ruže.
Kostol na počesť sv. Alžbety nariadil dvorníkom alebo sluhom Alžbetiným Dávidovi a Wolfgangovi postaviť Alžbetin brat,
kráľ Béla IV. Stavba je písomne prvýkrát doložená v r. 1283. Ďalšia zmienka o stavbe a osade pri nej je v súpise cirkevných desiatkov z rokov 1332 – 1337 ako „Sv. Alžbeta“ alebo „ Kostol sv.
Alžbety v poli“. Potom sa kostol znova spomína v listine z roku
1399. Po tomto roku sa osada dostáva do majetku benediktínskeho opátstva, ktoré ho v roku 1521 predalo paulínskemu kláštoru
v Marianke. Na prelome 16. a 17. stor. tunajšie obyvateľstvo zdecimovali turecké výboje a morová epidémia. V kanonickej vizitácii
z roku 1654 sa Alžbetin majer uvádza ako samota, kde vidieť len
zrúcaniny a v podobnom stave je aj kostol. Ostrihomský arcibiskup
Juraj Szelepcsény-Pohronec dal kostol sv. Alžbety zrenovovať od
základu a ako tunajší zemepán osadu osídlil. Ale polyhistor Matej Bel vo svojom diele „Notície“ z 30. rokov XVIII. stor. píše, že
okrem kostola sa z dediny nezachovalo nič. V osade r. 1781 žilo 17
obyvateľov Slovákov a Maďarov. Osada sa neskôr stala súčasťou
eberhardského panstva (Malinovo), ktoré od roku 1810 patrilo
Apponyiovcom. V roku 1846 tu žilo 55 obyvateľov Slovákov a Maďarov. Kostol už koncom XVIII. stor. stratil funkciu bohostánku.
Zvon z veže bol prevezený do kostola vo Štvrtku na Ostrove a lavice boli prenesené do kostola v Dénešde (Jánošíková). Mŕtvych pochovávali na cintoríne pri farskom kostole vo Štvrtku na Ostrove,
lebo cintorín pri kostole sv. Alžbety nebol. Panstvo Apponyiovcov
začalo kostol používať ako sýpku. Bola strhnutá veža, aby budova
ničím nepripomínala svoju pôvodnú funkciu. Roku 1882 odkúpil
majer od Apponyiovcov rytier Rezsö Wiener – Welten. Ten dal majer rozšíriť a spolu s kostolom-sýpkou ho tvorilo 11 budov. V roku
1925 tu bývalo 33 bírešských rodín, 9 neženatých zamestnancov,
1 kováč, 1 kolár a 1 správca veľkostatku.
Pokračovanie v ďalšom čísle Spravodajcu.		
PaedDr. Kamil Badač
Zdroje:
Slovensko Dejiny, Obzor Bratislava 1978 ;
Encyklopédia Slovenska, Veda SAV 1978;
Dejiny Slovenska a Slovákov,SPN 1996;
Každý deň so svätými, Spolok sv. Vojtecha 2007
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OKIENKO SAMOSPRÁVY

Prečo sa oplatí byť
Miloslavčanom
Možno sa aj vy niekedy zamýšľate nad tým, akú úlohu majú
obecný úrad a obecné zastupiteľstvo. Či už ako zamestnanci, alebo volení zástupcovia majú povinnosť starať sa o to, aby bol v obci
pokoj, poriadok a dobre fungovali verejné služby. O akýkoľvek
kultúrny, športový alebo sociálny život sa majú starať a starajú občania sami – či už ako záujmové organizácie, združenia, cirkevné
spoločenstvá alebo ako aktívni jednotlivci. Obec ich v tom môže
podporiť a vytvorí im na to podmienky. Avšak aj tieto zdanlivo
jednoduché činnosti (zabezpečenie pokoja, poriadku a verejných
služieb) si vyžadujú veľa práce, lebo nároky obyvateľov logicky
stúpajú. Okrem toho to aj stojí veľa finančných prostriedkov. Odkiaľ obec berie financie?
Pre jednoduchosť môžeme povedať, že sú hlavne z týchto
zdrojov: (podrobné čísla o príjmoch, ale aj o výdavkoch si môžete
pozrieť na www.miloslavov.sk).
Ako je z obrázku vidieť, podstatnú časť príjmov obce tvoria
podielové dane, ktorými prispieva štát ako podiel z daní fyzických
osôb, všetkých občanov štátu, rozrátané v priemere na jedného
obyvateľa. Teda za každého obyvateľa, ktorý má trvalé bydlisko
v našej obci, dostávame približne 130 Eur. A tu sme pri koreni
problému – viete koľko ľudí býva v našej obci? Dnes je to cca 2500
obyvateľov. A viete, koľko z nich je prihlásených na trvalý pobyt v
Miloslavove? Okolo 1800!!! Vieme, že pre mnohých predstavuje

Zloženie príjmov obce
prehlásenie pobytu dosť otravné komplikácie – zmeny v rôznych
registroch, daňových úradoch a podobne, ale pozrite sa na ten
pomer – ak by sme boli všetci prihlásení v našej obci, naše príjmy
by boli približne o 120 tisíc Eur vyššie, čo predstavuje o 20% vyšší
rozpočet!!
Preto vás, ako našich občanov, ktorým určite osud našej obce
leží na srdci prosíme, aby ste zvážili tieto argumenty. Ak vám to
nespôsobí problémy a nepríjemnosti, skúste si nájsť čas a prihláste aspoň časť vašej rodiny k nám. Odmenou vám bude pocit, že
ste ozaj našimi občanmi, o priazeň ktorých sa teraz uchádzame.
A všetko sa vám vráti, pretože v súčasnej dobe sú príjmy obce
v takej výške, že umožňujú pokryť len nevyhnutné bežné výdavky
obce. Akýkoľvek rozvoj, budovanie alebo zlepšovanie prostredia
sa teraz dá iba na úkor zadlžovania sa. Vieme, že peniaze nie sú
všetko. Ale pomôžu v dobrej veci nám všetkým.
Ing. Pavol Karaba, poslanec OZ

Komunitné centrum Modrý dom – náš spoločný projekt
Komunitné centrum v Miloslavove je našim spoločným projektom – zámerom je, aby sa zameriaval na podporu aktivít občanov,
občianskych združení založených občanmi obce ako aj aktivít komisií zastupiteľstva, ktoré pomáhajú sociálnej súdržnosti, rozvoju
voľnočasových aktivít, vzdelávania a poradenstva pre jednotlivé
skupiny obyvateľov obce. Zapojenie a účasť čo najväčšieho počtu
občanov je podporovaná a vítaná.
Komunitné centrum bude vytvárať priestor pre činnosť a spoluprácu viacerých organizácií či OZ, medzigeneračnú spoluprácu,
rozvoj porozumenia a podpory, viesť k rozvíjaniu hodnôt, vzájomnej úcty, k rozvíjaniu nových aktivít, projektov, pocitu spolupatričnosti občanov obce Miloslavov.
Niektoré organizácie majú v obci dlhodobú tradíciu, sú aktívni,
majú za sebou mnoho úspešných projektov. Niektoré organizácie
sú nové a svoju činnosť, postoje a hodnoty si len kreujú. Komu-

VIETE O TOM, ŽE...
Od 6.12.2011 je na ceste medzi Miloslavou
a Podunajskými Biskupicami (tzv. „opilecká cesta“) upravená rýchlosť na 50 km/h,
v krátkom úseku na 30 km/h. Zároveň je
na tejto ceste zákaz predbiehania po celej
dĺžke. Dopravné obmedzenie by malo prispieť k väčšej bezpečnosti na tejto ceste.

nitné centrum zároveň vytvára a rozvíja priestor pre nové aktivity, sociálne služby a prevenciu – tak sociálnu ako aj zdravotnú.
Umiestnenie knižnice vytvorí prirodzený a využívaný priestor na
zapojenie aj všetkých ostatných občanov obce, priestor na diskusie, čitateľské kluby, výstavy. Budova komunitného centra bude
využívaná v maximálnej miere multifunkčne.
Koho hľadáme? alebo Hľadáme Vás?
Aktívnych občanov, ľudí s nápadmi, ochotných venovať čas
a svoje skúsenosti a zručnosti ostatným – pre prácu s mládežou,
pre aktivity zamerané na šport, budovanie prepojenia oboch častí
obce, pre skvalitnenie životného prostredia, pre vylepšenie občianskych obradov, pre zlepšenie vzájomnej komunikácie a pre
mnoho iných aktivít, na ktoré nás upozorníte možno práve vy.
PhDr. Ľuboslava Vávrová, CSc., poslankyňa OZ
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spolupráca

Cezhraničná spolupráca s obcou Stará Pazova
Nové zastupiteľstvo obce Miloslavov si za jeden zo svojich
cieľov dalo aj rozšíriť hranice spolupráce a nadviazať užšie priateľské vzťahy s obcami za hranicami Slovenska. Jednou z prvých
príležitostí je spolupráca s obcou Stará Pazova v Srbsku. Výhodou
je hlavne to, že tam žije silná komunita Slovákov (viac ako 30%
z 18.654 obyvateľov) čo pre nás znamená spoluprácu bez jazykových bariér. Otvára sa obrovský potenciál na vzájomný kultúrny a športový výmenný program medzi podunajským regiónom
a obcou Stará Pazova.
Začiatkom leta sme za pomoci Jasmíny Nasarikovej, rodáčky
zo Starej Pazovy, zorganizovali priateľskú návštevu Starej Pazovy.

Diskusia o spolupráci mikroregiónu Podunajsko – Jozef Schnöbl
Po privítaní naši hostia navštívili Remeselný dvor, kde sa oboznámili s históriou a kultúrou podunajského regiónu. Sprievodcu
im robil pán Badač, ktorý preukázal veľkú znalosť histórie našej
obce a regiónu. Po prehliadke Remeselného dvora sme strávili
spoločné chvíle diskusiou o možnostiach vzájomnej spolupráce.

Priateľská návšteva zástupcov obce Miloslavov v Starej Pazova

Vďaka účasti starostov okolitých obcí regiónu (p. Milana Bombalu z Rovinky a p. Jozefa Schnobla z Hamuliakova) sa diskusia
preniesla za hranice našej obce a hlavnou témou bola spolupráca
mikroregiónu ako celku.
Na druhý deň si naši hostia pozreli ľadovú plochu Zimného štadióna v Hamuliakove a večer bola pre nich v tejto obci pripravená
pravá dedinská zábava, kde do tanca hrala skupina Senzus.

Veľkým prekvapením bolo, že nás privítal priamo predseda okresu Goran Jovic a postaral sa o nabitý a veľmi zaujímavý trojdňový
program. Prekvapilo ma s akou vážnosťou si miestna slovenská
komunita uchováva svoj materinský jazyk. V tomto mestečku nemáte problém dohovoriť sa po slovensky. Okrem kultúrnych akcií,
ktoré pre nás pripravili, sme si prezreli aj novovybudovaný futbalový komplex srbskej reprezentácie. Je to dokonalé stredisko
s ihriskami, zázemím a hotelovým komplexom. Pri ukončení našej
návštevy sme pozvali zástupcov obce Stará Pazova na návštevu
našej obce. Táto sa uskutočnila 18.11.2011. Navštívil nás Goran
Jovic – predseda okresu, Alexander Bako – riaditeľ centra pre kultúru, Slobodan Jovanovic – predseda výkonnej rady a Dr. Mišo
Filip – člen obecnej rady.

Na záver môžeme zhodnotiť túto návštevu ako veľmi úspešnú.
Dostali sme priamu ponuku na uzavretie zmluvy o vzájomnej spolupráci regiónov, ktorá by mala byť podpísaná vo februári 2012.
Veríme, že dá základ na výmenné kultúrne a športové akcie oboch
regiónov pre prospech ich občanov a rozvoj slovenskej kultúry za
hranicami Slovenska.
Ing. Roman Horváth, poslanec OZ

Prehliadka Remeselného dvora so zástupcami obce

Milan Baďanský a Goran Jovic

http://www.youtube.com/watch?v=jvnX2TkN2Wg
www.starapazova.eu
http://youtu.be/PlKTAnkZ5S8
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Vianočné posolstvo
Drahí občania, bratia a sestry.
Sviatky Vianoc sú sviatkom rodiny. Boží Syn prijal telo z Márie a stal sa
jej synom. Tým sa z manželov Jozefa a Márie stáva rodina. Jeho príchod
na svet v ľudskej prirodzenosti sa citeľne dotýka aj každého jedného z
nás. Tým, že sa stal človekom, stal sa naším bratom. Skrze neho sme vstúpili do Božej rodiny.
Aj preto majú sviatky Božieho narodenia neopakovateľnú atmosféru
nielen Božej, ale aj ľudskej blízkosti, tepla lásky a pokoja. Sú to chvíle
strávené s najbližšími. S ľuďmi, ktorých máme radi. V týchto sviatočných
dňoch ich chceme obdarovať nielen vianočným darčekom, ale predovšetkým srdcom. Podeliť sa s nimi o starosti i radosti a poďakovať sa každé dobro, aké nám preukázali.
Z úprimného srdca vám prajem a vyprosujem požehnané a milostiplné prežitie vianočných sviatkov. Nech nadchádzajúci nový rok 2012 je
plný lásky, zdravia a rodinnej pohody.
P. Stanislav Peter Vavrek OP,
správca farnosti Dunajská Lužná

Adventus
Priblížil sa „Advent“ (alebo radšej
„Adventus“?),
ba
vlastne je už v plnom
prúde... V súčasnosti
sa toto obdobie akosi
oslabilo a chápeme
pod ním väčšinou iba
príchod Vianoc, kedy si
pripomíname príchod
„malého Ježiška“ na
túto zem. Práve preto
som načrel do prameňov, aby som našiel
skutočný význam slova. Adventus znamená: pamiatka, príchod,
upomienka...
Teda správne – je to „pamiatka“ – aj na príchod Boha v osobe Ježiša
Krista na túto zem a pre ľudstvo to znamená veľmi veľa! Človek môže
prežiť a zakúsiť úplne inú kvalitu života! Že prišiel skrze malé neviniatko?
V tom sú tajomstvá, ktoré musíme vždy znovu a znovu domýšľať...
„Upomienka“ má čosi pripomenúť a možno práve v súčasnosti, kedy sú
Vianoce tak veľmi skomercionalizované (a tým aj sploštené...)... Pravý význam Vianoc je niekde inde, ako ho ponúka komerčná spoločnosť – a opäť
je tu príležitosť na hlboké premýšľanie, na zastavenie, na upokojenie sa...
„Príchod“ (už síce bol spomenutý pri pozastavení sa pri pamiatke) –
ale samotný príchod v kresťanstve pripomína, že Boh opäť príde na zem
a opäť v osobe Ježiša Krista. Čo to pre nás ľudí vlastne znamená? Ak by
sme to chceli popísať, na to by nám nestačilo ani množstvo kníh, ale opäť
je to príležitosť na zastavenie a naozaj hlboké premýšľanie.
Milí spoluobčania, prajeme Vám, aby ste sa v kruhu svojich rodín
spoločne pozastavili nad skutočným významom tohto obdobia. Prajeme
Vám, aby ste takto
prežívali hlbšiu vzájomnú spolupatričnosť, lásku a skutočnú
radosť a to aj napriek
zdanlivo pochmúrnej
súčasnosti...
Pavel
Kopčok,
predseda
staršovstva
cirkevného zboru
Baptistov
v Miloslavove

vianoce

Boh nás neprestal mať rád

Ján 3,16

Prežili sme už desiatky adventov, vianočných slávnosti aj Silvestrov.
Niekoľko desaťkrát sme už začínali aj nový rok. Všeličo sme zažili aj videli. Veľa dôležitých veci na vlastnej koži vo svojom živote zakúsili. No
pri jednej veľmi dôležitej veci na záver občianskeho roka a pri vstupe do
nového roka je potrebné sa pristaviť každému z nás. Tou veličinou je čas.
Je darom pre nás od Stvoriteľa. Ako prúd rieky, uplynul aj rok 2011.Nikdy
sa nevráti. Čo všetko sa zmenilo, odohralo, udialo a koľkí aj spomedzi
nás odišli do večnosti. Bolo veľa strát aj nálezov. No nadovšetko i mnoho
požehnaní. V jednej duchovnej piesni sa opakujú slová: ,,Boh náš je láska..“ túto pieseň viacerí radi spievame a pri jej obsahu si uvedomujeme,
že nás Boh neprestal mať rád, a ustavične nám ponúka seba v Ježišovi
Kristovi. Tým nás pozýva do úprimného, vzájomného vzťahu aj v čase nového roka, ktorý je pred nami. A čo my? Stojí nám ešte táto úvaha dnes
za to, aby sme sa zastavili v rýchlom životnom tempe a nad tou ponukou
pouvažovali? Určite! Veď na prahu nového roku 2012 si mnohí dáme isté
predsavzatia. Dajme si také, ktoré budú pre nás reálne. Pomôžeme sebe
i spoločenstvu kde žijeme, ak využijeme dar času od Boha ku všeobecnému úžitku.
A Pán Boh z nás bude mať radosť. Bude sa z nás tešiť, keď
dané slovo dodržíme a keď Jeho slovám, ktoré napísal evanjelista Ján, budeme dôverovať. V tých slovách je zakotvená
Božia Láska k celému svetu a darované sú v nich aj zasľúbenia
Božím deťom a to cez dar Jeho Syna Pána Ježiša Krista.
Ten dar vždy znova a znova ponúka milujúci Boh každému kto Mu verí, aby sme sa aj v novom roku priblížili k večnému životu s Kristom. Preto nám túto skutočnosť v slovách
evanjelia dáva na vedomie apoštol Ján, a to hneď na začiatku
nového obdobia - roku, ktorý sa pred nami otvára ako slávna
brána. Tou bránou vstúpime do neznáma. No my kresťania
sa tej neznámej cesty nemusíme obávať, lebo náš vstup aj
do roku 2012 je vstupom s nádejou v Božiu blízkosť, pomoc i
lásku. K tomu nám Boh dáva možnosť oprieť sa o Jeho Syna,
nášho Spasiteľa Ježiša Krista. V Ňom sme prijali najväčší dar,
ktorý prevyšuje všetky dary vianočné. Pravdivosť tohto biblického posolstva je vyjadrená v Písme svätom aj na iných
miestach. Človek je fascinovaný, tým, čo je definované predponou Naj...väčšie, krajšie, dôležitejšie. V dejinách nášho národa žili osobnosti, ktoré boli hodné nasledovania, žijú aj dnes ? Obávam
sa tvrdiť. Existovalo veľa zásad, ešte existujú? Obávam sa, že nie. A ak, tak
ktorá zo zásad je najdôležitejšia zo všetkých? V kladení otázok by sme rad
radom mohli pokračovať. Predsa sa len pokúsme zamyslieť nad citovanými slovami textu evanjelia Ján 3,16 „Lebo tak Boh miloval svet, že svojho
jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto
verí v Neho.“ Boh je najväčšia láska k nám ľuďom, miloval, miluje celý
svet, lebo je Jeho stvoriteľským dielom. Milovať svet, zn. milovať‘ najväčšie spoločenstvo. Neobávajme sa, na každého Božia láska pamätá. Nikto
Pánu Bohu nie je ľahostajný. To je potešujúce pri vstupe do novej, ďalšej
etapy života pre cely svet. Pre našu záchranu Božia láska nám darovala
svojho jednorodeného Syna, aby sme mali istotu večného života. A to nie
len niektorí, ale každý, kto verí v Neho má večný život.
Toto je úžasný prísľub. Chopme sa ho, nedajme si ho vziať nikomu
a nezamieňajme si ho s ničím. Existujú rôzne sľuby, bežne si ich ľudia
dávajú. Sme radi, keď ich aj plnia. No viacerí pri sľuboch iba zostanú. Netýka sa to aj nás? Urobme zmenu –
nápravu do nového roku, dodržme
dané sľuby a zotrvajme vo viere pri
Božom slove, aby sme boli pevne
ukotvení o Skalu vekov Ježiša Krista, veď v Jeho mene začnime aj rok
2012, hoci sa práve roku 2012 viacerí obávajú. Pán Boh nám zo svojej
lásky ponúka novú možnosť. Verte, je vzácna nielen pre tých, ktorí
s Ním majú spoločenstvo, ale aj pre
Vás, ktorí sa pre Krista rozhodnete
aj teraz. To je jediná podmienka
Božej lásky. Aby nás Pán Boh mohol
mať rád – všetkých.
Elena Ružeková,
evanjelická farárka

kultúra
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Spievanie je RADOSŤ
Keď začujete na Štedrý večer ako znie vonku na ulici pred
vašim domom Tichá noc, určite choďte otvoriť. Nielen preto, že
v taký osobitný a dojemný večer by sa to patrilo, ale aj preto, že
tam spievajú ľudia, možno aj vaši susedia, ktorí vám chcú urobiť
radosť. Veru, nebude to prvýkrát, čo sa členovia speváckeho súboru RADOSŤ z našej obce snažia spríjemniť atmosféru sviatkov
v obci a urobiť niečo pre ľudí, medzi ktorými žijú.
V súčasnosti tvorí súbor 16 žien a 3 muži a schádzajú sa na pravidelných nácvikoch každý pondelok na obecnom úrade. Iniciátorkou vzniku súboru bola pani Lýdia Bakošová. „Súbor sme založili
4.septembra 2002 a už 10. októbra sme po prvý raz vystupovali

Vianočný koncert

pred verejnosťou – na posedení Jednoty dôchodcov, mali sme
vtedy všetky trému, ako to dopadne,“ spomína pani Bakošová.
Spočiatku bol súbor čisto „ženský“, ale v poslednej dobe pribudli
aj traja muži, čo si obe strany pochvaľujú. O umelecké vedenie sa
stará Janka Krnáčová, ktorú zastupuje pani Cilka Lévayová. „Náš
repertoár tvoria slovenské ľudové piesne z celého Slovenska,“
uvádzajú obe, „ a stále nachádzame také, ktoré nás zaujmú a začneme ich nacvičovať.“ Súbor vystupuje nielen na podujatiach našej obce, ale prezentoval sa už aj v okolitých obciach – v Kalinkove,
Čataji, či v Dunajskej Strede, kde spolupracuje s miestnym speváckym súborom Slnečnica. Na otázku, čo im prináša táto aktivita, sa
všetci usmievajú a hovoria takmer jednotne: “radi
spievame, je to pre nás relax a takto sa aspoň máme
dôvod stretávať a porozprávať, čo kto má nové.“
Z tejto činnosti veru žiaden finančný prospech určite
nemajú a potrebné veci si väčšinou financujú z vlastných prostriedkov. Hneď však upozorňujú, že im pomáha aj obec – napríklad financovaním oblečenia na
vystúpenia a poskytnutím priestorov na nácvik.
Súbor RADOSŤ bude na budúci rok oslavovať
10.výročie svojho vzniku a už teraz plánuje toto svoje
výročie riadne osláviť. Jednou z aktivít bude určite aj
výmenný pobyt u slovenských rodákov v Starej Pazove v Srbsku na základe rodiacej sa spolupráce medzi
našou obcou a slovenskou menšinou zo Starej Pazovy.
Ing. Jarmila Grujbárová, poslankyňa OZ

V sobotu 3.decembra 2011 sa v sále kultúrneho domu v časti Alžbetin Dvor uskutočnil Vianočný koncert. V adventom čase
to bolo jedno z tradičných podujatí v obci.
Koncert so širším záberom, a väčším počtom
vystupujúcich bol prierezom umeleckých
činností v obci. Vystúpili deti z Materského
centra, skupina Hip - Hoperov, a pani Klímová s pánom Ďurišom nám predviedli spoločenské tance.
Pravú vianočnú atmosféru priniesol spevokol Radosť. Na záver, ako je už dobrým zvykom, vystúpili Cigánski diabli,
ktorí predviedli úžasné predstavenie.
Tieto stretnutia sú neopakovateľné, pretože sa tu stretávajú všetky generácie. Naši
najmenší sa týmto spôsobom
budujú spolupatričnosť k obci
a jej obyvateľom. Poďakovanie
patrí všetkým účinkujúcim, pretože sa pripravili na vystúpenia
veľmi dobre a zámer potešiť
všetkých prítomných sa vydaril.
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V škôlke je čarovný svet
Vraví sa, že kde
sú deti, tam sú zlaté
časy. A my Vám s radosťou oznamujeme, že naše materské škôlky praskajú
vo švíkoch. Prijali
sme 110 detí a keď
že detičiek v našej
dedine len pribúda,
takto aj my žijeme
vlastne v zlatých časoch. 
Kto neverí, môže
na chvíľu nakuknúť
do nášho čarovného
sveta, hoci dospelákov sem nepúšťame,
môžeme sa aspoň
pochváliť, čo celý
deň v našich škôlkach robíme.
Deň zvyčajne začíname hrou. Aj keď
sme ešte len maličkí, vieme, že s hračkami sa máme podeliť s kamarátmi a keď sa dohráme, hračky si aj sami upraceme. Potom si
každý deň zacvičíme a po hygiene sa občerstvíme chutnou desiatou.

Potom nasleduje edukačná aktivita, ktorú nám detičkám vyberajú pani učiteľky a pri ktorej sa u nás formou hry rozvíja grafomotorika, predčitateľská gramotnosť, logické myslenie, ale aj komunikácia, tvorivé myslenie či sociálne cítenie. Ľudsky povedané:
striháme, lepíme, rozcvičujeme si rúčky pre rozličné činnosti pot
rebné pre život každého, trénujeme naše zmysly i mysle, cibríme
jazýčky i naše hlavičky, utužujeme naše priateľstvá... Pani učiteľky
nám pomáhajú dosiahnuť školskú pripravenosť a snažia sa nám
vštepiť základy pre rozvíjanie schopnosti učiť sa a vzdelávať po
celý život.
Po edukačnej aktivite sa chodíme vždy von prevetrať a na túto
časť dňa sa tešíme najviac. Naše mamičky sú dosť často znechutené, keď nás vidia po tejto činnosti „trochu špinavé“, ale my si to
nevšímame, lebo dospeláci a rodičia to nechápu. Ak mi jeden dos
pelák ukáže, ako sa máme hrať v piesku a ostať čistí a ako máme
odolať mláke a blatu a nečľupnúť do nej nožičkou keďže máme od
3 do 6 rokov, tak nech k nám príde a my mu , zas ukážeme, že sa to
skrátka nedá . Vyskúšajte si to s nami!

naše deti
Po prechádzke či hre vonku
sa už tešíme na
dobrý obed. Známa je vec, že naše
tety
kuchárky
varia najlepšie, a
preto ani detičky
nemajú problém
s papaním, lebo
medzi kamarátmi
chutí vždy ešte
viac, tak aj to, čo
doma veľmi neľúbime, v škôlke
spapáme hravo.
Po
dobrom
obede musíme
chvíľu odpočívať.
To je najneobľúbenejšia časť dňa
pre nás, kvôli ktorej občas aj protestujeme či dokonca ani nechceme chodiť do škôlky. Je to jediný kameň úrazu a jediný bod,
v ktorom sa nevieme celkom dohodnúť s pani učiteľkami. No, keď
si pospinkáme, pani učiteľky nám hovoria, že sme ako anjelici,
ale ak si neodpočinieme, tak sme malí nervózni čertíci. Predtým
ako zaspíme nám pani učiteľka prečíta rozprávočku a keď dočíta
povie: „ A teraz zavri očká, nech sa Ti sníva pekná rozprávočka!“
a veru občas sa nám aj sníva. (Ale prezradíme aj jedno tajomstvo
– občas sa tvárime, že spíme a keď si pani učiteľka chystá pre nás
zajtrajší program a píše, pod perinkou nožičkou kopeme do suseda, a budíme všetkých kamarátov - je to dobrá zábava ! Pani
učiteľka sa hnevá, ale nikdy nie dlho .. )
Poobede na nás čaká viacero krúžkov. Hoci program v škôlke
je pestrý, naši si myslia že nám treba pridať aktivity, a tak ešte
poobede navštevujeme tanečný alebo hudobný krúžok a anglický
jazyk a každú druhú stredu chodia predškoláci na predčitateľskú
gramotnosť.
Milí dospeláci, v skratke sme vám popísali jeden deň v našej
materskej škôlke, kde sa my, deti máme naozaj senzačne. A nemyslite si, že sme stále tam, kde nás necháte. Občas my deti z Miloslavy navštívime kamarátov v Alžbetinom Dvore a cestujeme autobusom. Aj cestovný lístok si kúpime  . A okrem toho navštívili
nás sokoliari a priniesli nám naozajstných dravcov. Najväčšia zábava bola,
keď sokoliarom uleteli prvé dva vtáky
a nechceli sa vrátiť.
To bolo dobré !
Mali sme aj divadielko- Včielku
Maju v našej škôlke
a aby ste vedeli, už
sa divadlá nehrajú
len tak, že my deti
pozeráme a tlieskame. My sa do hry
môžeme aj zapojiť
spolu s naozajst
ným hercom, a to je
na tom to najlepšie.
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naše deti
Mali sme v škôlke
aj Šarkaniádu, ale nemali sme vietor, tak
nám šarkany nechceli
letieť. Aj to bola dobrá
zábava. Rodičia sa trápili a šarkany nie a nie
vzlietnuť.
Teraz sa tešíme na
Mikuláša, lebo všetci
sme poslúchali a ak
sme občas aj hnevali,
to nebolo, že naozaj.
To sme iba rodičov skúšali, ako reagujú ! Naši vždy na všetko naletia  Aj na to, keď ich nechávame, nech nás v šatni obliekajú a vyzliekajú. Netušia, že my to už dávno vieme. Veď pani učiteľka by nestíhala všetky deti sama obliecť, keby sme to nezvládali sami. Pani
učiteľka nás iba kontroluje , upravuje a zaviaže šnúrky, ale v prípade
vzniknutých problémov rada pomôže.
Zámerne v čase predvianočnom nepíšeme o problémoch, ktorých samozrejme máme vyše hlavy, ale radšej napíšeme, čo sa nám
podarilo získať pre škôlku v Alžbetinom Dvore.
Za to, že sa v tom
našom svete máme
tak dobre, vďačíme aj
vám – našim rodičom
a všetkým, ktorí nám
pomáhajú.
V septembri nám
obec prispela na rekonštrukciu pivničných priestorov, čím
sme získali priestor
na novú spálňu a tým
aj jednu triedu na
spomínané krúžky.
Ďakujeme veľmi pekne pánu starostovi a
obecnému zastupiteľstvu za finančnú
pomoc a dúfame, že
zachovajú tento dobrý zvyk a budú k nám
štedrí aj v novom
roku.
Vaše deti z MŠ Miloslava a Alžbetin Dvor
P.S. Ďakujem všetkým rodičom a priateľom škôlky, ktorí nám
prispeli finančne či vecným darom. Ďakujem všetkým, ktorí nám
pomáhajú a aktívne sa zapájajú do škôlkarských aktivít. Keď si tak
v hlave urobím rekapituláciu, vidím zástup ľudí – Vás – všetkých
a vy presne viete, na koho myslím ... Vám všetkým veľmi pekne
ďakujem!
Na záver ešte jedna pekná myšlienka od Rolanda Leonhardta:
„Z okna som započul detský smiech. A ihneď som vedel, že dnes
bude krásny deň.“
Prejdite sa občas okolo škôlky, aby ste počuli detský smiech, budete ho mať....
Tak ako my!
Bc. Jasmina
Nasariková,
riaditeľka MŠ

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
ZŠ Miloslavov v tomto školskom roku 2011/2012 slávnostne
privítala 11 prváčikov a celkový počet detí v škole je tridsať.
Doteraz sa vyučovalo v dvoch spojených triedach, ale tento školský rok sa podarilo triedy osamostatniť, vďaka Rade školy
a obecnému zastupiteľstvu. Pán starosta podporil túto myšlienku
a myslím, že úsilie všetkých zainteresovaných sa oplatilo, čo určite
oceňujú aj rodičia.
Vytvorila sa nová trieda, preto 1. a 2. ročník má samostatné
triedy, spojené ostali 3. a 4. ročník. Prvákov vyučuje pani učiteľka
Jana Lachová, druhákov nová pani učiteľka Ľubica Boršová a tretiakov so štvrtákmi pani učiteľka Andrea Malová.
Škola je otvorená od 6.30 do 17. hodiny. Družina má zatiaľ jedno oddelenie a vychovávateľkou je pani Alena Danielová. O poriadok v škole sa nám stará pani školníčka Brigita Brúderová. Na škole
fungujú už zabehnuté projekty Zdravé jablko a Mliečna liga.
K škole už neodmysliteľne patria aj obľúbené krúžky – hudobný krúžok pani Ľudmily Šramovej, výtvarný krúžok pani Barbory
Brodzianskej, bystré hlavičky pani Jany Krivošíkovej. Jedno popoludnie v týždni navštevuje náš školský klub dobrovoľník Mathie
z Francúzska, ktorý sa s deťmi hráva rôzne hry.
Tento rok škola vďaka projektu vypracovaného Ľudkou Šramovou získala grant na zakúpenie detských preliezačiek, ktorého realizácia sa začne na jar. Vďaka obci sa pri škole vybudovalo nové
parkovisko, ktoré je plne využívané rodičmi a tak sa už neničí zeleň
pred školou a deti bezpečne vystupujú a nastupujú do áut.
Deti sa doteraz zúčastnili týchto akcií : výlet na Železnej studničke –prešli sme náučný prírodovedný chodník a ukončili sme ho
opekačkou, Prírodovedné múzeum – projekty „Ohýbaj ma mamko“ a chemické pokusy, prezentácia projektu „Voda – náš život“
u nás v škole.
Počas Vianoc k nám prišlo bábkové divadlo s Mikulášom, potešili sme sa na vianočnej besiedke a trhoch a v pláne máme Plavecký výcvik, Dopravné ihrisko, Škola v prírode a mnoho ďalších
aktivít. Škola sa pomaly rozrastá, tak ako celá naša obec a je dobré,
že z detí, ktoré tu bývajú a navštevujú našu školu sa stávajú kamaráti, spoznávajú jeden druhého a raz budú mať na školu len pekné
spomienky.
Keďže sa blížia najkrajšie sviatky v roku, všetkým prajem hlavne
zdravie, šťastie, rodinnú pohodu, deťom veľa darčekov, snehu a oddych od školy a nech sa každému splní to jeho vysnívané prianie.
PaeDr. Andrea Malová, riaditeľka ZŠ
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Rodinné centrum alžbetka
Milé rodiny z Miloslavova!
Ak nás ešte nepoznáte, predstavíme sa, ak nás poznáte, čítajte, čo máme nové...
Volám sa Andrea Žipajová a už tri roky (s jednou krátkou prestávkou) vediem Rodinné centrum Alžbetka. Rada by som touto
cestou zhrnula, kto sme, čo sme za tie tri roky urobili a čo sme
pripravili pre Vás a Vaše deti na tento školský rok.
Keď som centrum preberala presne pred tromi rokmi, bol to
klub mamičiek stretávajúcich sa v sále OcÚ dvakrát týždenne.
Hračky, malé koberčeky i rozmerná trampolína, stan a iné veci
klubu sa tlačili v malom skladíku vedľa bicích a aparatúry miestnej skupiny. Ale lepsie ako nič... Chcelo to však iné priestory, ktoré by boli len naše, nikto by neobmedzoval nás ani my nikoho,
mohli sme rozvíjať aktivity pre množstvo mamičiek na MD, čo sa
sem presťahovali. Deti nemali žiadne krúžky, pracujúci nestíhali
na 16,30 škôlku pre nekonečné zápchy, škôlkari ani školáci nemali
veľa možností voľnočasových aktivít...
Dohodli sme sa s mamičkou, ktorá chodievala do centra so synom – dala nám k dispozícii objekt bývalej reštaurácie. Veľmi nás
nadchli priestory – dom so záhradou, jedna veľká miestnosť, jedna malá, vonku altánok, prístrešok priam volal po pieskovisku...
Chcelo to síce veľa práce a financií, no podarilo sa. Vďaka projektu
sme získali grant a z bývalej reštaurácie sa postupne stávalo rodinné centrum – vypratali sme stoly a stoličky, pretreli poškodenú
farbu na oknách, vybudovali pieskovisko, omietli pavučiny, majitelia upravili záhradu a dreviny v nej, neskôr sme rekonštruovali aj
menšiu miestnosť vzadu... postupne sme našimi aktivitami (denný tábor, poškôlkari, pohybové krúžky...) získali potrebné finančné
prostriedky na nové koberce, hojdačky, vybavenie centra, hračky
a samozrejme energie.
V priestoroch na Hlavnej ulici sme boli rok. Za ten rok sme
vytvorili priestor pre rôzne aktivity a akcie – 2x denný letný tábor
pre deti škôlkarského veku, slávnostné otvorenie centra, tanečný
krúžok pre mladšie i staršie deti, brušné tance, masáže dojčiat,
angličtinu pre dospelých, kurzy hudobnej školy Yamaha pre deti
4-36mesačné, výstavu výtvarných prác detí s ďalším sprievodným programom, herňu, prednášky a besedy na rôzne zaujímavé
témy... Iste uznáte, že to nebolo málo. V tom čase sme tiež získali
právnu formu – občianske združenie.
No po roku sme museli priestory opustiť z rozhodnutia majiteľov. Ukončili sme zmluvu a hľadali možnosť, kam presťahovať
centrum s fungujúcimi pravidelnými aktivitami a nadobudnutým
zariadením... V ústrety nám vyšla obec – poskytla nám priestory
v KD v Miloslave. Povedali sme si, že ako dočasné riešenie postačí
aj ponúknutá malá miestnosť s ešte menším skladom. Pravdupovediac, keď sme tam presťahovali všetky veci, nemali sme takmer
kam stúpiť, preto sme museli uskladniť niektoré objemnejšie časti
zariadenia centra doma u členiek. Návštevnosť dramaticky klesla,
nech sme robili čo sme vedeli...

naše deti
Dočasné riešenie trvalo rok. No nezaháľali sme ani počas toho
roka... Halloween, Mikuláš pre najmenších, valentínska tancovačka
detičiek, fašiangový karneval, turistické výlety, spoluúčasť na MDD,
burzy detských vecí, cvičenie Hopík pre deti s mamičkami, cvičenie pre mamičky v dopoludňajších hodinách, bábkové divadielko,
tretí ročník denného tábora, herňa... to všetko sa nám podarilo aj
vďaka dobrej spolupráci s predstaviteľmi obce a korektnému jednaniu. Ako predsedníčka som chodievala na zasadnutia obecného
zastupiteľstva, na stretnutia so starostom (bývalým aj súčasným),
písala žiadosti, aby sme sa opäť mohli posunúť vpred – cieľ vyhovujúce a definitívne priestory vhodné pre naše aktivity... Podarilo sa
– zatiaľ vo forme uznesenia OZ obce Miloslavov máme odsúhlasené
priestory v “modrej budove” (predtým zdravotné stredisko, predtým obecný úrad...) na poschodí, ktoré môžeme na základe povolenia starostu skúšobne užívať (ešte to má svoje muchy, no verím, že
ich zástupcovia centra a obce spolu vychytajú :o) ).

V týchto priestoroch na vás teraz čaká:
PONDELOK
16,00 – 17,30 herňa
18,00 – 19,00 cvičenie pre dospelých s rehabilitačnou sestrou
UTOROK
9,30 – 10,00 pohybovo-hudobné cvičenie pre deti s aktívnou
účasťou mamičiek
10,15 – 11,15 cvičenie pre mamičky
16,30 – 17,30 kreatívne tvorenie pre deti
STREDA
9,30 – 11,30 herňa
16,30 – 17,15 angličtina Speak and Learn pre deti 6 – 12 r.
ŠTVRTOK
9,30 – 11,30 herňa, prednášky, besedy...
Už ste s nami mohli absolvovať:
• 19.11 lampiónový sprievod
• 6.12. o 10,00 Mikuláš pre najmenších
• 11.12. účasť na obecných vianočných trhoch
a ešte pre Vás chystáme:
• 14.1. prezentácia činností RC Alžbetka, karneval
• 14.2. valentínska tancovačka pre maličkých
... ďalšie aktivity a akcie pripravujeme...
Na tomto mieste chcem poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali v
minulosti i v súčasnosti na aktivitách centra, našim deťom, manželom i rodinám, ktoré musia znášať tieto naše, často časovo náročné,
no čisto dobrovoľnícke práce v centre, sponzorom a nadáciám za
ich príspevky a granty, starostovi a zástupcom obce za dosiaľ úspešnú a ústretovú spoluprácu... Dúfam, že sa aj po našom odchode
do práce nájdu mamičky, ktoré budú rozvíjať aktivity centra, jeho
spoluprácu s inými organizáciami v obci i mimo nej a nadviažu na
našu prácu. Ak máte pocit, že by ste mohli centru a našim rodinám
v obci pomôcť svojou činnosťou v centre či iným spôsobom, ozvite
sa, radi Vás medzi sebou privítame...
Andrea Žipajová,
(Dosluhujúci) predseda a štatutár Rodinného centra Alžbetka
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rozhovor
Cez Saudskú Arábiu do Alžbetinho Dvora
Bola to sympatická, čistá dedina. Upravená a tichá...

Mnoho ľudí, hlavne tí, čo prichádzajú v smere od Miloslavy, vás pozná
najmä ako vášnivého kosca trávy. Z osobnej skúsenosti viem, že kvôli
koseniu občas odmietnete aj tenisové duely. Naozaj vás to tak baví?
No nie je to celkom tak, že kvôli koseniu odmietam šport. Ale keďže mám
málo času, pretože pracujem v športe, kde sú soboty a nedele najviac
vyťažené dni, a aj cez týždeň veľa cestujem, chvíle voľna si musím rozdeliť tak, aby som si našiel čas aj na tenis aj na tú trávu. Ale je pravda,
že kosenie je pre mňa relax. Človek vypne, relaxuje a porozmýšľa nad
mnohými vecami.

Ako sa dostane rodák z Nových Zámkov a taký svetobežník do Miloslavova?
Nadnesene sa dá povedať, že som sa sem dostal cez Saudskú Arábiu.
V tejto krajine som pôsobil ako volejbalový tréner a zoznámil som sa
tam so švagrom jedného Miloslavovčana. Počas dovolenky sme ho
prišli pozrieť a tak veľmi sa nám tu zapáčilo, že sme sa hneď vydali
na Obecný úrad zistiť, či sú tu nejaké zaujímavé pozemky na predaj.
Po nejakom čase sme sa rozhodli stavať a v roku 2005 sme sa sem
Málokto si vie predstaviť, čo je obsahom práce šéfa volejbalového zvänasťahovali.
zu. Mnohí vás mohli vidieť v televízii hovoriť o zápasoch, ale jej ťažisko
Čo vás vtedy na Alžbetinom Dvore tak zaujalo?
je určite inde.
Bola to sympatická čistá dedina, upravená a tichá. Len škoda, že sa pos Spravujeme šesť reprezentačných družstiev plus dve centrá olympijskej
tupne dopravná frekvencia začala stupňovať až do súčasného stavu. prípravy. A samozrejme riadime domáce súťaže. Čiže sme zodpovední za
Dopravná situácia v našej dedine sa už stala neúnosnou.
rozvoj slovenského volejbalu, domácich súťaží a reprezentácie. Pre mňa
to znamená denno-denné rozhodovanie, narábanie s financiami, výbery
Takže je to zároveň aj odpoveď na otázku, čo sa vám tu nepáči...
tréningových kempov, organizáPresne tak. Hlučnosť a frekvencia áut. A hlavne bezohľadnosť šoférov.
cia podujatí, propagácia volejba- Ing. Ľubor Halanda (57)
Keďže ani z jedného smeru nie je vyriešený vstup a výstup do dedilu. Je toho veľmi veľa.
– ženatý, 3 synovia (19, 31 a 34 r.)
ny, a my bývame na hlavnom ťahu smerom do Bratislavy, hlavne ráno
a poobede je to jedno auto za druhým. Neskutočný hluk.
V poslednej dobe urobil slovens – prezident Slovenskej volejbalovej federácie
ký volejbal výrazný pokrok. Ako
Ako by sa to dalo riešiť?
ste spokojní s vývojom sloven- – viceprezident Slovenského
Jedine represiami. Dlhšie som žil v Taliansku, kde mali kedysi v tomto
olympijského výboru
ského volejbalu, ale aj volejbalu
smere tiež obrovské problémy. Keď som tam ale išiel naposledy, bol
v obci?
– 75-násobný reprezentant vo
som veľmi prekvapený, ako zrazu všetci dodržiavajú predpisy. Pred kažvolejbale
Po angažovaní talianskeho trédým vstupom do dediny sú merače rýchlosti a kto ide rýchlejšie, tomu
nera k mužom sme postúpili vo – II. miesto na ME juniorov
napríklad naskočí červená. Alebo pri rýchlejšom prejazde vodiča autosvetovom rebríčku zo 41. na 27. – víťaz Pohára európskych majmatika odfotí a bez ohľadu na to, kto to je, či má alebo nemá známosti,
miesto a všetci naši reprezenstrov (1979)
príde mu pokuta a musí zaplatiť. A zrazu predpisy všetci dodržiavajú.
tanti získali veľmi dobré zahra- – víťaz PVP (1981)
To ale stojí peniaze, ktoré asi nie sú v našej obci a ani v tomto štáte. ničné angažmán. Muži aj ženy
– 3x majster Československa
Určite si to vyžaduje finančné zdroje. Zásadne sa to asi začne riešiť až pravidelne postupovali na ME,
potom, keď dôjde k nejakej tragédii. Pokiaľ viem, každý sa sťažuje zo juniorky obsadili siedme miesto – 6. na ME v Paríži (1976)
všetkých smerov.
na MS v Peru a šieste miesto na
ME v Turecku, kde sa rovnako darilo aj kadetkám. Tie boli ešte 10. na MS
A nie je to skôr o ľuďoch?
a na olympiáde mládeže do 17 rokov obsadili ôsme miesto. Každý si môže
Všetko je to v ľuďoch. Neporiadok, aký máme na prístupových cestách
predstaviť, aké je finančne náročné celé to zabezpečiť a zorganizovať.
za obcou, z ktorých si ľudia robia smetiská, to je hanba tohto národa.
Nechápem, kto to robí a prečo to robí. Keby mali ľudia k sebe väčšiu Volejbalu sa ale darí aj u nás...
úctu, keby boli navzájom ohľaduplnejší a pozornejší, asi by to tak ne- Zaregistroval som aj rozmach volejbalu v našej obci, najmä vďaka predvyzeralo.
sedovi oddielu Milanovi Blažekovi. Len ma nesmierne mrzí, že sa vzhľadom na vyťaženosť nemôžem aktívne zúčastňovať. Ale sledujem to, aspoň cenami sa snažím podporiť volejbalové i tenisové turnaje. Mrzí ma,
že vždy, keď sa organizuje nejaký turnaj, mám povinnosti mimo obce.
Ale mám z toho radosť, že funguje aj volejbalový oddiel, že sú pravidelné
turnaje, máme krásne pieskové ihrisko a ľudia chodia pravidelne hrávať.
To je naozaj dobré.
Aktívny ste ale aj v olympijskom hnutí. Aké sú povinnosti viceprezidenta Olympijského výboru?
Teraz mám na starosti letnú olympiádu v Londýne. Vymenovali ma za vedúceho výpravy a tá práca začína postupne nabiehať. Výpravu musíme
finančne vybaviť, zabezpečujem aj kompletné oblečenie a celú logistiku
výpravy. Konečne máme oblečenie s vlastným dizajnom a vlastnými národnými farbami. Renomované firmy nám nevychádzali v ústrety a dávali nám v postate to, čo im ostalo na sklade. Teraz máme originálnu
kolekciu a so spoločnosťou Alpine Pro sme veľmi spokojní.

Ľubor Halanda (vpravo) s bývalým reprezentačným trénerom Emanuelem Zaninim.

Volejbalisti sú posledným kolektívom, ktorý ešte má nádej na postup
do Londýna..
Snažíme sa, aby sa aspoň jeden kolektív na hry dostal. Ale je to nesmierne ťažké, Európa má v každom športe len štyri-päť miest. Aj keď
sme nešťastne prehrali v popradskom finále predolympijskej kvalifikácie,
postúpili sme ďalej ako najlepšie druhé mužstvo zo všetkých predkvalifikačných skupín. Ďalšiu kvalifikáciu odohráme v máji v Bulharsku, odkiaľ
postúpi do Londýna iba víťaz.
Ľubor Kyselý
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zo života obce

Pekná jeseň života našich dôchodcov
Vonku fúka, chladno je, nie však v dušiach „mladých“ dôchodcov, ktorí, hoc v rokoch, žijú svoj aktívny život.
Kto mohol, zúčastnil sa cyklotúry aj na jeseň. Cieľ bol
v Rovinke a „odmenou“ bola dobre pečená ryba a chladené
pivo, ktoré vzpružilo po kilometroch v horúčave odšľapaných.
Každoročná rekreácia sa tento rok mimoriadne vydarila.
Napriek tomu, že bol september a my sme boli v Tatrans
kých Hatiaroch. Celý týždeň pálilo slniečko a každý podľa
svojich schopností mohol využiť čas na prechádzky alebo
túry.
Z okna Hutník, kde sme boli ubytovaní, sa nám celý deň
naskytoval prekrásny výhľad na scenériu Lomnického štítu
a okolitých vrchov.
Nás, dôchodcov, zviditeľňuje aj spevokol Radosť, hoci
pôsobí pod hlavičkou Únie žien. Pravidelne nacvičujeme
piesne k rôznym príležitostiam a pod vedením Janky Krnáčovej dosahujeme aj celkom dobrú úroveň.

Záujem bol aj o posedenie, na ktorom nám MUDr. Daniela Cymbálová, tak ako po minulé roky, vysvetľovala dôvody
a prevenciu ochorení. Témou tohto stretnutia bola chrípka.
Po prednáške sa stretli ľudia, ktorí sa dlhšie nevideli, pozhovárali sa pri pizzi a vínku.
Komunita dôchodcov je vo väčšine organizovaná v Jednote dôchodcov. Iní dôchodcovia, tiež aktívni, sa stretávajú
v kostole pri rôznych cirkevných sviatkoch a rôznych príležitostiach.
Môžem smelo povedať, že porekadlo – Za málo peňazí sa
dá urobiť veľa muziky – u nás platí.
Nikto nemusí sedieť doma „za pecou“. Kto má záujem,
ten sa zapája do akcií, ktorých nie je zas až tak veľa.
A vďaka podpore obecného úradu si môžeme dovoliť ísť
aj na termálne kúpalisko, či do divadla. Z môjho pohľadu,
kto nie je pesimista, má šťastný život.
Eleonóra Strnisková

Dobrovoľníctvo a Miloslavov II
Ako boli občania našej obce informovaní v predošlom čísle
Spravodajcu, máme možnosť v Miloslavove stretávať nové tváre –
aktívnych mladých ľudí zo zahraničia. V rámci „Roku dobrovoľníctva“ prostredníctvom OZ ACHO-Aktívne chvíle oddychu, programu Mládež v akcii a finančnej pomoci Európskej komisie, sa tu
realizuje projekt ADM – Activities and Developement for Majority,
čo vo voľnom preklade znamená “aktivity a rozvoj pre väčšinu”.
Od júna do začiatku septembra, teda predovšetkým v čase letných prázdnin sa s tureckým študentom Berkom stretli hlavne naši
najmenší. Okrem iného vypomáhal počas letných denných táborov organizovaných Rodinným centrom Alžbetka, ale pomohol
taktiež aj s realizáciou nového náteru lavičiek na námestí medzi
Hlavnou a Parkovou ulicou.
V septembri sa uskutočnila „rošáda“ a Berka nahradil Mathieu
z Francúzska. Prítomnosť tohto sympatického mladíka z malej
obce neďaleko Štrasburgu mali možnosť zaregistrovať naši dôchodcovia počas programu venovanému úcty starším v KD Alžbetin dvor koncom októbra. Veľmi aktívne sa s ním však zoznámili
naši žiaci v základnej škole.

Počas popoludňajších aktivít ich stihol naučiť niekoľko hier,
s ktorými má on sám dobré skúsenosti získané počas prázdninových táborov vo Francúzsku. V týchto táboroch pôsobil ako vedúci
a neskôr ako riaditeľ. Má za sebou dokonca i realizáciu medzinárodných táborov.
Pri návšteve školy počas týchto aktivít som zaregistroval vyjadrenie jedného zo žiakov: „Musím sa začať poriadne učiť tú angličtinu, aby som mu (=Mathieuovi) rozumel!
Myslím, že v každom rodičovi či pedagógovi musí takáto veta
vyvolať skvelý pocit.
Predovšetkým pre zábavný spôsob, ako poskytnúť našim deťom poznanie a vôľu, prečo sa učiť cudzie reči. Podľa vyjadrenia
niektorých rodičov, začal byť tento trend citeľný i na známkach
z anglického jazyka.
V čase uverejnenia tohto príspevku bude mať Mathieu za sebou i realizáciu prvého informačno-zábavného programu „Achovinky“. V týchto programoch chceme informovať o novinkách z aktivít projektu a zároveň predstaviť perličky – nielen z Francúzska.
Viacerí rodičia iste privítajú iniciatívu – umožniť účasť našich
detí na medzinárodnom letnom tábore vo Francúzsku
pri Stredozemnom mori, kde
si budú mať možnosť precvičiť
svoje znalosti z cudzieho jazyka spolu so svojimi vrstovníkmi z iných krajín.
O aktivitách projektu ADM
Vás budeme i naďalej informovať aj na stránke www.miloslavov-forum.sk
Igor Šabla

Mathieu v škole: Deti pri hrách
nepociťujú jazykovú bariéru.
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Prezentácia výsledkov práce za rok 2011
Od začiatku pôsobenia nového starostu a obecného zastupiteľstva v Miloslavove sa podarilo realizovať viaceré zámery a práce, ktoré skvalitňujú život obyvateľov obce.
V oblasti opráv a údržby:
• prekládka plotu na cintoríne v časti Miloslava, – plot bol postavený na vodovodnej prípojke, vyrokovalo sa preloženie plotu
dĺžky cca 25m, z prípojky na vyhovujúce miesto bez nároku na
odmenu pre stavebnú spoločnosť, čo predstavuje úsporu za
prekládka cca 2500 €
• oprava križovatky Čerešňová, oprava križovatky Kvetná – Lesná, v rámci čoho sa vyriešil vleklý problém s výmoľmi na križovatkách a vyriešil sa odvod dažďovej vody z komunikácií, zvýšila sa bezpečnosť premávky
• vyčistila sa a spriehľadnila križovatka Hlavná – Miloslavská
(trojuholník pri zastávke autobusu )
• za spoluúčasti obyvateľov sa vyčistila Čerešňová ulica
• opravili sa lavičky (6 ks) pred OÚ – bezodplatne, vďaka poslancovi OZ
• opravilo sa zábradlie v parku v časti Miloslava
• opravil sa odkvap v škôlke v časti AD
• opravila sa zatekajúca strecha na prístavbe ZŠ v časti AD
• vylepšilo sa zariadenie kuchyne zakúpením sporáka a kuchyns
kého robota do MŠ v AD
• do suterénu budovy škôlky sa umiestnila nová práčovňa škôlky
v AD
• sprevádzkovaním práčovne
v suteréne pribudla nová
miestnosť pre deti v materskej škole
• vyčistil sa školský dvor a pozemok medzi ZŠ a MŠ v AD

•
•
•
•
•
•
•

V oblasti zefektívnenia
zmluvných vzťahov obce:
zníženie platieb za odvoz odpadu: úspora 698,85€ mesačne
zníženie poplatkov za dodávku plynu o 11,33%
v procese je riešenie zmlúv
za verejné osvetlenie a poplatkov za dodávky elektriny, ktoré
budú smerovať k zníženiu nákladov
prehodnocujú sa všetky poistné zmluvy na majetok obce vrátane áut, predpoklad úspory cca 2000 €/rok
zrušením dvojitého zapojenia internetu na OÚ sa dosiahla
úspora 43,18 €/mesačne
zavedením internej mobilnej siete sa šetrí na nákladoch na telefóny cca 50€ mesačne
úpravou nájomných zmlúv za prenájom priestorov v majetku
obce sa sprehľadnili príjmy obce za nájom a energie

V oblasti služieb obecného úradu a komunikácie:
• pripravená nová webstránka obce – bez nárokov na rozpočet
• realizácia podujatí „Čaj o piatej“ ako neformálnych stretnutí
starostu a poslancov s občanmi a naštartovanie bezprostrednej komunikácie s občanmi
• zavedenie bezdrôtového internetu dostupného v budove Ocú
V oblasti bezpečnosti:
• sponzorsky sa zabezpečila montáž výstražných tabúľ „SPOMAĽ“, pre zvýšenie bezpečnosti dopravy v obci, bez nároku na
obecný rozpočet, ( hodnota jednej tabule je cca 200 € )
• nainštalované sú 3 merače rýchlosti na vstupe do oboch častí
obce, pre zvýšenie bezpečnosti premávky v obci
• vyriešilo sa parkovanie v areáli ZŠ v AD, kvôli bezpečnosti detí
pri vystupovaní z áut rodičov

Schválené zámery a pripravované projekty:
• schválilo sa nové funkčné využitie (modrej) budovy bývalého
obecného úradu ako komunitné centrum pre mamičky s deťmi na materskej dovolenke seniorov a spoločenské organizácie
deti a mládež. Už v tomto roku sa začína s úpravou priestorov
na prízemí budovy a na 1.poschodí

• v spolupráci s Fakultou architektúry STU sa zadalo v rámci študentských projektov spracovanie štúdie na funkčné využitie
priestoru medzi školou a škôlkou v AD, s využitím ako telocvičňa a športové centrum
• bola podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok na projekt na zriadenie zberného dvora, projekt bol zabezpečený
vďaka poslankyni OZ bezplatne
• príprava nového chodníka, prípadne cyklotrasy medzi AD a Miloslavou - zmenou projektu chodníka RZ1 I.etapa, ( od domu
č. 93 po vetrolam, smerom na Miloslavu) sa tento rozšíri až na
šírku 3m, čo po dobudovaní obytnej zóny značne uľahčí pohyb
chodcov a bicyklov v tomto úseku
• príprava žiadosti o NFP na projekt Revitalizácia námestia a parku v miestnej časti Miloslava
Starosta obce a obecné zastupiteľstvo

VIETE O TOM, ŽE...
Od 11.12.2011 opätovne premáva vlakové spojenie do Bratislavy,
a na trase Dunajská Streda – Bratislava boli vybudované nové vlakové zastávky? Od marca 2012 je plánované zavedenie aj nového
vlakového spojenia Regiojet?
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Tenis má nových kráľov

Futbalisti sa v ťažšej súťaži nestratili
Jarnú časť súťaže odštartuje Miloslavov na pôde Hamuliakova 18. marca
Futbalový tím Miloslavova sa vo vynovenej piatej lige drží po
jesennej časti súťaže v polovici tabuľky. Z 18. účastníkov je na deviatom mieste so ziskom 26 bodov za osem víťazstiev, dve remízy
a sedem prehier.
Miloslavovskí futbalisti sa po reorganizácii nižších futbalových
súťaží ocitli v náročnej spoločnosti. Pôvodnú šiestu triedu Slovenský futbalový zväz zrušil a od septembra hrá náš tím v piatej
triede, kde sa stretáva aj s družstvami, ktoré rok pred tým hrali o
poschodie vyššie.
Zároveň sa náš tím zbavil nepríjemného cestovania do vzdialených obcí na Záhorí. V aktuálnej súťaži sa navyše stretáva s atraktívnymi súpermi z najbližšieho okolia, ako je napríklad Hamuliakovo. S tým sa v derby stretol hneď v prvom kole a na domácom
ihrisku uhral Miloslavov remízu 2:2.
V úvodnej časti sezóny sa zmenil aj tréner nášho mužstva, ktoré v súčasnosti kormidluje pán Roman Peterec.
O náročnosti súťaži aj vysoký počet tímov v súťaži. V najvyššej
Corgoň lige napríklad hrá len 12 účastníkov, zatiaľ, čo v najnižšej až
18. Rovnaký počet je napríklad aj v nemeckej Bundeslige.
Jarnú časť súťaže zahajuje Miloslavov na pôde Hamuliakova
18. marca, záver súťaže je naplánovaný na 17. Júna, kedy sa u nás
predstavia zatiaľ posledné Vinosady.

Aj v túto jeseň sa odohrali tradičné tenisové turnaje v mužskej
dvojhre i štvorhre, ktorým prialo do neskorého obdobia aj nádherné slnečné počasie.
Do obľúbeného štvorhrového turnaja Šaliga Cup sa prihlásilo rekordných 11 dvojíc a základné skupiny sa tak museli odohrať
nielen na tradičných dvorcoch v Miloslavove a pri Hviezdoslavove,
ale dokonca aj v Šamoríne.
Vo finále nakoniec zdolal
česko-slovenský pár Vodňanský-Halanda dvojicu Kollár-Kyselý 6:3 a vybojoval si premiérový vavrín. Nečakaný ale
zaslúžený triumf oslávili víťazi na záverečnej párty, akú
tento turnaj nepamätá.
Na záverečný turnaj sezóny Paštika Cup sa do dvojPravidelný účastník tenisových
hier vzhľadom na náročnosť
turnajov a víťaz štvorhry
zvykne hlásiť menej účastníJano Vodňanský
kov, nakoniec sa ale v dvoch
skupinách odohralo dovedna 12 zápasov. V následnom finále si
nakoniec ľahko poradil hlavný organizátor turnaja Rafael Tománek
s obhajcom z vlaňajška Ľuborom Kyselým.
Rubriku Šport pripravil Ing.Ľubor Kyselý

Žiaci rozstrieľali rovesníkov
z Družstevníka Malinovo v pomere 17:0
Miloslavovský futbal reprezentujú okrem seniorov aj žiaci. Je
to jediný šport, v ktorom má Miloslavov oficiálne zastúpenie, a to
hneď dvojnásobné.
Žiaci sú v osemčlennej tabuľke na peknom štvrtom mieste,
keď majú vyrovnanú bilanciu troch víťazstiev i prehier a jednu remízu.
Môžu sa ale pochváliť neuveriteľným výsledkom, keď na domácej pôde rozstrieľali rovesníkov z Družstevníka Malinovo neuveriteľných 17:0.

Volejbal v obci láka aj hráčov zo zahraničia
Členovia Klubu rekreačného volejbalu v Miloslavove v roku
2011 nezaháľali a okrem pravidelného stretávania sa na ihrisku
zorganizovali aj dve mimoriadne úspešné akcie.
Prvou bol 4. júna mužský turnaj v klasickom volejbale na multifunkčnom ihrisku v Alžbetinom Dvore. Palmu víťazstva si odniesol tím z Miloslavova pred volejbalistami z Bratislavy a Serede.
Kuriozitou turnaja bola účasť hráča z Rakúska v domácom družstve.
Príjemnou kulisou bol súbežne prebiehajúci turnaj v plážovom volejbale žien, kde sa stretli štyri ženské dvojice.
Prvá augustová sobota je už tradične vyčlenená pre beach. Na
pieskovom ihrisku v Alžbetinom Dvore sa uskutočnil už 3. ročník
Medzinárodného manželského turnaja v plážovom volejbale. Za
krásneho počasia a v skvelej atmosfére sa stretlo 16 manželských
párov a rovnako ako po minulé roky sa turnaja zúčastnili aj dvojice zo Žiliny či Košíc a už tradične aj veľká skupina hráčov a hráčok
z Moravy a Čiech. Medzi nimi nechýbali ani hráči, ktorí v minulosti hrávali na ligovej a dokonca i reprezentačnej úrovni.
A že šlo v prvom rade o zábavu, dokazovala skvelá nálada nielen pri súbojoch na ihrisku, ale i na večernom posedení pri poháriku a gitarách. A tak vôbec nebolo dôležité, kto zvíťazil.
Hlavný bol pocit príjemne stráveného víkendu v krásnom prostredí nášho športového areálu.

Snáď jediným malým sklamaním pre organizátorov oboch
akcií bola i napriek značnej propagácii pomerne slabá účasť divákov. Týmto srdečne pozývam všetkých občanov Miloslavova
i okolia na budúcoročné turnaje, kde vás radi uvítame ako aktívnych účastníkov, alebo ako divákov.
Ing. Milan Blažek
predseda Klubu rekreačného volejbalu

Štatistika obce Miloslavov




K 06.12.2011 je počet obyvateľov prihlásených na trvalý pobyt v obci Miloslavov 1876.
Od 12.07.2010 do 06.12.2011 sa prihlásilo 52 obyvateľov.
Od 12.07.2010 do 06.12.2011 sa odhlásilo 5 obyvateľov.
Narodilo sa 9 detí:
Nikola Maceková
Sebastian Šprla
Adela Füleová
Petra Nedeljaková
Michelle Kopčoková
Viliam Greschner
Nina Kudziová
Viktor Šrank
Jozef Talajka



Do manželstva vstúpilo 7 párov:
Barbora Mosnárová
Timotej Šimunič
Simona Málachová
Martin Muškát
RNDr. Zuzana Vitková
Martin Repiský
Natália Kovárová
Rudolf Grujbár
Adriána Čechovičová
Andrej Kováčik
Michaela Krajčovičová
Peter Zámečník
Zuzana Kováčová
Peter Kováč
Navždy nás opustil 1 obyvateľ
Ladislav Kopecký




Obec Miloslavov želá všetkým občanom
pokojné prežitie vianočných
sviatkov a p.f. 2012
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