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príhovor starostu
Milí spoluobčania,
začína sa najkrajšie obdobie roka, dlho
očakávaná jar, ktorá sa spolu so svojimi neopakovateľnými krásami zároveň snúbi so
sviatkami Veľkej noci.
Veľká noc a všetko, čo jej predchádza,
nesie v sebe veľa mystérií a tieto zasa veľa

otázok. Základné otázky, ktoré sa učíme,
musíme učiť položiť, aby sme dostali toľko hľadané odpovede. Niekedy akoby sme
mali už hotové odpovede bez toho, aby
sme si dali námahu naučiť sa pýtať.
Staré dobré zvyky sa síce pomaly vytrácajú, ale našťastie v mnohých srdciach
ostáva kresťanský odkaz Veľkej noci. Ten
pravý odkaz by mal zostávať v našich srdciach
nielen počas veľkonočného obdobia, ale počas
celého roka.
Dovoľte mi, aby som
vás oslovil v súvislosti so
zázračným znovuzrodením prírody, ktoré sledujeme rok čo rok, a predsa
nás vždy znovu a znovu
fascinuje. Optimizmus,
radosť a ohňostroj farieb – to sú veľkonočné
sviatky. Rodinné stretnu-

tia okolo sviatočného stola, kde má svoje
miesto pohoda, veselosť a vedomie, že
kedykoľvek pri tomto stole nájdeme svoje
miesto. V hektickej dobe, ktorú prežívame,
tieto zastavenia predstavujú nádej ako
svetlý bod v živote.
Preto by som rád všetkým vám, ktorí
ich prežívate v duchovnom slova zmysle,
i tým, pre ktorých sú jarné sviatky možnosťou opätovne prežívať naše nádherné
starodávne ľudové tradície, v mene svojom
i v mene poslancov obecného zastupiteľstva a všetkých zamestnancov obce zaželal, aby ste ich v kruhu rodiny a priateľov
strávili čo najkrajšie a najpríjemnejšie, aby
vás nadchádzajúce sviatočné dni nabili pozitívnou energiou do budúcich dní. Životodarná voda nech nám prinesie zdravie, pohodu a dobrú myseľ, pestrofarebné kraslice zas hojnosť na stoly nás všetkých 
Milan Baďanský
starosta obce

Predchádzajme dezinformáciám alebo likvidácia zelene v našej obci
Milí spoluobčania,
za posledné týždne sa ku mnohým z vás
dostáva z rôznorodých zdrojov množstvo
informácií viažucich sa k dvom „horúcim“
témam v našej obci. Sú to otázky, ktoré si
mnohí z vás kladiete: likviduje sa les?, likvidujú sa lipy?
Chcem vás uistiť, že starosta v spolupráci
s obecným zastupiteľstvom obce Miloslavov
zvažuje každý jeden krok ako nikdy doposiaľ
a volí vždy také riešenie, ktoré prospieva
najväčšiemu počtu obyvateľov našej obce.
Vznikajúce nedorozumenia a zlé pochopenie situácie vznikajú iba z jediného dôvodu
– z nedostatku relevantných informácií.
K téme likvidácia lesa v časti Alžbetin
Dvor vydalo obecné zastupiteľstvo a skoro
všetci (6) poslanci stanovisko s podrobnými informáciami a vysvetlením stavu veci.
Úplné znenie stanoviska je uverejnené na
webovej stránke obce (www.miloslavov.
sk), preto nemá význam ho v plnom znení
uverejniť aj v tomto Spravodajcovi. Napriek
tomu budem citovať dôležitú časť tohto stanoviska.
„Problematiku nového zberného dvora
sme sa pokúšali riešiť cez projekt podaný
na MŽP SR, žiaľ projekt nebol schválený.
Preto hľadáme riešenie v rámci existujúceho stavu. To isté sa týka aj cintorínov v obci
– najmä cintorína v miestnej časti Alžbetin
Dvor, ktorý sa momentálne dostáva na svoje
kapacitné hranice. Obec nemá žiaden pozemok, ktorý by sa mohol určiť na využitie pre
tieto účely.

Z tohto dôvodu sa nadviazalo na snahy
obce z roku 2000, kedy bol vyhotovený prvý
geometrický plán s týmto istým zámerom
– časť lesného pozemku parc.č. 1064/1 k.ú.Miloslavov sa mala vyčleniť ako „Rozšírenie
cintorína Miloslavov“ p.č. 430/13 (Príloha
č.2). Celý lesný pozemok existujúceho lesíka
je vedený na LV 1820 o celkovej výmere 28,5
ha a vlastníci sú Lesy SR, š.p. ( viac ako 90 %)
a v zostatku súkromné osoby v podielovom
vlastníctve.
Vzhľadom k demografickému vývoju a
neriešeniu situácie zo strany predchádzajúcich vedení obce bola zo strany obce za súčasného vedenia dňa 15.06.2012 odoslaná
na Lesy SR „Žiadosť o dlhodobý prenájom
časti lesného pozemku EKN parc.č. 1064/1

k.ú. Miloslavov o výmere 1 ha pre účely rozšírenia miestneho cintorína (príloha č.3)
Dňa 22. 6. 2012 obec obdržala odpoveď
z generálneho riaditeľstva Lesy SR Palárikovo, v ktorej sa uvádza, že nebudú mať námietky voči realizácii oznámeného ZÁMERU
za určených podmienok (príloha č. 4), ktorými sú: preskúmanie opodstatnenosti zámeru, informáciu o územnom pláne, vyhotovenie geometrického plánu, vyňatie z lesných
pozemkov, majetkovoprávne doriešenie,
nezasiahnutie do majetkových a obhospodarovateľských práv Lesov SR.
Ako vyplýva z vyššie uvedeného, OZ
pristúpilo prijatým uznesením č.121/2013
k schváleniu prvého kroku – zabezpečeniu
obstarania spracovania zmeny územného
plánu, ktorý bude v zmysle zákona predložený občanom na verejnú diskusiu.
Zámer označujúci „verejnoprospešné
účely“ na pozemku 430/1 je konkretizovaný
v podrobnejšom geometrickom pláne (príloha č.5) – s vyčlenením priestoru iba v rámci
ochranného pásma lesa (čiže do lesa samotného sa zasahovať nebude)“
Na webovej stránke obce Miloslavov je
zverejnená aj dokumentácia so zakreslením dotknutej časti pozemku. Sami sa presvedčte, že v žiadnom prípade neprichádza
k likvidácii lesa, ako to prezentujú aktivisti
v petícii, ktorá koluje po obci. Jedná sa o nepatrnú časť, ktorej využitie je viac ako verejnoprospešné.
Druhou silne diskutovanou témou
dnešných dní je tzv. bezpečnostný orez líp
na Lipovom námestí v miestnej časti Mi-
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Nočný Miloslavov v novom šate
Koncom marca tohto roku sa podarilo v našej obci dokončiť
dlho očakávanú akciu modernizácie verejného osvetlenia. Výsledkom vyše roka trvajúceho procesu prieskumov, posudzovania, verejného obstarania a zložitého zmluvného vyjednávania
je nové osvetlenie obce, ktoré o dve triedy zvyšuje kvalitu a životnosť svietidiel. Nové LED svietidlá predstavujú technologickú
špičku v danom obore a znižujú spotrebu energie na svietenie
o takmer 70 %. Na viacerých miestach, ktoré neboli pokryté
elektrickým rozvodom sa osadilo tzv. „solárne LED osvetlenie“,
čiže kombinovaný systém, zložený zo svietidla, batérií a solárneho panelu, ktorý nie je napojený na vonkajší rozvod a energiu
čerpá len zo slnka.
Touto modernizáciou dosiahla naša obec prvenstvo na Slovensku. Nie tým, že by bola prvá v našej krajine, kde sa nasadili
LED svietidlá – takýchto obcí sú už desiatky – ale tým, že u nás sa
prvýkrát použil nový model prefinacovania investície do verejného osvetlenia, založený na systéme tzv. energy performance
contracting. Znamená to, že obec poskytne dodávateľovi na užívanie svoj systém verejného osvetlenia a ten ho na svoje náklady
a riziko zmodernizuje a bude ho zároveň prevádzkovať po dobu
10 rokov. Úspory, ktoré sa touto investíciou dosiahnu sa delia
medzi obec a dodávateľa v pomere 5 % ku 95 %. To značí, že
obec od prvého dňa nasadenia systému šetrí náklady na prevádzku verejného osvetlenia pri vynaložení nulových počiatočných investícií. Po ukončení celej doby zmluvného vzťahu všetky
úspory vyplývajúce z nižšej spotreby elektriny, nižších fixných
platieb za ističe a výrazne nižšej potreby údržby systému verejného osvetlenia zostávajú obci. Zmluva o tejto akcii je zverejnená aj na internetovej stránke obce.
Energetické, resp. finančné úspory, nie sú však jedinou prednosťou nového systému, preto v nasledujúcich riadkoch by sme
chceli upozorniť na ďalšie nezanedbateľné výhody.
1.Okrem moderného vzhľadu nové svietidlá vyžarujú svetlo,
ktoré je oveľa príjemnejšie (predstavme si nepríjemné oranžové
sodíkové svetlo starého osvetlenia...) a je svojou vlnovou dĺžkou
výrazne bližšie prirodzenému dennému svetlu. Použité svietidlá
sú vyrobené v ČR a svojou kvalitou vo všetkých ohľadoch výrazne prevyšujú svietidlá, väčšinou čínskej proveniencie, ktoré sú
masovo nasadzované v iných obciach. Svietidlá sú plne certifi-

Čísla o modernizácii verejného osvetlenia:
– vymenených spolu 245 ks cestných svietidiel
- vytvorených 8 ks nových svetelných bodov
- vybudovaných 9 ks nových solárnych LED
svietidiel
– očakávateľná technická životnosť LED svietidiel je viac ako 20 rokov
– ročné úspory energie predstavujú okolo
110.000 kWh
– doba realizácie modernizácie 6 týždňov
kované a ich výrobca pri nich udáva vyše 20 ročnú očakávateľnú technickú životnosť (založenú na skutočnom testovaní). Telo
svietidla je celé z hliníka a optika je z tvrdeného polykarbonátu,
celý komplet je vysoko klimaticky odolný.
2.Svetlo, prúdiace zo svetelných bodov, je špeciálnymi šošovkami sústreďované na miesta, ktoré sa majú osvetľovať.
Zamedzuje sa tým tzv. svetelnému smogu, čiže žiareniu mimo
potrebnú zónu. Svietidlá tak nesvietia do okien domov, neosvetľujú záhrady alebo hluché nepotrebné miesta. Každé svietidlo
má špeciálne nastavené optické prvky, čo je možné iba vďaka
dôkladnému svetlo-technickému projektu a prepočtom. Každé
svetelné miesto dosahuje v porovnaní s pôvodnou sústavou
verejného osvetlenia vyššiu priemernú intenzitu osvetlenia, čo
bolo preukázané vykonanými meraniami.
3.Nastavením optiky sa na väčšine komunikácií podarilo odstrániť tmavé miesta a cesty sú osvetlené viac-menej rovnomerne. Táto skutočnosť spolu s faktom, že vlnové spektrum vyžarovaného svetla umožňuje ľudskému oku oveľa lepšie rozlíšenie aj
tmavých neosvetlených objektov (chodci, bicyklisti, prekážky na
ceste) prispieva k zvýšeniu bezpečnosti v obci.
Veríme, že realizácia projektu „Modernizácia verejného
osvetlenia“ bude ďalším príspevkom k tomu, aby sa nám žilo
v našej obci lepšie. Zároveň je ďalším kamienkom v mozaike
opatrení na znižovanie obecných výdavkov na energie.

loslava. Bezpečnostný preto, lebo tu ide
o bezpečnosť osôb a majetku (foto č. 1).
Starosta obce na základe skutkového
stavu stromov rozhodol o vykonaní orezu lipových stromov, ktoré sa nachádzajú
v parku pri kultúrnom dome. Na začiatok niektoré fakty. Lipu (Tilia cordata) je
možné orezať až o 1/3 jej výšky vďaka jej
omladzovacej schopnosti. Orez môže byť
až 80 % celkovej plochy stromu, nakoľko
sa zabráni hlavne zasahovaniu do elektrického vedenia a všeobecnému ohrozeniu.
Dôvodom orezu je nielen potreba omladenia líp, ale najmä prípad zlomeného stromu
pred škôlkou (foto č. 2), ktorý si našťastie
nevyžiadal žiadne obete ani materiálne
škody na majetku obce a občanov. Samotný orez je zabezpečený odborne spôsobilou firmou pod odborným dohľadom a na
základe posúdenia stavu spoločnosťou

Ing. Pavol Karaba,
poslanec OZ a predseda stavebnej komisie
Plantex. Takže žiadne divoké rezanie, ako
to tu prezentuje pani poslankyňa Vávrová.
Napriek tomu Slovenská inšpekcia životného prostredia vykonala miestne šetrenie a doposiaľ nezistila žiadne pochybenie
starostu. Momentálne sú práce pozastavené až do konečného stanoviska inšpekcie.
Je úplne pochopiteľné, že vás vzhľad po oreze zaskočil. Mnohé citlivé povahy boli pobúrené. Je to pochopiteľné, napriek tomu je
takýto orez bežný a nenapomáha len bezpečnosti, ale aj obnove stromu. Počkajme
ešte chvíľu na výsledok a potom posudzujme čix odsudzujme. Nechajme odborníkov
robiť ich prácu a nesnažme sa hrať na najväčších odborníkov v oblasti, v ktorej nie
sme. Iba takýmto prístupom dosiahneme
želaný výsledok.
Ing. Roman Horváth
poslanec OZ a zástupca starostu
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Projekt cyklotrás sa dostal do ďalšieho štádia
Obecné zastupiteľstvo si na začiatku svojho pôsobenia stanovilo niekoľko priorít,
teda najdôležitejších úloh, ktoré chcelo počas svojho funkčného obdobia dosiahnuť.
Medzi najdôležitejšie ciele boli zaradené práve cyklistické chodníky s dôrazom na
prepojenie medzi obomi časťami obce, následne aj na okolité obce. Táto požiadavka sa stáva o to naliehavejšou, že úroveň dopravného zaťaženia existujúcich ciest sa
stáva pre cyklistov neprekonateľnou prekážkou. Nebezpečenstvo použitia hlavných
ciest bez krajníc odrádza cyklistov používať tento vo svete stále častejší dopravný
prostriedok.
Obec sa počas uplynulých dvoch rokov márne pokúšala presvedčiť vlastníkov pozemkov vedľa hlavnej cesty, spojujúcej obe časti, aby poskytli, prenajali alebo predali
úzky pruh pozemku popri ceste na túto cyklistickú trasu. Napriek tomu, že tento pás
je dlhodobo nevyužívaný, títo vlastníci zanovito odmietajú akýkoľvek návrh, resp.
podmieňujú ho nesplniteľnými požiadavkami na zmenu územného plánu a tak sa
projekt nepohol z miesta.
Na marcovom zasadnutí OZ sa preto pristúpilo k schváleniu alternatívnej trasy,
ktorú nájdete na priloženom obrázku. Návrh novej trasy využíva poľnú cestu, ktorá
je predĺžením cesty k bývalému Kačínu a na opačnej strane ústi do ciest pri cintoríne
na Miloslave. Tento návrh je plne realizovateľný a chceli by sme ho realizovať do leta
2014. Dĺžka prepojenia je 2700 m, táto trasa je dĺžkovo porovnateľná s trasou popri
ceste a okrem toho vedie krajším prostredím.
Súčasne začíname rozpracovávať návrh na cyklistické prepojenie medzi našou
obcou, Dunajskou Lužnou a Hviezdoslavovom. OZ je presvedčené, že takéto trasy by
mali okrem účelu dopravne prepojiť susediace osídlenia ponúknuť aj možnosť športového a turistického využitia. Naši bežci si nemajú kadiaľ zabehať a rodiny s deťmi
si nemajú kam vyjsť na prechádzku mimo obec. Na prvý pohľad nezaujímavý kataster Miloslavova však predsa ponúka viacero zaujímavých miest. Koníčkári na hornej
Miloslave, krásne moderné sady Dobrých jabĺk, jazerá na kúpanie a chytanie rýb,
aleje (aj keď zanedbané) by mohli byť spojené rozumne navrhnutými trasami. Našťastie, máme v okolí veľa poľných ciest, ktoré sú teraz rozorané alebo zarastené.

Tieto sú v majetku obce alebo Slovenského
pozemkového fondu a môžu byť na tento účel
okamžite využité. Toto vyvolalo snahu, aby sa
po realizácii prvej etapy cyklotrás vytvorila
širšia ponuka trás, ktoré budú rôzne mapovať
celé okolie obce. Vytvoria sa okruhy cca 5-7
km dlhé, súčasťou budú informačné tabule
a posedenia. Zámerom je, aby všetky vyššie
uvedené trasy vrátane prepojenia obce boli

riešené formou nespevneného šotolino-drveného povrchu, tak často používaným v okolitých krajinách. Vybudovanie je takto výrazne
lacnejšie a menej legislatívne náročné.
Cyklotrasy si budú žiadať svoju každoročnú údržbu, no spojenie s prírodou je ozajstnejšie.
Naša obec už nie je typickou dedinou, má
charakter zázemia hlavného mesta. Jej obyva-

Návrh prepojenia
oboch častí obce

telia tu hľadajú miesto pre šport a odpočinok.
Obyvateľstvo veľmi omladlo – práve pre týchto občanov a naše deti by mohol byť projekt
cyklotrás vítaným spestrením. Veríme, že ho
budeme všetci naplno využívať.
Ing. Pavol Karaba,
poslanec OZ a predseda
stavebnej komisie
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Na tomto mieste vždy prinášame prehľad o činnosti obecného zastupiteľstva a jeho komisií. Tentoraz by sme vás radi informovali o všetkých
projektoch, ktoré boli v obci zrealizované od roku 2011 v spolupráci obecného zastupiteľstva, starostu, zamestnancov obce, členov komisií, našich
aktívnych občanov a donorov.
Bezpečné parkovanie pri ZŠ
Cieľom projektu, ktorý sa zrealizoval v mesiacoch júl – august 2011
bolo zabezpečenie bezpečného parkovania pre rodičov a deti navštevujúce základnú školu a materskú školu. Vybudovala sa spevnená plocha
v areáli ZŠ o rozlohe cca 200 m2, upravil sa areál okolo a rekonštruoval sa
plot so vstupnou bránou – v celkovej hodnote 4419,60 Eur. K parkovisku
bol vybudovaný nový chodník zo zámkovej dlažby k vchodu do ZŠ. Tieto
náklady hradila obec z vlastného rozpočtu.
Úprava suterénu materskej školy v Alžbetinom Dvore
Z dôvodu zvyšujúcich sa nárokov na kapacitu materskej školy obec
z vlastných prostriedkov upravila počas leta v roku 2011 suterén materskej školy, kde sa umiestila práčovňa a získal sa tak priestor pre otvorenie novej triedy. Bolo potrebné opraviť aj poškodený odkvap a opravy
vonkajších izolácií suterénu spolu s výmenou suterénnych okien. Celkové
náklady vo výške 7932,94 eur boli hradené z rozpočtu obce.
Modernizácia PC siete
V roku 2012 sa realizovala celková modernizácia počítačovej siete
obecného úradu, základnej a materskej školy, a takisto aj technického
vybavenia obecného úradu, aby sa zabezpečili požiadavky na bezpečnosť
spracovania údajov a skvalitnenie poskytovaných služieb pre občanov.
Celkový náklad: 15 098,88 eur hradený z prostriedkov obce. K tomu sa
v roku 2012 zriadilo wi-fi pripojenie, ktoré je dostupné aj pre verejnosť
na námestí pred obecným úradom za sumu 342,84 eur.
Bezpečnosť na cestách – merače rýchlosti
Na zabezpečenie väčšej bezpečnosti medzi oboma časťami obce a na
vstupe do obce zo strany Hviezdoslavova boli v roku 2011 namontované 3 merače rýchlosti s upozornením na blízkosť škôl a detí, ktoré spolufinancovala z vlastných prostriedkov obec s občanmi ako darcami finančných prostriedkov a poisťovňou Allianz, od ktorej obec získala grant
2 128,- eur.
Cezhraničná spolupráca s obcou Stará Pazova
V roku 2011 starosta obce podpísal dohodu o cezhraničnej spolupráci
mikroregiónu Pridunajsko (Miloslavov, Kalinkovo, Dunajská Lužná, Rovinka, Most pri Bratislave a Hamuliakovo) s obcou Stará Pazova (Srbsko),
v ktorej žije početná slovenská komunita. Spolupráca sa týka oblasti športu, kultúry a vzdelania. Deti z divadelného súboru Základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka zo Srbska navštívili s muzikálom Rozprávka na dobrú
noc družobnú obec Rovinka. Už pri tejto prvej návšteve vznikali pekné
kamarátske vzťahy, ktoré sa postupne upevňovali opätovanou návštevou detí zo súboru Červené jabĺčko z Rovinky, kde tancujú aj deti z našej
obce. Naše deti zasa v auguste 2013 navštívili Starú Pazovu a zúčastnili
sa Slovenských národných slávnosti v Báčskom Petrovci, kde okrem reprezentácie Podunajského regiónu reprezentovali aj Slovenskú republiku.
V roku 2013 sa pod vedením riaditeľky MŠ p.Nasarikovej pre slovenských
rodákov zo Starej Pazovy organizovala zbierku kníh, pretože slovenská literatúra sa im dostáva do knižníc len sporadicky, pritom je to jeden z spôsobov ako udržiavať slovenský jazyk a kultúru mimo Slovákov v zahraničí.
Komunitné centrum v obci
V januári 2012 obec podala projekt a žiadosť o grant na Úrad vlády SR
na realizáciu komunitného centra v obci v budove Modrý dom v miestnej
časti Alžbetin Dvor. Projekt bol schválený a z prostriedkov predsedníčky
vlády SR obec obdržala grant vo výške 9 243,- eur, ktorý sa použil na prestavbu budovy; z prostriedkov obce vo výške 2 349,- eur sa dofinancovala
rekonštrukcia budovy. Zariadenie centra sa hradilo zo zdrojov obce vo
výške 4 475,48 eur, pričom bol použitý aj grant od občana v sume 100,eur. Ďalej boli do komunitného centra v rámci modernizácie PC siete inštalované dva počítače. Centrum otvorilo svoje brány na Deň obce pre

mamičky s deťmi, mládež a seniorov, súčasne sem bola presťahovaná aj
knižnica obce.
Projekt Zberného dvora
Obec pripravila projekt na nový Zberný dvor, ktorý bol podaný v máji
2012 na Ministerstvo životného prostredia s predpokladanými nákladmi
vo výške 886 593,72 eur. Napriek dobrému hodnoteniu nebol projekt
schválený z dôvodu nedostatku finančných zdrojov na danú výzvu. Nepodarilo sa teda zabezpečiť financie na presun zberného dvora do iného
priestoru a otázku priestoru pre zberný dvor bude potrebné riešiť iným
spôsobom – aj vzhľadom na obmedzené financie obce.
RegioJet
Na jar 2012 bol spustený nový železničný dopravný systém pomocou
moderných vlakov dopravcu RegioJet. Obec od začiatku spolupracovala
na príprave a harmonogramoch vlakov a dohodla, že zo zdrojov ŽSR bola
kompletne zrekonštruovaná železničná stanica v obci a nástupište, ktoré
teraz slúžia niekoľkonásobnému počtu cestujúcich a aspoň čiastočne riešia zlú dopravnú situáciu smerom do Bratislavy. Obec na vlastné náklady
upravila a udržiava parkovacie plochy v okolí stanice.
Revitalizácia námestia a parku v miestnej časti Miloslava
Obec pripravila a dňa 3.5.2012 podala na Bratislavský samosprávny
kraj projekt na komplexnú revitalizáciu Lipového námestia a celého parku v miestnej časti Miloslava v celkovej výške 416 288,- EUR. Projekt bol
zo strany BSK kladne posúdený a odporúčaný na ministerstvo pôdohospodárstva na schválenie. Ministerstvo, žiaľ, uprednostnilo iné projekty
a náš projekt zostal v zásobníku projektov pre prípad nerealizácie schválených projektov.
Bezdrôtové prepojenie oboch častí obce
Obec na jar 2012 zrealizovala s celkových nákladom 4 782,00 eur bezdrôtové prepojenie oboch častí obce, čím sa skvalitnili služby verejného
rozhlasu pre obe časti obce. Zároveň to umožnilo zdemontovať technicky a morálne zastarané stĺpy verejného rozhlasu medzi obomi časťami
obce.
Rozšírenie kapacity školskej jedálne a úprava materskej školy
Počas júla a augusta 2012 bola zrealizovaná rekonštrukcia kuchyne
školskej jedálne v materskej škole Alžbetin Dvor s cieľom zvýšenia kapacity s ohľadom na narastajúci počet žiakov v základnej škole. Pri tejto
príležitosti bolo aj zastrešené nepoužívané átrium v materskej škole, čím
sa rozšírili priestory na stravovanie detí a upravili sa elektrické vedenia
v škôlke, aby zodpovedali predpisom. Celkové náklady: 32 741,74 eur.
Súčasťou úprav bolo aj riešenie havarijného stavu statiky budovy, ktorá ohrozovala zdravie a životy našich detí. V MŠ boli nanovo upravené
omietky a maľby a sponzorsky zabezpečená vnútorná výzdoba.
Rekonštrukcia telocvične v základnej škole
V letných mesiacoch roku 2012 sa takisto zrealizovala prestavba suterénu v základnej škole, rozšírenie telocvične a nákup vybavenia telocvične v suteréne v celkovej hodnote 6 860,51 eur. Časť prác – výmena
podláh, dodávka kobercov, doplnenie stupníc schodiska a výmena vstupných dverí boli vykonané prostredníctvom sponzorských darov občanov.
V roku 2012 sa vybavila zariadením aj novovzniknutá trieda zo školskej
družiny v hodnote 1260,12 eur.
Stromy pre obec
V rámci tohto projektu sa spracoval dendrologický posudok existujúcej
zelene v obci a návrh novej výsadby, pričom na jar 2013 sa vysadilo prvých 50 vzrastlých stromov v hodnote 2 301,80 eur.
Webstránka obce
Na podporu zlepšenia komunikácie medzi obcou a občanmi a lepšej
informovanosti o činnosti obecného úradu a poslancov obce bola v januári 2013 spustená nová webstránka obce, na ktorej dopĺňaní a obsahu sa
priebežne pracuje podľa požiadaviek všetkých zainteresovaných. Celková
hodnota: 5 358,00 eur.

z činnosti Obecného Zastupiteľstva
Úpravy kuchyne pre potreby školy
Podmienkou na udelenie stavebného povolenia na prístavbu školy boli
úpravy a rozšírenie kuchyne v MŠ. Tieto práce boli vykonané v auguste 2012.
Jednalo sa o výmenu obkladov a dlažieb, vytvorenie samostatnej miestnosti
na prípravu polotovarov, dokúpenie varnej zostavy na polievky, výmeny kuchynskej linky a úpravy elektroinštalácie. Boli vykonané aj prípravné práce
na dovybavenie kuchyne výkonným profesionálnym odsávačom pár, ktoré
bude realizované v zime 2014. Hodnota vykonaných prác: 7949,15 eur (kotol: 3 824,83 eur, linka 751,20 eur, rekonštrukčné práce 3 373,12 eur).
Rozšírenie a dostavba základnej školy
OZ sa v rokoch 2012 a 2013 permanentne zaoberalo návrhmi na kapacitné rozšírenie základnej školy pre deti 1. až 4. ročníka základnej školy.
Vzhľadom na urgentnosť riešenia a liknavosť štátnych orgánov sa obec
rozhodla realizovať rozšírenie základnej školy z vlastných prostriedkov
a rekordne krátkom čase zvládla prípravu projektovej dokumentácie, verejného obstarania a zabezpečenie financovania. Nová škola bola slávnostne odovzdaná dňa 21.10.2013 a je kapacitne dimenzovaná na 120
žiakov. Výstavba bola realizovaná z úveru a prostriedkov obce – v celkovej
hodnote, vrátane úprav existujúcej školy: 320 403,42 eur. Pri príležitosti
otvorenia základnej školy bola vytvorená aj nová web stránka základnej
školy www.zsmiloslavov.sk za sumu 600,- eur. Súčasťou rozšírenia školy
bolo aj vybudovanie výdajne stravy vrátane s jedálňou pre 120 žiakov.
Tým sa vyriešila kolízia používania jedálne v MŠ väčšími žiakmi, čo bolo
závažným porušením hygienických predpisov. Nová prístavba bola vybavená novými počítačmi a počítačovou sieťou s nákladom 5 879,80 Eur.
Novovybudované sociálne zariadenia spĺňajú najnáročnejšie hygienické
predpisy a normy s kapacitou pre všetkých žiakov ZŠ.
Úprava areálu medzi základnou školou a materskou školou
Z dôvodu dostavby základnej školy vyvstala potreba úpravy komunikácií a priestorov medzi základnou školou a materskou školou na bezpečný
presun detí a takisto aj stravy pre deti. Upravili sa oplotenia a rozšírila sa
kapacita parkoviska o ďalších 200 m2. Tieto úpravy sa realizovali súbežne so stavbou školy. Výsadba zelene a úprava ihrísk sa bude realizovať
v tomto roku.
Zateplenie budovy MŠ
V októbri 2013 bolo vykonané čiastočné zateplenie budovy MŠ (50%),
ktoré bolo hradené z polovice formou sponzorského daru z polovice zo
zdrojov obce, vo výške 2 095,00 eur.
Ostrovné osvetlenie
Obec v na jeseň 2013 získala grant od organizácie Ekopolis vo výške
6 000,- eur na vybudovanie ostrovného osvetlenia na miestach, kde neboli zavedené rozvody verejného osvetlenia. Jedná sa o stĺpy verejného
osvetlenia, napájané pomocou solárneho panela s batériou a výkonným,
ale úsporným LED svietidlom. Takéto osvetlenia boli osadené na cintorínoch v Miloslave a Alžbetinom Dvore (po 2 ks) a na uličkách za kultúrnym
domom Miloslava – 2 ks a na Čerešňovej ulici – 3 ks. Celý projekt vo výške 10 586,90 EUR bol financovaný spomenutým grantom a z vlastných
zdrojov obce. Osvetlenia boli osadené a sú v prevádzke od januára 2014.
Modernizácia verejného osvetlenia v obci
Všetky obce na Slovensku sa musia vyrovnávať so zvyšujúcimi nákladmi na energie, pričom väčšiu časť nákladov pohlcujú práve náklady na
osvetlenie obce. Po zanalyzovaní možných úspor sa obec rozhodla na začiatku roku 2013 vyhlásiť výberové konanie na zásadnú modernizáciu celého VO v obci pomocou náhrady existujúcich svietidiel na svietidlá typu
LED. Podmienkou súťaže bolo, aby sa modernizácia realizovala výlučne
z úspor nákladov za energie. V decembri bolo verejné obstaranie úspešne ukončené a v tomto roku už prebehla aj realizácia. Projekt sa realizuje
bez nároku na finančné prostriedky obce s následnými úsporami oproti
nákladom v predchádzajúcich rokoch. Podrobnosti o celom projekte nájdete v osobitnom článku na strane 3.
Cyklotrasy v obci
Stavebná komisia pripravila návrh potenciálnych cyklotrás v obci, na
ktoré bude potrebné hľadať zdroje jednak z grantov a jednak z rozpočtu
obce. Účelom návrhu je nielen cyklistické prepojenie oboch častí obce,
ale aj vytvorenie cyklotrás v katastri obce. Týmito cyklotrasami môžu
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obyvatelia aj návštevníci spoznávať svoje okolie a bez potreby jazdiť bicyklom po frekventovaných cestách s nespevnenými krajnicami športovať a relaxovať. Projekt je predstavený v tomto čísle na strane 4.
Okrem vyššie uvedených projektov by sme chceli v tomto roku realizovať ešte tieto, obecným zastupiteľstvom schválené projekty:
Projekt rekonštrukcie detských ihrísk
Na základe uznesenia OZ zo dňa 6.2.2014 sa pripravuje rekonštrukcia
detských ihrísk v parku v Miloslave, v areáli základnej školy a materskej
školy a v rekreačno-športovom areáli obce. Projekt rieši aj revitalizáciu
športového areálu v časti obce Miloslava. Na základe spracovaných podkladov prebieha proces obstarania zariadení, predpokladaný náklad:
20.000 – 25.000 eur.
Viacúčelový stroj na dopravu a údržbu ciest
S rozširovaním obce je obec stále menej schopná robiť poriadnu
údržbu komunikácií a ostatného majetku obce bez zodpovedajúcej mechanizácie. Preto sa pripravuje v roku 2014 nákup vhodného stroja. V súčasnosti prebieha fáza vyhodnocovania vhodného typu a účelu, po ktorej
bude formou verejného obstarania vybraný dodávateľ. Predpokladaný
náklad: 20.000 eur.
Dobudovanie chodníkov a ciest
V rámci tohto projektu je schválená realizácia dobudovania chodníka
na Lesnej ulici ( na strane smerom k cintorínu ) a rozšírenie existujúcej
cestnej komunikácie o cca 0,7 m. Starosta v spolupráci so stavebnou komisiou pripravujú potrebné podklady, povolenia a obstaranie dodávateľa. Predpokladaný náklad cca 9 000,- eur.
Výmenný zájazd do Starej Pazovy
V rámci cezhraničnej spolupráce s regiónom Starej Pazovy plánujeme
v tomto roku pobyt členov Jednoty dôchodcov a Únie žien našej obce,
ako aj futbalistov z A mužstva Miloslavov do Starej Pazovy.
Dobudovanie základnej školy – II. etapa
Na základe intenzívnych rokovaní so školským úradom, ministerstvom
školstva sa starostovi obce a riaditeľke základnej školy podarilo vyrokovať poskytnutie dotácie na II.etapu dostavby základnej školy vo výške
100 000,- eur. OZ poverilo starostu prípravou dokumentácie a následnej
realizácie celej akcie. Škola by mala byť dobudovaná na kapacitu 8 tried
a 160 žiakov. Dotáciu na vybudovanie školy získala aj obec Dunajská Lužná, pričom zo strany tejto obce je prísľub obnovenia spoločného školského obvodu.
Ing. Jarmila Grujbárová,
poslankyňa OZ
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základná a materská škola

Čo nového v základnej škole?
Školský rok je v plnom prúde, ale my už teraz pripravujeme organizáciu budúceho školského roka. Máme totiž za sebou úspešný zápis budúcich prváčikov,
ktorých je k dnešnému dňu 53, z toho sú zatiaľ 4 odklady. Predpokladáme, že
otvoríme dve prvé triedy a našej škole sa navýši počet žiakov zo súčasných 72 na
cca 100. Demografický vývoj v obci ukazuje, že v najbližších piatich rokoch príde
na zápis do prvého ročníka ZŠ podobný počet detí ako tento rok.
Od školského roka 2016/2017 bude mať základná škola 8 tried, vždy dve paralelné triedy v ročníku. Naša súčasná budova aj s novou prístavbou nebude stačiť,
pretože dve triedy v starej budove sú malé, z toho jedna je ako trieda absolútne
nevyhovujúca. Návrh Ministerstva školstva SR, na základe našej žiadosti riešenia
situácie nedostatočnej kapacity ZŠ, bol presunúť 3. a 4. ročník do ZŠ Dunajská
Lužná a tam postaviť pavilón s 12 triedami. S týmto návrhom sme nemohli súhlasiť, pretože by bol postupne likvidačný pre našu školu. Škola by mala len prvákov
a druhákov, nevedeli by sme zabezpečiť takú kvalitnú výuku napr. anglického jazyka, celkovo by sa zničila koncepcia rozvoja školy a viedlo by to k jej útlmu až
postupnej likvidácii. Pán starosta spolu s riaditeľkou školy vyvinuli enormne úsilie,
aby sa tento návrh zmenil.
Na základe osobnej návštevy z Ministerstva školstva SR dňa 19.3. v našej základnej škole a účasti na ďalších rokovaniach v Dunajskej Lužnej a na Okresnom
úrade - Odbore školstva bratislavského kraja sa nám podarilo zmeniť pôvodný návrh. Výsledkom úspešných rokovaní je, že dňa 25.3.2014 bola podpísaná predbežná dohoda o poskytnutí dotácie pre obec Miloslavov vo výške 100 000 € na ďalšiu
prístavby školy – ďalších 4 tried a postavenie pavilónu s 8 triedami v ZŠ Dunajská
Lužná. Po zrealizovaní prístavby škôl chce obec Miloslavov obnoviť školský obvod
s obcou Dunajská Lužná, aby naše deti po ukončení 4. ročníka ZŠ mohli pokračovať
na 2. stupeň v ZŠ Dunajská Lužná, tak ako to bolo predčasom.
Okrem dotácie na výstavbu školy sa snažíme získať financie aj z ďalších zdrojov. Podali sme dve žiadosti o grant do Nadácie Volkswagen a SPP. Veríme, že
budeme úspešní.
Do konca školského roka nás čaká ešte niekoľko väčších aktivít – letná škola
v prírode, plavecký kurz, Deň matiek, projekt netradičné vyučovanie za účasti rodičov, školská športová olympiáda, výlety a podobne. Bližšie informácie sú zverejnené na web stránke školy.
No a potom nás čaká opäť pracovné leto, prístavba, zariaďovanie nových
tried..., veľmi sa nato tešíme. Tešíme sa, že sa naša škola rozrastá a skvalitňujú
sa nám podmienky na výchovno-vzdelávací proces. Deti nebudú musieť cestovať
v rannej špičke do mesta a denne budú mať dve hodiny času k dispozícií na hranie
a učenie, ktoré by inak stratili dopravou do mesta a späť domov. Rodiča sa môžu
spoľahnúť, že im tu vieme zabezpečiť kvalitné vzdelávanie s erudovanými pedagógmi v peknom a takmer rodinnom prostredí.
Momentálne sa žiaci ZŠ a deti materskej školy veľmi tešia na nové detské
ihrisko s atraktívnymi modernými preliezkami, ktoré sa buduje v týchto dňoch
v areáli školy vďaka obecnému zastupiteľstvu a pánovi starostovi.
I deti sa nám vedia odvďačiť, veď okrem učenia, zapájania sa do rôznych
projektov, súťaží, máme úspešných žiakov, ktorí reprezentujú školu i obec. Sú to
napríklad Miško Dirga -2.B a Anetka Lomjanska 4.A, ktorí vyhrali okresnú súťaž
v recitácií Hviezdoslavov Kubín a pokračujú do krajského kola, ktoré bude v máji.
Deti si vážia novú školu a sami prikladajú ruku k dielu. Podarilo som nám
zrealizovať krásnu výsadbu okolo školy a všetky triedy si postupne zakladajú svoje
pokusné políčko s rastlinkami a zeleninou, o ktoré sa starajú. Pán starosta nám
zabezpečil prívod vody a deti sa o vysadenú zeleň príkladne starajú.
T,o čo robíme – škola, obec, starosta, obecné zastupiteľstvo, rodičia- robíme
pre deti a to má skutočný význam v našom živote.
Všetkým zúčastneným ďakujeme za pomoc, podporu a spoluprácu.
PaeDr. Alena Jančeková, riaditeľka ZŠ

Ruch je aj v materskej škole
Či je zima a či leto, dynamika a ruch v škôlke má rovnakú intenzitu a my, dospelí, sa snažíme kráčať práve tým živým, detským tempom, aby sme vyhoveli čo
najviac našim najmenším.
Každý týždeň obmieňame témy, ktoré sú aktuálne a snažíme sa deťom hravou formou a rôznymi metódami rozšíriť poznatkový systém, slovnú zásobu, environmentálne cítenie a nezabúdame pritom ani na grafomotoriku, jemnú či hrubú
motoriku. Okrem edukačných aktivít, ktoré sa každý deň obmieňajú, snažíme sa
deťom spestriť pobyt v škôlke aj rôznymi inými akciami.
Aj v tomto polroku pokračujeme divadelnými predstaveniami. Videli sme divadelné predstavenie Zlatovláska, O kozliatkach a vlkovi, Snehová kráľovná, Hugo
a jeho sladkosti, Poprepletko a Ako sa Matesko oženil. Okrem divadelných predstavení sme absolvovali výchovný koncert Drak Babrák a v máji sa tešíme na výchovný
koncert hudobníkov zo SĽUK-u – Fidlikanti.
Fašiangy sme ukončili veselým Karnevalom a v tomto čase nás navštívil aj
Kúzelník.
V marci sme sa venovali knihám a už tradične deti čítali s rodičmi počas akcie
Týždeň hlasného čítania. Novinkou tento rok bola Rozprávková noc v škôlke. Bola
to vydarená akcia, plná rozprávok a nadšenia, do ktorej sa zapojili „staršie“ kolegyne, pani učiteľka Ivetka Slivková a Katka Hortová.
Dopravnú výchovu posilníme ešte zážitkovým predstavením Bicykel, ktoré
sa uskutoční koncom apríla. Environmentálna výchova v škôlke pokračuje počas
celého roka cez edukačné aktivity, ale aj pravidelnými návštevami manželov Chodilových, ktorí nám do škôlky prinášajú zvieratká (vodné, lesné, poľné, koníky ..).
Vo februári deti absolvovali aj korčuliarský výcvik. Adamko Forgáč a Matúško
Bajla, preukázali v korčuľovaní talent a boli oslovení do oddielu korčuliarského klubu Hamíkovo. Slovenský hokej má teda nádejných hokejistov  .

Predškoláci stihli navštíviť aj centrum Atlantis v Bratislave, kde sa dozvedeli
všetko o vesmíre, dokonca sedeli aj v rakete. Okrem tohto výletu nás v júni čaká
výlet na Biofarmu v Stupave a pre predškolákov pripravujeme výlet na hrad Červený kameň.
V Materskej škole Miloslavov aj ďalej prebiehajú krúžky anglického jazyka, tanečnej, hudobnej a výtvarnej výchovy a pribudli nám ešte dva krúžky: predškolská
príprava a gymnastika v priestoroch ZŠ Miloslavov, ktorá nám v rámci dobrej spolupráce poskytla priestory telocvične.
Naša materská škola veľmi úzko spolupracuje so základnou školou, o čom
svedčia spoločné akcie ako aj návšteva predškolákov v škole, kde sa deti stretnú
s bývalými staršími spolužiakmi a vyskúšajú si, ako je to byť školákom. Na základe
dobrej spolupráce nám riaditeľka základnej školy spolu so súhlasom pána starostu
prisľúbili aj využitie nového ihriska, ktoré je práve vo výstavbe.
Dobrú spoluprácu a ústretový postoj majú k nám aj zástupcovia Športového
klubu v Miloslavove, ktorí nám umožnili prístup do celého športového areálu, kde
deti môžu dennodenne využívať aj ihrisko, za čo im srdečne ďakujeme.
Naša materská škola sa snaží maximálne vychádzať v ústrety deťom a rodičom,
o čom svedčí aj veľký záujem o umiestnenie detí aj z okolitých obcí. V čase zápisu do Materskej školy Miloslavov sme obdržali prihlášky 55 detí. Voľná kapacita
bude známa až po psychologickom vyšetrení školskej zrelosti, ktorá sa bude konať až koncom mája. Zatiaľ vieme iba odhadom povedať, že materskú školu opustí
približne 30 detí a toľko detí môžeme v prvom kole prijať. Uprednostňujeme deti
predškolákov, deti s odloženou školskou dochádzkou, deti s trvalým pobytom Miloslavov a deti pracujúcich rodičov. Dnes s istotou vieme povedať iba to, že starosta
s obecným zastupiteľstvom sa veľmi intenzívne zaoberajú demografickým vývo-
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základná a materská škola – tradície
jom a sú na rozdiel od okolitých obcí oveľa flexibilnejší
a ústretovejší, lebo sa skutočne snažia riešiť kapacitné
nedostatky už či materskej školy alebo základnej školy, za čo im srdečne ďakujeme.
Už v minulom čísle som sa vyjadrila o čiastočnej rekonštrukcii svietidiel v MŠ Alžbetin Dvor. Počas
prázdnin prebehne táto spomínaná čiastočná úprava
a výmena niektorých svietidiel ako aj drobná úprava
jednej spálničky, ktorú nám finančne plne hradí obec.
V pláne je postupná výmena podláh v MŠ Alžbetin Dvor, na čo sme požiadali o dotáciu Bratislavský
samosprávny kraj. Ešte je predčasne hovoriť o konkrétnych úpravách, ale snažíme sa „klopať“ na všetky
dvere a žiadame o dotácie a finančnú pomoc všade,
kde sa dá.
Tento rok sme napísali okrem iného projekt do
poisťovne Dôvera na zakúpenie cvičných pomôcok
na prevenciu plochých chodidiel a zapojili sme sa do
súťaže o pitnú fontánku v Bratislavskej vodárenskej
spoločnosti.
Na škôlkarský dvor v Alžbetinom Dvore nám pribudli aj nové hojdačky, ktoré nám daroval pán Karaba, za čo mu touto cestou srdečne ďakujeme.
Každá akcia, každý príspevok a každý projekt nám
robí neskutočnú radosť, lebo sa posúvame pomaly
dopredu. Ako povedala Matka Tereza: „Všetko čo robíme je iba kvapka v oceáne. Ale keby sme to nerobili,
tá kvapka by nám večne chýbala“.
Bc. Jasmina Nasariková
Riaditeľka MŠ Miloslavov

Vážení rodičia, priatelia, občania.
Dňa 11. apríla 2014 už po 18-ty raz zakvitli ulice
miest a obcí celého Slovenska žltými narcismi.
Jediná verejno-prospešná finančná zbierka
Ligy proti rakovine – Deň narcisov
sa uskutočnila aj v Miloslavove.
Materská škola Miloslavov spolu
so Základnou školou sa do akcie Dňa narcisov
zapojili tiež a vyzbierali tak
v Miloslavove a v Alžbetinom Dvore 490,86 Eur.
ĎAKUJEME VŠETKÝM,
KTORÍ TÚTO AKCIU
PODPORILI.

Veľkonočné zvyky v Miloslavove
V našej obci žije aj početná komunita potomkov starousadlíkov, ktorí sa sem prisťahovali z Moravy. Navštívili sme preto dve z nich,
p. Boženu Kubišovú a p. Jarmilu Podmanickú,
a boli sme zvedaví, aké veľkonočné zvyky si
priniesli z Moravy do svojich nových domovov.
„Veľká noc bola v našej komunite chápaná ako rodinný sviatok a takto sme ju aj svätili“, spomína pani Podmanická . Nechýbali
zvyky, ktoré sa v rôznych formách dochovali
dodnes, to znamená pletenie korbáčov z mohutných vŕb, ktoré lemovali jazero v obci
(„šutrovku“ na mieste dnešných nájomných

a rodinných domov domov v Alžbetinom
Dvore), maľovanie vajíčok, učenie sa kolied
či príprava stužiek pre šibačov. „Vajíčka sme
dávali do cibuľových šupiek a aby bolo každé iné, tak sme ho spolu s rôznymi lístkami
z rastlín balili do handričiek, no na farbenie
sme používali aj cigórku či čierny čaj a dokonca aj obal z cigórky, ktorý bol tmavočervený
a vajíčka sfarbil pekne na ružovo“, dodáva
pani Kubišová.
Sviatky začínali na Zelený štvrtok, kedy
sa v každej rodine varilo niečo zelené – či už
špenát alebo šťavel. Na Veľký piatok bol prís-

Ja jsem malý koledníček, tetičko,
Přišel jsem si pro červený vajíčko.
Pro vajíčko červený, pro koláček bílý,
Jsem-li já vám, tetičko, koledníček milý?

ny pôst a nikdy sa nesmelo robiť so zemou,
pretože sa tradovalo, že to prinesie úmrtie do
rodiny. Pre evanjelickú časť obyvateľov obce
bol Veľký piatok vždy najväčší sviatok v roku
a preto všetci navštevovali bohoslužby v kostole v Dunajskej Lužnej.
V sobotu sa začali prípravy na veľkonočnú
nedeľu a pondelok – plietli sa korbáče, maľovali vajíčka, piekli sa koláče, skrátka, chystala
sa hostina. Čo sa zvyklo podávať? „Na stole
nikdy nesmelo chýbať varené domáce údené
mäso a klobásky, domáci syr, upečený baránok a minimálne päť druhov koláčov – makové, orechové a tvarohové štrúdle a rôzne
moravské koláčiky, ktoré naše maminky vždy
s láskou pripravovali“, dopĺňa jedna druhú.
Na Veľkonočný pondelok mal najväčšie
povinnosti otec rodiny, ktorý vždy zobral svojich synov, či vnukov a išli si pre „pomlázku“
s malými voňavkami, pripravenými koledami a korbáčom v ruke, pričom povinnosťou
bolo vždy navštíviť celú rodinu a najbližších
známych. Polievačka vodou sa udomácnila
v dedine až s príchodom nových obyvateľov
zo severného Slovenska a neušli jej hlavne
mladé dievčatá, ktoré sa márne schovávali na
povalách domov, či iných skrýšach. Poobede
sa už navštevovali rodiny medzi sebou a potom sa všetci chystali na veľkonočnú zábavu
v kultúrnom dome, ktorá urobila bodku za
sviatkami.
Z rozprávania našich obyvateliek
p. Boženy Kubišovej a p. Jarmily Podmanickej
spracovala Ing. Jarmila Grujbárová,
poslankyňa OZ
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kultúra

Obecné akcie

Rodinné centrum Alžbetka

V tomto roku sme pre občanov pripravili tieto kultúrno-spoločenské akcie.
Novoročný koncert , ktorý sa uskutočnil 5. januára 2014 v sále kultúrneho domu v časti Alžbetin Dvor, kde vystúpili Cigánski diabli a Spevokol
„Radosť“ . Sála bola plná ako vždy a všetkým prítomným sa vystúpenie
páčilo.
4. Miloslavovský ples sa konal dňa 15.02.2014 a zábava na ňom bola
vskutku veľmi dobrá. O plese sa dočítate viac na ďalších stranách tohto
Spravodajcu.
20. ročník stolnotenisového turnaja o Majstra obce Miloslavov sa
konal 1. marca 2014 v sále kultúrneho domu v časti Miloslava. Organizačne bol zabezpečený chlapcami z klubu stolného tenisu pod vedením
Viktora Erneka. Hralo sa v troch kategóriách: muži, ženy, žiaci. Ceny, diplomy a medaile zabezpečil obecný úrad a o vyhlásení víťazov odovzdal
pán starosta Milan Baďanský. Tento rok sa nezúčastnil náš dlhoročný
hráč a výherca pán Bohumil Rysuľa, ktorého touto cestou pozdravujeme
a prosíme o budúcoročnú účasť.
Víťazi jednotlivých kategórií:
muži:
1. Patrik Dužek
2. Jakub Strapek
3. Samuel Filip

ženy:
1. Silvia Kniebüglová
2. Erika Chlebčoková
3. Natália Majerová

žiaci:
1. David Dužek
2. Matej Belousov
3. Sebastian Garai

Oslavy Medzinárodného dňa žien sa konali 8.marca 2014 v sále kultúrneho domu v časti Alžbetin Dvor a na spríjemnenie tohto dňa všetkým
ženám v obci Miloslavov vystúpil pán Martin Jakubec – zo Šláger parády,
ktorý počas svojho vystúpenia vytvoril príjemnú atmosféru, kde sa všetci
zúčastnení zabavili a pridali sa do spevu aj tanca.
Jarná brigáda na čistenie obce sa konala dňa 5. apríla 2014. V tento deň sa počasie naozaj vydarilo a všetci, ktorí boli ochotní priložiť ruku
k dielu na skrášlenie a upratanie našej dedinky sa stretli najprv pred obecným úradom, kde si zobrali vrecia, rukavice, občerstvenie najprv v podobe
minerálky a podľa pokynov pánov z Poľovného združenia Úsvit, skupina
Miloslavov sa rozdelili a išli zbierať smeti v okrajových častiach obce, vetrolamoch a v lese. Niektorí zostali v strede obce a čistili verejné priestranstvá. V časti Miloslava sa postarali o vyčistenie námestia Majka Šulíková
a Marta Tomčíková. Celkovo sa brigády zúčastnilo asi 85 občanov, z toho
však len traja boli z časti Miloslava, čo je určite škoda, pretože by sa pre
poriadok v obci urobilo oveľa viac. Po brigáde všetkých čakalo občerstvenie v kultúrnom dome v Alžbetinom Dvore v podobe poľovníckeho guláša,
piva a minerálok. Všetkým, ktorí sa zúčastnili srdečne ďakujeme.

Na začiatok by sme sa chceli predstaviť pre tých, ktorí nás ešte nepoznajú, sme rodinné centrum pôsobiace v Komunitnom centre našej obce,
sme zameraní na deti od narodenia až po školákov a taktiež mamičky
na rodičovskej dovolenke. Venujeme sa výchovno-zábavným činnostiam,
ktoré pomáhajú rozvíjať vzájomné vzťahy. Spolupracujeme aj s inými organizáciami z našej obce pri rôznych aktivitách. Medzi naše pravidelné
aktivity patria:
•
herňa pre detičky od 0M
•
pohybové hry pre deti od 1 do 3 rokov
•
angličtina pre deti od 1 roka
•
tvorivé dielne pre staršie deti
•
tvorivé dielne pre dospelých
•
balet (od septembra mažoretky)
Ďalej každoročne organizujeme:
•
Mikuláš pre najmenších
•
Valentínsku tancovačka
•
Karneval
•
Divadielko
•
Veľkonočný jarmok
•
Denný letný tábor pre škôlkarov
Pravidelné aktivity rodinného centra počas letných prázdnin vždy
ustanú a znova sa rozbehnú s príchodom septembra. Rady privítame
aj vaše podnety na rôzne aktivity v centre, o ktoré by ste mali záujem
a v prípade našich možností, ich aj zrealizujeme (napr. masáže dojčiat,
cvičenie pre tehotné, cvičenie po šestonedelí, preventívne cvičenia –
chrbtica, osteoporóza, panvové dno, jazykové kurzy, besedy na rôzne
témy ako dojčenie, plánovanie pôrodu...).
Náš aktuálny program, otváracie hodiny, plánované akcie, či kontakt
na nás, nájdete na našej webovej stránke www.rcalzbetka.webnode.sk,
ale aj na Facebooku. Príďte nás navštíviť, rady sa s vami stretneme.
RC Alžbetka

Kvetoslava Jašurová, OÚ

KOMUNITNÉ CENTRUM
Z diela Martinka Muráňa navštevujúceho výtvarný krúžok v komunitnom centre v Alžbetinom Dvore. Krúžok sa koná v každý štvrtok
od 17. do 18. hod. pod vedením pani učiteľky Brodzianskej.

Veľkonočný jarmok
v Miloslavove



Foto: Vladimír Malý

4. miloslavovský ples
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4. Miloslavovský ples sa tento rok uskutočnil dňa 15. 2.
2014. Pekná výzdoba, ladená tento rok do ružovej, zmenila
sálu obecného úradu na nespoznanie. O výzdobu sa tento
rok postarala Grafika Maja.
So svojim zmyslom pre humor už tradične zabával hostí Marcel Forgáč, ktorý celý ples moderoval. V programe
vystúpili sestry Ďuriškové, Klimo dance roztancoval hostí,
exotickú Sambu prišli zatancovať tanečníčky Miguela Mendéza a na záver prítomným zaspievala ešte Petra Čičmancová, bývalá finalistka súťaže Superstar. Do tanca hral DJ
Ivan a skvelí miloslavskí hostia nezapreli svoju veselú náladu a predviedli tanečné kreácie. O občerstvenie a večeru
sa postarala reštaurácia Kačín, hostinec Pod lipou, cukráreň
Simo pastry a Marianna Bajlová.

Vďaka štedrým tombolovým darom sme
tento rok predali rekordných 900 tombolových lístkov. Celkový zisk z plesu bol
1327,90 eur, z toho sme 1000 eur venovali
Detskému futbalovému oddielu a 327,90 eur sme pripojili
k minuloročnému zisku (560 eur), ktorý venujeme ako príspevok na kultúru v našej obci.
O tom, že Miloslavovský ples
je naozaj dobrý, už vedia aj poslanci NR SR, a preto sa prišiel
zabaviť aj miloslavský kamarát
Juraj Droba, poslanec NR SR
a kandidát do EÚ parlamentu.
Na záver sa chcem poďakovať
organizačnému výboru: Janke
Bakošovej a Ľubošovi Majerovi
za skvelú spoluprácu, všetkým
sponzorom za tombolové dary
a osobné veľke ĎAKUJEM patrí
Marcelovi Forgáčovi, bez ktorého by ples nemal ten správny
„šmrnc“.
Fotky zhotovil p. Vladimír
Malý a všetky si možete
pozrieť (a objednať) na:
https://drive.google.com/folderview?id=0B3cH9n31C9xkMmVwWk9CNHdlTVk&usp=sharing

text: Jasmina Nasariková,
Komisia kultúry, športu a vzdelania
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Volebný rok 2014

Voľby, voľby a zase voľby. Aha, prepáčte. Ešte raz Voľby . V časovom
horizonte jedného roka absolvovať voľby štyrikrát? A niektoré dokonca
dvojkolovo? Nie je toho na nás občanov priveľa?
Len nedávno, v novembri minulého roka, sme sa pobrali k volebným
urnám. Voľby do orgánov samosprávnych krajov však pre občanov veľkým
lákadlom neboli. Napriek mnohým kompetenciám samosprávnych
krajov, obyvateľstvo sa s aktuálnym regionálnym rozdelením Slovenska
nestotožnilo, o čom svedčí aj veľmi nízka, približne 20 percentná účasť na
voľbách. Aj preto sa tesne po voľbách dostala do popredia otázka zmeny
samosprávneho usporiadania Slovenska. Pred akýmkoľvek rozhodnutím
je však nevyhnutná celonárodná diskusia a v neposlednom rade súhlas
politikov na nejakom riešení naprieč politickým spektrom. Dohoda
všetkých relevantných politických strán je dôležitá najmä preto, aby sa pri
zmene politickej garnitúry nestalo, že táto otázka sa stane opäť hlavnou
témou a ďalšie, možno dôležitejšie problémy, ostanú v úzadí. Slabá účasť
verejnosti na voľbách však môže, a určite aj odzrkadľuje, akúsi apatiu
voličov voči politike, znechutenie z neustálych hádok a prekáračiek
politikov, namiesto zodpovednej a systematickej práce v prospech našej
republiky.
Pred pár dňami sme volebné miestnosti navštívili opäť. V júni sa
končí funkčné obdobie doterajšiemu prezidentovi Ivanovi Gašparovičovi
a keďže funkciu prezidenta zastáva už druhé volebné obdobie, bolo
potrebné si zvoliť nového prezidenta Slovenskej republiky. Na zvolenie
kandidáta za prezidenta SR bolo v prvom kole voľby potrebné získať
nadpolovičnú väčšinu platných hlasov všetkých voličov. Túto podmienku
sa nepodarilo splniť žiadnemu z kandidátov, preto do druhého kola
postúpili dvaja kandidáti s najvyšším počtom hlasov. V druhom kole
volieb je za prezidenta zvolený ten kandidát, ktorý získa najväčší počet
platných hlasov zúčastnených voličov. A ako teda dopadli voľby z pohľadu
našej obce i celkovo na Slovensku?

1. kolo – 15. 3. 2014
Počet oprávnených voličov
zapísaných do do zoznamu
oprávnených voličov
Počet oprávnených voličov,
ktorým boli vyvydané obálky
Počet odovzdaných obálok
Počet platných hlasov
odovzdaných pre všvšetkých
kandidátov

Okrsok č. 1
Ažbetin Dvor

Okrsok č. 2
Miloslavov

Spolu

1263

295

1558

832

186

1018

65,34

832

186

1018

100

822

185

1007

98,91

%

Počet platných hlasov pre jednotlivých kandidátov

Bárdos Gyula
Behýľ Jozef, Mgr.
Čarnogurský Ján, JUDr.
Fico Robert, doc. JUDr., CSc.
Fischer Viliam,
prof. MUDr., CSc., FICS
Hrušovský Pavol, JUDr.
Jurišta Ján, PhDr.
Kiska Andrej, Ing.
Kňažko Milan
Martinčko Stanislav
Melník Milan,
prof. RNDr., DRSc.
Mezenská Helena, Mgr.
Procházka Radoslav,
JUDr. PhD.
Šimko Jozef, JUDr.

%z
Spolu platných
hlasov
4
0,40
4
0,40
5
0,49
158
15,69

Okrsok č. 1
Ažbetin Dvor

Okrsok č. 2
Miloslavov

4
3
5
130

0
1
0
28

0

1

1

0,09

5
0
279
170
0

1
0
53
56
0

6
0
332
226
0

0,59
0,00
32,96
22,44
0,00

2

0

2

0,19

11

0

11

1,09

213

45

258

25,62

0

0

0

0,00

2. kolo – 29.3.2014
Počet oprávnených voličov
zapísaných do zoznamu
oprávnených voličov
Počet oprávnených voličov,
ktorým boli vydané obálky
Počet odovzdaných obálok
Počet platných hlasov
odovzdaných pre všetkých
kandidátov

Okrsok č. 1
Ažbetin Dvor

Okrsok č. 2
Miloslavov

Spolu

1281

306

1587

913

199

1112

70,06

913

199

1112

100

907

198

1105

99,37

%

Počet platných hlasov pre jednotlivých kandidátov

Fico Robert, doc. JUDr., CSc.
Kiska Andrej, Ing.

Okrsok č. 1
Ažbetin Dvor

Okrsok č. 2
Miloslavov

208
699

44
154

%z
Spolu platných
hlasov
252
22,80
853
77,19

V prvom kole v rámci celého Slovenska žiaden z kandidátov nedostal
nadpolovičnú väčšinu platných hlasov všetkých voličov. Preto do druhého
kola postúpili Róbert Fico a Andrej Kiska, ktorí získali v prvom kole
najvyšší počet hlasov. V druhom kole to bol napínavý súboj. Napriek
príjemnému jarnému počasiu lákajúcemu do záhrady, príp. do prírody na
výlety, voliči navštevovali volebné miestnosti vo väčšom počte ako v kole
prvom. O záujme občanov o tieto voľby svedčí aj nezvykle vysoký počet
voličských preukazov, na základe ktorých si aj občania s trvalým pobytom
mimo Miloslavova, no v čase konania volieb nachádzajúci sa v našej obci,
mohli uplatniť svoje právo, právo voliť. O 22.00 sa volebné miestnosti
zatvorili a nastalo počítanie hlasov. Po sčítaní všetkých hlasov, ako to už
v každej súťaži býva, nastala u prívržencov víťaza veľká radosť, naopak,
prívrženci zdolaného kandidáta zostali smutní. A tu sú výsledky v číslach.
Kandidát
Fico Robert, doc. JUDr., CSc.
Kiska Andrej, Ing.
SPOLU

Počet platných
hlasov za SR
893 841
1 307 065
2 200 906

Podiel
za SR v %
40,61
59,38
100,00

Účasť na voľbách dosiahla na Slovensku v prvom kole 43,40 %
a v kole druhom 50,48%. V našej obci to bolo v prvom kole 65,34 %,
v druhom kole tesne nad 70 %. Pri porovnaní našej obce s inými obcami
a mestami na Slovensku, môžem skonštatovať, že Miloslavov patril
k obciam s najvyššou účasťou. Tento fakt mňa osobne veľmi teší, lebo to
svedčí o vysokej miere uvedomelosti našich občanov, o tom, že nám nie
je budúcnosť naša i našej krajiny ľahostajná. Niektorí si môžete povedať:
Načo pôjdem voliť, aj tak sa nič nezmení. Nemyslíte, že práve takéto
uvažovanie nahráva politikom? Pri nízkej účasti stačí, keď kandidát osloví
rodinných príslušníkov, priateľov, známych a má veľkú šancu byť zvolený.
V tomto roku nás čaká ešte dvojo volieb. Už onedlho, v máji, sú tu
voľby do Európskeho parlamentu. Napriek tomu, že Brusel, či Štrasburg
sa nám zdá veľmi ďaleko, nemali by sme ich brať na ľahkú váhu a nájsť si
chvíľku času vybrať si svojich kandidátov a odovzdať im svoj hlas. Pretože
o mnohých veciach týkajúcich sa aj nás sa nerozhoduje v Národnej rade
SR, ale práve v Európskom parlamente.
A posledné voľby v tomto roku budú voľby komunálne. Tieto majú už
tradične vysokú účasť, keďže kandidátov na starostov, poslancov, zväčša
veľmi dobre poznáme a problémy v mieste kde bývame sú nám najbližšie.
Ale o týchto voľbách si čo-to povieme až v ďalšom čísle Spravodajcu.
V úvode článku som položil otázku, či tých volieb nie je nejako priveľa.
Áno, tento rok právom nazývame „supervolebný“. No každé majú svoj
zmysel, majú svoje miesto v demokratickom systéme. Pre nás občanov,
to však nie je nijako zaťažujúce. Stačí si vybrať svojho kandidáta(ov) a ísť
využiť svoje právo voliť.
Bc. Ľuboš Majer, komisia rozvoja
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kvíz a spoločenské organizácie

K V Í Z Veľkonočný kvíz alebo čo viete o našej obci
Je to tak, už po tretíkrát vám ponúkame kvíz, ktorý môže obohatiť vaše vedomosti alebo tým „informovanejším“ z vás osviežiť
pamäť. Na Veľkú noc sme pre vás pripravili otázky o známych ľuďoch, ktorí sú nejakým spôsobom spätí s našou obcou. Ako pomôcku
uvádzame, že odpovede sa dajú získať z predošlých Spravodajcov obce, internetovej stránky obce alebo z návštevy Remeselného
dvora.
Otázka č. 1: Obe časti obce boli založené ako kolónie na mieste bývalých majerov rytiera Wiener-Weltena, ktorému sa v rámci
prvej pozemkovej reformy tieto pozemky odobrali a rozparcelovali pre nových kolonistov. V ktorej dnešnej časti obce mal gróf sídlo
celého veľkostatku? Táto budova stojí aj v súčasnosti.
Otázka č. 2: Časť obce Alžbetin Dvor je pomenovaná podľa Alžbety Uhorskej (alebo inak Durínskej), ktorá bola sestrou kráľa Bela IV., a tento jej daroval poľnosti, na
ktorých dnes stojí naša obec. V ktorom storočí žila Alžbeta Uhorská?
Otázka č. 3: Obec Miloslavov (pôvodne Miloslava) nazvali na počesť významného slovenského dejateľa. Viete uviesť jeho meno?
Otázka č. 4: V našej obci sa po roku 1990 usadilo niekoľko veľmi známych hercov. Vedeli by ste uviesť meno aspoň jedného z nich?
Otázka č. 5: O našej obci písal aj známy slovenský spisovateľ Jozef Gregor Tajovský. Otázka znie: V akej súvislosti ?
Odpovede posielajte na adresu obec@miloslavov.sk, alebo osobne na Obecný úrad v termíne do 30.4.2014.
Zo správnych odpovedí budú vyžrebovaní 3 výhercovia a budú im udelené ceny v hodnote 50, 30 a 20 EUR.
A ešte uvádzame aj správne odpovede z Vianočného kvízu „Čo viete o našej obci?“: 1. Prvým starostom obce bol Juraj Stanko, ktorý zároveň postavil prvý dom v časti
Miloslava. 2. Písmená S a A na erbe obce sú spoločným označením prvých písmen mien Sankta Anna a Sankta Alžbeta, po ktorých boli pomenované majere v časti Miloslava
a Alžbetin Dvor. Erb obce vytvorili heraldici až po roku 1990. 3. Miloslavov bol jedinou kolonistickou obcou, ktorá nebola počas druhej svetovej vojny pričlenená do Maďarska, čiže
zostala na území vojnového Slovenského štátu. 4. Názov Jubilejná škola na stene našej školy pripomína, že táto škola bola postavená na 10. výročie založenia prvej čs. republiky.
5. Naša budova Remeselného dvora mala aj vežu vysokú 17 metrov. Túto vežu strhli v 19. storočí, aby nepripomínala kostol, keďže ten už skoro storočie neslúžil svojmu účelu.

Zo života Jednoty dôchodcov
Život dôchodcov v našej obci je bohatý a pestrý. Nielen prácou, ale aj účasťou na
aktivitách organizovaných miestnou organizáciou si vypĺňajú svoj čas na zaslúženom odpočinku. Za svoju prácu a aktívnu pomoc v prospech seniorov na návrh
výboru Jednota dôchodcov dostali vyznamenanie III. stupňa páni – Michal Muránsky, Imrich Šátor, Oldřich Melničuk a Ing. Juraj Jurč. V spolupráci s MO DÚŽS
sme sa vo veľkom počte zúčastnili cyklotúry po hrádzi do Hamuliakova, kde nám
pripravili výborné pečené ryby. Každoročne sa chodíme rekreovať na týždeň do
hôr. Minulý rok sme boli na dvoch miestach – v Nízkych Tatrách na Podbanskom
a vo Vysokých Tatrách v Novom Smokovci, na ktorých sa zrekreovalo 69 osôb.
Jednota dôchodcov má jednotu v názve a preto aj tento rok pôjdeme na spoločný pobyt. V októbri v rámci mesiaca úcty k starším zorganizovala sociálno-zdravotná komisia pri OcÚ posedenie pre seniorov. Táto akcia má svoju tradíciu a je
o ňu veľký záujem. Teší nás uznanie, ktorého sa nám pri tej príležitosti dostáva.
V tomto mesiaci (a nielen v ňom) navštevujeme chorých a imobilných členov.
Teší ich, že sa môžu porozprávať a rovnako ich poteší aj vitamínový balíček. Veľký
záujem je aj o posedenie spojené so zdravotnou prednáškou MUDr. Cymbalovej,
kde sa zúčastnilo 65 členov. Pri tejto príležitosti boli ocenení aj naši jubilanti: sedem 65 ročných členov, osem 70 ročných členov a traja 80 roční členovia. Bohatý
na akcie bol aj november. Zúčastnili sme sa divadelného predstavenia v divadle

Únia žien a Spevokol Radosť ...
Nový rok sme začali výročnou členskou schôdzou, ktorú sme spojili s oslavami Medzinárodného dňa žien. Na schôdzi sme predložili na schválenie činnosť
a rozdelenie úloh pre členky výboru na rok 2014. Do nového roku nám pribudlo
9 nových mladých členiek, ktoré sme medzi nás srdečne privítali. V našom spolku máme aj staršie, zakladajúce členky, ktoré sa už pre svoj vek nezúčastňujú
žiadnych akcií, ale my ich evidujeme ako čestné členky, ktoré v mesiaci október
z príležitosti Mesiaca úcty k starším navštívime a potešíme ovocným darčekom.
Nedá mi nespomenúť dátum 4.09.2013, keď spevokol Radosť oslávil 10. výročie od založenia. Už 10 rokov spevokol vystupuje v obci pri rôznych aktivitách
usporiadaných obcou, Jednotou dôchodcov či Úniou žien. Pri tejto príležitosti
nám pán starosta zakúpil biele blúzky, ktoré sme premiérovo mali oblečené na
Deň obce, za čo mu srdečne ďakujeme. Práve na Deň obce minulý rok, sme dostali pozvanie od našich hostí zo Srbska zo Starej Pazovy, s ktorou má naša obec

West v počte 50 členov. Záujem bol veľký aj o zájazd do Kitsee, kde sme boli
na nákupe v čokoládovni a v nákupnom centre. Okrem nákupu sme mali aj
ochutnávku rôznych druhov čokolád. Naši dôchodcovia chcú kráčať s dobou
a preto sa 10 členov zapojilo do počítačového kurzu, ktorý organizovali lektori
a technickí pracovníci - p. Viera Hobcejova, Ľuba Vávrová, Mária Hornáčiková, Juraj Vávra a Pavol Balogh. Kalendárny rok sme ukončili prezentáciou na
Vianočných trhoch, kde predseda MO JD – pán Milan Krajčír, ponúkal víno
a výborné ešte teplé pagáčiky, ktoré sa minuli „ako teplé rožky“. Pravidelne
sa časť z členskej základne stretáva každý pondelok v spevokole Radosť, kde
sme okrem p. starostu Baďanského všetci dôchodcovia. Jedinou mladou členkou je naša dirigentka, pani Janka Krnáčová, vďaka ktorej je spevokol na veľmi
dobrej úrovni. Škoda, že medzi nás neprídu aj mladí ľudia, ktorých aj touto
cestou do zboru pozývam. My, dôchodcovia, nežijeme len prítomnosťou, ale
aj budúcnosťou, a preto máme už teraz pripravený plán akcií na tento rok.
Je viac menej zhodný s vlaňajším. Novinkou je zájazd do Skalice, kde máme
naplánovanú prehliadku mesta a plavbu po Baťovom kanáli. Tento zájazd sa
uskutoční v mesiaci jún. Rekreácia na tento rok je naplánovaná do Tatranskej
Lomnice a prihlásilo sa na ňu už 42 členov. Na výročnej členskej schôdzi v januári 2014 bol zvolený staronový predseda organizácie pán Milan Krajčír, ktorý je
zároveň aj podpredsedom OU JD Slovenska v Senci. Vďaka jeho entuziazmu je
organizácia dôchodcov aktívna a úspešná.
Eleonóra Strnisková, Jednota dôchodcov

podpísanú družobnú spoluprácu. Do Srbska členky spevokolu Radosť odcestujú
8.5., kde pobudnú na návšteve 4 dni. Okrem členov zo spevokolu idú aj členky
z Únie žien, spolu 29 osôb. Ubytovaní budeme v rodinách. Do konca roka očakávame opätovanú návštevu spevokolu zo Starej Pazovy.
Dňa 14. a 15. júna 2014 pôjdeme na dvojdňový výlet do okolia Zvolen – Tisovec. Nocľah a polpenziu máme zaistenú vo Svätom Antole. Na výlet sa nám
prihlásilo 37 žien.
Na záver ešte uvediem členov vynoveného výboru žien: Ľudmila Bakošová (predseda), Jasmina Nasariková (podpredseda), Oľga Jonasová (tajomníčka),
Kornélia Horváthová (hospodárka), Eva Chlebčoková, Vlasta Sahulová, Mária Balogová, Dana Dosedelová.
Členky revíznej komisie: Ing. Sabina Rusnáková, Alena Uhrová.
Prajem novým členkám veľa sily, aby sa medzi nami cítili dobre.
Ľudmila Bakošová,
Preds. MO DÚŽS Miloslavov
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zázraky sa dejú – Rozhovor s Viktorom Riegelom, predsedom Futbalového oddielu v Miloslavove
ZAČÍNATE JARNÚ SEZÓNU.
AKÁ BOLA TÁ JESENNÁ?
Vo Futbalovom oddiele Miloslavov máme
skupiny: deti – prípravka a muži – skupina A.
V A-mužstve sú stálice (22 hráčov), kde sú chalani z obce a okolia. Jesenná časť bola úspešná, pretože máme kvalifikovanejšiu súťaž –
zmiešanú 5. a 6. ligu, a v 5. lige figurujeme na
popredných miestach. Veľmi sme nevychytali
úvod, keďže sa stalo, že sme v úvode prehrali
pár zápasov, ale pozitívne beriem, že posledných 6 zápasov sme ukončili bez prehry.
V A – mužstve sme zmenili trénera a pribudli posily, 4 hráči z vyšších súťaží, čo sa prejavilo
aj v neporaziteľnosti v prípravných zápasoch
a následne aj v začiatku jarnej časti súťaže.
A-mužstvo má najvyššie ambície postúpiť do
vyššej súťaže (4. liga).

AKO SA DARILO DEŤOM V JESENNEJ ČASTI?
Najprv by som chcel poďakovať trénerovi
Petrovi Hroudnému ml., že vedie tieto detičky, ktorých je 28. Nakoľko deti hrajú iba druhú
sezónu súťaže, nemôžeme od nich očakávať
hneď obrovské úspechy, ale poctivá práca
našich trénerov vedie k jasnému cieľu a tým
cieľom z dlhodobého hľadiska je vytvoriť mládežnícke kluby z detí našej obce, ktorých počet od 0 do 14 rokov je cca 500.
Prioritou ŠK je, aby deti, ktoré sú tu v našej
obci, mali čo najviac športového vyžitia a preto sa snažíme, aby sme im za pomoci rodičov
a obecného úradu vytvorili čo najlepšie podmienky.
ČO PONÚKATE DEŤOM
V RÁMCI TRÉNINGOV?
Deti máme rozdelené do 2 kategórií. A – prípravku a B – skupinu v štádiu pred súťažou.
Starší žiaci (A – skupina) pod vedením Petra
Hroudného ml. majú 3 krát do týždňa tréning
a hrací majstrovský zápas býva v nedeľu. Deti

majú v tom termíne 1 a 1/2 hodiny tréning
a v budúcnosti pripravujeme spojenie tréningov s využitím bazéna vo Wellness hoteli
Kačín.
Mužstvo B pod vedením nového trénera
Mareka Baďanského (touto cestou by som sa
mu rád aj poďakoval za ochotu pracovať) má
tréningy 2-krát do týždňa a tieto najmenšie
detičky sa učia spoznávať trávu a loptu.
OKREM FUTBALU PONÚKATE DEŤOM
AJ INÉ ŠPORTOVÉ VYŽITIE? ČO PONÚKA
CELKOVO ŠPORTOVÝ KLUB?
Táto otázka by mala smerovať p. Martinovi
Sitiarovi, ktorý je predsedom Športového klubu, ale zodpoviem, čo viem. Športový klub zastrešuje ku dnešnému dňu tieto športové oddiely – tenis, volejbal, nohejbal, samozrejme
futbal, stolný tenis, kulturistiku, box, hokej ...

V teplých letných dňoch sa ujal pre mamičky
a ženy na ihrisku kruhový tréning, plánujeme
ho pod vedením trénera Miroslava Seňana,
odborníka FTVŠ a profesionálneho trénera.
KEĎŽE JE V OBCI VEĽA DETÍ,
AKÉ MÁTE PLÁNY DO BUDÚCNA S DEŤMI?
Nakoľko som predsedom Futbalového oddielu, môžem povedať len za futbal. Z dlhodobého hľadiska chceme vytvoriť viac futbalových oddielov. Touto cestou aj oslovujem
všetkých rodičov detí vo veku 0 – 14 rokov, že
sa môžu kedykoľvek v čase tréningu detí prísť
pozrieť a radi im ukážeme akou formou pracujeme.
Zatiaľ nemáme vytvorené staršie mládežnícke oddelenie, ale proces je nastavený tak,
že mladšie, staršie a dorastenecké kategórie
posielame na hosťovanie do Rovinky, kde
máme dohodu s mládežníckym klubom. Tam
sa deti ďalej zdokonaľujú po futbalovej stránke a v prípade, že sa dosiahne určitý počet
detí, tak vieme z nich vytvoriť nový mládežníc-

ky klub priamo u nás a deti z Rovinky sa nám
vrátia. Dnes sú tam 4 hráči.
AKO SA VÁM DARÍ ZVLÁDAŤ PRÍPRAVU
PRE TOĽKO DETÍ?
Asi ste udreli klinček po hlavičke, pretože
je to veľmi časovo náročné, a robíme to na
dobrovoľníckej báze. Touto cesto by som aj
chcel vyzvať a požiadať dobrovoľníkov, ktorí
majú skúsenosť s futbalom a s deťmi a mali by
ochotu s nami spolupracovať, aby sa s nami
skontaktovali a dali nám vedieť (http://www.
miloslavov.sk/sk/sport-a-rekreacia).
URČITE TAKÁTO AKTIVITA NIEČO STOJÍ,
AKO SA VÁM DARÍ TO FINANČNE ZVLÁDAŤ?
Trochu to považujem za zázrak, že dokážeme
zvládať, čo všetko obnáša A – mužstvo alebo
detičky, čo všetko potrebujú. A tým zázrakom
sú predovšetkým rodičia, ktorí nám všemožne pomáhajú, ďalej naši stáli „sponzori“, ktorí
majú vyvesené tabule na ihrisku, a rovnako aj
príspevky 2% do občianskeho združenia a rád
by som aj požiadal aj touto cestou o príspevok
(do konca apríla, tlačivo na stiahnutie http://
www.miloslavov.sk/sk/sport-a-rekreacia“.
Neodmysliteľnou súčasťou pomoci Futbalovému oddielu je aj obec a rád by som poďakoval starostovi a poslancom za finančné príspevky a verím, že doterajšia spolupráca bude
pokračovať aj naďalej. A v neposlednom rade
by som sa chcel poďakovať bufetu Verona,
ktorý sa nachádza v športovom areáli a ktorý
nám napriek nie najideálnejším priestorovým
podmienkam vytvára príjemné zázemie a poskytuje občerstvenie pre hráčov počas tréningov a zápasov.
KEĎ SPOMÍNATE ZÁZRAKY, AKO SA VÁM
PODARILO VYBUDOVAŤ TRIBÚNU?
Ľudia a stáli fanúšikovia si zaslúžia, aby tým,
že sa skvalitňuje aj futbal, nesedeli na drevených laviciach a nepostávali okolo ihriska. Bol
to aj môj osobný sen, aby tu raz stála tribúna
s kapacitou minimálne 60 osôb. Sen sa stal
realitou a dnes stojí tribúna s kapacitou 102
osôb.
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Chcel by som poďakovať každému, kto
prispel od 1 € vstupného až po niekoľko sto
eur, ktorí sa pričinili k realizácii tohto sna. Celkový náklad na tribúnu činil 7.950 €, čo pre
náš malý futbalový oddiel znamená obrovskú
sumu peňazí, ktorú sme správnym hospodárením dokázali ušetriť popri výdavkoch, ktoré
sme museli platiť aj priebežne. Chcel by som
spomenúť, že máme aj elektronické závlahy
trávnika, oplotený areál a vďaka obecnému
úradu aj 100% starostlivosť o kosenie, valcovanie a údržbu areálu. V neposlednom rade
nás teší, že obec prišla s myšlienkou premiestniť detské ihrisko na miesto, kde sú naše deti
v oveľa väčšom bezpečí ako boli doteraz. Nie
malou finančnou čiastkou obec prispela k zabezpečeniu postavenia novej detskej preliezkovej zostavy.

Do manželstva vstúpili 3 páry:
Petra Kondelová a Richard Gluch
Anita Bardiovská a Juraj Šácha
Mária Dužeková a Samuel Filip

Narodilo
sa 15 detí:
Tomáš Baroš
Filip Urc
Dominik Štefánik

práve verejnoprospešný areál s ihriskom pre
deti.
Je pre mňa niečo nepochopiteľné, ak takáto myšlienka prišla, aby si niekto prostredníctvom vlastného sebapresadzovania bránil
petíciou možnosti vybudovania areálu, ktorý
má slúžiť v prospech ľudí.
ČO VÁS ČAKÁ NAJBLIŽŠIE
V JARNEJ SEZÓNE?
(úsmev) S veľkým predsavzatím vyhrať A –
súťaž, udržať tento kolektív do ďalších sezón,
získať čo najväčší počet našich najmenších
a ako čerešnička na torte, za odmenu a záro-



MÁTE EŠTE NEJAKÉ ZÁZRAČNÉ SNY?
NEJAKÚ KONKRÉTNU PREDSTAVU?
Aby naše A – mužstvo, ktoré má byť príkladom pre naše deti, hralo vyššiu súťaž, aby
naše deti hrali viac súťaží a aj sa vybudovalo
viac detských kategórií, aby sa naši rodičia a aj
ľudia, ktorí nehrajú futbal, stali jedna veľká rodina. Želám si, aby sa zastrešila tribúna a prebehla výmena striedačiek pre hráčov, a aby
takýto areál, ktorý sa neustále buduje, vznikol
ešte jeden.
Konkrétna predstava o novom areáli vychádza z myšlienky obce a to je možno dnes
háklivá téma územia oproti dnešnému športovému areálu.
Vždy som sa snažil podporiť vec, ktorá bola
v prospech ľudí a obce. Veľa počúvam a myslím si, že viem, čo našim deťom chýba. A to je

Mia Michlíková
Matúš Mydlo
Sofia Hužičková
Natália Szücsová
Sophia Riegel
Mathias Paulík

veň motiváciu, zúčastniť sa letného sústredenia v Srbsku v blízkosti najväčšieho stredoeurópskeho futbalového komplexu Marakana
pri Belehrade. Ďakujeme všetkým, ktorí sa
v tomto výmennom sústredení budú podieľať.
Športu zdar a futbalu zvlášť 
Ďakujem p. Viktorovi Riegelovi
za rozhovor a o rok sa opäť opýtame
ako sa darí plniť ďalšie zázraky.
Ing. Renata Bačová
poslankyňa OZ
a predsedkyňa Komisie rozvoja

Š t a t i s t i ka

obce

M i l os l avov

Samuel Krakovik
René Krumpál
Matúš Roziak
Diana Žideková
Viktor Vrána
Ema Môciková

Navždy nás opustilo 7 obyvateľov:
Ing. Štefan Bašťovanský
Oľga Talajková
Ružena Halandová
Marta Pauliková
Miroslava Chlebčoková
Margita Zacharovská
Zuzana Oujezdská

K 8. 4. 2014 je počet obyvateľov prihlásených k trvalému pobytu v obci 2090.
Od 1.12.2013 do 8.4.2014 sa prihlásilo 43 obyvateľov.
Od 1.12.2013 do 8.4.2014 sa odhlásilo 31 obyvateľov.
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remeselný dvor

Činnosť nášho múzea v číslach
Počet prevádzkových dní
Počet návštevníkov za obdobie:
z toho počas Dňa obce:
Priemerný počet návštevníkov
na 1 deň prevádzky:
Príjem – suma zo vstupného
a predaja suvenírov:
z toho počas Dňa obce

2011
57
805
400
14,12

2012
65
636
170
9,78

2013
68
1034
380
15,20

209,38 €

275,40 €

406,50 €

85 €

32 €

70 €

Do stavu manželského tu vstúpili pán Róbert Horváth a slečna Zuzana Böhmová za
prítomnosti 60 gratulantov.
Tisícim návštevníkom múzea v tomto toku sa dňa 15.10. stala Viktória Korbašová žiačka 3. A triedy zo ZŠ Ostredkova 14 Bratislava. Dieťa – dvojča – si ako upomienku z múzea odnieslo rôzne sladkosti, upomienkové darčeky a suveníry.
Pri školských zájazdoch sme minulý rok začali s krátkou súťažou vo forme otázok
a odpovedí z histórie života sv. Alžbety a osídľovania nášho regiónu. Správne odpovede oceňujeme suvenírmi.
Obdiv a uznanie si od vedenia múzea vyslúžili deti z LVS Čakany, ktorí celú trasu
k nám do múzea a späť (asi 10 km) absolvovali peši.
Ocenenie nášho múzea návštevníci zapísali do knihy návštev. Z množstva zápisov vyberáme:

Sezóna trvajúca od 15. 4. 2013 do
15. 10. 2013 bola z pohľadu návštevnosti najvydarenejšia počas sedemročnej existencie nášho múzea. Vďačíme
za to hlavne školám, ktoré sme telefonicky oslovili a v stručnosti im predstavili naše múzeum. Tak sme do múzea
pritiahli: Materskú školu z Exnárovej
v Bratislave, MŠ z Miloslavova, ZŠ v Dunajskej Lužnej (140 žiakov), ZŠ Rovinka,
ZŠ Ostredkova Bratislava, Gymnázium
Ladislava Novomestského Bratislava
(68 študentov), Denný tábor detí v Miloslavove. Počas minuloročného Dňa
obce bránou múzea prešlo 380 návštevníkov. Boli medzi nimi aj poslanci
Národnej rady Slovenskej republiky
páni Daniel Lipšic, Daniel Krajcer a Jozef Kollár. Starostka mestskej časti Bratislava – Čuňovo so svojimi poslancami
hľadala v našom múzeu námet na zriadenie podobnej kultúrnej ustanovizne
u nich. Veľmi pochvalne sa o múzeu
vyjadrili členovia folklórneho súboru
Bystrica z Novej Bystrice na Kysuciach,
ktorí boli milo prekvapení aj celkovou
čistotou v našej obci.
Zaujímavosti
V minulom roku bola na 1. poschodí inštalovali tematickú výstavu „Premeny
našej obce vo fotografii“. Na šiestich obojstranných paneloch bolo umiestnených
štyridsať, hlavne farebných, veľkorozmerných fotografií od nášho občana pána
Vladimíra Malého. Pravdivo a citlivo na nich zachytil premeny našej obce za dlhšie
časové obdobie. Zároveň v štyroch fotoalbumoch bolo možné prezrieť si viac ako
tisíc fotografií, zachytávajúcich spoločenský život v obci za posledných 20 rokov.
Výstava bola doplnená aj exponátmi starších fotoaparátov. Za spoluprácu pri organizovaní tejto akcie poďakovanie patrí pánovi Vladimírovi Malému a pani Márii
Šulíkovej. Celú kompletnú výstavu znova inštalujeme aj v roku 2014.
10. augusta 2013 sa v prízemí múzea uskutočnil po prvýkrát svadobný obrad.

„Klobúk dolu dávam pred týmto krásnym a hodnotným etnografickým zázrakom. Odporúčam túto expozíciu dať medzi živé učebné pomôcky našim učiteľom
a žiakom.“
„Ďakujeme za príjemný zážitok a krásny výklad. Boli sme nadšení.“
„Je tu neskutočne krásne. Dýcha to históriou a láskou.“
„Sme očarení vašim múzeom. Na veľmi pekný spôsob ste nám ukázali na tradíciu toho mesta na spôsob života aký tu bol v minulosti. Sme Slováci, ktorí žijú na
Dolnej zemi (Stará Pazova) a naši predkovia prišli z týchto priestorov a preto sme
nadšení, že sme mali príležitosť vidieťako to bolo v minulosti.“
„Ďakujeme za krásnu historickú prehliadku s odborným výkladom, ktorý nás
vrátil späť do minulosti.“
„Úžasné miesto, vzácne spomienky
na naše kultúrne dedičstvo a históriu.
Obdivujem nadšenie tých, ktorí sa o to
zaslúžili.“
„Paráda, človek potrebuje poznať aj
svoju „rodnú“ históriu. Obdivuhodné.“
„Srdečné „Ďakujem“ za možnosť vidieť
tento skvost a aj za zaujímavý výklad
Cítili sme sa u Vás ako doma.“
„Veľmi pekne ďakujem za prekrásnu
hodinu vlastivedy.“
„Ďakujeme za pútavý, fundovaný výklad, príjemné vystupovanie a prístup
k deťom. Odnášame si zážitky a poznatky, ktoré nám budú pripomínať
minulosť a ťažký život ľudí na našom
území v minulosti.“
„Zastav sa človek, v úcte zotrvaj a vzdaj
hold minulosti svojich predkov.“
		
PaedDr. Kamil Badač,
lektor múzea

Obecný úrad Miloslavov
Vás srdečne pozýva
na
MILOSLAVOVSKÝ MAJÁLES
dňa 30.04.2014
o 18.00 hodine na námestie
v miestnej časti Alžbetin Dvor
pred obecný úrad
Program
• 18.00 hodine – dychová hudba Lužanka
• 19.00 hodine - stavanie Mája za sprievodu
spevokolu Radosť

Občerstvenie je možné zakúpiť priamo
na mieste.
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