spravodajca
obce Miloslavov číslo 48/2015
Bezplatne do každej domácnosti

Vážení spoluobčania,
milé deti, priatelia,
pomaly by nás mala premáhať
vianočná nálada a ja verím, že je to
už tak. Aj keď počasie predvianočnému času nesvedčí, ale dátum nám
jasne naznačuje, že príchod sviatkov
pokoja a radosti je predo dvermi.
Viacerých z nás naplno zamestnávajú pracovné povinnosti, ešte
chceme dokončiť to i tamto, aby
všetko bolo najlepšie, ako sa dá,
a stihli sme všetko, čo sme si predsavzali urobiť a sviatky prežili tak,
ako si predstavujeme.
Skúsme myslieť na chvíle, ktoré
prežijeme spoločne s našimi najbližšími, ktoré prežijeme s radosťou
a v pokoji. Potrebujeme si oddýchnuť, nabrať nových síl a venovať veciam na ktoré nemáme celý rok čas
a ktoré nás naplnia novou energiou.
Vianoce majú v sebe niečo jedinečné a neopakovateľné, majú
v sebe náboj, ktorý by sme si mali
zachovať po celý rok, porozumenie,
lásku, pohodu.
Čo sa týka jedál, Vianoce si dnes
už môžeme urobiť každý deň, ale čo
sa týka poslania Vianoc po stránke
duchovnej a spoločenskej, by sme sa
mali všetci pozastaviť a porozmýšľať
o tom, čo je poslaním Vianoc. Vianoce sú o nás, o človeku, o ľudskosti
a úcte navzájom.
Vážení spoluobčania, v mene svojom, v mene poslankýň a poslancov
obecného zastupiteľstva a v mene
všetkých zamestnancov obce Vám
prajem, aby ste vianočné sviatky
prežili v pokoji, radosti a porozumení, zároveň Vám prajem šťastný nový
rok 2016, veľa zdravia a aby sa Vám
splnili Vaše priania.
Milan Baďanský
starosta
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Čo nás páli ...
V tejto obci žijem už nejaký rok a z tohto
dôvodu môžem porovnávať parametre kvality bývania v nej pred pár desaťročiami, pred
pár rokmi a teraz. Z malej a ospalej dvojdedinky sme sa rozrástli na takmer trojtisícovú
obec s celkom slušným „zázemím“ pre svojich obyvateľov. K pôvodným „starousadlíkom“ pribudlo množstvo nových obyvateľov
z celého Slovenska, väčšinou mladých ľudí s
rodinami, ktorí hľadali a hľadajú pre svoje
rodiny pohodlné bývanie spájajúce výhodu
blízkosti hlavného mesta so životom na vidieku. Väčšina má záujem o dianie v obci,
chcú využívať dostupné škôlky, školy, športoviská, služby obce a najmä, chcú sa dostať v
primeranom čase do práce, väčšinou v Bratislave, a z nej zasa domov.
Rozvoju školstva sme sa venovali asi ako
jedna z mála obcí na Slovensku. Rozširovanie
kapacít materskej školy, prvého stupňa základnej školy a nakoniec výstavba plnohodnotnej základnej školy. To všetko boli bezpochyby rozhodnutia správnym smerom a v
prospech občanov.
Problémom presahujúcim kompetencie
obce je však skutočnosť, že stavebný rozvoj
všetkých okolitých obcí ďaleko predbehol
existujúcu kapacitu infraštruktúry ciest, ktorú roky nikto neriešil, napriek tomu, že územné plány obcí boli schvaľované na úradoch
v priamej pôsobnosti ministerstva dopravy,
či župy. Dostali sme sa do situácie, že napriek blízkosti mesta sa tam nevieme dostať
a už vôbec nie v primeranom čase. Cesta do
centra, ktorá kedysi trvala presne 20 minút,
trvá hodinu, o nervoch nehovoriac.
Sú len dve možnosti. Využívať železnicu
a aspoň malými krokmi zlepšovať dopravu
na cestách, či už v smere na Dunajskú Lužnú
alebo v smere na Podunajské Biskupice na
Vinohradníckej. A vydržať, kým sa mašinéria

štátu nerozhýbe a nezačne stavať R7 a obchvat, i keď tak, ako sú privádzače navrhnuté, pre nás veľa nevyriešia.
Koncesia pre RegioJet na železnici bola
určite tým správnym krokom na rýchle a pohodlné cestovanie. Horšie je, že z pôvodného projektu vypadlo zriadenie parkovísk a tie
sú nevyhnutnosťou pre všetkých, ktorí chcú
tento druh dopravy využívať.
Keďže pozemky pri železnici sú vo vlastníctve ŽSR a v ochrannom pásme železníc,
nezostalo nič iné, len sa pustiť do rokovaní.
ŽSR najprv nebolo ochotné rokovať vôbec,
neskôr, po rokovaniach s vedením a na ministerstve, sme dosiahli „oprávnenie“ na zameranie plôch parkoviska a jeho vyprojektovanie. Samozrejme na náklady obce, pričom
pozemky obci ŽSR prenajme. Po pripomienkach príslušných orgánov sa projekt musel
prepracovávať z dôvodu zachovania väčšej
vzdialenosti od trate. Máme teda pripravený
projekt spevnenej plochy na kapacitu cca 90
áut, stanovisko pre bicykle, kamerový systém a bol potrebný súhlas ŽSR s týmto riešením. Ľady sa pohli až po návšteve štátneho
tajomníka ministerstva dopravy a do týždňa
sme dostali návrh zmluvy o nájme od ŽSR,
ktorý sme 10.12.2015 schválili na OZ. Teraz
ešte prebehne stavebné konanie a potom
už len musíme nájsť v rozpočte financie na
realizáciu, ktorá bude v budúcom roku. To,
čo sme chceli na začiatku roku 2015 vyriešiť
najneskôr do jesene sa vďaka štátnym ustanovizniam a ich postupom predĺžilo o viac
ako 12 mesiacov.
Tým, čo chodia do Bratislavy autami,
nezostáva nič iné, len využívať zadnú „opileckú“ cestu, kde sú takisto minimálne dve
bariéry (odhliadnuc od stavu samotnej komunikácie). Jednou sú obštrukcie starostky
Podunajských Biskupíc, ktorá v snahe chrániť
v maximálnej miere svojich občanov, umne
vymyslela množstvo nových dopravných značiek, zákazov vjazdu, či prikázaných smerov.

Táto jej snaha má len jeden prínos, a to pre
kasu mestskej polície miestnej časti, inak je
úplne kontraproduktívna, akurát zvyšuje riziko kolízií medzi vodičmi dodržiavajúcimi
tieto dopravné značky a druhou skupinou
vodičov, ktorá ich ignoruje.
Druhou bariérou je križovatka Dunajská
Lužná – Studené – Miloslavov, ktorá neumožňuje plynulý prechod áut zo smeru od
Miloslavova. Aj tento problém sme sa snažili
s príslušnými orgánmi verejnej moci riešiť. V
prvom rade sme sa snažili dohodnúť s dopravnou políciou, aby ráno, v čase od 6,30 do
7,30 hod. riadil križovatku príslušník dopravnej polície. Naša žiadosť bola zamietnutá z dôvodu, že práve v tom čase dochádza
k striedaniu zmien, majú málo ľudí a nie je
tam koho postaviť....Prosím, nehavarujte v
tomto čase .
Napriek tomu, že križovatka nie je v katastri našej obce, predložili sme župe dve
riešenia. Zmenu hlavnej cesty z Miloslavova
do Dunajskej Lužnej a návrh kruhovej križovatky. Prvé riešenie malo byť dočasné, do
času výstavby kruhovej križovatky. Nechcem
zaťažovať výpočtom stretnutí, rokovaní, žiadostí a pod., ale proti argumentom, ako sa
nič nedá, sme si pripadali bezmocne. Zmena
smeru hlavnej cesty bola dopravnou políciou
definitívne zamietnutá. Pripravili sme preto
dopravný výkres kruhového objazdu, ktorý
sme spolu so žiadosťou o realizáciu zaslali
župe. Opäť kolotoč rokovaní a žiadostí, starosta požiadal o vystúpenie pred poslancami
župy ohľadom tohto problému, stretli sa k
tomu aj vicežupani. Krátko pred uzávierkou
sme dostali vyjadrenie, že situáciu bude
župa riešiť začiatkom budúceho roka. Ťažko
povedať, ako tento prísľub dopadne. Isté je,
že nám nezostáva nič iné, len s podporou
vás všetkých pokračovať v tlaku na realizáciu
tohto návrhu.
J.Grujbárová, poslankyňa OZ

Novoroēný koncert

Cigánski diabli
8.1.2016 o 17.00 hod.
Kultúrny dom
alžbetin dvor
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Výstavba R7, D4 – dočkáme sa?
Dňa 8.12.2015 sa v sále kultúrneho domu v
Miloslavove konalo stretnutie s občanmi k výstavbe D4 a R7, na ktorom sa zúčastnili Viktor
Stromček, štátny tajomník Ministerstva dopravy a poslanci Národnej rady SR p.Petrák a p.
Susko.
D4 – nultý obchvat Bratislavy, vysúťažila
španielska firma Cintra. V súťaži ponúkla najnižšiu ročnú splátku vo výške 56,72 milióna
eur. Obálky s cenovými ponukami na výstavbu
obchvatu Bratislavy predstavitelia ministerstva
dopravy otvorili práve 8.12.2015.
Záväzné ponuky na výstavbu a prevádzku
bratislavského obchvatu odovzdali ministerstvu
dopravy štyri konzorciá: Strabag AG, Hochtief
Solutions GmbH (Hochtief), Cintra a Vinci Concessions Slovakia (Vinci).
S výstavbou bratislavského diaľničného obchvatu D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka, sever
– Rača a R7 Bratislava, Prievoz – Ketelec – Dunajská Lužná – Holice v dĺžke 59 kilometrov by
mohli začať v rámci PPP projektu v roku 2016.
Stavba by mala trvať štyri roky.

litiku. Je potrebné počúvať tých, ktorí výstavbu
projektu chcú, a nie tých, ktorí nechcú, ktorí
vyvracajú PPP. Na Slovensku je veľa kritických
úsekov, a eurofondy sú minuté do roku 2020.
Teraz neexistuje iná možnosť, ako PPP.
•

Ako projekt vylepši situáciu v Miloslavove,
keď Dunajská Lužná je úplne nepriechodná,
Podunajské Biskupice sú veľmi preťažené.
Aká bude etapizácia, ktoré budú prvé časti?
Kalinkovo bude ako prvé, a ako prvá začne
výstavba R7. Avšak bez D4 nemá samotná R7
význam, preto bude potrebné čakať na D4. D4
bude výhodná napojením na Triblavinu a nový
most do Petržalky.
Pre Miloslavov bude významné otvorenie
R7, pretože podľa ekonomických modelov dopravných prúdov bude výrazne odľahčená cesta
cez Dunajskú Lužnú. Po otvorení budú systematicky realizované prieskumy a niektoré napojenia sa budú riešiť bodovo ad hoc, závisí to však
aj od nárastu výstavby rodinných domov v okolí
Bratislavy. Odhad na 4 roky je ťažké predpokladať, ale veľa developerov čakalo s
výstavbou na schválenie R7. Potom
bude možné dotiahnuť križovatky
a semafory.
•

Autor: VIZUALIZÁCIA: MDVRR SR
Predpokladaná cena koncesie zo strany ministerstva na tridsať rokov bola 4,53 mld. eur a
predpokladaná ročná splátka štátu budúcemu
koncesionárovi môže dosiahnuť predbežne 135
mil. až 151 mil. eur.
Podľa výsledkov výberového konania bola
zatiaľ vybratá najvýhodnejšia ponuka za 1,8
mld. Eur, s ročnou splátkou 56 – 57 mil. Eur.
Súčasťou nového diaľničného obchvatu
Bratislavy bude najdlhší most na Slovensku ponad rieku Dunaj.
Na prvé úseky R7 Ketelec - Dunajská Lužná
a Dunajská Lužná – Holice bolo územné rozhodnutie vydané už dávnejšie. Na týchto úsekoch
už prebehlo majetkoprávne vysporiadanie.
Medzi otázkami, ktoré zaujímali občanov
Miloslavova boli nasledujúce:
• Národná diaľničná spoločnosť sa zaoberá
pozemkami pod diaľnicou a rýchlostnou
cestou. Kto bude vlastníkom pozemkov, a čo
sa stane v prípade, ak budúci politický víťaz
povie „nie“ na výstavbu?
Vlastníkom pozemkov bude Slovenská republika, je to v súlade so zvykom, ako aj lepšou
vyjednávacou pozíciou (napr. pri riešení križovatiek). Projekt by nemal byť napojený na po-

Pôvodný rozpočet bol 4 mld.,
teraz je cena 1,8 mld. Prečo je v
cene taký rozdiel – nebude nízka cena predstavovať menšiu
kvalitu? Sú potrebné správne
nájazdy, a či nie je efektívnejšie
urobiť rovno trojprúdovú cestu, namiesto dvoj?
Cenu na začiatku bola iba odhadom a o predraženosti 4,5 miliardy sa hovorilo cez médiá. Cena bude však stanovená až
teraz, po vysúťažení.
Rozdiel vo financovaní cez PPP zahŕňa službu nielen postaviť, ale aj prevádzkovať 30 rokov
a potom odovzdať štátu ako novú, sú nastavené
vysoké zmluvné pokuty.
Nájazdy musia spĺňať náročné technické
normy kvôli kolaudácii.
Od začiatku sa pripravuje na 3 prúdové úseky, a tie, ktoré budú 2 prúdové majú prípravu
na doplnenie tretieho pruhu, avšak zatiaľ sa
pôjde ekonomicky výhodnejšiou cestou. Most
bude hneď 6 pruhový a kapacitne by mal vydržať do roku 2050.
•

Aké sú obstarávacie náklady,
aký je capex? Zverejní sa po
ukončení verejného obstarávania? Koľko stojí bežný km
diaľnic? 10 mil eur laicky?
Neexistuje odpoveď, nakoľko sú rôzne geologické podklady, bolo by to skôr politické polemizovanie. Napr. aká je cena
mosta? 3 či 4 pruhy? Ako viete
odhadovať, keď nepoznáte náklady ani prevádzkové náklady a
vôbec investície na výstavbu, ge-

ologický prieskum a pod. Ak však poznáte lepší
model, dajte nám ho vedieť, ale odmietam, ak
poviete, že existuje lepšie riešenie a nepoviete
aké. Odbornej debate sa nebránime.
•

Budú rýchlostná cesta a diaľnica spoplatnené? Bude zavedené elektronické mýto?
Je to otázka postoja štátu. Kamióny majú
mýto povinné, tranzit cez Bratislavu je odklonený. Na začiatku sa neuvažovalo so spoplatnením, aby kamióny nešli inými cestami. R7 má
slúžiť satelitom Bratislavy na tranzit do práce,
do školy.
•

Otázka ohľadne Slovnaftskej ulice, bolo by
možné rozšíriť teraz popri výstavbe R7 D4
celý ťah na Bajkalskú?
Je potrebné riešiť aj Bajkalskú, ale to je v
kompetencii mesta Bratislava. Bude potrebné
apelovať na mesto Bratislava, na deň, keď bude
napojenie. Tzv bodových závad je v Bratislave
viac, nadiktovali sme úseky na riešenie, aby doprava bola plynulejšia.
•

Nedostane sa výstavba do situácie ako
stavby Váhostavu? Bude sa kontrolovať, či
bude subdodávateľom zaplatené?
Legislatívny rámec je vytvorený, Obchodný zákonník však neumožňuje zasahovať do
súkromných a obchodných vzťahov. Sú nastavené finančné rámce - bankové záruky pre
subkontraktora, ale nedá sa zaručiť až do 5-6
subkontraktora v poradí. Penzijné fondy PPP si
však nemôžu dovoliť nezaplatiť a spôsobiť si tak
blamáž. Ak by sa dostal do problémov v priebehu 30 rokov, tak je zmluvne nastavené prevzatie
štátom. Upravené je to aj v novom zákone o verejnom obstarávaní.
•

Otázka na pána starostu – v akom stave
je riešenie ulice Vinohradnícka, kedy s ňou
môžeme rátať?
Dopravný prieskum ukázal, že 85% dopravy v Miloslavove tvorí tranzit. Križovatka za
Miloslavovom s ulicou Vinohradnícka je mimo
katastra Miloslavov. Napriek tomu sme dali vypracovať štúdiu na kruhový objazd a odovzdali
sme ho na BSK (Bratislavský samosprávny kraj).
Máme prísľub podžupanov, že sa začnú na jar
2016 zaoberať touto cestou. Časovo to nevieme odhadnúť, nakoľko riešenie je mimo našej
kompetencie.
zapísala Renáta Bačová
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Základná škola

Novinky zo školských lavíc
Škola v Miloslavove je prvá modulová škola
v bratislavskom kraji. Áno, tešíme sa z toho a už
druhý školský rok si užívame pekné, estetické a
moderné priestory. Názov „kontajnerová škola“
k nám rozhodne nepatrí.
Naša škola sa naďalej rozrastá, v týchto
dňoch máme už 130 žiakov v 7 triedach. Do
školského klubu detí chodí 110 žiakov v 6 oddeleniach, súčasný pedagogický zbor má 17
zamestnancov a 2 nepedagogických zamestnancov. To sú štatistiky, ale život školy je hlavne
vzdelávanie a výchova, ktorú sa snažíme realizovať modernými formami, hlavne zážitkovým,
tematickým a projektovým vyučovaním. Detí
v škole pribúda aj v priebehu školského roka.
Ročníky 2. a 4. sú momentálne už plné. Vracajú
sa k nám deti, ktoré začali chodiť do škôl v Bratislave a neustále pribúda žiadostí od rodičov
detí z Hviezdoslavova a Kvetoslavova.
Zlepšili sa nám tento školský rok aj materiálno-technické podmienky. Veľmi sa tešíme z
dvoch nových interaktívnych tabúľ, pomocou
ktorých vyučovanie nadobúda úplne inú kvalitu. V januári 2016 pribudne ďalšia interaktívna
tabuľa a počítač. Vymaľovala sa aj stará budova
školy, dve jej triedy, šatne, dvere.
Vďaka zriaďovateľovi sa okrem maľoviek
aj tento školský rok zakúpili športové potreby,
kvalitná veľkokapacitná kopírka, kancelársky
nábytok, nábytok do školskej jedálne, ďalšie
učebné pomôcky, vzdelávacie programy.
Vďaka p. Hoľkovi sa podarilo získať interaktívnu tabuľu a vďaka pánovi Škulavíkovi sa
zabezpečil videovrátnik do celej novej budovy
školy. Srdečne ďakujeme za túto pomoc.
Škola pokračuje aj tento školský rok v
množstve svojich aktivít. Časť z nich sa venuje
skvalitňovaniu vyučovania anglického jazyka.
Sme úspešná škola v celoslovenskom projekte
„English one“. V našej škole sa realizovali dve
prezentačné hodiny s anglickými lektormi a deti
4.A sa zapojili do súťaže, v ktorej bola úspeš-

ná Emka Ozoganyová. Aj tento školský rok, vo
februári, prídu do našej školy stážisti z anglicky
hovoriacich krajín na jeden týždeň v rámci projektu AISEC.
Anglický projektový týždeň bude pokračovať v mesiaci máj s anglickými lektormi. V rámci
projektu ERASMUS budeme spolupracovať dva
roky na ďalšom novom projekte s partnerskými
školami z Česka, Nemecka, bližšie info bude na
webovej stránke po podpise zmluvy. Naša škola
je aj pilotnou školou úspešného a jedinečného
projektu KOMPSYT, v rámci ktorého od februára
2016 chceme pomôcť rodičom a deťom školy v
oblasti integrácie.
O všetkých akciách v našej škole sa dočítate na webovej stránke školy. Veľa našich aktivít
pre deti sa môže zrealizovať aj vďaka finančnej
podpore rodičov na základe rodičovského príspevku, či je to zážitkové čítanie, beseda so Slobodou zvierat, výchovný koncert, odmeny za
súťaže, Mikuláš, ale aj rôzne pomôcky, knihy do
školskej knižnice a podobne. Srdečne ďakujeme
rodičom.
Ako ste si všetci všimli, v areáli školy pokračuje čulý stavebný ruch. Na pár dní Vás to
možno niektorých obmedzilo v doprave. My
sme Vám vďační za toleranciu, lebo sa buduje
naraz veľká stavba. Pavilón 2. stupňa základnej
školy s 10 triedami a prístavba materskej školy s 2 triedami. Veľmi sa tešíme, naši žiaci po
skončení prvého stupňa môžu pokračovať v plnení školskej dochádzky naďalej u nás v obci,
rodičia nemusia riešiť komplikovanú prepravu
do Bratislavy. Úžasná vec sa podarila obci, postaviť naraz prístavbu škôlky, lebo detí pribúda,
i prístavbu školy.
Ďakujeme.
Želáme všetkým krásne a radostné vianočné sviatky a srdečne Vás pozveme na otvorenie
novej budovy školy po jej dokončení.
Vaša škola
PaedDr. Alena Jančeková, riaditeľka

Týždeň so zahraničnými
lektormi

Prostredníctvom národného projektu EDUCATE
SLOVAKIA sme od 25.5.2015 do 29.5.2015 privítali na
našej škole dvoch zahraničných študentov: Sagara Ahuja
z Indie a Chang Ting Chi z Taiwanu. Všetky učiteľky, žiaci
aj ich rodičia oceňovali možnosť stretnúť sa na hodinách
angličtiny s native speakrom, čím bolo vyučovanie pre
žiakov zaujímavejšie a vymykalo sa zo stereotypu.
V pondelok 25. 5. 2015 privítala študentov na stanici v Miloslavove pani riaditeľka Alena Jančeková a
učiteľka angličtiny p.Gavulová predstavila študentov
žiakom, ktorí už netrpezlivo čakali vo svojich triedach.
Prvý deň sa zahraniční študenti iba zoznamovali s vyučovaním na hodinách p.uč.Gavulovej.
V utorok začali svoju prezentáciu pre žiakov 3. a 4.
ročníka, kde primeranou formou pre žiakov 1.stupňa ZŠ
oboznámili prítomných so životom v ich rodnej krajine,
s prírodnými podmienkami, s národnou vlajkou, s národným jedlom, zvykmi, kultúrou a sviatkami. Počas
prezentácie žiaci kládli zvedavé otázky, ktoré ochotne
pomáhala pretlmočiť študentka managmentu Norika
Belousovová.
Vyučovanie angličtiny so zahraničnými študentmi
prebiehalo postupne každý deň vo všetkých triedach.
Žiaci 1.ročníkov sa porozprávali na tému oblečenie pre
chlapcov a pre dievčatá a počas školskej družiny sa
spolu zahrali hry aj za prítomnosti pani vychovávateľky
Laily Awadovej. Žiaci 2.ročníkov prezentovali projekty
o svojej izbe a o zariadení domu a študenti počas hodiny pracovali aj s interaktívnou tabuľou, kde vysvetlili
deťom denný režim a hodiny. Žiaci 3.ročníka preberali
so študentami učivo o voľne žijúcich zvieratách, odkiaľ
pochádzajú a ako vyzerajú. Prostredníctvom väzby tam
je/tam sú, opisovali veci v triede a kde sa nachádzajú.
So žiakmi 3.ročníka odučili spolu tri vyučovacie hodiny
na tému unikátne miesta sveta, moderná hudba a šport
a moje obľúbené jedlo. Žiaci 4.ročníka prezentovali projekty o svojej škole, triede a o voľnom čase. Študenti
v 4. ročníku odučili dve vyučovacie hodiny na tému moja
rodina a priatelia, škola a domov. V stredu 27.5.2015 sa
zahraniční študenti zúčastnili baletného predstavenia
v novej budove SND s pani Gavulovou a Norikou Belousovovou. Pri tejto príležitosti sa oboznámili s históriou
a vznikom 1. Československej republiky a so životom
a dielom Milana Rastislava Štefánika, ako aj s architektúrou komplexu Eurovea.
Týždeň so zahraničnými študentami bol pre nás
všetkých prínosom a šikovní žiaci pochopili, že aj takýmto spôsobom sa môžu lepšie motivovať pri učení cudzieho jazyka a môžu si zlepšiť komunikačné a jazykové
schopnosti.
Práve preto, že bol tento projekt úspešný, sme sa
rozhodli v ňom pokračovať aj tento školský rok. Konkrétne vo februári 2016 by mali prísť lektori na vyučovanie
anglického jazyka. Veľmi sa už na túto návštevu tešíme
a pripravujeme.
Mgr. Zuzana Gavulová
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Jeseň v škôlke
Ako ten čas letí si všímame keď sledujeme naše
deti... Pozorujúc vianočné besiedky, všímame si
ako tie naše deti vyrástli a čo všetko sa naučili od
septembra do Vianoc. Keď sa opýtame detí, čo ste
dnes v škôlke robili a dieťa odpovedá nič, hrali sme
sa, to je tá najkrajšia odpoveď. Lebo deti cez hru sa
majú naučiť všetko. V našej škôlke sa v skutočnosti
„neučíme“, ale sa hráme a cez hru deti získavajú vedomosti a skúsenosti. Edukačné aktivity sú spojené
aj s rôznymi akciami, ktoré v škôlke organizujeme a
ktoré vždy nadväzujú na danú tému.
Tak sme počas roka mali týždeň ovocia a následne týždeň zeleniny, týždeň úcty k starším, ktorý je už tradične spojený s posielaním pohľadníc
starým rodičom a nevynechali sme ani obľúbenú
akciu – lampiónový sprievod. V našej škôlke sme
privítali bábkové divadlo Slniečko s predstavením
Malí huncúti, divadielko Pod hríbikom nám zahralo
rozprávku Jurko a tri prasiatka a pred Vianocami,

ako inak, sme uzavreli tento rok divadielkom Vianočná rozprávka.
Aby naše deti poznali zvieratká, do našej škôlky prišiel sokoliar, ktorý deťom predstavil dravce
žijúce na Slovensku aj vo svete. Manželia Chodiloví
nám zase priniesli do škôlky lesné a poľné zvieratká.
Keďže naše deti poslúchali, okrem Mikuláša, ktorý
porozdával detičkám balíčky, prišla do našej škôlky
aj teta medovníčkárka – pani Pišteková, ktorá deťom ukázala ako sa zdobia medovníčky. Rok 2015
sme uzavreli besiedkami, ktoré detičky s láskou pre
rodičov pripravovali.
Keďže je nás v škôlke ako maku (130 deti), všetky deti sme z kapacitných dôvodov nemohli prijať
od septembra. Ako sme avizovali v lete, staviame
ďalšie dve triedy. Stavba zatiaľ pokračuje podľa plánu, ale presný termín otvorenia ešte nie je známy,
nakoľko škôlka okrem výstavby musí prejsť kolaudáciou a celým schvaľovacím procesom. Snažíme
sa, aby sme novú škôlku otvorili v čo najskoršom
termíne.
Okrem prístavby materskej školy máme v pláne do konca školského roka rekonštruovať ďalšie
priestory v suteréne v časti Alžbetin Dvor. Priestory
plánujeme využívať na krúžky, ako aj na miestnosť
na pranie a žehlenie posteľného prádla, nakoľko
sme všetky priestory určené pre tieto účely využili
na spálničky.

Novinkou v materskej a základnej škole je zmena termínu zápisu. V zmysle platnej legislatívy je
posunutý termín na zápis do základnej a materskej
školy na koniec apríla, začiatok mája. Bližší dátum
určí zriaďovateľ. Termín bude oznámený na webovej stránke obce, ako aj na webových stránkach materskej školy a základnej školy.
Na záver chcem poďakovať všetkým rodičom
za prejavenú dôveru a všetkým, ktorí nám v tomto
roku boli nápomocní či už finančne, osobným angažovaním alebo akoukoľvek inou formou pomoci.
Úprimne ďakujem všetkým pani učiteľkám za spoluprácu, pani kuchárkam a naším pomocníčkam
Andrejke, Majke a Katke, ako aj ujovi Milošovi s celou družinou, ktorí sa nám starajú o školský areál.
Taktiež ďakujem obecnému zastupiteľstvu a pánovi
starostovi za podporu. Ďakujem za 130 detských
srdiečok, ktoré nám túto snahu a pomoc, raz keď
vyrastú, všetkým vrátia.
Každý okamih je jedinečný. Každý človek je jedinečný. Len niekedy na to zabúdame..
Prajem Vám, aby Vaše Vianoce a celý rok 2016
boli plné jedinečných ľudí a jedinečných okamihov,
na ktoré nezabudnete.
J. Nasariková,
riaditeľka MŠ

Lampiónový sprievod
V utorok, 27.10.2015 sa po roku opäť uskutočnil lampiónový sprievod. Zraz rodičov a detí bol pred
materskou školou Miloslava o 17.00 hod. Keď sa zotmelo, rozsvietili sa lampióny a rodičia s deťmi sa
pohli za sprievodu policajtov, ktorí dohliadali na bezpečnosť akcie. Bolo príjemné počasie a na cestu
nám svietil nádherný veľký mesiac. Deti boli nadšené, tešili sa a každý si dával pozor na svoj lampión.
Sprievod sa nádherne ťahal a lampióny v tme vynikali a osvetľovali nám cestu. Z áut, ktoré prechádzali
okolo vykúkali posádky a obdivovali akciu. Vodiči boli trpezliví, za čo im patrí poďakovanie.
Celý sprievod sa postupne premiestnil do Alžbetinho dvora, kde aj akcia končila. V kultúrnom dome
čakal na deti a rodičov vynikajúci teplý čajík a keksík, ktorý dostali ako odmenu za zvládnutie trasy.
Na záver pred kultúrnym domom niekto vypustil nádherné lampióny šťastia, pričom si každý niečo
zaprial. Poďakovanie patrí pani učiteľkám, policajtom a samozrejme všetkým, ktorí sa tejto akcie zúčastnili a ktorí s deťmi prežili krásny podvečer.
Dovidenia o rok a tešíme sa na túto peknú a pomaly tradičnú akciu organizovanú našou materskou
školou. 								
Marcela Sviatková

Za rok 2015 obdržalo Občianske združenie
Pomoc deťom pri MŠ Miloslavov 3.156,34 eur.
Aj v roku 2016 sa uchádzame o Vašu priazeň. Ďakujeme.

Nerobte veľké veci, ale
malé veci s veľkým srdcom.
Venovaním 2 % naplníte
tieto slová.
Pomoc deťom pri MŠ Miloslavov
IČO: 308 581 35
4002905629/7500
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Nielen prácou je človek živý
S rozmáhajúcou sa výstavbou a pribúdajúcim počtom obyvateľov, je snahou obce pripraviť pre svojich občanov aj adekvátne kultúrne a spoločenské podujatia.
Aj v druhej polovici roka sa ich v našej obci uskutočnilo
viacero.
Záver leta bol svedkom najväčšej udalosti v obci a
to Dňa obce. Po viacerých rokoch nepriazne počasia,
nám v túto sobotu prialo nadmieru. V tento horúci víkendový deň zaplnili nielen obyvatelia našej obce, ale
i ľudia z blízkeho i širokého okolia,námestie pred budovou obecného úradu. Pripravený kultúrny program
prilákal snáď najpočetnejšiu návštevu tohto podujatia v
jeho histórii. Po oficiálnom otvorení Dňa obce a privítaní prítomných hostí z Miloslavova, okolia, i našich zahraničných partnerov, nastúpila na pódium dlhoočakávaná
skupina Fragile. Spevom i hudbou vyvolali skvelú náladu
u publika a ich hodinové vystúpenie sa končilo mohutným aplauzom. Skvelú atmosféru podčiarkli následné
vystúpenia tanečníkov z tanečnej školy Klimo Dance, i
dychovej hudby Lužanka. Súčasťou Dňa obce bola i výstava mladých nádejných umelcov z našej obce. Natália
Majerová, Jakub Benka a Michaela Nasariková, predstavili svoju tvorbu v rámci výstavy, ktorá bola inštalovaná v
Remeselnom dvore. Na výstave sa zúčastnila aj Katarína
Vajcíková, ktorá hrou na kavíri dočarila umeleckú atmosféru. Snahou je zapájať do diania v obci mladých ľudí, a
preto veľký akcent dávame na to, aby naše deti vystupovali na podujatiach organizovaných v obci. Zároveň platí
pozvánka pre všetkých, ktorí majú čo ponúknuť, aby sa
prihlásili a ich tvorba bude určite predstavená verejnosti. Tento rok sa tak dostali do popredia napríklad Katarína Sklenáková Kopčoková, ktorá nám predstavila svoju
tvorbu a prizvala okrem detských umelcov aj umelcov z
okolitých obcí, ktorí sa predstavili keramikou a výstavou
fotografií (Miroslav Moravčík, Zdenka Mosnáčková, Ladislav Jurovatý, Peter Pelachy).
V októbri, v nedeľné popoludnie, sa konala už tra-

dičná akcia, Vyrezávanie tekvíc. Deti, ale i dospelí, začali skrášľovať tekvice za denného svetla, no končili už
v čase tmy, kedy sviečkou osvietené vyrezané tekvice
skrášlili priečelie budovy obecného úradu. Každé dieťa
za svoju snahu a kreatívnosť dostalo malý darček - baterku.
V rámci Mesiaca úcty k starším, sa uskutočnilo v
sále kultúrneho domu stretnutie so seniormi Miloslavova. Vystúpenie detí z materskej i základnej školy pod
vedením p. učiteľky Marcely Sviatkovej a Jarmily Kušnírovej vylúdilo na tvárach prítomných úsmev a príjemné
pocity. Deti tiež pripravili našim seniorom malý darček.
Dobrá nálada pokračovala v družnej debate pri pripravenom občerstvení.

presvedčením zúčastniť sa aj o rok. Tak ako každý rok,
aj tentokrát išiel zisk zo zábavy deťom materskej školy.
Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným, ktorí svojou
prítomnosťou, ale aj kúpou tombolových lístkov, materskú školu v Miloslavove podporili. Ďakujeme.
Taktiež v novembri sme v sále kultúrneho domu
privítali našich jubilantov pri príležitosti ich okrúhleho
jubilea. Starosta obce, Milan Baďanský, im vo svojom
príhovore predniesol srdečné gratulácie s prianím pevného zdravia do ďalších rokov ich života. Po osobnej
gratulácii nasledovalo príjemné posedenie s malým
občerstvením.
Presne na Mikuláša, 6. decembra, prišiel pozdraviť
naše deti Mikuláš aj s pomocníkom, čertom. Krátke vystúpenie, „skúška“ detí z recitovania alebo spievania, to
všetko bolo predznamenaním očakávaného záveru a to
rozdávania mikulášskych balíčkov.

V novembri sa mnohí tešili na 5. ročník Katarínskej
zábavy. Lístky boli vypredané už v predpredaji, čo predznamenalo veľké očakávania. Dúfam, že sa ich podarilo
usporiadateľom naplniť. Samozrejme platí okrídlené:
„Sto ľudí, sto chutí.“ Tentokrát do tanca hrala „živá“ kapela. Plastik Duo zaplnil sálu kultúrneho domu prevažne
slovenskou hudbou, čo nie všetkým vyhovovalo. Áno,
je pravda, že sa nehrali aktuálne svetové „vypalováky“,
no v stále väčšom a väčšom príklone k anglicky znejúcej hudbe, je myslím dôležité nezabúdať aj na krásnu
slovenčinu, či už v ľudovej, ale i modernej hudbe. Podľa ohlasov však drvivá väčšina odchádzala spokojná, s

Pred pár dňami, v nedeľu 13.12., sa uskutočnili Vianočné trhy. Predajcovia ponúkli rôzne výrobky vianočného charakteru, nechýbal vianočný punč, zajesť si bolo
možné guláš, cigánsku pečienku i pravú srbskú pljeskavicu. Napriek nie celkom zimnému vianočnému počasiu,
vládla príjemná nálada a ľudia sa okrem možnosti zakúpiť si nejakú ozdobu na vianočný stromček či vianočný
stôl, mohli stretnúť s kamarátmi, známymi a v pokojnej
atmosfére sa porozprávať.
Vianočnými trhmi sme skončili kultúrne aktivity
a akcie na rok 2015. Osobne si myslím, že ich bolo dosť
a v tomto duchu budeme pokračovať aj budúci rok.
Všetky akcie prispievajú k vzájomnému spoznávaniu sa
a budovaniu komunity v našej obci. Podnety a nápady
sú vítané a napísať ich môžete na obecnú e-mailovú
adresu. Nový rok začíname novoročným koncertom
Cigánskych diablov a spevokolu Radosť dňa 8. 1. 2016,
na ktorý Vás všetkých srdečne pozývam.
Všetkým obyvateľom našej krásnej obce želám pokojné Vianočné sviatky, a do nového roka veľa zdravia,
šťastia, optimizmu a radostnej nálady.
Ľuboš Majer, poslanec OZ
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Miloslavov za hranicami Slovenska
Naša obec prechádza veľkým rozvojom. Zvyšuje sa
počet obyvateľov, skvalitňujú a dostupnejšími sa stávajú
ďalšie a ďalšie služby, ako je napríklad momentálne prebiehajúce zvyšovanie kapacít školy, škôlky, budovanie
záchytného parkoviska pri železnici.
Okrem toho nezabúdame ani na kultúru v obci, ako
ani na reprezentáciu našej obce na Slovensku, ale aj
mimo slovenských hraníc. Keďže súčasné trendy Európskej únie podporujú cezhraničnú spoluprácu, snažíme
sa aj my nadviazať spoluprácu mimo hraníc Slovenska,
aby sme sa v blízkej budúcnosti mohli zapojiť do výziev
o granty, ktoré podporuje EÚ a fondy Vyšehrádskej
štvorky.
Pred niekoľkými rokmi bola nadviazaná cezhraničná spolupráca so srbskou obcou Stará Pazova, v ktorej
žije početná komunita občanov slovenskej národnosti.
Výsledkom tejto spolupráce sú výmenné pobyty pre našich seniorov, športovcov, členov umeleckých súborov.

Práve v Srbsku sme mali možnosť
sa stretnúť s predstaviteľmi poľskej
obce Wegierska Górka ale aj slovenskej obce Svrčinovec, ktorí majú tiež
podpísanú spoluprácu s obcou Stará
Pazova.
Na základe priateľských rozhovorov a prejaveného záujmu o ďalšiu
spoluprácu, boli predstavitelia našej
obce pozvaní na Deň obce Svrčinovec, počas ktorého sa uskutočnili
prvé vážne rozhovory s predstaviteľmi obce Wegierska Górka. Z týchto rozhovorov vyplynula ochota
nadviazať spoluprácu na oficiálnej
úrovni. Rokovanie oboch najvyšších
predstaviteľov obcí, Milana Baďanského a Piotra Tyrlika, sa uskutočnilo
1. 8. 2015 počas Dní obce Wegierska
Górka. Tu prišlo na najvyššej úrovni
k dohode o podpísaní spolupráce v oblasti školstva, kultúry a športu. Podpis
spolupráce bol naplánovaný počas Dňa
obce Miloslavov. Toto sa však vzhľadom k nepredvídaným pracovným povinnostiam primátora Wegierskej Górki
neuskutočnilo. Ako náhradný termín
bol vybraný 18. sepember. V tento slnečný jesenný deň sa miestom podpisu
Memoranda o spolupráci stal Remeselný dvor. Toto unikátne miesto našej
obce sa stalo svedkom potvrdenia doposiaľ ústnych dohôd.

Plánované aktivity s Poľskom sú tiež výmenné
pobyty športovcov, spevokolu, dôchodcov či iných skupín, ktoré by mali záujem reprezentovať našu obec.
Vzhľadom k ambícii na prezentáciu obce mimo hraníc
Slovenska a aktivít s tým súvisiacich využívať fondy EÚ
ale i napr. Vyšehrádsky fond, je nevyhnutné nadviazať
spoluprácu s obcami, či mestami z krajín Vyšehrádskej
štvorky. Predstavitelia obce na zahraničnej spolupráci už pracujú. Vo výhľade je nadviazanie spolupráce
s maďarskou obcou, i s obcou v Čechách, na Morave.
Spolupráca s okolitými krajinami však nie je dôležitá
iba z hľadiska možnosti zapájať sa do projektov EÚ i Vyšehrádskeho fondu, ale taktiež pre možnosť prezentácie našej obce, našich občanov a ich schopností aj za
hranicami Slovenska.
Ľuboš Majer, poslanec OZ

Zo života Jednoty dôchodcov

Únia žien Miloslavov – život žien v našej obci

V januári 2015 uplynulo 20 rokov od založenia miestnej organizácie
Jednoty dôchodcov Slovenska v Miloslavove. Iniciátorkou a podporovateľkou pri prvých krôčikoch bola starostka obce p. Alžbeta Paulíková, ktorú
predseda p. Rudolf Kubiš s 13-členným výborom menoval na zakladajúcej
členskej schôdzi za čestnú členku.
Od roku 2005 vedie organizáciu predseda p. Milan Krajčír, ktorý ja aj
podpredsedom okresného výboru JDS.
Založením organizácie, jej činnosťou oslovili 75 seniorov, ktorí sa postupne zapájali do akcií. Pribúdaním obyvateľov obce vzrástol počet členov
na 125.
Každé ročné obdobie má svoje čaro. Aj cesta životom prináša rôzne
zmeny. Pre seniorov, ktorí majú záujem a zúčastňujú sa akcií je oživením
jesene života.
MO JDS vykazuje bohatú činnosť, do ktorej sa zapájajú nielen členovia,
ale aj ostatní občania obce. Každoročne sa koná hodnotiaca a raz za 3 roky
výročná členská schôdza, kde vítame nových členov.
Výbor za podpory starostov obce – p. Alžbety Paulíkovej, p. Jaroslava
Feriančeka, p. Milana Baďanského, organizuje posedenia s bohatou účasťou: pri šiškách spojenú s prednáškou MUDr. Daniely Cymbalovej, gulášparty a mesiacu úcty k starším. Pri tejto príležitosti oceňujeme jubilantov
65, 70 a 80-ročných kvetom a malou pozornosťou. Nezabúdame ani na našich imobilných členov. Pri osobnej návšteve ich potešíme vitamínovým balíčkom. Okrem spoločenských posedení organizujeme aj návštevy divadelných predstavení v Bratislave, výstavu kvetov „Flóra“, Agrokomplex Nitra.
Napriek vyššiemu veku seniori športujú: cyklotúrou do Hamuliakova
2krát ročne i počas poznávania krás Slovenska pešou turistikou. V tomto
roku sme navštívili zámky vo Valticiach, Ledniciach a počas týždennej rekreácie v južných Čechách sme mali možnosť navštíviť historické pamiatky.
Teší nás, že občania po skončení aktívnej pracovnej činnosti chcú aj
naďalej prežívať plnohodnotný život a prichádzajú do našej organizácie.
Podporovateľom našich aktivít je starosta obce spolu so zamestnancami obecného úradu a metodicky nás usmerňujú z okresného výboru JDS.
Všetkým občanom obce prajeme šťastné prežitie vianočných sviatkov
v kruhu najbližších. Privítajme Nový rok 2016 s optimizmom a očakávaním
pekných, pohodových a radostných dní prežitých v zdraví.

činnosť, podujatia, aktivity za rok 2015

Eleonóra Strnisková a výbor MO JDS

Pri Obecnom úrade Miloslavov pôsobí Únia žien, ktorá má vo svojej členskej základni 108
členiek všetkých vekových kategórii od mladých mamičiek až po ženy – seniorky. Niektoré členky
sú v organizácii už celé desaťročia a aj keď sa už nemôžu väčšinou zo zdravotných dôvodov organizovaných akcií zúčastniť, zostávajú našimi členkami aj naďalej.
Každý rok pri príležitosti Dňa žien naša organizácia organizuje výročnú schôdzu a naším dobrým zvykom je navštíviť aj imobilné členky a potešiť ich malou pozornosťou.
Únia žien každý rok organizuje návštevu divadelných predstavení. V roku 2015 sme spoločne
navštívili tri divadelné predstavenia a to v Dome kultúry Ružinov – Štyria na kanape, v SND – Vejár
a v Radošinskom naivnom divadle – Janošík po tristo rokoch.
Pravidelne dvakrát do roka organizujeme spoločne s Jednotou dôchodcov cyklotúru k Dunaju do Hamuliakova, kde sa občerstvíme a pochutíme si na pečených rybách. Na tejto akcii sa
zúčastňujú členovia organizácie s deťmi a vnúčatami na bicykloch a tí, ktorí sú fyzicky menej
zdatní absolvujú trasu na štyroch kolesách, aby sa zúčastnili príjemného spoločenského posedenia s ostatnými.
Počas dlhoročného trvania organizácie sme ani raz nevynechali organizovanie dvojdňového
výletu za pamiatkami a krásami Slovenska vždy v mesiaci jún. Tento rok sme navštívili Banskú
Štiavnicu a okolie s ubytovaním na chate vo Vyhniach. Večer sme strávili vo veselej nálade pri
opekaní slaninky a špekáčikov, kde sme si zaspomínali na zážitky z predchádzajúcich výletov.
Tradične koncom augusta organizujeme pre deti a vnúčatá našich členiek v rámci osláv Medzinárodného dňa detí jednodňový zájazd na termálne kúpalisko. Tento rok sme strávili príjemný deň na termálnom kúpalisku Veľký Meder, kde si každý mohol vybrať z bohatého programu.
Menšie deti si užili hry s animátormi v detskom bazéne, kto mal chuť mohol si spoločne zacvičiť
pri hudbe v bazéne pre dospelých a komu zostalo ešte dosť síl, ten mal k dispozícii vnútorné
aj vonkajšie tobogány s vodnými atrakciami. Keďže nám počasie prialo, strávili sme príjemný
oddychový deň s priateľmi a naše deti načerpali nové sily pred začatím nového školského roka.
V roku 2016 nás čakajú nové voľby predsedu a výboru organizácie. Naša organizácia je otvorená pre ženy všetkých vekových kategórií, preto srdečne privítame medzi nami nové tváre, ktoré
nám prinesú do organizácie nové nápady, názory a rady.
Nakoniec v mene celej členskej základne, ale hlavne v mene celého výboru organizácie,
chceme touto cestou srdečne poďakovať našej predsedníčke pani Ľudmile Bakošovej za jej celoživotnú prácu pre rozvoj našej organizácie. Bola dlhoročnou predsedníčkou, ktorá momentálne
zo zdravotných dôvodov nemôže túto činnosť vykonávať, ale aj naďalej zostáva čestnou predsedníčkou, ktorá je medzi nami vždy srdečne vítaná a samozrejme sme otvorení aj pre jej názory
a pripomienky. Ešte raz srdečná vďaka za jej prácu.
výbor Únie žien Miloslavov, Kornélia Horváthová
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Výstava ovocia a zeleniny
Šikovnosť a pracovitosť občanov obce prezentovala „Výstava ovocia, zeleniny a ručných prác“, ktorá sa konala dňa 10.10. 2015 v budove Komunitného
centra v Alžbetinom Dvore. Napriek nepriaznivému počasiu a súbehu akcií s Dobrými jablkami si výstavu pozrelo 105 občanov obce, hostí z Anglicka, Rakúska,
Čiech a Srbska.
Pekné, hodnotné a historické výšivky – dečky, obrusy, zástere, záclony, šatky,
háčkované dečky, košík, čiapky, kvet, hračky, sukničky pre dievčatká, skladané
stuhové vianočné gule, košíky a šperkovnice zo starého papiera – vystavovalo
14 šikovných žien z obce. Nechýbali ani kroje a doma tkané koberce. Napriek
neskorému a upršanému obdobiu 15 občanov prezentovalo aj svoju úrodu. Z
ovocia prevažovali rôzne druhy jabĺk, hrušky, slivky, figy, orechy, lieskové orechy
a zaujímavý plod „Hurmi kaki“.

Zo zeleniny „kraľovali“ – obria tekvica, veľký kaleráb,
kel, repa, rôzne druhy papriky, aj koreňová mletá, mrkva,
petržlen, zeler, uhorky zo semena zo Srbska, melóny, paradajky. Na výstave zaujali rôzne druhy medu, džemu a zaváranín.
Každého návštevníka, hlavne deti potešila možnosť
ochutnať chutné jabĺčka, ktoré daroval p. Milan Krajčír,
predseda Jednoty dôchodcov v Miloslavove, ktorý výstavu
spolu s výborom a s aranžovaním p. Márie Šulíkovej
zastrešoval.

Družobná návšteva
Prešlo len pár mesiacov a my sme sa znovu
stretli s našimi priateľmi zo Starej Pazovy, tentokrát u nás v Miloslavove. Aj my sme chceli
byť dobrými hostiteľmi, rovnako ako boli dobrými hostiteľmi Pazovčania a tak sme sa snažili
pripraviť pre nich pekný program.
Privítali sme ich vo štvrtok podvečer v základnej škole, kde im detičky pod vedením pani
učiteľky Jarmily Kušnírovej zaspievali a zatancovali pesničky. Po večeri sa všetci vybrali k svojim
hostiteľom a rodinám. V piatok sme im pripravili program v Bratislave a privítal ich aj rezbár a
ľudový umelec Viliam Meško z Rovinky.
Večer nasledovalo prekvapenie slávnostným otvorením izby v Modrej budove. Izba
ľudovej tvorivosti, ako ju nazval poslanec
pán Ľuboš Majer, je upravená práve na základe inšpirácií z našich návštev Dolnej zeme. V
každom meste v Srbsku, ktoré sme navštívili,
sme mali možnosť pozrieť si výstavy pamiatok,
ktoré si oni s láskou a úctou zachovávajú. Či

už to boli kroje, rôzne výšivky, historické nástroje a predmety a my sme si uvedomili, že aj
u nás je veľa šikovných ľudí, ktorí veľa dokážu
a tiež sa máme čím pochváliť. Na našu výzvu
zareagovalo veľa našich občanov a podarilo sa
nám sústrediť dosť materiálu, aby sme mohli
túto predstavu realizovať. Veľmi pekne nám ju
naaranžovala Marienka Šulíková, ktorej touto
cestou srdečne ďakujeme. Na naše potešenie
nám Miško Zgodav poskytol niekoľko svojich
obrazov a my sme mohli ukázať, že umelci sú
aj medzi nami.
Okrem výstavy sme ženy zo Starej Pazovy
privítali chutnými koláčikmi, ktoré pripravovali
naše ženičky a spevokol Radosť spríjemnil túto
slávnostnú atmosféru pesničkami. Na pamiatku sme našim krajanom odovzdali výšivku od
našej miestnej umelkyne Kataríny Sklenákovej
Kopčokovej.
V sobotu sa hostia vybrali na výlet do Vodného mlyna v Tomášikove a do Múzea včelárstva v Kráľovej pri Senci. V sobotu podvečer
nám pripravil prekvapenie Ženský spolok zo
Starej Pazovy. Program, ktorý nám pripravili,
nejednému návštevníkovi vyvolal slzy dojatia.
Slováci, ktorí sú už 250 rokov vzdialení 500 km
od Slovenska, nám čistou ľubozvučnou slovenčinou recitovali a spievali. Nezabudli ani na
Ľudovita Štúra. Svojim vystúpením nám pripomenuli, že na svoju reč nezabudli a citlivo si ju
opatrujú ako poklad.

Zlatým klincom programu bolo odovzdanie
figuríny oblečenej do krásneho pazovského
kroja. Večer sme pre našich milých hostí pripravili posedenie pri guláši, vínku a domácich
koláčoch. K dobrej nálade prispel aj muzikant
Miroslav Opavský, ktorý nám prišiel zahrať až
zo Srbska. Rozprúdila sa živá zábava, ktorá sa
pretiahla do neskorých hodín.
V nedeľu naši hostia navštívili omše v katolíckom a v evanjelickom kostole. Po obede a
srdečnej rozlúčke sa odobrali na cestu domov,
plní pekných spomienok a zážitkov. A my sa už
tešíme na nové stretnutie u nich v Starej Pazove.
Oľga Jonasová
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Úspešná dekáda múzea
„Nič nie je rýchlejšie ako čas.“ Tak znie vo
voľnom preklade citát antického mysliteľa Ovídia zapísaný nad vchodovými dverami do nášho múzea a vhodne doplnený slnečnými hodinami. Veru tak. Desať rokov existencie nášho
múzea je v nenávratne. Prešli ako tečúca voda
a nám zostáva bilancovať.
Bol krásny slnečný deň na Deň obce v auguste 2006, keď za prítomnosti starostu obce
p. Feriančeka, poslancov OZ, predstaviteľov
cirkví a veľkého počtu návštevníkov bolo múzeum slávnostne otvorené. V objemnej knihe
návštev sú prvé zápisy z 1.septembra 2006 v
tomto znení : „Je to nádherné a veľmi sa nám
tu páčilo.“ „Ďakujeme za príjemné chvíle a odborný výklad v krásnom prostredí novovybudovaného múzea.“ Posledný zápis z roku 2006
je z 29.decembra v znení : „Nádherná výstava.
Úprimný obdiv tvorcom.“
Za desať rokov existencie múzea je Kniha
návštev plná pochvalných vyjadrení a obdivu nielen od našich občanov, teda občanov
Slovenska, ale aj zo zahraničia. Z Holandska,
Srbska, Maďarska, Česka, Anglicka, Poľska, Austrálie, USA, Nemecka, Rakúska, Francúzska,
Turecka, Litvy, Španielska, Lotyšska, Talianska,
Grécka, Rumunska, Gruzínska, Ukrajiny, Kanady, Švajčiarska, Belgicka, Kene, Indie, Číny,
Fínska, Arménska. Teda od zástupcov všetkých
obývaných svetadielov.
Z návštevníkov výraznú a podstatnú časť
tvorili deti, žiaci a študenti škôl hlavne z Bratislavy a okolia. Z materských škôl to boli napríklad školy z Miloslavova, Tomášova, bratislavské
školy z Exnárovej, Bancíkovej. Múzeum navštívili tiež žiaci základných škôl z Račianskej,
Jesenského, Ostredkovej, Matky Alexie, Kulíškovej z Bratislavy, Rovinky, Kráľovej pri Senci,
Miloslavova, Hamuliakova, Ivánky pri Dunaji,
Záhorskej Vsi, Gajár, Dunajskej Lužnej, Tomášova, Slovenského Grobu, Jaslovských Bohuníc, Tajovského ulice v Senci a Vančurovej ulice
z Trnavy. Z gymnázií to bolo napríklad žiaci zo
Šamorína a z gymnázia L. Novomestského z
Bratislavy a tiež študenti Pedagogickej fakulty
UK v Bratislave.
Školy si návštevu múzea spájali aj s hodinou vlastivedy a dejepisu. Takmer všetky uvedené školy navštevovali múzeum každoročne.
Lákadlom pre deti, žiakov a študentov bola
možnosť vidieť priamo pri práci pána kováča
Šarközyho. K prehliadke slúžilo 1100 artefaktov z rôznych končín našej vlasti.
Najpočetnejšou výpravou, ktorá navštívila
naše múzeum v jeden deň, bola 105 členná
exkurzia žiakov a pedagógov zo ZŠ Ivánka pri
Dunaji. Počas školských prázdnin múzeum navštevovali deti a ich vedúci z denných detských
táborov.
Prehliadky múzea začínali vždy úvodným
slovom lektora tak pre žiakov ako aj pre dospelých, so zameraním na život svätej Alžbety
a jej spojitosť s Alžbetiným Dvorom. Aktívnych
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žiakov sme zvykli na konci exkurzie obdarovať
suvenírmi. Zaujímavé bolo sledovať skupinky
dôchodcov, ako sa pri niektorých exponátoch
prenášali do svojej mladosti a navzájom si
vysvetľovali význam a využitie toho ktorého
vystaveného predmetu. Tu sa plne naplnilo
tvrdenie: „Kto vstupuje do múzea, vstupuje do
minulosti.“
Od roku 2009 pre skvalitnenie činnosti
nášho múzea sme začali poriadať za pomoci
sponzorov rôzne výstavy. Tu je ich zoznam:
Chladné zbrane – r. 2009
Klobúky – r. 2010
Figurálna keramika – r. 2011
Premeny našej obce vo fotografii – r. 2013
Saleziáni vo svete – r. 2012
Lyžičky a náprstky – r. 2014
Výstava prác mladých autorov – r. 2015

„Veľmi pekne ďakujeme pánovi Badačovi
a pani Feriančekovej za odborný výklad. Expozícia je úžasná.“
„Zaujímavé, poučné. Živý pohľad do našej
minulosti.“
„Pekné dielo, chvála nadšencom, ktorí celú
vec dotiahli do konca.“
„V tichu starého chrámu obdivujem prácu
a nadšenie Vás, pán starosta a občanov, ktorí
svoju minulosť obdivujú, vážia si ju a sú na ňu
hrdí. Máte od nás úctu a obdiv.“
„Nádherná expozícia, nádherné múzeum.“
„Krásna expozícia a nahliadnutie do histórie.“
„Ďakujeme za odbornú prednášku ku krásnej
expozícii. Radi prídeme opäť.“
„Veľa šťastných a spokojných občanov. S úctou 14.júl 2011.“ – zápis od Ivety Radičovej,
predsedníčky vlády SR

Od roku 2011 tabuľka návštevnosti
v múzeu vyzerá nasledovne:
2011 – 805 návštevníkov
2012 – 636 návštevníkov
2013 – 1034 návštevníkov
2014 – 1222 návštevníkov
2015 – 1273 návštevníkov
V priestoroch múzea sa uskutočnili aj dve
netradičné podujatia:
10.8.2013 – sobáš pána Róberta Horvátha
a slečny Zuzany Böhmeovej
18.9.2015 – podpis „Dohody o spolupráci
v oblasti kultúry, vzdelávania a športu“ medzi
našou obcou a Wegierskou Górkou (Poľsko)
Zo známych osobností svoj zápis v Knihe
návštev majú aj Milan Melník – kandidát na
prezidenta SR (5.1.2009), Irena Belohorská –
poslankyňa Európskeho parlamentu, Iveta Radičová – predsedkyňa vlády SR (2011), Daniel
Lipšic, Daniel Krajcer, Jozef Kollár a Zsolt Simon
– poslanci NR SR.
Niekoľko zápisov od návštevníkov z Knihy
návštev v prvých rokoch činnosti:
„Vzdávame úctu pánovi starostovi a všetkým,
ktorí prispeli a pomohli pri vybudovaní tohto
nádherného diela.“

A ešte zaujímavosť: Do múzea prišiel návštevník z Prahy, ktorý u nás hľadal kaštieľ,
v ktorom sa natáčal televízny seriál Alžbetin
Dvor. Odišiel obohatený o vedomosti zo života
svätej Alžbety.
Funkciu lektorov počas uplynulej dekády
vykonávali pani Oľga Feriančeková, pani Martina Strnisková a pán Kamil Badač.
Rok 2015 v číslach: 68 prevádzkových hodín, 1273 návštevníkov (z toho 570 počas Dňa
obce)
Na záver desaťsezónnej činnosti múzea
treba úprimne poďakovať starostom, poslancom OZ, občanom obce a vlastne všetkým,
ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili a podieľali na vytvorení a prevádzke nášho Remeselného dvora. Máme to, čo nemajú mnohé
iné obce a mestá. Vážme si to!
Budúca sezóna sa začne 15.4.2016 a potrvá do 15.10.2016. Návštevnými dňami sú soboty a nedele v čase od 14.00 do 16.00 hod.
Exkurzie a skupinové návštevy treba vopred
nahlásiť a dojednať termín na OÚ Miloslavov.
„Čas letí ako bláznivý,
ja nechytím ho ani vy.“
PaedDr. Kamil Badač, lektor múzea
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šport
Vážení spoluobčania, priatelia športu,
privítali sme opäť možnosť cestou Spravodajcu obce Miloslavov
prezentovať a vyhodnotiť činnosti Športového klubu a jeho členov
v našej obci za práve končiaci sa rok 2015, ktorý sa niesol v znamení
pozitívnych udalostí a pozitívnych zmien v jednotlivých športových
združeniach a v športovom živote v našej obci. S veľkým potešením sa
pozeráme na rozrastajúcu sa základňu Športového klubu, čo naznačuje
progres v našich činnostiach do budúcna a je to akýmsi signálom pre
vedenie Športového klubu a zástupcov obce, že robiť dobrovoľníctvo
v tejto oblasti ma skutočne význam a je dôstojnou hodnotou v rebríčku
sociálno-spoločenskej infraštruktúry našej obce. V priebehu roka 2015 sa
do radov Športového klubu obce Miloslavov pridali ďalšie dve združenia.
Vďaka tomu môžu občania nájsť športové uspokojenie v Klube rekreačnej
turistiky a cyklistiky, ktorú vedú pán Milan Krajčír a pani Juliana Talajková. Druhým novým združením v štruktúrach Športového klubu obce
Miloslavov je Tenisový klub mládeže pod vedením pána Mgr. Zoltána
Šajbena, ktorý pokryl medzeru vo výchove tenisovej mládeže v našej obci
a v priebehu roka tak postupne kreoval chod a činnosti novozaloženého
klubu mládeže. Deti tak mali možnosť sa priučiť či už individuálne alebo
skupinovo k tenisovým zručnostiam. S mimoriadne dobrým ohlasom sa
stretol už aj prvý týždenný tenisový prázdninový tábor detí.
Ďalším rozrastajúcim sa klubom je futbalový oddiel prípravky. Za
týmto veľmi pozitívnym trendom je treba vidieť snahu vedenia futbalového združenia v zastúpení pánmi Viktorom Riegelom a Róbertom
Riegelom, no veľkú zásluhu v rozvoji futbalovej mládeže nemožno uprieť
predovšetkým pánom Petrovi Hroudnému ml. a Jánovi Madleňákovi,
ktorý sa pripojil v priebehu roka a spoločným úsilím dosiahli vynikajúce
výsledky, čím samozrejme detičky robia veľkú radosť nielen rodičom,
ale aj obci a športovému klubu. V jesennej časti sezóny 2015/2016
po nie malom úsilí sa podarilo futbalovej prípravke dostať na druhú
pozíciu v tabuľke s desiatimi výhrami, jednou remízou a dvomi prehrami. Súperom nastrieľali rovných osemdesiat gólov a inkasovali len
dvadsaťpäť. V porovnaní s predošlými sezónami sa podaril zatiaľ najlepší
výsledok. V tomto čase už začala zimná príprava na jarnú časť sezóny,
kde budú vedením detských futbalových oddielov položené jasné ciele
spočívajúce v atakovaní prvej priečky tabuľky. Verme, že sa toto želanie
v nasledujúcej sezóne deťom a trénerom splní. Z pozície vedenia klubu
im držíme palce.
Tabuľka výsledkov detského futbalového oddielu
Ročník
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16

Výhra
0
3
6
10

Remíza
2
2
0
1

Prehra
19
19
18
2

Skóre
29:209
37:179
64:108
80:25

Pozícia
12/12
11/13
11/13
2/14

Športový klub obce Miloslavov pre neutíchajúci záujmem deti
a rodičov pristúpil k otvoreniu ďalších detských oddielov ročníkov 2010
– 2011 pod vedením pánov Romana Svitáňa a Tomáša Mikulca, ktorí
svojou mravenčou prácou a trpezlivosťou pripravujú detičky do súťaže.
Vzhľadom k tomu, že záujem detí je ozaj veľký a len veľmi ťažko je
športovému klubu deti odmietnuť, rozhodli sa vypomôcť aj páni Miro-

slav Snopek a Ján Orth, ktorí v súčasnej
dobe ešte reprezentujú seniorský
futbalový oddiel a pripravujú detičky
v kategórií 2008-2009. Odbornú
úroveň a dôraz na prípravu detí zvyšuje
aj samostatný tréning brankárov pod
vedením pána Jána Dekysa.
Futbalový oddiel seniorov v priebehu tejto sezóny reprezentuje obec pod
vedením trénera pána Romana Peterca
v piatej bratislavskej lige, po dosiahnutí vynikajúceho výsledku v predchádzajúcej sezóne v lige šiestej, čím
si zabezpečili postup. Obyvatelia obce
však majú možnosť športovej realizácie
aj v ďalších združeniach, ktoré fungujú
nadmieru dobre a neustále pre svojích členov pripravujú rôzne športové
aktivity. Združenie priateľov futbalu pod vedením pánov Mgr. Mareka
Sitiara a Ing. Petra Huliaka, futbalový oddiel Starých pánov Miloslavov
pod vedením pána Jozefa Talajku, Klub rekreačného tenisu pod vedením
pánov Ing. Dalibora Žiarana a Jaroslava Feriančeka, Klub rekreačného nohejbalu pod vedením pánov Milana Matušeka a Róberta Pokorného, Klub
rekreačného volejbalu pod vedením Ing. Milana Blažeka, Stolnotenisový
klub pod vedením pána Viktora Erneka, Klub kulturistiky a fitness pod
vedením pánov Vladimíra Kopčoka a Jána Kopčoka, Hokejový klub pod
vedením pána Juraja Madleňáka pripravujú rôzne turnaje a podieľajú sa
na organizácií ďalších kultúrno-spoločenských aktivít v našej obci.
Ako možno vidieť, Športový klub Miloslavov sa utešene rozrastá
a neustále pribúda mnoho nových členov, čo kladie do budúcna najmä otázky rozvoja športovej infraštruktúry za účelom pokrytia potrieb
občanov obce a členov klubu. Preto zástupcovia obce a športového klubu neustále hľadajú vhodné riešenia na priestor pre športové činnosti.
V príprave je mnoho odvážnych projektov, no ich realizácia si vyžiada
ešte značné úsilie. V priebehu nasledujúceho krátkeho obdobia chceme
v spolupráci s obcou nanovo zrekonštruovať a vymeniť multifunkčnú plochu s umelým povrchom, čo si bude vyžadovať nemalé náklady. Verím
však, že sa to našim spoločným úsilím v krátkom čase podarí.
Vážení priatelia športu, dovoľte mi v závere svojho krátkeho príspevku vo svojom mene poďakovať všetkým členom vedenia Športového
klubu obce Miloslavov ako aj všetkým členom športového klubu za
ochotu podieľať sa dobrovoľne na činnostiach a organizácií športových
a kultúrno-spoločenských aktivít v našej obci, poďakovať starostovi Milanovi Baďanskému a zástupcom obce za doterajšiu spoluprácu a podporu
športu, všetkým občanom a sponzorom, ktorí svojím úsilím pomáhajú
rozvíjať šport v obci, za všetkých spomeniem najmä dámy Vieru Jašurovú
a Bufet Verona, Luciu Bobkovú prostredníctvom Nádácie Tatrabanky,
Janu Šuliakovú, Jasmínu Nasarikovú, pánov Michala Cabalu, Ladislava
Zelinu, Jána Trgalu, Petra Hroudného st., Norberta Kubku, Jozefa Talajku
ml., Ladislava Kudzbela, Martina Čierného, Petra Slivku, Miloša Bakoša,
Tomáša Ďuríka, Mareka Maceka prostredníctvom Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, Martina Koššu prostredníctvo DPD Slovakia, spoločnosti
Vikinela, Potraviny Doma a Bambulkovo a rad ďalších ľudí a spoločností,
ktorí nám pomáhajú. Prajem Vám prijemné prežitie prichádzajúcich sviatkov a úspešný nový rok 2016.
Mgr. Martin Sitiar, predseda výkonného výboru ŠKO Miloslavov
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7. ročník
Medzinárodného manželského
turnaja v plážovom volejbale
Krásne slnečné a horúce počasie, vyšportované
aj nevyšportované mužské a ženské telá, ale hlavne
skvelá atmosféra. To je sprievodný znak zaujímavého
a unikátneho športového podujatia – Medzinárodného manželského turnaja v plážovom volejbale, ktoré
sa každoročne koná prvú augustovú sobotu na pieskovom ihrisku v Alžbetinom Dvore.
Akcia, ktorá bola spočiatku skôr pokusom o istú
formu športovej recesie, si postupne našla svoj pevný termín i svojich stálych účastníkov a tento rok si
zapísala do kroniky už 7. ročník. A pretože podľa organizátorov turnaja ide o spoločensko-športové podujatie, tak ako je to uvedené každý rok v pozvánke,
hlavným cieľom bolo aj tento raz najmä prevetrať si

Hardcore Gym
Zdravím všetkých obyvateľov obce Miloslavov.
Prostredníctvom tohto čísla Spravodajcu by som
rád oboznámil športových nadšencov, že v obci
máme už niekoľko desaťročí pravú hardcore „posilku“. Táto sa v posledných rokoch trošku zrenovovala, zohnali sa kvalitné posilňovacie stroje od slovenského výrobcu zn. Kohi, profi kardio stroje zn.
Technogym a Life Fitness. Posilka tým nadobudla
novší vzhľad, no zostala stále hardcore a nepôsobí
zbytočne moderným dojmom.
Fungujeme formou členstva ako klub – Hardcore Gym. Naša posilka má svoje miesto v kultúrnom dome v časti obce Miloslava. Za nevysoký
ročný členský poplatok a za predpokladu splnenia
istých podmienok sa členom, či členkou môže stať
prakticky ktokoľvek. Tento rok evidujeme spolu 48
členov, z toho 7 žien alebo dievčat. Už niekoľko rokov sme ako klub členmi najväčšej a najstabilnejšej organizácie zastrešujúcej na Slovensku silové
športy a to SAKFST – Slovenskej asociácie kulturistiky, fitness a silového trojboja. Náš zatiaľ jediný
registrovaný pretekár – Jozef Géhry - mal tento rok
v súťažení pauzu, avšak v minulých rokoch sa v kategórii klasickej kulturistiky úspešne prezentoval
na súťažiach ako Tatranský pohár, Mozolani classic,
či dokonca Medzinárodné majstrovstvá Rakúska vo
Viedni.
Naším jediným problémom je nedostatok
miesta. Na malej ploche sa v posilke tlačí mnoho
strojov. Preto je našim najväčším želaním do budúcna vyriešiť aj tento problém. Radi by sme totiž
rozšírili možnosti a umožnili členom trénovať aj
CrossFit, Street Workout a podobne. Ako klub sa
vieme na prípadnom vhodnom riešení aj spolupodieľať.
Prajem všetkým pokojné sviatky a veľa športových, osobných, a iných väčších, menších, či aj
úplne drobných úspechov v budúcom roku. Informácie o klube alebo záujem o členstvo je možné
riešiť cez vlado.kopcok@gmail.com.
predseda Hardcore Gym, Vladimír Kopčok

šport a história
svoje telá a zabaviť sa v príjemnej spoločnosti priaznivcov volejbalu.
Turnaj prebieha už tradične v trochu
modifikovanej forme oproti oficiálnym
volejbalovým pravidlám, keď je podmienkou, že hrajú proti sebe dve a dve manželské dvojice. V tomto roku sa ho okrem
domácich dvojíc už tradične zúčastnili aj
manželské páry z viacerých miest Slovenska (Košice, Žilina), Moravy (Zábŕeh, Ostrava), Čiech (Liberec) a dokonca aj Rakúska
(Viedeň). Zvláštnosťou turnaja je aj to, že
na jednom ihrisku sa stretávajú absolútni
volejbaloví amatéri s bývalými aktívnymi
volejbalistami, z ktorých niektorí okúsili
dokonca aj prvoligové palubovky. Víťazstvo v 7. ročníku si z Miloslavova odniesli
mene Klubu rekreačného volejbalu pozývame všetkých
manželia Borovcoví z Ostravy a Böhmoví zo
priaznivcov na toto zaujímavé podujatie.
Zábřehu na Morave.
Všetci sa už tešíme na ôsme pokračoIng. Milan Blažek, predseda
vanie v roku 2016 a zároveň v predstihu v
Klubu rekreačného volejbalu

légiovlak
V roku 1918 vznikol v strede Európy nový
štát – Československo. Dovtedy boli rozhodujúcou silou v tejto oblasti občania rakúskeho a uhorského národa. Ako bolo možné
prerušiť túto hegemóniu? Jedine mocenskými prostriedkami, prostredníctvom nových
zákonov. Preto bol čoskoro po vzniku vydaný
„Zákon č. 215/1919 Zb. Národného zhromaždenia – o zabratí veľkého majetku pozemkového“. Oblasti úpravy: Nacionalizácia pôdy
a pozemkové reformy. Schválené (Vydané):
16.4.1919; Účinnosť od: 24.4.1919; Zrušené: 24.6.1991. Záborový zákon vyhlásil tzv.
veľký pozemkový majetok, t.j. súbor nehnuteľností patriacich jednému vlastníkovi alebo
spoluvlastníkom presahujúcich 150 hektárov
poľnohospodárskej pôdy alebo 250 hektárov
všetkej pôdy, za zabratý. Naša obec patrila do
takejto oblasti a postihnutými bola rodina
baróna Rudolfa Wienera von Veltena.
Zámerom vlády bolo odmenenie tých,
ktorí sa v rozhodujúcej miere svojim vystúpením na bojiskách vo Francúzsku, Taliansku
a Rusku pričinili o vznik Československa. Vznikajúce Československé vojsko – legionári,
mohli v tom čase so zľavou získať pozemky
práve v oblastiach pozemkových reforiem

a tak aj v oblasti vznikajúcej obce Miloslava.
(Mimochodom, názov Miloslava chcel prispieť
k oslave národeného dejateľa, korý pôsobil aj
pri návrate legionárov do vlasti. Miloslava chcela byť Milanovi Rastislavovi Štefánikovi – „Milovi“ na slávu. V tom čase už totiž existovalo viac
obcí s menom zahrňujúcim Štefánika do svojho
názvu a preto je názov trochu zahmlený.)
Medzi legionármi bola veľmi významná skupina československého vojska, ktorá pomáhala
generálovi Kolčakovi skryť ruský poklad – legionári. Keďže sa už v tom čase nemohli vracať
domov cez Ukrajinu, pretože Červená armáda
tam už získala veľký vplyv, rozhodli sa po transsibírskej magistrále cez Vladivostok vrátiť domov.
Pri svojich bojoch a postupnom odchode využívali dovtedy nevidaný prostriedok – Légiovlak.
Pri svojom postupe cez Rusko významným spôsobom zasahovali aj do bojov okolo magistrály.
A práve v tomto je určité spojenie s udalosťami
posledných dní. Do Bratislavy zavítala v dňoch
25.11. – 4.12.2015 replika tohoto vlaku, ktorý
má určité dejinné spojenie aj s našou obcou.
Boli sme pri tom, keď sa pri akcii Československej legionárskej obce (pri príležitosti blížiaceho
sa stého výročia légiovlaku) konala v Bratislave
v Múzeu dopravy výstava Légiovlaku.
Pavel Kopčok
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S obavami sa pozeráme na vlnu prisťahovalcov, ktorá
plní naše noviny i mysle počas celého roka. Avšak treba
povedať, že migrácia na naše územie nie je nič ojedinelého.
Pozrieme sa na históriu prisťahovalectva, ktoré nás pravidelne zalievalo a obohacovalo. S pozostatkami iných národov a etník sa stretávame každý deň. Vlastne aj my Slováci sme tiež prisťahovalci na naše územie…. Len troška vo
vzdialenejšej histórii.
Rómska migrácia
Prví Rómovia sa na naše územie dostali pravdepodobne začiatkom 13. storočia – ich príchod umožnil uhorský kráľ
Ondrej II., keď sa v roku 1219 vrátil zo svojej nevydarenej
križiackej výpravy. O ich prítomnosti na našom území v 14.
storočí nie sú žiadne pochybností. Ich schopnosť vžiť sa
s novým prostredím a spôsob obživy sa líšili v závislosti od
konkrétnej skupiny. Nezriedka skončili v armáde ako kováči,
muzikanti, vojaci a vo výnimočných prípadoch sa poniektorým z nich dokonca vďaka vojenským zásluhám podarilo získať povýšenie až do šľachtického stavu. Časť Rómov žila už
pred stáročiami usadlo, no či išlo o roľníkov, nie je známe.
Treba poznamenať, že Rómovia, sú jedným z mála etník,
ktorí sa napriek stáročiam stále na Slovensku neasimilovali.

Rómovia kočovali až do 50. rokov 20. storočia

Valašská kolonizácia
Pôvodní obyvatelia Valašska (územie dnešného Rumunska) boli kočovní pastieri oviec a ostatného rožného dobytka. Stáda pásli na stráňach horských masívov Karpát a po
ich hrebeňoch často aj so stádom putovali ďalej na západ
a dostali sa do Sedmohradska, Haliče, ale aj na slovenské
územie a dokonca až východnú časť Moravy, kde vytvorili
územný celok dodnes nazývaný Valašsko.
Valašské obyvateľstvo kolonistov prichádzalo na naše
územie v jednotlivých etapách – vlnách. Najväčšia bola
v druhej polovici 14. a začiatkom 15. storočia. Prichádzali po
hrebeňoch horských masívov Karpát do oblasti, ktoré boli
riedko zaľudnené. Ich prvý príchod bol zaregistrovaný v roku
1337 – v obci Koromľa pri Sobranciach. Postupovali ďalej a v
Šarišskej stolici v druhej polovici 14. storočia na Makovickom panstve založili 17 osád. Na severný Spiš prišli z Haliče
koncom 14. a začiatkom 15. storočia a odtiaľ sa mnohí pre-

Osadníci prichádzali so všetkým majetkom

sunuli na juh do Gemera a Slovenského Rudohoria. Valasi
sa nezastavili a putovali ďalej do Liptova, Turca, Zvolenskej
a Trenčianskej župy a presunuli sa zo Slovenska na Moravu
a do okolia Valašského Medziříčí, Radhošťa, Vsetína a inde.
V histórii to nebol ojedinelý príchod Valachov na naše územie. Do príchodu Valachov sa ovce na našom území chovali
a pásli na úhorových plochách, najmä na nížinách. Chovali
sa na mäso, vlnu a kožu. Valasi sa stali nositeľmi efektívneho
využívania horských holín a strání pre chov a pasenie oviec,
orientovali chov aj na produkciu mlieka a syra, čo naše obyvateľstvo nepoznalo.
Valašská kolonizácia mala aj negatívne stránky. Umožňovala v lesoch vytvárať zbojnícke družiny. Mnohí z nich
boli ich členmi aj vodcami. Mnohé domnienky hovoria, že
aj náš národný hrdina Juraj Jánošík bol pôvodom Valach.
Niektorí zemepáni preto boli nútení likvidovať ich usadlosti
aj zlodejské bandy. Tieto okolnosti donútili Valachov obrábať pozemky, pracovať v lesoch, vyrábať remeselné výrobky
z dreva a venovať sa uhliarstvu.
Nemecké kolonizačné vlny
Po mongolskom vpáde a následnej vojne o rakúske
dedičstvo sa výrazne zmenila štruktúra obyvateľstva. Vyľudnené oblasti neprinášali žiaden ekonomický efekt, preto ich
bolo treba čo najskôr zaľudniť novými osadníkmi. Belo IV.
preto v roku 1248 pozval do Uhorska nemeckých osadníkov
– Sasov, ktorí sa spočiatku usídlili na Spiši, a odtiaľ tiež prenikli do Šariša, Gemera, Zemplína a inde.
Nemci prichádzali do Uhorska predovšetkým ako odborníci, schopní prispieť k povzneseniu hospodárstva. Zásadné zmeny v remeselnej výrobe na Slovensku sa spájajú
s príchodom Nemcov na Slovensko. Vďaka určujúcemu nemeckému vplyvu a systému výučby mladých remeselníkov,
technologická úroveň jednotlivých remesiel na Slovensku
bola rovnaká ako v západnej Európe. Nemecký podiel na
rozvoji remesiel na Slovensku dokazuje aj množstvo pomenovaní remeselných nástrojov, pracovných postupov a výrobkov, ktoré majú svoj pôvod v nemčine.
Od 13. storočia pozývali uhorskí králi do krajiny nemec-
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pre potenciálnych záujemcov o usadenie v Uhorsku už sprísnili, no podľa
súdobých prameňov potencionálni
vysťahovalci hromadne vyhľadávali cisárskych verbovačov a agentov.
Podmienky kolonizácie boli zhrnuté
v troch bodoch tzv. poučenia z roku
1785, ktoré dôkladne a presne špecifikovalo požiadavky k presídleniu.
V ňom bola zakotvená podmienka
finančnej hotovosti 200 cisárskych
zlatých alebo 240 rýnskych zlatých
na dospelú osobu. „Osídľovací“ komisári vydávali budúcim kolonistom
cestovný pas, ktorým sa preukazovali
na ceste. Okrem miesta určenia obsahoval osobné údaje uchádzača, meno
a priezvisko, dátum narodenia, vierovyznanie.

Nemecké osídlenie na Slovensku

kých odborníkov, ktorí dokázali spracovať rudy vzácnych
kovov. Tak prišli na Slovensko banskí odborníci z Korutánska a Harzu, z českých krajín a Moravy. Vďaka nim dosiahlo baníctvo v Uhorsku svoj vrchol. Stredoslovenské banské
mestá ako Kremnica, Banská Štiavnica a Banská Bystrica boli
v čase ich rozkvetu v 14. a 16. storočí základom peňažného
hospodárstva celého Uhorska. Tirolský strelmajster Gašpar
Weindl v roku 1627 prvýkrát na svete použil pušný prach
v baníctve.
V tomto období prichádzajú Nemci taktiež do banských miest na strednom Slovensku a ich okolia, najviac sa
usídľujú v oblasti medzi Nitrianskym Pravnom a Kremnicou.
Tunajšie významné ložiská drahých kovov pre nich predstavovali veľké lákadlo. Nemci ďalej osídľovali lokality, ktoré sa
stali strediskami pre širšie okolie buď vďaka svojej polohe,
alebo prostredníctvom administratívneho centra, čo bolo
vzhľadom na obchodné a remeselné aktivity hosťov veľmi
dôležité. Rozsiahle zalesnené a neobývané priestory stredného Slovenska Nemci zužitkovávali poľnohospodárskou
činnosťou.
Tretia etapa nemeckého osídlenia časovo spadá do
18. storočia za vlády Jozefa II. Ešte pred začatím kolonizácie
vydal Jozef II. 21. septembra 1782 nariadenie o prisťahovalectve (tzv. Einwanderungs-patent), ktoré bolo vydané
najmä pre roľníkov a remeselníkov z horných porýnskych
oblastí. Zaručovalo pre kolonistov úplnú slobodu vierovyznania a pre každú náboženskú obec potrebných duchovných a učiteľov. O rodiny malo byť postarané dovtedy, kým
rodina sama nebola schopná sa uživiť. Okrem týchto výhod kolonisti získali oslobodenie od daní a poplatkov na 10
rokov. Uvedené nariadenie, ale aj predchádzajúce edikty
ešte z čias Márie Terézie motivovali obyvateľov preľudnených oblastí Nemecka k odchodu do regiónov Uhorska. Na
rozdiel od predchádzajúcich vĺn kolonizácie, sa podmienky

Habáni
Po nemeckej sedliackej vojne v roku 1525 ušli na Moravu, Slovensko a do Sedmohradska novokrstenci – anabaptisti. Odišli väčšinou z oblastí dnešného Švajčiarska.
Usadili sa v osadách západného Slovenska. Prví novokrstenci usadení na Slovensku, ktorých nazvali menom „habáni“
sú v osade Sobotište v roku 1546, ktorá zostala dlho centrom anabaptistov. O rok neskôr boli habáni početnejší v
osadách dnešného moravsko-slovenského pomedzia. Boli
mnohokrát z krajiny vyhnaní, mnohokrát sa vracali a hľadali si miesto po celom Slovensku. Pomocou šľachty vytvorili
na západnom Slovensku habánske centrá, budovali vlastné

Habánsky dom v Levároch
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dvory, položili základy tradície hrnčiarstva a svetoznámej
ľudovej keramiky. Tzv. habáni na Slovensku boli nemeckým
etnikom, ktoré dlho odolávalo slovakizácii, čo bolo dané ich
náboženskou a hospodárskou uzavretosťou. Novokrstenci
– habáni predstavujú na Slovensku ekonomicky, výrobne
zdatnú zložku obyvateľstva.
Chorvátska kolonizácia
sa nazýva usídľovanie sa Chorvátov na západnom Slovensku v 16. storočí. Chorvátske obyvateľstvo presídľovala
na Slovensko chorvátska šľachta a uhorskí feudáli z oblastí
zničených a ohrozených Turkami. Väčšinu kolonistov tvorili
roľníci a drobná šľachta, ktorí osídlili asi 80 osád, z toho v
20 tvorili väčšinu. V prvej migračnej vlne v 30. a 40. rokoch
l6. storočia sa usadzovali zväčša vo vyľudnených obciach
na okolí Bratislavy a na Záhorí až po Skalicu, čiastočne aj
na panstve Červený Kameň. V ďalšej vlne, v 50. rokoch sa
hustejšie usadzovali na panstvách Smolenice a Dobrá Voda,
najmä však na svätojurskom a pezinskom panstve. Posledný
väčší migračný prúd, koncom 60. a začiatkom 70. rokov už
iba doosídľoval predchádzajúce oblasti. Noví prisťahovalci
väčšinou doplnili straty domáceho obyvateľstva znovu založením pôvodných osád zničených tureckým pustošením. Iba
málo osád bolo založených Chorvátmi. Vzhľadom na kultúrnu a jazykovú príbuznosť s domácim obyvateľstvom sa postupne asimilovali. Chorvátsky jazyk a niektoré zvyky sa udržali do súčasnosti iba v obciach s výraznejším chorvátskym
osídlením. (Chorvátsky Grob, Jarovce, Záhorská Bystrica).
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Židovská migrácia na Slovensku
O židovskej migrácii na územie dnešného Slovenska
z Čiech, Rakúska a Nemecka existujú záznamy už z 11. storočia. Najstaršie osady boli v dnešnej Bratislave a v Komárne.
Židia sa usádzali predovšetkým v menších mestách. Veľký
prílev židovského obyvateľstva nastal koncom 11. storočia
z Čiech a Moravy, kde ich v tom čase prenasledovali. Formálne mali v Uhorsku postavenie hostí a také isté práva ako
mestskí obyvatelia. Napriek tomu ich kresťanské obyvateľstvo často prenasledovalo a boli nútení žiť v izolácii.
Zásadný vplyv na rozvoj židovských komunít mala
migrácia a usídľovanie v 17. a 18. storočí. Podporovaní uhorskou šľachtou, Židia, ktorí sa sťahovali z Moravy,
Haliče, Bukoviny a Dolného Rakúska sa zvyčajne usádzali v blízkosti hraníc. Snažili sa udržiavať náboženské, kultúrne a jazykové spojenie so židovskými obcami vo svojich pôvodných krajinách. V priebehu 19. storočia došlo
vďaka Tolerančnému patentu Jozefa II. prijatému ešte
v roku 1793 k všeobecnému zlepšeniu sociálneho a ekonomického postavenia židovského obyvateľstva. Bratislava sa pod vedením slávneho rabína Moše Schreibera,

známeho aj pod menom Chatam Sofer (1762 – 1839), stala
sídlom uhorskej židovskej ortodoxie.
V priebehu dejín k nám prišlo viacero iných etník, ako
Rusíni, Srbi, Bulhari, Česi a iní, ktoré ale nie je možné v rozsahu článku podrobnejšie rozpracovať.

Dievčence z Chorvátskeho Grobu

Spracoval: Ing. Pavol Karaba
zdroje:
www.wikipédia.sk, www.ludovakultura.sk,
www.saske.sk, a iné
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dane a štatistika

Praktické rady pri „DANI ZA PSA“:
Aby ste predišli sankciám za nesplnenie povinností, ponúkame niekoľko jednoduchých postupov vyplývajúcich zo zákona v zjednodušenom poňatí.
1. Kúpil som psa staršieho ako pol roka 15.5.2015. Predmetom dane sa stáva v obci kde psa budem chovať
od 01.6.2015. Prihlásiť do evidencie a podať daňové priznanie musím do 30. 6.2015 (30 dní).
2. Kúpil som psa, prípadne narodil sa nám pes 15.5.2015. Pol roka sa dožije 15.11.2015. Predmetom dane
sa stáva od 01.12.2015. Daňové priznanie musím podať do 30.12.2015 (30 dní). Prihlásiť psa do evidencie
som povinný do 3 mesiacov od narodenia, teda v tomto prípade do 31.8.2015.
3. Psa som predal, uhynul, daroval som, stratil sa 15.5.2015. Daňová povinnosť zaniká 31.5.2015. Daňové
priznanie musím podať do 30.6.2015 (30 dní).
K prihláseniu psa do evidencie treba priniesť očkovací preukaz. Ak z tohto jednoduchého návodu potrebujete niečo ozrejmiť volajte 0908/675 406, alebo 02/45987 306. Zamestnancom, správcom uvedenej dane je
Kvetoslava Jašurová.

Zmena podávania daňového priznania po dedičstve – opakovane pre informáciu
Od januára 2015 zmenou zákona vznikla povinnosť podať daňové priznanie po dedičstve nasledovne:
Rozhodnutie o dedičstve nadobudlo právoplatnosť 15.5.2015. Doložku právoplatnosti vyznačuje príslušný
súd. Daňové priznanie musím podať do 30.6.2015. Za rok 2015 bude daň vyrubená v pomernej časti a to od
01.6.2015 do 31.12.2015.
Taktiež pri nejasnostiach volajte 0908675406, alebo 02/45987306. Zamestnancom správcom uvedenej dane
je Kvetoslava Jašurová.

Do manželstva vstúpilo 11 párov:
Barbora Drobná
Lýdia Szebényiová
Anna Bartková
Monika Bottová
Mgr. Kristína Zajdelová
Andrea Kubecka
Eva Štubňová
Mária Lívia Balková
Mgr. Dáša Zváčová
Mgr. Danka Kmeťová
Alena Čierna

a Alexander Menzl
a Gabriel Lučenič
a Miloš Ilenčík
a Michal Chlpík
a Patrik Gaža
a Janko Čmelik
a Jakub Jašura
a Radoslav Hedl
a Daniel Pernecký
a Mgr. Branislav Kmeť
a Craig Duggan

Navždy nás opustili 2 obyvatelia:
Jozef Dankovič
Milan Hanuliak

Š t a t i st i k a o b c e
Narodilo sa 20 detí:
Emma Szopinska
Martin Pačnár
Alžbeta Novotná
Nikola Bartušová
Sofia Bartušová
Tomáš Uličný
Dora Dupkalová
Emília Žilková
Samuel Haverlík
Viktória Kopáčiková

Anna Sameliak
Alexandra Hlobeňová
Eliška Szépová
Matúš Vakula
Timotej Pirih
Lenka Štefániková
Jakub Čavojec
Lukáš Baláži
Michal Krajčírovič
Kristián Roziak

K 11.12.2015 je počet obyvateľov prihlásených k trvalému pobytu v obci 2283.
Od 16. 6. 2015 do 11. 12. 2015 sa prihlásilo 63 obyvateľov.
Od 16. 6. 2015 do 11. 12. 2015 sa odhlásilo 23 obyvateľov.
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