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Príhovor starostu
Vážení spoluobčania, milí priatelia,
Nedávno sme prežili sviatočné chvíle Veľkej noci, ktorá je
neklamným znakom prichádzajúcej jari a letného obdobia,
ktoré spolu so svojimi neopakovateľnými krásami v prírode
poteší naše zmysly.
Od začiatku nového roka sme žili finišovaním stavebných
prác na stavbe základnej školy, prístavby materskej školy,
prekládke vysokého napätia.
Chcem sa úprimne poďakovať všetkým, ktorí prispeli
akýmkoľvek spôsobom k úspešnej realizácii týchto, veľmi
významných projektov pre našu obec. Bez nezištne obetavých ľudí, by to nebolo možné všetko uskutočniť. Doriešenie
niektorých vecí v súvislosti so stavbami, úprava školských
vonkajších priestorov, zaberie ešte nejaký ten čas, kým sa
všetko dokončí.

V nasledujúcom období sa už bude finišovať na administratívnom ukončení ďalších projektov, ktoré sa pripravujú.
Na tieto bude treba zabezpečiť prostriedky na realizáciu, čo
je tá najťažšia úloha.
Spolu s obecným zastupiteľstvom sa snažíme zodpovedne pristupovať a riešiť všetky problémy, ktoré sa týkajú života
obce. Mnohé veci na pohľad jednoduché, sa nedajú vyriešiť
tak rýchlo a jednoducho, ako si predstavujeme, ale vyvíjame maximálnu snahu, aby sa veci hýbali vpred. Či sa to týka
projektu zberného dvora, parkoviska na železničnej stanici, prechodov pre chodcov v obidvoch častiach obce. Verím,
že tak ako venujeme maximálnu pozornosť príprave týchto
projektov, budeme odmenení aj ich úspešnou realizáciou.
Milan Baďanský
starosta obce
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Máme najmodernejšiu školu na Slovensku !
Slávnostným otvorením nového pavilónu Základnej
školy v Alžbetinom Dvore 29. februára 2016 vyvrcholilo
viac ako 4-ročné úsilie našej obce, aby sme boli schopní
ponúknuť pre našich najmladších občanov plnoorganizované výchovno-vzdelávacie centrum. Na jednom mieste
sa môžu naše 3-6 ročné deti hrať v kompletne rekonštruovanej a rozšírenej materskej škole a následne v domácom
prostredí absolvovať výchovu a výuku celých 9 rokov základnej školy.

Avšak to, čo chce tento článok zdôrazniť, je kvalita nových priestorov. Nové budovy spĺňajú najnovšie hygienické, požiarne a priestorové štandardy, ale nielen to. Skrývajú viaceré technické a organizačné zariadenia, ktoré sa
často nevyskytujú v školách na Slovensku a niektoré ešte
zatiaľ vôbec nie. Uvediem zopár príkladov.
V nových budovách je zavedená internetová sieť do
každej učebne (vrátane tried MŠ). Na sieť sú napojené interaktívne tabule, nový moderný vyučovací prvok. Oba pa-

vilóny ZŠ majú špeciálnu počítačovú triedu. Budovy majú
systém elektronickej požiarnej signalizácie a moderný
vstupný systém, ktorý zamedzí vstupu nepovolaných osôb
do budov školy.
Nový pavilón základnej školy je vykurovaný systémom
tepelného čerpadla. Toto čerpadlo čerpá teplo z okolitého
vzduchu pomocou špeciálnych výmenníkov tak, že potreba
energie oproti klasickému vykurovaniu plynom klesne na
štvrtinu! Tento koncept bol použitý v školách na Slovensku
po prvýkrát. Napriek mierne vyšším počiatočným nákladom, sa investícia do tohto typu vykurovania vráti za menej ako 4 roky.
Obrovský nárast počtu detí v MŠ i ZŠ si vyžiadal aj rozšírenie a doplnenie školskej kuchyne, ktorá je umiestnená
v budove pôvodnej MŠ. Bol zakúpený konvektomat, ktorý
veľmi zvýšil kapacitu kuchyne, bolo nainštalované kvalitné odsávanie výparov, zakúpená výhrevná stolica. Spolu
s nadšeným osadenstvom kuchyne je o chutné a kvalitné
jedlo pre naše deti postarané.
Kapacitne sa výrazne zvýšili možnosti parkovania pre
rodičov aj návštevy (v ZŠ aj MŠ), takmer dvojnásobne, doplnili a rozšírili sa ihriská a ihriskové zariadenia, vytvorili
sa stojiská na bicykle, aby sa dalo prísť do školy tým najzdravším možným spôsobom.
Keď si zhrnieme tieto informácie, myslím, že tvrdenie,
že máme najmodernejšiu školu na Slovensku, je naozaj namieste. Spolu s kvalifikovaným tímom pedagógov vytvárajú zariadenie, ktoré nám mnohí závidia. Neustále návštevy
starostov z celého Slovenska, žiadosti o prijatie detí od rodičov z celého okolia, to len potvrdzujú. Iste, dokonalé to
nie je, chýba telocvičňa aj iné veci. Radi privítame podnety
a návrhy na vylepšenie.
Ing. Pavol Karaba,
člen Komisie pre rozvoj obce, poverený riadením výstavby

A opäť nová škola...
Naša základná škola Miloslavov si žije svojim každodenným životom. Písomky, projekty, nácvik programu, práca s interaktívnou
tabuľou, porady, rodičovské združenia, krúžky, družina a popri
tom vyrástla takmer zo dňa na deň nová budova v areáli školy. Postavil sa samostatný pavilón pre 2. stupeň základnej školy.
Sme na to patrične hrdí. Naše deti už nebudú musieť dochádzať
denne v zápchach do Bratislavy a môžu chodiť až do 9. ročníka
vo svojej obci. Vznikla krásna, moderná budova s 10 triedami,
z toho jedna trieda sa bude využívať ako odborná učebňa pre informatickú výchovu a prácu s PC. Otvorenie školy dňa 29.2. bolo
naozaj slávnostné. Svojou návštevou nás poctili vtedajší minister
školstva Juraj Draxler a minister financií Peter Kažimír. Deti pripravili úžasný program, v starej škole bola výstavka historických
triednych kníh a inej pedagogickej dokumentácie. Na pôde našej
školy sa stretlo veľa významných ľudí a mali príležitosť spoznať
sa, porozprávať a vymeniť si skúsenosti. Podrobnejšie informácie i mnohé fotky nájdete na web stránke školy.
Obec sa pustila do veľkých investičných projektov, čo sa týka školy i škôlky. Pedagogická i rodičovská verejnosť za to úprimne ďakuje
vedeniu našej obce, pánovi starostovi a poslancom obecného zastupiteľstva. Veď mnohým rodinám sa vyriešila dôležitá otázka, čo s ich
deťmi. Kam do škôlky, kam do školy? Odpoveď, no predsa doma, v Miloslavove.
Vážime si to a svojou každodennou prácou s deťmi to dokazujeme. Máme mnohé veľmi úspešné deti v súťažiach. Víťazov okresného
kola recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín, Adamka Forgáča z 2.B a Katku Strešňákovú z 3.B, ktorí postupujú do krajského kola, ktoré sa
uskutoční v máji. Máme víťaza matematickej súťaže Pytagoriáda v okresnom kole, Olivera Kušníra z 3.A a mnoho ďalších úspešných rie-
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šiteľov. Škola sa snaží zapájať do výziev a projektov na získanie mimorozpočtových zdrojov
a skvalitnenie nášho výchovno -vzdelávacieho procesu. Podali sme žiadosť do grantového
projektu „Zdravie na tanieri 2016“, a pripravujeme ročný projekt ERASMUS s partnerskou
školou ZŠ Tišice u Prahy. V najbližších dňoch pripravujeme projektový týždeň s anglickými lektormi v našej škole. Lektori sú z Veľkej Británie a USA a budú bývať v Miloslavove.
Čaká nás zber papiera, program ku Dňu matiek, netradičné vyučovanie pre rodičov „Otec,
mama, vyskúšaj si byť jednu hodinu učiteľom“. Tento projekt má už tradíciu v našej škole
a je medzi rodičmi veľmi obľúbený. Verím, že i tento rok si vyskúšajú učenie aj ďalší noví
rodičia.
Dňa 13.4.2016 bol v našej škole zápis do 1. ročníka.
Zapísalo sa 72 detí. Otvoríme pravdepodobne tri prvé
triedy. Ak budeme prijímať aj deti z Hviezdoslavova a Kvetoslavova, tak len na základe dohody o dočasnom školskom obvode medzi obcami na nasledujúci
školský rok 2016/2017. O výsledku dohody vás budeme informovať.
V septembri 2016 okrem nových prvých tried otvoríme aj dve triedy 5. ročníka. Po prvýkrát v našej
obci budú piataci a postupne začíname budovať druhý stupeň. Triedu 6. ročníka neotvárame. Títo žiaci
sú už umiestnení v Dunajskej Lužnej, prípadne v iných školách.
Tento školský rok sa naozaj blíži k svojmu záveru. Avšak okrem učenia nás čaká ešte veľa ďalších aktivít a tá najhlavnejšia bude letná školy v prírode v termíne od 20. do 24.6. Pripravené sú dve strediská Vršatec pre žiakov 1. a 2. ročníka a Nitrianske Rudno pre žiakov 3.a 4. ročníka. Školy v prírode sa zúčastní až 85 % žiakov. A potom vytúžené prázdniny. A nová škola je pripravená na ďalší, nový školský rok.
PaedDr. Alena Jančeková
riaditeľka ZŠ

Novinky zo školskej kuchyne
Postupným rozširovaním materskej i základnej školy sa navyšoval aj
počet stravníkov. Z tohto dôvodu už v minulosti prišlo k rozšíreniu priestorov
kuchyne, navýšeniu počtu pracovných síl a priebežnej modernizácii
technického vybavenia, ako aj kuchynského náradia.
Po odchode do dôchodku bývalej vedúcej školskej jedálne, Vierky
Krajčírovej, som začiatkom roka 2015 prevzala vedenie školskej jedálne.
Keďže sa počet stravníkov neustále zvyšoval, bola som nútená urobiť
nevyhnutné organizačné zmeny, rovnako ako bola žiadúca aj modernizácia
zariadenia kuchyne. Ako príklad uvediem zakúpenie škrabky na zemiaky. Do
určitého času sa zemiaky čistili ručne. Cca 65 kg zemiakov očistili tri kuchárky
za štyri hodiny. Škrabka bola veľmi nápomocná, lebo nám ušetrila čas, ale
netešili sme sa dlho. V septembri sa zase zvýšil počet stravníkov a už nečistíme 65 kg zemiakov,
ale 90 kg.
Keďže na počet stravníkov boli už malé aj hrnce, bola zakúpená nová veľkokapacitná
panvica, ktorá sa využíva na varenie omáčok a iných jedál. Pôvodná umývačka riadov bola
taktiež nevyhovujúca, preto bola zakúpená profesionálna umývačka riadov so zrýchleným
programom, ktorá nám ušetrila čas aj energie. Okrem toho bol zakúpený nový konvektomat,
ktorý výrazne urýchlil prípravu jedál.
Pri neustálom zvyšovaní kapacít škôlky a školy, nesmieme zabúdať na obnovu jedálne.
Dnešná kapacita jedálne nie je prispôsobená veľkému nárastu stravníkov. K dnešnému dňu
máme 340 stravníkov, čo je oproti minulým rokom veľký nárast. Pri ďalšom náraste počtu
stravníkov už nie je najväčším problémom technické vybavenie kuchyne gastrozariadením,
problémom sú nedostatočné priestorové podmienky.
Okrem toho, že nám narástol počet stravníkov, máme aj tri výdajne jedla. Jedna je v škôlke
v Alžbetinom Dvore, druhá v materskej škole časť Miloslava a tretia v základnej škole. Okrem
obedov sa pre škôlkárov pripravuje desiata i olovrant. Pani kuchárky sa skutočne musia veľmi
snažiť, aby stihli urobiť všetko potrebné. Veľmi pekne im ďakujem, že si svoju prácu plnia na
sto percent a s láskou varia pre deti. A to je aj tajomstvo, prečo v školskej jedálni vždy deťom
chutí.
Ďalšie moje poďakovanie patri pánovi starostovi a pánovi poslancovi Ľubošovi Majerovi,
ktorí nám skutočne pomáhajú a hľadajú riešenia pri vzniknutých problémoch.
Veronika Olašáková
vedúca školskej jedálne
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Inštrukcie urobia veľa, povzbudenie urobí všetko
Pomaly sa blížime k záveru školského roka a je čas bilancovať
a hodnotiť školský rok a život detí v materskej škole. Naša materská škola je zameraná na predčitateľskú gramotnosť, čo je zrejmé
už z názvu nášho školského vzdelávacieho programu „Kniha, môj
kamarát.“ Formou hry a prostredníctvom rôznych aktivít sa snažíme u detí vytvárať čo najväčší vzťah ku knihám, k vzdelaniu a tiež
ku kultúre, lebo akosi máme pocit, že sa do popredia viac a viac
dostávajú moderné technológie a knihy ustupujú do pozadia, čo
je na škodu človeka ako takého. Veľmi nás potešil úspešný projekt
„Dajte nám knihy, dajte nám krídla“ z Bratislavského samosprávneho kraja, prostredníctvom ktorého sme na obnovenie detských
knižníc v triedach dostali 2000 Eur. Týmto vyzývam aj občanov.
Ak sa rozhodnete vyraďovať detské knihy, každá kniha je pre nás
vzácna, môžete nám ich darovať, veľmi nás tým potešíte.
Druhý polrok bol v našej materskej škole na akcie bohatý.
Od februára sme si v materskej škole pozreli predstavenia : Na
zemi dobre mi, O sloníkovi, ktorý zachránil les, Domček, ktorý kašľal, Janko Hraško a v júni nás ešte čaká predstavenie Žabí
princ. Okrem kultúrneho cítenia sú deti vedené aj k cíteniu environmentálnemu. Pravidelne nás navštevujú manželia Chodiloví, ktorí nám do škôlky prinášajú lesné, poľné i vodné zvieratká, dokonca koncom mája do škôlky prídu i koníky. V škôlke
tiež zachovávame zvyky a obyčaje a tak sme si počas fašiangov zatancovali spolu s Miškou Marienkovou na karnevale
a naše milované kuchárky nám upiekli pravé fašiangové šišky.
Aj tento rok predškoláci boli na návšteve v základnej škole, kde navštívili prvákov, ktorí im ukázali ako sa učia matematiku a slovenský jazyk. Predškoláci sa na novú školu veľmi tešia.
Tento rok pôjde do školy z našej materskej školy 40 prvákov.
Na záver školského roka nás čakajú ešte výlety na farmu Pod
gaštankou, kde je pre deti pripravené eko vzdelávanie, vzdelávanie o živote na farme a jazda na koníkoch.
Život v našej materskej škôlke v druhom polroku bol veľmi dynamický a rušný. Za bežnej prevádzky sa paralelne stavala aj nová
časť materskej školy v Alžbetinom Dvore. Nebolo to ľahké obdobie, lebo postaviť, zariadiť a skolaudovať škôlku za krátky čas bolo
dosť náročné. Našou snahou bolo pomôcť rodičom, ktorých deti
sa minulý rok ocitli pod „čiarou“ a z kapacitných dôvodov neboli
prijaté do materskej školy. Ako riaditeľka materskej školy si plne
uvedomujem situáciu rodičov, ktorí boli nútení dať svoje deti do
súkromných zariadení za veľmi veľa peňazí a preto snaha otvoriť
materskú školu čo najskôr bola o to väčšia. Hneď po Veľkej noci do
nových tried Materskej školy Alžbetin Dvor nastúpilo 37 nových
detí.
To, že máme pekne zariadenú škôlku vieme už všetci, bolo to
dosť propagované, ale to, čo ma dojalo ako človeka, je spolupatričnosť a pomoc rodičov a tiež všetkých pracovníkov – stavbárov,
ktorým patrí moja osobná veľká vďaka. Počas stavby som dostávala podporné maily a časté otázky rodičov boli: S čím vám môžeme
pomôcť? Hádam neexistuje dieťa (rodič), ktoré by pre nové detič-

ky neprinieslo do škôlky hračky. Pomoc sme dostávali aj formou
manuálnej zručnosti niektorých oteckov, ktorí nám prišli pomôcť
pri vodoinštalačných, stolárskych, elektrikárskych prácach, ako aj
pri natieraní exteriérových hračiek. Pomoc prichádzala od rodičov
rôznych profesií, keď prostredníctvom projektov firiem v ktorých
pracujú pomáhali vecným darom, či darovaním 2 % z daní. Účasť
rodičov na Katarínskej zábave ako aj plese bola vysoká a zisk z akcií sme použili na kompletnú rekonštrukciu suterénnych priestorov. Tak sme získali priestor na novú práčovňu a väčší priestor na
krúžkové aktivity, ktoré prebiehajú v našej škôlke.
Veľmi si vážim každý podnet a nápad od rodičov, lebo vzťah
rodič - učiteľ má byť založený na partnerskom vzťahu, nikdy nie na
vzťahu nadriadený – podriadený. Iba v tomto partnerskom vzťahu
sa nám podarí dosiahnuť ten istý cieľ - efektívnu výchovu a vzdelávanie našich detí.
Veľké ďakujem patrí všetkým mojím kolegyniam – učiteľkám,
pani kuchárkam, vedúcej školskej jedálne a naším upratovačkám.
Patri im veľké ďakujem za trpezlivosť pri nekonečnom upratovaní
počas stavby, úpravy a rekonštrukcii, ktoré v našej škôlke prebiehali takmer počas celého roka.
Ďakujem patrí aj poslancom obecného zastupiteľstva pánovi
Karabovi a pánovi Majerovi, ktorí po celý čas dohliadali na stavbu
a boli veľmi nápomocní pri všetkých prácach v materskej škole.
Celý pedagogický a nepedagogický zbor spolu s rodičmi a deťmi tvoria jednu symbiózu na ktorú som veľmi hrdá a za čo vám
všetkým veľmi pekne ďakujem. Materská škola je spoločná snaha
všetkých nás.
Bc. Jasmína Nasariková
riaditeľka MŠ
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Nová materská škola v obrazoch
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Kultúra je súčet všetkých druhov umenia, lásky a myšlienok, ktoré
v priebehu stáročí umožnili človeku, aby bol menej zotročovaný
Naša obec sa stále
viac a viac rozrastá, pribúdajú domy i obyvatelia, ktorí okrem každodenných starostí hľadajú
aj možnosti zábavy, možnosti sa trošku odreagovať od bežného pracovného dňa. Snahou obce
je vytvárať príležitosti
nájsť takéto možnosti aj
priamo v obci.
Rok 2016 sme začali
Novoročným
koncertom. Cigánski diabli, ale aj ich „predskokani“, boli zárukou skvelého zážitku. Spevokol Radosť pod vedením
Janky Krnáčovej, prítomným divákom
predviedol nové pesničky a z ich prejavu vyžarovalo nadšenie a radosť.
A potom sa na pódium postavili hlavné
hviezdy večera. Cigánski diabli. Začali
vo veľkom štýle. Tak ako ich poznáme,
aj v tento večer predviedli predstavenie, ktoré bolo často prerušované veľkým potleskom. Prítomní diváci aj na
záver ocenili umelcov potleskom a odchádzali s pocitom príjemne stráveného večera.
K fašiangovému obdobiu neodmysliteľne patria zábavy a plesy a ani tento
rok sa nezaobišiel bez tradičného Miloslavovského plesu. Marcel Forgáč, moderátor plesu, a starosta obce, svojimi
príhovormi ples odštartovali a mohla
sa začať zábava, ktorá tak ako aj na
predchádzajúcich plesoch, končila až
v skorých ranných hodinách. Tento rok
sa plesajúcim hosťom predstavili mladí
umelci zo Základnej umeleckej školy

Jána Albrechta v Petržalke. Ukázali svoj
talent a nádej, že na Slovensku vyrastajú a vychovávajú sa umelci vysokej
kvality. Nechýbala ani tombola, ktorou
prítomných hostí svojím neopakovateľným humorom previedli Marcel Forgáč
a Marcel Merčiak. Zisk bol tento rok
venovaný materskej škole.
Fašiangy, to sú aj šišky, a preto členovia Jednoty dôchodcov Slovenska
zorganizovali v jedno sobotné popoludnie posedenie pri týchto dobrotách.
Šišky, fánky, teplý čaj s rumom, no najmä príjemná atmosféra a rozhovory na
rôzne témy boli zárukou príjemne stráveného víkendového popoludnia.
Začiatok marca patril stretnutiu
členiek Únie žien. Súčasťou podujatia
bolo pri príležitosti Medzinárodného
dňa žien aj poďakovanie prítomným
ženám za ich prácu a ich odmenenie
z rúk starostu pekným kvetom. Na oficiálnej časti stretnutia, si členky zvolili
novú predsedníčku, Alenku Uhrovú,
i nový výbor.

Týždeň pred Veľkou nocou sa v Kultúrnom dome v Alžbetinom Dvore
uskutočnil Veľkonočný jarmok. Početní predajcovia ponúkali svoje výrobky,
ako napríklad med, medovinu, klobásky, no i rôzne výrobky s veľkonočnou
tematikou. Pre deti bolo pripravené
tradičné hľadanie veľkonočných vajíčok. Poďakovanie patrí Gabike Púčikovej, ktorá sa ochotne zhostila úlohy
akéhosi koordinátora tejto akcie.

Zo života obce
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Pri príležitosti Dňa učiteľov sme nezabudli na náš pedagogický a nepedagogický zbor zo základnej i materskej
školy a svoju vďaku sme im prejavili
milým posedením v priestoroch základnej školy.

Ďalšie športovisko
na obzore ?
Počet občanov obce neustále pribúda
a do našej obce prichádzajú najmä mladé
rodiny s deťmi. Dôležitá je pre nich škôlka,
neskôr škola. No pre rodičov je tiež podstatné, ako budú ich deti tráviť voľný čas.
Veľkým lákadlom sú počítače, tablety, mobily. To však asi nie je to pravé orechové.
Oveľa lepšie je ponúknuť deťom možnosť
si zabehať, zahrať futbal, jednoducho si
zašportovať. Obec ponúka areál Rekreačno-športového centra, kde je možné využívať športoviská, ktoré sa tam nachádzajú.
Areál je však situovaný v časti obce Alžbetin Dvor. A čo my? Právom sa pýtajú občania bývajúci v časti Miloslava. Ak si chcú
zašportovať, momentálne im nezostáva nič
iné, ako sa nejako dopraviť do Alžbetinho

V predvečer mesiaca lásky, boli
v oboch častiach obce postavené máje.
Sú symbolom prírodného mýtu o boji
zimy s jarou, smrti so životom. Symbolom na jar sa obnovujúcej prírody.
Všetky mamičky, staré mamy i babičky boli v jednu májovú nedeľu pozvané do Kultúrneho domu v Alžbetinom dvore, kde im deti z materskej
i základnej školy a tanečnej skupiny
Klimo Dance, pripraveným programom
poďakovali za ich starostlivosť a lásku
prejavovanú svojim deťom. Mamičky
mali možnosť vidieť svoje potomstvo

Dvora, alebo využiť iné formy športu, ako
napríklad bicyklovanie.
Iniciatívni občania však prišli s riešením. V Miloslave sa v nenápadnej uličke
za rodinnými domami nachádza plocha,
ktorá pred niekoľkými rokmi plnila funkciu športoviska, no zásluhou niektorých
spoluobčanov bola zdevastovaná a tým
pádom nevyužívaná. Iniciatívni občania sa
však rozhodli tento neutešený stav bývalého ihriska zmeniť. Už počas jarnej brigády
v apríli prišlo k vyčisteniu plochy, odstráneniu buriny a vyvezeniu nahromadeného
odpadu. Je potrebné však realizovať ešte
množstvo opatrení, aby sa momentálne
nevyužívaná plocha stala plnohodnotným
športoviskom. Je potrebné odstrániť pozostatky z predchádzajúcich, teraz však už
nefunkčných zariadení. Obnoviť pôvodné
basketbalové koše, natrieť kovové konštrukcie novým náterom, osadiť nové tyče
na tenisovú alebo volejbalovú sieť, ukotviť
futbalové brány a samozrejme opraviť poškodené oplotenie a vstupnú bránu, aby sa
minimalizovala možnosť opätovného zdevastovania areálu. Je však potrebné vyriešiť aj osobu akéhosi správcu, ktorý by na
areál dohliadal.
Obecný úrad túto iniciatívu občanov
víta. A tak ako je snaha riešiť problémy

a deti prostredníctvom básní i piesní
prejavili svoju vďaku.
Najbližšia akcia, ktorá nás čaká je
obľúbený Deň detí, ktorý sa uskutoční
v sobotu, 4.6.2016 od 16.00 hod. v Rekreačno-športovom centre v Alžbetinom Dvore. Srdečne pozývame všetky
deti .
Pripomínam všetkým občanom, že
všetky informácie o pripravovaných
kultúrnych podujatiach sú priebežne
zverejňované na webovej stránke obce
www.miloslavov.sk, prostredníctvom
miestneho rozhlasu a taktiež sú zasielané prostredníctvom sms správ priamo na váš mobilný telefón. Záujemcovia o zasielanie informácií prostredníctvom sms správ sa môžu prihlásiť
formou zaslania e-mailu na adresu
obec@miloslavov.sk.
Mgr. Ľuboš Majer, poslanec OZ,
predseda Komisie
pre školstvo a kultúru
foto: Katarína Sklenáková Kopčoková
Vladimír Malý

v iných oblastiach, bude nápomocný aj pri
obnove tohto areálu. Som presvedčený, že
v spolupráci s občanmi sa v krátkej dobe
dočkáme ďalšieho športoviska, ktoré budú
môcť využívať nielen naše deti, ale široká
verejnosť našej obce. Že v krátkej dobe
prestrihneme pomyselnú pásku a opäť
o niečo rozšírime možnosti voľnočasových
aktivít našich občanov.
Mgr. Ľuboš Majer, poslanec OZ

Zo života obce
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História je svedectvom času, svetlom pravdy, životom pamäti,
učiteľkou života a zvestovateľkou dávnych dôb
Dňa 6.5.2016 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie novoinštalovanej expozície v priestoroch múzea „Remeselný dvor“ v Miloslavove, časť Alžbetin Dvor. Múzeum „Remeselný
dvor“ je obohatené o predmety z histórie kováčstva, a tiež o predmety, ktoré sa používali
na zabíjačkách, ktoré boli v minulosti aj akousi tradičnou spoločensko - existenčnou udalosťou.
Pri tejto príležitosti bol ocenený historik a obecný kronikár PaedDr. Kamil Badač, ktorý
s láskou už 10 rokov sprevádza návštevníkov múzeom.
Dôležitou časťou každej obce sú jej dejiny. Preto je veľmi chvályhodné, že poslanec
OZ Pavol Karaba, sa ujal práve tejto stránky
našej obce a prostredníctvom múzea a expozícií v ňom, ktoré je jeho ideou a ktorú
pretavil do reality, dal našej obci možnosť
zviditeľnenia a navštevovania ako domácimi, tak i zahraničnými turistami.
Všetky podrobnejšie informácie o múzeu ako i o možnostiach jeho návštevy, nájdete na webovej stránke obce. Všetci ste srdečne vítaní.
Bc. Jasmína Nasariková

Aktivity MO JDS v I.polroku 2016
Členovia našej organizácie pod vedením predsedu p. Milana
Krajčíra a šiestich členiek výboru, žijú aktívnym životom obohateným o rôzne akcie, do ktorých sa so záujmom zapájajú.
V januári ako prvá akcia v roku, bolo posedenie pri šiškách,
ktoré pripravili členovia výboru. Novinkou boli záhorácke fánky
od p.Zuzany Králikovej.
Koncom februára sa uskutočnila hodnotiaca výročná členská schôdza za účasti 83 členov. Na tejto členskej schôdzi bol
okrem iného navrhnutý a schválený plán práce našej organizácie na rok 2016.
Dvakrát v roku organizujeme návštevu divadelného predstavenia. 8.4.2016 sme sa zabavili na predstavení „Sluha dvoch
šéfov“ v divadle Nová scéna.
V sobotu, 9.4.2016, sme organizovali 2.ročník šachového
turnaja O pohár starostu obce. Záujem prejavilo 9 účastníkov.
V juniorskej kategórii hralo 5 šachistov. V kategórii seniorov
4 šachisti. Víťazom kategórie juniorov sa stal Jakub Bartoš.
V seniorskej kategórii zvíťazil Ing. Jaroslav Králik. Vo finálovom
zápolení bol úspešnejší a putovný pohár, ktorý odovzdal starosta obce p. Milan Baďanský, získal Ing. Jaroslav Králik.
Touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí prostredníctvom darovania 2% z daní, prispeli k možnosti obohatiť
naše aktivity.
Za krásami a pamiatkami Slovenska organizujeme výlet do
Šaštína, Senice a Marianky a to 19.5.2016.
Každoročne zbierame kovový šrot a aj týmto spôsobom
prispievame do spoločnej pokladnice organizácie. Ide však
o malé sumy, keďže výkupná cena je v súčasnosti veľmi nízka.
Zber kovového šrotu sa koná v máji, kedy dôchodcovia, ktorí sú
pri sile, zbierajú šrot u vopred ohlásených občanov.
V marci si záujemcovia o počítačový kurz opakovane upevňo-

vali znalosti v technických zručnostiach pri práci s počítačom.
7.6.2016 pocestujeme vlakom RegioJet na termálne kúpalisko do Dunajskej Stredy, kde si spoločne oddýchneme a budeme si liečiť nielen telo, ale rozhovormi aj ducha.
Športuchtiví dôchodcovia a obyvatelia obce môžu absolvovať cyklotúru do Hamuliakova. Odchod je v nedeľu, 29.5.2016
o 14.00 hodine spred budovy Obecného úradu. V prípade nepriaznivého počasia bude akcia presunutá na iný termín, ktorý bude oznámený. Tešíme sa na záujem a účasť bez rozdielu
veku.
Ako vidno, aj tento polrok je na akcie našej organizácie bohatý. Organizovaním akcií nenahrádzame záujmy seniorov, ale
ich dopĺňame a obohacujeme.

Eleonóra Strnisková
podpredsedníčka MO JDS

Šport
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Futbalová mládež
v obci
Vážení spoluobčania, priatelia športovci,
prihováram sa vám opäť touto cestou
a posnažím sa zhrnúť činnosť našej
futbalovej prípravky v jarnej sezóne.
V predošlom čísle Spravodajcu obce
sme písali, aké máme výsledky a aké
ciele máme pred sebou v kategórii U11.
Sezóna sa nám začala prvým turnajom na
našom domácom ihrisku, kde sme chceli
ukázať ako sme sa počas zimy dobre
pripravovali a tento turnaj vyhrať. Toto
sa nám žiaľ nepodarilo, ale skvele sme si
zahrali a umiestnili sa na druhom mieste
po prehre 0:1 vo finálovom zápase. Táto
prehra nám pomohla motivačne a v lige
proti tomuto súperovi sa nám podarilo
získať tri body po výhre 4:1.

Súťaž sme teda začali veľmi
dobre a stále sa nám darí atakovať
najvyššie priečky so skóre 115:30.
Do konca ale zostáva ešte dosť
zápasov a nič nie je rozhodnuté
a stále sa máme čo učiť. Do
budúcnosti budeme veľmi radi, ak
sa na naše domáce zápasy prídete
pozrieť a vytvoríte s rodičmi
skvelú atmosféru pre našich
športovcov. Absolvovali sme aj
medzinárodný turnaj v Rakúsku
pri Viedni, kde sme sa bili čo
nám sily stačili. Konkurencia bola
silná, ale ukázali sme, že vieme
súperiť a hrať vyrovnanú partiu aj na
medzinárodnej úrovni. Na turnaji bolo
celkovo 77 družstiev z 10 krajín. V našej
vekovej kategórii bolo 18 družstiev a
obsadili sme nakoniec 15. miesto. Prvý
deň nám chýbalo opäť šťastie a pri
posledných zápasoch aj sily. Druhý deň
sme ale už hrali opäť našu hru a turnaj
sme ukončili jednou remízou a dvoma
výhrami. Deti a rodičia si turnaj užili a
tešíme sa na ďalší.
Mladšie kategórie začali hrať viac
zápasov a nadobúdajú skúsenosti pre
ich športový a osobnostný rozvoj. Majú
za sebou skvelé úspechy na turnajoch a v
zápasoch pod vedením Jána Madleňáka
a Miroslava Snopeka.

Našou spoločnou snahou je, aby
aj naša futbalová škôlka pod vedením
Tomáša Mikulca začala hrať zápasy a
čím skôr získavala cenné skúsenosti a
porovnala si sily so súpermi. O našich
brankárov sa nám skvele stará Ján Dekýš
a vypomáha aj počas zápasov.
Ak to zhrnieme, začína sa nám tu
skvele dariť a nakoľko oproti našim
susedom sme malá obec, máme veľmi
stabilnú a perspektívnu základňu pre
budúce fungovanie.
Na záver by som sa chcel poďakovať
všetkým, ktorí prispievajú k fungovaniu
mládežníckych družstiev finančne alebo
materiálne a rodičom za ich trpezlivosť
a podporu.
Peter Hroudný

Milí Miloslavovčania, priatelia,
dovoľte, aby som sa Vám predstavila. Volám sa Viera Jašurová a viacerí z Vás, ktorí navštevujú Rekreačno-športové
centrum v Miloslavove, časť Alžbetin dvor, ma poznajú ako
„tetu z bufetu“.
Na jeseň 2015 som nanovo zrekonštruovala priestor na
ihrisku, ktorý tu roky chátral. Dnes v úplne novom bufete
nazvanom Šport Pub VERONA, nájdete príjemné posedenie
pri kávičke, čaji alebo vínku. Pripravujeme aj jednoduché
rýchle jedlá ako hot-dog, cigánsku pečienku kuraciu aj bravčovú, pečené ryby, rebierka, kolená a iné. Ponúkame rôzne
alkoholické a nealkoholické nápoje. Pre detičky máme vždy
nejaké maškrty. V letných mesiacoch usporadúvame špeciálne akcie, ako sú Deň detí a langošová párty. Organizujeme
aj rôzne rodinné a detské oslavy s kompletným pohostením
a výzdobou podľa Vašich predstáv.
Viacerí stáli zákazníci sa sem radi vracajú. Nájdu tu stále
všetko to, čo potrebujú pre seba aj svoje detičky. Nakoľko
sa nachádzame na ihrisku, športovci sa vždy môžu tešiť na
osvieženie a doplnenie energie. Najmä po tréningoch a zápasoch našich futbalových nádejí - prípravky ako aj mužov,
je spoločné posedenie príjemným zážitkom.

Na záver by som
sa s Vami chcela podeliť aj o negatívnejšu
stránku môjho podnikania. V posledných
mesiach bol viackrát
na mňa napísaný anonymný list na colný
a daňový úrad, inšpekciu práce, SOZA ako aj
na štátnu obchodnú inšpekciu. Všetky udania boli anonymné. Najprv som z nich
bola veľmi smutná, ale s odstupom času viem, že mi vlastne
pomohli. Všetky kontroly dopadli výborne.
Rada by som Vás všetkých touto cestou pozvala do nášho bufetu, či už na kávičku, pivko, vínko alebo na nejakú inú
pochúťku v spoločnosti priateľov.
Dovidenia v Šport Pub VERONA !
Viera Jašurová

Zo života obce
Únia žien Miloslavov v prvom
polroku 2016
Tradične začiatkom marca pri príležitosti osláv Dňa žien sa
členky organizácie Únia žien stretávajú na posedení. Oficiálnou časťou podujatia je každoročne výročná členská schôdza.
Tento rok bol na schôdzi zvolený nový výbor. Bola zvolená aj
nová predsedníčka Únie žien, p. Alena Uhrová, ktorá prevzala
vedenie organizácie v našej obci po dlhoročnej predsedníčke
p. Ľudmile Bakošovej, ktorá zo zdravotných dôvodov nemohla
vo vedení pokračovať. Za prácu, obetavosť a úspechy organizácie pod jej vedením jej aj touto cestou srdečne ďakujeme
a s radosťou budeme spomínať na všetky zážitky a príbehy
z výletov a akcií.
Po skončení oficiálnej časti výročnej schôdze, prítomné
členky dostali od starostu obce p. Milana Baďanského kvietok
pri príležitosti sviatku MDŽ. Oslava pokračovala posedením a
niesla sa v srdečnom duchu do neskorých večerných hodín.
Novinkou v pláne práce Únie žien bude pravidelné stretnutie
členiek a to každý tretí piatok v mesiaci v nových priestoroch
v Komunitnom centre na Čerešňovej ulici. Cieľom stretnutia je
príjemne strávený čas v kruhu žien prostredníctvom rozhovorov na rôzne témy, ktoré prináša život. Prvé stretnutie prebehlo v mesiaci apríl a ďalšie je plánované na 20.5.2016 od 18,00
hod. Na toto stretnutie srdečne pozývame všetky členky. Tešíme sa na Vás.
Do konca tohto polroka nás ešte čaká spoločná cyklotúra
s MO Jednoty dôchodcov na pečené ryby do Hamuliakova a
účasť na športovom podujatí pre naše deti pri príležitosti osláv

Ochrana lesov pred
požiarmi
Opäť prešiel rok a jar klope na naše dvere. Príroda sa
prebúdza a nás to láka najmä do lesa, našich záhradiek
či vinohradov. Jar je však obdobie, kedy vzniká najviac
požiarov spôsobených činnosťou ľudí v prírode používaním
otvoreného ohňa. Je to zakladanie malých ohníkov
v lesnom prostredí, vypaľovanie suchej trávy, spaľovanie
odpadu z vinnej révy a iných prírodných porastov. Práve
spaľovanie odpadu z vinnej révy a iných prírodných porastov
je najnevhodnejším spôsobom ich likvidácie. Súčasne
spaľovaním odpadu dochádza k porušovaniu zákona o
odpadoch, v zmysle ktorého je zakázané zneškodňovať
(spaľovať, skládkovať) odpad inde ako v zariadeniach na to
určených, teda v spaľovniach alebo na skládkach odpadov.
V roku 2015 neevidovalo Okresné riaditeľstvo HaZZ
v Pezinku na území okresov Pezinok a Senec žiaden
požiar v lesnom prostredí. V okrese Pezinok zasahovali
príslušníci pri likvidácii 47 požiarov v prírodnom prostredí
a 17 požiarov v dôsledku vypaľovania trávy a suchých
porastov. V seneckom okrese likvidovali príslušníci 51
požiarov v prírodnom prostredí a 17 požiarov, ktoré vznikli
vypaľovaním trávy a suchých porastov.

10

Dňa detí, ktoré organizuje naša obec. V júni plánujeme návštevu divadelného predstavenia v Dome kultúry Zrkadlový háj
a ako každý rok, aj tento máme v pláne dvojdňový zájazd za
krásami a pamiatkami Slovenska. Tentokrát to bude návšteva
okolia Martina.
Tešíme sa, že naše členky sú aktívne aj v spevokole Radosť,
ktorý vystupuje na rôznych spoločenských podujatiach, naposledy to bolo pri stavaní mája v obci.
Na záver musím s potešením konštatovať, že do organizácie
sa hlásia najmä ženy mladších vekových kategórií, čo je veľkým prínosom a omladením organizácie do budúcnosti.
Kornélia Horváthová
za výbor Únie žien

Vyzývame občanov, aby nepoužívali otvorený oheň a nefajčili
na miestach so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom,
nevypaľovali porasty a nezakladali oheň na miestach, kde
by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu. Pri manipulácii s ohňom
vo voľnej prírode je potrebné dodržiavať zásady požiarnej
bezpečnosti. To platí i pri spaľovaní odpadu vo vinohradoch
a v záhradách, ktoré sa často nachádzajú v blízkosti lesných
porastov. Občania často spaľujú odpad a vypaľujú suché
trávy počas veterného počasia, čo je najväčší predpoklad
rýchleho rozšírenia požiaru, nezabezpečia okolie ohniska
pred prenosom ohňa, stály dozor pri spaľovaní a prostriedky
určené na likvidáciu prípadného požiaru. Najbezpečnejší
spôsob z hľadiska požiaru, je odviezť odpad do kontajnerov
alebo priamo na skládku.
Upozorňujeme, že spôsobenie požiaru je porušením
platných právnych predpisov, čo môže byť kvalifikované
ako priestupok alebo trestný čin. V prípade porušenia
povinností fyzických osôb vyplývajúcich zo zákona
o ochrane pred požiarmi, môže okresné riaditeľstvo
HaZZ uložiť v blokovom konaní pokutu do výšky 100 EUR
a v priestupkovom konaní až do výšky 331 EUR.
mjr. Ing. Škvarková
OR HaZZ v Pezinku

Zo života obce
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Cirkevný zbor Bratskej jednoty
baptistov v Miloslavove
...oslavuje v roku 2016 90 rokov od svojho vzniku. Baptisti sú
štátom uznané a povolené spoločenstvo samostatných cirkevných
zborov. Prvý baptistický zbor vznikol v roku 1609 v Amsterdame
a odvtedy sa baptisti rozšírili po celom svete. Kresťanom-baptistom
sa človek podľa nášho chápania stáva tak, že na základe vedenia
Božieho slova, Biblie, dobrovoľne odovzdá vedenie svojho života
Bohu, a verejne túto skutočnosť prizná pred zhromaždením
cirkevného zboru. Na znak tohto vyznania je potom v bielom rúchu
(symbolizuje od hriechov očistený život) pokrstený ponorením.
Najvyšším orgánom cirkevného zboru je zhromaždenie členov
zboru, ktoré rozhoduje o duchovnom živote, ale aj o hospodárskoorganizačných otázkach. Kazateľ má úlohu vysvetľovať a vyučovať
Božie slovo, aktívne sa podieľať na vedení života zboru, zastupovať
zbor pred orgánmi štátu a inými organizáciami. Jednou z jeho
najdôležitejších činností je duchovno-pastoračná starostlivosť
o členov zboru. V medziobdobí medzi stretnutiami členského
zhromaždenia vedie zbor členským zhromaždením volené
staršovstvo.
Cirkevný zbor baptistov v Miloslavove sa stretáva na pravidelných
nedeľných bohoslužbách ku kázaniu Božieho slova, k oslavným
piesňam a k modlitbám. V stredu večer potom býva spoločné
štúdium Biblie a okrem toho sa staráme o výchovu našich detí
a mládeže. Nedeľné bohoslužby a biblická hodina cez týždeň (ale
často aj iné aktivity) sú otvorené aj pre širokú verejnosť. Členovia
zboru sa stretávajú aj na rôznych neformálnych stretnutiach
(spoločné brigády, spoločné výlety zboru, príprava adventných
vencov, návštevy nemocných a starých...) kde sa lepšie spoznávajú a snažia sa aj o vzájomnú výpomoc.
Od svojho vzniku sa zbor podľa svojich schopností a možností podieľal aj na zveľaďovaní obce a na rôznych kultúrnospoločenských aktivitách. V súčasnosti zabezpečuje voľnočasovú aktivitu prostredníctvom mládežníckeho klubu D.E P.O.
v Komunitnom centre obce. Srdečne vás pozývame najmä k spoločnému poznávaniu Biblie, ale ak je to potrebné, aj
k vzájomnej pomoci.				
Pavel Kopčok, predseda staršovstva zboru
Pozri tiež: http://miloslavov.baptist.sk

Štatistika obce Miloslavov

Od 12.12.2015 do 11.5.2016 sa prihlásilo 72 obyvateľov.
Od 12.12.2015 do 11.5.2016 sa odhlásilo 14 obyvateľov.

Tamara Sahúlová
Laura Palková
Lucia Kováčová
Natália Prokopová
Lucia Bednáriková
Michal Szepesi
Klára Dugová

Do manželstva vstúpil 1 pár

Navždy nás opustilo 5 obyvateľov

K 11.5.2016 je prihlásených k trvalému pobytu v obci
2350 obyvateľov.

Ing. Jana Mikitová a Ing. Kristián Roszkopf

Narodilo sa 12 detí
Tamara Rupčíková
Eliška Spišiaková
Jakub Pavelka
Sofia Chorvátová
Laura Falbová

Margita Menzlová
Irena Mináriková
Jozef Raždík
Jozef Sloboda
Lívia Lukáčová

Z histórie obce

12

Pri upratovaní archívu sme našli v Materskej škole kroniku. V kronike sa môžeme dočítať všetko o materskej škole v našej obci od
úplných začiatkov jej vzniku. Je to kúsok z histórie našej obce a občanov. Postupne v Spravodajcovi budeme zverejňovať úryvky z kroniky. Prosím občanov, ak majú nejaké fotky týkajúce sa histórie materskej školy, aby nám ich priniesli do našej škôlky. Za každú fotku
a príbeh budeme vďační. Rovnako budeme radi ak nám prinesiete aj fotky tried a detí, ktoré v minulosti navštevovali materskú školu.
Jasmína Nasariková, riaditeľka MŠ Miloslavov
msmiloslavov@gmail.com

Kronika MŠ

Kronika MŠ sa začala písať na začiatku roka 1960. Naša MŠ bola
založená 15.12.1959. Umiestnená je v konfiškovanom dome, v strede
dediny. Vchod máme z ulice, kde sú dve veľké miestnosti a dve menšie. Zariadenia máme málo. Ostalo od roku 1957, kedy bol založený
PU cez letné mesiace. Umiestnený bol v budove kultúrneho domu.
Vedúca PU bola súdružka J.Podmanická, bytom v Miloslavove. PU sa
zatvoril koncom októbra 1957. V roku 1959 (v decembri) na požiadavky matiek sa otvorila MŠ s celodennou starostlivosťou bez stravovania. Ako riaditeľka MŠ nastúpila súdružka Irena Feriančeková, bytom v Miloslavove. Má viacročnú prax. Pomocná učiteľka a zároveň aj
ako upratovačka, súdružka Božena Kubišová, ktorá bola po pätnástich
dňoch prepustená. Dňa 25.1.1960 prišla do MŠ mladá šestnásťročná
súdružka Katarína Pötteová. Dekrét na školu dostala od ONV, odboru
školstva a kultúry v Šamoríne. Býva v Masníkove, denne dochádza do
práce. Navštevuje diaľkove JSŠ, s jazykom maďarským v Šamoríne.
MŠ navštevuje sedemnásť detí zamestnaných i nezamestnaných
matiek. Deti boli dovtedy vychovávané na ulici, preto je s nimi ťažko
pracovať, ale pomerne rýchlo si zvykli na režim dňa v MŠ. Odzrkadlilo sa to na slávnosti, ktorá bola zakrátko v kultúrnom dome, kde
deti vystupovali na oslavách MDŽ. Vedeli pekne spievať a každé dieťa
malo pre mamičku básničku a po programe odovzdali mamičkám srdiečka, čo v škôlke spravili za pomoci súdružky riaditeľky. Bolo to pre
všetkých prekvapením, lebo po prvý raz v dedine vystupovali také
maličké deti.
Súdružka K.Pötteová bola na škôlke zamestnaná do 1.11.1961.
Prepustená bola z tých dôvodov, že tu bola pridelená ako neplnoletá
a dokonca veľmi ťažko ovládala slovenský jazyk. Nevedela sa s deťmi
rozprávať po slovensky, ak ich naučila básničku alebo pieseň, nevedela im niektoré slová vyslovovať správnou slovenčinou.
Dňa 9.11.1961 bola prijatá nová pracovná sila, súdružka Ľudmila Bakošová, bytom v Miloslavove. Menovaná má viacročnú prax na
škole. Prijatá bola na polovičný uväzok ako učiteľka a zároveň robí aj
upratovačku. V decembri 1961 sme mali v MŠ privítanie Deda Mráza.
Deti predniesli básničky, zaspievali piesne, ktoré ich naučili súdružka
riaditeľka Feriančeková a učiteľka súdružka Bakošová. Za pekné recitovanie a spievanie im Dedo Mráz rozdal darčeky, čomu sa deti veľmi
potešili.
Dom, v ktorom bola MŠ umiestnená, kúpil tunajší občan, t.č.
tajomník MNV, súdruh Jozef Stoličný. Keďže dom bol majetkom súkromníka, museli sme
sa vysťahovať do jednej
miestnosti, ktorá nijako
nevyhovuje pre dvadsaťpäť detí. MNV so spoluprácou VŽ vybavili, aby
bola postavená aspoň
provizórna MŠ. Zakúpila
sa drevená chata, ktorá
bola postavená v školskej záhrade. Na úprave
jej okolia boli zriaďované brigády jednak ZRPŠ,
VŽ a členiek ČSČK. Po
dokončení budovy a to
15.6.1962, sme sa presťahovali. Spravili sme
slávnostné zahájenie, kde
nám žiaci miestnej ZDŠ
pripravili program. Zastúpení boli hostia z obvo-

du, súdružka Hamerská, taj. MNV súdruh Stoličný, ako aj rodičia. Pri
presťahovaní do novej budovy bola pridelená nová pracovná sila, a
to upratovačka, ktorú dovtedy robila upratovačka, súdružka Ľudmila
Bakošová. Od 15.6.1962 robí upratovanie súdružka Kotrlová, bytom v
Miloslavove. Dňa 15.7.1962 sa začalo aj variť a kuchárkou sa tu stala
súdružka Vlasta Bachratá, bytom v Miloslavove. Týmto sa dostala MŠ
do riadnej prevádzky. Od toho dňa bola zároveň súdružka Bakošová vzatá do pracovného pomeru na plný uväzok. Deti si veľmi rýchlo
zvykli na celodennú prevádzku a radi chodili do škôlky. Cestovali sem
aj deti z hornej Miloslavy. Na stravu sa prihlásil aj učiteľ miestnej ZDŠ,
súdruh Bachratý.
Dňa 3.9.1962 sme mali slávnostné zahájenie nového školského
roka. Zapísalo sa nám tridsať detí, čo bolo na takú malú budovu veľa.
Nemali sme ani dostatočný počet lehátok (iba 21 kusov), aj na tých je
plátno potrhané. Za stolom tiež sedelo viacej detí ako bolo treba, len
pre nedostatok miesta.
Počas školského roka 1962/1963 sme mali na MŠ oslavy Deda
Mráza a oslavu MDŽ. Oslavy Dňa detí sme mali v miestnom lesíku,
kde VŽ pripravil deťom rôzne preteky, darčeky a malé občerstvenie.
V predvečer osláv mali deti lampiónový sprievod a v lese táborový
oheň.
V školskom roku 1963/1964 sa zapísalo dvadsaťjedna detí, čím
boli uľahčené pracovné podmienky na škole. Boli sme na zahájení nového školského roka na dvore ZDŠ, kde sme boli vyprevadiť
škôlkárov, ktorí išli prvý raz do školy. Detí, ktoré nám odišli do prvej
triedy, bolo dvanásť. Cez školské polročné prázdniny sme mali dovolenku dva týždne. MŠ počas tejto doby nebola ničím vykurovaná a
nakoľko je budova drevená, popraskali nám rúry a vodovod a voda
striekala po všetkých miestnostiach. Vodovod bol pracovníkom JRD
opravený a MŠ bola daná znova do prevádzky.
úryvky z Kroniky MŠ
zapísala Ľ.Bakošová
Pokračovanie v ďaľšom čísle
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Migrácia na českých a slovenských územiach
Úteky z rôznych území... a návraty - až na územie obce Miloslavov...
V
predošlom
čísle
Spravodajcu obce Miloslavov
sme sa mohli dozvedieť
o migrácii „cudzincov“ na
dnešné územie Slovenska –
Rómska migrácia, Valašská
kolonizácia,
Nemecké
kolonizačné vlny, Habáni,
Chorvátska
kolonizácia
a
Židovská migrácia na Slovensku.
V tomto čísle to otočíme
a budeme hovoriť o migrácii
Čechov a Slovákov, ich úteky (aj
z dôvodov prenasledovania),
ale aj migrácia za lepším
životom. Bolo by to všetko
ale nepostačujúce, keby sme
nespomenuli návraty, pretože tie poznamenali aj vznik našej
obce. Spravodajca obce však nie je historický časopis a tak to
budú v mnohom ohľade iba náznaky. Je veľmi ťažké posúdiť,
kedy sa začína migrácia obyvateľstva, ale obyčajne je to na
základe dlhodobého útlaku, alebo prudkým zhoršením životných
podmienok.

1. Migrácia českého obyvateľstva
Táto migrácia sa vlastne začala Tridsaťročnou vojnou a bol to
náboženský a mocenský konflikt v Európe v rokoch 1618 – 1648.
Začal sa ako rozpor medzi katolíckym a protestantským táborom
v Európe a v konečnom dôsledku bojovali proti sebe:
• Habsburgovská strana (rakúski a španielski Habsburgovci
/v Rakúsku vtedy vládli Matej, potom Ferdinand II., potom
Ferdinand III./, poľskí králi, pápež, niektoré nemecké kniežatá
v katolíckej lige), ktorej cieľom bola hegemónia v Európe a
víťazstvo protireformácie
• Protihabsburgská opozícia (nekatolícke štáty Holandsko,
Dánsko, Nórsko, Anglicko, Švédsko, nemecké kniežatá v
Protestantskej únii a nekatolícke uhorské a české stavy, ako aj
katolícke Francúzsko), ktorej cieľom bolo zamedziť nadvláde
Habsburgovcov a oslabiť ich moc a zabezpečiť náboženskú
slobodu v Európe, ako aj získať územia (napr. Švédsko)
Prebiehala v podobe nasledujúcich konfliktov:
• Česká vojna (České stavovské povstanie, 1618 –1620)
• Falcká vojna (1620 – 1624)
• Dánska vojna (1625 – 1629)
• Švédska vojna (1630 – 1635)
• Švédsko-francúzska vojna (1635 – 1648)
Z vojenského hľadiska došlo k rozkvetu žoldnierstva a vojna
dala aj základ na vytvorenie stálych armád. Skončila sa roku
1648 Vestfálskym mierom (kompromisom). Faktickými víťazmi
však boli protestantské sily, ale na druhej strane sa upevnila
moc Habsburgovcov v Habsburgskej monarchii. Dialo sa to aj
so značným prispením katolíckej cirkvi, silnou rekatolizáciou.
Protestanti boli pod útlakom a ukrývali sa na osamelých miestach,
avšak tí smelší začali utekať do slobodnejších oblastí (napr. do
Saska a Sliezska).
V prvej etape rozsiahlejšej českej migrácie do (dnešného)
Poľska bola neďaleko Lodže v roku 1802 založená kolónia Zelow.
Jej zakladateľmi boli migrujúci českí príslušníci evanjelickej cirkvi

a.v. a reformovanej cirkvi. Po niekoľkých desaťročiach začali
v tejto oblasti pôsobiť nemeckí baptisti a prvým českým baptistom
v okolí Zelowa sa stal v roku 1866 Karel Jersák. Prvý baptistický
zbor v Zelowe vznikol v roku 1872.
Druhá etapa – migranti z českých krajín prichádzali do
oblasti Zelowa vo veľkom počte a tak sa neskôr (už okolo roku
1859) pohli ešte omnoho viac na východ do oblasti Volyne a na
juhovýchod v dnešnej Ukrajine. Ale nielen zo Sliezska putovali
Česi na Volyňsko. Po zrušení nevoľníctva v Rusku v roku 1861
boli kolonisti na Volyni vítaní. Z Čiech odchádzali chalupníci
pod heslom „Za chalupu grunt“ – za svoju predanú chalupu
mohli v Rusku zakúpiť, alebo prenajať dostatok pôdy. Neodišli
teda už len kvôli prenasledovaniu, ale v značnej miere to bola
už hospodárska emigrácia. Koncom šesťdesiatych a začiatkom
sedemdesiatych rokov 19. storočia sa takto vysťahovalo na Volyň
okolo 15 000 Čechov. Zaujímavosťou pre našu obec je skutočnosť,
že v rokoch 1909 – 1912 bol kazateľom českého zboru v Zelowe
Michal Marko (Slovák z Liptovského sv. Mikuláša), ktorý bol neskôr
kazateľom zboru baptistov v Miloslavove. Najvýznamnejšími
českými osadami na Volyni sa stali Michalovka (Michajlovka,
založená v roku 1878) a neskôr Mirotín (1902), ktoré sú obe vo
vzdialenosti okolo 20 km od mesta Rovno. Českí migranti však
žili aj v ďalších osadách, ako sú Zdolbunov, Ozerany, Luck, Stavky
a Rožišče. Do týchto oblastí sa presťahovali už aj katolícki migranti
a tak boli tieto oblasti premiešané nielen národnostne (Poliaci,
Česi, Ukrajinci, Rusi), ale aj nábožensky (evanjelici, reformovaní,
katolíci a pravoslávni). Začínali doslova z ničoho, na zelenej lúke
(alebo hlavne v hlbokom lese). Okolo roku 1883 sa do Michajlovky
prisťahovalo niekoľko baptistických rodín zo Zelowa (rodina Jana
Petráka, Josefa Matějku, Pospíšilovci, Němečkovci...) a v roku
1884 tam vznikol prvý baptistický zbor. V roku 1903 vznikol
baptistický zbor v Mirotíne a neskôr v Zdolbunove, Stepanovke,
Lucku, Novostavce.
Tretia etapa migrácie pobielohorských Čechov sa začala v roku
1924 – 1925 na územie dnešnej obce Miloslavov (ale o tom už
viac spolu so slovenskými migrantami).

2. Migrácia slovenského obyvateľstva
Táto migrácia sa vlastne začala protihabsburgskými stavovskými
povstaniami. Boli to ozbrojené vystúpenia sedmohradských a
uhorských stavov, vedené sedmohradskými kniežatmi alebo
uhorskými magnátmi proti Habsburgovcom v rokoch 1604
(začiatok Bočkajovho povstania) až 1711 (Satmársky mier).
Ich účastníci bojovali proti absolutisticko-centralizačným
snahám viedenského habsburgského dvora, ale predovšetkým
za zachovanie uhorskej feudálno-stavovskej ústavy a svojich
vlastných šľachtických privilégií. Odohrávali sa väčšinou na území
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Slovenska, ktoré vtedy ako jadro Kráľovského Uhorska tvorilo
väčšinu územia, ktoré ostalo z Uhorska po tureckej invázii v 16.
storočí. Mali ťažké následky pre hospodársky a spoločenský
život krajiny. Povstania zapríčinili obmedzovanie stavovských
privilégií, násilnú protireformácia a presadzovanie habsburgského
absolutizmu. Boli aj súčasťou väčších vojnových konfliktov –
pätnásťročnej vojny (1593 – 1606) a tridsaťročnej vojny (1618 –
1648), v ktorých sedmohradskí a uhorskí povstalci vystupovali ako
spojenci habsburgovských nepriateľov – Osmanskej ríše alebo
protihabsburských koalícií v strednej a západnej Európe.
Protihabsburgské stavovské povstania:
• Bočkajovo povstanie (1604 - 1606)
• Betlenovo povstanie (1619 – 1622)
• Povstanie Juraja I. Rákociho (1643 – 1645)
• Povstanie Juraja II. Rákociho (1648 – 1660)
• Tököliho povstanie (1678 – 1686)
• Povstanie Františka II. Rákociho (1703 – 1711)
Už od svojho vzniku v desiatom storočí bolo Uhorsko
mnohonárodnostným štátom a etnická hranica bola južnejšie
ako je to v súčasnosti. V Peštianskej a novohradskej župe tvorilo
slovenské obyvateľstvo dokonca väčšinu. Po prehratej vojne
Uhorska s Osmanskou ríšou pri Moháči (v roku 1526) sa panstvo
presunulo do severných oblastí Uhorska a obyvateľstvo bolo
terorizované a utláčané – či už rozpínajúcim sa tureckým živlom,
alebo mnohými vojnami, ktoré boli na území dnešného Slovenska
medzi protestantskými zemepánmi a Habsburgovcami, ktorí
sa neustále snažili upevňovať a rozširovať svoju moc. Centrálne
časti Uhorska sa postupne vyľudňovali, ale je obtiažne určiť, či sa
už jednalo o migráciu. Pre protihabsburgské stavovské povstania
bolo príznačné, že sa niekedy neváhali spojiť s Turkami a stávali
sa tak ich vazalmi. Katolícki Habsburgovci rozširovali popri
ekonomickom útlaku aj náboženskú neslobodu a upevňovali
katolicizmus a tak bolo toto obdobie nazvané „porciové časy“.
Mestské obyvateľstvo bolo navyše v rokoch 1679 – 1680
zdecimované morom. Popísané skutočnosti čiastočne vysvetľujú
príčiny, prečo Slováci opúšťali pôvodné etnické teritórium
a migrovali na Dolnú zem. Sťahovanie Slovákov bolo v tom čase
v rámci Uhorska a neprebiehalo jednorázovo.
Pred-etapa migrácie bola vlastne posunom etnického územia
smerom na juh v rokoch 1690 – 1710. Veľkú úlohu pri nej zohrávala
väčšia sloboda, lepšie ekonomické podmienky, ale v neposlednom
rade aj náboženská sloboda. Od feudálov vychádzali snahy na
zaľudnenie územia a pomocou daňových úľav chceli prilákať
nových poddaných. Poddaní z Uhorska dostali trojročné daňové
prázdniny a nemeckí kolonisti dokonca až päťročné. Slovenský
živel začal osídľovať susedné oblasti, hlavne v Novohrade a
Honte. Prichádzali migranti zo severných stolíc, najmä z Oravskej,
Liptovskej, Turčianskej a Zvolenskej. Pred-etapa migrácie bola
slabá, na západe len výnimočne prekročila Dunaj, napríklad obec
Jača v Peštianskej stolici. Hevešská stolica bola osídlená Slovákmi
z Hontianskej a Zvolenskej stolice v oblasti Mária pusty.

Prvá etapa migrácie Slovákov do dnešného Maďarska v rokoch
1711 - 1740.
Po mieri v Satú Mare v roku 1711 sa začal zvyšovať podiel
slovenských migrantov nielen v Novohrade, ale aj v Peštianskej
stolici a v Zátisí. Boli to Slováci z Oravy, Liptova, Turca, Gemera i zo
Zvolenskej a Hontianskej stolice. Slovenskí migranti postupujúci zo
severu sa okrem Peštianskej župy usadzovali aj medzi riekami Dunaj
a Tisa a smerovali ďalej do Zátisia, ale v Békešskej a Čanádskej župe
už vytvorili pomerne kompaktné osídlenie. V roku 1717 sa traja
evanjelickí aktivisti zastupujúci prenasledovaných evanjelikov,
vydali do Segedína, kde sa prihlásili u prefekta Kráľovskej komory
a požiadali ho osídliť opustené územie Békeščaby evanjelickými
Slovákmi, z ktorých prví pochádzali z Novohradu a Malohontu. Ich
žiadosť bola splnená s uistením, že všetci, ktorí sa tu usadia, budú
môcť slobodne vyznávať evanjelické náboženstvo.
Už v roku 1723 vytvorili v Békéščabe prvý evanjelický zbor, ktorý
sa dnes pýši prívlastkom „Najväčší evanjelický chrám v strednej
Európe“.
V roku 1894 začali do Békéščaby prichádzať prví baptisti
z Veľkej Salonty (dnešné Rumunsko – cestujúci kazateľ Alexander
Vass a sedliacky kazateľ Michal Tóth) a 3.6.1895 tu vznikol prvý
baptistický zbor, na ktorý do určitej miery nadväzuje baptistický
zbor v Miloslavove.
Druhá etapa migrácie Slovákov.
Druhá etapa migrácie Slovákov smerovala v rokoch 1745 – 1790
až do Vojvodiny, (Báčka, Banát, Sriem) a neskôr až do Rumunska,
Bulharska a Chorvátska. Ako prvý bol osídlený v roku 1745 Báčsky
Petrovec. Futocké panstvo kúpil Mihajlo Čarnojević a keďže vo
Futogu nemohol nájsť dostatok pracovnej sily, poprosil svojho
agitátora Mateja Čániho rodom z Málinca na Slovensku, aby mu
priviedol poddaných z Hornej zeme. Prví slovenskí prisťahovalci
prišli z novohradskej stolice (ktorej prevažná časť sa teraz
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nachádza v Maďarsku), najmä z dedin Selešťany, Streháre, Lešť,
Častva, Legina, Sirák a iných, ako aj z iných slovenských alebo
zmiešaných slovensko-maďarských sídiel v peštianskej stolici, ako
napríklad z Cinkoty, Mende, Maglódu, Péteru a iných.
Od samého začiatku sa migranti snažili uchovať si slobodu
presvedčenia a náboženstva, ale až do roku 1783 sa predsa len
museli podrobiť katolíckej správe. Prvým farárom evanjelickej
cirkvi a.v. v Petrovci sa stal Andrej Stehlo.
V roku 1897 začala v Báčskom Petrovci baptistická misijná práca
a tento rok je považovaný za rok vzniku zboru. V jeho začiatku

ktorí žili v oblasti Volyne (bývalé Poľsko a dnešná Ukrajina). Pri
tejto príležitosti si všimnime určité súvislosti. Rodiny migrantov
z daných oblastí boli dávnymi migrantami z rôznych oblastí
dnešnej Českej a Slovenskej republiky a tak sa skutočne „vracali
domov“. Samotný Juraj Stanko vyšiel z Békéščaby, ale v minulosti
sa aktívne podieľal na živote baptistických zborov v Békéščabe
a v Báčskom Petrovci. Baptistický kazateľ Michal Marko, ktorý žil
a pracoval v Miloslavove a spomínali sme ho v súvislosti s jeho
prácou v poľskom Zelowe, žil a pracoval v určitom období svojho
života aj v Báčskom Petrovci. Svoj život ukončil v obci. Bolo by
dobré spomenúť ešte aj ďalších, ale to nie je zámerom tohto
príspevku. Migranti z minulosti značným spôsobom prispeli
k rozvoju obce Miloslavov.
Štvrtá, piata... a ďalšie migrácie, ktoré sa priamo dotýkajú obce
Miloslavov?
1928 – 1929
1938		

1945 – 1946

boli jednoduchí domáci kresťania a neskôr k nim prichádzali
misijní pracovníci z materského baptistického zboru v Békéščabe.
K osamostatneniu od zboru v Békéščabe došlo v roku 1909.
Tretia etapa migrácie Slovákov a Čechov.
Tento raz do krajiny svojich predkov, Československa a to priamo
až do novovznikajúcej obce Miloslava, v rokoch 1921 – 1926.
V roku 1918 vznikol v priestore strednej Európy nový štát
Československo a mladý štát sa snažil posilniť národné zloženie
obyvateľstva. Takéto kroky je možné robiť rôznym spôsobom
a vláda novej republiky sa snažila situácii prispôsobiť najmä zákony
štátu. Bolo potrebné posilniť sociálnu situáciu širších más
spoločnosti a tak boli v priebehu rokov 1919 a 1920 prijaté
zákony, ktoré tomu mali napomôcť. V prvom rade je potrebné
upozorniť na veľmi dôležitý zákon, ktorý bol prijatý už v prvých
mesiacoch existencie republiky. 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. V našej
oblasti podliehalo zákonu panstvo grófa Rudolfa Wienera von
Weltena v Hubiciach. Vtedy bolo určené že rozparcelovávanou
pôdou tohto panstva bude najmä okolie Anna majera a Alžbeta
majera. Zámer bol aspoň čiastočne odmeniť legionárov, ktorí
bojovali za vznik republiky a ponúknuť im pozemky za lacnejšiu
sumu. Niekoľko rodín legionárov túto ponuku využilo, ale počet
nových kolonistov nebol dostatočný. Iniciatívy sa chopil aj jeden
z migrantov z Dolnej zeme, z mesta Békéščaba, Juraj Stanko.
Menovaný sa neskôr stal aj aktivistom kolonizačného úradu
a pripojil sa k prvej akcii „Mať volá stratených synov“. Svoje
aktivity zameral najmä na svojich známych z mesta Békéščaba
a jeho širšieho okolia, ale aj ďalších Slovákov z mestečka Báčsky
Petrovec v bývalej Juhoslávii. Väčšinou to boli roľníci, baptisti
z tamojších zborov. Ich počet však nepostačoval na pokrytie
ponúkanej pôdy a tak obrátili svoju aktivitu smerom k Čechom,

cca 2000 až
po súčasnosť

Niekoľko českých rodín (pôvodne z Volyne)
migrovalo ďalej do Kanady (a dodnes prejavujú
záujem o našu obec)
Pri vznikajúcich snahách o národný Slovenský
štát boli niektoré české rodiny nútené
migrovať ďalej do českých oblastí, najmä do
okolia severomoravskej obce Vikýřovice
(niektorí sa po druhej svetovej vojne vrátili
späť).
Ďalšia akcia štátu – „Mať volá stratených synov“,
pri ktorej (na základe povojnových medzištátnych
dohôd) migrovali aj do Miloslavova najmä
Slováci z Maďarska a z Juhoslávie.
Pri príležitostných prácach Slovákov zo Srbska
v priľahlých ovocných sadoch sa začala
ďalšia migrácia (aj na územie našej obce).
Obe posledne spomenuté migrácie sú často
odôvodňované blízkosťou jazyka a kultúry,
ale v značnej miere to už boli a sú migrácie
z ekonomických dôvodov.

Nechcel som v tomto príspevku vyvolať nejaké špekulácie
v súvislosti so súčasnou masovou migráciou najmä z vojnou
ovládaných krajín, ako sú Sýria a Irak, ale bol by som rád, aby
sme sa na akékoľvek migrácie snažili pozerať čo najzasvätenejším
pohľadom. Túžim po tom, aby ani na základe situácie v súčasnosti
nevznikali žiadne xenofóbne nálady. Som presvedčený o tom,
že migranti (a nielen do našej obce) nás skutočne obohatili. Iste
by bolo obohacujúce už aj veľké piknikové stretnutie (alebo iný
spôsob stretnutia), kde by migranti z rôznych končín sveta a žijúci
v obci, priniesli svoj kultúrny vklad.
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