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Vážení spoluobčania, milí priatelia,
prichádza túžobne očakávaná jar spolu so svojimi neopakovateľnými krásami, kvitnúcimi kvetmi a prebúdzajúcou
sa prírodou. Jarné slnko vlieva do nás
nový príval energie a mnohí z nás už
začali oduševnene pracovať vo svojich
záhradách alebo si užívajú možnosti
výletov do prírody.
S jarou prichádza aj obdobie veľkonočných sviatkov. I keď sú rôzne ľudové
zvyklosti a obyčaje v našich končinách
už na ústupe, mnohí z nás si pripomínajú a ctia kresťanský odkaz Veľkej
noci. Odkaz, ktorý by mal v našich srdciach zostávať nielen počas veľkonočného obdobia, ale počas celého roka.
Rád by som pri príležitosti nadchádzajúcich veľkonočných sviatkov spätých so zázračným znovuzrodením
prírody len pripomenul, že odkaz Veľkej noci nám v hektickej dobe, ktorú
žijeme, dáva priestor na pozastavenie,
zamyslenie, či rozjímanie o zmysle nášho života, našej úlohe v ňom a predstavuje súčasne nádej pre jeho ďalšie
pokračovanie.

Príjemné prežitie veľkonočných
sviatkov vám všetkým v mene
poslankýň, poslancov obecného
zastupiteľstva a všetkých
zamestnancov obce Miloslavov
želá
		
Milan Baďanský
		
starosta obce
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aktuality
Heslovite zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce

PROJEKTY

•

Projekty obce Miloslavov na roky 2017 – 2018
Obecné zastupiteľstvo v januári tohto roku spolu s obecným úradom zosumarizovalo stav jednotlivých projektov, ktoré boli začaté v uplynulom období
a rozdelilo ich do niekoľkých oblastí s udelením príslušných priorít.
V oblasti dopravy a cestnej infraštruktúry obce je prioritou vybudovanie
parkoviska pre osobné automobily a bicykle pri železničnej zastávke, kde čakáme na vydanie stavebného povolenia a následne sa začne realizovať I.etapa.
Pri tomto projekte sa počíta s poskytnutím dotácie a spolufinancovaním obce.
Z hľadiska bezpečnosti pohybu chodcov sa pripravuje realizácia 5 bezpečných
prechodov s osvetlením, z toho sú tri v miestnej časti Alžbetin Dvor ( prechod
pri základnej škole, materskej škole a autobusovej zastávke )a dve miestnej časti Miloslavov ( prechod pri materskej škole a kultúrnom dome). Momentálne
sa realizovalo zameranie a schválenie zo strany dopravnej polície, pri projekte
bude možné využiť spolufinancovanie z VUC. Z hľadiska cestnej infraštruktúry je niekoľko priorít: rozšírenie Lesnej ulice, dokončenie „nedorobkov“ – t.j.
cca troch úsekov nedokončených cestných úsekov v obci (napr. Južná) a zabezpečenie dohody o vybudovaní Šípkovej ul. a Cintorínskej ul. v miestnej časti
Miloslava. Momentálne prebiehajú prípravné práce spojené so zisťovaním majetkovo-právneho stavu a geometrické zameranie. Veľkým problémom zostáva
riešenie ranných a večerných dopravných kolapsov pri cestovaní do a z Bratislavy. V rámci lepšieho napojenia na Vinohradnícku ulicu obec predstavila Bratislavskému samosprávnemu kraju, dopravnej polícii a ministerstvu vnútra niekoľko možností na riešenie križovatky Dunajská Lužná – Studené-Miloslavov.
Ide o križovatku, ktorá je mimo kataster našej obce, napriek tomu sme dosiahli,
aby bol na BSK schválený zámer kruhového objazdu. Keďže pôjde o dlhý proces,
našli sme podporu na ministerstve vnútra na riešenie svetelnej signalizácie na
križovatke, ktorá by bola funkčná v čase špičky, aj tento zámer sme so žiadosťou o realizáciu postúpili na BSK, ako majiteľa a správcu cesty. BSK vyjadrila
súhlas s navrhovaným riešením s tým, že realizácia svetelného signalizačného
zariadenia nie je v ich kompetencii, ale v kompetencii obce, v ktorej katastri sa
nachádza. BSK je ochotné aktívne participovať na stretnutí, ktoré bude riešiť
dopravnú situáciu na tejto križovatke. V najbližšom období bude obec iniciovať
stretnutie zainteresovaných strán.
Ďalšou veľmi významnou prioritou obce je školstvo, kde je rozpracovaných
niekoľko zámerov v areáli základnej školy a materskej školy v Alžbetinom Dvore.
Zrealizoval sa priestranný altánok na vyučovanie počas letných dní a pre potreby detí v školskom klube a v tomto roku chceme ešte realizovať priestory na
dielenské vyučovanie v základnej škole. Našou veľkou métou je vybudovanie
telocvične v areáli ZŠ a MŠ, ale tento projekt budeme vedieť realizovať len
s pomocou dotácie – resp. z prostriedkov výzvy na tento účel. Zatiaľ pripravujeme podklady a dokumentáciu, aby sme pri vyhlásení výzvy boli pripravení.
Ako dočasné riešenie na cvičenie detí sa navrhuje úprava suterénu materskej
školy, na čo sa pripravuje technické riešenie a rozpočet. V neposlednom rade
treba spomenúť prípravu návrhu nového parkovania pri Základnej škole, kde
je zámer, aby autá neparkovali vnútri na školskom pozemku. K tomu projektu
sa spracúva štúdia, ktorá bude samozrejme podliehať schvaľovaciemu konaniu
zainteresovaných orgánov, vrátane dopravnej polície. Súčasne sa rieši aj parkovanie áut pri MŠ v časti Alžbetin Dvor. Začiatkom roku bol podaný projekt na
viacúčelové ihrisko v areáli školy a čakáme na jeho vyhodnotenie.
V oblasti športu a rekreácie je takisto niekoľko projektov a zámerov, ktoré skvalitnia možnosti rekreačného pohybu obyvateľov našej obce. Zadalo sa
zameranie na dva cyklochodníky v obci – jeden v smere prepojenia oboch častí obce a druhý s podobným zámerom, ale trasovaním okolo kačína smerom
na druhú miestnu časť obce. Pripravuje sa návrh na revitalizáciu areálu RSA
v Alžbetinom Dvore a bol podaný projekt na streetworkové cvičisko na ihrisku
v miestnej časti Miloslava.
V tomto roku sa budeme veľmi intenzívne venovať výstavbe nového zberného dvora, na ktorý sme získali financie z operačného programu životné prostredie. Výstavba nového areálu s vchodom zo zákruty medzi miestnymi časťami obce sa už začína a bude ukončená ešte v tomto roku, takže obec čaká
veľa práce s nielen pri výstavbe, ale aj pri príprave prevádzky nového zberného
dvora.
V rámci ostatných projektov ešte obec počíta s úpravami oplotenia a kolumbáriom na cintorínoch obce a takisto s revitalizáciou pozemku po dočasnom
zbernom dvore pri RSA. Takisto bude potrebné realizovať čiastočné stavebné
úpravy obecného úradu obce, aby reflektoval zvýšené nároky spojené s nárastom počtu obyvateľov.
Podrobnejšie informácie o postupe v jednotlivých projektoch môžu občania
získať zo zápisníc z rokovaní Obecného zastupiteľstva a webovej stránky obce.
Ing. J. Grujbárová, poslankyňa OZ

•
•
•
•
•

Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí 13.12.2016 schválilo rozpočet obce na
rok 2017;
Zmluva s občianskym združením OMAPO ohľadom poskytovania služieb sociálneho taxíka bola predĺžená na rok 2017;
Obec má nového správcu IT siete pre obecný úrad, školy a knižnicu – vo verejnom obstarávaní uspela spoločnosť Emelix, s.r.o., s ktorou bola uzatvorená
zmluva na obdobie troch rokov;
Hlavný kontrolór obce predložil návrh plánu svojej kontrolnej činnosti na rok
2017, ktorý OZ schválilo;
Vzhľadom na naplnenie kapacity ZŠ zastupiteľstvo rozhodlo o zrušení spoločného školského obvodu s obcami Hviezdoslavov a Kvetoslavov k 30.6.2017;
OZ rozhodlo, že pravidelným bodom každého zasadnutia bude informácie
a kontrola projektov obce, s dôrazom na aktuálnu realizáciu projektu Zberného dvora obce.

Novoročný koncert Cigánskych diablov v obci

Tento rok začal v našej obci naozaj slávnostne – novoročným koncertom
slávnych Cigánskych diablov, známych pomaly na celom svete, v sále Kultúrneho
domu v časti Alžbetin Dvor.
Pre obec je cťou, že nás títo umelci poctili svojou prítomnosťou a umožnili
občanom vidieť ich hrať naživo a ponoriť sa do lahodných tónov a ich úžasného
výkonu.
Na koncerte, ktorí pre obec odohrali grátis, zazneli slávne a nestarnúce melódie, rýchlejšie i pomalšie skladby a výkon všetkých umelcov bol nezabudnuteľný.
Dali do toho svoje telo i dušu. Ďakujeme 

Balíkomat Slovenskej pošty už aj v našej obci

Na základe rokovaní medzi starostom obce a Slovenskou poštou ohľadom skvalitnenia služieb doručovania
ponúkla Slovenská pošta našej obci
v prvej fáze umiestnenie balíkomatu,
ktorý umožní občanom vyberať si zásielky v čase, ktorý im najlepšie vyhovuje.
Obec mala záujem o umiestnenie balíkomatov v oboch častiach obce, žiaľ,
v miestnej časti Miloslavov sa zatiaľ nenašlo vhodné miesto, ktoré by splnilo technické požiadavky Slovenskej pošty na jeho inštaláciu.
Prvý balíkomat bude umiestnený pri telekomunikačnej budove neďaleko
obecného úradu v miestnej časti Alžbetin Dvor a jeho inštalácia prebehne ihneď
po schválení zmluvy so Slovenskou poštou na obecnom zastupiteľstve.
Služby balíkomatu budú môcť občania využívať cca od konca apríla tohto
roku, o presnom termíne spustenia tejto služby budeme občanov informovať.

Nové stojany na bicykle

Pred otvorením novej cyklistickej sezóny inštaloval obecný úrad 6 nových stojanov na bicykle do areálu Rekreačno-športového centra a 5 stojanov do areálu základnej školy – celkom 55 “parkovacích“ miest pre bicykle.

Kalendár pripravovaných podujatí v obci:

15.04.2017 Otvorenie sezóny prevádzky Remeselného dvora v obci
22.04.2017 Stolnotenisový turnaj v Kultúrnom dome Miloslavov
29.04.2017 Šachový turnaj v Komunitnom centre, Čerešňová ulica v časti
Alžbetin Dvor
30.04.2017 Stavanie „Mája“ v časti Miloslavov aj v časti Alžbetin Dvor
12.05.2017 Deň matiek v Kultúrnom dome Alžbetin Dvor
03.06.2017 MDD v Rekreačno-športovom centre v časti Alžbetin Dvor
26.08.2017 Deň obce Miloslavov
Podrobnejšie informácie k jednotlivým podujatiam budú zverejnené na web
stránke obce www.miloslavov.sk

optický internet

Slovak Telekom prostredníctvom svojho zmluvného partnera – spoločnosti NEVITEL, a.s. pristúpil k zavádzaniu vysokorýchlostného internetu pomocou optickej siete FTTH ( fiber to the home – optické vlákno
až do domu ) v našej obci. Práce začali začiatkom tohto roku a spoločnosť ich plánuje ukončiť do leta. Jednotlivé optické účastnícke krabice sa
umiestňujú na stĺpiky na vonkajšej hranici medzi pozemkami rodinných
domov pri plote, odkiaľ sa pripoja na optickú sieť jednotlivé domy. Projekt sa realizuje postupne po jednotlivých uliciach na základe povolenia
na rozkopávky od obce.
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duchovné slovo

Kríž a Vzkriesenie
Milí čitatelia,
už zopár rokov máme možnosť aj duchovní z cirkevných zborov, ktoré sa nachádzajú
v Dunajskej Lužnej, prihovoriť sa k obyvateľom
našej obce prostredníctvom miestneho spravodajcu. A sme radi, že je to aj pre obce v okolí
Dunajskej Lužnej, ktoré patria ako fílie do našich cirkevných zborov. Obvykle je to pri výročných kresťanských slávnostiach. V tomto roku
pred Veľkou nocou sa k Vám prihováram so
zvesťou, ktorá potvrdzuje kresťanské vyznanie
v Kréde. Slová Viery všeobecnej kresťanskej potvrdzujú v akého Boha veria kresťania. Veríme
v Boha, o ktorom svedčí Biblia pre nás Písmo
sväté. Aj sám veľký apoštol Pavel napísal svedectvo kresťanom do Korintu o Kristovej smrti
a Jeho slávnom vzkriesení. Kristovo utrpenie,
smrť a vzkriesenie, to je naše vykúpenie, naša
záchrana. Mnohí v meste Korinte mali pochybnosti práve o zmŕtvychvstaní. Tak je tomu podnes. Veľkonočné slávnosti sú najstaršie kresťanské sviatky v cirkvi, ktoré nám ohlasujú práve
túto skutočnosť, lebo bez viery vo vzkriesenie
bola by zbytočná naša, čo ako veľká, viera. Keď
píšem tieto slová, mám nádej, že podaktorých
z Vás oslovím, povzbudím, alebo aspoň posilním vo viere vo vzkriesenie. Kto si otvorí Bibliu v časti Nová zmluva, dozvie sa zo všetkých
štyroch evanjelií veľmi podrobne o ukrižovaní,
smrti a pohrebe Pána Ježiša. V krajinách s kresťanskou kultúrou azda všetci ľudia vedia, že Ježiš
Kristus zomrel na kríži. Vedia to aj tí, ktorí stoja
vedome mimo cirkvi. Ukrižovanie ako spôsob
popravy zaviedli v Palestíne Rimania. Koho vtedy ukrižovali, vždy išlo o veľmi potupnú smrť.
V Starej zmluve poznali popravu, a to ukameňovaním. Nie je poprava ako poprava. Rimania poznali aj popravu sťatím. No najpotupnejšia bola
smrť ukrižovaním. Odsúdenci si museli sami
niesť kríž na popravisko. Poprava bola verejná
a zvedavci sa mohli odsúdencom posmievať.
V deň Kristovej popravy sa všetci z učeníci zo
strachu rozpŕchli, a pod krížom zostal iba najmladší učeník Ján, matka Ježišova a zopár žien.
Pán Ježiš veľakrát povedal svojim učeníkom, že
tí, ktorí Ho chcú nasledovať, musia niesť svoj
vlastný kríž, a to až po takú mieru, že musia
byť pripravení aj na potupnú smrť. Preto v čase
pred Veľkou nocou je pohľad kresťanov viac
upretý na kríž Kristov ako inokedy. Ten pohľad
nám poskytuje aj túto otázku: Na akú obeť sme
pripravení kvôli Kristovi? Mali by sme vedieť,
že Kristova smrť z nás sníma zlorečenie, lebo
On zomrel pre naše hriechy. A preto, že Kristus
zomrel na kríži, a nie iným spôsobom, si môžeme byť istí, že sme oslobodení od kliatby, zlorečenia a trestu, ktoré mali zasiahnuť nás. Túto
pravdu z Písma svätého treba prijať osobne.
Kristova smrť bola skutočná, nebola to zdanlivá
smrť, lebo Rimania vykonávali popravy podľa
presných a prísnych predpisov. Pri poprave sa
úradne konštatovalo, že nastala smrť odsúdeného. Evanjelista Marek (15, 42-45) opisuje, že
ani Pilát Pontský nepovolil Jozefovi z Arimathie
pochovať Ježišovo telo prv, než sa presvedčil, že
Ježiš je mŕtvy. A tak vyznávame, že len zo skutočnej smrti je možné skutočné vzkriesenie. Aj

my raz keď zomrieme, pôjdeme nie do neznáma, ale tam, kde už Ježiš Kristus bol pred nami.
I keď sa každý človek obáva smrti, veriaci v Krista sa jej báť nemáme, lebo sme cez Krst svätý
s Kristom spojení, aby sme naveky s Ním mohli
žiť, a to v novote života. Kristus sa za nás obetoval, v Ňom nám Boh pripravil vykúpenie. Je
dnes akousi samozrejmosťou, že sa ľudia bežne
vyhýbajú obeti, kde sa len dá. Ale sú ešte ľudia, ktorí sa dokážu obetovať, hoci ich sekulárny svet pokladá za čudákov. Keď sa obetujeme
aj pre malé veci, pamätajme, že Kristus Pán sa
za nás obetoval z lásky. Apoštolovia podávali
svedectvá verne podľa Písiem. Ide o svedectvo
tých, ktorí s Kristom chodili, Jeho sa dotýkali
aj Ho počúvali. I napriek zlyhaniu učeníkov bol
Ježiš Kristus pochovaný. Boh k tomu povolal Jozefa z Arimathie a Nikodéma. Obaja mali zaiste
veľkú odvahu, keď sa opovážili predstúpiť pred
Pontského Piláta a požiadali o povolenie dôstojne pochovať toho Ježiša, ktorý bol popravený
ako zločinec. Keď v čase pred Veľkou nocou
myslíme na trpiaceho Krista Pána, položme si
otázku: „Dokážeme byť verní Kristovi aj vtedy,
keď sa nám zdá, že všetkému je koniec?“
Pousilujme sa, milí priatelia, byť verní, lebo
je to prospešné pre každé spoločenstvo a milé
aj vzácne je to v Božích očiach, lebo Boh pripravil vykúpenie v Ježišovi Kristovi aj pre nás.
Kristovo dielo sa ale ukrižovaním, smrťou
a pochovaním nekončí. Po Veľkom Piatku nasleduje slávna nedeľa Vzkriesenia. A práve to
Kristovo vzkriesenie je pevným základom našej
kresťanskej viery. Vzkriesenie mení kríž na znamenie víťazstva a časnú smrť mení na spánok,
po ktorom nastáva prebudenie. Božie slovo
o tom svedčí, dôverujme mu!
Prijmite toto moje posolstvo osobne, lebo
čím vernejšie žijeme z viery vo Vzkrieseného
Pána, tým sa nám ľahšie nesú životné bremená,
ktorých nikto z nás nie je ušetrený. Kristov kríž
zostal po vzkriesení bez tela. Vzkriesený Pán je
oslávený ! To je naša nádej veľkonočná, že aj my
budeme vzkriesení s Ním.
Mgr. Elena Ružeková, evanjelická farárka

Bohoslužby v Evanjelickom
chráme v Dunajskej Lužnej:
09.apríl 2017
Nedeľa Kvetná – Palmarum
s Večerou Pánovou

10:00 hod.

13.apríl 2017
Zelený Štvrtok – večiereň

17:30 hod.

14.apríl 2017
Veľký Piatok – Večera Pánova
14.apríl 2017
Veľký Piatok – čítajú sa sv. Pašie

08:00 hod.
10:00 hod.

16.apríl 2017
Veľkonočná nedeľa
– vystúpi aj spevokol

10:00 hod.

17.apríl 2017
Veľkonočný pondelok
s Večerou Pánovou

10:00 hod.

Bohoslužby v Kostole Božieho
milosrdenstva v Miloslavove:
09.apríl 2017:
Kvetná nedeľa,
požehnanie palmových ratolestí
– omša 10:30 hod.
13.apríl 2017:
Zelený štvrtok Pánovej večere
– omša 19:00 hod.
14.apríl 2017:
Veľký piatok Pánovho utrpenia
Pobožnosť Krížovej cesty 10:00 hod.
Liturgia oslávenia utrpenia a smrti Pána
15:00 hod.
15.apríl 2017:
Veľkonočná vigília s procesiou 20:00 hod.
Boží hrob 09:00 – 17:00 hod.
16.apríl 2017:
Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania
Omša s požehnaním veľkonočných jedál
10:30 hod.
17.apríl 2017:
Veľkonočný pondelok – omša 10:30 hod.
Sviatosť zmierenia – predveľkonočná spoveď
07.04.2017 piatok 17:00 - 18:00 hod.
09.04.2017 nedeľa 14:00 - 18:00 hod.

Bohoslužby v modlitebni
Bratskej jednoty baptistov
v miestnej časti Miloslavov:
14.apríl 2017:
Veľký Piatok – Bohoslužby 17:00 hod.
16.apríl 2017:
Veľkonočná nedeľa – Bohoslužby 09:45 hod.
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základná škola a materská škola

Informácie zo základnej školy
Naša základná škola má za sebou už 7 mesiacov prevádzky v novej budove
a aj po prvýkrát s dvomi triedami 5. ročníka. Školu sme dozariaďovali školským
nábytkom, šatňovými skrinkami, ďalšími interaktívnymi tabuľami, vybudovala
sa nová učebňa informatiky, nakúpilo sa veľa učebných pomôcok, a to vďaka
zriaďovateľovi, ale i pomoci rodičov.
Tento školský rok je „Rok čitateľskej gramotnosti“ Čítaniu sa venujeme naozaj intenzívne. Doplnili sme školskú knižnicu rôznymi titulmi pre deti, zriadili
sme čitáreň pre žiakov v novej budove, kde sme organizovali aj zbierku kníh.
Zapojili sme sa do projektu Medzinárodný deň školských knižníc a Záložka do
knihy. Viackrát do roka organizujeme výstavku kníh spojenú s predajom. Snažíme sa s deťmi veľa čítať, robíme projekty o prečítaných dielach, organizujeme
súťaže v prednese poézie a prózy, ale predovšetkým chceme u detí vzbudiť znova záujem o čítanie a o knihy. K tomu však nevyhnutne potrebujeme podporu
a spoluprácu rodičov.
Pre našich piatakov bol výnimočný prvý polrok aj v tom, že po prvýkrát sme
sa zúčastnili celoslovenského testovania zo slovenského jazyka a matematiky.
Výsledky tohto testovania sú pre nás povzbudzujúce, sme na správnej ceste.
Radi by sme všetkých obyvateľov obce o nich bližšie informovali:
Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl (Testovanie
5-2016) sa uskutočnilo 23. novembra 2016 na 1 485 základných školách. Z našej základnej školy (ZŠ Miloslavov) sa zúčastnilo testovania 38 žiakov, z toho
štyria žiaci so zdravotným znevýhodnením. Žiaci boli testovaní z matematiky
a zo slovenského jazyka a literatúry.
Priemerná úspešnosť žiakov
Celoslovenská
Štátne školy
Neplnoorganizované školy – SR
5. roč. ZŠ Miloslavov
Absolventi 1.st. ZŠ Miloslavov

Matematika
62,3%
61,3%
52,2%
72%
78%

Slovenský jazyk a literatúra
63.1%
62,6%
55,5%
67,7%
73,2%

Vyhodnotenie:
Priemerná úspešnosť testu z matematiky žiakov 5.ročníka ZŠ Miloslavov
(38 žiakov) je o 19,8% vyššia a žiakov, ktorí absolvovali aj 1.stupeň na ZŠ Alžbetin Dvor (23 žiakov) až o 25,8% vyššia v porovnaní s priemernou úspešnosťou
žiakov, ktorí absolvovali 1.stupeň ZŠ na neplnoorganizovaných školách.
Priemerná úspešnosť testu zo slovenského jazyka a literatúry žiakov 5.ročníka ZŠ Miloslavov (38 žiakov) je o 12,2% vyššia a žiakov, ktorí absolvovali aj
1.stupeň v ZŠ Miloslavov (23 žiakov) až o 17,7% vyššia v porovnaní s priemernou úspešnosťou žiakov, ktorí absolvovali 1.stupeň na neplnoorganizovaných
školách.
Okrem toho sa naša škola veľmi aktívne zapája do rôznych súťaží. Tešíme sa
aj z prvých úspechov v rámci okresu a kraja:
Geografická olympiáda – okresné kolo:
Samuel Beňo, 5.A – 1. miesto
Paulína Lacková, 5.A – 4. miesto
Adam Macura, 5.A. – 8. miesto
Matematická olympiáda – okresné kolo:
Jakub Krivošík, 5.A – 2. miesto
Olympiáda anglického jazyka – okresné kolo:
Michal Dirga, 5.B – 2. miesto
Technická olympiáda – okresné kolo
Martin Muráň, 5.A. – 1. miesto
Technická olympiáda – krajské kolo
Martin Muráň, 5.A – 4. miesto
Súťaž v prednese povestí – okresné kolo „Šaliansky Maťko“
Katarína Strešňáková, 4.B – 2. miesto
Paulína Štugelová, 3.B – 3. miesto
Matematická súťaž Pytagoriáda –do okresného kola postúpilo 8 žiakov – Paulína Štugelová, Slávka Činčuráková, Ela Macejková, Oliver Kušnír, Nina Gešová,
Jakub Krivošík, Paulína Lacková, Adam Macura.
Na 2. mieste sa umiestnil Adam Macura 5.A a na 4. mieste Jakub Krivošík 5.A
vo svojej kategórií.
Prednes poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín – do okresného kola postúpili 4
žiaci – Michal Dirga, Katarína Strešňáková, Paulína Štugelová a Karolína Kalúsová. Výsledky ešte nie sú známe.

Okrem súťaží škola zorganizovala aj veľa ďalších podujatí. Po
prvýkrát sme realizovali veľmi úspešnú imatrikuláciu prvákov a zaviedli sme tak svoju novú školskú tradíciu, v ktorej chceme pokračovať. Organizovali sme zimnú školu v prírode spojenú s lyžiarskym
výcvikom v Jasenskej doline. Pre deti ŠKD sa organizoval karneval
a kurz korčuľovania v Hamuliakove.
Zdokonaľujeme sa aj v konverzácií v anglickom jazyku. Vo februári boli u nás v rámci projektu AISSEC dve lektorky, jedna z Lotyšska
a druhá z Malajzie a v máji pripravujeme ďalší projektový týždeň
s anglickými lektormi.
Pre všetky mamičky veľmi radi pripravujeme akadémiu ku Dňu
matiek a po 4. krát aj úspešný projektový týždeň „Otec, mama,
vyskúšaj si byť hodinu učiteľom“. Čaká nás aj tradične letná škola
v prírode, od 19.júna do 23. júna, ktorej sa zúčastní asi 80 % žiakov
školy. Bližšie informácie aj s fotogalériou o všetkých akciách sú na
našej web stránke.
Vaša škola a PaedDr. Alena Jančeková, riaditeľka

NOVINKY z materskej školy
Fašiangové obdobie v našej materskej škole prebiehalo vo veselej nálade. Fidlikanti – hudobníci, ktorí pôsobia v SĽUK-u, predstavili deťom ľudové
pesničky, hudobné nástroje a oboznámili deti s ľudovou tradíciou. V tomto
období nechýbal ani karneval, na ktorom sa deti predviedli v maskách od
výmyslu sveta. Pani kuchárky nám v ten deň pripravili chutné fašiangové
šišky. Z divadelných predstavení sme videli Kocúra v čižmách a prvýkrát sme
navštívili aj sférické kino. Bol to naozajstný zážitok pre všetky deti.
Tradične sa venujeme aj environmentálnej výchove, kde deťom formou
prednášky a názornej ukážky živých zvierat boli predstavené poľné, lesné
a vodné zvieratká. V marci prebehla v našej škôlke akcia Týždeň hlasného čítania v spolupráci s rodičmi a keďže je marec symbolicky venovaný knihám,
v škôlke sa uskutočnila zbierka detských kníh, ktoré boli venované deťom
z našej materskej školy.
Do konca školského roka na deti čaká ešte veľmi veľa aktivít: predškoláci
navštívia Základnú školu v Alžbetinom Dvore, pôjdu na výlet do Bratislavy
(akcia Moje mesto a návšteva dopravného ihriska), plánované sú bábkové
predstavenia, výchovný koncert, koníky, Deň detí, akcia s rodičmi – Deň rodiny, všetky deti pôjdu na jednodňový výlet, rozlúčka s predškolákmi a iné.
Deti sa naozaj majú na čo tešiť.
Zápis do Materskej školy na rok 2017/2018 sa uskutoční v dňoch od
2.5.2017 do 9.5.2017.
Písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie je možné doručiť :
• osobne do podateľne Obecného úradu Miloslavov (v stránkových hodinách)
• poštou
• e-mailom (podatelna@miloslavov.sk).
Spolu so žiadosťou je potrebné predložiť potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj
údaj o povinnom očkovaní (ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného
zariadenia výchovného poradenstva a prevencie). Prihlášku si rodič môže
vyzdvihnúť v MŠ, alebo nájsť na webovej stránke MŠ.
Jasmina Nasariková, riaditeľka
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Miestna organizácia Jednoty dôchodcov a jej činnosť
„Zmena je život“ tohto hesla sa držia naši
členovia a aktívne sa zapájajú do akcií organizovanými výborom miestnej organizácie.
Rok 2017 sme začali hodnotiacou výročnou členskou schôdzou, na ktorej sme bilancovali rok 2016 a splnenie naplánovaných
akcií.
Vo februári sme sa stretli na fašiangovom
posedení pri šiškách a družnej debate. Šišky
pražili ochotné členky organizácie a servírkami boli členky výboru.
Aj seniori chcú kráčať s dobou a rozširovať svoje znalosti. V marci začal v klubovni
Komunitného centra počítačový kurz pre začiatočníkov a pokročilých pod vedením lektorov – RNDr. Hubceovej a RNDr. Vávrovej.
Aj tento rok sa snažíme získať 2% z daní
od ochotných darcov. Príjem, ktorý sme mali
zo zberu železného šrotu už nie je zaujímavý,
pretože zberné suroviny, ktoré ešte zostali,
platia len 7 centov za kg šrotu.
Žijeme aj kultúrou - 22.3.2017 sme navštívili v SND predstavenie „ Je úžasná“ v hlavnej úlohe s Kamilou Magálovou.
Upozorniť na zraniteľnosť nás, seniorov
a spôsob a možnosť ochrany pred podvodníkmi nám sprostredkovali príslušníci policajného zboru a odpovedali na otázky zúčastnených.

8. apríla 2017 sa koná
v Komunitnom centre III. ročník šachového turnaja o putovný pohár starostu obce
v dvoch kategóriách – juniori
a seniori. Očakávame účasť
aktívnych hráčov v oboch kategóriách.
Vyzývame každého, komu
leží na srdci aspoň trochu
vzhľad našej obce, aby sa zapojil do jarného upratovania.
Každoročne sa členovia našej
organizácie aj napriek vyššiemu veku do tejto akcie zapájajú, ale očakáva sa vyššia účasť mladšej generácie.
Chystáme sa aj na výstavu kvetov „Flóra Bratislava“, na ktorú prepláca naša organizácia
svojim členom vstupenky a tak motivuje ich záujem o túto akciu.
V máji budeme organizovať zájazd „ Poznávame Slovensko“ na Záhorie, kde na záver navštívime družobnú organizáciu MO JDS Šaštín - Stráže. Pri družnom posedení a speve príjemne
zakončíme pekný deň plný zážitkov.
V spolupráci s Úniou žien Miloslavov v máji uskutočníme aj športové popoludnie – cyklotúru po hrádzi do Hamuliakova. Je to vždy pekná akcia, ktorá sa pravidelne opakuje už viac
rokov.
V júni využijeme pohodlný vláčik „Regiojet“ a pôjdeme sa zregenerovať do termálneho
kúpaliska v Dunajskej Strede.
Členovia MO JDS sa pravidelne zúčastňujú podujatí, ktoré organizujeme a žijú plnohodnotný život v spoločnosti rovnako duchom mladých ľudí aj napriek krížikom, ktoré na svojich
pleciach nosia.
Eleonóra Strnisková, podpredsedníčka MO JDS

Únia žien Miloslavov
– život žien v organizácii

Na výročnej členskej schôdzi Únie žien
v našej obci dňa 11.3.2016 sme si zvolili 9 členný výbor a novú predsedníčku, ktorou sa stala
Alena Uhrová. Už tradične sme výročnú členskú schôdzu spojili s oslavou Medzinárodného
dňa žien, na ktorej spevokol Radosť so svojim
programom spríjemnil spoločné posedenie
prítomným členkám. Každý rok pri tejto príležitosti zablahoželáme členkám, ktoré v danom
roku oslávili okrúhle životné jubileá 60, 70 a 80
rokov života. Ako sa na správny Medzinárodný
deň žien patrí, pán starosta nás vždy na záver
poteší aj kvietkom.
Únia žien mala v roku 2016 celkom 108
členiek, z toho niektoré členky vstúpili do organizácie ešte v roku 1969. Radosť máme aj
z každej novej členky, ktorá sa k nám pridá.
Únia žien spolupracuje aj s Jednotou dôchodcov Slovenska a spoločne organizujeme
dvakrát do roka cyklotúru z Miloslavova do
Hamuliakova. V cieli cyklotúry, pri rieke Dunaj,
si účastníci pochutnajú na pečených rybičkách
a iných dobrotách. 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 účastníkmi. Keďže nám minulý
rok prialo aj počasie, atmosfére bola výborná
a všetci sme psychicky a fyzicky pookriali.

Počas
dlhoročnej
existencie organizácie
sme ani raz nevynechali
organizovanie dvojdňového výletu za pamiatkami a krásami Slovenska, vždy v mesiaci jún.
Minulý rok sme navštívili
okolie Martina s ubytovaním v penzióne Turčiansky dvor. Večer sme
strávili vo veselej nálade pri opekaní slaninky,
špekáčkov a s bohatými zážitkami na predchádzajúce výlety. V nedeľu sme trávili pekný čas
v akvaparku Turčianske Teplice, kde si účastníčky mohli vybrať, či budú tráviť deň plávaním, opaľovaním či relaxovať pri masáži. Tento
rok sa chystáme do Vysokých Tatier.
Tradične poriadame výlet na termálne
kúpalisko pre deti a vnúčatá našich členiek
v rámci osláv Medzinárodného dňa detí. Minulý rok sme strávili príjemný deň na termálnom
kúpalisku Veľký Meder, kde si každý mohol
vybrať s bohatého programu. Počasie nás ani
tentokrát nesklamalo a tak sme strávili príjemný oddychový deň s priateľmi a naše deti
načerpali nové sily do nového školského roku.
Do našich plánovaných aktivít máme zaradené aj návštevy divadelných predstavení.
Na tento rok máme už naplánovanú návštevu
predstavenia v Slovenskom národnom divadle

„Zmierenie alebo dobrodružstvo pri obžinkoch“, na ktoré sa už veľmi tešíme.
Na rok 2017 máme naplánované tieto akcie:
30.4. Zmierenie – divadelné predstavenie SND
24.6. a 25.6. Výlet do Vysokých Tatier
10.9. Cyklotúra
15.9. Veľký Meder – kúpalisko
Každý posledný piatok v mesiaci sa stretávame v čase od 18,00 hod. v Komunitnom
centre v Alžbetinom Dvore. Tieto stretnutia
bývajú príjemné, lebo sa pri káve porozprávame a tak unikneme z každodenných domácich
starostí a povinností.
Naša organizácia s radosťou prijme do svojich radov ženy všetkých vekových kategórií,
ktoré by priniesli do nášho spoločenského života nové názory, nápady a podnety na vylepšenie našej práce.
Výbor Únie žien Miloslavov
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Ponuka aktivít Rodinného centra ALŽBETKA

Rodinné centrum ALŽBETKA v Alžbetinom Dvore bolo slávnostne otvorené 9.9.2009
a svoju činnosť vykonáva v Komunitnom centre obce. Našim cieľom je pomôcť rodičom
(predovšetkým mamičkám) na rodičovskej dovolenke a ponúknuť im relax, oddych i
možnosť aktívne sa zapájať do rôznych činností RC a tým sa realizovať. Umožniť rodičom
s deťmi vyjsť z izolácie, pomôcť im začleniť sa do komunity. Organizovať aktivity pre potrebu rodičov vzdelávať sa a dozvedieť sa niečo nové. Posilňovať rolu rodiny a rodičovskej
výchovy.
Medzi naše pravidelné aktivity patri hernička, ktorá je otvorená v utorky a štvrtky
medzi 9.30 a 11.30. Štvrtky sú venované väčšinou tvorivým dielňam. Naša členka Peťa
vedie v centre hodiny baletu pre škôlkárov a školákov. Plánujeme otvoriť aj hodiny jogy
pre mamičky a pre tehotné ženy.
Tento rok sme vo februári organizovali karneval, ktorého sa zúčastnilo cca 30
detí spolu s rodičmi. Okrem kúzelníka a balónikára v jednej osobe, nechýbalo chutné
občerstvenie pripravené našimi členkami, maľovanie na tvár, či sladká odmena pre každé
dieťa. Získali sme sponzorské dary od spoločnosti Dobré jablka z Dunajskej Lužnej a od
detského zábavného centra Bupi.
Príležitostne organizujeme aj sobotňajšie tvorivé popoludnia pre mamičky (výroba
vianočného venca, kurz šitia). V rámci herničiek si príležitostne pozývame hostí, zatiaľ u
nás boli osobný tréner Tomáš Pošvanc, Mudr. Peter Lipovský, pani logopedička či odborníčky na krásu. Plánujeme prednášku o správnom používaní, uchovávaní liekov, liekov
pre deti a v období tehotenstva a dojčenia.
Každoročne sa zúčastňujeme na akciách organizovaných obcou, či už sú to Veľkonočné trhy, Deň detí alebo Vianočné trhy.
Našimi dobrovoľníčkami sú momentálne Lea, Silvia, Majka, Barbora, Janka a Katka.
Veľmi rady medzi seba príjmeme ďalšie ochotné mamičky, ktoré by nám pomáhali s prevádzkou centra.
Takisto sa tešíme z každej novej mamičky a dieťatka, ktoré si k nám nájdu cestu. Ak
chcete byt pravidelne informovaní o našich aktivitách, informácie nájdete na nasej FB
stránke https://www.facebook.com/groups/rcalzbetka/
Katarína Horváthová

Umenie pre deti v našej obci
Agentúru Dell´arte – Umenie pre deti sme založili v prvom rade pre deti, ktoré majú
záujem o kreatívne umelecké aktivity. Na
začiatku sme boli dve lektorky so záujmom
venovať sa deťom, teraz nás je trošku viac,
máme lektorov na hudobné kurzy, divadlo, výtvarné, či tanečné kurzy.
V obci Miloslavov sa ako prvý uviedol divadelný krúžok, ktorý už tretí rok pokračuje
v KD Alžbetin dvor. S deťmi si prechádzame
rôzne divadelné techniky, cvičenia, musia veľa pracovať so svojou fantáziou a vytvoriť na záver malé divadelné predstavenie.
V priestoroch Komunitného centra organizujeme hudobné kurzy pre
deti. Tento rok sme otvorili hru na klavír a hru na gitaru - tešíme sa záujmu
detí, ale aj dospelých. Deti majú individuálne lekcie s odborným lektorom
a tiež kolektívnu hodinu teórie, kde sa učia základy hudby.
Takisto realizujeme úspešné výtvarné tvorivé kurzy, kde sa deti naučia
rôzne, aj netradičné, výtvarné techniky a odmenou pre nich je, že si odnesú z hodín svoje vlastnoručne vyrobené výrobky: kašírované masky, či
črepník s vlastnou servítkovou technikou...
Veľmi radi by sme ešte spomenuli naše letné umelecké tábory, na ktoré sa celý rok tešíme aj my, aj deti. Letné tábory organizujeme už tretí rok,
prvý rok sme mali tému Cesta okolo sveta a prechádzali sme rôznymi krajinami, minulý rok bola hlavná téma Z rozprávky do rozprávky a tento rok
sme si pripravili pre deti Exotický letný tábor. Celý tábor bude gestorovať
pán Lupa, ktorý bude deti sprevádzať rôznymi exotickými krajinami. Program každého dňa bude rozdelený a budeme sa venovať rôznym aktivitám:
napr. ráno divadelná hodinka – témy a cvičenia k danej téme, hodinka spevu – základy spevu a spoločná tvorba atmosfér, tanečná hodinka – rozcvička a základné kroky ku choreografii, poobede tvorivá hodinka – výroba,
tvorba masiek, rekvizít, bábok, vlastná tvorba, tanečná hodina – opakovanie krokov, tvorba choreografie, hravá hodinka- kolektívne hry a ešte veľa
iných aktivít. Aj tento rok sa na deti veľmi tešíme a veríme, že si užijeme
spolu veľa zábavy.
Mária Hajšel, Dell´arte

Aktivity pre deti a mládež
vo filiálke Miloslavov
Už od vysvätenia Kostola Božieho milosrdenstva dňa 19. apríla 1998 bol záujem venovať viac pozornosti deťom a mládeži
v obci. Vzhľadom na nárast počtu detí a mládeže v našej obci sa
táto požiadavka stala veľmi aktuálnou a začalo sa preto s rôznymi aktivitami, zameranými na podchytenie detí a ich duchovnú
prípravu. Začali sme pripravovať sv. omše pre deti (1. nedeľa
v mesiaci o 10:30 hod.) a potom sme pokračovali aj sv. omšami
pre mládež (4. nedeľa v mesiaci o 10:30 hod.) spolu s večernou nedeľnou mládežníckou adoráciou o 18:00 hod. Deti majú
na „svojich“ sv. omšiach priblížené Božie slovo detskou formou
(napr. aj scénkami), aby ho dokázali lepšie pochopiť. Omše hudobne sprevádza detský a mládežnícky zbor.
Následne sme začali s organizáciou detských „stretiek“,
ktoré sú určené pre deti vo veku od 4 do 11 rokov a konajú
sa v každú sobotu od 09:00 hod. do 10:30 hod. v pastoračnej
miestnosti pri kostole. Na detských stretkách majú deti krátku
katechézu, vyrábajú niečo kreatívne, hrajú sa rôzne hry, zažijú
veľa zábavy a popritom získavajú kresťanské morálne zásady do
života. Mládež máva tiež svoje „stretká“, vždy v štvrtok a vedie
ich dominikán páter Matej. Z iniciatívy miništranta Frederika
Hudáča vznikla aj myšlienka stretnutí miništrantov kostola, ktorí sa stretávajú v nedeľu o 14:00 hod. v pastoračnej miestnosti
a vedie ich duchovne páter Stanislav.
Radi by sme pozvali deti aj mládež v našej obci, aby prišli na
naše „stretká“ a zúčastňovali sa i ďalších aktivít, ktoré robíme.
Takisto sú vítaní všetci, ktorí radi spievajú, prípadne hrajú na
hudobných nástrojoch, aby sa k nám pridali.
Pavla Krnáčová
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no, čo jeme a pijeme, ako nám nie je jedno,
čo dýchame – tak by nám nemalo byť jedno,
čo sa deje s produktmi nášho konzumného
spôsobu života. Ukazuje to našu mieru civilizovanosti a zodpovednosti k druhým ľuďom,
súčasníkom aj naším potomkom. Lebo napríklad na sklenenom črepe, ktorý my vyhodíme, si ľahko môže v budúcnosti rozrezať
nohu náš vnuk.
Druhá stránka je, že to bolí aj našu peňaženku, lebo všetky náklady, spojené so zlo-

Odpad náš každodenný...
Každý z nás denne produkuje množstvo
odpadu. So zvyšovaním civilizačnej úrovne
spoločnosti toto množstvo stále narastá. Ak
by sme s tým nič neurobili, naša Zem sa za
chvíľku stane neobývateľnou. Čas rozkladu
jednotlivých substancií vo voľnej prírode je
rôzny. V tomto článku sa pozrieme na to,
ako sa vie príroda popasovať s niektorými
druhmi odpadu. Jediná cesta, ako sa ľudstvo
môže so záplavou hmoty, ktorú nazývame
odpadom, vysporiadať, je dôsledná separácia (oddelenie jednotlivých druhov odpadu)
a následná recyklácia (spätné využitie mate-

riálov). Nemôže nám byť jedno, čo sa stane
s tým, čo „produkujeme“ každý deň!! Veď
obaly, kuchynský odpad, staré veci, stavebný
odpad – proste všetko je zdrojom cenných
surovín, z ktorých sa dajú vyrobiť nové veci,
častokrát s menšími nákladmi na energiu.
Legislatívny tlak, aby obce zabezpečovali se-

Pêle-mêle o odpadoch
Viete, že...
• už zo 30 ks PET fliaš je možné vyrobiť
jednu flísovú bundu?

paráciu a odvoz čoraz väčšieho počtu druhov
domácich odpadov, nie je nejakým nezmyselným výmyslom európskych byrokratov –
je to nutnosť, ku ktorej by nás skôr či neskôr
pritlačila realita života. A veru, čo sa týka recyklácie odpadov je Slovenská republika na
chvoste krajín EÚ – recyklujeme slabých 12%
komunálnych odpadov, v protiklade Dánska,
kde sa vyše 80% odpadu domácností ocitne
inde ako na skládkach!!

Áno, je to nepríjemné, lebo si to od nás
žiada disciplínu a zmenu zaužívaných návykov. Iste je najjednoduchšie hodiť všetko do
jedného koša a plastové vrecko s odpadom
potom v papučiach vyhodiť do jedného odpadového kontajnera pri dome... Zíde z očí,
zíde z mysle... Avšak tak, ako nám nie je jed-

ných potravín u nich končí v koši....
• Rusi sa riadia poverou, že nesmú vynášať
odpad z domu po západe slnka?

• zo všetkých hlavných miest Európy sa
najviac triedi odpad v Ľubľane v Slovinsku?

• najlepší projekt domáceho kompostovania na Slovensku „OZ Kompostujme“
založil 20-ročný chalan zo Žiliny Michal
Vavrík?

• zo všetkých krajín Európy najviac plytvajú potravinami Briti? Až 50% zakúpe-

• kávovou usadeninou môžete výborne
vyčistiť zaschnutý riad alebo horúcim

žitou cestou triedenia a organizovania zvozu
odpadov v konečnom dôsledku zaplatíme aj
tak my – priamo či nepriamo. Naša obec vybuduje v dohľadnej dobe nový zberný dvor,
ktorý dosť zjednoduší patálie spojené s triedením, ale aj odvozom odpadu. Patríme medzi dve obce v Bratislavskom kraji, ktorým sa
podarilo získať na nový Zberný dvor aj príspevok z fondov EÚ.
Nové prísnejšie predpisy budú zároveň
vyžadovať od občanov aj troška viac ohľaduplnosti a angažovanosti. Nezjednodušovať si
veci a nehádzať odpad na miesto, kam nepatrí. Pomôcť obecnému úradu, aby vedel
kontrolovať a postihovať pôvodcov nelegálnych skládok, nedisciplinovaných ľudí, ktorí
napríklad do kontajnerov na sklo hodia aj
plastový obal, celé kompóty alebo elektrické
žiarivky. Proste poriadok v tejto oblasti sa dá
dosiahnuť iba vtedy, keď sa to stane vecou
nás všetkých. A nejde o žiadnu malichernosť,
pretože ide o krajinu, v ktorej žijeme, ide
o našu budúcnosť.
Ing. Pavol Karaba, poslanec OZ

roztokom dlhodobo odplašiť slimákov,
ktorí tak devastujú naše záhrady?
• 100% kartónových obalov a 90% novín
sa vyrába z recyklovaného papiera?
• zo 670 vyzbieraných a recyklovaných
hliníkových plechoviek môže byť jeden
bicykel?
• zo 150 vyzbieraných plastových fliaš
môže byť jeden koberec?
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Čo nás páli ........ v oblasti odpadov
Novela zákona o odpadoch z minulého roku a nadväzné vykonávacie
vyhlášky MŽP SR úplne zmenili systém zberu, triedenia a odvozu odpadov a jeho zneškodnenia. Prioritou sa stalo zhodnotenie odpadu na úkor
jeho skládkovania. Cieľ je samozrejme chvályhodný, veď nikto z nás nechce žiť na smetisku.
Zmenil sa však aj celý systém prístupu k odpadom, najmä k triedenému odpadu. Zrušil sa Recyklačný fond a poplatky, ktoré platia dovozcovia
a výrobcovia ako recyklačný poplatok z obalov a iných výrobkov sú smerované na organizácie, ktoré získali autorizáciu od MŽP ako organizácie
zodpovednosti výrobcov (OZV). Tieto potom následne uzatvárajú zmluvy
s obcami, aby pre ne prostredníctvom zberových spoločností zabezpečovali zber a odvoz výlučne separovaného odpadu – teda najmä papiera,
skla, plastov a kovov. Obciam sa uložila zasa zákonom nová povinnosť
– zaviesť a realizovať triedenie a zber biologicky rozložiteľného odpadu
v individuálnej bytovej zástavbe (teda v podstate pre rodinné domy).
V tabuľke nižšie je uvedené, ktoré náklady musí hradiť obec z rozpočtu (teda z miestnych poplatkov za odpady) a čo hradí OZV:
Činnosť
náklady na činnosť nakladania so
zmesovým komunálnym odpadom
náklady na činnosť nakladania s biologicky
rozložiteľným komunálnym odpadom
náklady triedeného zberu oddelene
zbieranej zložky komunálneho odpadu
náklady spôsobené nedôsledným
triedením oddelene zbieraných zložiek
komunálneho odpadu
náklady presahujúce výšku obvyklých
nákladov triedeného zberu

Obec hradí
z rozpočtu:

OZV hradí obci:

áno

nie

áno

nie

nie

áno

áno

nie

áno

nie

buľky poplatkov – náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene
zbieraných zložiek odpadu ( skla, papiera, plastu, kovov..) hradí obec zo
svojho rozpočtu – teda platíme to my všetci z poplatkov za odpad.
Vedenie obce vyvolalo rokovania so zberovými organizáciami a takisto aj s OZV, aby sa zvýšili limity pre vývoz triedeného odpadu a veľký
prínos pre skvalitnenie procesu triedenia očakávame aj od nového zberného dvora, ktorý začíname v obci stavať a mal by byť skolaudovaný do
konca roku.
Po ročných skúsenostiach sa prostredníctvom regionálneho združenia obcí a ZMOS iniciuje návrh na úpravu existujúceho systému zberu,
pretože tieto isté problémy má takmer každá obec, ale do doby prípadnej
novelizácie zákona sa musíme vysporiadať s existujúcim právnym stavom.
Môžeme pomôcť ako občania?
Môžeme. V prvom rade dôslednou separáciou odpadu podľa druhu
v každej domácnosti obce. Ďalej tým, že všetci pochopíme, že sme spoluzodpovední nielen za odpad našej domácnosti, ale aj za odpad „za našim
plotom“, vyhodeným na verejné priestranstvá obce, mimo kontajnerov
určených na odpad, v alejach a podobne. Odpad nezmizne, ak ho vyhodíme na pole alebo v igelitke popri ceste. Niekto ho musí zlikvidovať a
podľa legislatívy je to obec, v ktorej katastri sa nachádza. Obec náklady
na likvidáciu odpadu hradí z rozpočtu, teda z poplatkov od občanov, čiže
skladáme sa my všetci. V neposlednom rade by bol pre obec veľkým prínosom čo najväčší počet občanov prihlásených na trvalý pobyt v obci,
čím sa dosiahne zvýšenie štandardov na odvoz triedeného odpadu zadarmo a znížia sa náklady obce na jeho zber a odvoz. To všetko môžeme ako
občania a obyvatelia tejto obce.
Ing. Jarmila Grujbárová, poslankyňa OZ

Keby systém fungoval, všetko by bolo v poriadku. Naráža to však ale
na niekoľko ale..... Vyhláškou MŽP SR sa určili pre jednotlivé OZV „limity
separácie“ pre obce, tzv. štandardy zberu, ktoré sa vypočítajú pre obec
na základe počtu obyvateľov prihlásených na trvalý pobyt podľa údajov
Štatistického úradu. Takže na obyvateľov našej obce, ktorí nie sú prihlásení na trvalý pobyt v obci nemáme limit na separáciu a tieto náklady,
ako vidno z tabuľky, znáša obec. Sami ste zistili v uplynulých dňoch, že
v prípade, že ste pred domom nechali napríklad dve vrecia plastov, zberová spoločnosť zobrala iba jedno – zrejme v duchu zásady: 1 domácnosť
1 vrece... Na ten istý problém narážame pri vývoze skla. Naša obec mala
pôvodne určený limit 12 odvozov za rok pri stanovenom počte kontajnerov – starosta vybojoval 15 vývozov, ale ani táto periodicita nestačí,
ako sa môžeme presvedčiť, keď bezradne hľadáme miesto na sklo v preplnených kontajneroch. Takto by sme mohli pokračovať aj pri ostatných
druhoch triedeného zberu. To je však iba jedna stránka mince.
Odvrátenou stránkou je naša nedisciplinovanosť a až zarážajúca nedbanlivosť pri triedení. Neuverili by ste, čo všetko by ste našli pri napr.
vývoze skla v kontajneri určenom na sklo – žiarivky, špinavé plné fľaše od
kompótov, množstvo igelitiek, krabíc, topánky, pneumatiky ..... Niekoľkokrát som sa neveriacky pozerala na zamestnancov údržby obce, ktorí tento „vytriedený“ odpad pred odvozom triedili, aby ho zberová spoločnosť
vôbec prevzala a obec neplatila dodatočné poplatky. Ako je zrejmé z ta-

A takto vyzerá súčasná „separácia“ skla v našej obci......
(fotografia pred ostatným vyvezením skla). Naozaj nám to nevadí?

• z 2 ks tetrapakových kartónov sa dá
vyrobiť 1 m2 kuchynských utierok?

• priemerný Slovák ročne vyprodukuje
475 kg komunálneho odpadu?

• vďaka triedeniu odpadov sa v Európe
ušetrilo 10 miliónov ton ropy?

• každá elektropredajňa s plochou väčšou
ako 400 m2 je povinná zdarma odobrať
starý elektrospotrebič, aj keď si tam
nový nekúpite?

• prázdny obal od vajíčok nepatrí pri separovaní do papierového odpadu?
• ak zarátame aj výrobu energie z odpadu, tak Švédsko recykluje 99% svojho
odpadu?

• bezplatná aplikácia do mobilu Green
Bin poskytuje informácie o systéme
triedenia odpadu vo všetkých okresných
mestách na Slovensku?
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rozpočet
Programový rozpočet Obce Miloslavov na rok
2017 s výhľadom na roky 2018 – 2019 je zostavený
v súlade s § 4 a 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, zákona č. 324/2007, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 611/2005 Z. z.
Pri zostavovaní programového rozpočtu Obce
Miloslavov na rok 2017 – 2019 bol východiskom návrh rozpočtu obce, ktorý vychádza z hospodárenia
v predchádzajúcom období, zohľadňuje požiadavky
jednotlivých referátov obce vychádzajúcich z potrieb

Programový rozpočet Obce Miloslavov na rok 2017
občanov a obce a zohľadňuje taktiež predpokladaný makroekonomický vývoj.
Rozpočet obce na príslušný rozpočtový
rok 2017 je záväzný. Jeho zmeny možno realizovať len zmenou v rámci schvaľovacieho
procesu a kompetencií orgánov obce. Rozpočet na rok 2018 a 2019 nie je záväzný, má len
orientačný charakter, bude sa upresňovať v
ďalšom rozpočtovom roku.
Rozpočet Obce Miloslavov na rok 2017
je navrhnutý ako vyrovnaný t.j. celková výška
príjmov sa rovná celkovej výške výdavkov.

Rozpočet je zostavený ako programový
t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými
výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov
a aktivít. Programový rozpočet obce obsahuje 6 programov, ktoré sa ďalej členia na podprogramy. K jednotlivým podprogramom si
obec stanovila ciele a merateľné ukazovatele
v súlade s vyššie uvedenými zákonmi. Rozpočet je zostavený v eurách.
Z podkladov obecného úradu spracovala
Ing. Renata Bačová, poslankyňa OZ

Schválený finančný rozpočet príjmy 2017
Položka Názov príjmovej položky

2014
skutočnosť

1 022 232,23
BEŽNÉ PRÍJMY
PRÍJMY DAŇOVÉ
697 599,02
Podielové dane
500 847,44
Daň z majetku
109 821,10
Dane za tovary a za služby
86 662,94
Z toho TKO
80 601,94
Sankcie uložené v daňovom konaní
267,54
PRÍJMY NEDAŇOVÉ
101 855,37
Dividendy BVS
0,00
Príjmy z podnikania a vlastníctva
47 870,59
Administratívne poplatky a iné poplatky a
221
18 601,00
platby
222
Za porušenie predpisov
302,50
Poplatky a platby z nepriemyselného a
223
31 487,98
náhodného predaja a služieb
223
0,00
Z toho stravné do ŠJ - ne je príjem obce
242
Z vkladov
334,83
292
Ostatné príjmy
3 258,47
300
BEŽNÉ GRANTY A TRANSFERY
222 777,84
311
Granty
14 082,93
312
Transfery zo ŠR
208 694,91
109 700,00
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY
231
Príjem z predaja kapitálových aktív
0,00
233
Predaj pozemkov
8 700,00
239 001 Zo združených investičných prostriedkov
0,00
239 200 Ostatné kapitálové príjmy
0,00
KAPITÁLOVÉ GRANTY A TRANSFERY
101 000,00
321
Kapitálové granty tuzemské
0,00
322
Kapitálové transfery zo ŠR tuzemské
100 000,00
325
Grant na ostrovné osvetlenie
1 000,00
16 294,60
Finančné operácie
453
Grant na ostrovné osvetlenie
9 790,94
453
Grant zo ŠR na MŠ
0,00
453
Grant zo ŠR na ZŠ
0,00
453
z r.2015 nevyčerpané z ŠR na ZŠ
0,00
Prevod prostriedkov z RF-zapojenie do rozpčtu
453
6 503,66
(Fond zábezpeky)
0,00
453
MR-Grant nevyčerpané z r.2015
0,00
513
Úver 2010
0,00
513
Úver 2013
0,00
513
Úver 2014
513
Úver 2016
0,00
1 148 226,83
Príjmy celkom
Ztoho stravné do ŠJ-odpočítať-nie je príjem obce
0,00
223
1 148 226,83
Príjmy obce celkom bez ŠJ
100
111
121
133
133
160
200
211
212

2015
skutočnosť

RO 3/2016

1 231
814
600
122
90
83

1 312
922
640
189
93
86

159,38
413,63
802,00
453,99
601,99
875,91
555,65
124 388,22
2 396,93
44 757,45

Predpokladaná
skutočnosť 2016

693,39
900,00
000,00
000,00
800,00
700,00
100,00
150 673,12
0,00
40 808,12

Rozpočet na 2017
schválený
UZN.č.165/2016
zo dňa 13.12.2016

1 315
922
640
189
93
81

Rozpočet na
2018

Rozpočet na
2019

201,06
900,00
000,00
000,00
800,00
700,00
100,00
153 180,79
2 507,67
40 808,12

1 560 474,17
1 045 700,00
742 000,00
205 000,00
98 700,00
86 700,00
0,00
175 166,74
2 500,00
40 686,74

1 560 474,17
1 045 700,00
742 000,00
205 000,00
98 700,00
392 926,67
0,00
175 166,74
2 500,00
40 686,74

1 560 474,17
1 045 700,00
742 000,00
205 000,00
98 700,00
392 926,67
0,00
175 166,74
2 500,00
40 686,74
33 000,00

23 945,50

33 000,00

33 000,00

33 000,00

33 000,00

81,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38 561,73

72 525,00

72 525,00

94 430,00

94 430,00

94 430,00

0,00
540,00
800,00
120,27
694,00
426,27
000,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
594,51
0,00
000,00
000,00
906,50

0,00
650,00
3 900,00
339 607,43
0,00
339 607,43
6 000,00
0,00
6 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
650,00
3 900,00
339 607,43
0,00
339 607,43
6 000,00
0,00
6 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
650,00
3 900,00
339 607,43
0,00
339 607,43
6 000,00
0,00
6 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

14
292
16
276
491
6
485
460
25
311
134

0,00
575,71
069,54
357,53
309,56
047,97
740,00
0,00
740,00
0,00
0,00
000,00
0,00
000,00
000,00
997,49
304,09
0,00
0,00
0,00

3
239
2
236
6
6

886
185
275
80

0,00
540,00
800,00
120,27
694,00
426,27
000,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
594,51
0,00
000,00
000,00
906,50

3
239
2
236
6
6

886
185
275
80

0,00

13 022,01

13 022,01

0,00

0,00

0,00

0,00
430,80
0,00
177 262,60
0,00
2 034 896,87
0,00
2 034 896,87

14 166,00
0,00
0,00
0,00
318 500,00
2 205 287,90
0,00
2 205 287,90

14 166,00
0,00
0,00
0,00
318 500,00
2 207 795,57
0,00
2 207 795,57

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 566 474,17
0,00
1 566 474,17

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 566 474,17
0,00
1 566 474,17

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 566 474,17
0,00
1 566 474,17

Schválený finančný rozpočet výdavky 2017
polo
žka
6
611
611
62
62
63
63
63
63
64
65
7
711
712
713
714
716
717
718
8
821

V Ý D A V K Y - názov položky
BEŽNÉ VÝDAVKY
Mzdy, platy, služ. Príjmy + odmeny
Z toho TKO
Poistné do ZP + SP
Z toho TKO
Tovary a ďalšie služby
Z toho na dohody
Z toho TKO
Z toho ŠJ - nerozpočtuje sa
Bežné transfery
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s
úvermi
KAPITÁLOV É VÝDAVKY
Nákup pozemkov
Nákup budov, pozemkov
Nákup strojov. prístrojov, zariadenia,
techniky, náradia
Nákup dopravných prostriedkov
Prípravné a projektové práce
Realizácia stavieb a ich tech.zhodnotenia
Rekonštrukcia a modernizácia
FINANČNÉ OPERÁCIE
Splácanie istín z úverov
Výdavky celkom

2014
skutočnosť
892 708,50
398 790,04
20 511,14
141 691,69
8 101,27
321 872,51
16 144,12
63 241,64
0,00
18 768,04

2015
skutočnosť

RO 3/2016

Očakávaná
skutočnosť
2016

1 006 708,75
448 925,20
21 001,00
161 680,42
8 298,30
363 645,63
11 975,07
66 673,33
0,00
19 964,61

1 271 165,08
549 000,00
28 250,00
202 660,52
9 873,38
479 968,78
18 000,00
57 069,00
0,00
21 935,78

1 273 672,75
549 000,00
28 250,00
202 660,52
9 873,38
482 476,45
18 000,00
59 576,67
0,00
21 935,78

Rozpočet na 2017
schválený
UZN č. 165/2016 zo
dňa 13.12.2016
1 467 545,17
734 323,00
27 500,00
259 385,50
9 611,25
432 926,67
21 050,00
57 200,00
0,00
23 310,00

Rozpočet na 2018

Rozpočet na
2019

1 467 545,17
734 323,00
702 000,00
259 385,50
9 611,25
432 926,67
21 050,00
57 200,00
0,00
23 310,00

1 467 545,17
734 323,00
702 000,00
259 385,50
9 611,25
432 926,67
21 050,00
57 200,00
0,00
23 310,00

11 586,22

12 492,89

17 600,00

17 600,00

17 600,00

17 600,00

17 600,00

51 957,21
7,80
15 000,00

371 406,53
2,00
0,00

846 193,82
0,00
0,00

846 193,82
0,00
0,00

11 000,00
0,00
0,00

11 000,00
0,00
0,00

11 000,00
0,00
0,00

2 150,68

32 311,94

0,00

0,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

0,00
13 183,01
16 168,93
5 446,79
57 551,05
57 551,05
1 002 216,76

0,00
1 600,00
337 492,59
0,00
71 865,31
71 865,31
1 449 980,59

14 690,83
238 002,99
593 500,00
0,00
87 929,00
87 929,00
2 205 287,90

14 690,83
238 002,99
593 500,00
0,00
87 929,00
87 929,00
2 207 795,57

2 000,00
0,00
3 000,00
0,00
87 929,00
87 929,00
1 566 474,17

2 000,00
0,00
3 000,00
0,00
87 929,00
87 929,00
1 566 474,17

2 000,00
0,00
3 000,00
0,00
87 929,00
87 929,00
1 566 474,17
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Futbalový oddiel športového klubu
Sme radi, že sme opäť dostali priestor v spravodajcovi obce, preto
by som vás rád z pozície predsedu futbalového oddielu (FO) detí a
mládeže poinformoval o napredovaní a cieľoch, kam by sme radi naše
aktivity posunuli.
Najprv by som sa však rád predstavil. Volám sa Ivan Húska, predsedníctvo FO pre deti a mládež som na jeseň 2016 prevzal po Viktorovi Riegelovi. Od mala som hrával aktívne futbal a podarilo sa mi
to dotiahnuť až do A mužstva Interu BA, kde sme v tom čase hrávali
federálnu ligu a reprezentácie SR do 18 rokov.
Mojim prvým cieľom ako nového predsedu FO pre deti a mládež je
zvýšiť kvalitu tréningov, viac zaujať a motivovať na tréningu chlapcov,
zvýšiť futbalovú disciplínu a zdravú konkurenciu v každom mužstve.
Toto je dobrý a správny základ pre každého hráča a základ pre postupné napredovanie. Preto som sa rozhodol pre kategóriu U13 a U11
zohnať a angažovať hotových trénerov s patričnou kvalifikáciou ale
hlavne skúsenosťami. Momentálne trénujeme s trénermi - rodičmi,
ktorí sú z našej obce, ale nakoľko nie sme žiadne veľkomesto, počet
kvalifikovaných a kvalitných trénerov je v tomto smere obmedzený. To
platí aj o deťoch. Od novej sezóny sa mi podarilo „ukoristiť“ pre U13
kvalitného trénera, a to Petra Mráza, terajšieho trénera nášho A mužstva, bývalého reprezentanta ČSSR, s mnohonásobnými skúsenosťami
ako hráča, ale aj ako trénera detí aj dospelých, takže o kvalite tu nie je
pochýb. Staršia generácia si ho určite bude pamätať. Ako asistent mu
bude pomáhať Viktor Riegel. Taktiež sú rozbehnuté rokovania a lanárenia ďalších trénerov, na pozíciu U11, v prípade angažovania nového
trénera by bol jeho asistentom doterajší tréner Janko Madleňák.
Pre kategóriu U9 a U7 ostávajú tréneri nezmenení, a to Miro
Snopek a Tomáš Mikulec. Bohužiaľ, kvalita niečo stojí. Časť finančných
prostriedkov od obce, ktoré sa prerozdelili na deti, zďaleka nepostačujú pokryť náklady FO detí a mládeže, preto to opätovne musíme riešiť
cez zvýšenie členského, a to na 200 € na sezónu pre kategóriu U13 a
U11. Ja však pevne verím, že toto je už maximálny strop, a do budúcna sa s predstaviteľmi obce dohodneme na financovaní uvedomujúc
si, že pre naše deti je lepšie, aby svoj voľný čas trávili hraním sa na
ihrisku, ako keď to tu zanikne a oni sa budú túlať po uliciach, cestách,
záhradách.....Som presvedčený, že pokiaľ obci predložíme kvalitný
projekt, rozpočet a víziu smerovania ŠKO, zvážia aj výšku dotácie pre
ďalšie roky. Na druhej strane ale treba podotknúť, že sme radi, že obec
prispieva v rámci svojich možností a stará sa o kosenie trávnika a uhrádza náklady na elektriku za osvetlenie a polievanie ihriska.
U9:
Riegel Sebastián, Hinca Maxim, Forgáč Adam, Riegel Viktória, Lehocká Michaela, Snopková Linda, Grobarčík Martin, Veres Samuel, Boháč
Karol, Lörincz Samuel, Charvát Jozef, Balashov Alexander, Snopek Dominik, Mikulec Daniel, Paprskár Jakub

Prebiehajúcu sezónu dohrávame s deťmi v kategóriách U7, U9,
U11. Naše najstaršie deti – U13 do konca aktuálneho ročníku hosťujú
v Rovinke, nakoľko sme nemali my, ale ani Rovinka, dostatočný počet
detí, tak vznikla fúzia, s obojstrannou dohodou na jeden rok, a takto
sme si navzájom pomohli. Od novej sezóny 2017/2018 by sa všetky
deti z Rovinky mali vrátiť späť a konečne môžeme aj u nás plnohodnotne otvoriť káder U13. Peter Hroudný od novej sezóny u nás končí,

šport
našiel si nové pôsobenie a zázemie v Rovinke. Touto cestou sa mu chcem poďakovať za doterajšiu prácu u nás a popriať mu iba úspechy a napredovania
vo svojej trénerskej kariére. Preto by som tu u nás v Miloslavove začal stavať
základy futbalu na kvalite, aby sa karta časom otočila, a nie od nás odchádzali hráči alebo tréneri za lepšími podmienkami, ale práve naopak, prichádzali
ku nám, lebo tu bude krásny areál, výborné ihriská, dobrí tréneri....
U11:
Húska Kristián, Macek Viktor, Masarik Tomáš, Merazzi Viktor, Minárik Samuel, Púčik Jakub, Voška Nikolas, Madleňák Jakub, Krč Marko, Markotán Tobias,
Kiš-Bandi Andrej, Stopiak Tobias, Volf Matúš, Hýbl Adam

Druhým mojim cieľom je zháňanie financií na chod klubu, administratívne záležitosti a hlavne viesť tento klub transparentným smerom, snažím
sa vylúčiť, priam až zrušiť hotovosť a všetky platby presúvať iba cez účet.
Jedná sa o členské a všetky naše objednávky riešiť faktúrou alebo predfaktúrou hradenou cez účet.
V máji 2017 budeme robiť nábor našich najmenších detí, kde sa budú
môcť prihlásiť deti od ročníku 2010, 2011 a 2012, ale ak by sa tu v obci vyskytli deti, ktoré sa prisťahovali, a hrávajú futbal, radi ich u nás privítame.
Oznam, kedy bude nábor, dáme vyvesiť na OÚ, školu ale aj obe škôlky.
U7:
Anton Kamon, Juraj Kamon, Matej Hričák, Adam Hlobeň, Samuel Veres, Damian Merčiak, Daniel Bukšár, Michal Paprskár, Jakub Šimončič, Alexander
Franek, Daniel Hrančo, Viliam Mikulec, Bea Mikulcová, Lucia Husáková, Matúš Bajla, Peter Spily, Matúš Krajčírovič, Leo Lamrani, Simon Murtini, Marko
Filanda, Oliver Macek, Viliam Greschner, Filip Klik
V lete sme prihlásení na turnaj o pohár starostu obce Kalinkovo – reprezentovať tak našu obec budú družstvá U7, U9 a U11.
Na záver by som iba načrtol víziu ale hlavne potrebu vyriešiť druhé tré-

ningové ihrisko ako aj šatne – pribúdajú nám družstvá a ihrisko ako aj šatne
nám čoskoro nebudú postačovať. Všetky tieto veci budeme konzultovať s
obcou a pevne verím, že sa nájde spoločná rozumná cesta a náš klub bude
iba napredovať. Rád by som sa poďakoval nášmu predsedovi ŠKO Martinovi
Sitiarovi, a všetkým trénerom, nakoľko sa venujú klubu a deťom vo svojom
voľnom čase a robia to srdcom.
Ivan Húska, predseda FO detí a mládeže

šport
Od vydania ostatného spravodajcu obce sa
hráči Hokejového klubu Miloslavov zúčastnili
turnaja o pohár Primátora Užhorodu na Ukrajine pri príležitosti sto rokov založenia Zakarpatského hokeja. Turnaj bol na vysokej úrovni
s účasťou 4 slovenských tímov a 2 ukrajinských.
Výnimočnosť turnaja bola najmä v tom, že sa
hralo na otvorenom štadióne nadštandardných
rozmerov tzv. Winter class. Veru, aj traja rozhodcovia na zápase sa nakorčuľovali až až...Náš
tím skončil na 4.mieste. Nezabudnuteľne zážitky z prvej návštevy Ukrajiny pre väčšinu hráčov
zostanú ešte dlho živé. Ďakujeme za skvelú organizáciu a pohostenie.
Hokejový klub ŠK Miloslavov sa v súčasnosti
pripravuje po technickej a organizačnej stránke
na štvrtý ročník turnaja o pohár starostu obce
Miloslavov, ktorý sa uskutoční 13.mája 2017 od
12.00 hod. v športovej hokejovej hale v Hamuliakove. Účasť na turnaji prisľúbili hokejové tímy
zo Skalice, Spišskej Novej Vsi, Sniny, Sobraniec,
Bratislavy a domáci hokejový oddiel Miloslavov.
Hráči HO Miloslavov sa pripravujú a trénujú turnaj s jednoznačným cieľom, a to obhájiť prvenstva z minulých ročníkov. Touto cestou by sme
radi poďakovali aj starostovi obce Miloslavov
Milanovi Baďanskému za podporu a finančnú
pomoc pri organizovaní turnaja. Taktiež
ďakujeme aj sponzorom, ktorí venovali ceny do
turnaja pre hráčov a osobitne pre najlepšieho
brankára, obrancu a najlepšieho strelca turnaja.
Ďakujeme aj vedeniu ŠK osobitne predsedovi
Mgr. Martinovi Sitiarovi za materiálnu podporu
najmä ceny – poháre pre víťazov. Zároveň by
sme boli radi my všetci hráči a organizátori,
keby nás prišlo podporiť čo najviac fanúšikov
rekreačného hokeja priamo do haly v Hamuliakove. Vstup pre fanúšikov je voľný a občerstvenie
je možné priamo v reštaurácii v hokejovej hale.
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Klub rekreačného tenisu
V zimnom období sa hráči tenisového
klubu zúčastnili viacerých turnajov v hale.
Mikulášsky turnaj v Bratislave na Tenisových
kurtoch Stavbárska vyhral náš Zoltán Šejben,
ktorý vo finále zdolal ďalšieho nášho hráča
Miroslava Sidora 6:3. Ďalšie miesta obsadili
hráči z Bratislavy. Štvohrového turnaja, ktorý
organizoval Janko Šamko, predsedom tenisového klubu zo Šamorína, sa zúčastnili aj hráči
z Miloslavova Jožko Talajka, Zoli Šajben a Miro
Sidor, pričom poslednému sa podarilo spolu
s Palom Lenhartom zo Šamorína získať tretie
miesto. Ďalší veľmi dobre obsadený štvorhrový turnaj v Bratislave obsadený amatérskymi
hráčmi z celého Slovenska bol pre našich hráčov veľkou školou, ale zostal bez výraznejšieho úspechu, keďže sa žiadnemu nepodarilo
postúpiť zo skupiny do semifinále.
V nasledujúcom období nás čaká jarná
brigáda na tenisových kurtoch, ktorá sa bude
konať 1.apríla a oficiálne sa začne letná tenisová sezóna. Následne budú prebiehať turnaje – v sobotu 20. mája klasický a tradičný
turnaj vo štvorhre o pohár starostu obce organizovaný len pre členov Klubu rekreačného

tenisu v sobotu, v mesiaci jún turnaj
v dvojhre a v závere tradičný turnaj
Šaliga Open Cup 9. septembra.
JUDr. Miroslav Sidor,
predseda hokejového klubu ŠKO
Miloslavov
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Tipy na výlety do okolia
Jar je už v plnom prúde a tento rok ponúka veľa voľných dní na začiatku mája, preto
je načase poobzerať sa po možnostiach, kde
by sa dalo z našej obce vybehnúť na jednodenný výlet autom či na bicykloch.
Pripájame niekoľko tipov na výlety - určite niečo z toho už poznáte, ale hlavne pre
nových obyvateľov našej obce môžu byť zaujímavou inšpiráciou.
Dunajský okruh – v našej blízkosti leží vodné dielo Gabčíkovo, ľahko od nás
dostupné aj bicyklom - do Hamuliakova na
hrádzu je to pár kilometrov. Už cesta tam po
starej hrádzi od Dunajskej Lužnej je pekný
zážitok, samotná hrádza je technickou pamiatkou. Nedávno moderne prebudované
nábrežie vodného diela na hrádzi vytvára
peknú pláž s možnosťou vodných športov.
Občerstvenie zabezpečujú rôzny typy bufetov s celkom slušnou ponukou. Priamo pri
hrádzi sa nachádza jedna z najstarších sakrálnych stavieb na Slovensku – románsky kostolík Sv. kríža. Ide o výnimočnú stavbu z 12.
storočia, ktorá je porovnateľná s románskou
pôvodnou časťou kostola v Moste na Os-

trove alebo kostolíkom v Dražovciach nad
Nitrou. Ak sa pozriete na druhú stranu cez
vodnú plochu vodného diela, uvidíte siluetu
Danubiany – Galérie moderného umenia.
Tento architektonický skvost v tvare lode je
vo svete vysoko oceňovaný, u nás je však stále na okraji záujmu. Expozície zaujmú najmä
milovníkov moderného umenia.

Smerom od vodného diela na východ
po hrádzi cca po 5 kilometroch narazíte na
X-bionic Sphere, unikátny areál so zameraním na jazdectvo, športy a relax. V areáli

nájdete vynikajúci celoročný Aquapark, obrovské wellness a fitness, jazdecký a atletický areál spolu so 6-mi reštauráciami rôznej
cenovej úrovne. Zaujímavosťou je tuli kino,
jediné svojho druhu na Slovensku, ktoré ponúka možnosť sledovať filmové predstavenia z pohodlia tuli vakov. Vedľa tohto takmer
100-hektárového areálu nájdete malú zoologickú záhradu v areáli hotela Kormorán
v Čilistove. Keď už budete v Šamoríne, odskočte si pozrieť starobylý kalvínsky kostol
s krásnymi freskami alebo park s pamätník-

mi zosnulých rockových legiend, ako John
Lennon, Freddie Mercury či Jim Morrison.
Hrádze okolo vodného diela sú najlepšími cykloturistickými trasami na Slovensku.
Kúsok nižšie v Kyselici je bezplatná kompa,
ktorá vás prevezie cez Dunaj do Vojky (s bicyklom alebo autom) na druhý breh Dunaja.
Kompa jazdí každú hodinu.
Všetky popisované trasy sú uprostred
Chránenej krajinnej oblasti Dunajské Luhy,
súboru chránených oblastí, ktoré sa tiahnu
po pravej strane Dunaja od Bratislavy až po
Komárno. Sú domovom vzácnych a chránených živočíchov, rastlín, orchideí, lesných
a mokraďových spoločenstiev. Hlavne milovníci vtákov s dobrým ďalekohľadom si prídu
na svoje.
Tu, na druhom brehu Dunaja, sme na

pomedzí Slovenska a Maďarska. Ak ste autom, nič Vám nebráni odskočiť si do neďalekého Mosonmagyaróváru a navštíviť okrem
známeho termálneho kúpaliska aj nedávno
otvorený zážitkový park Futura. V zrekonštruovanej starej obilnej sýpke na ploche cca
4 basketbalových ihrísk je FUTURA Interaktívne prírodovedné centrum zážitkov, ktoré
poskytuje výborné podmienky pre pozorovanie, experimentovanie, terénne práce, pre
objavovanie hrou, a to všetko aj v slovenčine. Skvelé pre deti od 3 do 100 rokov.:)
Ak ste po toľkých zážitkoch vyhladli,
u našich maďarských susedov nájdete množstvo skvelých reštaurácií – teda csárd. Jedna
z nich je v obci Hegyeshalom, hneď vedľa
diaľnice. PAPRIKA Csárda sa hrdí najlepšou
rakúsko-uhorskou kuchyňou široko ďaleko.
Alebo sa zastavte v Sári Csárde v Dunakiliti
– typickej csárde s trstinovou strechou a domácimi pochúťkami.
Cesta späť vás povedie okolo Areálu DIVOKÁ VODA v Čuňove, ktorý sa nachádza
hneď vedľa galérie Danubiany. Páči sa vám
rafting, vodné skútre, paintball, aquaroller,
lukostreľba? Všetko toto si môžete vyskúšať
v peknom prostredí ramena rieky Dunaj.
Zdá sa teda, že na pohľad nudný rovinatý
terén okolo Dunaja má čo ponúknuť – a to
nielen na jeden deň. A to sme iba čiastočne vyčerpali možnosti aktivít a zaujímavostí smerom k Dunaju. V ďalšom čísle nášho
Spravodajcu sa vyberieme na opačnú stranu – smerom do vnútrozemia od Dunaja.
Ponúkneme tigre, historické mosty vedúce
nikam a ešte veľa iných atrakcií.
Spracoval:
Ing. Pavol Karaba, poslanec OZ

história
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Slávne osobnosti Slovenska
Už viackrát na tomto mieste sme vám
priblížili slávne osobnosti, ktoré sa svojím životom
nejakým spôsobom dotkli našej obce alebo aspoň
jej širšieho okolia. Dnes vám predstavíme výnimočnú
osobnosť, ktorá takým silným spôsobom ovplyvnila
našu históriu, ako málokto pred ním alebo po ňom.
Jeho život sa číta ako dobrodružný román -začítajte
sa s nami aj vy....

Juraj Pohronec Slepčianský
(Georgius Pohroncius Szelepcheny)
(24. apríl 1595 Slepčany
– 14. január 1685 Letovice-Morava)
ThDr, arcibiskup, primas Uhorska, pisateľ,
filozof, právnik, grafik a medirytec.
Juraj sa narodil 24. apríla 1595 na Požitavsku v
Malých Slepčanoch a pokrstený bol na mieste terajšieho kostola, vedľa Arboréta, vo Vieske nad Žitavou.
Už ako sedemročný osirel, rodičov mu zabili pri tureckom nájazde. Juraja a jeho súrodencov si adoptovali
príbuzní a blízki ich rodičov. Po osirení sa výnimočne
Juraja ujal zeman Pohronec s prímením Slepčiansky
(pomenovanie po obci Slepčany, maď. Szelepchény)
do sv. Kríža, teraz Žiar nad Hronom, čo mu sprostredkoval správca majetku v Slepčanoch Ladislav Kraydon,
ktorý odviedol malého chlapca Juraja k chorému
bratovi Františkovi do Trnavy, tu bol František Szelepcheny kanonikom. V Trnave začal Juraj v a roku
1602 chodiť do školy a bol zapísaný pod menom Juraj
Selepčény. Zakrátko, v roku 1605, kanonik zomrel a
Juraj sa musel vrátiť do Slepčian, kde robil pomocného pastiera na majetku Ostrihomskej kapituly. Vďaka
arcibiskupovi Pazmánovi, ktorý vykonával na majetku
v Slepčanoch inšpekciu, mohol Juraj pokračovať od
roku 1617 v štúdiu na gymnáziu v Trnave.
Mladý Juraj pekne kreslil portréty, čo postrehol
aj arcibiskup. V Trnave Juraj vyštudoval za učiteľa a v
roku 1626 učil na Mestskej škole v Trnave. Zakrátko sa
rozhodol pre poslanie kňaza. V roku 1627 odišiel Juraj
na štúdia do Ríma, čo mu sprostredkoval arcibiskup.
Počas štúdia sa svojmu mecénovi - vtedy už kardinálovi Petrovi Pázmáňovi- kresbou portrétu, ktorý vyryl
do medi – medirytinou.
Juraj bol v štúdiu veľmi usilovný a v roku 1634
napísal dizertačnú prácu “Propozicione Theologicae,
...“,kde vylepšil a použil už spomenutú rytinu. Po
ukončení štúdia v Ríme sa ako doktor filozofie a teológie v roku 1635 vrátil na Slovensko a stal sa farárom
v Senci, v Kamenných Kosihách a sv.Kríži. Cestoval
po Ostrihomskej kapitule, do roku 1637 bol kancelár
arcibiskupského úradu v Trnave a tiež opát vo Fold-

Jarné obdobie
a lesné požiare
Jar a s ňou prichádzajúce otepľovanie je obdobím,
kedy sa zvyšuje nebezpečenstvo vzniku požiarov a narastá počet požiarov najmä v prírodnom prostredí.
V jarnom období sa pre tisíce ľudí začína záhradkárska sezóna odstraňovaním starej vegetácie,
opadaného lístia, či suchej trávy. Mnohí za najjednoduchší spôsob považujú vypaľovanie v záhradkách,
na poli i pasienkoch. Vypaľujú priekopy pri cestách
i železničné násypy. Opadané lístie sa ľahko zapáli
a holé konáre stromov tiež len veľmi krátko odolajú
plameňom. Spaľovať sa nesmie pri veternom počasí a pod porastom stromov. Lesné požiare začínajú
horením pôdneho pokrytia a rýchlosť šírenia sa požiaru je závislá od druhu, stavu rastlinného pokrytia,
vlhkosti vzduchu, teploty, vetra a charakteru reliéfu.
Prízemný požiar sa postupne rozšíri, vzniká korunový

váre. V roku 1636 sa stal ostrihomským kanonikom
a ostrihomsko-svätojúrskym prepoštom. V roku 1638
začal pracovať v diplomatických službách ako pridelenec vyslanca Izdenciho a odchádza do Carihradu, kde
dojednáva so sultánom Ibrahimom Szonynským mier.
Roku 1642 sa stal titulárnym biskupom novijským s
hodnosťou piliského opáta. V roku 1643 sa Juraj Selepčeni dvakrát zúčastnil vyslanectva kráľa v tureckom Carihrade. Biskup Selepčeni prišiel do Carihradu
v nevhodnom čase. Hoci bolo vyhlásené prímerie,
„zhodou okolností“ deväťsto protitureckých jazdcov vtedy napadlo turecký Ostrihom. Preto veľvezír
Mustafa zajal biskupa aj s rezidentom a uväznil ich.
Sultán Ibrahim ho však oslobodil.
V roku 1644 už bol čanádskym a pečuchovským
biskupom, bzovickým opátom, veszpremským a egerským titulárnym biskupom; pôsobil ako diplomat
v Budíne, v Sedmohradsku a v Poľsku a ako uhorský
kancelár.
V roku 1645 dojednal Linecký mier a zaručil
protestantom náboženskú slobodu. Juraj Pohronec
Selepčeni sa 18.IV.1648 stal nitrianskym biskupom
a županom Nitrianskej stolice. Ako biskup zabezpečil
opravu Turkami zničeného nitrianskeho kostola a hradu a zachránil archív nitrianskej kapituly. Dochádzal
do Bratislavy, kde bol prezidentom uhorskej kráľovskej kancelárie. Finančne podporoval stavby kostolov
a škôl zabezpečoval ich vybavenie, staral sa o siroty
a kňazský dorast.
Biskup bol aj naďalej umelecky činný. V roku
1654 zhotovil medirytinu Ferdinanda IV. a v r. 1655
vyryl portrét uhorského kráľa Leopolda I.
V roku 1657 sa stal arcibiskupom kaločským
v Bratislave a vo Viedni a v roku 1660 signoval zlatou bulou univerzitu v Košiciach. V roku 1665 položil
základy protitureckej pevnosti Leopoldov. Najvyšším
cirkevným hodnostárom v Uhorsku – ostrihomským
arcibiskupom – sa stal roku 1666, kedy zhotovil aj svoju vlastnú podobizeň, pozri obrázok.
Arcibiskup zabezpečil povýšenie mnohých Slovákov do zemianskeho stavu. Na svojom majetku
v Hubiciach na Žitnom ostrove (neďaleko našej obce)
založil prvú textilnú manufaktúru na Slovensku. Tu sa
jeho život dotýka aj našej obce. K Hubickému panstvu patril aj vtedy Majer Szent Erszébet (Alžbetin
Dvor), kde sa pri jeho vizitácii dostala zmienka o našej obci aj do záznamov, čo bola po dlhom čase prvá
zmienka o našej obci.
Zásluhou Juraja Pohronca Selepčeniho sa v roku
1667 na trnavskej univerzite zriadila právnická fakulta
a v roku 1670 sa stal miestokráľom (primasom) Uhorska. Podporoval kresťanských Habsburgovcov a súdy
proti kolaborantom s Turkami, začo ho „reformátori“
požiar, ktorý sa pri silnom vetre môže šíriť rýchlosťou
25 km/h. Vietor postupne rozširuje horiace čiastočky
do okolia, čím dochádza k vzniku nových ohnísk požiaru. Výchovné pôsobenie na občanov k dodržaniu
zásad protipožiarnej bezpečnosti je dôležitým nástrojom požiarnej prevencie. Zo štatistiky požiarovosti
vyplýva, že je dôležitá preventívno-výchovná činnosť
najmä v obdobiach so zvýšeným nebezpečenstvom
vzniku požiarov.
Občania v mnohých prípadoch porušujú zákon
o ochrane pred požiarmi a svojim nezodpovedným
a ľahkovážnym konaním, ohrozujú okrem seba aj svoje okolie.
Vypaľovanie trávy je každoročne sa opakujúcim
javom a preto sa na všetkých občanov obracia Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru
v Pezinku s výzvou rešpektovať zákon o ochrane pred
požiarmi a žiada občanov: Nevypaľovať trávu ani iné
suché porasty! Nezakladať oheň v prírode na miestach, kde sú horľavé látky a odkiaľ sa môže oheň rozšíriť! Nefajčiť v lesoch!

kritizovali. Niektorí novodobí pisatelia ho obviňujú,
že odviezol Nitrianský evanjeliár – kódex z 11.storočia do Ostrihomu, kde bol arcibiskupom a jeho brat
Michal notárom ostrihomskej kapituly. Nitriansky
evanjeliár, nazývaný aj Selepčéniho kódex bola najstaršia liturgická kniha z 11.storočia, ktorý vyhotovili
mnísi z Francúzska a Slepčiansky ho daroval hradnej
katedrále v Nitre. Písaný je karolínskou minuskulou s
figurálnymi iniciálkami a koperdy kódexu sú z pozlátenej mosadze z 14.storočia. Do nitrianskej katedrály
dal tiež priniesť z Talianska mramorový relief Snímanie Krista z kríža, ktorý pravdepodobne vytvoril Donatello.
Ešte ako 85-ročný bol hlavným županom Tekovskej stolice, túto funkciu zastával až do roku 1685.
Všemožne podporoval Turkami zničené Požitavie.
Podporoval strednú vrstvu, za čo si vyslúžil od vysokej
šľachty, ktorá nadobudla majetky aj strednej vrstvy
účasťou v protitureckom odboji, mnoho nadávok.
Hrdo sa hlásil k slovenskej národnosti a nehanbil sa za
svoj pôvod. Predvídal útok Turkov na Viedeň. V roku
1683 venoval veľkú duchovnú a hmotnú pomoc na
záchranu Viedne počas tureckého obliehania 280
000 vojakmi vedenými veľvezírom Kara Mustafom.
Dohodol účasť poľských a litovských vojsk pod vedením Jána Sobieskeho proti Turkom, a tým sa pričinil
o vyhnanie Turkov z Európy. Zomrel 14. januára 1685
ako 90-ročný v Letoviciach na Morave a je pochovaný
v kaplnke sv. Ladislava v Bazilike Panny Márie v Mariazelli v Rakúsku.
Spracoval:
Ing. Pavol Karaba, poslanec OZ

kpt. Alžbeta Jarošová,
OR HaZZ v Pezinku
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Ambulancia všeobecného
lekára pre dospelých
Miloslavov – Alžbetin Dvor
lekári:
MUDr. Daniela Cymbalová
MUDr. Peter Lipovský
zdravotná sestra:
Lucia Rentková
Ordinačné hodiny:
Po:
07:00 – 12:00
Ut:
13:00 – 18:00
St:
07:00 – 12:00
Št:
doplnkové
13:00 – 19:00
(MUDr. Peter Lipovský)
Pia: 07:00 – 12:00
Adresa ambulancie:
Miloslavov-Alžbetin dvor 181
Budova obecného úradu
900 42 Miloslavov
Telefón ambulancie:
0948 393 342
02/4598 7036
web: www.medilip.sk
email: peter.lipovsky.md@gmail.com
Do manželstva vstúpili 4 páry:
Daniela Píšová
a Ing. Pavel Píš
Andrea Merková
a Peter Procházka
Ing. Zuzana Bandová
a Ing. Andrej Csete
Andrea Takáčová
a Ing. Peter Monček
Navždy nás opustilo 8 obyvateľov:
Jozef Kistner
Jana Hudáková
Ing. Jaroslav Belluš
Sidónia Sklenáková
Vladimír Brna
Rudolf Kubiš
MUDr. Alžbeta Tomašovitsová
Michal Ferianček

Štatistika
Narodilo sa 19 detí:

Jakub Fabian
Damián Holeš
Lara Zelezníková
Jakub Šulko
Dominik Čerešňák
Peter Štefánik
Mia Vodrášková
Maximilian Bayoumi
Zora Gogaľová

ob c e

Peter Jurišta
Natália Tekauerová
Terézia Tvrdíková
Megan Bartošová
Nela Bíziková
Slavomíra Janatová
Natália Smržová
Nina Kozárová
Tobiáš Laurenčík
Samuel Štuk

K 21.03.2017 je počet obyvateľov prihlásených k trvalému pobytu v obci 2511.
Od 11.11.2016 do 17.03.2017 sa prihlásilo 103 obyvateľov.
Od 11.11.2016 do 17.03.2017 sa odhlásilo 22 obyvateľov.
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