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PRÍHOVOR STAROSTU
Vážení spoluobčania, milí priatelia,
„Svet nebude nikdy dokonalý, ale vždy
môže byť lepší.“ Je to citát, ktorý si často
pripomínam pre jeho pravdivosť a preto, že
k lepšiemu svetu môže prispieť každý z nás,
je to o ochote a presvedčení prispieť pozitívnym počinom venovaným komunite.
Prispieť svojimi schopnosťami a možnosťami je výzva pre nás všetkých, najmä
v dnešnej dobe, keď virtuálny svet valcuje
ľudské vedomie, myslenie a ľudia strácajú
postupne kontakt s realitou a sú často vazalmi sociálnych sietí, ktoré im nahrádzajú
ozajstný kontakt jedného s druhým. Mnohokrát sa stráca základná slušnosť, empatia a súcit s druhými, či reálny pohľad
na svet a ľudí okolo nás.
Naša obec stojí pred veľkými výzvami,
ktoré vyplývajú z rýchleho nárastu počtu
obyvateľov a potreby skvalitnenia všetkých
služieb, ktoré oplyvňujú kvalitu bývania
a života v našej obci. V roku 2016 sme sa

snažili komplexne identifikovať potreby
obce a zhmotnili ich do prehľadu projektov,
na ktorých postupne pracujeme – od ich
administratívnej prípravy až po relizáciu.
Stále sú však oblasti, kde sú možnosti
zo strany obce minimálne, a tou je napr.
katastrofálna dopravná situácia. Dali sme
viaceré návrhy aj okolitým obciam, aj župe
a aj dopravnému inšpektorátu a niekedy
sa mi zdá, že je to boj s veternými mlynmi. Som presvedčený, že napriek všetkému nemôžeme rezignovať. Našou snahou
bude, aby sme boli účastní každého rokovania a podporovali každú iniciatívu, ktorá
bude viesť k zlepšeniu situácie.
Na druhej strane, chceme podporovať
aj každú aktivitu smerujúcu k skvalitneniu
vzťahov medzi obyvateľmi navzájom, začleňovaniu obyvateľov novovznikajúcich
zón do života obce, aby všetci, ktorí tu žijeme sme mohli povedať, že naša obec je
pre nás domovom.

Želám nám všetkým, aby naša obecná komunita zvládla výzvy, ktoré stoja
pred nami najlepšie, ako sa len bude dať.

AKO ĎALEJ
S POŠTOU V OBCI

V ROKU 2018
NÁS EŠTE ČAKÁ

ZA PRVÉ ŠTYRI MESIACE
SME REALIZOVALI

Do konca júna tohto roku plánujeme ukončiť
opravy výtlkov ciest, vr. rekonštrukcie Čerešňovej ulice a dobudovania Lúčnej ulice v miestnej
časti Alžbetin Dvor. Takisto sa bude realizovať
2.etapa opravy povrchu na Orechovej ulici
a bezpečnostné opatrenia na Hviezdoslavovej
ulici. V miestnej časti Miloslavov sa bude zasa
opravovať Šípková ulica.
Pripravujeme opravy prechodov pre chodcov a vybudovanie dvoch nových prechodov
v obci, vrátane vybudovania chodníka pre
chodcov pri železničnej stanici.
Minulý rok začali práce na úprave ihriska
na Úzkej ulici v miestnej časti Miloslava, ktoré
sa tento rok dokončia a ihrisko bude odovzdané
na užívanie. Takisto sa musí realizovať úprava
povrchu multifunkčného ihriska v Rekreačno
športovom centre obce.
Popritom sa pracuje priebežne na všetkých schválených projektoch obce, ktorých
zoznam a stav je zverejnený na webovej stránke obce ( pozri: http://www.miloslavov.sk/
wp-content/uploads/2018/03/Projekty_obce_
Miloslavov_k_01_03_2018.pdf ).

V januári obec realizovala úpravu plochy
na parkovanie osobných motorových vozidiel
pri železničnej stanici, čím sa získalo ďalších 15
parkovacích miest. V marci sa potom následne
realizovala montáž bezpečnostného uzamykania prístrešku na bicykle na železničnej stanici
obce.
V marci obec tiež začala s rekonštrukciou
prístupovej cesty na nový zberný dvor obce,
ktorá je financovaná ako vynútená investícia
z prostriedkov projektu zberného dvora. Rekonštrukcia cesty v hodnote 54.268,27 EUR je
už ukončená a práce boli obcou prevzaté. Nový
zberný dvor čaká na svoje otvorenie, chýba nám
už len vydanie povolenia Okresného úradu Senec na jeho prevádzku.
Obec na deň 7. apríla 2018 v spolupráci
s Poľovným združením v obci vyhlásila tradičnú brigádu na čistenie obce a jej okolia, ktorej
sa zúčastnilo 85 obyvateľov z celkového počtu
2800 obyvateľov, prihlásených na trvalý pobyt.
Všetkým zúčastneným ďakujeme za ich aktívnu pomoc, odmenou pre nich bola pozvánka
na guláš, pripravený poľovníkmi v obci.
V mesiacoch marec – apríl sa postupne realizoval orez drevín, ktoré ohrozujú bezpečnosť
prevádzky vedení v zmysle výzvy Západoslovenskej distribučnej, a.s. a začalo sa s opravou výtlkov na cestách po zime.
Začali sme takisto s opravami výtlkov
po zime na jednotlivých komunikáciách a obnovou vodorovného dopravného značenia na
cestách. Na zlepšenie prístupu pre chodcov
k lekárni obec zabezpečila dobudovanie chýbajúceho chodníka v lokalite Pľúca.
Mgr. Martin Sitiar,
vedúci správy budov, areálov
a verejného priestranstva obce

Slovenská pošta, a.s. oznámila našej obci
v marci tohto roku svoje rozhodnutie nezriadiť samostatnú pobočku pošty v našej obci. Je
to jednak z dôvodu, že došlo k dohode s obcou Dunajská Lužná, kde sa ešte v tomto roku
stavebne podstatne zväčší objekt doterajšej
pošty a tiež z ekonomických dôvodov, pretože
na zriadenie pobočky vplýva aj počet prihlásených obyvateľov v obci a dostupnosť poštových služieb v spádovej oblasti, v ktorej sa
naša obec nachádza.
Starosta obce požiadal preto oblastného
riaditeľa pošty o stretnutie a spolu s poslankyňou J. Grujbárovou sa ho zúčastnili za účelom vyriešenia tohto problému. Výsledkom
stretnutia je ponuka Slovenskej pošty, a. s.
na zriadenie služby Pošta PARTNER, ktorá
môže byť prevádzkovaná aj obcou. Zriadenie
Pošty PARTNER si bude zo strany obce vyžadovať nemalé náklady na úpravu priestorov,
v ktorých sa bude nachádzať ďalej zmenu organizačnej štruktúry - vytvorenie miesta pre
nového zamestnanca obce poskytujúceho
služby na pošte. Na účely Pošty PARTNER obec
plánuje využiť priestory v kultúrnom dome
v miestnej časti Miloslavov.
Vzhľadom na záujem obce o zabezpečenie základných poštových služieb pre občanov
starosta M. Baďanský súhlasil, aby Slovenská
pošta, a.s. začala proces verejného obstarávania
na zriadenie služby Pošta PARTNER v Miloslavove, pričom sa v rámci procesu verejného obstarávania okrem obce môžu uchádzať o poskytovanie poštových služieb aj iné právnické osoby.
Celý proces bude trvať niekoľko mesiacov.
Po ukončení obstarávania a podpise zmluvy poskytne Slovenská pošta a.s. technické
zariadenie na zriadenie jednej prepážky, za-

Mgr. Martin Sitiar,
vedúci správy budov, areálov
a verejného priestranstva obce
školenie zamestanca a prevádzkovateľovi Pošty
PARTNER (obci) bude platiť mesačnú odmenu
(od 200 – 600 EUR). Všetky ostatné náklady na
prevádzku pošty bude znášať obec. Obec momentálne pripravuje kalkulácie nákladov na potrebné stavebné a technické úpravy a dopad na
rozpočet obce. Návrh zmluvy so SP, a.s. spolu
so zmluvnými podmienkami bude predložený
na schválenie OZ.
Renáta Bačová, poslankyňa OZ

Milan Baďanský, starosta obce
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PRVÉ PRACOVNÉ STRETNUTIE
S NOVÝM ŽUPANOM BSK
Starostovia obcí Miloslavov, Dunajská Lužná, Most pri Bratislave, Malinovo, Tomášov,
Hamuliakovo, Rovinka, Kalinkovo a Vlky sa
dňa 27.2.2018 po prvýkrát stretli na spoločnom
rokovaní s novým županom – predsedom Bratislavského samosprávneho kraja – p.Jurajom
Drobom. Za účasti poslancov BSK pp. I. Pomichala a J. Jánošíka prerokovali požiadavky a návrhy starostov obcí na projekty a oblasti, ktoré
považujú za prioritné a kde očakávajú aktívnu
účasť a príspevok župy pri ich realizácii.
Za obec Miloslavov sme predložili sedem
požiadaviek, z toho ako prioritu riešenie križovatky – kruhového objazdu – v smere Dunajská Lužná – Studené – Miloslavov – Vinohradnícka a tiež úpravu zákruty medzi miestnymi
časťami obce Miloslavov smerom k zvýšeniu
bezpečnosti tohto úseku cesty. Takisto sme požiadali o súčinnosť župy pri rekonštrukcii prechodov pre chodcov na ceste III/1055, pri realizácii spomaľovacieho ostrovčeka pred kostolom
a odbočením na Lesnú ul., o pravidelnú údržbu
cesty III/1055 a úpravu nespevnených krajníc
tejto cesty. V rámci realizácie projektu Integrovanej dopravy očakávame pomoc BSK pri realizácii parkoviska pre železničnej stanici obce.
Župan a poslanci BSK prítomní na stretnutí
prisľúbili maximálnu mieru pomoci pri riešení
požiadaviek prítomných starostov obcí. Dohodli
sme sa na ďalšom stretnutí a príprave konkrétnych krokov, aby sa jednotlivé zámery postupne
posúvali smerom k ich realizácii.
Zostáva dúfať, že všetky prísľuby zo strany
nového vedeia župy budú aj naplnené.
Milan Baďanský,
starosta obce

Úhrady
za odpad
od roku 2019
po novom

Od budúceho roku budeme
platiť za odpad v domácnosti inak, ako doteraz. Občania
budú musieť počkať na rozhodnutie, ktoré im obec vystaví
a doručí a až následne poplatok zaplatia.
Počas mesiaca január 2019
si budú môcť občania podávať na obecný úrad žiadosti
na zmenu doterajšieho stavu
(napr. zmenu veľkosti kontajnera, žiadosť o úľavu z poplatku,
a pod.). Od februára začne potom obec vystavovať rozhodnutia na rok 2019 a priebežne ich
expedovať občanom. Poplatok
za odpady na rok 2019 bude
možné uhradiť až po doručení
rozhodnutia do vlastných rúk
spôsobom uvedeným v rozhodnutí.
Info: obecný úrad Miloslavov

AKTUALITY
VÝZVA OBYVATEĽOM OBCE
Na základe inciatívy poslancov obecného zatupiteľstva obce Miloslavov, vyplývajúcej
zo sťažností obyvateľov našej obce, bol spracovaný návrh výzvy pre vlastníkov nehnuteľností v obci Miloslavov, ktorá sa týka odstránenia rôznych predmetov, prekážok z pozemkov v správe obce, ktoré svojim charakterom alebo neschváleným umiestnením môžu
zapríčiť vznik škody na majetku alebo ujmu na zdraví osôb. Takéto opatrenie sa u veľkej
časti obyvateľov stretáva s nevôľou. Obyvatelia často argumentujú tým, že predmety sú
umiestňované za účelom zabránenia prejazdu vozidiel po pozemkoch patriacich obci,
o ktoré sa dobrovoľne starajú a udržiavajú. V závere výzvy sa obec Miloslavov obracia na
občanov obce a vlastníkov nehnuteľností, aby svojvoľne neumiestňovali predmety, nevytvárali bariéry a nevysádzali zeleň na pozemkoch vo vlastníctve obce ako aj v blízkosti
miestných komunikácii vo vlastníctve obce bez predchádzajúceho súhlasu obce. V takomto prípade bude potrebné tiež zvážiť jednotlivo postup obce v prípade už vysadenej
zelene (stromy, kríky), pretože táto tiež v mnohých prípadoch tvorí prekážku, ktorá môže
spôsobiť škody na majetku, ujmu na zdraví, prípadne zeleň narúša nadzemné elektrické
vedenie. Obec bude dotknutým vlastníkom nehnuteľností doručovať výzvy postupne,
preto chceme požiadať všetkých obyvateľov a vlastníkov nehnuteľností o dobrovoľné rešpektovanie tejto požiadavky, ktorá je v prospech nás všetkých.
Ďakujeme za pochopenie.

INFORMAČNÁ KAMPAŇ K OTVORENIU ZBERNÉHO DVORA V OBCI
Vybudovanie zberného dvora v obci Miloslavov bolo spolufinancované Európskou
úniou z Operačného programu Kvalita životného prostredia, pričom celkové oprávnené náklady projektu boli vo výške 884.130,91 EUR so spolufinancovaním obce vo výške 44 206,55 EUR. Projekt sa realizoval v súlade so zámerom a čerpanie prostriedkov
a účelnosť ich vynaloženia boli predmetom viacerých kontrol zo strany riadiaceho orgánu, pričom neboli zistené nedostatky alebo pochybenia zo strany obce. Zberný dvor je
riadne odovzdaný a skolaudovaný a pred uvedením do prevádzky musí obec v zmysle
podmienok projektu ešte zabezpečíť informačnú kampaň pre obyvateľov obce. Každá
domácnosť v našej obci preto obdrží informačnú brožúrku, ktorej obsahom sú informácie
o projekte a jeho prínosoch pre obec, o prevádzkovej dobe zberného dvora, zozname
druhov odpadov, ktoré bude prevádzkovateľ zberného dvora odoberať a o sadzbe poplatku za drobný stavebný odpad.
Prevádzkový poriadok zberného dvora bude po schválení Okresným úradom v Senci
k dipozícii na webovej stránke obce a na zbernom dvore. Oboznámte sa vopred s pravidlami pre odoberanie jednotlivých druhov odpadu na zbernom dvore, predídete tak
prípadným nedorozumeniam pri jeho odovzdaní.
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA

NAŠA ZÁKLADNÁ ŠKOLA OSLAVUJE 90-ROČNÉ JUBILEUM
V tomto školskom roku oslavuje naša základná
škola 90. výročie svojho vzniku a pri tejto príležitosti vám chceme priblížiť históriu našej školy
a oboznámiť vás s jej premenami, ktorými prechádzala v jendotlivých obdobiach.
Kolónia Alžbetin Dvor vznikla v roku 1922.
Pretože v novej kolónii nebolo školy, deti dochádzali do školy v susednej Miloslave. Počet
školopovinných detí však vzrástol, preto vznikla
potreba otvorenia samostatnej školy. Dôležitým krokom pre vznik školy bolo v auguste roku
1926 založenie Miestneho zboru Slovenskej
ligy, ktorej súčasťou bola aj Školská Matica. Jej
predsedom bol Msgr. Dr. Alojz Kolísek. Až 30.
marca 1927 bolo úsilie tejto Slovenskej ligy korunované úspechom, kedy bolo dané povolenie
na založenie školy v Alžbetinom Dvore. Pretože
počet československých kolónií na Žitnom ostrove stále rástol, rozhodla sa Školská Matica
Slovenskej ligy postaviť na počesť 10-ročného
jubilea Československej republiky 30 jubilejných škôl pre slovenské deti. Vo výkaze týchto
jubilejných škôl bola už na jar roku 1928 zahrnutá aj stavba štátnej jubilejnej školy u nás
v Alžbetinom Dvore a v Miloslave.

Od tých čias ubehlo 90 rokov a škola prechádzala počas týchto rokov rôznymi obdobiami, ktoré boli poznačené politickými a spoločenskými zmenami. Menila sa i samotná budova i vnútorné priestory školy. Prechádzala väčšími i menšími renováciami, dopĺňala sa stále
modernejším vybavením. Stále však v nej bolo
počuť šťastný detský smiech a žila radosťou detí
z poznávania. Pedagógovia pôsobiaci na našej
škole sa vždy usilovali o to, aby naše deti prežili
šťastné detstvo sprevádzané láskou ku knihe,
k učeniu, k spoznávaniu sveta. Nedá nám nespomenúť si na prvú učiteľku Helenu Sokolovú
a ďalších učiteľov – Emil Vrabec, Melánia Findová, Ignác Mazúr, Imrich Lovíšek-Rapček, Zdenko
Lapár i riaditeľov školy - Jozef Bachratý, Mgr.
Anna Žiaková, Mgr. Margita Zacharovská, Mgr.
Jana Lachová, PaedDr. Andrea Malová.
V súčasnosti, pod vedením riad. školy
PaedDr. Aleny Jančekovej a vďaka nemalému
úsiliu vedenia našej obce, dostáva škola z roka
na rok nový, moderný vzhľad – prístavba novej
budovy, jej nadstavba, prístavba budovy pre
2.stupeň, školské ihrisko.... A nielen to. Pribudli nám nové triedy, učebne, jedáleň, knižnica,
zborovňa, učebňa informatiky, interaktívne tabule v triedach s počítačmi s pripojením na wifi
sieť. Škola sa vybavila množstvom učebných pomôcok a tou najmodernejšou technikou – kamerový a čipový systém, videovrátnik...

História sa skĺbila so súčasnosťou a tak
vznikla nová, moderná škola. Žiaci sa pod vedením svojich pedagógov svojej škole a obci za
to všetko odvďačujú úspechmi a oceneniami
v okresných, krajských i celoslovenských súťažiach, vynikajúcimi výsledkami v testovaní piatakov, realizáciou rôznych projektov, do ktorých
sa naša škola v hojnej miere zapája.
Bližšie informácie o aktivitách školy nájdete
na našej web stránke www.zsmiloslavov.sk.
Čo popriať našej škole k jej „narodeninám“?
Šťastné deti a ich rodičov, spokojných pedagógov, nech sa nám ďalej rozrastá a nech je i naďalej ozdobou a chválou našej obce.
K tejto milej udalosti naša Základná škola vydá aj bulletin s históriou školy počas jednotlivých
rokov doplnený fotografickou dokumentáciou.
Pri tejto príležitosti pozývame všetkých obyvateľov obce na slávnostnú akadémiu venovanú 90.
výročiu našej školy, kde vystúpia naši žiaci pod vedením svojich pedagógov, ktorá sa uskutoční dňa
31. mája 2018 o 16.00 hodine v areáli školy.
Tešíme sa vás!
Mgr. Soňa Slavkayová, ved. vych. ŠKD, ZŠ Miloslavov

Čím žijeme v základnej škole v tomto školskom roku
Školský rok veľmi rýchlo napreduje, máme za sebou už takmer trojštvrťročné hodnotenie a niekoľko, pre našu školu, významných úspechov, o ktoré sa chceme s vami podeliť:
• Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v slovenskom jazyku a matematike v školskom
roku 2017/2018:
Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl (Testovanie 5-2017) sa uskutočnilo
22. novembra 2017 na 1 481 základných školách. Z našej základnej školy (ZŠ Miloslavov) sa
zúčastnilo testovania 35 žiakov, z toho piati žiaci so zdravotným znevýhodnením. Žiaci boli testovaní z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry.
Priemerná úspešnosť testu z matematiky žiakov 5. ročníka ZŠ Miloslavov (35 žiakov) je o 22,5%
vyššia v porovnaní s priemernou úspešnosťou žiakov na neplnoorganizovaných školách SR (takou sme aj my ) a o 14 % vyššia v porovnaní s celoslovenským priemerom.
Priemerná úspešPriemerná úspešnosť žiakov
Matematika
Slovenský jazyk a literatúra
nosť testu zo sloven64,7%
62.8%
ského jazyka a litera- Celoslovenská
64,1%
62,3%
túry žiakov 5. roční- Štátne školy
56,2%
55,2%
ka ZŠ Miloslavov (35 Neplnoorganizované školy
žiakov) je o 21,8%
ZŠ Miloslavov
78,7%
77,0%
vyššia v porovnaní
s priemernou úspešnosťou žiakov na neplnoorganizovaných školách SR a o 14,2 % vyššia v porovnaní s celoslovenským priemerom.
•

Úspechy našich žiakov v súťažiach - po úspešných školských kolách naši žiaci dosiahli výborné
výsledky na okresných a krajských kolách jednotlivých súťaží:
Technická olympiáda Martin Muráň 6.B – 1. miesto v okresnom kole a 3. miesto v krajskom
kole
Geografická olympiáda 5. ročník – Katka Strešňáková 5.B – 1. miesto, Jakub Činčurák 5.B –
2. miesto a Oliver Kušnír 5.A – 5. miesto v okresnom kole
Geografická olympiáda 6. ročník – Samuel Beňo 6.A – 1. miesto v okresnom kole
Dejepisná olympiáda Michal Dirga 6.B – 4. miesto v okresnom kole
Olympiáda anglického jazyka Michal Dirga – 4. miesto v okresnom kole
Matematická olympiáda 5. ročník Oliver Kušnír 5.A – 3. miesto, Katka Strešňáková 5.B – 7.
miesto, Nina Gešová 5.B - 9. miesto v okresnom kole
Pytagoriáda – matematická súťaž, Patrik Lesko 4.A v kategórií P4 – 2. miesto a Oliver Kušnír 5.A
v kategórií P5 – 3. miesto a Terezka Lacková 5.A na 5. mieste v okresnom kole
Recitačná súťaž Šaliansky Maťko – Mia Gutayová 3.B – 1. miesto v kategórií 1. stupeň a Katka
Strešňáková 1. miesto v kategórií 5–6. ročník v okresnom kole
Recitačná súťaž Hviezdoslavov Kubín Nina Gešová 5.B – 1. miesto aj Katka Strešňáková 5.B – 1.
miesto a Mia Gutayová 3.B – 2. miesto vo svojej kategórií v okresnom kole
Biologická olympiáda – Samuel Beňo 6.A – 2. miesto v botanike a Martin Muráň 6.A – 2. miesto v zoológií v okresnom kole.
Geografická olympiáda – Samuel Beňo 6.A – 3. miesto v krajskom kole
Literárna súťaž „Kľúče od zlatého mesta“ – Paulina Lacková 6.A obsadila 3. miesto s témou
Naša obec v štyroch ročných obdobiach.
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Schválený projekt „Inkluzívne štúdium „
Naša základná škola vypracovala projekt na základe výzvy Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu a bola úspešná.
Názov projektu: „Inkluzívne štúdium“.
Projekt je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu. , Operačný program ľudské zdroje.
Trvanie projektu : obdobie 3 roky, od 1.2.2018 do 31.1.2021,
Celkové náklady projektu: 136 350 €, výška príspevku – 129 532,50 €,
spoluúčasť 5 % -6817,50 €
Cieľ – prostredníctvom 4 novo vytvorených pracovných miest
(2 asistenti učiteľa, 1 špeciálny pedagóg a 1 psychológ na polovičný
úväzok) zlepšiť študijné výsledky žiakov ohrozených školským neúspechom z dôvodu problémov v učení, v správaní alebo zdravotných
problémov,
– cieľová skupina – žiaci školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (spolu 23 žiakov, 6 dievčat a 17 chlapcov; 2 žiaci s narušenou komunikačnou schopnosťou, 3 žiaci s poruchou autistického spektra, 5 žiakov s poruchou pozornosti z toho 4
v kombinácii s hyperaktivitou a 13 žiakov s poruchami učenia),
– projekt tvoria dve hlavné aktivity:
– hlavná aktivita 1 je zameraná na činnosť asistentov učiteľa, ich úlohou je pod vedením učiteľa pomáhať v triede deťom so ŠVVP prekonávať bariéry vyplývajúce z ich zdravotného znevýhodnenia,
– hlavná aktivita 2 je zameraná na činnosť školského špeciálneho pedagóga a školského psychológa,
špeciálny pedagóg poskytuje individuálnu alebo skupinovú intervenciu predovšetkým žiakom s narušenou komunikačnou schopnosťou
alebo poruchami učenia, poskytuje tiež konzultácie učiteľom, odborným zamestnancom školy a rodičom,
školský psychológ poskytuje individuálnu alebo skupinovú intervenciu predovšetkým žiakom s poruchou pozornosti a poruchou autistického spektra, ale aj žiakom nachádzajúcim sa v krízových životných
situáciách, poskytuje profesionálne poradenstvo žiakom 2.stupňa a tiež
konzultácie učiteľom, odborným zamestnancom školy a rodičom.
Tento projekt je dôležitý pre skvalitnenie vzdelávacích výsledkov žiakov so ŠVVP a prináša benefity všetkým žiakom , učiteľom a rodičom.
Inkluzívny tím, pozostávajúci zo 4 nových odborných zamestnancov zabezpečí túto podporu počas trvania projektu.
Sme veľmi radi, že takúto podporu môžeme našim žiakom poskytnúť v našej základnej škole.
•

Anglický jazyk – je pre nás veľmi dôležité, aby kvalita výučby tohto
jazyka napredovala v našej škole a preto sme pripravili niekoľko aktivít, ktoré úspešne opakujeme a pridali k nim ďalšie :
Projekt AISEC – už po 4. krát v našu školy navštívili lektori anglického
jazyka, tentokrát dvaja z Brazílie, jedna z Južnej Kórei a po celý týždeň vo februári sa venovali našim deťom, oboznámili ich so životom
a krásami svojej krajiny, pripravili si video prezentácie, rozprávanie
o zaujímavostiach v ich krajine a interaktívne hry. A naše deti sa snažili čo najlepšie s nimi komunikovať v angličtine.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Projekt Talk –talk po 3. krát v našej škole – projektový týždeň komunikácie v anglickom jazyku v apríli, kedy sa deti budú zlepšovať v komunikácii
s anglicky hovoriacimi lektormi popoludní.
Recitačná súťaž v anglickom jazyku – po 5. krát v našej škole.
Testovanie ANJ v apríli a máji žiakov všetkých ročníkov na zistenie
úrovne a kvality výučby anglického jazyka a zistenie potenciálu každého
dieťaťa na osobný rozvoj v komunikácii v anglickom jazyku.
•

90. výročie školy
Škola žije týmto významným jubileom a pripravuje sa na veľkú oslavu,
na ktorú chceme srdečne pozvať všetkých občanov, bývalých žiakov, rodičov, starých rodičov dňa 31.5. o 16.00 hod. v Základnej škole Miloslavov.
K tomuto výročiu pripravujeme aj mnohé sprievodné akcie, napr. vydanie
bulletinu o histórií školy, nové logo školy, výstavu v starej historickej triede
s mnohými dokumentami od začiatku školy, prezentačné pamätné darčeky, výsadbu pamätného stromu, kultúrny program, vydanie prvého čísla
školského časopisu atď. Bližšie informácie na web stránke školy.
Tešíme sa na Vás.
PaedDr. Alena Jančeková, riaditeľka ZŠ Miloslavov

MATERSKÁ ŠKOLA A JEJ AKTIVITY
Deti z našej materskej školy sa okrem hier a edukačných aktivít tešia z neustálych akcií, ktoré v škôlke prebiehajú. Nový rok sme odštartovali karnevalom v maskách od výmyslu sveta, šiškami a kúzelníkom. V zimných mesiacoch nás potešili divadelné predstavenia Zimná rozprávka a Statočný cínový
vojačik, marec, mesiac kníh, sme si pripomenuli aj inscenovaným čítaním
rozprávky O Guľkovi Bombuľkovi. Nechýbali ani environmentálne ukážky
vodných a poľných zvierat, ktoré budú pokračovať naďalej až do konca školského roka. Prvýkrát sa v škôlke deti stretli aj s chemickými pokusmi, ktoré
nám prišiel predviesť profesor Hókus-Pókus. Bola to skvelá chemická šou.
O skvelú akciu sa postarala aj maminka p. Pirihová, ktorá nám v spolupráci so slovinským veľvyslanectvom a slovenskými včelármi pripravila
medové raňajky, ktoré boli spestrené prednáškou o včeličkách. Okrem návštevy delegácie zo slovinskeho veľvyslanectva, sme v škôlke mali aj návštevu poslanca NR SR Mgr. Branislava Gröhlinga, ktorý pripravuje návrh zmien
v zákone o školstve a aj naše pripomienky a výhrady k súčasnému zákonu
a reálnemu fungovania školstva v oblasti materských škôl, možno prispejú
k zmenám k lepšiemu.
Do konca školského roka na nás čaká ešte veľmi veľa kultúrnych aktivít,
návšteva Základnej školy v Miloslavove, zápis do ZŠ, výlety, Deň detí a už
tradičné spoločné akcie s rodičmi ako Deň rodiny a Rozlúčka s predškolákmi. Všetky nápady a všetky akcie vznikajú tímovou prácou všetkých kolegýň,
ktoré sa s nadšením aj do organizovania akcií zapájajú, za čo im patrí moja
osobná vďaka. Obrovskú podporu a pomocnú ruku nám dávajú rodičia
a občania prostredníctvom zamestnaneckých grantov, osobných pripomienok a podnetov, za čo ďakujem nielen za seba, ale za 160 detičiek navštevujúcich našu materskú školu. Veľmi si vážim každú pomoc aj keď z pohľadu
jednotlivca sa môže zdať byť malá, ale keďže je nás v škôlke veľa, veľa drobností vytvorí krásny veľký celok a to sú naše šťastné deti.
Na záver ešte pripomeniem zápis do materskej školy na školský rok
2018/2019, ktorý bude prebiehať od 2.5. do 9.5. V tomto termíne je potrebné priniesť osobne do podateľne obecného úradu Miloslavov, alebo zaslať poštou žiadosť zákonného zástupcu potvrdenú lekárom. Žiadosť a podrobné informácie nájdete na webovej stránke Materskej školy Miloslavov.
Bc. Jasmina Nasariková, Foto: Zlata Ottmárová

Lektori projektu AISEC v našej škole február 2018
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ANALÝZA OBYVATEĽSTVA

OBYVATEĽSTVO NAŠEJ OBCE

de prichádzali z Bratislavy rodení alebo dlhoroční bratislavčania,
v prvej dekáde tohto tisícročia to už boli sčasti obyvatelia z kraViackrát sme sa už v spravodajcovi zaoberali „búrlivým“ rastom počtu jov, ktorí boli občanmi Bratislavy iba na obdobie, kým si vytvorili
našich obyvateľov.
možnosť zaobstarať si vlastnú nehnuteľnosť. Naplno sa to ukáTentoraz sme sa pozreli na našu obec cez počty a zloženie obyvateľ- zalo v poslednej, práve prebiehajúcej dekáde (2010 – 2018). Tu
stva podrobnejšie.
už podiel priamo prichádzajúcich z iných častí Slovenska (hlavne
z východného Slovenska) prekročil 50%.
Počty obyvateľstva

Podklady, z ktorých bola táto miništúdia vykonaná, vychádzajú
z oficiálnych údajov, akými sú evidencia obyvateľstva, súpisy domov,
školské evidencie a pod. K tomu, aby sme vedeli zistiť skutočné počty
našich obyvateľov (teda všetkých tých, ktorí v našej obci žijú), by sa
dalo dospieť iba nepriamymi metódami. Napriek tomu sú informácie
a trendy skutočne zaujímavé. Z grafu č. 1 o počte obyvateľov je vidno,

Domy a byty
Nikde nie je rozvoj našej obce taký viditeľný ako v evidencii
počtu domov a bytov. Počas obdobia od roku 1990 doteraz to
bol skoro 9-násobný nárast!!! V súčasnosti evidujeme v obci celkovo 1378 bytov, z toho 203 ks vo viacbytových domoch (skoro
každý piaty byt je vo viacposchodových domoch, čo už veľmi nepripomína vidiecke bývanie).
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že po pozvoľnom zvyšovaní počtu obyvateľov v 90-tych rokoch došlo okolo roku 2004 k prudkému zvýšeniu rastu, ktorý neklesá, skôr sa
zvyšuje. Kde a kedy nastane prípadné spomalenie, zatiaľ nie je jasné.
Štruktúra obyvateľstva
Dnešných oficiálnych 2800 obyvateľov (4-násobok počtu z roku 1990)
Oblasť, kde sa štruktúra obyvateľstva zmenila najmenej, je
dopĺňa ešte cca 1000 až 1500 občanov, ktorí u nás nie sú prihlásení na národnostné zloženie: dlhodobo viac ako 96% obyvateľov tvorí
trvalý pobyt. Bohužiaľ, ďalší limit je iba hranica 8 tisíc obyvateľov, čo pri národnosť slovenská, cca 3,5 % tvorí maďarská a česká národplnom využití všetkých rozvojových území na výstavbu dovoľuje dnes nosť a zvyšné 1% iné.
platný Územný plan obce Miloslavov, schválený v roku 2009.
Na grafe č. 4 si môžete pozrieť zloženie obyvateľstva podľa vekových skupín – tu vidno, že naše obyvateľstvo sa výrazne
Pohyb občanov
omladilo – 72% obyvateľov je mladších ako 45 rokov. Na druhej
Vyššie uvedené dáta sú známe a viackrát sme o nich informovali. strane, stále máme medzi sebou 22 seniorov starších ako 85 roOveľa menej vieme o tom, ako prebieha pohyb nášho obyvateľstva. kov.
Napriek očakávaniam, že noví obyvatelia prúdia iba k nám a zvyšujú
doterajšie počty, existuje dosť veľký pohyb aj opačným smerom. Od
Zloženie obyvateľov podľa veku
roku 1990 sa od nás odhlásilo vyše 700 našich občanov – odchádzajú
0 až 6r
za prácou, a to aj do zahraničia, ženia sa a vydávajú, či odchádzajú do
6 až 15r
mesta za lepším prístupom k práci alebo kultúre. Pozri graf č. 2.
15 až 25r
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Zaujímavé je tiež pozrieť sa na to, odkiaľ naši noví susedia vlastne
prichádzajú. V rokoch 1990 až 1999 vyše 80 % nových občanov prišlo
z Bratislavy alebo Západoslovenského kraja – skoro v rovnakom počte. V nasledujúcom desaťročí (2000 až 2009) podiel prisťahovaných z
Bratislavy stúpol na 80% a o zvyšok sa rovnomerne podelili všetky tri
slovenské kraje. Rozdiel bol iba v tom, že kým v predchádzajúcej deká-

Dnešný priemerný vek nášho obyvateľa je 34,5 roka a je
výrazne nižší ako priemer 46 rokov v 90-tych rokoch minulého
storočia. Mužov je dnes u nás o 160 menej ako žien, ale to iste
súvisí s tým, že v mnohých rodinách je prihlásená k pobytu najmä ženská polovica (kvôli prístupu ich detí v škôlke a škole).
Je nás teda v obci stále viac a sme stále mladší a dynamickejší. Na druhej strane ubúda pokoja a ticha, ktorého je v obci stále
menej a menej.
Spracoval: Ing. Pavol Karaba – poslanec OZ
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ZO ŽIVOTA V OBCI

ROZRASTIE SA AMBULANCIA VŠEOBECNÉHO LEKÁRA AJ O AMBULANCIU PRE DETI?
Rozhovor s MUDr. Petrom Lipovským,
lekárom ambulancie všeobecného lekára pre dospelých spoločnosti MEDILIP s.r.o. v Miloslavove.
Pán doktor, máte v našej obci ambulanciu
všeobecného lekára, povedzte nam niečo
o Vašich prioritách.
Spoločnosť MEDILIP som založil na základe môjho rozhodnutia venovať sa všeobecnému lekárstvu pre dospelých (VLD). Súviselo to
zároveň s plánom prevziať ambulanciu v Miloslavove po pani MUDr. Daniele Cymbalovej.
Primárnu starostlivosť v rámci VLD považujem
za základný pilier každého zdravotníctva, pretože kvalitný lekár prvej línie môže ovplyvniť a riadiť všetky ďalšie postupy, ktoré sú pri konkrétnych stavoch u pacientov potrebné. Preto som
zástancom línie, ktorú poznáme z vyspelej Európy, že všeobecný lekár má vedieť poskytnúť
pacientovi čo možno najširšiu ponuku služieb
a len naozaj v prípadoch, kedy je to nevyhnutné, požiadať o spoluprácu špecialistu. Určite
nepodporujem „ambulantný turizmus“, kedy
si pacient diktuje, kde všade ešte nebol a kam
všade na odborné vyšetrenie by ešte chcel ísť.
Je to vysoko neefektívne a blokuje to termíny
pacientom, ktorí špecialistov naozaj potrebujú. Odborné lekárske vedomosti som postupne
nadobudol na rôznych pracoviskách v Prahe,
Štokholme, Bratislave a ďalších mestách na Slovensku. Manažérske zručnosti zase pôsobením
v nadnárodnej obchodnej spoločnosti.
Čo všetko našim obyvateľom poskytuje
Vaša ambulancia?
Kompetencie VLD sa postupne rozširujú,
čo je dobrá správa. Na druhej strane však neustále bojujeme s nedofinancovaním nášho
sektora, čo považujeme za nespravodlivé najmä v porovnaní s opakovaným oddlžovaním
neefektívne hospodáriacich nemocníc. Som
presvedčený o tom, že pri dostatočnom financovaní a výchove nových zdatných lekárov, ktorí
by sa vedeli postarať o pacientov ambulantne,
nie je potrebné financovať ich následné hospitalizácie. Preto v našej ambulancii kladieme
predovšetkým dôraz na prevenciu. Disponujeme dostatočným prístrojovým vybavením, aby
sme včas vedeli diagnostikovať choroby pacientov a tým predísť komplikáciám. Snažíme
sa nepredpisovať zbytočne antibiotiká, pretože
ich nadmerné a nezmyselné užívanie výrazne
negatívne ovplyvňuje zdravotný stav pacienta.
K tomu nám slúži vyšetrenie CRP. Pri kardiovaskulárnych ochoreniach používame tlakomery,
EKG, novinkou je vyšetrenie pomeru krvného
tlaku meraného na dolnej končatine (členku)
a krvného tlaku meraného na hornej končatine (ABI). Ďalej vyšetrujeme saturáciu periférnej krvi kyslíkom pomocou pulzného oxymetra
(SpO2), vieme vyšetriť moč na prístroji od firmy Siemens a od rovnakej firmy máme prístroj
na vyšetrenie zrážanlivosti krvi u pacientov liečených Warfarinom, čo je tiež jedna z noviniek.
Ako prevenciu rakoviny hrubého čreva vyšetrujeme skryté krvácanie v stolici (FOB). V prípade potreby, na základe dohody s pacientom
podávame infúzie. Rôzne odbery biologického
materiálu (krv, moč, stolica, výtery), či aplikácia
injekcií sú samozrejmosťou.

Prebrali ste ordináciu od MUDr. Cymbalovej, čo to obnášalo?
V prvom rade chcem povedať, že pani
MUDr. Daniela Cymbalová založila ambulanciu VLD v Miloslavove „na zelenej lúke“ v roku
2004. Netreba zabúdať, že bez tohto počinu,
by tu pravdepodobne ambulancia VLD nikdy
nebola. Bol to od pani doktorky veľmi odvážny,
ale zároveň aj vizionársky počin, keďže z dediny takmer na vymretie vyrástla veľká obec. Samotné preberanie praxe znamenalo pomerne
zložitý proces plný legislatívnych a ekonomických krokov, kde bolo potrebné komunikovať
s mnohými úradmi ako je Bratislavský samosprávny kraj, Lekárska komora, Úrad verejného
zdravotníctva, Daňový úrad, Úrad pre dohľad
nad zdravotnou starostlivosťou, všetky 3 zdravotné poisťovne, Sociálna poisťovňa, ako aj náš
Obecný úrad v Miloslavove. Rád využijem tento
priestor na to, aby som sa verejne poďakoval
pánu starostovi Milanovi Baďanskému, ako aj
obecnému zastupiteľstvu za podporu pri tejto
transformácii, ako aj za pomoc pri rekonštrukcii priestorov, ktorá sa uskutočnila v lete v roku
2016. Som rád, že všetci chápeme poskytovanie
zdravotnej starostlivosti aj ako verejnú službu
občanom.
Aké máte ďalšie plány s ordináciou?
Obec Miloslavov stále rastie a pribúda viac
obyvateľov, teda zákonite aj mojich pacientov.
Mojím najbližším plánom je zavedenie elektronického systému e-Časenka pre objednávanie
pacientov, aby boli v čakárni čo najkratšie. Tento
systém sa mi osvedčil v pediatrickej ambulancii
v Bratislave - Dúbravke, ktorú tiež prevádzkujem. Po prekročení určitého počtu pacientov
bude potrebné rozšíriť náš team a pravdepodobne zaviesť 12 hodinovú prevádzku, čo sa
mi taktiež osvedčilo v spomínanej bratislavskej
pediatrickej ambulancii. Som rád, že sa ku mne
pripojila pani MUDr. Natália Michlíková, ktorá
má už teraz svoj vyhradený ordinačný čas a taktiež ma dokáže zastúpiť, čiže občania nemusia
cestovať k zastupujúcemu lekárovi do inej obce.

Ambulancia MEDILIP v Miloslavove je pre
dospelých. Vzhľadom na veľký počet detí
má obec záujem aj o služby pediatra – bolo
by to možné?
V súčasnosti je najväčším problémom nedostatok všeobecných lekárov pre deti a dorast. Len pred pár dňami som dostal informáciu
z Bratislavského samosprávneho kraja o ukončení praxe 5 pediatrov v Bratislave a okolí, po
ktorých nikto neprevzal ambulanciu a zdravotná dokumentácia detských pacientov skončila
v úschove na tomto úrade. Urobím však všetko
pre to, aby sme pre našu obec získali pediatra.
Aby však takúto ambulanciu bolo možné prevádzkovať so všetkými nákladmi, je potrebné
získať približne 1 000 detských pacientov od
novorodencov až do veku 18 rokov. Samotné
sprevádzkovanie ambulancie už mám odskúšané, takže všetky organizačné, či administratívne
procesy viem postupne realizovať. Všetko stojí
a padá na profesionálnom tíme. Takže potrebujeme najprv zistiť, či existuje v obci potenciál
v počte približne 1000 detských pacientov do
18 rokov, získať pediatra a v neposlednom rade
kvalitnú zdravotnú sestru. Veď kto pozná moju
zdravotnú sestru Luciu Rentkovú, bez ktorej by
ambulancia nemohla fungovať, vie, že moje nároky sú veľmi vysoké, ale zasa práca je krásna
a zmysluplná, pretože sa snažím vytvoriť čo najlepšie pracovné podmienky .
Zhováral sa:
L. Bučík, poslanec OZ
Vážení občania,
máme záujem podporiť vznik ambulancie detského lekára – pediatra – v našej
obci, preto by sme vás radi touto cestou
požiadali o vyplnenie krátkeho dotazníka
ohľadom vášho záujmu o pediatrickú ambulanciu, ktorý nájdete na webovej stránke
obce Miloslavov v časti Služby v obci – Zdravotníctvo (link: http://www.miloslavov.sk/
sluzby-v-obci/#zdravotnictvo). Ďakujeme
Milan Baďanský, starosta obce
a obecné zastupiteľstvo
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ZO ŽIVOTA V OBCI

KOMUNITA JEDNOTY DÔCHODCOV

AKTIVITY ÚNIE ŽIEN

Aj v roku 2018 naša 134 členná organizácia pokračuje v organizovaní
akcií zaujímavých pre našich členov. Prvou z nich bolo Fašiangové posedenie, ktoré sa konalo dňa 3.2.2018.
Vo februári, 24.2.2018, sa uskutočnila aj výročná členská schôdza,
na ktorej sme si volili predsedu a výbor na ďalšie 4-ročné volebné obdobie a schválili sme si aj plán činnosti na rok 2018. Pri tejto príležitosti
sme ocenili darčekom a kvetom 65 a 70-ročných jubilantov, 80-ročným
sme odovzdali kvet a našu 90-ročnú členku pani Štefániu Kubíkovú
navštívil a pogratuloval jej k sviatku predseda MO JDS Milan Krajčír.
Aj v tomo roku pokračuje počítačový kurz, ktorý sa teľí veľkému
záujmu našich členov, a to aj pre pokročilých, ale aj pre začiatočníkov,
pod vedením skúsených lektoriek.
Dňa 14.4.2018 sa uskutočnil IV. ročník šachového turnaja „o putovný pohár starostu obce“ v kategórii seniori a juniori v Komunitnom
centre – klubovni MO JDS.
Jarného upratovania obce a brigády, ktorú obcev relaizovala začiatkom apríla sa zúčastňujú aj naši členovia, ktorí si celorčne udržujú poriadok na priedomiach.
Naši členovia radi navštevujú výstavu „FLORA“ v Bratislave, preto
im organizácia prepláca vstupenky.
V máji sa vydáme za poznávaním kultúrnych pamiatok do Rakúska.
Chceme navštíviť zámok Schloss Hoff a cestou späť si aj niečo nakúpiť
v Hainburgu.
Nadviazali sme družbu s JDS Šaštín – Stráže, ktorá sa pekne rozvíja a
napĺňa vzájomnými stretnutiami. Teraz v máji privítame na spoločnom
posedení jej členov u nás v Miloslavove.
Naši členovia radi navštevujú divadelné predstavenia, kde sa pobavia, pookrejú, bez problému spojeným s dopravou, preto dňa
31.5.2018 navštívime divadelné predstavenie „Rómeo a Júlia“ v Novej
scéne v Bratislave.
Hneď, ako nám to počasie dovolí, budeme organizovať cyklotúru
v spolupráci s MO DÚŽS do Hamuliakova po hrádzi. Tejto akcie sa zúčastňujú nielen naši členovia, ale aj ich rodiny a nečlenovia – nadšenci
rekreačnej cykloturistiky.
V máji – júni plánujeme uskutočniť výlet na Smolenický zámok a do
Vinárstva Doľany na exkurziu s ochutnávkou vín a prehliadkou a takisto
sa chystáme Regio jet-om na výlet na termálne kúpalisko do Dunajskej
Stredy.
Akcií, ktoré pripravujeme a organizujeme je teda dosť a je z čoho
vyberať, aby si každý z našich členov našiel niečo, čo ho zaujíma a aby
sme žili ako aktívna komunita.

V tomto roku sme začali svoju činnosť tradične – výročnou členskou schôdzou, ktorá sa konala dňa 9.3.2018. Na
schôdzi výbor oboznámil prítomné členky s vyhodnotením
akcií, ktoré boli usporiadané v roku 2017. Vročná členská
schôdza bola spojená s oslavou Medzinárodného dňa žien,
pričom prítomným členkám spevokol Radosť so svojim programom spríjemnil spoločné posedenie. Súčasne sme zablahoželali tým našim členkám, ktoré oslávili okrúhle životné
jubileá 60, 70 a 80 rokov života. Ako sa na Medzinárodný
deň žien patrí, pán starosta nás na záver potešil kvietkom.
Ďalšou akciou bude návšteva divadelného predstavenia, ktoré sa uskutoční 28.4.2018. 50 členiek navštívi v Novej scéne muzikál Veselá vdova, jednu z najkrajších operiet
Franza Lehára v modernom naštudovaní.
Pri príležitosti stavania mája, ktoré bude 30.4.2018
v obidvoch častiach obce, členky spevokolu Radosť spríjemnia toto podujatie svojim spevom.
V spolupráci s Jednotou dôchodcov Slovenska budeme
organizovať dvakrát v tomto roku 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 našej organizácie často
aj s deťmi a vnúčatami. Okrem športovej udalosti je to aj
príjemná spoločenská akcia pretože končí posedením a debatou účastníkov. Prvá cyklotúra sa uskutoční v termíne máj
– jún, presný termín bude ešte včas oznámený.
V dňoch 23. a 24. júna sa uskutoční obľúbený 2-dňový
zájazd za krásami Slovenska. Ubytovanie sme si zarezervovali v hoteli Piatrová pri Vrútkach. Tešíme sa na plte na Váhu
okolo Strečna a tiež na večernú opekačku pri ohníku. Druhý
deň zasvätíme oddychu a relaxu v bazénoch s termálnou
vodou.
Aj tento rok sa stretávame vždy v posledný piatok v mesiaci v čase od 18,00 hod. v modrej budove Komunitného
centra v Alžbetinom Dvore. Pevne veríme, že tieto stretnutia budú aj naďalej príjemné, lebo sa pri káve porozprávame a tak unikneme od každodenných domácich starostí
a povinností. Srdečne pozývame všetky naše členky na tieto
piatkové posedenia.
Ako aj v minulosti, tak i teraz 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 MO JDS v Miloslavove

KALENDÁRIUM AKCIÍ OBCE
DO KONCA ROKU 2018
11.5.2018
31.5.2018

Deň matiek
Oslavy 90. výročia založenia
základnej školy v Miloslavove
2.6.2018
Deň detí – Rekreačno športové
centrum v Alžbetinom Dvore
25.8.2018 Deň obce Miloslavov
19.10.2018 Deň úcty k starším
28.10.2018 Vyrezávanie tekvíc
7.12.2018 Mikuláš
16.12.2018 Vianočné trhy

Výbor Únie žien Miloslavov
Obec Miloslavov
Vás srdečne pozýva
pri príležitosti sviatku

DŇA MATIEK
na kultúrne podujatie

v piatok 11. mája 2018
o 17:00 hod.
do Kultúrneho domu v časti Alžbetin Dvor.

Pre všetky mamy, staré mamy a babičky
vystúpia v programe
žiaci z Materskej školy Miloslavov,
žiaci zo Základnej školy Miloslavov.
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ROZHOVOR S OSOBNOSŤOU

Lepšie je prichádzať s konkrétnymi riešeniami, ako len stále niečo kritizovať
6 otázok pre Matúša Vallu, architekta a aktivistu
„Narodil som sa v Bratislave a toto
mesto mám úprimne rád. Ako architekt
a mestský aktivista som sa vždy snažil
mesto zlepšiť. Nadobudol som cenné
skúsenosti, nielen pri svojej práci, ale
aj pri projekte Mestské zásahy, ktorý
funguje už v 20 mestách na Slovensku
a v Čechách. Naučil som sa, že lepšie
ako kritizovať, je pokúsiť sa o zmenu
k lepšiemu. Spojil som preto tím viac
ako 60 odborníkov a už dva roky pripravujeme návod na lepšie mesto pod
menom Plán Bratislava.“
Venujete svoju pozornosť Bratislave
najmä ako mestu, ale nás by zaujímal Váš
pohľad na Bratislavu v širšom kontexte –
ako aglomeráciu – ktorá spája Staré mesto – mestské časti a obce v okolí Bratislavy
ako jej satelity. Čo s ich, často obrovským,
tempom zástavby?
Samozrejme, že keď hovoríme o Bratislave, nedá sa nebrať do úvahy jej širší
kontext, to znamená veľkú Bratislavu alebo
Bratislavu ako aglomeráciu. Bratislava nie je
len 17 mestských častí, ale v dnešnej dobe
táto zóna zahŕňa aj okolité satelitné obce,
ktorých život je celkom logicky naviazaný
na Bratislavu.
Myslím si, že je veľmi dôležité povedať
si nahlas, uvedomiť si a začať vytvárať synergiu medzi obcami, ktoré majú samozrejme svoju autonómiu, svojich volených zástupcov a baviť sa o tom tom, do akej miery
vedia spolupracovať s Bratislavou na takých
závažných témach, akou je napríklad doprava, čo je najzávažnejší problém vo vzťahu
obcí a Bratislavy.
Ohlásili ste svoju kandidatúru na primátora mesta Bratislavy a predstavili ste
5 priorít, ktorým sa chcete venovať. Jednou z nich je doprava v Bratislave a jej
zrýchlenie. Ako by ste chceli ísť nato Vy?
Ktokoľvek sa stane primátorom, doprava bude jednou z kľúčových tém a jedna
z najdôležitejších častí práce nového vedenia mesta. Myslím si, že je dôležité povedať,
že neexistuje jedno obrovské riešenie, ktoré
sa dá dať jednoducho na billboard. Renesencia dopravy v Bratislave a aj prímestskej
dopravy spočíva v stovkách malých detailov
a drobných vylepšení, či už je to preferencia
hromadnej dopravy na križovatkách, upravenie jazdných pruhov, dobudobavenie
a rozširovanie siete nosného dopravného
systému (električiek a vlakov ), ale aj takých
zásadných vecí, akými sú čistota vozidiel
MHD a jej dochvíľnosť.
Je veľmi dôležité, aby bratislavčania
dostali veľmi silnú druhú alebo skôr prvú
voľbu pohybu po meste, ktorou má byť hromadná doprava. Autá v meste vždy zostanú,
ale chceme, aby skutočne veľký počet ľudí
ráno dostal možnosť sa rozhodnúť – dnes

idem MHD. V tomto kontexte je veľmi dôležité hovoriť aj o prímestskej doprave a skúsiť dať obyvateľom okolitých obcí takisto
šancu na to, aby nemuseli v takej veľkej
miere používať autá.
Máte bohaté skúsenosti s návrhmi na
skvalitnenie verejného priestoru. Keď sa
svojim pohľadom architekta – urbanistu
pozriete na vznikajúcu zástavbu v obciach
okolo Bratislavy, čo by ste ich novým obyvateľom odporučili?
Verejný priestor nie je len priestor v Starom meste alebo v historickom jadre mesta, je to každý priestor medzi domami alebo
budovami, ktorý využíva verejnosť a je jedno, či ide o malé námestíčko v obci alebo
hlavné námestie v meste – oba majú svoj
význam a svoju dôležitosť.
Základ pre vznikajúcu zástavbu v obciach
a mestách v okolí Bratislavy je, aby to boli
kvalitné sídla, kde budú ľudia šťastní a aby
sa pri ich budovaní myslelo na ich kompletnú infraštruktúru a sociálnu vybavenosť,
aby tam boli škôlky, školy, priestor pre oddych a pod. a aby ich obyvatelia neboli odkázaní len na centrá obcí a mestečiek. Toto
by mali ľudia zohľadňovať pri výbere lokality
pre svoje bývanie a kúpe svojich nových domov – v akom priestore budú žiť.
Problémom hektickej zástavby v obciach pri Bratislave je rýchlo rastúci počet
obyvateľov jednotlivých obcí, pričom mnohí z nich sa nevedia identifikovať s prostredím, do ktorého prišli zo všetkých kútov
Slovenska, nemajú vytvorený vzťah k obci,
do ktorej sa sťahujú – častú tu len „bývajú“,
ale nežijú. Dá sa s tým vôbec niečo robiť?
Problém zástavby v obciach v okolí Bratislavy a rýchlo rastúceho počtu obyvateľov
v nich je známy a je to zásadný problém.
Pre obec/ mesto je veľmi dôležité, aby ľudia, ktorí tu žijú sa s obcou alebo mestom
vedeli identifikovať – toto je preto veľmi
presne položená otázka. Myslím si však, že
tu musí zapracovať trošku viac aj samotná
obec/mesto, na čo mnohé popri iných problémoch rezignovali. Z obcí v okolí Bratislavy
stale zaznieva delenie – to sú starousadlíci,
tamto sú novousadlíci. Na odstránenie týchto disproporcií je dôležité, aby obec/mesto
podalo svojim “novousadlíkom” otvorenú
ruku a povedalo: staňte sa súčasťou komunity, staňte sa nielen obyvateľom s trvalým
pobytom, ale aj ľuďmi, ktorí sa mentálne
stanú súčasťou obce. V tomto obce/mestá
zaostávajú a je dôležité s tým niečo robiť.
Ste známy svojim prístupom, že radšej navrhujete riešenia ako len kritizujete
stav vecí. Sociálne siete sú totiž plné kritiky
na všetky nedostatky obcí, miest (niekedy
aj oprávnenej samozrejme), ale málokto
zo sťažujúcich je ochotný prispieť svojím
časom, nápadom a pod. na ich riešenie.

Stále pretrváva názor – nech to vyrieši
obec, obecný úrad, poslanci a pod., veď ja
platím dane. Ako zmeniť takéto zmýšľanie
ľudí?
Na Slovensku máme vela aktívnych ľudí,
ktorí sú ochotní venovať svojim mestám
a obciam nielen svoju energiu, voľný čas,
ale aj odborné know-how. Možno toto posledné ani nie je také podstatné, skôr je dôležitá ochota, energia a voľný čas. Nemusia
to byť odborníci na komunálnu politiku, ale
je dôležité, aby sa ľudia nevenovali obci len
ad hoc, možno raz za 4 roky pri komunálnych voľbách. Ak sa pozrieme do zahraničia, komunity a ich práca pre obec či mesto
je podstatne rozšírenejšia a viditeľnejšia
a skvalitňuje život aj ostatným. Toto je smer,
ktorým treba ísť, nečakať, ale ísť príkladom,
ukázať ostatným, že sa to dá.
Ak už totiž niečo pre svoju obec urobíte,
automaticky si s ňou vytvárate vzťah, pretože vidíte, že jej viete pomôcť a že obec vás
potrebuje. Aby obec fungovala v základných veciach, za to zodpovedá obecný úrad
a volené orgány, ale myslím si, že práve
z občianskeho alebo aktivistického pohľadu
sa dá urobiť veľmi veľa a veľmi veľa aj zmeniť. Nič iné nám nakoniec ani nezostáva .
Ešte otázka z iného súdka - nie všetci
o Vás vedia, že ste hudobníkom a hlavným
textárom úspešnej slovenskej kapely PARA
– zostáva Vám pri všetkých Vašich aktivitách ešte čas venovať sa aj hudbe a účinkovať v kapele?
Áno, som členom skupiny PARA a je to
krásne hobby ešte zo strednej školy, ktoré
mi zostalo. S chalanmi z kapely sme už 22
rokov kamaráti a hráme v jednej skupine.
Tak ako nieko chodí na ryby alebo raz za týždeň si zahrať futbal, tak my sme si chodili
zahrať hudbu. Hudba a skupina PARA stale
zostáva súčasťou môjho oddychu a relaxu.
Ďakujeme za rozhovor, spracovala
J. Grujbárová, poslankyňa OZ

TIPY NA VÝLETY DO OKOLIA
TIPY NA VÝLETY DO OKOLIA III. časť
Je znovu jar a preto poďme pokračovať v poznávaní okolia nášho domova – v minulých číslach
sme sa sústredili na naše okolie smerom na
juh – Dunajský okruh a potom sme zablúdili smerom na sever – Severný okruh. V tomto
príspevku obrátime našu pozornosť na východ
a dostanete tipy a odporúčania na neznáme,
netradičné a predsa zaujímavé možnosti trávenia voľného času v Bratislave a blízkom okolí.
Možno budete príjemne prekvapení, čo všetko
sa dá nájsť v meste, kde dennodenne chodíme
za prácou alebo nákupmi...
Bratislava – centrum
Skúsime začať tradične – začnime na Kamennom námestí a vydajte sa peši do centra
Starého mesta. Na Nedbalovej ulici – kúsok
od Divadla P.O. Hviezdoslava nájdeme Galériu
Nedbalka. V prekrásne zrekonštruovanej bývalej budove banky vznikla pred piatimi rokmi jedinečná súkromná galéria, ktorá vám dá
možnosť zoznámiť sa s dielami najvýznamnejších umelcov tvoriacich na Slovensku od konca
19. storočia až po súčasnosť. V budove, ktorá
veľmi pripomína Guggenheimove múzeum
v Bilbau, nájdete takých velikánov slovenského
výtvarného umenia ako sú Mednyánszky, Benka, Fulla, Galandovci a mnohí ďalší.

Plní umeleckých dojmov opúšťame galériu
a sotva 200 m odtiaľ, na nádvorí Starej Radnice, nájdeme ďalší nevšedný projekt – Kaviareň
Radnička, včlenenú do susedstva s vynikajúcimi múzeami. Stredoveké priestory hostia
kaviarničku, kde vás obslúžia výbornou kávou
a zákuskami mentálne postihnutí časníci, pre
ktorých je to skutočne osožný terapeutický
počin. Ich jemne nemotornú snahu o profesionalitu vyvažujú svojou bezprostrednosťou
a milotou. Odrazu zistíte, že každý človek si –
pri troške pomoci ochotných a obetavých ľudí
– môže nájsť svoju užitočnosť v živote.
Ale treba troška aj histórie, veď sme v stredovekej časti mesta a tak pokračujeme späť
po Nedbalovej ulici ďalej, minieme zvyšok
stredovekého opevnenia mesta, ktoré tvorí
zadnú stranu Obchodného domu Dunaj a ideme k Františkánskej ulici. Na jej konci (alebo
začiatku?) nájdeme najstaršiu sakrálnu budovu v meste – Františkánsky kostol, založený
ešte v roku 1297. Kedysi čisto gotická budova
bola prestavbami výrazne zmenená, z jednoduchej, štíhlej gotiky zostalo iba presbytérium
a prekrásna, úplne neznáma pohrebná kaplnka svätého Jána Evanjelistu, ktorú ku kostolu
pristaval slávny richtár Jakub. Patrí k vrcholom
gotickej sakrálnej architektúry na Slovensku.
Jej predlohou bola pohrebná kaplnka francúzskych kráľov Saint-Chapelle v Paríži. A mohli
by sme tu ešte hľadať gotickú vežu, ale nebudeme, neskôr sa dozviete prečo.... A ešte niečo
o františkánoch – málokto vie, že práve tu bol
korunovaný prvý Habsburg za uhorského kráľa

(Ferdinand I. v roku 1526) a nie v katedrále sv.
Martina!
Ideme ďalej po Zámockej ulici k Michalskej
bráne, poslednej zachovalej bráne v bývalom
mestskom opevnení Bratislavy. Hoci je Michalská brána chronicky známa, nie každý vie, že
hneď vedľa – zo severnej strany - je k bráne pristavaný najužší dom na svete. Zdá sa to neuveriteľné, ale dom má šírku iba 1,30 m. V dome
s číslom 15 je dnes predajňa fastfoodu a tak si
môžete tento div obzrieť aj zvnútra. Vybehneme cca 50 m po Michalskej ulici vyššie, aby sme
si pozreli Klietku hanby, umiestnenú v bývalej
priekope mestského opevnenia. Pôvodne stála
na Františkánskom námestí a boli tam zatváraní
a opľúvaní drobní previnilci ako zlodeji, rušitelia nočného kľudu či klebetnice a prostitútky.
Na ťažšie zločiny už bol mestský kat... Pozrite sa
odtiaľ na Michalskú bránu a zistíte, že veža ukazuje presný čas pomocou vežových hodín, no

iba na tri svetové strany. Prečo? Pri barokovej
rekonštrukcii veže páni radní rozkázali, že osadenie vežových hodín si musí zaplatiť tá mestská štvrť, na ktorú stranu hodiny ukazujú. A na
strane, kde hodiny chýbajú, vtedy stála židovská
štvrť... Ale vráťme sa po Michalskej ulici späť.
Trošku nám vyschlo v hrdle, chcete s nami
objaviť prvý Tajný bar na Slovensku? Na Michalskej č.5 v priestore kaviarne Urban bistro hľadajte schodisko k toaletám. Cestou k toaletám
míňate obyčajnú skriňu – nijako neoznačenú.
Keď sa odhodláte ich otvoriť, objavíte bar ako
z čias prohibície – Michalská coctail bar. Vynikajúce drinky a tajomná atmosféra – pozor, otvorené je až po 18.00 hod!
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Z Michalskej ulice, cez Ventúrsku sa dostaneme až na Panskú ulicu. A tu – smerom
k Dómu – začnite hľadať Posmieváčika. Kto to
je? Skôr čo – je to soška chlapca s nadmieru
vyvinutým falusom, osadená na fasáde jedného domu
(č.29), a je pamiatkou z čias
otvorenia prvej univerzity v Uhorsku – Academie
Istropolitany v roku 1467.
Na slávnostnom posedení,
za prítomnosti uhorského
kráľa Mateja Korvína a jeho
manželky Beatrix si jeden bohatý mešťan menom Karol Kunz poriadne prihol a pri vynášaní
prípitku sa tvárou zvalil do torty priamo pred
kráľom. Samozrejme za poriadneho pobavenia
všetkých – vrátane kráľa. A hneď nasledujúcu
noc študenti Academie znásobili posmech, ktorý si týmto faux paux vyrobil tým, že do fasády
oproti jeho domu osadili Posmieváčika...
Mimochodom, práve touto cestou, ktorou
teraz kráčame, sme sa niekoľkokrát dotkli trasy korunovačných sprievodov, ktoré celých 250
rokov viedli po starej Bratislave. Ak by ste si
chceli skutočne podrobne prejsť všetky miesta,
kde korunovácie prebiehali, vyskúšajte turistickú šifrovaciu hru Korunovačná cesta (https://
trails.cryptomania.cz/trail/korunovacni-bratislava/). Pomocou logických hádaniek a nápovedí môžete objaviť zaujímavé historické miesta
spojené so slávnymi korunováciami. Ak dôjdete
až na koniec – odmenou bude ozajstná kráľovská koruna.
Z Panskej ulice vybehneme po schodoch
– cez Žigmundovu bránu – až na hradný kopec, kde vám odporúčame nájsť na najvyššom
poschodí múzea na Bratislavskom hrade ojedinelú výstavu s názvom „Majster Pavol z Levoče. Ruky a zlato v službe ducha“. Výstava je
venovaná 500. výročiu dokončenia Levočského
oltára, a vystavené sú tam diela Majstra Pavla,
zapožičané z 27 miest na Slovensku. Ešte nikdy
v histórii nebolo možné na jednom mieste obdivovať jedinečné majstrovstvo tohto výnimočného umelca, ktorého nám závidí celý svet (len
my ho nedoceňujeme...).

Bratislava – za Dunajom
Pamätáte sa, keď sme pri Františkánskom
kostole spomínali jeho gotickú vežu? Teraz sa
k nej vrátime. Prečo? Počas zemetrasenia sa
gotická veža kostola poškodila a naklonila. A tak
„konšelé“ rozhodli, že hornú štíhlu časť veže
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dajú zdemontovať a osadiť do novovzniknutého verejného parku na druhej strane Dunaja,
do Sadu Janka Kráľa. Vznikol tak zaujímavý
altánok, ktorý je dodnes dôležitým miestom
stretania alebo pozadím pre svadobné fotografie. Mimochodom Sad Janka Kráľa je najstarším mestským verejným parkom v Európe. Je
z dvoch strán lemovaný podivným násypom,
čo je pozostatok obranných valov, za ktorými
sa bránili rakúske vojská pred Napoleonovými
vojskami pri útoku na Bratislavu v roku 1809.
Bratislavu síce nedobyli, ale ju poriadne zničili,
a potom následne, už po uzavretí mieru, z roztopaše celkom rozstrieľali hrad Devín... Pri Sade
Janka Kráľa je ešte jedna zaujímavosť – Divadlo
v podpalubí. Loď, zakotvená na brehu vo vlastníctve hercov Adyho Hajdu a Romana Luknára
uvádza v nevšednom prostredí vynikajúce diela
a vynikajúcich hercov. Spolu s výtvarnou galériou, kaviarňou a nádherným výhľadom na Staré
mesto z druhej strany Dunaja stojí za návštevu.

TIPY NA VÝLETY DO OKOLIA A HISTÓRIA
Petržalská strana Bratislavy vôbec oplýva
obrannými stavbami vojenského charakteru.
V rokoch 1937-38 sa v tejto časti vybudovalo
veľa betónových bunkrov. Pechotný zrub B-S-8
„Hřbitov“ je najväčší a najsilnejšie vyzbrojený
ťažký objekt v Bratislave. Tvoril chrbát obrany
v strednej časti predmostia a ako jediný je plnohodnotnou obdobou ťažkých objektov budovaných vtedy na iných miestach hranice na obranu proti Nemecku. Bunker je pekne zrekonštruovaný vojenskými nadšencami a jeho návšteva
môže byť pre chlapcov silným zážitkom. Zaujímavé je, že po rozpade ČSR a vzniku Slovenského štátu bol tento bunker jediné miesto, ktoré
na našom území navštívil aj Adolf Hitler. Zrub
nájdete na Kopčianskej ulici.
Tento príspevok ani zďaleka nevyčerpal
možnosti na výlety do nášho hlavného mesta.
Ale možno ste v ňom objavili niečo, o čom ste
nevedeli alebo čo nepoznáte, čím splnil svoj
účel. Na iné zaujímavosti Bratislavy a jeho oko-

RUNOVÉ TABULE NA SLOVENSKU
Možno ste si všimli, že pred vjazdom do niektorých obcí v našom okolí (Štvrtok n/O, Hubice, Nový Život, Tonkovce, Eliášovce
a iné) sú okrem tabulí s oficiálnym názvom obce aj tabule s čudnými, prekrútenými znakmi. Po bližšom preskúmaní zistíme, že
tieto znaky sú prastaré runové písmo. Kde sa tu nabralo a prečo je
takto zviditeľňované? Tu sú výsledky môjho pátrania.
Runy alebo runové písmo je hláskové písmo, ktoré sa hojne
vyskytuje po celej severnej a strednej Európe. Písmo, nájdené výlučne ako vytesané do kameňa, je spájané s Keltmi, Germánmi,
Etruskami, ale našli sa aj runy so slovanskými a maďarskými textami. Výskum okolo pôvodu a používania runového písma stále
prebieha a bohužiaľ je často spájaný s ideologickými a nacionalistickými motívmi. Nikde nie je tak silne zideologizovaný, ako práve
v maďarskej oblasti. Osadzovanie informačných tabúľ s runovým
písmom pri cestách v južných obciach má byť novým, čitateľnejším označením územia, ktoré patrí Maďarom „odpradávna”.
Lebo runy, ako tvrdia niektorí budapeštianski „historici”, boli
prastarým maďarským písmom, z ktorého vraj vznikla aj čínska

lia sa pokúsime upriamiť vašu pozornosť v ďalšom čísle Spravodajcu. A medzičasom, hor sa
do objavovania!
Spracoval: Ing. Pavol Karaba, poslanec OZ

slabičná abeceda. Maďarské runové teórie hovoria o tom, že starí Maďari boli
na svojom vyznačenom území v Podunajskom regióne už nejakých pár storočí
pred Kristom, potom odtiahli do altajských stepí a znova sa sem vrátili v desiatom storočí.
A tak Palóc Társaság (Spolok Polovcov) spolu s inými bojovými spolkami
z Maďarska oživuje tieto spomienky, organizuje po maďarských školách na Slovensku kurzy a súťaže runového písma, odhaľuje runové tabule v obciach a mestách, pričom jeho členovia v štylizovaných poloveckých (kumánskych) krojoch
plieskajú maďarskými korbáčmi na všetky svetové strany. Lebo Huni, Polovci
a Maďari sú jedna veľká rodina a Slovensko je ich dedičná krajina. Príležitostne
sa na runových kočovníckych slávnostiach na južnom Slovensku zúčastňujú aj
poslanci maďarského parlamentu za stranu Jobbik,
Čo vlastne tie tabule značia? Netreba veľké detektívne úsilia, aby sme zistili,
že po dosadení latinských hlások za runové znaky (tabuľky ekvivalencie znakov
s našou abecedou nájdete na googli za 3 minúty) sú na tých tabuliach názvy obcí
v maďarčine, ale napísané odzadu. Po otázke novinárov na príslušných starostov
obcí, prečo to dovolili osadiť, zhodne dávali veľmi vyhýbavé odpovede v zmysle,
že si to žiadali niektoré skupiny občanov....
Toľko k runovým tabúliam – je mi vždy ľúto, keď vidím, ako sa skúmanie
histórie zneužíva na rozdúchavanie nacionalistických vášní....

PÁTRANIE PO MINULOSTI
Pátrať po minulosti, predkoch a koreňoch svojej rodiny môže byť niekdy skutočne zaujímavé. Jedného dňa
som začal zisťovať podrobnejšie informácie o hrobovom mieste na cintoríne v časti Miloslava, kde je pochovaná Anna Kocholová, moja praprastará mama a našiel
som zaujímavú historickú zmienku, s ktorou by som sa
rád podelil.
Našiel som niekoľko čriepok z minulosti, ktoré mi
pomohli zorientovať sa v rodinných väzbách a ich živote v Miloslavove a okolí. Anna Kocholová (1867-1939)
bola najprv vydatá za Chudého, s ktorým mali pravdepodobne jedného syna. Po tom ako ovdovela si zobrala
Martina Kochola (1865-1897). S Martinom Kocholom
mali synov: Gustáva (1889-1963) – ktorý bol kolonistom v Miloslavove; Martina (*-1923) – ktorý sa oženil
do Bernolákova a bol to môj prastarý otec; Ľudovíta
(1896-1977) – ktorý bol kolonistom v Macove, bol insitný maliar a jeho obrazy má v zbierkach Slovenská
národná galéria – Galéria insitného umenia (Schaubmarov mlyn v Pezinku).
Keď som ďalej pátral po bližších informáciách a historických zmienkach o tejto rodine, našiel som zmienku,
že Gustáv Kochol, jeho manželka Anna a synovia Viktor,
Ľudovít, Vladimír a Milan dostali v roku 1989 izraelské

štátne vyznamenanie Spravodlivý medzi národmi. Táto
milá historická zmienka a to, že sa tie udalosti bezprostredne týkali našej obce Miloslavov, ma priviedli
k tomu predstaviť ich príbeh v rámci historických zmienok v Spravodajcovi obce Miloslavov.
Pri hľadaní podrobností som našiel informáciu, že
ocenenie Spravodlivý medzi národmi dostali z obyvateľov našej obce aj Ján Brna s manželkou. Takýchto príbehov obetovania sa a zasadenia sa za záchranu iných
bolo aj u nás v obci iste viac, ale len tieto boli zatiaľ
zaznamenané a ocenené.

Izraelské štátne vyznamenie
Spravodlivý medzi národmi
Spravodlivý medzi národmi (Righteous Among the
Nations) je izraelské štátne vyznamenanie, ktoré sa
udeľuje osobám nežidovského pôvodu, ktorí prispeli
k záchrane Židov počas holokaustu. Komisia pre rozpoznávanie spravodlivých, založená v roku 1963 pri
pamätníku Jad Vašem (Yad Vashem) a vedená Izraelským najvyšším súdom, udeľuje titul Spravodlivý medzi
národmi tým, ktorí preukázateľne túto činnosť vyvíjali.
Udeľujú ho každoročne, aby ním vyjadrili úctu a obdiv

Z dostupných prameňov spracoval:
Ing. Pavol Karaba, poslanec OZ
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nad veľkými činmi obyčajných ľudí, ktorí riskovali vlastný život pri záchrane prenasledovaných židovských spoluobčanov. Je prejavom
vďaky židovského národa ľuďom nežidovského
pôvodu za záchranu Židov.
Ocenení získavajú pamätnú medailu a diplom Jad Vašem, sú zapísaní do zoznamu tejto
inštitúcie a ich mená sú vytesané do Múru cti
v Záhrade Spravodlivých pri pamätníku Jad Vašem v Jeruzaleme. Na medaile je uvedené: Kto
zachráni jeden ľudský život, zachráni celý svet.
Do dnešného dňa dostalo toto ocenenie
viac ako 500 Slovákov z celkového počtu vyše
25-tisíc jednotlivcom z mnohých ďalších krajín.
Mená všetkých vyznamenaných Slovákov sú
uvedené aj v zozname, ktorý je vystavený v Múzeu židovskej kultúry v Bratislave.
Príbeh Jána Brnu
Ocenení:
Ján Brna a Mária Brnová (zväzok 5763)
Príbeh: Známosť medzi rodinou Bródyovcov – Martou (rod. Reinerová), Žigmundom
a osemročným synom Jozefom – a Jánom Brnom sa začala ešte pred nastolením protižidovských perzekúcií. J. Brna prisľúbil Ž. Bródymu,
že v prípade nebezpečenstva poskytne jeho rodine úkryt vo svojom dome. J. Brna sám nemal
slovenské občianstvo a bol odporcom ľudáckeho režimu. V jeho byte sa počúvalo rádiové
vysielanie Spojencov. Dvaja jeho synovia, Ján
a Pavol, ktorí sa nachádzali (aj zostali) v cudzine, sa stali vojakmi v britskej armáde (Ján po
vojne žil v Kanade, Pavol v USA). Osudná hodina
pre rodinu Bródyovcov, ktorá bývala v Bratislave, nastala, keď na Slovensko koncom augusta
1944 vtrhla nemecká armáda. Bródyovci mali aj
iného slovenského rodinného priateľa, Štefana
Repu, a ten odviezol všetkých členov rodiny do
Brnovho domu v Miloslavove neďaleko Bratislavy. Úkryt, ktorý im J. Brna pripravil, bol v stohu
sena. Jeho manželka sa starala o ich stravovanie
a deti ich zasa po večeroch vyvádzali z úkrytu
do maštale, aby sa trocha natiahli. Bródyovci neskôr zistili, že ich záchrancovia v maštali
ukrývajú ešte ďalších osem Židov. Bródyovci sa
u Brnovcov skrývali celých sedem mesiacov, až
do oslobodenia. Kontakty medzi oboma rodinami pokračovali aj po vojne. Jozef Bródy žil v 60.
rokoch v Prahe a neskôr emigroval do Kanady.
Chorá pani Marta Bródyová žila osamelá v Bratislave. Dcéra záchrancov Mária ju pravidelne
navštevovala, nezištne sa starala o jej potreby
a chodila s ňou na prechádzky.

21. júla 1993 Pamätník Jad Vašem v Jeruzaleme udelil Jánovi Brnovi a Márii Brnovej vyznamenanie Spravodlivý medzi národmi.

a Anne Kocholovcom, ako aj ich synom Viktorovi, Milanovi, Vladimírovi a Ľudovítovi vyznamenanie Spravodlivý medzi národmi.

Príbeh Gustáva Kochola
Ocenení: Gustáv Kochol, Anna Kocholová
a synovia Viktor Kochol, Ľudovít Kochol, Vladimír Kochol a Milan Kochol (zväzok 3952)
Príbeh: Záchranca Gustáv Kochol, hlboko
veriaci člen baptistickej cirkvi, bol obchodným
partnerom rodiny Gutterovcov v Bratislave ešte
pred prenasledovaním Židov. Ich vzájomné
vzťahy sa časom zmenili na priateľstvo. Rodina
Leopolda Guttera prečkala obdobie deportácií
v roku 1942, ale po ich obnovení v septembri
1944 ponúkol G. Kochol štyrom členom rodiny
Gutterovcov - manželom Leopoldovi a Lei, rodenej Bergerovej, ako aj ich dcéram Alici i Edite
- úkryt vo svojom sedliackom dvore v Miloslavove, neďaleko Bratislavy. V tamojšom dome
bývala aj jeho manželka a traja synovia (Viktor,
Milan a Vlado) zo štyroch. Dvaja z nich študovali
na univerzite a tretí pracoval na hospodárstve.
Ženatý syn Ľudovít žil v Bratislave. Po čase sa
skrývanie v Miloslavove stalo nebezpečným,
a preto presťahovali Gutterovcov do prázdneho bytu v Bratislave. Gustáv Kochol sa aj tam
o nich staral, zásoboval ich jedlom a informoval o všetkom, čo sa odohrávalo vonku. Keď
v meste nastalo nebezpečenstvo prezradenia,
G. Kochol znovu ubytoval Gutterovcov vo svojom dedinskom dome. Syn Vlado, ktorý sa denne vracal z univerzity, oboznamoval chránencov
s vojnovým vývojom a povzbudzoval ich. Aj
vďaka tomu sa rodina Gutterovcov dožila v Kocholovom dome oslobodenia. Nebola to však
jediná záchranná činnosť Gustáva Kochola. Utečenkyni z Poľska, Jafe Hellingerovej, matke dojčaťa a malého dievčatka, ktoré nikdy predtým
nevidel, pomohol, aby mohla umiestniť svoje
deti v dvoch spoľahlivých rodinách. Jej manžela
chytili a deportovali, zatiaľ čo Jafa sa skrývala u
ďalšej rodiny. Pritom sa Gustáv ustavične staral
o dievčatká a Jafu pravidelne informoval o jej
deťoch. V decembri 1945 Jafu Hellingerovú
chytili a odtransportovali do koncentračného
tábora Ravensbrück. Keď sa s manželom vrátili
z koncentračných táborov, vďaka G. Kocholovi
našli svoje dcérky zdravé a zaopatrené. Zachránení potvrdili, že Gustáv Kochol bol mimoriadne dobrým človekom a jeho ušľachtilé činy vyplývali z hlbokého náboženského presvedčenia.
7. septembra 1989 Pamätník Jad Vašem
v Jeruzaleme udelil manželom Gustávovi

Pramene:
– Encyklopédia Spravodlivých medzi národmi: záchrancovia Židov počas Holokaustu na Slovensku I., A-L
– Slovenské národné múzeum – Múzeum židovskej
kultúry v Bratislave
– Righteous Among the Nations Honored
by Yad Vashem (www.yadvashem.org)
– Web obce Miloslavov (www.miloslavov.sk)
– Web obce Macov (www.obecmacov.sk)
– Bratská jednota baptistov, Cirkevný zbor
Miloslavov (www.miloslavov.baptist.sk)
– Slovenská národná galéria
(www.sng.sk, www.webumenia.sk)

Spracoval: Robert Pokorný

Kochoľ Ľudovít – Jakubov zápas s anjelom
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Športový klub obce Miloslavov pripravuje športoviská na novú sezónu
S nástupom jarného obdobia prichádza aj
pre členov Športového klubu obce Miloslavov obdobie zvýšenej aktivity spojenej najmä
s prípravou športovísk do nastávajúcej sezóny.
Po zimnom období je čas športoviská pripraviť, rekonštruovať a opraviť poškodené časti.
Rekonštrukciou už prešlo trávnaté ihrisko, kde
bola rekultiváciou odstránená stará a suchá
tráva, ihrisko bolo prevzdušnené a zahnojené.
V krátkej dobe plánujeme zorganizovať ešte
brigádu členov futbalových oddielov, ktorej
výsledkom bude rekonštrukcia veľkých futbalových brán. Klub rekreačného tenisu zorganizoval brigádu s cieľom rekonštrukcie povrchu
a opravy oplotenia tenisových kurtov. Kurty sú
tak pripravené na nastavujúcu sezónu, kde sa
plánuje okrem bežných činností aj niekoľko už
tradičných turnajov, ako napríklad O pohár starostu obce, Šaliga Cup, Turnaj jednotlivcov, Zoli

Cup a ďalšie. Obdobným spôsobom bude pripravené pieskové ihrisko využívane obyvateľmi,
ale najmä členmi Klubu rekreačného volejbalu.
Členovia Športového klubu obce Miloslavov
však nezaháľali ani v zimných mesiacoch. Naše
deti sústredené vo futbalových oddieloch absolvovali v rámci jednotlivých kategórií zimnú
prípravu v telocvičniach. Kategória deti U11 sa
zúčastnila druhého ročníka Zimnej futbalovej
ligy, kde sa im podarilo zvíťaziť, čím nám, ale
predovšetkým svojim rodičom urobili nesmiernu radosť. Zimnou prípravou prešlo aj družstvo
futbalových seniorov. Odohrali niekoľko zápasov
so silnými súpermi v zimnej lige a pripravili sa tak
na záverečnú časť prebiehajúcej sezóny. Počas
celej zimy sa stretávali na multifunkčnom ihrisku
aj členovia Združenia priateľov futbalu a v hokejovej hale v Hamuliakove sa pravidelne stretávali
členovia Hokejové klubu obce Miloslavov.

Deti vyhrali Zimnú halovú ligu
Naše deti dosiahli vo futbale v kategórii U11
– ročník 2008 a 2007 krásny úspech. Zúčastnili sa 2. ročníka Zimnej halovej ligy o putovný
pohár predsedu Oblastného futbalového zväzu
Bratislava – vidiek, ktorá prebiehala v telocvični základnej školy v Bernolákove za účasti 12
družstiev klubov z okolia Senca. Naše družstvo
túto ligu vyhralo a ako jediné prešlo celou súťažou bez prehry. Všetkým zúčastnením deťom
ako aj trénerom ďakujeme za bojovnosť a usilovnosť. Do ich ďalšieho pôsobenia im prajeme
veľa úspechov.
Ivan Húska, predseda
futbalových oddielov pre deti a mládež
Športového klubu obce Miloslavov

Seniori ŠK Miloslavov
Futbalový oddiel Seniorov Športového
klubu obce Miloslavov do ukončenia sezóny
2017/2018 čaká ešte niekoľko zápasov a veríme, že sa im podarí naplniť stanovený cieľ o
umiestnenie v hornej polovici tabuľky. Chlapcom aj celému realizačnému tímu prajeme veľa
úspechov.
Robert Riegel, predseda
seniorského futbalového oddielu
Športového klubu obce Miloslavov
Rozpis V. liga Seniori S5A – sezóna 2017/2018
Dátum

Čas

Stretnutie

6.5.2018

17:00

FK Dúbravka – ŠKO M

13.5.2018 17:00

ŠKO M – MŠK Senec

19.5.2018 10:30 ŠK Krasňany Bratislava – ŠKO M
27.5.2018 17:00
3.6.2018

ŠKO M – OŠK Chorvátsky Grob

17:30

ŠKO M – MŠK Iskra Petržalka

10.6.2018 17:30

ŠKO M – TJ Jarovce Bratislava

Novinkou v tomto roku bol 1. ročník Miloslavskej ligy v šípkach, ktorý začal tesne
po novom roku a liga trvala až do marca. Táto
aktivita sa stretla s vysokým záujmom zúčastnených a v jej priebehu gradovala na pomerne
veľmi slušnú úroveň. Medzi členmi Športového
klubu, ale aj občanmi, ktorí sa nestihli zúčastniť
prvého ročníka vznikla požiadavka na realizáciu
ďalších súťaží a tak sa bude možné do druhého
ročníka ligy registrovať už v priebehu mesiaca
november. Svoju činnosť začínajú aj ďalšie oddiely športového klubu, preto pozývame členov
a občanov do komunity športovcov s cieľom
uspokojiť čo najširšie spektrum športových záujmov a potrieb. Všetkým členom prajem veľa
športových úspechov v nasledujúcom období roka pri dôstojnej reprezentácií našej obce
a športového klubu.
Martin Sitiar, predseda výkonného výboru
Športového klubu obce Miloslavov
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ŠPORT
1. ročník Miloslavskej ligy v šípkach
Začiatkom mesiaca január sa začalo
nové zaujímavé športové zápolenie - 1.
ročník Miloslavskej ligy v šípkach, ktorého sa zúčastnilo 12 hráčov z našej obce.
Stretnutia sa odohrávali každý pondelok v
týždni v klubovni Rekreačno-športového
centra obce Miloslavov s finálovým ukon-

čením dňa 26. 3. 2018. Turnaj sa odohral
systémom 501, hráči sa stretli dvojkolovo
systémom každý s každým. Víťazom turnaja sa stal Peter Hrnčiar, druhé miesto obsadil Martin Košša a tretie miesto
získal Ladislav Szepesi. Hráči vo finálový
deň však absolvovali aj ligovú nadstavbu

Superpohár. Hralo sa systémom KO a víťazom sa mohol stať iba jeden. V ročníku
2018 získal Superpohár Ladislav Szepesi.
Liga mala u zúčastnených pozitívny ohlas
a preto ju budeme opakovať aj na začiatku roka 2019. Záujemci o účasť sa môžu
registrovať od začiatku mesiaca november 2018 u predsedu Športového klubu
obce Miloslavov.
Martin Sitiar,
predseda výkonného výboru
Športového klubu
obce Miloslavov

KLUB REKREAČNEJ
TURISTIKY A CYKLISTIKY

pri miestnej organizácií
Jednoty dôchodcov

Pre klub rekreačnej turistiky a cyklistiky sú
zimné a jarné mesiace tak trochu oddychové, pretože činnosť sa členom začína
prakticky od druhej polovice mesiaca apríl
a končí v októbri. Mimo bežných turistických a cyklistických prechádzok do blízkeho
okolia, plánujeme najmä v máji a tradične
aj na jeseň cyklotúru do Hamuliakova po
hrádzi, neskôr aj výlet do Smoleníc do časti Karpatského pohoria. Ako prevenciu pri
zlepšovaní zdravotného stavu pripravujeme tiež návštevu termálnych kúpeľov v Dunajskej Strede, respektíve v termálnych kúpeľoch Veľký Meder. Členov aj nečlenov na
uvedené aktivity srdečne pozývame.
Milan Krajčír, predseda klubu
rekreačnej turistiky a cyklistiky
Športového klubu obce Miloslavov
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RÔZNE

ČINNOSŤ HASIČOV
v roku 2017
Štatistika výjazdov k udalostiam,
pri ktorých zasahovali hasiči je dôležitým ukazovateľom činnosti hasičov.
Za obdobie roka 2017 uskutočnili príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Pezinku
z hasičských staníc v Pezinku a v Senci
spolu 827 výjazdov, pričom v okrese
Pezinok to bolo 413. Z celkového počtu výjazdov bolo k požiarom celkom
347 výjazdov (okres Pezinok 178, okres Senec169). Technických zásahov
bolo 244 a zásahov pri dopravných
nehodách bolo 209 (okres Pezinok 80
a okres Senec 129). Pri úniku nebezpečných látok zasahovali hasiči 15 krát. Pre zvýšenie odborných znalostí a fyzickej zdatnosti uskutočnili hasiči 10 taktických a previerkových cvičení.
Celková priama škoda pri požiaroch predstavovala celkom 956 870 €. Rýchlym a profesionálnym zásahom uchránili hasiči pri požiaroch majetkové hodnoty vo výške 6 808 300 €.
Medzi časté príčiny vzniku požiarov patria aj naďalej fajčenie, vypaľovanie trávy a suchých
porastov, spaľovanie odpadov a odpadkov.
Súčasťou okresného riaditeľstva je oddelenie požiarnej prevencie, ktoré vykonáva kontrolnú činnosť u právnických a fyzických osôb - podnikateľov, v obciach vo veciach zvereného
výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi, posudzuje projektové dokumentácie
stavieb z hľadiska požiarnej bezpečnosti, prejednáva priestupky voči fyzickým osobám a ukladá pokuty za porušenie predpisov na úseku ochrany pred požiarmi.
Za obdobie roka 2017 bolo vykonaných spolu 211 protipožiarnych kontrol, pri ktorých
bolo zistených 1252 nedostatkov. Hlavným zameraním kontrolnej činnosti bolo zabezpečenie
ochrany pred požiarmi v objektoch právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov, ktorí
poskytujú sociálne služby občanom. Pri kontrolách boli uložené 2 pokuty právnickým osobám 7 blokových pokút občanom. V oblasti stavebnej prevencie (stavebné, kolaudačné konania) vydalo okresné riaditeľstvo 1408 stanovísk. Na obciach bolo vykonaných 9 komplexných
a 7 následných kontrol.
V preventívno-výchovnej oblasti okresné riaditeľstvo zabezpečovalo rôzne akcie pre deti,
mládež a verejnosť. V spolupráci s Dobrovoľnou požiarnou ochranou Pezinok – mesto, Policajným zborom SR, Mestskou políciou Pezinok a Malokarpatským múzeom v Pezinku, bol
zorganizovaný deň hasičov. Oslavy svätého Floriána – patróna hasičov sa uskutočnili na námestí v Pezinku, kde bola prezentovaná práca hasičov, technika a ukážky polície. Príslušníci
okresného riaditeľstva vykonávali v priebehu celého roka besedy s dôchodcami a besedy spojené s ukážkami práce hasičov a techniky priamo na základných a materských školách okresov
Pezinok a Senec a exkurzie na hasičských staniciach v Pezinku a v Senci.
Preventívno-výchovnými akciami by sme chceli prispieť k informovanosti detí a občanov
o fyzicky ale aj psychicky náročnej práci hasičov aj v roku 2018.
Všetkým občanom prajeme, aby sa s hasičskou technikou stretávali iba na ukážkach, cvičeniach a súťažiach a aby pomoc hasičov potrebovali čo najmenej.
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku

BEZPEČNOSŤ
OSÔB A MAJETKU
Už v predchádzajúcich číslach Spravodajcu
obce som sa pokúsil poukázať na niektoré
otázky bezpečnosti našich občanov a ich majetku. Ideo ozaj pálčivú tému, preto obec pripravila a zverejnila na svojej webovej stránke
seriál informačných článkov, pripravený skupinou odborníkov na bezpečnosť.
Títo profesionáli pomocou názorných príkladov, podrobných technických a právnych rád
či odporúčaní v jedenástich pokračovaniach
radia, ako sa vyvarovať osobnému ohrozeniu,
alebo stratám na majetku.
V článkoch ako
– 10 rád pred odchodom z domu alebo
bytu
– Zásady poistenia majetku
– Dovolenka – príležitosť robí zlodeja
– Hry podomových predajcov
– Čo robiť, keď zlodeja prichytíte pri
čine
nájdete užitočné rady a postupy; odporúčam prečítať a poučiť sa z toho. Články sú
dostupné na webstránke obce:
http://www.miloslavov.sk/obec/projektyobce/časť „Projekt prevencie kriminality“
Milan Baďanský,
starosta obce

ŠTATISTIKA OBCE
K 13.4.2018 je počet obyvateľov prihlásených k trvalému pobytu v obci 2800.
Od 09.12.2017 do 13.04.2018 sa prihlásilo 131 obyvateľov.
Od 09.12.2017 do 13.04.2018 sa odhlásilo 17 obyvateľov.
narodilo 15 detí, do manželstva vstúpili 2 páry
a navždy nás opustilo 10 obyvateľov obce
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