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Milí miloslavovčania,

som rád, že mám opäť príležitosť pri-
hovoriť sa Vám prostredníctvom nášho 
obecného časopisu, ktorého ambíciou je 
niekoľkokrát do roka prinášať informácie 
aj formou tlačeného slova do Vašich do-
movov.

Nie nadarmo sa hovorí, že v núdzi po-
znáš priateľa. Počas krátkeho obdobia, 
odkedy som poverený vedením obce, 
som si veľakrát mal možnosť spomenúť 
na toto príslovie. Naozaj môžem konšta-
tovať, že ľudí ochotných priložiť ruky k 
dielu, ponúknuť pomoc pri riešení prob-
lémov, a to bez akýchkoľvek podmienok, 
je v našej obci stále dosť, samozrejme aj 
konštruktívna kritika hýbe veci dopredu. 
Veľmi ma teší Váš záujem o fungovanie 
obce, pretože len takto môžeme spoloč-
ne dosiahnuť spokojnosť a využiť všetky 
možnosti, ktoré sa vyskytnú na zlepšenie 
nášho života. 

Projekty, ktoré sa v obci zrealizovali 
a momentálne sa realizujú, sú výsled-
kom ozajstnej občianskej angažovanosti 
v prospech nás všetkých a treba za nimi 
vidieť ľudí ochotných niečo urobiť. Som 
nesmierne hrdý, že priestor vytvorený 
obecným zastupiteľstvom v spolupráci 
so starostom obce nezostal pre takúto 
angažovanosť prázdny, ale sa zapĺňa ná-
padmi a konkrétnymi činmi (informáciu 
o jednotlivých projektov nájdete ďalej v 
spravodajcovi).

Samozrejme na to, aby sme boli spo-
kojní, niekomu chýba veľa, inému menej. 

Naša obec prechádza už dlhšie obdo-
bie „omladzovaním“, čoho neprehliadnu-
teľným signálom sú počty detí hlásiacich 
sa do škôlky a do školy. Spolu s obecným 
zastupiteľstvom sme prijali odvážne roz-

hodnutia, aby sme túto situáciu zvládli 
a poskytli nevyhnutnú pomoc mladým 
rodinám s umiestnením detí do predškol-
ského zariadenia a tiež aj do školy. 

V krátkosti zhrnuté, projekt Komu-
nitného centra, ktorý sa realizuje, pro-
jekt opravy omietok v škôlke a čiastočné 
prispôsobenie kuchynských priestorov, 
prekrytie átria na zväčšenie jedálne, 
ktoré chceme realizovať počas prázdnin, 
postupná úprava suterénu v základnej 
škole, nové preliezky v základnej škole, 
projekt ozvučenia sály kultúrneho domu, 
pokračujúca postupná výmena dosluhu-
júcej počítačovej techniky na obecnom 
úrade, sprevádzkovanie bezdrôtového 
prenosu, medzi časťami obce, sú tým, 
čím sme okrem každodennej agendy žili 
tento polrok.

Na tomto mieste chcem poďakovať 
všetkým, ktorí sa podieľali na spome-
nutých projektoch a tiež tým, ktorí boli 
ochotní poskytnúť cenné rady a inú ne-
zištnú pomoc.

Osobitne sa chcem poďakovať po-
slankyniam a poslancom Obecného za-
stupiteľstva, za ich veľkú zaujatosť pre 
prácu v prospech obce a za to, že sa nám 
navzájom podarilo vytvoriť súdržný tím, 
ktorý je základným predpokladom pre 
prospešnú a úspešnú prácu.

V prázdninovom čase prajem našim 
deťom veľa zážitkov a nám ostatným, 
aby sme si našli chvíľu času na oddych.

Chcem Vás tiež všetkých srdečne po-
zvať na tradičný sviatok Dňa obce, ktorý 
sa bude konať 26.8.2012, kde sa môže-
me spoločne stretnúť a podeliť sa o svoje 
radosti či starosti a prežiť spolu pár prí-
jemných chvíľ.

Milan Baďanský, starosta obce 

Upozornenie
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru 

v Senci upozorňuje všetkých občanov.

V tomto období sa vo vašom okolí vy-
skytli viaceré prípady krádeže vlámaním do 
domov a bytov, keď boli nedostatočne za-
bezpečené vstupné vchodové dvere a poo-
tvorené okná na prízemí, čo zlodeji využili. 
Zlodej – bytový vlamač pri ukoristení svoj-
ho lupu hľadá cestu najmenšieho odporu. 

Chceme Vás preto upozorniť:
–  uzamknutý vchod je prvá dôležitá 

prekážka pre každého, kto vám chce 
alebo môže akokoľvek uškodiť,

–  starostlivo zamykajte dvere a zatvá-
rajte okná, nezabúdajte ani na piv-
ničné okná,

–  zabezpečte si kvalitný bezpečnostný 
zámok v kombinácii s ďalšími za-
bezpečovacími prostriedkami, napr. 
bezpečnostné závory, bezpečnostné 
retiazky, výplne dverí zabezpečte 
proti roztiahnutiu poistky dverových 
závesov, dvere spevnite oplechova-
ním,

–  sieťka na okne pre zlodeja nie je 
prekážka,

–  v prípade, že bývate na prízemí, 
nainštalovanie okrasných mreží 
a bezpečnostnej fólie na okná, bal-
kóny a loggie spolu so spoľahlivým 
zatváraním okien zvýšia bezpečnosť 
vášho bývania,

–  všímajte si pohyb neznámych osôb 
vo Vašom vchode, ak máte pocit 
ohrozenia kontaktujte políciu na 
bezplatnom tel. čísle 158, alebo Ob-
vodné oddelenie PZ Dunajská Lužná 
na tel. čísle 02/45980914.

Ochrana vlastného majetku a príbytku 
by mala byť jednou zo životných priorít ka-
ždého z nás.

Ďakujeme za spoluprácu všetkým zod-
povedným občanom pri vytváraní väčšieho 
bezpečia pri ochrane majetku.

Obec MILOSLAVOV srdečne pozýva všetkých občanov na

D E Ň  O B C E
26. august 2012

Pripravený bude bohatý kultúrny program

Tešíme sa na vás
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Ako je to s obecnými 
financiami?             II. časť

WiFi Free Zona už aj v našej obci

V minulom spravodajcovi sme trošku rozoberali príjmy našej 
obce. Vyzvali sme občanov, tých, ktorí v našej dedinke bývajú, ale 
nie sú tu prihlásení, aby zvážili predsa prihlásenie urobiť.... A na-
podiv, stretlo sa to s veľmi pozitívnou odozvou, pretože od za-
čiatku roku tak urobili desiatky občanov . Zvýšené príjmy, ktoré 
tým do našej pokladnice pritečú, budeme ozaj veľmi potrebovať. 

Teraz sa budeme zapodievať druhou stranou mince – a to vý-
davkami obce. Neznalého by iste nemilo prekvapilo, že prevažná 
časť výdavkov obce – až 90% tvoria takzvané bežné výdavky – 
teda také, ktoré je nutné pravidelne platiť a kde sa nedá ich jed-
noducho znížiť alebo úplne odrezať. 

V prvom rade sú to mzdy a odvody (58% výdavkov), ktoré 
sú nutné na zabezpečenie chodu obecného úradu, stavebného 
úradu, škôlok a školy. A práve v tomto čase zažívame prudký ná-
rast počtu detí do predškolských a školských zariadení, kde sú už 
dnešné počty pedagógov prudko nedostatočné. 

Druhou najväčšou položkou výdavkov sú energie a služby 
(32%). Napriek viacerým významným úsporám – zatepľovanie, 
optimalizácia verejného osvetlenia, zmena dodávateľov energií 
– zostáva táto položka veľkým bremenom na pleciach obecného 
rozpočtu. 

Iba asi 10% - t.j. 70 tis. Eur, je možné použiť na investície, 
väčšie opravy, spoluinvestície obce k fondom a dotáciám, alebo 
(cez úvery) na splátky už vykonaných projektov. Podrobný rozbor 
výdavkov až po jednotlivé položky si ako vždy môžete v prípade 
záujmu pozrieť na www.miloslavov.sk. 

Ak teda čítate, že mestá a obce sa sťažujú na nedostatok fi-
nancií, keď v zúfalstve zvyšujú majetkové dane a zatvárajú školy, 
tak verte, že v takejto situácii je niekedy ozaj alchýmiou zaistiť 
plynulý chod celého zázemia, ktoré občania v každej obci potre-
bujú. A môžete si byť istí, že v mnohých obciach sa pohybujú na 
hrane krachu. Našťastie nie u nás, pretože naša obec má financie 
v poriadku, čo potvrdil aj pravidelný ročný audit hospodárenia 
obce a správa z hĺbkovej kontroly Najvyššieho kontrolného úradu 
SR. 

V budúcom spravodajcovi sa budeme zaoberať najdôležitejší-
mi investíciami, ktoré sa pripravujú v našej obci.

Ing. Pavol Karaba, poslanec OZ

Vďaka modernizácii výpočtovej techniky na obecnom 
úrade, ktorá prebiehala v predchadzajúcich mesiacoch, 
vznikol priestor pre poskytnutie bezplatného prístupu na 
internet pre návštevníkov oddychovej zóny pred obecným 
úradom v Alžbetinom dvore. V letných mesiacoch sprístup-
níme internet pre každého, kto sa bude nachádzať pred 
obecným úradom. Potrebovať bude k tomu iba notebook 
alebo smartphone s aktívnou funkciou WiFi. Pripojiť sa 
bude veľmi jednoduché a zvládne to každý majiteľ výpoč-
tovej techniky. Zapnite si vyhľadávanie voľných sietí pred 
obecným úradom a pripojte sa na nájdenú nezabezpeče-
nú sieť „OcU_wififree“. V letných mesiacoch budete môcť 
využívať bezplatne pripojenie na internet od 8.00 hod. do 
24.00 hod., sedem dní v týždni. Dosah pokrytia je po la-
vičky pred obecným úradom. Následne po otvorení komu-
nitného centra (tzv. modrá budova v časti Alžbetin Dvor) 
umiestnime do priestorov knižnice novo zakúpené osobné 
počítače s napojením na internet, čím rozšírime možnos-
ti spojenia s internetom aj pre tých, čo zatiaľ nevlastnia 
osobný počítač alebo nie sú doma pripojení na internet. 
Budeme radi, ak modernizáciu obecného úradu pocítia ob-
čania aj na vlastnej koži. Veríme, že toto je jeden z prvých 
úspešných krokov.

Ing. Roman Horváth, poslanec OZ

 

Vážení spoluobčania, ďakujeme všetkým, ktorí sa do prieskumu aktívne 
zapojili – reprezentantom záujmových skupín, jednotlivým rodinám a poslan-
com. Celkovo bolo distribuovaných 783 dotazníkov do každej domácnosti, 
z toho 617 v Alžbetinom Dvore a 166 v Miloslavove. Vrátilo sa ich 162, čo činí 
20,7%. Je to bežný sociologický priemer, z ktorého možno robiť relevantné 
a validné závery.

Zistili sme, že:
•	 naši občania majú záujem vyjadrovať sa k nastoleným témam, majú záu-

jem navrhovať riešenia a sú ochotní sa na ich realizácii podieľať.
•	 mnohé komentáre svedčia o nedostatku informácií poskytovaných obča-

nom (komunitné centrum, snaha prepojiť obce cyklotrasou (chodníkom)).
•	 spektrum názorov je široké, v 99% sa vyskytli pozitívne riešenia a slušný 

tón.
•	 občania majú záujem o rozvoj služieb; niektoré môže obec sprostredkovať, 

iné podporiť, niektoré zabezpečiť – v závislosti od svojich kompetencií.
•	 niektoré námety a požiadavky občanov treba roztriediť na tie, ktoré môže 

zabezpečiť obec, štát alebo podnikatelia, živnostníci, záhradkári.
•	 naši občania trávia svoj voľný čas predovšetkým v obci, čo dáva veľký 

priestor pre živnostníkov a podnikateľov. 
•	 zastupiteľstvo bude pripravovať následné diskusie s občanmi, a to formou 

verejného zhromaždenia k vyhodnoteniu procesu aktualizácie a ďalej ria-
denými diskusiami k jednotlivým témam. 
Prvé stretnutie na tému rozšírenie základnej školy s možnosťou vybudo-

vať telocvičňu, ktorá by bola dostupná aj širšej verejnosti, plánuje zastupi-
teľstvo v spolupráci s obecným úradom na september 2012 (termín a miesto 
upresníme dostatočne vopred).
•	 V procese aktívnej komunikácie s občanmi budeme pokračovať.
•	 Získané podnety a výsledky zapracujeme do aktuálnej verzie PHSR.

PhDr. Ľuboslava Vávrová, CSc.
poslankyňa OZ

Informácia o vyhodnotení Dotazníka 
k akualizácii Plánu hospodárskeho  
a sociálneho rozvoja obce Miloslavov  
na roky 2007-2013, máj 2012
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WELLNESS tu za rohom
Vy ste ho ešte neobjavili? Mali by ste. Kvalitné prostredie, 

pestré športové možnosti pre deti aj dospelých, 25 metrový ba-
zén a oddychová letná terasa. Reč je o novootvorenom WELL-
NESSCENTRE Kačín, ktorý prináša našej obci to, o čom môžu inde 
iba snívať. Predstaví vám ho jeho majiteľ pán Vincent Csémi. 

Ako vznikol nápad vybudovať wellness?
Prišlo to postupne. Potom, čo sme zastavali lokalitu starého 

Kačína, vybudovali tu reštauráciu s ubytovňou, zriadili sauny a ví-
rivku, rozhodol som kúpiť priľahlý pozemok. S jeho majiteľmi sme 
uzavreli dohodu, že tu postavíme novú budovu s bazénom, fitnes-
centrom a ďalšími službami. 

Neobávali ste sa tejto, určite nie malej, finančnej investície 
vzhľadom na veľkosť našej obce? 

Samozrejme, keby som to staval s tým, že sa mi to raz vráti, 
tak sa do toho nikdy nepustím. Mojou myšlienkou bolo priniesť 
ľuďom v našej obci také aktivity, ktoré v iných chýbajú. Osobne 
rád športujem a vediem k tomu aj moje deti. Bol by som rád, keby 
sa o našej obci raz hovorilo, že je tu zázemie pre kvalitný šport. 
Zatiaľ tomu tak nie je a chýba prezentácia športových možností, 
čo sa časom hádam zlepší. 

Prevádzku ste otvorili v polovici mája, aké sú prvé ohlasy? 
Som celkom prekvapený zo záujmu ľudí. Reakcie sú zatiaľ po-

zitívne. Aj keď niektorí domáci k nám prídu a dožadujú sa voľ-

ného vstupu, to však nejde. Ceny máme nastavené tak, aby sme 
si udržali klientelu, ktorá sa k nám bude pravidelne vracať. Preto 
sme nastavili systém permanentiek. Každý, kto sa zaviaže, že bude 
naším pravidelným zákazníkom, získa mesačnú permanentku so 
zvýhodnenou cenou. Permanentky sú variabilné a každý sa môže 
rozhodnúť, či využije iba bazén, alebo si k plávaniu pridá aj fitnes 
a podobne. Mnohí si už zrátali, že permanentka sa jednoznačne 
oplatí. Bonusom k tomu sú prednostné vstupy do jednotlivých 
prevádzok.

Predstavte nám, čo všetko vo wellnesscentre nájdeme? 
V prvom rade plavecký bazén s dĺžkou 25 metrov a hĺbkou 140 

cm s dvomi plaveckými dráhami. Teplotu vody pravidelne udržia-
vame na 28°C. Pre malé deti je k dispozícii detský bazén s atrak-
ciami a bojový hrad. Súčasťou bazénovej časti je vonkajšia terasa, 
ktorá bude slúžiť v lete na oddych a opaľovanie. Ďalej tu máme 
sauny – infra, parnú a fínsku, fitnescentrum s kvalifikovanými tré-
nermi a fitsálu. V nej chceme ženám ponúknuť rôzne športové ak-
tivity, aby si každá našla tú, ktorá ju bude baviť. Už teraz si môžu 
zacvičiť zumbu a antigravity, čo je cvičenie na sieťach s využitím 
jógových a pilatesových cvikov, jednoduchej gymnastiky a strečin-
gu. Radi by sme priniesli aj TRX cvičenie, vďaka ktorému precvičíte 
každý sval na vašom tele. V prevádzke je solárium, niekoľko dru-
hov masáži a kozmetický salón Mary Cohr. 

Aké sú otváracie hodiny?
Prispôsobili sme ich tak, aby k nám prišiel každý v čase, ktorý 

mu vyhovuje. Od pondelka do piatku sme otvorení od 6.00-22.00 
hod. a počas víkendu od 8.00-22.hod., pričom platí, že posledný 
vstup do bazéna je do 21.00 hod. 

Aké sú vaše najbližšie plány? 
Mojim zámerom je vybudovať plavecký oddiel. Máme na to 

všetky predpoklady – najmä kvalitných a profesionálnych tréne-
rov a trénerky. S tým súvisí aj otvorenie plaveckých kurzov pre 
deti, ktoré budú prebiehať aj počas letných prázdnin. Sú určené 
pre deti od 5-15 rokov. Rozvrh je nastavený na dve hodiny týžden-
ne, pričom jedna hodina bude trvať 1,5 hodiny. Budeme radi, keď 
prídu aj s rodičmi. V jednej časti sa budú učiť plávať deti a v druhej 
si môžu zaplávať rodičia. 

Sú tieto kurzy určené len pre deti našej obce? 
Nie, tak ako je to v prípade celého zariadenia, sme otvorení 

pre všetkých. Nemáme v pláne zvýhodňovať domácich, lebo well-
ness nebol vytvorený len pre našu obec, ale pre celý región. 

Silvia Andrášová
viac sa dozviete na stránke www.wellnesskacin.sk

Bazén s welness

Bar

Fitness
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Ak máte chuť si počas horúcich dní posedieť pri dobrej káve, 
koláči alebo zmrzline, vyberte sa do cukrární a reštaurácií, ktoré 
sú v našej obci. 

ZMRZLINA
Miesto: Alžbetin Dvor 562 (v susedstve Kačína)
Ponuka: 14 druhov varenej talianskej zmrzliny (40 centov za 
jeden kopček)
Zmrzlinové koktejly (1,90 Eur)

Čerstvé ovocné šťavy
Káva – presso  
(1,20 Eur), capuccino (1,50 Eur), cafe latté (1,70) Eur), ľadová 
káva (2,00 Eur)
Víno a nealkoholické nápoje 
Atrakcia pre deti: trampolína (50 centov za 15 minút)
Otváracie hodiny: každý deň od 10.00-22.00 hod.

SIMO PASTRY
Miesto: Lipové námestie 243, Miloslava
Ponuka: Každý deň čerstvé a originálne zákusky a torty z vlastnej 
cukrárskej výroby (1,90 Eur za kus)
Káva – presso (1,25 Eur), capuccino (1,65Eur)
Nealkoholické nápoje

Atrakcia pre deti: hojdačka a pieskovisko
Otváracie hodiny:  
každý deň od 9.00-18.00 hod.
CUKR CAFE
Miesto: Južná 527, Alžbetin Dvor 
Ponuka: zákusky, zmrzlinové poháre s ovocím (2 Eurá)
točená zmrzlina rôznych príchutí (40 centov za jednu porciu)
Káva – presso (90 centov), capuccino (1,20 Eur), cafe latté  
(1,30 Eur), 
Víno, nealkoholické nápoje 
Atrakcie pre deti: šmýkačka s hojdačkou, pieskovisko, hračky

Otváracie hodiny: utorok – piatok od 15.00-20.00 hod.
sobota – nedeľa od 14.00-20.00 hod.

REŠTAURÁCIA KAČÍN
Miesto: Lesná 550, Alžbetin Dvor
Ponuka: raňajkové menu (2,80 Eur)
obedové menu (3,26 Eur)
polievky, studené a teplé predjedlá (špecialitou penziónu sú vy-
prážané korbáčiky s diabolskou omáčkou), jedlá z hydiny, bravčo-
vého a hovädzieho mäsa, detské menu, bezmäsité jedlá, 
dezerty a pizza
káva, miešané drinky v Caffe bare 
Novinka – každý piatok grilovačka na terase (od 16.00 hod.)
Atrakcie pre deti: detské ihrisko s preliezkami
Otváracie hodiny: každý deň 

Ohňostroje môžu byť nebezpečné
V poslednom období sa ohňostroje na území obce Miloslavov robia častejšie ako 

v minulosti. Čo je pre niekoho efektnou parádou a vítaným spestrením života v obci 
Miloslavov, môže iným naopak prekážať. 

Je dobré vedieť, aké sú vlastne podmienky na legálne vykonávanie ohňostrojov. 
Podľa vyhlášky Slovenského banského úradu je odpaľovač ohňostroja povinný ohlásiť 
ohňostroj na Obecnom úrade Miloslavov najneskôr 10 dní pred termínom jeho vyko-
nania. Odpis zaevidovaného oznámenia s prípadnými podmienkami obce Miloslavov, 
musí odpaľovač ohňostroja zaslať aj polícii. Ohňostroj, ktorý nie je súčasťou verejného 
kultúrneho podujatia a koná sa na verejnom priestranstve, sa považuje za priestupok. 

V dôsledku uvedeného obec Miloslavov v záujme ochrany osôb a majetku upo-
zorňuje, že na vykonanie ohňostrojných prác, pri ktorých sa použijú pyrotechnické vý-
robky triedy I, II a III je potrebný písomný súhlas obce a na použitie pyrotechnických 
výrobkov triedy IV je potrebné povolenie obvodného banského úradu.

Podľa § 10 vyhlášky č. 536/1991 Zb. o pyrotechnických výrobkoch v znení neskor-
ších predpisov:

•	 ods. 1 Ohňostroj možno uskutočniť len po oznámení obci Miloslavov, a to 
najneskôr 10 pracovných dní pred termínom jeho vykonania. 

•	 ods. 2 Oznámenie obsahuje: 
a)  meno, priezvisko a adresu osoby zodpovednej za ohňostroj, číslo a dá-

tum vydania preukazu odpaľovača ohňostrojov a názov orgánu, ktorý ho 
vydal, 

b)  miesto, druh a rozsah ohňostroja, vrátane dátumu a hodiny začiatku 
a jeho trvanie, 

c)  stručný opis okolia v okruhu 300 m doložený situačným náčrtkom 
s osobitných vyznačením objektov a zariadení so zvýšeným nebezpe-
čenstvom požiaru, vrátane určenia protipožiarnych a zdravotníckych 
opatrení. 

•	 ods. 3 Opis oznámenia sa zasiela polícii. 
Tomu, kto vykoná ohňostrojné práce bez písomného súhlasu obce Miloslavov ale-

bo bez povolenia obvodného banského úradu, hrozí: 
•	 za priestupok podľa § 45a ods. 2 zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, 

výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov pokuta 
do výšky 1.660 €,

•	 za iný správny delikt podľa § 44 ods. 2 zákona č. 51/1988 Zb. o banskej čin-
nosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov 
pokuta od 1.660 € do 33.194 €. 

V prípade každej nejasnosti odporúčame obrátiť sa na Obecný úrad Miloslavov.
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Prišlo leto
Prišlo leto. Utíchol ruch, smiech a pohyb v materskej škole. 

Deti a pani učiteľky sa rozišli na dovolenky a za oddychom.
V škôlke je čas na bilancovanie aktivít, ktoré sa uskutočnili 

v druhom polroku školského roka 2011/2012.
Druhý polrok sme začali veselo. Vo februári 2012 sme mali na 

obecnom úrade karneval spolu so šašom Marošom. Deti sa pred-
viedli v maskách a spolu so šašom tancovali na diskotéke.

Aj marec začal dobre, pretože 1.marca do materskej školy 
zavítalo divadlo a zahrali nám predstavenie „Malé upratovanie“. 
Deti sa oboznámili s pomôckami pri upratovaní a naskytol sa im 
pohľad na neporiadok.

18.marca sme boli na spoločnom výlete s rodičmi v Bratislave. 
V divadle Malá scéna sme si pozreli rozprávku Janko a Marienka.

Pri príležitosti Mesiaca knihy sa v škôlke uskutočnila akcia Týž-
deň hlasného čítania, do ktorej sa zapojili aj rodičia, ktorí čítali 
každý deň deťom rozprávku a spolu s deťmi riešili úlohy, ktoré 
učiteľky vyhodnotili spolu s deťmi.

V marci nás navštívila aj spisovateľka Katarína Petkaničová, 
ktorá nám predstavila svoje knihy.

V apríli nás navštívilo netradičné divadielko s predstavením 
„Ide ide muzika“, kde deti mali možnosť spoznať rôzne hudobné 
nástroje a zvuky, ktoré dokážu napodobniť – vlak, loď, medveďa, 
kačku, vtáka... V apríli tiež deti absolvovali kurz korčuľovania na 
Zimnom štadióne v Hamuliakove pod vedením inštruktorov.

Koncom apríla a začiatkom mája sa deti zúčastnili aj plavec-
kého výcviku, kde sa učili základom plávania a odbúravali strach 
z vody.

V máji deti vystúpili z príležitosti Dňa matiek na obecnom úra-
de a okrem programu pripravili pre mamičky aj Výstavu svojich 
výtvarných prác. 

Detičky mali krásne pripravený program, ale z dôvodu zlyha-
nia techniky si mamičky nemohli program vychutnať v plnej pa-
ráde a tak túto akciu hodnotíme ako najslabšiu, ale je to podnet 
do budúcnosti, aby sa problém s technikou a organizáciu dôklad-
nejšie riešil.

V máji sme boli pozvaní aj do Senca na Slnečné jazerá, kde 

nám oddelenie jazdeckej polície PZSR predviedlo ukážky z ich čin-
nosti. Bol to skutočný zážitok pre deti, lebo na vlastné oči videli 
ako pes chytá zlodeja, videli vodné delo, počuli streľbu a pozerali 
na koníky, ktoré sa v kritických situáciách neboja ani ohňa.

1.júna v piatok nám počasie neprijalo a Deň detí sa nedal oslá-
viť tak ako sme si naplánovali na školskom dvore so skákacím hra-
dom a animátormi... Škoda, ale nenechali sme sa znechutiť. Ani-
mátori do škôlky prišli aj tak, a perfektne sa s deťmi zabavili. Pani 
kuchárky nás tiež v ten deň rozmaznávali. Na raňajky nám upiekli 
špekáčiky a na obed pripravili šišky. 

V júni sme si spomenuli aj na Deň otcov, kde sme na športovom 
ihrisku pripravili pre oteckov súťažné aktivity. Deti súťažili spolu 
s oteckami a po skončení na otecka čakala odmena – pivo a deti do-
stáli špekáčik, ktorý si mohli zase spolu s ockom pri ohníku upiecť.

V júni detičky mali túlavé topánky a zúčastňovali sa výletov. Pre 
každú triedu bol pripravený výlet podľa náročnosti. A tak navštívili 
jazdiareň Anna Majer v Miloslavove, ranč Arkádia v Kyselici, ranč 
u Paľa v Jelke. Okrem toho sa niektoré deti zúčastnili aj školy v prí-
rode v Račkovej doline.

Vďaka pani Slivkovej našu MŠ navštívili aj zo ŽSR z príležitos-
ti Dňa bezpečnosti cez železničné priecestie. Detičky mali pútavú 
prednášku o tom, ako sa majú správať v okolí koľajníc. Detičky na 
záver dostali aj poučnú knihu. 

Posledný týždeň v MŠ sme boli ešte v našom Remeselnom dvo-
re, kde pán Badač odpovedal deťom na otázky a rozprával deťom 
o histórii našej obce. 

Na záver sme mali rozlúčku s predškolákmi, kde sa predškoláci 
predviedli rodičom svojimi vedomosťami a za odmenu ich čakala 
veľká torta. 

Aj v druhom polroku prebiehali krúžkové aktivity a to: výučba 
anglického jazyka, tanečná a pohybová výchova, predčitateľská 
gramotnosť a výtvarná výchova. 

Po všetkých týchto aktivitách si deti spolu s rodičmi môžu spo-
kojne užívať letné prázdniny .

Tešíme sa opäť na všetkých v septembri.
Eleonóra Strnisková, p. učiteľka MŠ
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Aby sa nám netúlali ....
Naša obec sa zapojila aj do grantovej výzvy Coop Jednoty, na ktorú 

nás upozornila pani Pažitnajová, za čo jej ďakujeme .
Projekt sme pomenovali „Netúlaj sa po ulici, zatúlaj sa divadla“ a ako 

obec sme žiadali finančné prostriedky na novú ozvučovaciu techniku, kto-
rú by sme chceli využiť na divadelný krúžok ako aj na iné aktivity, ktoré sa 
konajú v našej obci. Projekt bol úspešný a tak nám na zakúpenie ozvučo-
vacej techniky pribudlo 1257,- Eur. 

Teraz zostáva už iba založiť divadelný krúžok, ku ktorému nám chýbajú 
najmä staršie deti – herci, a ľudia, ktorí majú skúsenosť s réžiou či divad-
lom a chceli by pomôcť, zapojiť sa a priniesť kreatívne nápady... Ak sme 
týmto niekoho oslovili, prosíme, aby sa prihlásil na obecný úrad a nechal 
na seba kontakt.

Okrem projektu na ozvučovaciu techniku sme podali aj projekt na 
osvetlenie na nadáciu spoločnosti O2, ale žiaľ tu sme to šťastie nemali – 
projekt nebol schválený. 

Rovnako dopadol aj projekt na skejtové ihrisko, ktorý tiež nebol schvá-
lený Ministerstvom vnútra, ale bude čakať na ďalšiu výzvu, podobne ako 
projekt na osvetľovaciu techniku. 

Touto cestou by sme chceli osloviť všetkých obyvateľov, aby sme spo-
ločne sledovali výzvy na projekty a rôzne zamestnanecké granty. V našej 
obci nemáme síce ropu a ani iné prírodné bohatstvo, ale máme veľký 
potenciál v ľuďoch, ktorí tu, v Miloslavove bývame. Aj malé projekty sú 
dôležité, zvyšujú našej obci štandard a rozširujú možnosti a každá aj tá 
najmenšia finančná čiastka je veľkým prínosom hlavne pre deti a mládež. 

Naša obec je ako naše zrkadlo. Ak sa budeme do neho pozerať, mračiť 
sa a nadávať ako tu nič nie je, bude sa na nás mračiť tiež. Usmejme sa, 
urobme niečo prínosné a bude nám veselým spoločníkom... :-) 

Zazvonil zvonec 
a školskému roku je koniec ...

Pomaly sa končí školský rok a všetci sa tešíme sa na prázdniny rovnako 
ako deti, tak aj pani učiteľky. 

Radosť z prázdnin striedajú aj emócie, lebo vždy na konci školského 
roka si uvedomím ako ten čas naozaj letí. Všímam si to hlavne na deťoch, 
ktoré odchádzajú. Pred rokmi prišli maličké uplakané detičky, ktoré sa 
s rodičmi veľmi ťažko lúčili a teraz odchádzajú sebavedomé deti, tešiace 
sa na školu a šťastné hlavne preto, lebo v škole nebudú musieť spať . 

Tento rok nás opúšťa 31 predškolákov. Snáď najviac, ako si miloslavov-
ská škôlka pamätá. 

Aj napriek tomu, že dosť detí odchádza, stále viac je prichádzajúcich 
detí. Dobrá správa je to, že nám detičky pribúdajú, ale smutná je tá, že 
škôlka má obmedzenú kapacitu a nemôžeme prijať všetky deti, ktoré sa 
do MŠ prihlásili.

Do konca marca nám prišlo 72 prihlášok, ale len 32 detí sme mohli 
prijať. Počet neprijatých detí bol presne 40, z toho 20 detí je prihlásených 
aj s rodičmi na trvalý pobyt v obci Miloslavov.

Na toto alarmujúce číslo obecné zastupiteľstvo spolu so starostom 
pružne reagovalo a snažili sa podať pomocnú ruku rodičom detí, ktoré sa 
ocitli „pod čiarou“. Od septembra je naplánované otvorenie ďalšej, novej 
triedy v poradí už šiestej. 

Z bývalej jednotriednej škôlky sa postupne stáva „štvortriedka“, 
a spolu s dvomi triedami v časti Miloslava bude materskú školu navštevo-
vať v školskom roku 2012/2013 až 136 detí.

Počas letných prázdnin sa uskutoční v materskej škole nevyhnutná 
rekonštrukcia budovy, vrátane rekonštrukcie elektrického vedenia, maľo-
vania tried, rozšírenia jedálne a kuchyne. Na takúto obsiahlu rekonštruk-
ciu obec veľmi ťažko hľadala peniaze a preto sme vďační rodičom, ktorí 
sponzorským príspevkom prispievajú na zariadenie novej triedy.

Veľmi ma ako pedagóga mrzí, že v školstve je stále „finančná pod-
výživa“, a že technická vybavenosť školských budov a ich údržba nie je 
prirodzená službou štátu. Mrzí ma aj to, že vláda pružne nereaguje na 
potreby detí, ale to je už iná téma... 

Mojím osobným cieľom je z MŠ postupne vytvoriť materskú školu 
s dobrým menom, ku ktorej rozhodne patrí aj materiálne a technické vy-
bavenie školy, stav budovy a celková kultúrnosť. S obecným zastupiteľ-
stvom spoločne pracujeme na dlhodobej stratégií rozvoja MŠ a hlavne 
na tom, aby strategický plán bol reálne splniteľný a postupne sa napĺňal.

Touto cestou chcem ešte poďakovať aj všetkým rodičom a občanom, 
ktorí sa do strategického plánu priamo či nepriamo zapájajú. Ďakujem za 
vecné dary, za fyzickú pomoc, podnety, finančné príspevky, nápady a po-
moc pri aktivitách, ktoré detičkám vždy urobia veľkú radosť. 

Úprimne ďakujem aj za kritiku, ktorá, netajím, sa sem-tam vyskytne, 
a ktorá nás posúva dopredu. 

Ďakujem pani učiteľkám za ich lásku k deťom, ďakujem pani kuchár-
kam, pani upratovačkám, obecnému zastupiteľstvu a pánovi starostovi, 
všetkým spolu Vám patrí veľká VĎAKA, lebo spolu tvoríme jeden tím, kto-
rý má jeden jediný cieľ, a to je spokojnosť našich detí. 

Prajem si, aby sme aj v budúcom roku mali dobru spoluprácu v na-
šom tíme, v ktorom každý jeden z nás tvorí veľmi dôležitú zložku, či je to 
personál škôlky, alebo sú to rodičia. 

Prajem si do budúceho školského roku dobrý vietor do plachiet, aby 
sme sa vedeli posúvať cielene a bez odchýlok či stagnovania. 

Jasmina Nasariková, riaditeľka Materskej školy

Z detskej tvorby   Aké budú moje prázdniny?
Už v nedeľu 01.07. idem na tábor s deckami z Dunajskej Lužnej do 

Dechtíc. Tam budeme hrať rôzne súťaže a hry. Minulý rok sme si museli 
nakresliť vlajku a nacvičiť pokrik – hymnu skupiny. Potom budem týždeň 
zbierať med z kvetov v okolí Miloslavova. Ale teraz vážne: Včeličky z Milo-
slavova je názov denného tábora pre deti z našej obce. Minulý rok som sa 
ho zúčastnila prvýkrát, mali sme tam mnoho hier, kreatívne úlohy, všeli-
jaké súťaže, za ktoré sme získavali body. Tiež sa teším na tábor so sestrou 
Katarínou. Ideme do Modry. Na tomto tábore každoročne hráme hru na 
anjelikov, kde každý má prideleného jedného člena tábora, o ktorého sa 
musí jeden deň tajne starať. „Anjeli“ sa menia každý deň. A teším sa aj na 
tábor, kde idem so svojou rodinou, do Tatranskej Lomnice. Je to tábor, kto-
rého sa zúčastňujú viaceré rodiny, okolo 20. Tam sme my, deti, rozdelené 
do skupín a majú nás na starosti animátori, účastníci tábora vo veku od 16 
do 25. Počas skupiniek majú rodičia zatiaľ prednášky na rôzne témy. Ale 
najviac sa teším do Chorvátska – veľmi rada plávam a potápam sa. Teším 
sa na opaľovanie, pestrofarebné rybky, ktorých je tam veľmi veľa a tiež na 
pichajúcich ježkov. Ako vidíte, plánov je veľa, dúfam, že sa všetky vydaria.  

Kristína Szabová
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Z činnosti obecného úradu, zastupiteľstva a komisií

Prečo nemôžeme mať chodník?

Inovácia suterénu ZŠ

Od začiatku roku 2012 sa obecný úrad, zastupiteľstvo a jednotlivé ko-
misie v rámci svojej činnosti venovali okrem bežnej agendy najmä týmto 
záležitostiam:

Príprava a realizácia projektov a grantov pre obec
• 3. januára bol podaný projekt na Komunitné centrum v rámci programu 

Náš vidiek, využívajúci priestory súčasného „Modrého domu“ v miest-
nej časti Alžbetin Dvor. Úrad vlády SR schválil projekt s celkovým prí-
spevkom 9 977,- Eur určeným na úpravu priestorov budovy, momentál-
ne už finišuje realizácia prestavby. Komunitné centrum bude slúžiť pre 
deti, mládež, seniorov a tiež aj ako rodinné centrum a bude otvorené 
na Deň obce v auguste tohto roku;

• Ekofondu spoločnosti SPP, a.s. bol dňa 29.februára podaný projekt na 
zateplenie Materskej školy v miestnej časti Alžbetin Dvor so žiadosťou 
o príspevok vo výške 54 142,- EUR, prebieha vyhodnocovanie žiadostí;

• 15.marca sa podala žiadosť nadácii Think Big O2 o príspevok vo výške 
2 000,- EUR na projekt Mládež nepatrí na ulicu, projekt nebol schválený;

• S účinnou pomocou OZ Svetielko bola podaná žiadosť o príspevok Cen-
tru Filantropie a nadácii Baumit na preliezky pre základnú školu; prí-
spevok vo výške 1000,- EUR bol poskytnutý a preliezky už slúžia deťom 
v škole;

• Pre miestnu časť Miloslava sme vybrali projekt Revitalizácie Lipového 
námestia, ktorý bol po aktualizácii podaný v rámci Bratislavského ope-
račného programu dňa 3.mája 2012 na BSK so žiadosťou o príspevok vo 
výške 416 288,- EUR, prebieha vyhodnocovanie; 

• Nadáciu COOP Jednota sme požiadali o príspevok na zakúpenie ozvučo-
vacieho zariadenia pre realizáciu verejných akcií vo výške 1 257,- EUR, 
ktorý obec aj obdržala;

• Projekt nového Zberného dvora podaný v rámci operačného programu 
životné prostredie nebol schválený, preto bude potrebné hľadať iné rie-
šenie financovania tohto zámeru. 

Investičné zámery
• V dôsledku zvýšeného počtu detí prihlásených do materskej školy a do 

základnej školy schválilo obecné zastupiteľstvo otvorenie novej triedy 
v materskej škole a takisto v základnej škole. Z tohto dôvodu bolo po-
trebné pristúpiť k realizácii stavebných úprav materskej školy a školskej 
jedálne v miestnej časti Alžbetin Dvor, najmä k zastrešeniu átria, úprave 
priestorov školskej jedálne a preorganizovaniu priestorov pre MŠ; zá-
mer bude obec realizovať z vlastných prostriedkov;

• V základnej škole sa realizovala úprava suterénu budovy na mimoškol-
skú činnosť, pri čom obci výrazne pomohol p. Ladislav Kušnyer; 

• Vzhľadom na prognózu rastu záujmu rodičov o umiestnenie detí v zák-
ladnej škole OZ v súčasnosti posudzuje projekt dostavby základnej školy 
a možnosti jeho financovania.

Služby obecného úradu
• V rámci zlepšenia dostupnosti miestneho rozhlasu sa realizovalo bez-

drôtové prepojenie oboch častí obce;
• Ukončila sa digitalizácia obecného úradu (výmena PC, vytvorenie systé-

mov úschovy a zálohovania dát, vytvorenie možnosti bezdrôtového pri-
pojenia na internet na námestí pred obecným úradom) a organizačná 
zmena v agende obecného úradu v prospech skvalitnenia poskytovania 
služieb.

Ostatná činnosť
• V rámci prebiehajúcej aktualizácie Plánu hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja obce sa realizoval prieskum záujmu občanov o priority a ďalšie 
aktivity obce do budúcna; 

• Pripravila sa zmena a doplnok č.1 k územnému plánu obce z dôvodu zo-
súladenia realizovanej činnosti v areáli družstva v miestnej časti Alžbe-
tin dvor s regulatívmi;

• Pokračuje snaha o realizáciu chodníka medzi oboma časťami obce. Ro-
kovania s majiteľmi pozemkov neboli zatiaľ úspešné, pripravuje sa pre-
to druhá alternatíva;

• Na upravenie činnosti jednotlivých klubov a prístupu verejnosti k špor-
toviskám sa pripravil Prevádzkový poriadok rekreačno-športového are-
álu v miestnej časti Alžbetin Dvor;

• Príprava a schválenie nového Všeobecne záväzného nariadenia 
č. 2/2012 o verejnom poriadku na území obce Miloslavov.

Z činnosti komisií OZ
• Sociálne poradenstvo pre seniorov a občanov so zdravotnými problé-

mami;

• Pomoc aktivitám dobrovoľníkov v obci;
• Príprava a realizácia brigády na úpravu vonkajších priestorov obce;
• Stretnutia s jubilantmi, vítanie novonarodených detí v obci;
• Kultúrne akcie: Miloslavovský ples, stavanie mája v časti Miloslava, ma-

jáles;
• Športové akcie: stolnotenisový turnaj, volejbalový turnaj a tenisový tur-

naj; 
• Príprava a realizácia podujatia k MDD;
• Príprava Dňa obce;
• Posudzovanie zámerov a projektov pre obecné zastupiteľstvo.

Ing. Jarmila Grujbárová, poslankyňa OZ

Jedným z cieľov poslancov Obecného zastupiteľstva a Komisie pre rozvoj 
obce Miloslavov (KPROM) je okrem spájania pôvodných obyvateľov a no-
vých prisťahovaných, aj spojenie oboch častí obce - Alžbetinho Dvora a Mi-
loslavy- prostredníctvom chodníka.

Technické riešenie nie je komplikované, ale znemožňuje ho fakt, že cesta 
medzi oboma časťami obce (cca 1,2 km) je z oboch strán lemovaná pozem-
kami v súkromnom vlastníctve, a to až po úplný okraj cesty.

Z tohto dôvodu sme prišli s myšlienkou osloviť vlastníkov pozemkov pri-
ľahlých k ceste s ponukou na možnú spoluprácu pri vybudovaní chodníka pre 
obec, ktorá už desiatky rokov zápasí s problémom rozdelenia svojich dvoch 
častí.

Pre chodcov, naše deti, mamičky, ako aj dôchodcov a cyklistov idúcich 
do druhej časti obce, je jediným východiskom ísť priamo po ceste, ktorá je 
nebezpečná najmä pre pribúdajúcu a zrýchľujúcu sa automobilovú dopravu.

Najmä z tohto dôvodu, ako aj z dôvodu možného neskoršieho napoje-
nia sa na cyklistické trasy Bratislavského samosprávneho kraja, sme oslovili 
majiteľov pozemkov popri ľavej strane cesty smerom z Alžbetinho Dvora na 
Miloslavu. Vybudovať chodník po ľavej strane cesty smerom na Miloslavu 
by bolo technicky najjednoduchším riešením, pretože v rámci pripravovanej 
výstavby lokality od posledného domu v Alžbetinom Dvore po ľavej strane 
je až po vetrolam v projektoch a územnom pláne zahrnutý nový chodník.

Otázny zostáva necelý kilometer od vetrolamu po prvé domy v Miloslave 
po ľavej strane z Alžbetinho Dvora. Obec navrhla vlastníkom riešenie odkú-
piť časť pozemkov lemujúcich cestu v šírke cca 3 m, alebo dlhodobý prená-
jom, alebo prípadné vďačné prijatie ako daru pre obec.

Na návrh obce majitelia pozemkov konštatovali, že sú ochotní pozem-
ky darovať, ale požadujú komplexné riešenie – nielen všeobecných záujmov 
obce, ale aj riešenie ostaných pozemkov v ich vlastníctve, ktoré sú priľahlou 
súčasťou uvažovaného chodníka a nie sú zahrnuté v územnom pláne ako bu-
dúce stavebné pozemky, čo v súčasnej dobe, vzhľadom na percentuálnu za-
stavanosť území v obci určených na výstavbu, je ťažko riešiteľným rébusom. 

Nevzdávame sa však tejto myšlienky a hľadáme riešenia, ktoré by boli 
schodné a rešpektovali by tak súkromné vlastníctvo, ako aj všeobecný záu-
jem na realizácii chodníka.

Ing. Renata Bačová, poslankyňa OZ

Foto zo suterénu základnej školy po čiastočnej rekonštrukcii: výmena okien, 
podlahy a vymaľovanie. Zároveň chceme vysloviť v mene nás všetkých VEĽKÉ POĎA-
KOVANIE p. Kušnyérovi za nezištnú pomoc a prácu, ktorú odviedol pri rekonštrukcii 
suterénnych priestorov školy. Zostáva nám ešte dokončiť úpravu vchodu a schodiska, 
tak aby miesto spĺňalo bezpečnostné kritériá pre deti.
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Tu sa nám páči, TU chcEME žIť

Správa o činností Miestnej organizácie 
Únie žien za účasti niektorých spoločných 
akcií s JDS

Mládež v akcii a dobrovoľníctvo
Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore spoločnosti Baumit 

a Centra pre filantropiu n.o. z programu „Tu sa nám páči, tu chce-
me žiť“ – v hodnote 1.000,- Eur, dar obce Miloslavov 647,- Eur.

Všetkým zúčastneným na projekte srdečne ďakujeme!
žiaci ZŠ Miloslavov

Ľ. Šramová, predseda OZ Svetielko

Vážení spoluobčania!
Vždy na konci kalendárneho roka bilancujeme a zároveň touto 

cestou dávame správu o našich aktivitách a úlohách, ako aj o spo-
lupráci s MO JDS. Tento rok som bola vyzvaná, aby som podala 
správu za polročné obdobie a preto nech sa páči čítajte!

Aktivít máme veľa. Niektoré sú úspešnejšie, niektoré menej, 
isté je však to, že toto naše zoskupenie občas vyvoláva závisť (tých 
čo nič nerobia), nakoľko v blízkom okolí nie je žiadna obec, ktorá 
pre ženy organizuje toľko akcií ako u nás. Preto máme členky aj 
z Bratislavy, Rovinky, Dunajskej Lužnej, Kalinkova, Kvetoslavova 
a sú veľmi spokojné, keď sa môžu zúčastňovať na našich akciách.

Musím sa pochváliť aj tým, že máme veľmi dobrú spoluprá-
cu s MO JDS a už neodmysliteľne dvakrát do roka usporiadavame 
cyklotúru po hrádzi do Hamuliakova na pečené ryby (už raz sme 
boli aj za hrádzou v Rovinke). Občerstvenie na osvieženie platí raz 
JDS a druhýkrát UŽS (pivo, malinovku).

Tento rok v máji nás bolo 20 osôb – bol aj starosta obce p. Mi-
lan Baďanský s rodinou. Boli by sme radi, keď by nás bolo viac. 
Spoluprácu s JDS máme aj pri organizovaní návštevy divadla, pri-
čom v mesiaci marec sme navštívili divadelné predstavenie „Mníš-
ky 2“ v dome Istropolis v Bratislave. Bolo 60 účastníkov.

Dňa 9. júna 2012 sme uskutočnili 2-dňový zájazd za krásami 
Slovenska, tento rok sme novovali na Duchonke v penzióne „Sl-
niečko“. Boli sme nadmieru spokojné s ubytovaním, so stravou, 
ako aj s ochotou personálu. Bolo nás prihlásených 40 žien plus 
vodič (Jedna členka sa ráno v deň odchodu odhlásila, čo sa nedalo 
stornovať museli sme všetko zaplatiť). Večer sme mali posedenie 
pri ohníku a opekaní špekáčok a mladé členky boli na diskotéke. 
Na raňajkách sme mali pripravené švédske stoly, čo sa prítom-
ným veľmi páčilo. Na druhý deň sme boli na termálnom kúpalisku 
v Podhájskej – všetci boli veľmi spokojní.

Dňa 16. júna 2012 OcÚ usporiadal MDD, kde sa zapojili a veľmi 
pomohli naše mladé členky a bolo ich 13 žien, čo im aj ja touto 
cestou v mene našej organizácie srdečne ďakujem.

Pri MO ÚŽS máme založený spevokol „Radosť“ a vystupujeme 
na rôznych akciách usporiadanými ÚŽS, JDS, ako aj Obecným úra-

Rady dobrovoľníkov v Miloslavove sa opäť rozšírili. Občianske združe-
nie ACHO – Aktívne chvíle oddychu, vďaka programu Mládež v akcii, ktorý 
finančne podporuje Európska komisia od februára hosťuje aj dve šikovné 
dievčatá. Sú to Zoe z Belgicka a Krista z Lotyšska. S Mathieu-om vytvori-
li trojicu, ktorá sa pravidelne podieľa na príprave programu ACHOvinky, 
pracuje s deťmi v školskej družine, vypomáha na hodinách angličtiny.

Ich aktivity začali spoznávať aj staršie deti – predovšetkým tie, ktoré 
navštevujú ZŠ v Dunajskej Lužnej, ostatné sa mohli s nimi stretnúť počas 
aktivít v rámci podujatí k MDD.

Koncom marca sa v Miloslavove zrealizoval medzinárodný projekt – 
tréningový kurz Connections, ktorého náplň sa zakladala na odpovedi na 
otázku: Ako motivovať a aktivovať mladých ľudí pomocou umeleckých 
metód a ako umelecké metódy použiť pre prospech vidieckeho rozvoja, 
ale aj lepšieho umiestnenia mladých ľudí na pracovnom trhu. Tohto pod-
ujatia sa zúčastnili účastníci z 13 krajín.

Okrem spomienok všetkých hostí na nezabudnuteľnú atmosféru pre-
zentačného programu ACHOvinky v kultúrnom dome, sa denne stretá-
vajú naši najmenší s ich dielom – veselo pomaľovaným múrom v škôlke 
v miestnej časti Miloslava.

Program ACHOvinky sa stal pravidelným a obľúbeným podujatím pre 
mnohých obyvateľov Miloslavova i Dunajskej Lužnej – pre všetky vekové 
skupiny. Majú tu možnosť prezentovať sa a ukázať svoje schopnosti nie-
len „cezpoľní“ hostia, či dobrovoľníci OZ ACHO, ale aj miestni obyvatelia, 
ktorí sa radi podelia so svojimi koníčkami. Na programe sme takto zrea-
lizovali ACHOvinky „Medové“ s p. Dömötorovou, „Hlinené“ s Ing. arch. 
Vladimírom Institorisom PhD, „Hobby“ s p. Daškovou a p. Budínskou, či 
„Fotografické“ s p. Malým.

Linky na foto a video dokumentáciu z našich programov možno nájsť 
na na stránke www.miloslavov-forum.sk , v časti: Obsah fóra » ..:: Život 
v obci ::.. » Podujatia. 

Radi sa však s Vami stretneme osobne – či už v rámci našich progra-
mov ACHOvinky, v škole, ale aj pri realizácii ďalších našich projektov a ak-
tivít. 

Nešli by ste s nami napríklad začiatkom septembra do Turecka? 
Projekt má priliehavý názov: „My Little Hobby Workshop“ a je ur-

čený pre mládež od 16 do 25 rokov s aktívnym vzťahom k voľno časo-
vým aktivitám. Ak vás táto naša informácia zaujala, napíšte nám na:  
acho.sk@gmail.com Igor Šabla

 

dom a to na našich VČS, spievali sme pri stavaní mája – tento rok 
v časti Miloslava, pričom sme boli pohostení p. starostom M. Ba-
ďanským, za čo mu aj touto cestou srdečne ďakujeme.

Spevokol „Radosť“ spieva aj na smútočných pohreboch pri po-
žiadaní pozostalými, ale tento rok sme zatiaľ takúto požiadavku 
nemali.

Toto je polročná správa za rok 2012, kde sa aspoň čiastočne 
chceme pochváliť, čo sa u nás deje, čím oživujeme naše dianie 
medzi občanmi a prajeme si, aby sa aj naši noví obyvatelia medzi 
nás zapojili a navzájom si dobre medzi sebou vychádzali. Preto 
Vás znova a znova chcem vyzvať, naše nové obyvateľstvo, aby ste 
sa k nám pripojili – myslím, že neoľutujete. S veľkou radosťou vás 
medzi nami privítame.

So srdečným pozdravom 
Ľudmila Bakošová, preds.MO ÚŽS pri OcÚ Miloslavov



ZauJímavosti 10

MILOSLAVOVSKÝ BÁL VyŠŠí ÚZEMNÝ cELOK
Uprostred februára aj tu na juhu poriadne prituhovalo, teplomer uka-

zoval vyše desať stupňov pod nulou, no u nás v Miloslavove sa vyťahovali 
remienkové sandáliky a dámy ukazovali odhalené ramená. Už po druhý 
raz sme sa stretli v plnej paráde na „našom“ plese. Toto bude pekná tra-
dícia. Vlastne už je.

Možno si niekto pod vidieckym plesom predstavuje len trochu kulti-
vovanejšiu dedinskú zábavu, kde sa po polnoci odhadzujú kravaty, príčes-
ky a zábrany. Tak to rozhodne nie! Miloslavovskému plesu určite nechýba 
noblesa a elegancia, no vďaka tomu, že sme tam všetci „svoji“, ani srdeč-
nosť a príjemná uvoľnená atmosféra. Je to ples so všetkým, čo k udalosti 
na úrovni patrí. Prvým príjemným prekvapením je už vstup do sály. Este-
tické, no strohé priestory Obecného úradu sa vďaka dobrému svetlu, tex-
tíliám, množstvu kvetov a šikovným ľuďom počas plesovej noci premenili 
na vznešenú banketovú sálu pripravenú privítať hostí nahodených do 
gala a ponúknuť správnu slávnostnú atmosféru. Chutné menu, kvalitné 
vína, skvelé domáce pagáčiky od pani Horváthovej, najlepšie koláče na 
svete od Simo Pastry, dobré ceny v tombole od všetkých, čo boli ochotní 
do nej prispieť, príjemný program, DJ, čo hrá tak, aby zábava gradovala a 
aj moderátor Funradia Marcel Forgáč – to všetko dalo Miloslavovskému 
plesu správny glanc. 

Najdôležitejší sú však na plese ľudia, ktorí sa na ňom bavia – no a 
miloslavovčania sa baviť vedia, to sa musí uznať! Dámy v krásnych ró-
bach so slávnostnými účesmi, páni dohladka vyholení v smokingoch, či 
elegantných čiernych oblekoch – čo si budeme hovoriť, bola radosť sa 
na nás pozerať. Sme skvelí tanečníci, výborní speváci, vieme to poriadne 
roztočiť- ale nikdy nestrácame dôstojnosť. 

Do Miloslavova sa za posledných desať rokov prisťahovali mladé ro-
diny z celého Slovenska a aj spoza hraníc. A aj vďaka tomu tu žije úžasná 
komunita temperamentných a veselých ľudí, ktorí vedia pracovať, keď 
treba, pomôcť, ak sa dá a zabávať sa naplno. Je fajn, že sme z Milosla-
vova nespravili len satelitné geto, kam chodíme po práci prespávať. My 
tu žijeme. Vodíme deti do škôlky a do školy, nakupujeme, brigádujeme, 
športujeme a máme to tu radi. Miloslavovský ples je skvelá príležitosť, pri 
ktorej sa môžeme stretnúť, lepšie spoznať a nájsť medzi susedmi a zbež-
nými známymi, ktorých letmo zdravíme v obchode, nových priateľov. A to 
je na celom plese to najlepšie. Sme radi, že nás pôvodní miloslavovčania 
prijali medzi seba a budeme ešte radšej, ak sa ich na budúci ples príde s 
nami baviť viac. Lebo je to strašne fajn. Zaviesť tradíciu Miloslavovského 
plesu bol skrátka skvelý nápad.

Dobré nápady sa vždy rodia v hlavách nadšených a kreatívnych ľudí, 
ktorí robia veľa vecí nie preto, že musia, ale že jednoducho chcú. Na-
šťastie, ich v Miloslavove zopár žije a chvalabohu, keď niekto príde s dob-
rým nápadom na obecný úrad, má tam otvorené dvere. U nás sa totiž 
väčšinou rozmýšľa, ako sa dobrá vec urobiť dá, nie naopak. Generátorom 
takých dobrých nápadov je v Miloslavove tradične Jasmínka Nasariková, 
riaditeľka materskej školy, ktorá vie veci nielen vymyslieť, ale aj zrealizo-
vať a dotiahnuť do konca. Keď treba, venuje tomu všetok svoj voľný čas, 
dokáže zmobilizovať pol dediny, zapáliť pre svoj nápad, zoženie sponzorov, 
nahovorí kamarátov, skrátka presvedčí každého. Jasmínka spolu s Roma-
nom Plačintárom, Martinou Horváthovou, Ľubošom Majerom a starostom 
Milanom Baďanským stáli aj za prípravou druhého Miloslavovského ple-
su. Vďaka ich nadšeniu a ochote sa zrodila krásna tradícia, ktorá spojila 
Miloslavovčanov nielen pri zábave. Mnohí ďalší totiž prispeli k tomu, aby 
ples dopadol skvele a aby bol pripravený na úrovni. Niektorí sponzorským 
príspevkom, iní cenami v tombole, ďalší vlastnou prácou bez nároku na 
honorár. Zvyšné náklady pokrylo vstupné – 35 € na osobu. Nikto na tom 
nezbohatol ani nezarobil. Kto na príprave plesu pracoval, robil to dobro-
voľne, s pocitom, že to má zmysel a že je to skvelá vec, do ktorej sa oplatí 
investovať vlastný čas a energiu. Vďaka za to!

Ak ste sa na 2. Miloslavovskom plese bavili, asi sa už tešíte na ďalší 
ročník. Ak nie, príďte na ten tretí. Ale lístky si rezervujte včas, organizátori 
už teraz rozmýšľajú, ako Obecný úrad trochu nafúknuť, aby sa nás mohlo 
zabávať opäť o čosi viac. Tak dovidenia v ďalšej plesovej sezóne. Stretne-
me sa na parkete! 

Adriana Forgáčová

Vyšší územný celok, samosprávny kraj, župa. Tri rôzne po-
menovania označujúce to isté. Územné rozdelenie Slovenskej re-
publiky. Poznáme prečo a kedy takéto pomenovanie vzniklo a čo 
to znamená pre občanov?

Na začiatku reformy verejnej správy bola naštartovaná celo-
spoločenská diskusia o podobe územno-správneho usporiadania 
SR. Viedla sa diskusia najmä o počte vyšších územných celkov (kra-
jov). Rozhodovalo sa medzi počtom 8 a 12. Do úvahy prichádzalo 
ešte usporiadanie rovnaké ako pred rokom 1989, teda rozdelenie 
Slovenska na západ, stred, východ a samostatnú Bratislavu. Na-
koniec sa prijalo rozhodnutie o ôsmych samosprávnych krajoch. 
Nebudem tu hodnotiť aké argumenty viedli politikov k takémuto 
deleniu, ale napr. hranice Trnavského kraja siahajúce od hraníc 
s Maďarskom až k hraniciam s Českom sú na zamyslenie. Zname-
ná to teda, že zákonom schválené samosprávne kraje, sú v pod-
state umelo vytvorené celky, pri kreovaní ktorých sa neprihliadalo 
na historickosprávne členenie Slovenska. Samosprávny kraj podľa 
znenia zákona, je právnická osoba, ktorá samostatne hospodári 
s vlastným majetkom, má vlastné príjmy, zabezpečuje a chráni 
práva a záujmy svojich obyvateľov.

Aké ma teda samosprávny kraj kompetencie a kto vlastne 
riadi tento celok? 

Na čele samosprávneho kraja stojí predseda, nazývaný tiež 
župan. Kraj má tiež zastupiteľstvo zložené z poslancov. Župana 
i poslancov volia obyvatelia daného kraja vo voľbách, ktoré sa 
konajú každé štyri roky. Kraj je rozdelený na volebné obvody a za 
každý obvod je volený jeden alebo viacerí poslanci. Tak ako obce 
a mestá, aj kraje majú svojho kontrolóra a taktiež aparát, kto-
rý zabezpečuje realizáciu každodennej agendy a tiež úloh prija-
tých poslancami kraja. Pri decentralizácii verejnej správy prešlo 
na samosprávne kraje mnoho kompetencií. Kraje zriaďujú školy, 
domovy sociálnych služieb, divadlá, knižnice a iné kultúrne zaria-
denia. V kompetencii kraja je tiež možnosť zriadovať nemocnice. 
Kraje sú správcami ciest druhej a tretej triedy a tiež majú dosah 
na prímestskú autobusovú dopravu. Každý kraj disponuje vlast-
ným rozpočtom, napr. v minulom roku bol rozpočet Bratislavského 
samosprávneho kraja, ktorého súčasťou je aj naša obec, takmer 
120 miliónov Eur. Príjmy krajov sú tvorené výnosmi z majetku, 
z miestnych daní a poplatkov, výnosmi z pokút a taktiež z príspev-
kov a darov právnických osôb. Vedeli ste napríklad, že zaplatená 
daň z motorového vozidla je tiež súčasťou rozpočtu kraja? Samo-
správne kraje môžu tiež na realizáciu regionálneho rozvoja čerpať 
financie z eurofondov.

Problematiku vyšších územných celkov (najmä nedostatok 
financií od štátu na oblasti, ktoré boli zverené do kompetencie 
krajov) môžeme rozobrať v niektorom z ďalších vydaní Obecného 
spravodajcu, nakoľko VÚC je dôležitou zložkou samosprávneho 
usporiadania Slovenska, v ktorej prostredníctvom nami volených 
zástupcov môžeme ovplyvňovať dianie aj v našej obci. 

Ľuboš Majer 
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Zaujímavosti alebo čo nemusíte vedieť o našej obci

Z histórie kolonizácie žitného ostrova

Napriek tomu, že sa naša obec mnohým veľmi páči kvôli svojej úhľad-
nosti, polohe a veľkorysosti verejných plôch – akoby sa zdalo, že nemá nič 
zaujímavé, o čom by bolo hodno porozprávať či ukázať návštevníkom. Ako-
by sme boli iba nevýraznou myškou, ubytovňou – síce tichou a vzdušnou, 
ale úplne nezaujímavou. 

Pre tých, ktorých to zaujíma, však pridáme zopár triesok do pahreby 
našej hrdosti. Je tu viacero nevšedných vecí z našej histórie aj súčasnosti. 

Už ste si možno všimli, že na stene našej základnej školy, ale aj na stene 
škôlky v časti Miloslava je nápis „Jubilejná škola“. Tieto školy boli postavené 
v roku 1928 – na 10. výročie založenia prvej ČSR. Takýchto škôl bolo posta-
vených na celom Slovensko iba 10. Napr. Košariská (spolu so Štefánikovou 
mohylou), Hviezdoslavov, Tornaľa, Kružno, Hurbanovo, Kováčovce a pod. 
Ale iba v našej obci boli postavené hneď dve!! 

V tých časoch to bol významný pokrok k vzdelávaniu a tieto budovy 
predstavujú peknú pamiatku. Samozrejme nás teší, že stále slúžia svojmu 
účelu.

V našej obci býva veľká komunita Bratskej jednoty baptistov – po Brati-
slave druhý najväčší zbor na Slovensku, ktorý má svoju modlitebňu v časti 
Miloslava. Ich kazateľ Juraj Stanko bol od roku 1936 aj prvým starostom 
obce. V tých časoch predstavovali väčšinu obyvateľstva obce. Ich príčin-

Štúdiom prístupných archívnych dokumentov sme prišli k záveru, 
že na Žitnom ostrove vzniklo celkové 18 štátnych a 3 súkromné kolónie. 
Kolonizáciou na Žitnom ostrove bolo rozdelených 9 467,2775 ha pôdy, 
a to parceláciou majetkov 18 majiteľov veľkostatkov. Bolo pridelených 
698 roľníckych nedielov, najviac vo výmere od 3 do 20 hektárov na jeden 
prídel. V roku 1929 mali kolónie cca 3 297 obyvateľov. Podľa štatistiky 
vyhotovenej k 2. novembru 1938 sa k slovenskej národnosti hlásilo 254 
rodín kolonistov, k českej 46 rodín, k moravskej 244, k maďarskej 99, k 
nemeckej národnosti 3 rodiny a 14 rodín boli reemigranti z Maďarska, 
Juhoslávie a Bulharska.

Z uvedenej štatistiky vyplýva, že kolónie na Žitnom ostrove v prevahe 
osídlili Slováci a Moravania. K maďarskej národnosti sa väčšinou hlásili 
zamestnanci bývalých veľkostatkov, ktorým ako odškodnenie za stratenú 
prácu bola daná možnosť získať pôdu prídelom.

Ako prvé kolónie zriadené v roku 1921 boli kolónie Hviezdoslavov a 
Miloslavov. Kolónia Hviezdoslavov, ktorá sa v roku 1936 stala samostat-
nou obcou, vznikla zlúčením osád Vörösmajor, Jozefmajor a Némethsok 
v katastrálnych územiach obcí Štvrtok na Ostrove a Béke. Prvá písomná 
zmienka o osade na území kolónie pochádza už z roku 1402. Počet oby-
vateľov kolónie v roku 1924 bol 180, ale už v roku 1929 stúpol na 310. 
Najviac prídelov - 49 roľníckych nedielov bolo od 3-20 hektárov, nad 20 
hektárov 8 a do 3 hektárov 12 prídelov.

V kolónii Hviezdoslavov bola v roku 1922 zriadená prvá slovenská ško-
la na Žitnom ostrove. Pôvodní kolonisti sa hlásili k národnosti slovenskej, 
maďarskej, ruskej a poľskej, ale podľa údajov z roku 1938, zo 69 rodín 
bolo 21 slovenských, 18 moravských, 15 českých, 14 maďarských a 1 ne-

livosť a pracovitosť veľmi pomohla rozvoju obce hlavne v medzivojnovom 
období. A svojou zomknutosťou, toleranciou a dobrým osobným životom 
vytvárali a stále vytvárajú dobré vzťahy v celej obci.

Prví osadníci boli skoro výlučne roľníci a skutočne ťažko dobýjali chlieb 
zo štrkovitej zeme nášho chotára. Napriek tomu sadili a starali sa aj o okras-
nú zeleň, v tých časoch nevídaná vec. Tak vznikli okrasné aleje – sakurová, 
gaštanová, orechová či čerešňová alej. Sadili lipy a tak vzniklo napríklad Li-
pové námestie v časti Miloslava, ktoré je skutočným skvostom s desiatkami 
nádherných líp, ktoré vytvárajú velebnú atmosféru. Ale aj súčasnosť vie čosi 
ponúknuť. V obci máme dva okrasné stromy – paulownie – belaso modro 
kvitnúci strom, ktorý v čase kvitnutia – začiatok mája – skutočne omam-
ne vonia. Je to veľmi zriedkavý strom – na Slovensku je iba na niekoľkých 
miestach, sadí sa iba v posledných rokoch. Veľká a stará paulownia sa vysky-
tuje iba v záhrade polozrúcaného kaštieľa vo Vysočanoch pri Bánovciach nad 
Bebravou. Schválne – pokúste sa tie dve paulownie v obci nájsť!

Vo farmárčení boli Miloslavovčania priekopníci v niekoľkých oblastiach. 
V roku 1934 začal Peter Chudý pestovať špargľu. V tých časoch skoro nezná-
ma zelenina bola vozom denne dodávaná priamo do hotelov v Bratislave 
a vlakom aj do Prahy. Dnes sa špargľa pestuje výlučne na Záhorí okolo Veľ-
kých Levárov – aj tam je ľahká piesočnatá pôda. To bolo základom vzniku 
záhradníctva so skleníkami - kdesi okolo Južnej ulice. Ondrej Hrančo zasa 
zaviedol chov angorských zajacov, ktorý prekročil hranice samozásobiteľstva 
a dodával zajačie mäso a kožky na trh. V tých časoch bol chov angorákov s ich 
jemnou čisto bielou srsťou skoro neznámou vecou. 

 Viete, že tesne pred osamostatnením sa Miloslavova od Štvrtku na 
Ostrove (1936) sa miestna časť Alžbetin Dvor, vtedy Erszébetmajor preme-
novala na Holúbkovo? No názov sa neujal a po zlúčení obcí zostalo iba na 
miestnej časti Alžbetin Dvor. Tá v tom čase bola iba malým príveskom oveľa 
väčšej časti Miloslava, ale blízkosť železničnej stanice lákali nových kolonis-
tov do Alžbetinho Dvora a dnes je pomer veľkostí opačný.

Zdá sa vám, že naša obec je úplne mladá a bez histórie? Možno Vás pre-
kvapí, že osídlenie u nás bolo zdokumentované už roku 1337, staršie sídlo 
z okolia je iba Most n/Ostrove. Pozostatkom z tých čias je kostol, dnes Re-
meselný dvor – ktorého históriu si môžete pozrieť na www.miloslavov.sk. 
Obec bola obývaná nepretržite až do 18.storočia, keď obyvateľstvo úplne 
zdecimoval mor a miesto pretrvávalo iba ako poľnohospodársky majer. Obec 
sa nanovo kolonizovala až po 1.svetovej vojne.

Ak vás tieto čriepky zaujali, vedzte, že ich je podstatne viac! Ale o tom až 
v niektorých z nasledujúcich čísiel spravodajcu.

Ing. Pavol Karaba, poslanec OZ 

 

mecká rodina. Konfesionálne sa kolonisti prevažne hlásili k náboženstvu 
rímskokatolíckemu a evanjelickému a. v. Po Viedenskej arbitráži obec pri-
padla Maďarsku. V súčasnosti patrí okresu Dunajská Streda.

Kolónia Miloslavov alebo Miloslava (tento názov sa používal až do roku 
1936) zaberala dvor Annamajor a časť dvora Erzsébetmajor a leží v západnej 
časti Žitného ostrova. Annamajor a Erzsébetmajor patrili do veľkostatku Bé-
ke-Gomba vlastníka Rudolfa Wiener-Weltena a veľkostatku Fél-Majorháza 
vlastníka Ľudovíta Strassera. Kolónia zaberala časť katastrálnych území obcí 
Štvrtok na Ostrove, Mischdorf (Nové Košariská), Tartschendorf (Nová Lipni-
ca) a Fél (Tomášov). Taktiež sa v roku 1936 stala samostatnou obcou. V roku 
1921 sa tu usadilo 20 slovenských rodín, 5 českých a 14 rodín reemigrantov 
z Maďarska a Juhoslávie. V roku 1936 sa počet usadlostí zvýšil na 77.

77 rodín si rozdelilo 946,2036 hektárov pôdy. Opäť bolo najviac vlastní-
kov roľníckych nedielov od 3-20 hektárov, nad 20 hektárov boli traja vlast-
níci a do troch hektárov bolo 14 vlastníkov.

Kolónia mala k 1. 1. 1929 254 obyvateľov. Väčšina sa hlásila k národ-
nosti slovenskej a českej a prevládalo náboženstvo evanjelické a. v. a bap-
tistické. 

Školopovinné deti navštevovali jednotriednu ľudovú slovenskú školu 
zriadenú priamo v kolónii. Kolonisti sa orientovali na pestovanie ovocných 
stromov. V obci bol kultúrny dom s knižnicou s 397 zväzkami kníh. Svoje 
pôsobisko tu malo aj Úverné družstvo, s. r. o. Styk s úradmi taktiež zabez-
pečoval hospodársky výbor s predsedom Jurajom Stankom a od roku 1933 
Františkom Mikulicom. Miloslavov bola jedna z obcí, ktoré v roku 1938 ne-
pripadli Maďarsku. Po roku 1945 sa tu usadili noví osadníci zo stredného 
Slovenska.

Výber – PhDr. Eva Vrabcová: Kolonizácia Žitného ostrova  
po I. pozemkovej reforme
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Šport 12
Vážení priatelia športu, 
po chladných mesiacoch prichádza oteplenie a letná sezóna, ktorá je spojená 

najmä so zvýšeným záujmom o športové aktivity. Priestor pre tieto činnosti u nás v 
obci vytvára Športový klub obce Miloslavov v spolupráci so zástupcami obce. V re-
kreačno-športovom centre si určite každý z nás nájde príležitosť sa nielen stretnúť, 
ale aj na niektorom zo športovísk spraviť niečo pre svoje telo. Vždy, keď dostaneme 
priestor a možnosť napísať niekoľko viet do spravodajcu, vyzývame občanov obce, 
ktorí majú záujem o šport, aby sa zapojili a prišli medzi nás. S veľkým potešením 
vnímame rozširujúcu sa členskú základňu športového klubu. 

Najväčšiu radosť však máme z najmenších a najmladších obyvateľov obce, na-
šich detí. V auguste 2011 sme spustili projekt futbalovej prípravky. Po zimnej prí-
prave v telocvični Základnej školy v Dunajskej Lužnej, sme opäť vybehli na trávnik 
a každý pondelok a piatok majú deti vo veku od 4 do 10 rokov príležitosť si zabehať 
a zašportovať. Radosť nám tiež robí futbalové družstvo starších žiakov, ktoré aj s 
malými personálnymi problémami drží pokope a bojuje v súťaži o vrchné pozície. 

Pri pozitívnom hodnotení futbalových oddielov nemôžem obísť futbalové 
družstvo seniorov, ich trénerov a funkcionárov, za ktorých sa v majstrovských zá-
pasoch tiež nemusíme hanbiť. Jednotlivé športové združenia s nástupom letnej 
sezóny vyvinuli zvýšenú aktivitu a pripravili športoviská na sezónu. Členovia Klubu 
rekreačného tenisu, tak ako každý rok, v rámci brigády vymenili na tenisovom kurte 
antuku, Klub rekreačného volejbalu upravil a pripravil priestor pre plážový volejbal 
a Nohejbalový klub zabezpečil opravu a sanáciu multifunkčnej plochy s umelým 
trávnikom. 

V prípade záujmu občanov obce budú športoviská otvorené a sprístupnené 
na požiadanie. Kľúče od športovísk sa nachádzajú v bufete rekreačno-športového 
centra. Žiaľ, po skúsenostiach z predchádzajúceho obdobia sme boli nútení jed-
notlivé športoviská „uzamknúť“, pretože niektorí občania nevyužívali športoviská 
v súlade s prevádzkovým poriadkom a ich údržba a sanácia stojí nemalé finančné 
prostriedky. 

V závere mi dovoľte sa poďakovať zástupcom obecného úradu v Miloslavove, 
zástupcom a členom Športového klubu a v neposlednom rade sponzorom, ktorí 
sa aj napriek nie príliš dobrej finančnej situácií snažia o rozvoj športu v našej obci. 

s pozdravom Mgr. Martin Sitiar, predseda ŠK Miloslavov

Štatistika obce Miloslavov
Narodilo sa 15 detí:
Jana Slobodová 
Simon Dekýš 
Christopher Beringer
Patrik Prokopovič 
Michaela Boháčová 
Hugo Šimunič 
Carla Ricetti 
Nina Melišová 
Sára Dorov 
Laura Stropnická 
Amélia Michlíková 
Adela Malová 
Nina Malá  
Soňa Repiská 
Marek Kabát 

Do manželstva vstúpilo 6 párov:
Andrea Rajnerová  Pavel Verdun
PhDr. Veronika Gašková  Ing. Milan Marenčin
Zuzana Šuliaková  Ing. Jozef Udič
Mgr. Daniela Baďanská  Martin Szép
Lucia Procházková  Matej Zrník
Júlia Valentíková  Eduard Pavelka

Navždy nás opustilo 
11 obyvateľov
Sabina Zubová
Mária Holecová
Terézia Kešjarová
Mária Mihaliaková
Emil Mihaliak
Ing. Boris Sopira
Milan Šuliak
Viera Navrátilová
Ing. Ľubomír Chudík
Janka Šimáková
Helena Kvačková

K 31.05.2012 je počet obyvateľov 
prihlásených k trvalému pobytu 

v obci celkom 1970.
Od 07.12.2011 do 31.05.2012 
sa prihlásilo 101 obyvateľov.

Od 07.12.2011 do 31.05.2012 
sa odhlásilo 12 obyvateľov.

Čo bolo na MDD?
V prvom rade zlé počasie v plánovanom termíne, ale druhý termín – 

16. jún – sa už vydaril nadovšetko.
 Pre deťúrence sa podarilo zabezpečiť 13 športovo zábavných disciplín 

+ 2 disciplíny v detskom kútiku, mini futbal pre chlapcov, trampolína, pa-
intball a aj koníky.

Decká si postupne vysúťažili pečiatky do svojich kupónov a vymenili si 
ich za tašky so sladkosťami a darčekom. 

 Dohromady sa zišlo na ihrisku 369 súťaží chtivých detí a viac ako 52 
organizátorov, ktorí to všetko bez nároku na odmenu zastrešili. 

Nás všetkých opäť mohlo hriať pri srdci, že sa akcia podarila a deti sa 
vyšantili do sýtosti.

Najväčší úspech mala znovu disciplína, ktorá si vyžaduje najviac času 
na prípravu, a tou je labyrint. Všetci, čo sa pri jeho výrobe vždy spotia do 
nitky, vedia, o čom to je a o to viac ich teší záujem o ňu.

Ešte raz srdečne ďakujeme všetkým sponzorom za ich poskytnuté 
dary a všetkým ľuďom ochotným pomáhať. 

Kvetoslava Jašurová

 

 

 


