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príhovor starostu
Vážení spoluobčania, milí priatelia,
nachádzame sa uprostred letného
prázdninového obdobia, čo znamená, že
sme vkročili do druhej polovice kalendárneho roka a to je dobrý dôvod obzrieť sa
späť.
Po minuloročnom prázdninovom
„dobrodružstve“ pri rekonštrukcii materskej školy a školskej kuchyne, kde sa vykonali naozaj rozsiahle a nevyhnutné rekonštrukčné práce, aby všetko mohlo fungovať tak, ako má, neostal čas na oddych. Zo škôlky do školy nie je ďaleko a tak,
ako pribúdajú deti do škôlky, prirodzene
pribúdajú aj žiaci do školy. Vážny problém nedostatku miesta v základnej škole
sme naozaj nepodcenili a zaoberali sme
sa ním prakticky sústavne a dôsledne.
Už od roku 2011 som informoval vtedajší
Krajský školský úrad o budúcom probléme nedostatku miesta v škole. Spoločne
s obecným zastupiteľstvom sme hľadali
možnosti a riešenia, aby najmenšie deti
nemuseli veľa cestovať. Pravidelné návštevy Krajského školského úradu však nepriniesli želaný výsledok. Preto sme spolu
so starostami Dunajskej Lužnej a Rovinky opakovane navštívili aj Ministerstvo
školstva SR, dokonca aj za pomoci poslanca Národnej rady SR, ale bezvýsledne, ostali sme nevypočutí. O našej situácii som informoval listom a s prosbou
o pomoc predsedu výboru Národnej rady
pre školstvo a tiež aj predsedu vlády,
avšak zatiaľ bez odpovede. V tejto
takmer beznádejnej situácii obec Dunajská Lužná vypovedala zmluvu o spoločnom školskom obvode, ktorá zabezpečovala našim deťom dopravne najdostupnejší druhý stupeň výučby ZŠ a pomáhala aj s prvým stupňom. Z týchto dôvodov,
vďaka zodpovednému prístupu väčšiny
poslancov obecného zastupiteľstva, sme
sa rozhodli pre nie ľahký, ale spoločne
veríme, že dobrý a nevyhnutný krok, a to
pre prístavbu existujúcej základnej školy.
Trend zvyšovania počtu detí je dlhodobý,
predpokladáme desať až pätnásť rokov.
Školský obvod pre druhý stupeň ZŠ bude
na našu žiadosť riešený v mestskej časti
Bratislava Ružinov v Základnej škole Borodáčova.
Zo začiatku roka nás poriadne preverila aj tohtoročná zima. Ukázala, že
v krátkom čase budeme musieť zaobstarať pre obec zodpovedajúcu komunálnu
techniku, tak na odhŕňanie snehu, ako aj
na posyp, pretože tá, ktorú obec vlastní
je nielen zastaralá, ale aj nevhodná na
zimnú údržbu.

Tesne pred letnými prázdninami sme
začali rokovať o rekonštrukcii verejného
osvetlenia, našou snahou je čo najširšia možná rekonštrukcia, aby sme mali
úsporné, efektné a čo najmenej poruchové osvetlenie.
To, čo ma veľmi teší, je početnosť
rôznych spoločných aktivít v obci. Jednak tých, ktoré už majú tradíciu (brigáda na čistenie obce, deň detí, deň obce,
deň úcty k starším a tradičné športové
zápolenia v rámci športového klubu),
ale aj tých, ktoré sa postupne formujú
a postupne si ich začíname osvojovať –
či už je to ples, stavanie mája, vyrezávanie tekvíc a množstvo ďalších, ktoré sa
realizujú v Komunitnom centre (rodinné
centrum, klub pre mládež DEPO, počítačový kurz pre seniorov a znovuotvorená
knižnica).
Chcel by som spomenúť ešte jednu
veľmi chvályhodnú činnosť – a to takzvané „Ulicovice“ so spoločným varením
gulášu či kapustnice, ktoré si organizujú
občania bývajúci v blízkosti vedľa seba
a slúžia k vzájomnému spoznávaniu sa. Je
to veľmi dobrý spôsob vytvárania obecného povedomia a komunity, ako pridaná
hodnota k stabilne fungujúcim cirkevným
spoločenstvám, združeniu našich seniorov, športových klubov a poľovníkov.
V máji tohto roku sa uskutočnila návšteva našej partnerskej obce Stará Pazova v Srbsku za účasti šiestich starostov
nášho Mikroregiónu (Miloslavov, Dunajská Lužná, Rovinka, Hamuliakovo, Kalinkovo a Most pri Bratislave). Boli sme naozaj srdečne prijatí nielen srbskými hos-

titeľmi, ale aj Slovákmi žijúcimi v tomto
regióne, príkladne si zachovávajúcimi
národnú a kultúrnu identitu.
Je ešte veľa toho, o čom by som sa
chcel s vami podeliť ale verím, že prispievatelia do nášho Spravodaja sa dotknú
nielen mnou spomenutých tém, ale aj
iných, ktoré sú dôležité.
Záverom mi dovoľte vyzdvihnúť prácu
obecného zastupiteľstva, ktoré si zaslúži
uznanie za prácu v prospech obce a nezištnú pomoc aj mne, pri riešení mnohých ťažkých úloh.
Samozrejme aj zamestnanci obce sa
snažia, aby každý na svojom poste čo
najlepšie vykonávali svoju prácu a verte mi, nemajú to ľahké, či na obecnom
úrade, v škole, škôlke, v školskej kuchyni,
alebo pri údržbe obce, vďaka preto patrí
aj im.
Prajem všetkým občanom príjemné
prežitie zostávajúcich letných dní.
Milan Baďanský
starosta obce
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Staňte sa aj Vy občanom

obce Miloslavov
Vedeli ste, že:
¾ do obecného rozpočtu prichádza zo štátneho rozpočtu suma peňazí závislá od počtu obyvateľov
prihlásených na trvalý pobyt v danej obci? Ak ste prihlásení na trvalý pobyt napr. v Bratislave, tak peniaze
z podielových daní za Vás ako občana plynú do mestského rozpočtu Bratislavy a nie do obecného rozpočtu
obce Miloslavov.
¾ ak by všetci občania, ktorí bývajú momentálne v obci Miloslavov, boli prihlásení na trvalý pobyt, do obecného
rozpočtu by ročne pribudlo približne 130 000 eur (čo predstavuje cca 25% z príjmov obecného rozpočtu).

25%
75%

Celkové príjmy
obce
Výpadok príjmov
‐ neprihlásení

Bývate už nejaký čas v Miloslavove, cítite sa tu doma, ale nie
ste ešte prihlásení na trvalý pobyt? Zmeňte to a prihláste sa!
Vaše peniaze pomôžu rozpočtu našej obce a jej rozvoju.
Ak Vás odrádza predstava, že kvôli zmene trvalého bydiska
je nutné vymeniť všetky doklady, prehlásiť auto, meniť sídlo
firmy a podobne, ponúkame Vám inú možnosť, ako prispieť
na rozvoj obce.

Obec dostáva ročne zo štátneho rozpočtu podielové dane vo výške cca 130 Eur na každého obyvateľa prihláseného
na trvalý pobyt v obci.
Aj keď nie ste prihlásení na trvalý pobyt v obci Miloslavov, zvážte možnosť podieľať sa na rozvoji obce príspevkom
do obecného rozpočtu a darovať obci sumu rovnajúcu sa príspevku zo štátneho rozpočtu – 130 Eur.

AKO POSTUPOVAŤ?
Stačí, ak podpíšete darovaciu zmluvu a uhradíte príslušnú sumu obci. Znenie vzoru darovacej zmluvy nájdete na
www.miloslavov.sk/darovanie.
Údaje potrebné do darovacej zmluvy: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa bydliska v Miloslavove
a dátum narodenia.
Môžete tak urobiť buď:
¾ E‐MAILOM – údaje potrebné do darovacej zmluvy je možné poslať
e‐mailom na adresu: darujemobci@miloslavov.sk. Následne Vám obec doručí na podpis darovaciu zmluvu.
¾ OSOBNE – darovaciu zmluvu je možné podpísať na počkanie na obecnom úrade, a to počas úradných hodín:
Po, St 8:00‐12:00 a 13:00‐16:45 hod, Št 8:00‐12:00 hod.
Zaplatiť je možné v hotovosti na obecnom úrade počas úradných hodín alebo prevodom na bankový účet obce
uvedený v darovacej zmluve.

VŠETKÝM ĎAKUJEME!

Ing. Renata Bačová, poslankyňa OZ
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Z činnosti komisií
obecného zastupiteľstva
v roku 2013 vyberáme:
Komisia pre rozvoj obce
(predsedníčka komisie Ing. Renáta Bačová)
Zmena a doplnky k Územnému plánu obce 1/2012 – zosúladenie rozporu v platnom územnom pláne pre obec Miloslavov,
kde v rámci pásma hygienickej ochrany plochy poľnohospodárskej výroby s objektami a priemyselnej výroby a skladov s objektami, sú pozemky zastavané individuálnou bytovou zástavbouprezentácia finálneho znenia Zmeny a Doplnku Územného Plánu
1/2012, a následná príprava a schválenie uznesenia a VZN. Príprava návrhu realizácie druhého kroku – vytvorenie právnickej osoby
so spoluúčasťou obce (združenie vlastníkov) a možnosť spracovať
územný plán zóny. Obec pripravuje stretnutie s vlastníkmi pozemkov dotknutej lokality a navrhne spoluprácu pre vlastníkov v oblasti bezplatného právneho poradenstvo či spolupráce pri žiadaní
dotácií z Ministerstva životného prostredia.
Príprava procesu preskúmavania ÚPN-O rok 2009, je to povinnosť, ktorá vyplýva zo stavebného zákona. Doteraz zistené
nezrovnalosti ÚP boli prerokované stavebnou komisiou (napr.
zosúladenie textovej a tabuľkovej časti platného znenia ÚP Miloslavov).
Trvalý pobyt – finalizácia postupu a spôsobu darovania finančných prostriedkov pre obec od občanov neprihlásených na
trvalý pobyt. Vytvorenie informačného letáka, ktorého finálna
verzia bude distribuovaná spolu so Spravodajom v lete 2013.
http://www.miloslavov.sk/sk/uradna-tabula/stante-sa-obcanom
http://cms.miloslavov.sk/content/Rozpocet/Zmluvy/Stante_
sa%20obcanom_obce_Miloslavov.pdf
Chodník medzi časťami obce – ďalšie rokovanie s majiteľmi
pozemkov po pravej strane smerom do časti Miloslava a prerokovanie podkladových materiálov zo stavebného úradu (stavba
chodníka po pravej strane štátnej cesty naráža na problém dvoch
pozemkov, kde prebieha súdny spor).
Stavebná komisia riešila stavebné výzvy
a potreby obce v roku 2013
(predseda komisie: Ing. Pavol Karaba)
Veľké plochy, ktoré boli zaradené v roku 2009 do Územného
plánu obce ako plochy na výstavbu rodinnej a bytovej výstavby
a z toho vyplývajúci rozmach obce sa v prvej dekáde nového tisícročia podpísali pod niekoľko neodvratných javov, ktoré budú
určovať charakter našej obce v najbližších desaťročiach – a samozrejme budú vytvárať tlak na zdroje obce a pozornosť obecnej
samosprávy.
Prvým dôležitým faktorom je prudký vzrast počtu obyvateľov obce, počet obyvateľov za desať rokov (2002 – 2012) vzrástol
na trojnásobok!! Ide zväčša o obyvateľov, ktorí sem prišli hľadať
bývanie, ale zamestnaním, mysľou a srdcom sú viazaní na Bratislavu. Neodvratne
sme sa stali satelitom
hlavného mesta. Noví
obyvatelia sú prevažne mladí ľudia, aktívni, výkonní a väčšinou
s vyšším vzdelaním.

V posledných dvoch rokoch sa tempo rastu počtu obyvateľov pomaly spomaľuje.
Okrem enormne zvýšeného dopravného zaťaženia hlavných
ciest prechádzajúcich obcou sa hlavný nápor pre rozpočet obec
prejaví v prudkom zvyšovaní počtu detí v materskej škole – a následne v základnej škole. V roku 2012 sa obec postarala o zvýšenie
kapacít v našich materských školách – rok 2013 sa nesie v znamení posudzovania možností zvýšiť kapacitu detí v základnej škole
umiestnenej v časti Alžbetin Dvor. Stavebná komisia vypracovala materiál, ktorý podrobne analyzoval možnosti ako riešiť tento
problém. Tieto alternatívy boli prerokované v školských radách
a ostatných komisiách a ako najvhodnejšie riešenie sa ukázalo
pripraviť projekt dostavby (prístavby) jestvujúcej ZŠ. Vzhľadom na
momentálny prudký nárast počtu detí, ktorý však nebude trvalý,
obecné zastupiteľstvo na návrh stavebnej komisie rozhodlo zadať
vypracovanie projektu modulárnym spôsobom, teda s možnosťou
pomerne jednoduchej úpravy priestorov na iný účel. V súčasnej
dobe prebieha verejné obstaranie, výsledkom ktorého bude realizácia stavby v III. – IV. štvrťroku roku 2013. Táto investičná akcia
s predpokladaným rozpočtom 270 tis. eur, žiaľ, nadlho vyčerpá
finančné možnosti obce.

Pohľad na prístavbu – foto 3

LED verejné osvetlenie- foto 4

Pohľad na prístavbu foto 3

Stavebná komisia okrem toho stále pracuje na priorite obce
– prepojení oboch častí cyklistickým chodníkom, ktoré stroskotáva na neochote vlastníkov pozemkov (našich občanov!) o predaj
alebo prenájom úzkeho pásu, potrebného na umiestnenie tohto
chodníka. Je to o to paradoxnejšie, že takýto pozemok aj tak nie
je možné nijako rozumne využiť. Majetko-právne vysporiadanie
je hlavným dôvodom, ktoré bráni vybudovaniu chodníka a tým aj
ďalšiemu plánovaniu cyklistických trás v katastri našej obce.
Obec pripravuje výmenu verejného osvetlenia za svietidlá
typu LED, ktoré je veľmi úsporné, s dlhou životnosťou a lepšou
svietivosťou. Je to projekt, ktorý nadväzuje na viacnásobné technické kroky obce, ktorých cieľom je zníženie energetickej náročnosti obecných zariadení a šetrenie nákladov na energie. Celý
zámer sa bude financovať výlučne z úspor za ušetrenú energiu.
Foto 4
Prínosom k skvalitneniu životného prostredia v obci je projekt
zazelenenia obce, ktorý sme pripravili v spolupráci s odborníkmi
– dendrológmi a po jeho schválení v obecnom zastupiteľstve bolo
v apríli 2013 na verejných priestranstvách obce vysadených 50 ks
vzrastlých listnatých stromov. Cieľom tejto snahy je ponoriť obec
do zelene, ktorá dáva tieň a kyslík v lete, väčšiu ochranu proti vetru v zime a príjemnejšie prostredie na život po celý rok.
Sociálna a zdravotná komisia
(predsedníčka komisie: PhDr. Ľuboslava Vávrová, CSc.)
Komisia zasadala v roku 2013 trikrát a zaoberala sa nasledovnými témami:
Príprava a zabezpečenie počítačového kurzu pre seniorov.
Kurz, ktorý spolu so skupinou dobrovoľníkov (Pavel Balogh, Tomáš
Deák, Mária Horňáčiková, Mariana Šablová, Juraj Vávra, Ľuba Vá-
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vrová) viedla pani Vierka Hubcejová, trval 15 týždňov a absolvolalo ho 10 účastníkov.
Monitoring sociálnych služieb v obci:
- Stravovanie dôchodcov obec zabezpečuje pre 16 dôchodcov, cena lístku je 1,76 €. Dôchodca hradí 1,11 €, 0,65 € je
príspevok obce.
- Služby sociálneho taxíka zmluvne zabezpečovaného OZ
Omapo pravidelne využíva približne 30 seniorov, zdravotne postihnutých a inak odkázaných. Obec na službu prispieva 318 € mesačne.
- Opatrovanie a ošetrovanie. V tomto roku je požadované
a zabezpečené opatrovanie len pre jednu občianku na 4,5
hodiny, ktoré zabezpečuje na základe zmluvy OZ Ružová
záhrada. V našej obci majú tri ženy absolvovaný kurz, ktorý
je podmienkou pre opatrovanie. MUDr. Cymbálová v spolupráci s komisiou riešila aj požiadavku na ošetrovanie
certifikovanými zdravotnými sestrami. Zabezpečovali sme
konzultácie, poradenstvo a priamu pomoc pri vybavovaní
preukazov ZŤP, rekonštrukcii kúpeľní, vybavovaní príspevku na opatrovanie člena rodiny a pod. Diskutujeme a poskytujeme súčinnosť pri riešení problémov s deťmi, s drogovo závislými, s objavujúcimi sa novými a potenciálnymi
„bezdomovcami“.
- Iné príspevky od obce pre dôchodcov v tomto roku – autobus pre Jednotu dôchodcov Slovenskea v sume 468 € na
zájazd do Trenčína.
V tomto polroku obecný úrad v spolupráci s komisiou pripravil
2 stretnutia s jubilantami, ktorým okrem programu a slávnostného zápisu do pamätnej knihy obec venuje darčekový balíček
a kyticu. Na stretnutia sú pozývaní aj manželia oslavujúci výročia
sobáša. Obecný úrad v júni pripravil aj slávnostné privítanie detí
– nových občanov obce – so zápisom do pamätnej knihy, ktorého sa zúčastnilo 23 detí. Členovia komisie sa aktívne zapojili do
zabezpečenia programu v rámci osláv MDD. Program prevencie
rasizmu a xenofóbii (chorobný strach z cudzích ľudí) sme pre nedorozumenia a nepochopenie na určitý čas prerušili.
Komisia sa vyjadrovala k dokumentom ako Výročná správa,
Komunikačná stratégia, VZN o daroch a dotáciách, príprava a plnenie rozpočtu, plán činnosti Komunitného centra, možnosti využitia existujúcich budova pre deti a mládež.
Komisia pripravila dva projekty pre Jednotu dôchodcov Slovenska – jeden so zameraním na materiálne dobudovanie priestorov v KC, druhý na podporu rozšírenia kontaktov aj za hranice Slovenska, ani jeden projekt nebol schválený.

Prevenciu chorôb a vytváranie podmienok pre zdravý život
sme podporili účasťou na obecnej brigáde a pripravili sme samostatnú brigádu s účasťou skupiny mladých dobrovoľníkov Zelená
hliadka a občanmi danej lokality na Wienerovej-Javorovej aleji.
Novou členkou komisie sa stala pani Marta Bělousovová. Komisia rada privíta vo svojich radoch mladých ľudí so záujmom
o sociálne a zdravotné témy.
Komisia pre školstvo, kultúru a šport
(predsedníčka komisie Jana Bakošová)
Komisia sa v roku 2013 zišla trikrát a na svojich zasadnutiach
sa zaoberala zhodnotením akcií usporiadaných obcou v tejto oblasti za uplynulý rok a takisto zhodnotením spolupráce so športovými klubmi pôsobiacimi v obci.
Komisia ďalej pripravila plán kultúrnych a športových akcií
v obci na kalendárny rok 2013 a participovala na príprave a priebehu každej z nich, medzi najvýznamnejšie patrilo usporiadanie
tradičného Miloslavovského plesu, ktorý sa teší veľkému záujmu
zo strany obyvateľov a príprava podujatia k MDD. Aktuálne prebieha príprava Dňa obce, ktorý sa bude konať 24.8. a na ktorý
srdečné pozývame všetkých obyvateľov našej obce.
Významnú časť práce komisie tvorila diskusia k problematike
zvýšenia kapacity základnej školy v Miloslavove, pripomienkovanie zámerov a plánov na prestavbu a participácia v procese výberu mobiliáru a zariadenia do „novej“ základnej školy.
Priebežne sa v komisii riešili rôzne aktuálne problémy, ako
napr. dohoda o spolupráci medzi obcou Miloslavov a športovým
klubom, prevádzka bufetu v športovom areáli, hlasná reprodukcia
hudby počas Zumby v športovom areáli a pod.
Komisia verejného záujmu
(predsedníčka komisie Ing. Jarmila Grujbárová)
Komisia ako každý rok posudzovala oznámenie doručené podľa čl. 7 ods.1 zákona č.357/2004 Z.z., ohľadom verejných funkcionárov obce, pričom konštatovala, že všetky povinnosti vyplývajúce z tohto zákona pre verejných funkcionárov obce boli riadne
splnené a nie je dôvod na konanie vo veci ochrany verejného záujmu.
Z podkladov komisií spracovala
Ing. Jarmila Grujbárová, poslankyňa OZ
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Podpísali dohodu o spolupráci
Stará Pazova v stredu 15. mája 2013 podpísala dohodu o spolupráci s regiónom Pridunajsko zo Slovenska zahrňujúcim obce
Miloslavov, Dunajská Lužná, Rovinka, Hamuliakovo, Kalinkovo
a Most pri Bratislave. Dohoda sa vzťahuje na rozvoj ešte intenzívnejšej spolupráce v oblasti kultúry, vzdelávania a športu.
Zmluvu podpísali starostovia uvedených obcí zo Slovenska Milan Baďanský (Miloslavov), Štefan Jurčík (Dunajská Lužná), Jozef
Schnöbl (Hamuliakovo), JUDr. Štefan Božík (Kalinkovo), Ing. František Mastný (Most pri Bratislave), JUDr. Milan Bombala (Rovinka)
a Đorđe Radinović, predseda Obce Stará Pazova.
Na slávnosti v budove Zhromaždenia obce Stará Pazova hostí
zo Slovenska okrem predsedu obce privítala aj Libuška Lakatošová, náčelníčka oddelenia pre kultúru, mládež a šport.
V mene delegácie zo Slovenska sa prihovoril Milan Baďanský,
ktorý je zároveň i predsedom mikroregiónu Podunajsko, ktorý povedal: „V roku 2011 sme tu boli na návšteve a táto spolupráca
sa začala tak nesmelo, aby potom vyústila do podpisovania zmluvy v roku 2012 v Bratislave. Som veľmi rád, že sme dospeli až k

dnešnému dňu, kde znovu môžeme pokračovať v ešte intenzívnejšej spolupráci. Teraz nás spája nielen Dunaj a podpísaná dohoda,
ale aj priateľské vzťahy a naši rodáci, ktorí sú tu.“ Zároveň sa poďakoval Jasmine Nasárikovej, staropazovskej rodáčke, ktorá prispela
k začiatku spolupráce.
autor: A. Lš.
zdroj: www.hl.rs/podpisali-dohodu-o-spolupraci

Znovuotvorenie
knižnice
v Komunitnom
centre
Knižnica sa nachádza
v Komunitnom centre
na Čerešňovej ulici.
Je otvorená
v utorok a štvrtok
od 15:30 h do 17:30 h.
Tešíme sa na
vašu návštevu!

Remeselný dvor svadobnou sieňou
Je sobota 10. augusta 2013. Vchod a prízemie nášho múzea v časti
Alžbetin Dvor je zásluhou Márie Šulíkovej pekne vyzdobený. Hudba a
fotograf sú tu už pripravení. Čo za udalosť zmenila zabehnutý program
činnosti múzea?
Nuž, zvláštna príhoda. Vstupná miestnosť nášho Remeselného
dvora sa po prvýkrát za svojej sedemročnej činnosti stáva obradnou
miestnosťou.
V tento deň, za prítomnosti sobášiaceho pána Štefana Jurčíka, starostu obce Dunajská Lužná, pána Milana Baďanského, starostu obce
Miloslavov, matrikárky, svedkov a pozvaných hostí tu vstúpili do stavu
manželského pán Robert Horváth a slečna Zuzana Böhmeová. Na obrade bolo prítomných 60 občanov, ktorí obdivovali krásny slovanský
kroj snúbencov.
Vedenie múzea im praje všetko najlepšie na spoločnej ceste životom.
PaedDr. Kamil Badač
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leto v miloslavove

Jazdecká škola
Ak sa chcete naučiť jazdiť na koni, navštívte Jazdeckú školu,
kde sa naučíte nielen jazdiť, ale tiež sa starať o tieto krásne zvieratá. V ponuke je výcvik pre začiatočníkov a pokročilých pod vedením kvalifikovaných učiteľov jazdenia.
Podľa možností a schopností je možné prispôsobiť tréningový
a výukový proces každému
individuálne.
V ponuke sú ucelené jazdecké kurzy a aj samostatné
hodiny na koni.
Pre pokročilých je možnosť vychádzok na koni do
okolia, skokový výcvik a tréning.
Škola zabezpečuje prípravu na skúšky základného výcviku.
Pre menšie deti je tu možnosť vodenia na koni alebo poníkovi,
skrátené jazdecké hodiny na lonži formou hry a cvičenia na koni
s madlami.
KONTAKTY: www.stajnaplamen.sk

Ponuka denného jazdeckého tábora:

– dennú starostlivosť o Vaše dieťa od 8°° do 17 °° hod v jazdeckom klube
– praktický výcvik na koňoch a poníkoch
– 3 x denne strava, pitný režim, kopa ovocia
– spoločenské a športové hry, bohatý prázdninový program,
pobyt v prírode, kúpanie v jazere, táborové všeličo
– malé hravé kone, koníky, poníky, jazdenie, voltíž, vozenie
na koni, pasenie koní a poníkov, kúpanie koní v jazere
Tento program je
určený všetkým deťom, začiatočníkom
i pokročilým, všetkým, ktoré sa venujú
alebo chcú venovať
koníkom aktívne alebo rekreačne, chcú
sa naučiť jazdiť a
starať sa o kone.
Všetky aktivity prebiehajú pod vedením skúsených odborníkov
a trénerov. Každé dieťa sa môže
zúčastniť jazdeckého táboru ľubovoľný deň v týždni.
Jazdecký denný tábor sa
koná za každého počasia, preto
je potrebné oblečenie aj do nepohody.
Jazdecké prilby sú k dispozícii v tábore, odporúčajú sa dlhé
nohavice pre jazdu na koni a pohyb na farme a v prírode.
Cena 20 € na deň
http://www.stajnaplamen.
sk/denny-jazdecky-tabor.html
KONTAKT: Ing. Jozefína
Jáchymová tel. 0905 645 869

Dr. Kôň – hipoterapia
MILUJ A UZNÁVAJ
PONUKA: hiporehabilitácia, pedagogicko-psychologické jazdenie, športové jazdenie postihnutých, psychomotorické hry,rekondičné jazdy, animoterapia
POČET KONÍ: 3 koníky na hipoterapiu
VEK KLIENTOV: podľa odporúčania lekárov už od 6 mesiacov
pri handicapovaných klientoch, preventívne jazdenie od 2,5 roka,
hipoteraiu je aj pre dospelých klientov
PODMIENKY PRIJATIA
KLIENTA na hipoterapiu:
odporúčanie rehabilitačného lekára, psychológa
VYBAVENOSŤ OBJEKTU: hipotearepia- celoročná prevádzka-- vonkajšia
jazdiareň, krytá hala, rampa, sociálne zariadenie,
občerstvenie
CENA: 10 – 15 € za 1 hodinu hipoterapie
KONTANT: kvalifikovaní
pracovníci na hipoterapiu
Ing. Mária Gregušová –
učiteľ jazdy, hipológ, asistent – fyzioterapeut, tel:
0905 391 840
Mgr. Michaela Drobná
– hipoterapeut, asistent
tel: 0908 640 702
Hipoterapia prebieha pod odbornou garanciou Mgr. Božena
Borgulová – www.hipony.sk
Do budúcna sa pripravuje samostatná jazdiareň len na hipoterapiu s kompletným vybavením.

KOMUNITNÉ CENTRUM
Rodinné centrum Alžbetka
Pravidelné aktivity rodinného centra počas prázdnin vždy ustanú, no my sa už tešíme na letný denný letný tábor pre škôlkarske
detičky, ktorý organizujeme v priestoroch RC Alžbetka v Komunitnom centre. Tento rok to bude už 4. ročník a počas dvoch týždňov
čaká na deti veľa zábavy, výletov, tvorenia či pokusov. Naše pravidelné činnosti sa rozbehnú znova s príchodom septembra, kedy
opäť obnovíme pravidelnú herňu, ktorá je vybavená aj pre detičky
do jedného roka, cvičenie s detičkami od 18 mesiacov, výtvarný
krúžok pre staršie deti, dievčatami obľúbený balet, či minikurzy výroby a tvorby pre dospelých. Budeme sa opäť venovať besedám na
rôzne témy, pripravíme Mikuláša pre najmenšie deti, Valentínske
tancovanie a samozrejme aj karneval. Náš aktuálny program, otváracie hodiny, plánované akcie, či kontakt na nás, nájdete na našej
webovej stránke www.rcalzbetka.webnode.sk, ale aj na Facebooku.
Veronika Chrenková, RC Alžbetka

História OZ SVETIELKO
OZ Svetielko funguje od roku 1997, kedy v Bratislave po prvýkrát
uviedlo detské predstavenie Anjeli. Hudobná škola Svetielko začala
fungovať v budove YMCA v Bratislave. Neskôr sa vo svojej činnosti
zameralo na detské vystúpenia. Vo svojom repertoári uviedlo niekoľko predstavení k Vianociam pod názvom Anjeli, Kúzlo Vianoc,
Vianoce na celom svete a veľmi úspešný bol detský muzikál pôvodného autora Ľ. Šramu - Ferdo Mravec Všeumelec. Tento muzikál by
OZ Svetielko chcelo uviesť v budúcom školskom roku 20132014 aj v Miloslavove v Komunitnom centre.
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Peter Buzáš a vyučovanie klavírnej hry a vedenie organizácie má na
starosti Ľudmila Šramová. Každý rok realizujeme dvakrát do roka
koncerty pre rodičov a verejnosť. Máme dve triedy, ktoré sú zariadené jednoduchým nábytkom s prevládajúcimi prvkami didaktických plagátov a tabuliek z oblasti hudby.
Výsledky činnosti po štyroch rokoch
Naše výsledky môžeme hodnotiť veľmi kladne a o naše vzdelávanie a činnosť je stále veľký záujem. Určite by som chcela vyzdvihnúť pozitívny vplyv na detskú osobnosť v týchto rozvojových
oblastiach:
– kognitívne a manuálne zručnosti hudobného vzdelávania
– rozvoj vzťahov ku svojim kamarátom a spolužiakom v obci
Miloslavov
– posilnenie sebavedomia vo vystupovaní dieťaťa na verejnosti
– posilnenie sebauvedomenia dieťaťa v prostredí rodiny, pedagógov, kamarátov a obce ktorej žije
– podpora a kladné hodnotenie dieťaťa spôsobené verejným
uznaním jeho snahy niečo dokázať a naučiť sa v tej úrovni,
v ktorej sa nachádza, bez ohrozenia sebaúcty
– rozvoj orientácie činnosti na apolitické ciele so zreteľom posilnenia vzťahov a väzieb v obci Miloslavov, posilnenie rodinných vzťahov a priateľstiev.
Postavenie OZ Svetielko v Komunitnom centre
OZ Svetielko disponuje vybavením, ktoré darovala miestna škola (vyradené lavice), na ostatné vybavenie prispeli rodičia vo svojich

Pôsobenie v MILOSLAVOVE
Hudobné vzdelávanie detí v Miloslavove má tiež už svoju históriu. Hudobné kurzy fungujú od roku 2009 a na tri
roky sa stali súčasťou života tunajšej základnej školy. OZ
pomáhalo pri rozvoji vzdelávania a prispievalo ku kultúrnemu životu obce svojimi programami. V školskom roku
2012-2013 sa z priestorových dôvodov presťahovalo do
Komunitného centra.
Činnosť v Komunitnom centre
V súčasnej dobe vyučujeme asi 50 žiakov a máme štyroch učiteľov. Flautu vyučuje pani učiteľka Lucia Sojková,
klavír a husle pani učiteľka Mária Šulková, gitaru pán učiteľ
zbierkach, tiež pani učiteľka Lachová (vyradený nábytok) za čo im patrí veľká vďaka. Hudobné nástroje
dala k dispozícii pani Šramová zo svojho majetku.
Obec Miloslavov poskytuje tieto priestory OZ za
symbolickú sumu 20 Eur mesačne a vychádza nám
v ústrety v oblastiach, ktoré sú jeho prioritou, čo
určite stojí za povšimnutie.
Súčasná činnosť
Vo svojej činnosti sa venujeme deťom predškolského veku, školského veku a máme aj študentov z
radov dospelých. Vyučujeme hru na flaute, hudobnú teóriu, hru na syntetizátor, hru na klavír, hru na
gitaru. Deti v predškolskom veku sa veľmi radi zoznamujú so svetom hudby. Učiteľ hudby ich naučí
spievať, cítiť rytmus, priblížia sa prvými krokmi ku
hre na klavíri či inom hudobnom nástroji. Zároveň
je to výborné obohatenie predškolskej prípravy.
Neviete sa orientovať v notách alebo akordových
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značkách? Možno už ovládate svoj nástroj, ale potrebujete získať
viac znalostí z hudobnej teórie. Naše hudobné kurzy vám pomôžu
zvládnuť tú oblasť hudby, v ktorej ešte nie ste doma. Deti si vedia zahrať populárne melódia, ale aj známe skladby od klasikov
hudby. Naše kurzy sú cenovo porovnateľné s cenami základných
umeleckých škôl, kde tiež platia 13 Eur na mesiac. Najväčšou výhodou je, že deti nemusia cestovať, pre deti chodíme do škôlky
alebo do školy a rodičia sa môžu tešiť výkonom svojich ratolestí
dvakrát do roka na verejných koncertoch. Snažíme sa byť k dispozícii učiteľom a pomáhať pri výchove ich detí. Zápis do hudobných kurzov budeme robiť prvý septembrový týždeň od 2. do
6. septembra 2013.
Všetkým, ktorí prispeli na rozvoj nášho vzdelávania chceme
touto cestou poďakovať a vyjadriť myšlienku, že vklad do detí je
investíciou, ktorá sa nedá ničím zaplatiť.
Ľ. Šramová, predseda OZ SVETIELKO
Kontakt: 0903159496
D.E.P.O.
Klub D.E.P.O. (Dôvera, Empatia, Priateľstvo, Ochrana) vytvára
bezpečný priestor pre dorast a mládež od 10 rokov.
V klube nájde každý skvelú partiu, môže si v ňom zahrať rôzne
spoločenské hry, naučiť sa nové stratégie. K dispozícii je kalčeto a
biliard. Okrem toho, že tu môže stretnúť svojich rovesníkov, väčšina má so sebou svojich priateľov, s ktorými chce stráviť čas a
zábavu.
Všetky tieto aktivity sú zadarmo.
Klub D.E.P.O. je otvorený:
Utorok: 17:00 - 21:00
Štvrtok: 17:00 - 21:00
Klubcentrum pripravuje Bratská jednota baptistov cirkevný
zbor Miloslavov v spolupráci s Občianskym združením NEOS.

kultúra

Zaujímavosti alebo
čo viete o Slovensku

KVÍZ

K letu neodmysliteľne patrí zábava a preto sme pre Vás pripravili na
zostávajúce teplé dni zopár kvízových otázok, za vylúštenie ktorých
môžete dostať pekné ceny. Prajeme príjemnú zábavu!!
Otázka č. 1 – Nielen v Pise, ale aj na Slovensku je šikmá veža – dokonca dve! Viete, v ktorých dvoch mestách sú viditeľne naklonené
kostolné veže?
Otázka č. 2 – V jednej obci na Slovensku je prekrásne zrekonštruovaný kaštieľ so svetoznámou knižnicou, kde boli na začiatku 20.
storočia hosťami také osobnosti ako americký prezident Theodore
Rooswelt, speváčka Ella Fidgeraldová alebo indický maharadža. Ako
sa volá táto obec?
Otázka č. 3 – Aj Slovensko má svojho Robinsona. V 18. storočí Slovák Karol Jetting v službách anglického kráľa stroskotal na pustom
ostrove v Indickom oceáne, kde prežil skoro rok úplne sám. Pochovaný je však na Slovensku – Otázka: Na ktorom cintoríne je pochovaný Karol Jetting?
Otázka č. 4 – Počuli ste
už o husárskom kúsku?
Tento „husarenstück“
dostal názov po majstrovskom
manévri
slovenského maršála
v službách kráľovnej
Márie Terézie, keď s
malou skupinou husárov a s minimálnymi
stratami dobyl Berlín
a vymohol kráľovské
výkupné 300 tis. toliarov. Ako sa volal tento výnimočný Slovák
s pekným slovenským
menom?
Otázka č. 5 – V 17.storočí boli na jednom
hrade na Slovensku
ukryté poľské korunovačné klenoty, kde
zostali 6 rokov kvôli
tomu, že Poľsko bolo
napadnuté
Švédmi.
Aký to bol hrad?

Odpovede na kvízové otázky pošlite čo najskôr
na adresu obec@miloslavov.sk.
Z tých, ktorí poslali všetky správne
odpovede sa počas Dňa obce vyžrebujú
traja výhercovia s cenami vo výške 80, 50 a 30 eur.

Základná škola
Najväčšia a najdôležitejšia obecná investícia posledných rokov – prístavba ZŠ Alžbetin Dvor - je už
pripravená k realizácii. V čase písania tohto príspevku
(začiatok augusta) sa maratón príprav blíži k záveru. Na
základe verejnej obchodnej súťaže bola vyhodnotená
ako najlepšia firma Fagus SK s.r.o Bytča. Ponúkla na
stavbu cenu 260 tis. EUR (vrátane DPH), čo bolo najmenej zo všetkých 10-tich zúčastnených firiem v súťaži.
Táto firma sa zaviazala najneskôr do 15. októbra stavbu
dokončiť a odovzdať. Na kvalitu, termíny a dodržanie
projektu bude týždenne dohliadať stavebná komisia pri
OÚ. V škole vzniknú dve nové plnohodnotné triedy, celé
sociálne zázemie, veľké šatne, jedáleň aj s prípravňou
spolu na rozlohe 424 m2.
Komisia školstva vybrala a zabezpečila aj vybavenie
tried, šatní a jedálne.
V súvislosti s tým sa rozšíri aj parkovisko pri škole,
vytvorí sa prepojenie s Materskou školou na plynulý
prechod rodičov a detí z chráneného parkoviska namiesto nebezpečného parkovania pred MŠ na hlavnej
ceste. Doterajšia plocha školy sa skoro strojnásobí, čím
umožní zvládnuť stále narastajúci počet detí, hlásiacich
sa do prvého ročníka.
Spolu so zlepšovaním materiálneho zázemia sa veľmi lepší aj kvalita vyučovacieho procesu a je zabezpečený primeraný počet učiteľov.
Čo dodať – treba len zapriať, aby sa výstavba a vybavenie podarili v dohodnutých termínoch vykonať a aby
novú modernú prístavbu naše deti užívali čo najlepšie.
Ing. Pavol
Karaba –
predseda
stavebnej
komisie
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Prístavba
základnej školy
štartuje...

11

materská škola

Čo sme prežili v tomto školskom roku v našej materskej škole
Je obdobie prázdnin, detský džavot sa z materskej školy na chvíľu vytratil a je čas na rekapituláciu školského roka.
Tento školsky rok sme začali v novom rúchu – vynovení, po kompletnej rekonštrukcii materskej školy v časti Alžbetin Dvor. Okrem toho sme
škôlku rozšírili o jednu triedu za pomoci príspevkov rodičov detí a samozrejme finančnej pomoci Obecného úradu. Aj napriek tomu, že naša škôlka má už 6 tried, nepodarilo sa nám umiestniť v novom školskom roku
všetky detičky do materskej školy. Alternatívne riešenia stále hľadáme
a dúfame, že sa nám podarí v budúcom školskom roku vyhovieť všetkým
deťom z našej obce.
Okrem vynovenia sa naša materská škola môže pochváliť aktivitami,
ktoré sú v škôlke pravidelné a obľúbené. Časté divadelné predstavenia,
vzdelávacie koncerty či environmentálne návštevy rodiny Chodulových

a ich názorné prednášky o zvieratkách, deti cez hru učia a som presvedčená, že aj sám J.A. Komenský by bol veľmi hrdý na náš vzdelávací proces.
Pani učiteľky sa počas celého roka snažia deťom cez hru priblížiť danú
tému podľa ročného obdobia. Tak sa napríklad v októbri pri príležitosti
Úcty k starším písali pohľadnice naším seniorom. Týždňom ovocia a následne za ním týždňom zeleniny sa u deti pestoval návyk konzumácie
zdravej stravy. Vianočnými či veľkonočnými tvorivými dielničkami sa
u deti pestujú vzťahy k ľudovým tradíciám.

Keďže vzdelávací program našej Materskej školy nesie názov Kniha,
môj kamarát, nezabúdame na knihy a snažíme sa deti viesť počas celého
roka ku knihám. Deti majú k dispozícií školské knihy, encyklopédie ako
aj časopisy, ktoré im pani učiteľky čítajú. Okrem toho sme už druhý rok
zapojili aj rodičov do akcie Týždeň hlasného čítania.
V apríli si deti pripomenuli Deň Zeme a spoločne s pani učiteľkami
triedili odpad a venovali sa ekológií.
Tento rok sa naša škôlka zapojila do akcie Deň veselých zúbkov, navštíviť nás prišla aj pani zubárka a detičky za odmenu z DM drogérie získali aj darčeky na zubnú hygienu.
Na niektoré akcie sa tešili aj rodičia detí a to napr. na Pochod svetlušiek, Vianočné besiedky, Deň matiek a Rozlúčku s predškolákmi. Pani
učiteľka Strnisková už tradične organizuje pre deti a rodičov návštevu di-

vadla v Bratislave, a tak sme tento rok videli až tri predstavenia: Popolvár
v SND, Tri groše na Malej scéne a detský balet Narodil sa chrobáčik v SND.
Aj v tomto školskom roku deti absolvovali korčuliarsky výcvik v Hamuliakove a plavecký výcvik vo Wellness Kačín. Obe akcie boli veľmi
úspešné, o čom sa mohli presvedčiť aj rodičia na posledných ukážkových
hodinách, na ktorých im deti predviedli, čo sa naučili.
Koncom mája sa najodvážnejšie deti zúčastnili Školy v prírode v Kremnických vrchoch, kde mali možnosť navštíviť aj slávne Dobšinského postavičky v Habakukoch.
Kvôli nepriaznivému počasiu sa nám všetky akcie nepodarili a to
hneď na začiatku školského roka Rozlúčka s letom a na konci v júni 2013
Deň detí a jednodňové výlety na Červený kameň, Biofarmu a Anna Majer.
Tento školský rok v našej materskej škole prebiehali tieto krúžky pod
vedením skúsených lektorov a pani učiteliek: tanečný, spevácky a výtvarný krúžok, ako aj vyučovanie anglického jazyka.
Naša materská škola úzko spolupracuje aj so základnou školou. Pani
učiteľky zo základnej školy pripravili pre deti z materskej školy hodinu
slovenčiny a matematiky, a tak si naši predškoláci mohli vyskúšať, čo ich
čaká v škole.
Aby bol chod v škôlke bezproblémový, nedá mi nespomenúť ešte jednu dôležitú zložku v škôlke, a to jedáleň v materskej škole. Pani kuchárky
nám každý deň chutne varia, za čo im touto cestou srdečne ďakujem, rovnako ako aj tetám upratovačkám, ktoré sú u deti veľmi obľúbené. V zákulisí stojí aj ujo Miloš, ktorý nám vždy opraví pokazené veci.
Na záver chcem poďakovať všetkým rodičom za prejavenú dôveru
a za pomoc, ktorú nám či už finančne alebo inou formou poskytujú. Ďakujem pánovi starostovi a obecnému zastupiteľstvu za pomoc pri riešení občasných problémov. Najsrdečnejšia vďaka patrí mojím kolegyniam
pani učiteľkám, ktoré sa starajú o výchovno-vzdelávací proces detí.
„Hlboko sa pokloň oráčovi, lebo dáva chlieb, ešte hlbšie matke, lebo
dáva život. No najhlbšie učiteľovi, lebo zo živej bytosti vychová človeka.“
(J.A.Komenský)
Jasmina Nasariková, riaditeľka MŠ Miloslavov

OBECNÁ SAMOSPRÁVA

Okienko samosprávy (316 slov)
Možnosti podľa zákona o obecnom zriadení:
• Podľa § 1, odstavcov (1) „Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky; združuje
osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.“ a (2) „Základnou úlohou obce pri výkone
samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia
a o potreby jej obyvateľov. Obci pri výkone samosprávy
možno ukladať povinnosti a obmedzenia len zákonom a na
základe medzinárodnej zmluvy.“
• Podľa § 11b „Na prerokovanie obecných vecí môže obecné
zastupiteľstvo zvolať zhromaždenie obyvateľov obce alebo
jej časti.“
• Podľa § 2), odstavca 2, samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce
a) orgánmi obce (ktorými sú podľa § 10 a) obecné zastupiteľstvo, b) starosta obce)
b) miestnym referendom,
c) zhromaždením obyvateľov obce.
Všeobecné zistenia: Konzervatívny inštitút (KI) M. R. Štefánika
na stránke http://www.konzervativizmus.sk/ uvádza: „Viac než 70
% zo 193 samospráv, ktoré zodpovedali na naše otázky ohľadom
konania zhromaždení obyvateľov obce, uviedlo, že nemajú vedomosť o tom, že by sa v období rokov 2003 - 2012 konalo čo i len
jedno zhromaždenie.“
Fakty zo života samosprávy našej obce:
1. Aktuálne reakcie zo zastupiteľstva: „zbytočná strata času“,
„aj bez toho viem, čo si myslia“, „nikto nepríde“...
2. Aktuálne reakcie občanov: „aj tak si robia čo chcú“, „chceme zmenu otváracích hodín zberového dvora, aby sme nemuseli vyhadzovať odpad do Javorovej – Wienerovej aleje,
ale nie, na zastupiteľstvo prísť nemáme čas“, „zvolili sme si
ich, tak nech robia“...
3. Posledné zhromaždenie obyvateľov našej obce sa konalo
v roku 2009 k územnému plánu.
4. Kvalitu komunikácie orgánov obce s občanmi sme zastupiteľstvom nastavili v schválenej a na web stránke obce zverejnenej Komunikačnej stratégii.
Iné zaujímavé zdroje: Štúdie KI Účasť verejnosti na činnosti
samosprávy a možnosť verejnosti ovplyvňovať prijímanie rozhodnutí v samospráve, Uplatňovanie práva na dobrú správu vecí verejných v samospráve.
Ľuba Vávrová, poslankyňa OZ
júl 2013

VÚC – peniaze, peňeži, peníze 
Leto a s ním aj dovolenky a prázdniny pre školákov sa pomaly
chýlia ku koncu a to je znak, že sa blíži jeseň a s ňou aj voľby do
orgánov vyšších územných celkov (VÚC).
V ostatných vydaniach Obecného spravodajcu som sa v sérii
článkov snažil objasniť pojem samosprávny kraj – vyšší územný
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celok (VÚC). Zoznámili sme sa s predsedom samosprávneho kraja
– županom, zastupiteľstvom, ktoré je tvorené poslancami a so
spôsobom voľby týchto najvyšších orgánov samosprávneho kraja.
Taktiež boli vysvetlené kompetencie i úlohy krajov. V tomto článku
by som rád upriamil pozornosť na ich financovanie.
Financovanie krajov sa riadi zákonom o samosprávnych krajoch. Všetky samosprávne kraje majú pre svoje efektívne fungovanie vytvorené finančné odbory. Tieto sa členia na oddelenie
rozpočtu a oddelenie účtovníctva. Oddelenie rozpočtu spravuje
rozpočtové prostriedky samosprávneho kraja, vypracúva návrh
rozpočtu, spracúva sumárny rozpočet, rozpisuje záväzné úlohy,
záväzné limity a záväzné ukazovatele rozpočtu samosprávneho
kraja v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rok,
spravuje rozpočtové prostriedky riadených rozpočtových a príspevkových organizácií. Hlavnými kategóriami financovania samosprávneho kraja sú daňové príjmy, nedaňové príjmy, granty
a transfery, bežné výdavky, kapitálové výdavky, výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami.
Základom finančného hospodárenia samosprávneho kraja je
rozpočet, ktorý sa zostavuje na obdobie jedného kalendárneho
roka. Rozpočet sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový. Bežný rozpočet je kraj povinný zostaviť ako vyrovnaný alebo prebytkový. Kapitálový rozpočet sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový. Je možné ho zostaviť aj ako schodkový, ale iba v prípade,
ak tento schodok možno kryť zostatkami finančných prostriedkov
z minulých rokov, návratnými zdrojmi financovania, alebo ak je
tento schodok krytý prebytkom bežného rozpočtu v príslušnom
rozpočtovom roku. Medzi príjmy rozpočtu patria dotácie zo štátneho rozpočtu, dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov
preneseného výkonu štátnej správy, výnosy z daní, prostriedky
z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté na
konkrétny účel. Samosprávne kraje na plnenie svojich úloh používajú aj prostriedky peňažných fondov, zisk z podnikateľskej činnosti, návratné zdroje financovania, príp. združené prostriedky.
Už dlhšiu dobu sa najmä u najvyšších predstaviteľov samosprávnych krajov objavujú hlasy o neudržateľnosti súčasného systému ich financovania a volajú po zmene. Ide najmä o neschopnosť krajov plniť kompetencie, ktoré mu boli zverené štátom. Štát
postupne odovzdával kompetencie na samosprávne kraje, ale nedával im patričné financie. Kým v časoch hospodárskej konjunktúry sa to dalo vysokým výberom daní vykrývať, v súčasnej finančnej
kríze sa problém prejavil naplno. Mnohí z Vás majú určite nutkanie sa opýtať, načo nám vlastne župy sú. Máme starostov, primátorov, obecné i mestské zastupiteľstvá. Je potrebné, aby existovali
ďalšie, krajské zastupiteľstvá a celý obslužný aparát? Určite je tu
priestor na zmenu, túto je však dobré urobiť po celospoločenskej
diskusii, ktorá bola tento rok odštartovaná. Keďže je však do VÚC
volieb veľmi krátky čas, debata o potrebe zmeny samosprávneho
členenia bude pokračovať až po nich a prípadná zmena prichádza
do úvahy až od roku 2017.
Preto by som Vás chcel vyzvať- nebuďme ľahostajní k dianiu
okolo seba! Aj samosprávne kraje majú v súčasnej regionálnej
štruktúre Slovenskej republiky svoje opodstatnenie a preto využime svoje právo a zvoľme si 9. novembra 2013 zástupcu, o ktorom
budeme presvedčení, že bude dostatočne obhajovať záujmy našej krásnej obce v zastupiteľstve Bratislavského samosprávneho
kraja.
Ľuboš Majer
Komisia pre rozvoj obce Miloslavov
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Čo bolo na MAJÁLES/MDD?
1. jún 2013 – MDD – vydarená akcia
V tomto roku pripadol sviatok Medzinárodného dňa detí na sobotu, my
sme to preto riskli a deťúrencom sa podarilo pripraviť príjemné popoludnie, bez jedinej kvapky dažďa.

kultúra
Hneď po otvorení športového popoludnia o 16.00 hodine sa predviedli chlapci z tanečnej školy S3T KIDZ, ktorí nacvičujú v kultúrnom dome
v časti Miloslava a potom už decká mohli súťažiť a zbierať pečiatky do
svojich kupónov. Disciplín sme mali pripravených 11 + množstvo zaujímavých hier v detskom kútiku. Súťažný kupón si vymenilo za darčekovú
tašku presne 400 detí. Na občerstvenie boli pripravené minerálky, jablčná
šťava a párok v rožku.
Stalo sa už pravidlom, že na MDD sa hrá futbal na umelom povrchu
a o tento je každoročne väčší záujem. Navštíviť nás prišli aj koníky z Miloslavy a deti sa mohli povoziť vedľa športového areálu.
Nás všetkých, ktorí pripravujeme túto akciu bez nároku na odmenu
opäť mohlo hriať pri srdci, že sa akcia podarila a deti sa vyšantili do sýtosti.
Ešte raz srdečne ďakujeme všetkým sponzorom za ich poskytnuté
dary a všetkým ľuďom ochotným pomáhať.

Stavanie mája
30. apríla sme sa zišli pred budovou obecného úradu v Alžbetinom
Dvore, aby sme spoločnými silami podporili tradíciu stavania májov.

Na počúvanie nám zahrala a zaspievala dychová hudba „LUŽANKA“
z Dunajskej Lužnej a po ich vystúpení, za sprievodu nášho spevokolu „RADOSŤ“, sme začali stavať obrovský strom, vyzdobený stuhami, na ktorom
samozrejme nesmela chýbať ani fľaša vína. S drobnými problémami sa
„MÁJ“ podarilo postaviť a krášlil našu obec celý mesiac.
Po postavení mája začala v priestoroch kultúrneho domu hrať na počúvanie mladá skupina The People. Pri počúvaní ich produkcie si ľudia
posedeli, porozprávali a zabavili sa. Máme teda za to, že akcia vyšla na
100 percent.
Kvetoslava Jašurová
Čo nás ešte do konca roka čalá:
- Futbalový turnaj starých pánov
- Deň jablka – v spolupráci s Dobrými jablkami
- Tenisový turnaj
- Deň úcty k starším
- Vyrezávanie tekvíc: 27.10.2013
- Zazimovávanie športovísk
- Lampiónový sprievod – MŠ a ZŠ
- Katarínska zábava
- Mikuláš: 7.12.2013
- Vianočné trhy: 16.12.2013
- Vianočný koncert: 8.12.2013

Touto cestou Vás všetkých srdečne pozývame na
všetky pripravované podujatia – najbližšie to bude
DEŇ OBCE, ktorý sa bude konať 24.8.2013.

šport / inzercia
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športový klub hodnotí
Vážení priatelia športu, občania obce,
je tu opäť priestor prihovoriť sa Vám cestou obecného Spravodaja
a priestor na krátke zhodnotenie doterajšej činnosti Športového
klubu. V priebehu roka došlo v Rekreačno-športovom centre
v Miloslavove k viacerým, z nášho pohľadu významnejším zmenám,
ktoré sú spojené najmä s rekonštrukciou samotného areálu. Po
dlhej futbalovej sezóne sme pristúpili k rekonštrukcii futbalového
trávnika, kde sa nám podarilo vymeniť jeho poškodené časti za nový
koberec. Čiastočnú rekonštrukciu si vyžiadala aj automatizovaná
závlaha. Podarilo sa nám tiež zabezpečiť šatne futbalovej prípravky
novým nábytkom. Našou najväčšou investíciou je však výstavba
novej futbalovej tribúny, ktorú by sme chceli stihnúť ukončiť
ešte pred nastupujúcou novou futbalovou sezónou. Ak sa nám
to podarí, prinesie to pre 80 divákov na štadióne nový komfort.
Futbalové družstvo seniorov prešlo malými personálnymi zmenami
a do novej sezóny nastupuje s novými hráčmi, novým trénerom
a novým vedúcim družstva. Nachádzam tu priestor sa poďakovať
za doterajšiu činnosť odchádzajúcemu trénerovi Romanovi
Petercovi, ktorý s futbalovým oddielom seniorov dosiahol dobré
výsledky. K personálnym zmenám došlo aj vo futbalovom družstve
prípravky, kde začal aktívne popri predsedovi futbalu Viktorovi
Riegelovi trénovať aj Peter Hroudny ml. Do tréningovej činnosti to
prinieslo kvalitu a detičky nám robia veľkú radosť. Veľmi pozitívne
vnímame rozvíjajúcu sa členskú základňu detí. Tenisový klub na
jar zorganizoval brigádu a pripravil tak kurt na sezónu, kde tenisti
už odohrali turnaj o Pohár starostu obce a ďalšie aktivity chystajú.
Ide o tradičné každoročné tenisové turnaje s vysokou úrovňou
ale hlavne vynikajúcou športovou atmosférou. Obdobným

spôsobom pripravili volejbalisti svoje športovisko a pripravujú sa
už na 5. ročník tradičného augustového turnaja manželských párov
s medzinárodnou účasťou. Klub rekreačného nohejbalu organizuje
nohejbalový turnaj trojíc v mesiaci august. Členovia Športového
klubu už dlhodobo využívajú možnosť zahrať si hokej na zimnom
štadióne v Hamuliakove. Aj preto sme sa rozhodli rozšíriť rady
Športového klubu o hokejový klub, ktorý bude zaradený do
štruktúr na najbližšej schôdzi jeho členov. Pre obmedzený priestor
nie je možné spomenúť všetky aktivity, preto mi v závere dovoľte
poďakovať všetkým členom Športového klubu za ich aktivitu,
sponzorom klubu, ktorí aj v súčasnej nelichotivej finančnej situácií
našli zdroje a podporili aktivity klubu a všetkým občanom, ktorí
svojím úsilím prispievajú k rozvoju športu v našej obci.
Mgr. Martin Sitiar
predseda výkonného výboru
ŠK Miloslavov
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história

Železničná zastávka a nákladisko Miloslavov

Štatistika obce Miloslavov

Železnica Bratislava – Komárno vznikla ako dva rôzne stavebné
podniky. Prvým bola trať, spájajúca stanicu Bratislava-Nové Mesto
(neskôr Nivy) s Dunajskou Stredou. Koncesiu na jej výstavbu získal
Július Sághy a Maximilán Neuschloss nariadením MO č. 94632/94.
XII.24. Do Komárna bola železnica dostavaná na základe koncesie
č. 24500/96.III.28, udelenej MO budapeštianskej firme Henrich
Freund a synovia. Obe miestne železnice boli spojené do jedinej s
názvom Miestna železnica Bratislava – Komárno nariadením MO
č.7553/903.II.14 až roku 1903.
Výstavba trate Bratislava – Komárno prebiehala v rovinatom
teréne bez väčších problémov. Najväčšou umelou stavbou železnice bol drevený most cez Malý Dunaj, ktorý mal dĺžku 168 m.
Na trati bolo celkom 14 staníc a 4 zastávky, resp. zastávky a nákladiská. V rámci stavby sa vybudovalo 18 výpravných budov, 30
skladov, 4 otvorené nákladiská v celkovej dĺžke celkom 234 m,
2 výhrevne a 20 strážnych stanovíšť. Zo 152 úrovňových priecestí
trate boli vybavené závorami iba dve. Celkové náklady výstavby
dosiahli čiastku 6 496 000 korún. Prevádzka na trati Bratislava
– Dunajská Streda bola otvorená 23.8.1895, na úseku Dunajská
Streda – Komárno 17.11.1896.
Vedeli ste, že aj Miloslavov mal železničnú zastávku s troma
koľajami a nákladisko s dreveným skladom? Jedna koľaj viedla až
do jamy za železničnou budovou (dnes časť záhradkárskej osady)
a druhá koľaj bola medzi skladom, železničnou budovou a samotnou traťou do Komárna. Dlhoročnými zamestnancami železnice
boli pán Vyslúžil a pán Paulík.

Do manželstva vstúpili 4 páry:
Ing. Monika Magurová Ing. František Kotora
Ing. Petra Smatanová
Juraj Roziak
Alexandra Lišaníková
Jakub Takáč
Ing. Michaela Kenížová Andrea Riccetti
Narodilo sa 19 detí:
William Vámoš
Tamara Gulášová
Elizabeth Bartošová
Ema Silvia Rupčíková
Megan Ľudmová
Adam Pavelka
Patrik Snopek
Peter Marko
Ema Kondrádová

Adrián Vizváry
Laura Kováčová
Jozef Kurinec
Patrik Zrník
Patrik Mrník
Ela Ráciková
Dominika Nociarová
Adela Krajmerová
Lucia Babčaníková
Filip Kušnír

Navždy nás opustilo
5 obyvateľov:
Štefánia Lehocká
Zuzana Baloghová
Ján Stoličný
Alexander Jakuš
Ján Jurč
K 30.6.2013
je počet obyvateľov
prihlásených na trvalý
pobyt v obci 2036.
Od 24.11.2012 do 30.06.2013
sa prihlásilo 68 obyvateľov.
Od 24.11.2012 do 30.06.2013
sa odhlásilo 35 obyvateľov.

No a ešte jedna zaujímavosť
z blízkeho železničného okolia.
Do roku 1947 existovala železničná stanica Mišdorf (Mischdorf),
dnes Nové Košariská, so svojim
koľajiskom, a z nej vychádzali
ešte dve úzkokoľajky – agrárna smerom do hospodárskeho
dvora pri Tomašove (cca 6 km) a
priemyslová na juh do tehelne v
Jánošíkovej (cca 3 km).
spracoval Pavel Kopčok
podľa týchto zdrojov
a z rozprávania:
http://www.vlaky.net/
http://www.rail.sk/
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