þíslo 5 / november 2010

KOMUNÁLNE VOďBY 2010 - Ivanka pri Dunaji
Celkový poþet osôb v zozname voliþov
Poþet odovzdaných obálok
Poþet platných hlasovacích lístkov pre voĐby do OZ
Poþet platných hlasovacích lístkov pre voĐby starostu obce
ÚþasĢ na voĐbách v %

okrsok
II.
III.
1196
1149
597
448
596
437
587
430
49,92
38,99

IV.
1268
513
471
479
40,46

Ivanka
spolu
4 833
2 080
2 015
2 006
43,04

odovzdané hlasy podĐa okrskov
I.
II.
III.
IV.
297
380
227
286
195
196
186
172
18
11
17
21

Ivanka
spolu
1190
749
67

I.
1220
522
511
510
42,79

voĐby starostu obce
meno
1. Magdaléna Holcingerová, RSDr.
2. Vladimír Letenay, Ing.
3. Igor Kubiš, Ing. (kandidatury sa vzdal)

kandidát
NEKA
NEKA
KSS

voĐby poslancov obecného zastupiteĐstva
meno

kandidát

odovzdané hlasy podĐa okrskov
I.
II.
III.
IV.

Ivanka
spolu

1. Eva Kliská

NEKA

174

227

155

171

727

2. Viktória Gavaldová

KDH, SDKÚ-DS

171

205

166

167

709

3. OĐga Zibalová, Ing.

KDH, SDKÚ-DS

142

197

170

188

697

4. Peter Bartok, Mgr.

NEKA

204

201

128

161

694

5. Vladimír Letenay, Ing.

NEKA

165

198

160

166

689

6. Ivan Schreiner, Ing.

SMER-SD

203

196

137

152

688

7. Anna Gablíkova

NEKA

171

203

136

172

682

8. Rudolf Roller, Ing.

NEKA

174

173

165

151

663

9. Marek Zibala, Ing.

KDH, SDKÚ-DS

128

212

164

155

659

10. Róbert Podivinský, MUDr.

KDH, SDKÚ-DS

151

174

168

156

649

11. Matilda Antalicová

KSS

155

184

114

143

596

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

SMER-SD
NEKA
SMER-SD
NEKA
NEKA
NEKA
SMER-SD
SaS
NEKA
KDH, SDKÚ-DS
KDH, SDKÚ-DS
SaS
KDH, SDKÚ-DS
KDH, SDKÚ-DS
KSS
KDH, SDKÚ-DS
KSS
SMER-SD
KDH, SDKÚ-DS
SMER-SD
KSS
KSS

154
135
143
134
131
134
109
105
106
79
79
81
76
64
84
64
49
60
51
42
35
14

184
143
154
165
132
135
148
120
86
101
102
84
88
88
74
75
127
97
69
63
21
21

105
136
96
97
116
106
95
88
99
91
97
90
102
96
96
105
67
72
66
44
23
33

145
140
137
134
132
116
108
104
113
104
93
97
80
87
77
59
57
49
65
50
20
19

588
554
530
530
511
491
460
417
404
375
371
352
346
335
331
303
300
278
251
199
99
87

Viera Studnická
ďudovít Múþka, Mgr.
Ján Blubla, Ing.
Emil Múþka, Ing.
Jozef Paulen, Ing.
ďuboš Rummel, Ing.
František Hässler
Jana Handlovská, Mgr.
Katarína Hanzelová
Rudolf Ottava
Peter Ježíšek, Ing.
Peter Škulavík
Ivan Guldán
Slavomír Koledzai, Ing.
Igor Kubiš, Ing.
Zuzana Šefþíková, Ing.
Pavol Ráþek, Ing.
Jozef GraĖák
Matej Ottava
Rastislav Blaško, Mgr.
ďudmila Bielikova
Renáta Orsághová

* Podrobnejšie sa k výsledkom komunálnych volieb vrátime v budúcom þísle IN.
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UZNESENIE
Z OBECNÉHO ZASTUPITEďSTVA (18.10.)

DĖa 18. 10. 2010 sa v Matiþnom dome
konalo ćalšie zasadnutie OZ.
Otvorenie Zasadnutie otvorila a viedla starostka obce M.
Holcingerová. Skonštatovala prítomnosĢ 10 poslancov (p.
Letenayová sa ospravedlnila z pracovných dôvodov;
p. Subally ohlásil neskorší príchod na zasadnutie).
Starostka navrhla, aby jeden z bodov programu (zápis
v kronike) sa na zasadnutí teraz neschvaĐoval, ale iba
prerokoval; zobral na vedomie pre jeho neúplnosĢ (chýbal
rok 2007). Poslanci návrh zmeneného programu rokovania
schválili bez pripomienok jednomyseĐne.

OZ berie na vedomie:

Interpelácie okrem i. predniesli: p. Podivinský žiadal
vyriešiĢ problém nerovnosti a zúženia cesty na
Trenþianskej ulici spôsobený þerpacou stanicou. (Starostka
v odpovedi
uviedla,
že
úprava
spomínaného
problematického terénu bude zaradená do rozpoþtu na rok
2011. O spôsobe riešenia bude OZ informované).
p. Antalicová žiadala informáciu o termíne výstavby
kanalizácie na Nádražnej a priĐahlých uliciach. (Starostka
uviedla, že ŽSR zatiaĐ nevydali súhlas s vedením
kanalizácie popod železniþnú traĢ. Obec požiadala
o stavebné povolenie na celú IV. etapu. Jej súþasĢou je aj
Námestie padlých hrdinov. Pre nesúhlas ŽSR bude možno
nutné výstavbu realizovaĢ po þastiach.)
p. Polakoviþová sa informovala na potrebu podaĢ novú
žiadosĢ o vybudovanie kanalizácie na NPH. (Starostka
uviedla, že z dôvodu voĐby nových zástupcov obce je
potrebné podaĢ opakovanú žiadosĢ).
p. Antalicová upozornila, že rodiþia privážajú deti až
k bráne ZŠ, þím ohrozujú ostatné pohybujúce sa osoby.
VeĐa áut parkuje pred bránou, v priestoroch školy
v popoludĖajších a veþerných hodinách - návštevníci
telocviþne. Problémy je potrebné riešiĢ vybudovaním
uzamykateĐnej brány a brániþky. (Starostka uviedla, že
bezpeþný pohyb osôb pri škole, v jej areáli bude obec riešiĢ
vypracovaním projektu aj na úkor školského pozemku).
p. Gavaldová žiadala hĐadaĢ riešenie na temperovanie
Osvetovej besedy v zimnom období (pokiaĐ tieto priestory
sú využívané na rôzne aktivity (napríklad cviþenie).
p. Studnická povrch cesty do Bernolákova je veĐmi
nerovný. Požiadala vyzvaĢ vlastníka komunikácie (BSK)
zaradiĢ jej opravu do plánu práce na rok 2011.
p. Blubla žiadal v súvislosti s problémami statickej
dopravy v obci informovaĢ obþanov o povinnosti
rešpektovaĢ dopravné predpisy: zákaz státia, zákaz
zastavenia, státia na chodníku /cyklochodníku.
Hlasovanie o vypracovaní a zverejnení informaþného
materiálu pre obþanov, v ktorom budú citované dopravné
právne predpisy pre motorové vozidlá o zastavení, státí,
štartovaní, bežaní motorov, produkcii smogu a tiež
o problémoch vykonávania zimnej údržby pri nevhodnom
parkovaní automobilov a pod. prednostom OcÚ – za
jednomyseĐne.
p. Letenay z akého zdroja sa budú financovaĢ vonkajšie
kanalizaþné rozvody v ZŠ, keć nie sú zohĐadnené
v rozpoþte nadstavby (starostka: z obecných zdrojov).

OZ schvaĐuje:

x Kontrolu plnenia uznesenia OZ þ. 6/2010
x Odpovede na interpelácie poslancov, otázky
a pripomienky obþanov prednesené na zasadnutí OZ
dĖa 20.9.2010
x Informáciu o þinnosti Komisie predsedov komisií OZ
obce Ivanka pri Dunaji od zasadnutia OZ konaného dĖa
20.9.2010
x Spracovanie zápisu do kroniky obce za roky 19992006 a 2008
x Dodatok þ. 3 k Rokovaciemu poriadku Obecného
zastupiteĐstva obce Ivanka pri Dunaji s úþinnosĢou
od 1.11.2010.
x Zmluvu o nájme nebytových priestorov vo
vlastníctve obce o výmere 43,6 m2, nachádzajúcich
sa v Matiþnom dome na Moyzesovej ul. þ. 41, 900
28 Ivanka pri Dunaji parc. þ. 62/2, vedenej v registri
„C“, LV þ. 2198, uzavretú s nájomcom OTP Banka
Slovensko a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava. Roþný
nájom 135,00€/ 1m2.
x Zmluvu o nájme þasti pozemku vo vlastníctve
obce, o výmere 50,4 m2 z pozemku parc. þ. 233/2,
druh pozemku – zastavené plochy a nádvoria, k.ú
Ivanka pri Dunaji, vedenú na LV 2198 v registri „C,
uzavretú s nájomcom p. Elena Neumahrová,
Školská 14, 900 28 Ivanka pri Dunaji, roþný nájom
780,00 €.
x Darovaciu zmluvu na parc.þ. 703/19 o výmere
125 m2, budúca miestna komunikácia, druh
pozemku orná pôda k.ú. Ivanka pri Dunaji od
darcov
Juraja
Holzingera
a Kvetoslavy
Holzingerovej.

OZ potvrdzuje:

x PlatnosĢ uznesenia OZ zo dĖa 19.07.2007 þís.
05/2007 a nevyhovuje žiadosti p. Ing. Paulena vo
veci zámeny þasti pozemku parc. 216/2 za þasĢ
pozemku par.þ. 217/2 v k.ú. Farná.

OZ konštatuje

x Záujem obce riešiĢ neusporiadané pozemky
obþanov, ale pre aktuálny nedostatok finanþných
a hmotných prostriedkov bude ich nároky
uspokojovaĢ postupne v súlade s možnosĢami obce,
predovšetkým finanþnou náhradou v objeme
stanovenom znaleckým posudkom.

OZ ukladá:

x VydaĢ a zverejniĢ Dodatok þ. 3 a Úplné znenie
Rokovacieho poriadku OZ obce Ivanka pri Dunaji
x PredložiĢ poslancom OZ na preštudovanie zápis
do obecnej kroniky za roky 2007 a 2009.
x PozvaĢ vlastníkov nehnuteĐnosti parc.þ. 673/12
v k.ú. Ivanka pri Dunaji na rokovanie KPK.
x VypracovaĢ metodiku riešenia neusporiadaných
pozemkov pod stavbami.
x ZahrnúĢ
požiadavku
na
vypracovanie
Zmluvy o prenájme obecného majetku Informácie
geometrického plánu rozšírenia cintorína do
k návrhom zmlúv o prenájme obecného majetku predniesla
rozpoþtu obce na rok 2011.
starostka obce.
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x priestory v MD – nájomca OTP Banka (Hlasovanie
o zmluve s OTP bankou: za jednomyseĐne).
x pozemok s výmerou 50,4 m2 odþlenený z pozemku
parc. þ. 233/2, k.ú. Ivanka pri Dunaji s celkovou
výmerou 8008 m2 – nájomca Elena Neumahrová.
Diskusia: p. Neumahr žiadal predĎžiĢ výpovednú lehotu
12 mesiacov adekvátne k výške vložených nákladov na
úpravu zariadenia a návratnosti investícií prevádzky
vykonávajúcej obchodnú þinnosĢ sezónne.
p. Besediþová navrhla v zmluve uviesĢ, že platnosĢ
ustanovenia o 12 mesaþnej výpovednej lehote nadobúda
platnosĢ napr. od 1.1.2012.
(Hlasovanie o odložení úþinku ustanovenia o 12 mesaþnej
výpovednej lehote o 24 mesiacov: za 10 poslancov, zdržal
sa 1 poslanec)
Schválenie darovacej zmluvy Informáciu k návrhu
darovacej
zmluvy
darcov
Juraja
a Kvetoslavy
Holzingerových predniesla starostka obce. Darovaný
pozemok bude využitý na zriadenie cesty na sprístupnenie
parciel vytvorených zo susedných pozemkov. Pripomenula
podmienku uloženú pre vydanie stavebného povolenia –
prevoz materiálu na stavbu len po svojom pozemku.
Diskusia: p. Blubla všetci stavebníci v lokalite sa budú
musieĢ podieĐaĢ na vypracovaní štúdie pre veĐmi zložitú
dopravnú situáciu lokality.
Riešenie uplatnených pozemkových nárokov
obþanov
Informáciu k uplatneným pozemkovým
nárokom obþanov predniesla starostka obce.
Diskusia: p. Paulen namietal, že uvedené 4 prípady nie je
možné riešiĢ „an blok“, lebo nemajú rovnaký charakter.
Jeho požiadavka na riešenie obec nezaĢažuje. Žiadal jeho
prípad posudzovaĢ osobitne a v zmysle uznesenia súdu,
z ktorého znením sa p. starostka na súde zaviazala
poslancov oboznámiĢ. Starostka obce uznesenie súdu
preþítala. Uviedla, že uznesenie bolo všetkým poslancom
zaslané elektronicky.
p. Fekete a p. Uharková tvrdili, že p. starostka od roku
2003 vedela o užívaní ich pozemku obcou.
p. Podivinský pripomenul nedostatok pozemkov vo
vlastníctve obce vhodných na náhradu.
p. Uharková žiadala náhradou za svoj pozemok iný,
v lokalite Pri jazere.
p. Pavelková žiadala každý prípad riešiĢ oddelene.
p. starostka: obec má dva právne názory, ale podĐa
odborníkov sa zákon þ. 66/2009 Z.z. môže aplikovaĢ iba
na pozemky pod stavbami delimitovanými na obec podĐa
zák.þ. 138/1991 Zb.
p. Pavelková žiadala doruþiĢ jej stanovisko obce písomne.
p. Hanzelová vyslovila dojem chýbajúceho Đudského
rozmeru pri riešení problému žiadateĐov. Navrhla najprv
riešiĢ najvážnejšie prípady: cintorín a Nádaždyových.
Tiež uviedla, že usporiadanie pozemkov by sa malo riešiĢ
aj iným, ako priamym poskytnutím finanþných alebo
majetkových náhrad. Napr. na Cintorínskej ulici by sa
mohlo vlastníkom nehnuteĐností navrhnúĢ vykonanie
rekonštrukcie cesty za darovanie pozemkov pod Ėou obci.
p. Uharková uviedla, že ak jej obec neposkytne náhradný
pozemok, svoj v cintoríne ohradí.
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p. Subally upozornil na neusporiadané vlastníctvo
pozemkov pod väþšinou komunikácií v obci.
Napríklad on by mohol ohradiĢ þasĢ cesty na
Komenského ulici.
p. Blubla ocenil zaþatie diskusie o problematike
a snahu o jej riešenie.
Hlasovanie þi sa bude rokovaĢ o žiadosti p.
Paulena o náhradu osobitne: za 9, zdržali sa 2.
Hlasovanie o nároku p. Paulena: kto je za zrušenie
pôvodného
uznesenia
o neposkytnutí
ním
požadovaného pozemku: za 3, proti 5, zdržali sa 3.
Pôvodné uznesenie ostáva platné.
Cintorín sa bude riešiĢ individuálne na zasadnutí
KPK za úþasti p. Uharkovej a p. Feketeho.
Pp. Šinko, Nádaždy, Pavelková – obec nároky na
náhradu neodmieta a bude ich riešiĢ.
p. Hanzelová v nových lokalitách prispievajú
vlastníci pozemkov najviac 15 %-nou výmerou.
Nádaždyovým bola na cestu na Dobšinského ulici
zobratá celá parcela.
p. Paulen žiadal stanoviĢ termín poskytnutia
náhrad.
p. Letenay navrhol, aby obec vypracovala pre
obecné zastupiteĐstvo urþitú metodiku ako bude
postupovaĢ pri riešení neusporiadaných pozemkov.
Úlohu navrhol prideliĢ prednostovi OcÚ.
(Hlasovanie o návrhu p. Letenaya: za 10 poslancov,
zdržal sa 1 poslanec).
Schválenie záznamu v obecnej kronike
Informáciu o prerokovávanom návrhu zápisu do
kroniky predniesla p. starostka.
Diskusia: p. Antalicová v zápise chýbajú mená
aktérov zapísaných udalostí.
p. Blubla pripomenul potrebu vykonaĢ v zázname
miernu jazykovú korektúru.
Rôzne: Starostka obce informovala o predloženom
zázname zo seminára o elektronickom verejnom
obstarávaní, ktorého sa zúþastnili pracovníþky OcÚ,
Ing. Miková a Ing. Nádaždyová.
V diskusii vystúpili: p. Hanzelová - aký je
predpokladaný termín odstránenia vlhnutia stien pri
ambulanciách zubných lekárov a gynekológa.
(Starostka obce uvidela, že urþitú dobu trvalo kým sa
diagnostikovala príþina vlhnutia. V súþasnosti je
vybratá odborná firma, ktorá zaþala asanaþné práce
vykonávaĢ.)
x p. Halás: kedy sa bude stavaĢ cesta na PoĐnej ulici?
(Starostka - obec požiadala Krajský stavebný úrad
o urþenie stavebného úradu, ktorý vydá obci stavebné
povolenie. Na celej ulici sa však cesta stavaĢ nemôže
pre neusporiadanosĢ pozemkov; p. Halás – nech sa
vybuduje cesta aspoĖ na úseku, ktorý je majetkovo
usporiadaný. Opätovne žiadal opraviĢ diery na PoĐnej
ulici zasypaním asfaltovou drĢou.)
x ako sa rieši úprava zmluvy s Pizzeriou, najmä vo
veci prístavby a nerealizovania úpravy parku?
(Starostka: obec vyvinula veĐké úsilie na úpravu
zmluvného vzĢahu s p. Bošmanským. Právna
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zástupkyĖa obce vypracovala alternatívy návrhov dodatkov,
ktoré však p. Bošmanský neakceptoval.
x p. Besediþová: realizovala Pizzeria Emilia prístavbu
s povolením obce? (Starostka – áno. Prístavba bola
doplĖujúcou aktivitou projektu revitalizácie centra obce).
x p. Paulen: ako si obec usporiadala vlastnícky vzĢah k lesu
U Rusa, ako bude riešiĢ nepovolený výrub, ktorým bola obci
spôsobená škoda? Navrhol, aby pod odborným dohĐadom
LOH obhospodarovalo les združenie SUMEC a TOI. (p.
starostka informovala o rokovaní so zástupcami Krajského
lesného úradu v Bratislave, š. p. Lesy SR a OZ Palárikovo,
uskutoþnenom z podnetu obce, kde boli prerokované otázky
oprávnenosti výrubu stromov na lesných pozemkoch, platná
legislatíva, kategórie lesa a hospodárenia na lesných
pozemkoch.)
x p. Besediþová upozornila na potrebu riešiĢ právny problém
prístupu k nehnuteĐnostiam po cestách vybudovaných na
neusporiadaných pozemkoch. P. Matejková a iní vlastníci
stavieb prístupných iba cez nehnuteĐnosti Spoloþnosti
Ježišovej žiadali od Jezuitov usporiadaĢ prístup k svojim
objektom tak, aby bol akceptovateĐný aj pre finanþné
inštitúcie pri ruþení predmetnými stavbami. Stanovisko SJ
o nenamietaní voþi prechodu cez jej nehnuteĐnosti bankám
nepostaþuje. (p. starostka: komunikácia na Matiþnej ul. bola
vybudovaná na základe zmluvy o nájme s vlastníkom
pozemku, t.j. SJ, a teda v súlade so stavebným zákonom.
VzhĐadom k chýbajúcej dokumentácii navrhla p. Besediþovej
problematiku riešiĢ na OcÚ).
x p. Paulen – sa informoval na kompetentnú osobu pre
povoĐovanie výrubu stromov. Za povolenie výrubu bol
povinný zaplatiĢ poplatok, ktorého zámerné neuhradenie
u neho nikto nereklamoval. (p. starostka: výrub stromov je
v kompetencii p. L. Letenaya. Problém bude prešetrený
a prijaté opatrenia.)
x Ćalej sa informoval, þi obec vydala súhlas na umiestnenie
reklám na jeho plote. Požiadal o ich odstránenie.
x p. Múþka vyzval p. starostku, aby na poslednom zasadnutí
OZ predniesla správu o stave obce. Správa by mala popísaĢ
situáciu obce za celé volebné obdobie 2006 až 2010.

UZNESENIE
Z OBECNÉHO ZASTUPITEďSTVA (15.11.)

OZ berie na vedomie:

xKontrolu plnenia uznesenia OZ obce þ. 7/2010.
xOdpovede na interpelácie poslancov, otázky
a pripomienky obþanov prednesené na zasadnutí OZ
dĖa 18.10.2010.
xInformáciu o þinnosti KPK OZ od zasadnutia OZ
konaného dĖa 18. 10. 2010.
xSprávu starostky obce za volebné obdobie 2006 až
2010

OZ schvaĐuje:

xZápis do kroniky obce za roky 1999-2008
vypracovaný p. J. Blahutiakovou, kronikárkou obce.
xUsporiadanie záväzku z minulosti voþi p.
Uharkovej a p. Feketemu za užívanie þasti ich
pozemku parc. þíslo 673/12, k. ú. Ivanka pri Dunaji
s výmerou 628 m2 na pochovávanie mĚtvych
v období r. 2003 – 2010 poskytnutím finanþnej
náhrady v sume 0,664 €/m2/rok, t. j. zaokrúhlene
3336,00 € celkom za 8 rokov.
xUzatvorenie zmluvy o prenájme þasti pozemku par.
þ. 673/12, k. ú. Ivanka pri Dunaji o výmere 628 m2
na 2 roky s prenajímateĐom G. Uharkovou a J.
Feketem za cenu nájomného 0,664 €/m2/rok.
xVšeobecne záväzné nariadenie obce Ivanka pri
Dunaji o poskytovaní sociálnych služieb.

OZ ukladá:

xZverejniĢ schválené Všeobecne záväzné nariadenie
þís. 1/2010 o poskytovaní sociálnych služieb.
xZabezpeþiĢ spracovanie zápisu do kroniky obce za
predchádzajúci rok a predložiĢ ho na schválenie
poslancom OZ vždy do 30.06. nasledujúceho roku.
xVypracovaĢ nájomnú zmluvu na obdobie 2 roky
s dobou nájmu plynúcou odo dĖa usporiadania
záväzku z minulosti voþi p. Uharkovej a p. Feketemu
na þasĢ pozemku parc. þ. 673/12, k. ú. Ivanka pri
Dunaji, výmera 628 m2, od prenajímateĐov Gabriela
Uharková a Jozef Fekete.
Uznesenie o zadaní vypracovania geometrického xAktualizovaĢ prílohu þ. 2 k VZN þ. 1/2010 Sadzobník poplatkov za sociálne služby v dennom
plánu na zriadenie nového cintorína
stacionári obce.
za jednomyseĐne.
xZapracovaĢ do VZN þ. 1/2010 o poskytovaní
Náklady na vypracovanie GP budú zahrnuté do rozpoþtu na sociálnych služieb pripomienky poslancov OZ.
rok 2011.

Využite anjelskú ponuku

KADERNÍCKEHO SALÓNU ZUZANA
PREDLŽOVANIE VLASOV NAJMODERNEJŠOU TECHNIKOU

x
x
x
x

Klasické strihanie: dámske, pánske, detské
Farbenie profesionálnymi farbami, viacfarebné melírovanie
Vytváranie úþesov na spoloþenské akcie
Masáže hlavy, poradenstvo

Iba v decembri Vás okrem anjelských cien þaká vyživovací
vlasový zábal ZADARMO !!! Na každého zákazníka þaká sladké vianoþné prekvapenie.

Bližšie informácie a objednávky na telefónom þísle 0907 890 812, alebo na adrese:
KADERNÍCKY SALÓN ZUZANA,Trenþianska záhrada þ.6, Ivanka pri Dunaji
AJ ANJELI VEDIA, ŽE NAJLEPŠIE ICH OSTRIHÁ IBA ZUZKA.

Krásne sviatky Vám praje Vaša ZUZANA.
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ýo máme poznaĢ pre prípad ohrozenia
Základný zákon nášho štátu „Ústava Slovenskej republiky“ zakotvuje právo každého obþana na
ochranu života, zdravia a majetku. Vychádzajúc z napĎĖania týchto práv, právnická osoba, fyzická
osoba, organizácia štátnej správy, samosprávy, ale i iný právny subjekt je povinný v rámci svojho
pôsobenia zabezpeþiĢ dostatoþný stupeĖ ochrany obþana. Aby tak mohlo byĢ, najmä pri vzniku
mimoriadnych udalostí, pri ktorých je obþan ohrozený, je potrebné poznaĢ zásady ochrany a postupy,
vykonávaĢ prípravu profesionálnych záchranných zložiek, ale aj samotného obþana. Našu obec
v zmysle analýzy ohrozenia územia ohrozujú z mimoriadnych udalostí najmä lokálne povodne a únik
nebezpeþných látok pri cestnej, železniþnej, príp. leteckej dopravnej nehode.

I. ýO MAJÚ ROBIġ A POZNAġ OBýANIA V PRÍPADE OHROZENIA
Všeobecné zásady þinnosti pri ohrození:
¾ UvedomiĢ si, že najväþšiu hodnotu má Đudský život a zdravie, a až potom záchrana majetku
a životného prostredia.
¾ PamätaĢ na sebaochranu, poskytnutie prvej pomoci a vzájomnej pomoci v tiesni.
¾ RešpektovaĢ informácie poskytované prostredníctvom rozhlasu, televízie a miestneho rozhlasu.
¾ NerozširovaĢ poplašné a neoverené správy.
¾ NepodceĖovaĢ vzniknutú situáciu a zachovaĢ rozvahu.
¾ NetelefonovaĢ zbytoþne, aby ste poþas mimoriadnej situácie nepreĢažovali telefónnu sieĢ.
¾ PomáhaĢ ostatným, najmä starým, chorým a bezvládnym Đućom, postaraĢ sa o deti.
¾ DodržiavaĢ pokyny záchranných zložiek, pracovníkov civilnej ochrany, ćalších orgánov štátnej
správy a samosprávy.

II. POZNAġ ýO JE OHROZENIE, MIMORIADNA UDALOSġ A MIMORIADNA SITUÁCIA
x
x
x

Ohrozenie je obdobie, poþas ktorého sa predpokladá nebezpeþenstvo vzniku alebo rozšírenia
následkov mimoriadnej udalosti.
Mimoriadnou udalosĢou sa rozumie živelná pohroma, havária, katastrofa a teroristický útok, ktorá
ohrozuje život, zdravie, majetok alebo životné prostredie.
Mimoriadnou situáciou sa rozumie obdobie ohrozenia alebo obdobie pôsobenia následkov
mimoriadnej udalosti na život, zdravie alebo na majetok, ktorá je vyhlásená podĐa zákona NR SR þ.
42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateĐstva a poþas ktorej sú vykonávané opatrenia na
znižovanie rizík ohrozenia alebo postupy a þinnosti na odstránenie následkov mimoriadnej udalosti.

Mimoriadna situácia sa vyhlasuje a odvoláva prostredníctvom hromadných informaþných
prostriedkov a po jej vyhlásení sa organizujú a podĐa potreby vykonávajú najmä záchranné práce,
varovanie, evakuácia, núdzové ubytovanie a núdzové zásobovanie.
Právo vyhlásiĢ (odvolaĢ) mimoriadnu situáciu podĐa zákona NR SR þ. 42/1994 Z.z. o civilnej
ochrane obyvateĐstva majú: starosta obce (na území obce), prednosta obvodného úradu (na území
okresu) a prednosta obvodného úradu v sídle kraja (na území kraja).
Po vyhlásení mimoriadnej situácie majú oprávnené osoby (starosta obce, prednosta obvodného
úradu a prednosta obvodného úradu v sídle kraja) právo stanoviĢ režim života na danom území. Poþas
stanoveného režimu života sú obþania povinní: dodržiavaĢ pokyny vydané obcou, obvodným úradom
alebo obvodným úradom v sídle kraja, vykonávaĢ opatrenia na ochranu potravín, vody, zvierat a krmív,
plniĢ úlohy v jednotkách CO, vykonávaĢ þasovo obmedzené práce pre CO súvisiace s bezprostrednou
ochranou života, zdravia, majetku a životného prostredia, poskytnúĢ vecné prostriedky (napr. autobusy,
nákladné automobily, techniku), poskytnúĢ priestory a prostriedky na núdzové ubytovanie osobám,
ktoré boli mimoriadnou udalosĢou postihnuté.

III. POZNAġ AKO SA VYKONÁVA VAROVANIE OBYVATEďSTVA
Varovanie je vykonávané varovnými signálmi uskutoþĖovanými prostredníctvom sirén. Varovné signály
sú následne dopĎĖané hovorenou informáciou prostredníctvom hromadných informaþných prostriedkov.
Ak zaznie varovný signál:
x ҏnastáva mimoriadna situácia, ҏpodĐa tónu signálu a dĎžky jeho trvania zistite, pred þím vás varuje,
x ҏpoþúvajte následnú hovorenú informáciu vysielanú rozhlasom, televíziou alebo hlásením obecného
rozhlasu.

IV. POZNAġ VAROVNÉ SIGNÁLY
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VŠEOBECNÉ OHROZENIE Varovanie pri ohrození alebo pri vzniku mimoriadnej udalosti, ako aj pri
možnosti rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti (2 minútový kolísavý tón sirén)
OHROZENIE VODOU Varovanie pri ohrození niþivými úþinkami vody (6 minútový stály tón sirén)
KONIEC OHROZENIA Koniec ohrozenia alebo koniec pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti (2
min. stály tón sirén bez opakovania)

V. POZNAġ ýO ROBIġ V PRÍPADE ÚNIKU NEBEZPEýNEJ CHEMICKEJ LÁTKY
Nebezpeþné látky sú prírodné alebo syntetické látky, ktoré svojimi chemickými, fyzikálnymi,
toxikologickými alebo biologickými vlastnosĢami samostatne alebo v kombinácii môžu spôsobiĢ
ohrozenie života, zdravia alebo majetku. Všeobecne pod nebezpeþnými látkami rozumieme chemické,
rádioaktívne alebo biologické látky. Nebezpeþné chemické látky spôsobujú poškodenie centrálneho
nervového systému, dýchacích orgánov, zažívacieho traktu, poškodenie kože, alebo narušujú
metabolizmus postihnutého.
Keć zaznie varovný signál sirény pri pobyte v budove:
¾
zostaĖte vo vnútri, prípadne sa ukryte v úkryte (ak je dostupný),
¾
vytvorte izolovaný uzavretý priestor - uzavrite a utesnite okná, dvere, vypnite klimatizáciu,
¾
pripravte si improvizovanú ochranu dýchacích ciest, oþí a odkrytých þastí tela,
¾
zapnite rozhlas, televíziu a sledujte vysielanie, ҏriaćte sa podĐa vysielaných pokynov, nepodceĖujte
riziko,
¾
budovu opustite len na pokyn.
V prípade, ak musíte rýchlo opustiĢ budovu, vykonajte nasledovné opatrenia:
¾
zoberte si so sebou najnutnejšie veci (doklady, cenné veci, lieky a pod.), ҏuzamknite byt,
¾
dodržujte pokyny osôb a príslušných orgánov, ktoré zabezpeþujú evakuáciu,
¾
použite prostriedky improvizovanej ochrany dýchacích ciest a povrchu tela,
¾
priestor opúšĢajte najkratšou cestou, podĐa možností kolmo na smer vetra,
¾
vždy zachovávajte rozvahu!
Keć zaznie varovný signál sirény pri pobyte mimo budovu:
¾
zachovajte rozvahu, zorientujte sa podĐa situácie a rozhodnite sa pre opustenie priestoru
ohrozeného nebezpeþnou chemickou látkou,
¾
vaše rozhodnutie je závislé od smeru vetra šíriaceho nebezpeþnú látku zo zdroja úniku a vašej
polohy, ak sa nachádzate v smere vetra a ste v þasovej tiesni, okamžite vyhĐadajte ukrytie v
budovách a postupujte ako pri pobyte v budove.

VI. POZNAġ ýO ROBIġ V OBLASTI OHROZENEJ VODOU, POVODĕAMI ALEBO
ZÁPLAVAMI
Poþas povodní sa vykonávajú þinnosti podĐa plánu ochrany obyvateĐstva, a to najmä: vþasné varovanie
a vyrozumenie obyvateĐstva ohrozeného povodĖou alebo záplavou, evakuácia, poskytovanie
núdzového zásobovania a núdzového ubytovania, poskytovanie zdravotníckej pomoci, uzatvorenie
a ochrana ohrozeného územia, odpojenie poškodených rozvodných sietí energií, uvoĐĖovanie
zahataných vodných tokov, ochrana postihnutých osôb a nasadených síl a prostriedkov. Následne sa
vykonávajú obnovovacie a bezpeþnostné práce: þistenie komunikácií a studní, likvidácia uhynutých
zvierat, použitie postreku proti obĢažujúcemu hmyzu, v prípade potreby oþkovanie zasahujúcich osôb
a obyvateĐstva.
Priebeh záchranných prác riadia: podnikateĐ v priestoroch ktoré vlastní alebo užíva, starosta obce,
prednosta obvodného úradu a prednosta obvodného úradu v sídle kraja.
V þase nebezpeþenstva vzniku povodne a poþas nej je predmetom povodĖových zabezpeþovacích
prác najmä - ochrana hrádzí proti vlnobitiu, priesakom, erozívnym vplyvom a proti preliatiu koruny
hrádze alebo toku - v þase povodne sa na ochranu používajú fólie, geotextílie, dosky, vhodné
a osvedþené sú vrecia plnené pieskom. Ak to okolnosti dovoĐujú, je možné hrádzu alebo vodný tok
pred preliatím ochrániĢ zvýšením dodatoþným násypom, ktorý však musí byĢ z vhodného materiálu,
zhutnený a chránený proti rozplaveniu, napr. fóliou. Na namáhaný svah hrádze je najlepšie použiĢ fóliu,
ktorá sa na tento úþel uchytí kolíkmi a priĢaží vrecami naplnenými pieskom. Dôležitým opatrením je aj
budovanie druhotných ochranných povodĖových línií. Ćalším dôležitým opatrením je aj odstraĖovanie
prekážok znemožĖujúcich plynulý odtok vôd.
ObzvlášĢ zložitým a nároþným opatrením je odvádzanie vôd zo zaplaveného bezodtokového
územia, z ktorého voda nie je schopná gravitaþne odtiecĢ, a preto sa musia vykonaĢ opatrenia na jej
odvedenie.
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Z hĐadiska možných zabezpeþovacích povodĖových prác je potrebné v objektoch zasiahnutých
povodĖou zabezpeþiĢ odpojenie objektu od všetkých energií.
Dôležitá je aj ochrana koryta a brehu vodného toku. VeĐmi nepriaznivý vplyv na stabilitu brehu
vodného toku majú nepovolené zásahy za úþelom budovania odberov vody alebo nevhodných
spôsobov vyústení do toku.
Zásady správania sa pred ohrozením povodĖami a záplavami : vytypujte si bezpeþné miesto, ktoré
nebude zaplavené vodou, hodnotné veci zo suterénov, prízemných priestorov a garáží umiestnite do
vyššieho poschodia, pripravte si vrecia s pieskom na utesnenie nízko položených dverí a okien,
pripravte si trvanlivé potraviny a pitnú vodu, pripravte sa na evakuáciu, ak ste vlastníkom osobného
automobilu, pripravte ho na použitie, upevnite veci, ktoré by mohla odniesĢ voda, odpojte obydlie od
energií.
Zásady správania sa v období povodní a záplav:
x opustite ohrozený priestor, netelefonujte, len v prípade tiesĖového volania,
x v prípade vyhlásenia evakuácie dodržujte zásady pre opustenie ohrozeného priestoru a rešpektujte
pokyny þlenov evakuaþnej komisie,
x v prípade þasovej tiesne sa okamžite presuĖte na vytypované miesto, ktoré nebude zaplavené
vodou,
x nešírte paniku a nerozširujte neoverené správy.
Zásady správania sa po povodniach a záplavách:
x nechajte si skontrolovaĢ stav obydlia – statická narušenosĢ, obývateĐnosĢ, rozvody energií,
x zabezpeþte likvidáciu uhynutých zvierat, poškodených potravín a poĐnohospodárskych plodín,
x kontaktujte príslušné poisĢovne ohĐadom náhrady vzniknutej škody.

VII. POZNAġ INFORMAýNÉ MIESTA, NA KTORÉ SA MOŽETE OBRÁTIġ V PRÍPADE
VZNIKU MIMORIADNEJ UDALOSTI
ҏ

x ZamestnávateĐ/ҏObecný úrad/ҏObvodný úrad, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia/ҏObvodný
úrad v sídle kraja, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia - koordinaþné
x stredisko integrovaného záchranného systému – linka tiesĖového volania 112

VIII. POZNAġ TELEFÓNNE ýÍSLA TIESĕOVÉHO VOLANIA A DÔLEŽITÉ TELEFÓNNE
ýÍSLA
V prípade požiaru, dopravnej nehody, ohrozenia následkom živelných pohrôm a iných mimoriadnych
udalostí volajte:
1. Integrovaný záchranný systém
112 - linka tiesĖového volania
2. Záchranná zdravotná služba
155
3. Hasiþský a záchranný zbor
150
4. Policajný zbor SR
158
5. Mestská polícia
159
6. Horská záchranná služba
18300
7. Letecká záchranná služba
18155
8. Linka záchrany
0850 111 313
9. Toxikologické informaþné centrum
02 5477 4166
11. Jefta SOS Truck Slovakia
18900 - odĢahová služba nákladných vozidiel
Ak vyžadujete pomoc v tiesni alebo pri oznamovaní správy o mimoriadnej udalosti uvećte:
¾
svoje meno a þíslo telefónu, z ktorého telefonujete,
¾
druh udalosti (požiar, dopravná nehoda, povodeĖ, trestný þin a pod.),
¾
rozsah udalosti (požiar domu, bytu, lesa, ohrozenie života osôb, zaplavenie cesty, poĐa, obce),
¾
miesto udalosti; ak je sĢažený prístup, uvećte spôsob prístupu, smer, odkiaĐ je možné miesto
udalosti dosiahnuĢ a druh prístupovej cesty (súkromná
Pánska krajþírka
cesta, poĐná cesta a pod.),
¾
odpovedajte aj na otázky operátora preberajúceho
(dôchodkyĖa) zoberie na
váš hovor,
opravu a úpravu odevy.
¾
po ukonþení hovoru poþkajte na spätné volanie
Kontakt: 44 872 714
operátora príslušnej záchrannej služby.
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Zdravie z mliekomatu
V prvom týždni novembra t. r. bol zahájený
skúšobný predaj kvalitného surového mlieka
z mliekomatu
umiestneného
za
oplotením
Matiþného domu. Všetci, ktorí majú radi mlieko
a podomácky pripravené mlieþne výrobky sa
novinke úprimne potešili! Za úspešnú realizáciu
nápadu treba poćakovaĢ nášmu poslancovi OZ p.
Ing. Ivanovi
Schreinerovi,
ktorý
prišiel
s iniciatívnym návrhom a s podporou obce
a dodávateĐa mlieka ho i zrealizoval v priebehu
niekoĐkých týždĖov. Poćakovanie patrí aj Ing.
Lubošovi Rummelovi za nezištné vybudovanie
prístrešku na mliekomat vrátane elektrického
pripojenia, ako aj pracovníkom OcU Otovi Chudému,
Štefanovi Fašungovi, Silvii BaĢovej, Mgr. Aline
Voltemarovej a ostatným za pomoc pri realizácii tohto
projektu. DodávateĐom mlieka je Voderacké
poĐnohospodárske družstvo zastúpené Ing. Zelenským.
O tom, že kvalita nášho zdravia je vo veĐkej miere
závislá od stravy netreba polemizovaĢ. Nuž a kvalitné
surové mlieko s tukom nad 3,8 %, bielkovinami nad
3,6% a so zachovanými enzýmami a aminokyselinami
nám v tom urþite môže pomôcĢ. Mlieko v mliekomate
je v kvalite ako bolo vydojené v PD Voderady, odkiaĐ
ho už riadne odvetrané a vychladené pravidelne a podĐa
potreby dopĎĖajú. Pretože dojnice sú v PD Voderady
pod prísnym veterinárnym dohĐadom a mlieko je hneć
po vydojení riadne ošetrené, jeho bakteriologické
zneþistenie je takmer nulové, a preto je vhodné aj na
priamu konzumáciu, hoci dodávateĐ preventívne
doporuþuje jeho tepelné spracovanie prevarením.
Výživová hodnota mlieka je tak ćaleko vyššia ako má
mlieko pasterizované (kedysi „sáþkové“ mlieko) alebo
„krabicové“
mlieko
sterilizované.
Z takéhoto
kvalitného surového mlieka sa gazdinkám urþite podarí
urobiĢ husté a chutné kyslé mlieko (po ivansky
„serdík“), plnotuþný tvaroh, kefír, jogurty, rôzne

mlieþne polievky, omáþky a koláþe. Pri väþšom
množstve mlieka si budete môcĢ pozberaĢ i smotánku
tak, ako to bolo kedysi pred päĢdesiatimi rokmi
zvykom na gazdovstve s kravkami. OpäĢ sa budeme
môcĢ vrátiĢ k receptom našich babiþiek, k mnohým
zdravým a chutným jedlám!
Pre tých, ktorí majú narušenú žalúdoþnú alebo
þrevnú mikroflóru a konzumácia surového mlieka
(laktózy) by im mohla urobiĢ zažívací problém,
doporuþujeme mlieko prevariĢ a konzumovaĢ ho
formou rôznych kyslomlieþnych výrobkov, ktoré sú
rovnako zdravé a Đahšie stráviteĐné.
Cena 1 litra mlieka z mliekomatu je 60 centov
(treba si doniesĢ drobné mince, lebo automat z vyššej
sumy drobné naspäĢ nevydáva!). Po vhodení
príslušného obnosu vám mliekomat naþapuje do
prinesenej nádoby (najlepšie do þistej PET fĐaše od
minerálky) toĐko mlieka, ako ste si predplatili. Ak
nemáte vhodnú plastovú fĐašu so sebou, v susednej
vinotéke si ju môžete kúpiĢ. V ponuke tu budú maĢ aj
syridlo, þistú jogurtovú þi kefírovú kultúru a i. Zostáva
nám už len dúfaĢ, že sa do budúcnosti nenájdu takí
hlupáci, ktorí by chceli mliekomat zámerne poškodiĢ,
a tak nás pripraviĢ o vítaný zdroj nášho zdravia.
Fero Hässler

SúĢaž v „krájaní slížú“

Tradícia súĢaživosti i vzdelávania ivanskych žien
v zdravom varení, peþení a kultúry stolovania nie
je nová, ale má už za sebou od 50-tych rokov
minulého storoþia veĐa pekných, pouþných
a veselých podujatí, pripravovaných miestnou
organizáciou žien, þi to bola Živena, Zväz žien
Slovenska, alebo terajšou organizáciou Úniou žien
Slovenska. Svedectvo kroník týchto organizácií
o ich aktivitách je bohaté. V ostatných rokoch
ženy zo ZO Únie žien Slovenska v obci a
hlavne jej neúnavná organizátorka a predsedníþka
p. Justína Slivonová organizuje súĢaže v krájaní
slížov. Do súĢaže a na program, ktorý je s tým
spojený, sa prihlasujú ženy aj z okolia. O súĢaži
nám pani Justína napísala:
Tehoroþný 13. roþník v súĢaži krájaní slížú prinésel
šĢastí. Preþo? No prvý krát sa na tejto súĢaži zúþastnila
aj predsedníþka celej Únie žien Slovenska pani Irena
Belohorská. Po druhé zúþastnil sa súĢaže po prvý krát

aj muž, a to s velkú odvahu – Rudko Roller, ktorý ma
potešil a možná do budúcĖa dá odvahu príst na našú
súĢaž aj dalším mužom, né len jeden. Privítame ich
s radosĢou. Po treté pribudla nám nová súĢažiaca pani
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Mária Múþková. Celkove nás teda súĢažilo 9 a medzi
nimi nechýbala ani malá Lenka Krasnohorská (8 r.),
kerá pomáhala maminke. SúĢažiaci dostali vecné
odmeny, keré boli darované od „sponzorov“. Za
hodnotné dary dakujem a súĢažiace sa darom potešili.
Kultúrny program nám poskytli mažoretky,
s prednesením prózy nás potešila pani Betka

Kadnárová, a naposledy pri podávaní fizulovej polévky
a osypaných slížú s makem alebo s krupicú vyhrávala
naším prítomným ivanská dychovka.
Na konci sem skoro zabudla dat kyticu pre našu
starostku, ako i pre predsedníþku p. Belohorskú.
Justína Slivonová, predsedníþka ZO ÚŽS v Ivanke

Ivanþania ako ich nepoznáme

V októbri pri príležitosti Mesiaca úcty k
Bola to ušĐachtilá myšlienka našej Historickej spoloþnosti, ale
starším pripravila Historická spoloþnosĢ
verím
Ģažká i zodpovedná.
Ivanky výstavu ocenení našich starších
Veru
tak, myslím, že mĖa poznajú Ivanþania od roku 1967, že
spoluobþanov, ktorá bola venovaná ich
som
pracovala
vo Zväze žien Slovenska, už od vtedy som bola
úspechom
v
pracovnom
živote,
aktívna
a
navrhovala
som rôzne podujatia, ktoré sa mi darili
spoloþenskej, športovej, þi inej záujmovej
a
spolu
s
þlenkami
sme
boli vždy úspešné v okrese Bratislavaþinnosti. Na výstave v Informaþnom
vidiek.
ýo
sa
prejavilo
od
Ústredného zväzu žien Slovenska. Za
centre sme si mohli prezrieĢ diplomy,
vytváranie
rôznych
aktivít
som dostala postupne osobné
medaily, pamätné listy, osvedþenia, þi iné
vyznamenávania.
rôzne ocenenia a spoznaĢ tak bližšie
Verte, a v tom þase, teda „za socializmu“, boli mi kladené
obþanov, susedov, þi len jednoducho
polená
pod nohy, ako sa to hovorí po ivansky. Dve súdružky,
známych, ktorých síce poznáme už roky,
nebudem
ich menovaĢ, tiež chodili prednášaĢ rôzne informácie na
no mnohí ani nevieme k akým úspechom
ÚV
ZŽS.
sa Đudia, ktorí žijú v našej blízkosti, a
Ale teraz som sklamaná pri výstave vyznamenaných našou
ktorých denne stretávame dopracovali. Aj
Historickou
spoloþnosĢou Ivanky, že tiež moje vyznamenania
touto cestou sme si mohli doplniĢ obraz o
nevystavili
všetky,
a to ešte k tomu, že keć boli udelené „medaily“,
živote Ivanþanov, ich postoj k práci, k
tak
musia
byĢ
vystavené
od zaþiatku: bronzová, strieborná
okoliu, k záĐubám, športu...
a
nakoniec
zlatá.
Boli
doložené
až pri mojej nespokojnosti, že kde
Medzi tých, ktorí dosiahli ocenenie
sú
tie
dve.
Bolo
odpovedané,
že
sa tam nezmestili. A potom sa aj
svojich najvyšších úspechov, patria Mgr.
zmestili.
Peter Bartok, doc. Ing. Alojz Blahutiak,
Možná je to i z toho dôvodu, že v tejto komisie pracujú nie starí
DrSc., Ing. Emil Droba, Valéria Gažíková,
ivanþania,
ale len prisĢahovaní. Týmto ich neospravedlĖujem, lebo
doc. Ing. Ladislav Herbanský st., CSc.,
už
žijú
v
našej
obci. Po roku 1990 by mali sledovaĢ, ktorá
Ing. Imrich Horváth, František Horváth,
organizácia
pracuje.
Verte, že tie finanþné prostriedky, ktoré
PaedDr. Mgr. OĐga Horváthová, Ing.
dostávame
od
obci,
že
80% ich vložíme na rôzne akcie v roku pre
Miroslav Kubiš, Ing. Roman Minárik,
našich
obyvateĐov.
Justína
Slivonová, predsedníþka ZO ÚŽS
RNDr. Jana Mináriková, Milan Považan,
Mária Rucelová, Justína Slivonová, doc.
Ing. Július Studnický, CSc, Ing. Ján Šauliþ, CSc., Mesiaca úcty k starším v Matiþnom dome. Tam
František Šotník, Mgr. Jozef Vallo, Anna Vitálošová, prítomných svojim vystúpením potešili mažoretky,
Helena Vlachová, Ing. Teodor Žatko.
gitaristi zo ZUŠ, zaspieval pán Žatko a báseĖ
Výstavu 10. októbra otvorila starostka obce RSDr. predniesla pani Kadnárová. P. starostka vyjadrila
Magdaléna Holcingerová a na záver v príhovore pán prítomným vćaku za ich život a prácu a na záver každý
Herbanský poćakoval v mene všetkých zúþastnených dôchodca dostal kvietok.
za usporiadanie tohto podujatia, ktoré následne S. BaĢová, A. Voltemarová
pokraþovalo kultúrnym programom venovaným oslave

Slávnostná spomienka na 130. výroþie narodenia gen. Dr. M. R. Štefánika
Miestny odbor Matice slovenskej v Ivanke pri
Dunaji
si
130.
výroþie
narodenia
Gen. Dr. M. R. Štefánika pripomenul 25. septembra
2010 slávnostným programom, ktorý sa uskutoþnil
v Matiþnom dome. Naším cieĐom bolo vzdaĢ úctu
a sprítomniĢ si génia tejto výnimoþnej osobnosti, ktorá
je nerozluþne spätá s našou obcou.
Predsedníþka MO MS privítala úþastníkov krátkym
príhovorom a predstavila hostí. Pani Eva Kristinová
slávnostný program otvorila básĖou Štefana
Krþméryho Milan Rastislav Štefánik. Univ. prof. Milan
S. Ćurica predniesol prednášku na tému: Štefánik
z politologického hĐadiska, v ktorej s rozhĐadenosĢou
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a múdrosĢou jemu vlastnou poukázal na Štefánikovu
štátnickú þinnosĢ. Mgr. Michal KšiĖan z Historického
ústavu SAV vo svojej prednáške Vývoj Štefánikovho
svetonázoru zase priblížil osobnosĢ Štefánika v jeho
osobnostnom a ideovom dozrievaní. Pani Eva
Kristinová umelecky dotvorila slávnostný charakter
celej spomienky výberom z poézie Majstra Rúfusa.
DôstojnosĢ a výnimoþnosĢ slávnostného programu
svojím majstrovským umením znásobili pedagógovia
Základnej umeleckej školy v Ivanke pri Dunaji: B.

Rybárová a B. Štorcelová pôsobivým husĐovým duom
(Tellemann: Sonáta), I. Denko krásnou gitarovou
Romancou, K. Lorenþíková na flaute a J. Lauko na
klavíri Piazzollovou Ave Mariou chytili za srdce
všetkých prítomných. Bol to nevšedný umelecký
zážitok.
Položením
kytíc
k buste
M.R.Štefánika
a hymnickou piesĖou Kto za pravdu horí úþastníci
spomienkovú slávnosĢ ukonþili.
za MO MS J. Blublová, predsedníþka

Zo záhradkárskych aktívov v septembri, októbri a novembri

JeseĖ, þas zberu a hodnotenia pestovateĐských
úspechov záhradkára sa pretavil do usporiadania
spoloþnej „Výstavy záujmových organizácií obce“
v dĖoch 1. – 2. 10. 2010 v priestoroch
Spojenej školy. Príprave výstavy sme
venovali septembrový aktív (14.9.), na
ktorom nám o. i. pán profesor I.
Hriþovský pripomenul práce, ktoré je
treba aktuálne vykonaĢ na našich záhradkách. Aj keć
tohoroþná úroda bola veĐmi negatívne poznaþená zlým
poþasím, predsa sa našlo dosĢ výstavných exponátov
ovocia, zeleniny a kvetov, aby bola výstava pouþná
i pekne naaranžovaná.
Na októbrovom aktíve (12.10.) sme zhodnotili
výstavu, za exponáty a súvisiace aktivity predseda SZZ

odovzdal diplomy a vypoþuli sme si zaujímavú
prednášku pána Pieša o málo známych citrusových
a iných exotických plodinách, ktoré on v skleníku
i voĐne pestuje. Naša záujmová organizácia sa
podujala aj na spoloþný nákup ovocných
stromkov z Veselého na deĖ 16.10.2010.
Na deĖ 23.10. sme pre þlenov SZZ
a obþanov Ivanky zorganizovali aranžérsky deĖ
s témou výzdoby hrobového miesta na cintoríne.
Pretože þas Vianoc sa blíži, na deĖ 11.12.2010
pripravujeme aranžérsky deĖ s témou „vianoþná
výzdoba“. Príćte a dajte sa inšpirovaĢ i vy krásou
prírody! Ing. Fero Hässler, SZZ

Vćaka, Majstre!
DĖa 29. októbra 2010 uplynulo 195 rokov od narodenia
jazykovedca, politika, publicistu, básnika, mysliteĐa
európskeho rozmeru, kodifikátora spisovnej slovenþiny
ďudovíta Štúra.
Miestny odbor Matice slovenskej si toto výroþie
pripomenul spomienkovou slávnosĢou, ktorá sa najskôr
uskutoþnila pri pamätníku stretnutia ď. Štúra s M.
Obrenoviþom v ivanskom kaštieli a pokraþovala v IC
besedou
s básnikom
a prekladateĐom
Jozefom
Mihalkoviþom.
Majster Mihalkoviþ patrí do
skupiny básnikov, ktorá vstúpila
do slovenskej literatúry v 60.
rokoch 20. storoþia pod názvom
Trnavská skupina a literárna
kritika ju oznaþila termínom
konkretisti. Konkretisti v poézii
považovali
za
prvoradú
zmyslovú
konkrétnosĢ,
obraznosĢ, kreatívnosĢ, teda
zmyslové vnímania sveta –
senzualizmus, silný dôraz kládli
na jazyk, využívali slovné hry
(kalambúry), viazaný i voĐný
verš, rozliþné strofické usporiadanie veršov.
Majster Mihalkoviþ bol prvým riaditeĐom Múzea
ďudovíta Štúra v Modre, po Ėom tento post zastávala
Dr. OĐga Pavúková. Vo svojom príhovore majster
Mihalkoviþ porozprával o vzĢahu k Štúrovi, o tom, že
Štúra ešte stále poznáme len málo a ešte stále
nedokážeme dostatoþne oceniĢ veĐkosĢ jeho osobnosti.

Štúr je jazykovedec, ktorého jazykovedné dielo
dosiahlo európske rozmery. Jeho Nauka reþi slovenskej
je komplexný opis vtedajšieho jazykového systému
slovenþiny, v ktorom sa odzrkadĐuje Štúrovo dôkladné
jazykovedné vzdelanie i poznanie jazykovedných prác
jeho predchodcu Antona Bernoláka.
Nedocenená a málo poznaná je Štúrova politická
þinnosĢ a európsky rozmer jeho náhĐadov na
postavenie národov a sociálne práva Đudu.
Štúr bol charizmatickou osobnosĢou, ktorá
dokázala
nadchnúĢ
pre svoje myšlienky
a ciele jednu celú
generáciu
mladých
Đudí
ochotných
obetovaĢ životy za
svoje ideály. A to je
práve to, þo, podĐa
Majstra Mihalkoviþa,
dnešnej
generácii
mladých Đudí chýba:
schopnosĢ zapáliĢ sa
za ideály a ochotu
vynaložiĢ námahu na
ich dosiahnutie. Mladí musia zistiĢ, že najviac si
vážime to, na þo musíme vynaložiĢ najviac námahy.
Láskavé,
múdre
a pokorné
slová
Jozefa
Mihalkoviþa vytvorili neobyþajnú atmosféru dôvery,
úcty a pokoja.
V závereþnej fáze stretnutia Dr. OĐga Pavúková
predstavila poslednú knihu Majstra Mihalkoviþa
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Listové tajomstvá, ktorú mali úþastníci možnosĢ
zakúpiĢ si. Je to výber z básnikových veršov, snov,
interview, portrétov známych osobností slovenského
a kultúrneho života. Nakoniec sa uskutoþnila
autogramiáda.
Bodkou za touto peknou spomienkovou slávnosĢou
bolo zablahoželanie Majstrovi Mihalkoviþovi k jeho

uplynulému životnému jubileu – 75 rokov – a úprimné
poćakovanie za to, že vytvoril atmosféru naplnenú
radosĢou, pohodou a tichým súzvukom spriaznených
duší. Vćaka, Majstre.

PaedDr. J. Blublová, predsedníþka MO MS

DobrovoĐnícky maratón aj v Ivanke
„DobrovoĐníctvo berieme ako životný štýl a postoj“

247 odpracovaných hodín v priebehu 4 dní, 31
mladých Đudí vo veku od 8 do 30 rokov – to sú len
niektoré z þísel, ktoré sprevádzali projekt „72 hodín bez
kompromisu“ v Ivanke pri Dunaji.
„72 hodín“ je celoslovenské podujatie organizované
Radou mládeže Slovenska v spolupráci s Domkou,
v rámci ktorého sa deti a mladí poþas víkendu 7.-10.
októbra 2010 snažili skvalitniĢ prostredie, v ktorom
žijú.
Ivanská Domka v takomto projekte nemohla
chýbaĢ, a tak sme pre mladých v obci pripravili
niekoĐkodenný bohatý program dobrovoĐníckej
þinnosti, otvorený pre každého kto sa chcel zapojiĢ.
Vo štvrtok (7.10.) sa deväĢ talentovaných
domkárov zišlo v Dennom penzióne, aby spríjemnili
svojim programom plným spevu, hudby a umeleckého
prednesu popoludnie ivanským dôchodcom. Špeciálne
pre túto príležitosĢ si hudobníci a speváci nacviþili aj
staré ivanské Đudovky, za ktoré zožali u publika veĐký
potlesk.
Podobné vystúpenie sme predviedli v silnejšom
zastúpení aj v nedeĐu (10.10.) v jezuitskom senioráte,
kde sme svojou návštevou potešili nie len zdravých, ale
i Ģažko chorých kĖazov pripútaných na lôžko.
Hlavný program víkendu bol však naplánovaný na
celú sobotu (9.10.). Po spoloþnom úvodnom programe
na Námestí sv. Rozálie, vyzbrojení motykami, rýĐmi,
krompáþmi a lopatami, sme sa rozdelili na dve skupiny.
Prvá skupina ostala na námestí, kde doobeda þistila
fontánu a trhala burinu. Po výdatnom obede nasledoval
presun na Hviezdoslavovu ulicu, kde sme sa pustili do
maĐovania plota materskej školy. ýasĢ z nás potom
prešla do cirkevnej materskej školy na nám. Padlých
hrdinov a pomáhala v záhrade s oberaním jabĎk
a rýĐovaním skleníka.
Druhá skupina sa hneć ráno vybrala na Mohylu
M.R. Štefánika. Po krátkej inštruktáži od p. Škulavíka
z Historickej spoloþnosti Ivanky, ktorá nám ponúkla
priestor na realizáciu v projekte revitalizácie Mohyly,
sme zaþali kopaĢ 28 jám urþených na výsadbu nových
líp. I keć neskoro popoludní, prácu sa nám napokon
podarilo dokonþiĢ.
Napriek tomu, že niektorí z nás na ćalší deĖ
nevedeli vstaĢ z postele, všetci sme mali pocit dobre
vykonanej práce a radosĢ z toho, že sa nám podarilo
spraviĢ nieþo dobré, nieþo, þo poslúži nielen nám, ale aj
iným obyvateĐom Ivanky.
Táto akcia sa stretla s veĐkým ohlasom u mladých,
ktorí by podobné aktivity privítali aj viackrát do roka.
Mnohým z nich sme položili otázku, preþo je pre nich

dobrovoĐníctvo dôležité a þo im dáva. Tu sú niektoré
z odpovedí:
„Je to nieþo, þo nerobíme každý deĖ, máme
možnosĢ angažovaĢ sa a urobiĢ nieþo pre naše okolie.

Spoloþná práca nás tiež uþí komunikovaĢ a pracovaĢ
v kolektíve.“
„Spoznávame nových Đudí, pri práci sa dokážeme
zabávaĢ a zároveĖ po sebe zanechaĢ nieþo, o þom si
aj po dlhšom þase môžeme povedaĢ „Toto som spravil
ja!“
Video z tejto akcie si môžete pozrieĢ na
http://www.vimeo.com/15704108, fotografie nájdete na
www.domka.ivanka.sk a na stránke
www.ivankapridunaji.sk.
Ćakujeme þlenom HSI a obci za poskytnutie
priestoru na realizáciu a materiálneho zabezpeþenia
akcie, p. ŠvaĖovi za výborný obed, p. Blublovi za
za
zhotovenie
videa
a Matúšovi
Hôrþikovi
fotografovanie..
Lucia Mešková, DOMKA
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Ivanská minifutbalová liga
po jesennej þasti

Luknárova Ivanka

Na zaþiatku bol záujem pripraviĢ najmä pre
neregistrovaných futbalistov z Ivanky dlhodobejšiu futbalovú
súĢaž na minihrisku s umelým povrchom na ZŠ. Skôr než sa
zaþalo hraĢ, spolu 11 tímov dalo dokopy 220 €, minulo sa
zatiaĐ 80 € (kúpili sa za to dve futbalové lopty, šesĢ
rozlišovacích dresov, dve píšĢalky).
Medzi aktérmi futbalových zápolení sú nakoniec nielen
neregistrovaní, ale aj niekoĐko registrovaných hráþov. Tí nám
þasto konkrétne ukazujú, že aj vo futbale þasto platí, že
v jednoduchosti je krása.
Vo volebnú sobotu sa podarilo odohraĢ posledné 11.
jesenné kolo, spolu sa na jeseĖ zohralo 50 zápasov.
Vystriedalo sa v nich viac ako 150 aktérov od 11 až do 48
rokov. Suverénnym víĢazom, bez straty bodu sa stalo mužstvo
SNOCLAF. Že ho nepoznáte, že Vám niþ nehovorí? Ak si
toto slovo napíšete odzadu dostanete FALCONS, a to je už
názov mužstva, ktoré v posledných rokoch patrí k najlepším
na ivanskom hodovom turnaji.
Najúspešnejším strelcom jesennej þasti je ď. Kostolanský
z mužstva AC PAC s 53 gólmi. (bývalý hráþ prvoligovej
MŠK Žiliny z rokov 1997 až 2000).
Viac informácií o súĢaži nájdete na www.ifm.xf.cz.
Po odohratí posledného jesenného kola bude þas na
zhodnotenie, þo bolo dobré, þo treba na organizácii do
budúcna zlepšiĢ. PokiaĐ ide o hraciu plochu bolo by vhodné
zvýšiĢ oplotenie ihriska sieĢami za bránou a nieþo, aby lopta
nelietala von vymyslieĢ aj po boþných stranách. ZaþaĢ by sa
mohlo s tým, že peniaze ktoré obec zinkasuje za prenájom
plochy miniihriska by aj tu mali zostaĢ, byĢ použité (pri
oprave potrhaných sietí þi dolámaných konštrukcií bránok).
Je vysoko pravdepodobné, že ivanskí skalní futbaloví
zanietenci nevydržia dlhú zimnú prestávku bez futbalu a poþas
sviatoþných decembrových dní sa stretnú na vianoþnom þi
-letnovoroþnom turnaji.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
8.
9.
10.
11.

SNOCLAF
AC PAC
T H CREW
HRUŠKA
PENTAGON UNITED

10
10
10
10
10
GO POWER RANGERS 10
THE GUNNERS
10
FK PROTOTYP
10
DREAM TEAM
10
FC PATRIOT
10
ŠAMPIĕÓNY
10

10
8
7
7
6
5
4
4
2
1
0

0 0
0 2
0 3
0 3
1 3
0 5
0 6
0 6
0 8
1 8
0 10

30
24
21
21
19
15
12
12
6
4
0

135:41
130:67
111:70
96:72
99:101
87: 90
88: 93
54: 80
77: 90
54:133
35:129

13

(pokraþujeme v uverejĖovaní ukážok
ocenených prác)

Jar
Na jar sa prebúdzajú stromy,
a prestávajú kúriĢ domy.
V lese nájdeš snežienky,
ale sú ešte v snehu po þlenky.
Jar už všade pekne vonia,
možno už aj zvonþeky zazvonia.
Jar už prišla je to tak,
priletela ako vták.
Púpava má žltý kvet,
a krášli s ním celý svet.
Na slnieþku usmieva sa,
kde sa vzala toĐká krása?
Dievþatá z nich vence pletú,
že už sa jar ukazuje svetu.
Vo váze máme zlatý dážć,
VeĐká noc sa blíži zas.
3. miesto, Miriam Jakubíková,
4.B ZŠ Ivanka pri Dunaji

BáseĖ
Starý básnik dnes nemá svoj deĖ,
celý þas sedí za stolom len.
Stále nieþo píše, nieþo škrtá.
Nikto nevie þo mu v hlave vĚta.
Básnik je už chorý, starý,
písaĢ sa mu žiaĐ nedarí.
Staroba je vážna vec,
pozná ju každý starec.
Već þas neoklame ani on.
Z najlepšej kondície je už von.
No zrazu sa dostal do ríše fantázie,
kde sa dostane za minútu do Ázie.
Prišiel do malinkej chalúpky,
domu þarodejnice Bubky.
Bubka robí þári-mári
a tráva rastie na konári.
Pozrie sa do veĐmi múdrych kníh,
aké by vám vyrazili dych.
Nájde tam elixír mladosti,
to vám teda bolo radosti.
Zo starého mladý je,
len þo sa ho napije.
Viem, že je to staré klišé,
mladému sa Đahšie píše.
A skôr ako na krajinu padol sen,
ujo básnik napísal novú báseĖ.
4. miesto, Jaroslava Kokavcová,
7.B ZŠ Ivanka pri Dunaji
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Ivanská zaujímavosĢ z futbalového
zápasu Slovensko - Írsko
Futbaloví fanúšikovia z Ivanky pri Dunaji vyrazili 12.
októbra do Žiliny na kvalifikaþný futbalový zápas
Slovensko - Írsko 1:1 o postup na futbalové EURO
2012. Bolo ich vidieĢ v hĐadisku za bránkou a mohli
zblízka vidieĢ ako Ján Mucha chytil penaltu írskemu
kapitánovi Robbie Keanovi. Fotografia zachytáva
kapitána slovenskej reprezentácie Mareka Hamšíka, za
ním v hĐadisku sa nachádza slovenská štátna vlajka s
nápisom Ivanka pri Dunaji, ktorú tam pripevnili
ivanskí fanúšikovia v hĐadisku.
text a foto: Mgr. Rastislav Blaško

Okienko zdravia

Milí
priatelia,
priblížila sa k nám
pani Zima a s Ėou prichádzajúce Vianoþné sviatky.
Patrí k nim i všetkým dobre známa rastlinka imelo.
Táto bylina zohrávala už od nepamäti významnú úlohu.
Už v dobách starých Slovanov verili v jej zázraþnú moc
a používali ju aj ako lieþivý prostriedok. Najväþšiu
lieþebnú moc má práve v období zimného slnovratu,
teda Vianoc. Postupom þasu vedci zistili, že obsahuje
úþinné látky pôsobiace na artrózu, zápal stavcov, zápal
nervov, znižuje krvný tlak, a dokonca boli
zaznamenané aj prípady, keć sa zastavil rast tumoru. V
domácej medicíne má na tieto choroby veĐmi malú
úþinnosĢ, nakoĐko úþinné látky v sušených listoch sú
vo veĐmi malých koncentráciách, a preto sa
odporúþa v týchto prípadoch ho užívaĢ v
koncentrovaných výĢažkoch v lekárskych
preparátoch alebo vnútrožilnou aplikáciou.
Je možné ho však využiĢ v prírodnej
medicíne. NakoĐko má veĐmi dobrý vplyv na
látkovú výmenu odporúþa sa suché lístky podrviĢ v
kávovom mlynþeku na prášok. Jednu zarovnanú
kávovú lyžiþku zamiešaĢ do 1/2 dcl bieleho vína a
užívaĢ 3x denne aspoĖ pol hodiny pred jedlom. Z
vetviþiek je nutné odstrániĢ biele jedovaté plody. V
„Herbári lieþivých rastlín „sa uvádza, že imelo nielen
znižuje krvný tlak, ale má i moþopudné úþinky, tlmí
bolesti hlavy a závrate, pôsobí antiskleroticky,
odstraĖuje pocit návalov krvi v hlave v období
klimaktéria, reguluje vyluþovanie žlþi do þriev,
ovplyvĖuje
pankreas,
vyznaþuje
sa
urþitou
protireumatickou aktivitou, potláþa chorobne zvýšenú
þinnosĢ štítnej žĐazy, pomáha pri kĚþových žilách a
bercových vredoch. Odporúþa sa hrsĢ imela nechaĢ

lúhovaĢ aspoĖ štyri hodiny v dvoch litroch vlažnej
vody a omývaĢ postihnuté þasti. Na zníženie tlaku treba
2 þajové lyžiþky imela zaliaĢ 2 dcl studenej vody veþer,
nechaĢ lúhovaĢ do rána, ráno precediĢ a na laþno vypiĢ.
ZopakovaĢ to isté a veþer znovu vypiĢ pol hodiny pred
jedlom.
Imelo spomaĐuje srdcový tep, zabraĖuje krvácaniu
z nosa, pri dlhotrvajúcej menštruácii, krvácajúcich
hemoroidoch, pri epilepsii ako protikĚþový prostriedok.
Tlmí bolesĢ pri ochoreniach kĎbov. Jednoducho má
veĐmi široké uplatnenie.
NeodmysliteĐnou súþasĢou Vianoc sú medové
oblátky, cesnak i medovníky. Med je nenahraditeĐný
pri prechladnutiach, chrípkach, zápaloch priedušiek,
kašli a iných ochoreniach. Vhodný je na dobré
zaspávanie (1 lyžica s citrónovou šĢavou pred
spaním) na lepšiu þinnosĢ mozgu, ale i pri anémii
- hlavne tmavý med. Obsahuje viac železa i
magnézia.
Med možno využiĢ pri rôznych chronických
procesoch, popáleninách, hnisajúcich ranách,
nehojacich sa vredoch, kedy ním postihnuté miesto
priamo potierame.
Dôležitý je i pri vyþerpaní, rekonvalescencii, ale i
pri gynekologických ochoreniach. Lokálne ho možno
použiĢ na výplach. Je potrebný v každodennom živote.
Ak vás bolí chrbát, kĎby, þi kolená, je veĐmi vhodná
aj medová masáž. Postihnuté miesto potrieĢ tenkou
vrstvou medu a ruku prikladaĢ a odĢahovaĢ, kým med
nezostane biely. Vytiahnu sa tým škodlivé látky z tela,
nastane prekrvenie a bolesĢ ustúpi. Každá dobrá rada
nad zlato, ale bolo by lepšie keby sme ju nepotrebovali.
Príjemné sviatky v dobrom zdraví praje Marta
Polaþiková

Spomienka na þernovskú tragédiu
tragédia, ktorá vydesila kultúrnu Európu a odhalila
pravú tvár maćarskej vládnej moci v RakúskoUhorsku.
ýernovskí veriaci sa rozhodli postaviĢ si vlastný
kostol, aby nemuseli najmä v nepriaznivom poþasí peši
chodiĢ na svätú omšu do Ružomberka. Základný
kameĖ bol posvätený 20.4.1906 a na jeseĖ 1907 už
ýernovþania þakali na vysviacku novopostaveného
kostola. Požiadali biskupa Párvyho, aby chrám vysvätil

Zaþiatok novembra už tradiþne patrí spomienke na
všetkých svätých a všetkých našich blízkych, priateĐov
a známych, ktorí nás predišli do veþnosti. Každoroþne
si však pamiatku zosnulých mnohí Slováci zaþínajú
uctievaĢ o niekoĐko dní skôr, a to 27. októbra. Tento
dátum je v našom kalendári vyznaþený ako pamätný
deĖ. Preþo?
27. októbra 1907 sa v ýernovej, malej dedinke
vzdialenej iba 4 kilometre od Ružomberka, udiala
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vdp. Andrej Hlinka. Otec Hlinka bol nielen ich
rodákom a milovaným kĖazom, ale i na kostol
z celkovej sumy 80 000 korún prispel zo zbierok
a z vlastných prostriedkov sumou 60 000 korún.
Biskup Párvy ich žiadosĢ odmietol, termín vysviacky
stanovil na 27. októbra a vysvätením poveril
lieskovského farára dekana Martina Pazúrika.
ýernovþania s tým nesúhlasili a rozhodli sa
s posviackou chrámu poþkaĢ do návratu otca Hlinku
z prednáškového turné po Morave.
Z obavy pred nepokojmi už 26. októbra slúžny
Pavel Andaházy z úradu v Spišskej Kapitule vyslal do
ýernovej žandárov, aby zavreli buriþov a zabezpeþili
poriadok. V ýernovej bol však pokoj. Ale na druhý deĖ
bola situácia už úplne iná. Obyvatelia ýernovej od
skorého rána boli na nohách rozhodnutí zabrániĢ
vysväteniu kostola. Keć pred 10. hodinou do ýernovej
prišli dva koþe (v jednom sedel slúžny Pereszlényi so
sprievodom, v druhom dekan Pazúrik so svojimi
pomocníkmi), obyvatelia zahatali cestu a ćalej ich
nechceli pustiĢ. Hajdúch Vojtech Veverica na
výzvu Pereszlényiho, aby pokraþovali v ceste, zaþal biĢ
kone i Đudí naokolo. Hrozilo, že vzpínajúce sa kone
skoþia do zástupu Đudí, a tak sa ich dvaja ýernovþania
(Jozef Demko a Andrej Sliaþan) usilovali upokojiĢ.
Hajdúch Veverica však J. Demku napadol a zaþal ho
biĢ. Rozþúlený Pereszlényi opäĢ vydal príkaz, aby
pokraþovali v ceste. Keć zrazu ponad koþe preletelo
niekoĐko kameĖov, ktoré spoza humien hodili chlapci,
veliteĐ žandárov Ján Ladiczky rozkázal strieĐaĢ
do bezbranného zástupu mužov, žien a detí. Jozefa

Z vašich listov

"

Demku jeden zo žandárov strelil do chrbta a do
umierajúceho ešte kopal.
Následky nezmyselnej paĐby boli desivé: 15
mĚtvych, z toho 1 žena v 6. – 7. mesiaci tehotenstva, 12
Ģažko ranených, ktorí ešte dlho trpeli na následky
zranení, 60 Đudí bolo zranených Đahšie. Vládna moc
v dokazovaní svojej sily bola dôsledná. Na žalár,
peĖažné pokuty a zhabanie majetku bolo odsúdených
30 mužov a 25 žien, najmladšia mala 16 rokov.
Otec Hlinka sa o tragédii dozvedel na spomínanom
prednáškovom turné po Morave. Za svoje kritické
výroky na adresu maćarskej štátnej moci bol odsúdený
na 27 mesiacov väzenia, ktoré si od decembra 1907
odpykával v Segedíne. Po odpykaní trestu a na
intervenciu Svätého Otca Pia X. boli maćarské úrady
nútené Hlinku rehabilitovaĢ a na sviatok sv. Petra
a Pavla v r. 1910 otec Hlinka kostol v rodnej dedine
vysvätil.
Na krutosĢ maćarskej štátnej moci zareagovala
európska tlaþ uverejnením mnohých protestov, ktorých
autormi boli významní predstavitelia politického,
kultúrneho a spoloþenského života, ako napr. anglický
novinár a historik Robert William Seton-Watson,
nórsky spisovateĐ a nositeĐ Nobelovej ceny
Bjornstjerne Bjornson, ruský mysliteĐ a spisovateĐ Lev
Nikolajeviþ Tolstoj, predseda rakúskeho parlamentu
a mnohí iní.
Postoj þernovských veriacich je i pre našu súþasnosĢ
vzorom duchovnej sily a odhodlanosti a ich
nezmyselné
vraždenie
je
dodnes
boĐavým
Spracovala J. Blublová
výkriþníkom.

Ohlas na þlánok
„Verejné prerokovanie dopravnej štúdie“

DĖa
12. októbra
2010 boli v Informaþnom centre obce predstavené
výsledky dopravnej štúdie, ktoré spracovala spoloþnosĢ
DIC Bratislava. CieĐom bolo upokojiĢ dopravu
v centre obce, na Moyzesovej a Bernolákovskej ulici.
Kompletná správa je zverejnená na internetovej stránke
obce. Krátka informácia bola obþanom poskytnutá v IN
v septembri 2010.
Analýza vykonaných dopravných prieskumov má
vysokú vypovedaciu schopnosĢ o tom, ako je
nastavená doprava v obci a návrhy opatrení na
upokojenie dopravnej situácie sa prispôsobujú tomuto
stavu.
Situácia súþasného stavu je nasledovná: Dopravná
záĢaž obce tranzitnou dopravou z Bernolákova
a Zálesia sa sústredí do centrálnej križovatky pri
kaštieli. V oboch smeroch je dopravné zaĢaženie
križovatky asi 1100 – 1200 vozidiel za hodinu.
Doprava pokraþuje po Moyzesovej ulici na križovatku
Moyzesova-Vajnorská. Táto križovatka je na

výjazdovej trase do Bratislavy. Dopravné zaĢaženie na
Moyzesovej je v rannej špiþke 812 vozidiel za hodinu
a v poobednej špiþke 928 vozidiel za hodinu v oboch
smeroch. Do križovatky Moyzesova-Vajnorská okrem
Moyzesovej ulici vchádzajú miestne komunikácie
Škultétyho
a Hurbanova.
Dopravné
zaĢaženie
Škultétyho ulice je asi 265 vozidiel za hodinu v rannej
špiþke. Je to trikrát menšie zaĢaženie ako na
Moyzesovej ulici.
Tieto informácie v podstate poukazujú na
skutoþnosĢ, že doprava v obci nie je rovnomerne
prerozdelená. Záleská cesta je priamo napojená na
Štefánikovu ulicu a tá na Škultétyho, ktoré tvoria
dôležitú komunikaþnú os obce s Moyzesovou
a Vajnorskou ulicou. Prerozdelením dopravy na
miestne komunikácie sa splní zámer obce – upokojí sa
doprava v centre obce i na Moyzesovej ulici, nakoĐko
sa zníži ich dopravné zaĢaženie.
Ing. Polakoviþová, neuspokojený obyvateĐ
Námestia padlých hrdinov

Názor na þlánok p. Gamanovej k oprave PoĐovníckej ulice (IN september 2010)
Nie je pravdou, že na stav pred výstavbou
chodníkov (pred menovanými domami) sa nebol nikto
pozrieĢ. Osobne som bol pritom, keć pani starostka
i pracovníþka zo stavebného (Ing. Kovalþiková) si
pozreli ako to vyzerá po daždi s vtekaním dažćovej

vody do dvorov a kaluže vody prechádzajúcimi autami
striekali až na okná. Na druhej strane chodníka si
niektorí obyvatelia (þ.d.5) navĚšili štrkovú bariéru, a tak
voda stojí na ceste, porušuje základ vozovky (v zime sa
tvoria zmrazky a následne výtlky). To je dôvod
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poškodzovania. Mnohé boli opravené na podnet OÚ
studeným asfaltom a zavalcované. Ja osobne som
nevidel nikoho chodiĢ v þižmách. Komplexné riešenie
závisí od financií, a preto i menšie riešenia sú na

prospech obþanov ulice. Chápem, že každý chce riešiĢ
svoje problémy pred vlastným domom, ale je to zo
strany OÚ obtiažne.
Paška Miroslav, obyvateĐ PoĐovníckej ulice

Zmena pravidiel (pisateĐka opisuje svoju skúsenosĢ z jesennej burzy)

Na burze obnoseného detského šatstva oceĖujem
jej dvojnásobný úžitok. Po prvé: možnosĢ zbaviĢ sa už
nepotrebného šatstva, po druhé: možnosĢ doplniĢ
deĢom šatník za prijateĐné ceny. Z týchto dôvodov som
15. 10. 2010 využila možnosĢ odovzdaĢ na odpredaj už
nepotrebné ošatenie po svojich dvoch deĢoch.
Prekvapilo ma však, že hoci predaj bol podĐa pokynov
o konaní burzy stanovený až na 16.10.2010, predávalo
sa už poþas preberania šatstva. Využila som to teda aj
ja, a hoci som nemala veĐa þasu prehĚĖaĢ sa v už
prevzatom ošatení, šĢastie mi prialo a objavila som pár
vecí, ktoré boli vhodné pre moje deti. Vetrovka, ktorú
som vybrala pre svojho syna nemala však nálepku
s cenou. Kećže organizátorky burzy nevedeli zistiĢ kto
vetrovku ponúka a ani jej cenu, sĐúbili mi ju odložiĢ do
sobotĖajšieho predaja. Predpokladali, že dovtedy sa im
to podarí zistiĢ. Vyžiadali si moje meno a telefónne
þíslo. Ale ani v sobotu doobeda ešte stále nevedeli cenu
vetrovky. Vraj až pri ukonþení burzy. Keć som si
v sobotu podveþer prišla prevziaĢ neodpredané šatstvo,
potešila som sa, keć som zistila, že vetrovka je ešte
stále tam a už vedia aj jej cenu. Tá mi vyhovovala
a mienila som vetrovku kúpiĢ. ýakalo ma však nemilé
prekvapenie. Na vetrovke bol nalepený štítok s menom
„Miška“. I keć aj mĖa mnohí volajú Miška, nebola
som tou Miškou ja. VedĐa pultu stojaca mladá žena
zahlásila: „Tá vetrovka je moja.“ Prekvapená som
namietala, že tú vetrovku som tu mala odloženú už od
piatka a nemohla som si ju kúpiĢ len preto, že nebola
známa jej cena. Pani Miška ma bez rozpakov vyviedla
z omylu: „Zmenili sme
pravidlá. Nikomu niþ
neodkladáme!“ Neobmäkþila som ju ani vysvetlením,
že moja finanþná situácia nie je práve ružová, a že
kúpa tej vetrovky je pre mĖa veĐmi výhodná. Rozhovor
kategoricky uzavrela: „Vetrovka je moja. Dohodneme

sa takto.“ Predtým však ešte nezabudla pripomenúĢ, že
ONY to robia zadarmo! A mohla by som im aj ja prísĢ
pomôcĢ. Možno mi tým chcela naznaþiĢ, že tak by som
si mohla prednostne povyberaĢ to najlepšie ošatenie.
Nie som taká naivná, aby som nevedela, že odvždy to
tak bolo, je a bude, že ten, kto je prvý pri koryte,
najlepšie sa nasýti. Zarážajúce je, že hoci som poþas
konania burzy bola tam dvakrát, pani Mišku som tam
ani raz nezastihla. Na moju námietku, že tam nebola,
mi povedala, že to nie je moja starosĢ.
Je mi Đúto, že hoci mi obidve dobrovoĐné
organizátorky burzy ochotne vetrovku odložili,
nepotvrdili to neskôr, že hovorím pravdu. Zdá sa mi, že
meniĢ pravidlá podĐa okolností je špecialitou pani
Mišky. Ona si nedala ani toĐko námahy, aby sa sama
prehrabovala v šatstve na preplnených stoloch, þi na
zemi. Bez hanby ma obrala o vetrovku, ktorú som ja
objavila medzi množstvom vystaveného ošatenia. Je mi
smutno z toho, že ktosi z pozície sily sa môže správaĢ
k druhému arogantne, pretože vie, že ten druhý je voþi
jeho správaniu bezmocný. Mám dojem, že fakt, že
burzu organizuje pani Miška bez nároku na odmenu,
jej dáva pocit hrdosti na seba samú, a že tým
ospravedlĖuje aj svoje bezohĐadné správanie. Mýlila
sa, keć si myslela, že sa predo mnou ospravedlnila
vyhlásením, že tú vetrovku nechce pre seba. Nech však
vetrovku dohodila komukoĐvek, je urþite spokojná, že
urobila bohumilý skutok.
PripúšĢam, že sú ćaleko horšie problémy ako ten,
že ma ktosi „obral o vetrovku“. Môj syn nebude pre to
v zime mrznúĢ. Naćalej oceĖujem význam burzy tak
ako som uviedla v úvode. NeoceĖujem však spôsob
akým si dobrovoĐné organizátorky burzy robia z Đudí
„dobrý deĖ.“
Michaela Nagyová

SĢažnosĢ na postup lekára

po našom príbuznom odkázal, aby som prišla, lebo
nastali nejaké problémy).
Po príchode do ambulancie mi MUDr. Kulla
povedal, že zdravotná poisĢovĖa mu nepreplatila
úkony, ktoré vykonal. Dôvodom podĐa neho bola
skutoþnosĢ, že sme s manželom požiadali o zmenu
zdravotnej poisĢovne a túto zmenu sme mu nenahlásili.
Povedala som, že ani ja, ani môj manžel sme o žiadnu
zmenu nepožiadali. Pravdou je, že v mesiaci máj 2010
sme dostali oznámenie od Zdravotnej poisĢovne
Ministerstva vnútra ýeskej republiky. Jeho podstatou
bola informácia pre pacientov, že z dôvodu zmeny
legislatívy EÚ sme sa dĖom 1.5.2010 zo zákona stali
poistencami þeskej zdravotnej poisĢovne (pretože sme
poberateĐmi starobného dôchodku z ýeskej správy
sociálneho zabezpeþenia). V tejto informácii je zároveĖ
zdôraznené, že naćalej máme v štáte trvalého bydliska
právo na zdravotnú starostlivosĢ v rovnakom rozsahu
ako pred 1. májom 2010. V predmetnom liste nebola

ZatiaĐ sa nestalo, aby sme na stránkach IN uvádzali
kritický list na lekára v obci. Pred nedávnom sme
dostali na vedomie list, v ktorom sa obyvateĐka Ivanky
sĢažuje na postup lekára MUDr. Dušana Kullu
z dôvodu
odmietnutia
zdravotnej
starostlivosti
o pisateĐku a jej manžela.
(List je krátený, máme ho aj s adresou odosielateĐa
v redakcii IN).
V úvode listu sa píše: „DĖa 26. augusta 2010 som
sa dostavila do obvodnej ambulancie MUDr. Kullu
v Ivanke. Dôvodom mojej návštevy bolo, že som
potrebovala predpísaĢ lieky pre manžela, ktoré
dlhodobo užíva (manžel sa lieþi na srdcovo-cievne
ochorenia, a tiež na Alzheimerovu chorobu. ZároveĖ
som sa chcela informovaĢ z akého dôvodu chce so
mnou obvodný lekár hovoriĢ (v predchádzajúci deĖ mi
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žiadna informácia o povinnosti pacienta informovaĢ
o tejto skutoþnosti ošetrujúceho lekára.
Napriek niekoĐkonásobnému potvrdeniu z mojej
strany, že žiadnu žiadosĢ o zmenu zdravotnej poisĢovne
sme nepodpisovali, MUDr. Kulla mi dal moju aj
manželovu zdravotnú dokumentáciu s tým, že si
môžeme hĐadaĢ ošetrujúceho lekára aj v Brne alebo
v Bernolákove, že on nás ćalej nebude maĢ
v starostlivosti, pretože to sú dve hodiny vypisovania
papierov, na ktoré nemá þas, pretože sa musí venovaĢ
pacientom...a on prisahal, že bude lieþiĢ a nie
vypisovaĢ papiere.
Ešte som sa ho spýtala, þi predpíše aspoĖ lieky pre
manžela. MUDr. Kulla predpísanie liekov odmietol
s poznámkou, že už dosĢ robil zadarmo.
Po tejto poznámke som zobrala zdravotnú
dokumentáciu a v šoku som sa vrátila domov. Po
príchode som hneć takmer s plaþom od bezmocnosti
telefonovala dcére, povedala som þo sa stalo a spýtala
som sa, þo mám robiĢ v situácii, keć nemáme lekára
a nemá kto ani len predpísaĢ lieky.
Na druhý deĖ sa dcéra telefonicky informovala
v poisĢovni ministerstva vnútra ýeskej republiky þo
v praxi pre pacienta – dôchodcu znamená zmena
zdravotnej poisĢovne na základe zmeny európskej
legislatívy. Dostala informáciu, že pre pacienta sa niþ
nemení. Podstatou zmeny je skutoþnosĢ, že sme
obidvaja s manželom boli zamestnaní v podniku, ktorý
mal sídlo v ýeskej republike (ešte v období spoloþného
štátu), a teda odvody boli platené do ýeskej republiky.
Z toho dôvodu sa þeská zdravotná poisĢovĖa stala
našou hlavnou zdravotnou poisĢovĖou a zdravotná
poisĢovĖa na Slovensku je v tomto zmysle akousi
„pomocnou“
poisĢovĖou,
s ktorou
(resp.
prostredníctvom ktorej) pacienti komunikujú v krajine
trvalého bydliska (v našom prípade Slovenska).
Následne naša dcéra telefonovala do poboþky
Spoloþnej zdravotnej poisĢovne kde jej takisto
potvrdili, že sme v niþom nepochybili, a že máme
právo na rovnakú starostlivosĢ ako doteraz. Môžeme
používaĢ aj preukaz poistenca, ktorý sme doteraz
používali. Jedinou zmenou oproti stavu spred 1.5.2010
je, že obvodný lekár ma takýchto (tj. zahraniþných)
poistencov pre potreby poisĢovne vykazovaĢ na
samostatnom tlaþive.
Po tejto skúsenosti je pochopiteĐné, že MUDr.
Kulla u celej našej rodiny stratil dôveru ako lekár aj
ako þlovek. Napriek tomu, že ide o pacientov, ktorých
má v starostlivosti (na základe rajonizácie) od zaþiatku
svojho pôsobenia v Ivanke, odmietol predpísaĢ životne
dôležité lieky. Pritom nás nemôže považovaĢ za
pacientov, ktorí ho zbytoþne zdržujú a bránia mu vo
výkone lekárskej starostlivosti. Navštevovali sme ho
len v prípade skutoþnej potreby - najþastejšie za úþelom
predpísania liekov, keć lieky predpísané špecialistom v
Bratislave nestaþili do termínu najbližšej kontroly. Na
odbery chodíme tiež do Bratislavy, a napriek
zdravotnému stavu manžela sme ho nikdy nežiadali
o návštevu doma.
Problémom je, že dôchodca žijúci na dedine (aj keć
tá naša je v blízkosti Bratislavy) nemá veĐké možnosti

slobodnej voĐby lekára. Vyplýva to jednoducho
z možnosti dopravy k lekárovi, resp. z dostupnosti
lekára v mieste bydliska. Chvála Bohu, napriek môjmu
veku (nar. 1940) ešte šoférujem a sprevádzam manžela
na odborné vyšetrenia v Bratislave. VzhĐadom na
manželov zdravotný stav ho ale nemôžem nechaĢ
samého doma taký dlhý þas, aby som išla kvôli
predpísaniu liekov k lekárovi mimo Ivanky. Napriek
tomu po vyššie popísanej skúsenosti s MUDr. Kullom
si neviem predstaviĢ, že by sme sa opätovne vrátili do
starostlivosti tohto „lekára“. ŽiaĐ v každej dedine
a Ivanka nie je výnimkou je prax taká, že pacienti sa
radšej nesĢažujú, ticho znášajú neĐudské správanie,
þasto až ponižovanie zo strany takýchto tzv. lekárov,
nemajú odvahu sa sĢažovaĢ, pretože sú na týchto
lekárov odkázaní. A „lekári“ túto odkázanosĢ najmä
starších obþanov v mnohých prípadoch zneužívajú.
Z uvedeného dôvodu týmto chcem zároveĖ aj touto
formou vyjadriĢ poćakovanie MUDr. Gabriele
Polákovej, ktorá nás zobrala do starostlivosti napriek
tomu, že má veĐa kapitovaných pacientov.
Na základe vyššie uvedených skutoþností žiadam
prijaĢ disciplinárne opatrenia voþi MUDr. Kullovi za
odmietnutie zdravotnej starostlivosti. Ak bol MUDr.
Kulla presvedþený o tom, že sme v nieþom pochybili,
vzhĐadom na náš vek a vzhĐadom na skutoþnosĢ, že on
ako lekár argumentuje Hippokratovou prísahou oþakávalo by sa od neho vysvetlenie situácie a hĐadanie
riešenia vzniknutého problému komunikáciou so
zdravotnou poisĢovĖou - nie vrátením zdravotnej
dokumentácie pacientovi-dôchodcovi s vážnymi, život
ohrozujúcimi zdravotnými problémami s tým, aby si
hĐadal iného lekára. Uvedené konanie by malo byĢ
dostatoþným dôvodom na odvolanie a zbavenie licencie
menovaného „lekára“ s príslušnou medializáciou
v kruhu lekárov ako výstraha pre ostatných, aby sa vo
svojej praxi vystrihali takéhoto konania. Već aj o tom
je Hippokratova prísaha (nakoĐko nie som lekár,
nasledujúcu citáciu þasti prísahy som þerpala
z internetu, ospravedlĖujem sa, ak nie je presná).
„Spôsob svojho života zasvätím podĐa vlastných síl
a svedomia úžitku chorých a budem ich ochraĖovaĢ
pred každou krivdou a bezprávím… budem sa vyhýbaĢ
každému podozreniu z bezprávia alebo hocijakého
ublíženia…
Ak budem túto prísahu dodržiavaĢ a poriadne spĎĖaĢ,
nech sa mi dožiþí žiĢ navždy šĢastne, nech sa dožijem
úcty všetkých Đudí a nech sa radujem z plodov svojho
umenia. Ak ju však poruším þi poškvrním, nech sa mi
stane pravý opak.“
Autorka listu na záver píše: Túto sĢažnosĢ píšem po
uplynutí mesiaca po tom, ako sa popísané situácia
odohrala. Mám na to dva dôvody.
x Nechcela som písaĢ ovplyvnená prvým návalom
hnevu, pretože hnev je zlý radca a þlovek pod jeho
vplyvom v mnohých prípadoch vidí situáciu skreslene.
x Predpokladala som, že MUDr. Kulla si uvedomí
chybu, ktorú spravil, skontaktuje sa s nami
a ospravedlní sa. Urþite by sme sa do jeho starostlivosti
nevrátili, ale urþite by zostal v mojich oþiach
þlovekom. Každý, t.j. aj lekár môže reagovaĢ skratovo,
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môže maĢ svoje problémy, o ktorých ostatní nevedia.
Ale ak v takejto situácii þlovek reaguje neadekvátne, po
uvedomení si svojho konania mal by sa aspoĖ
ospravedlniĢ tým, ktorým ublížil. Po uplynutí mesiaca
môžem však s istotou tvrdiĢ, že MUDr. Kulla svoje
konanie považoval a doteraz považuje za správne.

A preto ja považujem za svoju povinnosĢ na jeho
konanie otvorene upozorniĢ.
P.S PisateĐka list adresovala Úradu pre dohĐad nad
zdravotnou starostlivosĢou, Úradu Bratislavského
samosprávneho kraja, na vedomie ho zaslala aj
redakcii IN.

Relaxácia (podĐa mĖa)
Som na výlete, po jedle si sadnem na
lúku, na prestretú deku. Vyzúvam si
topánky. Moje nohy pocítia okamžité
uvoĐnenie z objatia šnúrok. Zhodím
zvršky - ostanem v plavkách. ďahnem si
na deku. Odtrhnem veĐké steblo trávy,
dám si ho do úst a pohrávam sa sním.
Druhú ruku dám za hlavu. V tom
momente ma napadne skvelá, a halvne
tak priliehavá pesniþa, že sa to nedá ani
povedaĢ. PieseĖ od K. Zicha- je to
paráda. Poznáte ju? Spieva v nej: „je to
paráda, lehn out si na záda a þíst si,
z rukou za hlavou, usínat s pĜedstavou,
že jsem þísi. Je to paráda z nikým se
nehádat“, atć. kde som to prestala? Aha! No tak ležím... Môj žalúdok som zasýtila a teraz sa dožaduje jedla moja
hladná duša. Niekto ma hneć pochopil, lebo mi do ruky strþil jedálny lístok: jedlá pre dušu. ýítam ponuky na
tento deĖ: 1. Vtáþí koncert v nećalekom lese (v myšlienkach sa prenesiem do nećalekého lesa a poþúvam.
Poþujete aj vy? Vtáci trilkujú ako o dušu, obþas zakuká kukaþka, kdesi v ćalke zaklope ćateĐ, v popredí zase
zakráka straka...) Nie zlé, pomyslím si a pokraþujem vo výbere. 2. KĚkanie žiab v nećalekom jazierku. (Vyberám
steblo z úst, zavriem oþi a vychutnávam ušami.. Môže byĢ.) ýítam ćalej 3. Cvrlíkanie cvrþkov v tráve. (Prevalím
sa na brucho, lakĢami sa podopriem a chvíĐu poþúvam tie zvuky - ušami ich degustujem. Tiež dobré – uvažujem.)
RozmýšĐam þo si mám z toho vybraĢ. Vdychujem do seba ten teplý, letný vzduch prevoĖaný zakvitnutou lúkou
s malinovým lístim a sprevádzam ho hore a dole od hrdal až k bránici. No tak tá ponuka je skvelá! Ale kećže ja
som lakomý a ešte k tomu požravý Kozorožec, tak z tej ponuky si nevyberiem asi niþ. Ja chcem všetko, a preto
budem poþúvaĢ – a za darmo. Majka Ideme! Vytrhne ma z môjho snívania hlas môjho muža. Za pár minút som
zbalená. Vyhodím trávu z úst, zložím z þela ruku, akosi sa mi tam zasekla, nechce ísĢ. Obleþiem si triþko, obujem
topánky, strasiem mravcov z deky- ú aj oni chcú asi realxovaĢ - hodím ju do batoha, nasadnem na bycikel a už
šĐapem domov. Na bycikli rozmýšĐam. Dobre, že ma ten hlas zdvihol z deky. Lebo keć tam ležím ešte 5 minút,
tak sa už nepostavím. Sekne ma v krížoch a budem tam ležaĢ aspoĖ týždeĖ. A v kuse poþúvaĢ škrekot tých vtákov
a žiab a cvrþkov???!!! Však z nich urþite dostanem takú migrénu, že už ich „v živote“ nebudem chcieĢ poþuĢ.
A tiež môžem si ja nájsĢ iný, lacný zdroj obživy. Však aj jeden nemenovaný zdroj – doktor PotmČšil – povedal,
že hlad je len maskovaný smäd. Povedal, napi sa – ty nie si hladný, ale smädný! Moja milá, málo piješ. To z toho
máš tie migrény. Si dehydrovaná. Aj halucinácie máš z toho. Vieš ty o tom, že neležíš na žiadnej lúke? Ležíš
v obyvaþke na koberci. To nie vtáci a žaby a cvrþkovia škriekajú, ale to tvoj pes šteká na teba, lebo si odpadla...
Milá redakcie IN,
srdeþne Vás zdraví Vaša doþasná prispievateĐka spoza VeĐkej mláky
- Dunaja. Posielam Vám jeden môj þlánok - Relaxácia. Moja známa,
ktorej som sa zmienila o tom, že Vám ho chcem poslaĢ mi povedala,
že som ho mala poslaĢ v lete. Aj keć þas ležania na deke pomaly
odchádza do zimy, neznamená to, že s ním odchádza aj Realx ( podĐa
mĖa). Vytlaþím si ho na tlaþiarni, tí fizicky zdatnejší, napr. ako ja,
ktorá má dosĢ buhjnú fantáziu, si ho nalistuje v hlave medzi
dokumentáciou a zaþnete recitovaĢ...(ha,ha,ha). Ležiac na kanape
þítajú, realxujú aj v novembri. BohužiaĐ, stres je jedna veĐká malá
potvorka! Nevyhneš sa mu. Všade na teba þíha. Si ako na húpaþke.
Raz si dole a raz zase hore. Ale ja sním vybabrem: Stres - Môj þlánok
– Stres - Môj þlánok....
Ostávam s pozdravom Urmaniþová

Plán kultúrnych podujatí
Ivanka pri Dunaji - december 2010
Obecný Mikuláš a rozsvietenie vianoþného stromþeka 6.12.
Vianoþné trhy (kultúrny program a predaj)
11.12.
Aranžérsky deĖ - vianoþná tématika
11.12.
Predvianoþné posedenie s M. Rúfusom
11.12.
ŠĢasté a veselé s Charlieho neštestím
18.12.
Tradiþný vianoþný benefiþný koncert „11 z Ivanky“
19.12.
Countrybál - Charlieho neštestí
26.12.
Dychovka - Vianoþné stretnutie spolku
(Informácie o ćalších podujatiach: v rozhlase a na plagátoch.
Mgr.Peter Bartok, zástupca starostky
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Uzávierka príspevkov
do vianoþného þísla IN je 12. 12. 2010.

Redakcia má právo skracovaĢ príspevky podĐa
potreby, vybraĢ z nich to najdôležitejšie tak, aby sa
nezmenil ich význam. Nepodpísané príspevky
nebudeme uverejĖovaĢ. Nevyžiadané rukopisy a iné
podklady
nevraciame.
Názory
þitateĐov
prezentované v uverejnených listoch sa nemusia
zhodovaĢ s názormi redakcie.
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Spoloþenská rubrika

Z Blahoželáme jubilantom

Z Narodili sa:

70 rokov: Mária Rucelová (Družstevná), Štefan
Jurák (Záleská), Ivan Korbaš (Cintorínska), Marta
Fajdelová (SNP), Jozef Slnek (Matiþná), Helena
ýániová
(Ružová),
Ladislav
Chamuti
(Cintorínska).
75: Emília Gamanová (Pekná), Helena Švecová
(SNP), František Matušoviþ (SNP), Dušan
Machánek (Hviezdoslavova), Antónia ýavajdová
(Bernolákovská), Anna Ggažíková (Hurbanova),
Anna Juhászová (Komenského), Marta Mellenová
(Štefánikova), OĐga Dicová (Štefánikova).
Z Sobáše:
Ing. Imrich Kázmer a Praphasiri Puraso, Guang Qi a Haiju Yu
80: František Šimoniþ (Komenského), Eugen
(Lipová),
OĐga
Chovanþáková
mimo Ivanky: Mgr. Adam Konrád a Mária Gavaldová, Ondrej Liška
Magdaléna Letenayová
Belaþiþ a Dominika Bonková, Lukáš Slušný a Magdaléna (Bernolákovská),
Knapová, Peter Novotný a Tatiana Sláviková, Martin Ondruš (Grasalkoviþova), Emília Kohútová (Školská).
a Zuzana Múþková, Martin Boušek a Sandra Pokšteflová, Matej 81: Rudolf Vlþák (SNP), Ladislav Ondrejkoviþ
Ottava a Monika Králiková.
(Hurbanova), Michal Belašiþ (Nádražná), Margita
<Zomreli: Jozef Urmaniþ, Šturova (nar. 1918); Mária Kuderjavá (Agátová).
Audyová, SNP (1920); Gizela Veselská, Zelená (1920); Mária 82: Alžbeta Glasová (Štefánikova), Ladislav
Letenay (Nám. sv. Rozálie), Zuzana Bírová
Trnková, Farnianska (1921); Lýdia Nagyová, Cintorínska (1925); (Sládkoviþova), Anna Osuská (Bernolákovská),
Dušan Glasa, Štefánikova (1946); Štefan Benyi, Ružová (1948); Anna PochlopeĖová (Moyzesová), Veronika
Katarína Javorková, Dlhá (1948); Marián Štica, SNP (1949); Mária Rollerová (SNP).
83: Anna Lesná (Záhradnícka), Ondrej Turþan
Jaslovská, Moyzesova (1950); Ondrej Takáþ, Cintorínska (1951).
(Potocká), Ladislav Gregoroviþ (Záhradnícka),
Mária Zemanová (Hurbanova), Mária Danižová
Poćakovanie
Ćakujeme všetkým príbuzným, známym, susedom, kamarátom, (Štefánikova).
ostatným, ktorí sa prišli rozlúþiĢ na poslednej ceste s našim 84: Július Kováþ (Kalinþiakova), Jozefína
(Kvetná),
Terézia
Kosibová
milovaným synom, otcom, bratom, švagrom, strýkom Haklová
(Komenského),
Mária
Turþanová
(Potocká),
Anna
a kamarátom Dušanom Chrenkom.
Monošíková
(Hurbanova).
Smútiaci rodiþia, dcéra Katka, sestry s rodinami.
Mal som Vás všetkých rád a chcel som ešte žiĢ, ale prišla chvíĐa, 85: Rozália Nádaždyová (Matiþná), Pavla Radová
keć som Vás musel opustiĢ. Neplaþte za mnou, moji drahí, (Hlboká), Margita Machánková (Moyzesova),
Anna Balcarová (Dunajská), Ondrej SvoreĖ
nechajte ma tíško spaĢ, þo mi bolo súdené, muselo sa staĢ.
(Palárikova).
Števko DĖa 3.11.2010 uplynulo 13 rokov þo nás navždy 86: Mária Vitálošová (Hviezdoslavova), Mária
opustil náš milovaný syn, brat, švagor a kamarát.
Zátopková (Železniþiarska), Jolana Bariþiþová
Smútiaci rodiþia, sestry s rodinami.
(Škultétyho), Júlia Schrancová (Kalinþiakova),
Hviezdy ti nesvietia, slnko Ģa nehreje, už sa nám nevrátiš, už nie Rudolf Levius (Pekná).
je nádeje. Mal si nás rád, chcel si ešte žiĢ, no prišla zákerná
87: Anna Fejková (Palárikova), František Horáþek
choroba, musel si nás navždy opustiĢ.
(Dlhá), Ján Zavadil (Záhradnícka), Mária
Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti pri poslednej rozlúčke Zámeþníková (Vajnorská).
88: Jozef
Vallo
(Sládkoviþova),
Mária
s našou príbuznou GIZELOU VESELSKOU.
Smútiaca rodina. Klembarová (Hlboká), Katarína Zemanová
(Sládkoviþova).
Spomíname.....
89: Bedrich Morávek (Štefánikova).
DĖa 18.11.2010 uplynulo 5 rokov, þo nás
navždy opustil náš drahý manžel a dedko
90: Alžbeta Lapošová (Moyzesová).
Ing. Pavol Šebok.
91: Rozália Filová (Ružová), Terézia Mišíková
Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú
(Bernolákovská).
spomienku. S láskou a úctou smútiaca rodina.
92: Hildegarda Krullová (Dunajská).
DĖa 22.10.2010 uplynul rok þo nás navždy
Len to najkrajšie þo život môže daĢ, k jubileu
opustila naša milovaná manželka, mamiþka
chceme Vám zaželaĢ.
a babiþka
Nech slza bolesti tvár Vám nikdy nezmáþa,
žiaĐ a smútok nech sa Vám chrbtom otáþa.
Mária Valoviþová, rod. Fašungová.
Nech len zdravie, šĢastie, láska a dobrota
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte
sú náplĖou Vášho ćalšieho života.
jej s nami tichú spomienku.
Zbor pre obþianske záležitosti pri OcÚ
S láskou spomína manžel, deti a vnúþatá.
Stanislav Antalic (Okružná), Dorota Zuzana Rejtová (VišĖová),
Michal Matolek (Gaštanová), Ján Hajas (Družstevná), Linda
Mustajbegoviþová (Hviezdoslavova), Alexandra Saša Horváth
(Hviezdoslavova), Nina Hadvigová (Pekná), Nela Kostolanská
(Vinohradská), Nikola Pšenþíková (Hlinkova), Vanesa Slivková
(Družstevná), Nikolas Prokeš (Moyzesova), Samuel Petráš
(Štúrova), Adrián Krištofiþ (Hurbanova), Magdaléna Gabriela
Poláková (Záleská), Nicolas Kohajda (Štefánikova), Michaela
Beliþáková (Lipová), Bianka Pokorná (Dobšinského).
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