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DĖa 15. 7. 2010 sa v Matiþnom dome
konalo ćalšie zasadnutie OZ.
Otvorenie Zasadnutie otvorila a viedla starostka
obce p. Holcingerová. Na zaþiatku bolo prítomných
12 poslancov. Starostka predložila návrh programu,
ktorý kontrolórka obce navrhla doplniĢ o bod Opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených
kontrolou. (Hlasovanie o navrhovanom programe
vrátane zmien: za 8, zdržali sa 4)
Interpelácie o. i. predniesli: - p. Podivinský: preþo
sa vyrúbali borovice pri miestnej knižnici? (odpoveć:
p. Paulen žiadal orezanie z dôvodu upchávania
dažćových zvodov)
- p. Antalicová: je pravda, že na ZŠ sa má premiestniĢ
aj vysielaþ z pošty? (odpoveć: na ZŠ sa premiestĖuje
v rámci nadstavby iba vysielaþ, ktorý tam už je)
- poslanci Antalicová, Schreiner: sa pýtali na
problematiku kúpania psov na Štrkovke (pláž pre
psov); ako chce obec otázku riešiĢ do budúcnosti?
- p. Podivinský: preþo je OZ o 1400h? (Starostka
odpovedala, že bolo dohodnuté na kontrolnom dni
1.7. na Nadstavbe školy za úþasti 7 poslancov; je to
len výnimoþné, OZ bude opätovne bývaĢ o 1800.)
Výber indikatívnych ponúk na financovanie
nadstavby ZŠ: Starostka informovala, že ponuky do
termínu predložili: ýSOB, Dexia banka, Slovenská
sporiteĐĖa a OTP. Tatrabanka a VÚB predložili
ponuky po termíne, tieto žiadajú aj biankozmenky.
Predseda finanþnej komisie p. Letenay informoval,
že komisia na základe posúdenia ponúk odporúþa
vybraĢ ako financujúcu banku OTP; P. Bahnová:
uvažovala komisia, þi v dlhodobom meradle tento
úver nenaruší rozpoþet obce? Treba maĢ finanþné
krytie; príjmy obce zo štátu budú pravdepodobne
nižšie. P. Letenay: komisia je poradným orgánom.
Ak si obec zoberie úver, niektoré aktivity budú
musieĢ poþkaĢ. Podmienky pre získanie úveru obec
spĎĖa.
- P. Besediþová:
verejnosĢ
bola
neskoro
informovaná; je potrebné zverejniĢ finanþnú analýzu,
príjem podielových daní bude nižší. V rozpoþte na
tento rok nadstavba školy ešte nebola uvedená, vo
vestníku táto akcia už bola zverejnená (starostka
namietla, že už na zasadnutí OZ v novembri 2009
bola nadstavba ako akcia schválená, aj v rozpoþte na
rok 2010 bola nadstavba ZŠ zahrnutá s tým, že na
túto akciu bol vyþlenený prebytok hospodárenia.) P.
Besediþová: chce vedieĢ termíny, kedy bola
uzatvorená zmluva s dodávateĐom, náväznosĢ na
ćalšie termíny. (Starostka odpovie písomne.)
- p. Hanzelová: obci chýba dlhodobá koncepcia, þo
sa bude robiĢ a kedy, þo uhrádzaĢ z vlastných
zdrojov (Starostka: štát dáva obciam na prenesené
kompetencie peniaze, z ktorých 7% ide na kapitálové
výdavky. Obec zo zákona má povinnosĢ sa staraĢ
o objekty, školské zariadenia, obec má vypracovaný
PHSR, v ktorom je aj nadstavba školy.)
(Hlasovanie za to, aby obec zobrala úver z OTP: za
11 poslancov, 1 sa zdržal - MUDr. Podivinský)

UZNESENIE Z OBECNÉHO ZASTUPITEďSTVA
OZ berie na vedomie:
x Kontrolu plnenia uznesenia OZ þ. 4/2010
x Návrh na uskutoþnenie rekonštrukcie kotolne ZŠ
OZ schvaĐuje:
xNávrh finanþnej komisie, na základe uskutoþneného výberu, prijaĢ
ponuku financovania nadstavby ZŠ formou komunálneho
investiþného úveru predloženú OTP Bankou Slovensko a.s.
x Zmluvu o nájme nehnuteĐnosti nachádzajúcej sa na Nám. sv.
Rozálie þ. 6/141, parc. þ. 110/1 v kat. území. Ivanka pri Dunaji,
zapísanú na LV þ. 2198 - LangošáreĖ s firmou MIKI – obþerstvenie,
s.r.o. podĐa pôvodnej zmluvy uzavretej s firmou Dušan Vlach MIKI na obdobie 1.7.2010 do 30.9.2010
xNávrh finanþného zabezpeþenia realizácie projektov z grantov
MKSR a Nadácie VÚB
xOpatrenia na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou a
doplnených hlavnou kontrolórkou obce
OZ ukladá:
xZabezpeþiĢ realizáciu „Opatrení na odstránenie nedostatko
zistených kontrolou“.
xV záujme zabezpeþenia financovania projektov z grantov, priprav
návrh na zmenu rozpoþtu obce.
xPredložiĢ návrh zmluvy o prijatí úveru na prerokovanie
s finanþnou komisiou za úþasti hlavnej kontrolórky obce.
xPripraviĢ návrh novej nájomnej zmluvy na LangošáreĖ
a predložiĢ ju po prerokovaní s terajším nájomcom, resp.
záujemcom na schválenie OZ.
- p. Letenay informoval, že pôvodná zmluva platí do konca roka
2010, finanþná komisia navrhuje, aby zmluva s novým subjektom
za tých istých podmienok dobehla do konca roka a od 1.1.2011
by bola nová zmluva s novými podmienkami (výška nájmu by
mala byĢ vyššia a doba nájmu nižšia).
- v diskusii sa vyjadrili p. Halás, p. Múþka, p. Podivinský;
starostka navrhla do 31.8. nechaĢ zmluvu s rovnakými
podmienkami ako teraz,
súþasne rokovaĢ s nájomcom o
podmienkach novej zmluvy a v septembri novú zmluvu. schváliĢ.
(Hlasovanie za návrh, aby bola uzavretá zmluva s rovnakými
podmienkami do 30.9.2010: za 10 poslancov, zdržali sa 2).
Návrh finanþného zabezpeþenia realizácie projektov
z grantov MK SR a Nadácie VÚB predstavila starostka obce.
a) Reštaurovanie sôch sv. Floriána a sv. Donáta
b) Výskum, dokumentácia a publikovanie pamiatkového fondu obce
c) Obnova výstavby zelene pamätníka M. R. Štefánika
(Hlasovanie: za podporu všetkých 3 projektov – jednomyseĐne)
Návrh rekonštrukcie kotolne ZŠ Starostka oboznámila
prítomných, že už v minulom roku bolo schválené, že sa kotolĖa
bude rekonštruovaĢ. Akcia bolo zahrnutá do rozpoþtu. Boli
urobené 2 ponuky: jedna by riešila vykurovanie všetkých
objektov jednou kotolĖou, druhá riešila vykurovanie každého
objektu samostatne (škola, družina, telocviþĖa). Brali sa do úvahy
aj alternatívne zdroje kúrenia - vstupné náklady sú však veĐmi
vysoké, návratnosĢ je dlhodobá. (Hlasovanie: za jednomyseĐne).

Opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou
Starostka obce predložila návrh opatrení na odstránenie
nedostatkov zistených kontrolórkou obce. P. Bahnová žiadala
doplniĢ opatrenia o ćalšie 2 body: upozorniĢ zamestnancov úradu
na dodržiavanie zásad registratúrneho poriadku (proti podpisu),
predkladaĢ KPK rozhodnutia odvolacích orgánov. P. Letenayová:
Návrh nájomnej zmluvy na nehnuteĐnosĢ– treba informovaĢ nielen KPK, ale všetkých poslancov.
langošáreĖ na Nám. sv. Rozálie z dôvodu zmeny na (Hlasovanie: za 10, zdržal sa 1, nehlasoval 1 - MUDr. Podivinský
musel odísĢ).
strane nájomcu (zrušil živnosĢ a zriadil s.r.o)
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Diskusia: - p. Studnická upozornila na prejazdy
Ģažkých áut, hlavne po Moyzesovej a Bernolákovskej;
p. Schreiner: aj kvôli takýmto situáciám sa robil
dopravný prieskum; starostka upozornila na termín
verejného prerokovania Správy o hodnotení vplyvov
na ŽP stavby „DiaĐnica D4“ v IC.
- p. Múþka: vzhĐadom na reorganizáciu policajného
zboru v Senci sa informoval, þi by sa nemohlo
umiestniĢ policajné oddelenie aj v našej obci
- p. Miþudík ako zástupca rybárskeho zväzu
upozornil, že pri jazere Štrkovka sa napriek zákazu
zakladajú ohne, zväþšujú sa odpady; kto to bude

kontrolovaĢ? Starostka v odpovedi informovala, že bude rokovaĢ
so zástupcom majiteĐa p. Neográdym a s p. Butykom, ktorý má
Wigwam v prenájme.
- p. Halás žiadal opraviĢ PoĐnú cestu, má námietky voþi
parkovaniu p. Tereštíka (autobus Slovak Lines) v križovatke
PoĐná - Družstevná - Štefánikova.
- p. Hanzelová: kedy sa bude riešiĢ Cintorínska ulica? (starostka:
komunikácia sa plánuje rekonštruovaĢ po usadení terénu, þi bude
ulica jednosmerná v tom pomôže aj dopravná štúdia).
Uznesenie za 10 (2 neprítomní p. Podivinský a p. Antalicová).
(zo zápisnice vypracovanej Ing. Z. Nádaždyovou - krátené)

Kúpanie psov na Štrkovke - áno/nie (pohĐad späĢ)
Na základe poverenia Komisie predsedov komisií, aby obecný
úrad rokoval s chovateĐmi psov a prevádzkovateĐom plôch
okolo Štrkovky o možnostiach zabezpeþiĢ vhodnú plochu pre
kúpanie Đudí spolu so psami, mi pán Butyka, ktorý je
chovateĐom i užívateĐom plôch, odporuþil úsek brehu jazera
vyhradený pre kúpanie so psami v roku 2010. Ohradenie
priestoru tak, aby návštevníci okolia jazera a kúpajúci sa
neprichádzali do kontaktu so zvieratami, nie je podĐa
mĖa jednoducho realizovateĐné. Splnenie tejto
požiadavky vyžaduje oddeliĢ riadnym plotom nielen
vybratý úsek pláže, ale tiež þasĢ vodnej plochy.
Pochybujem, že obec by na to vynakladala finanþné
prostriedky, najmä ak jazero nie je jej vlastníctvom.
Problémom však je, že podĐa tohtoroþných
skúseností, obyvatelia obce nie sú ochotní tolerovaĢ
kúpanie sa v jednej vodnej nádrži spolu so psami,

ktorých poþet vo vode neúmerne narástol vyhradením pláže.
Psiþkári chodili kúpaĢ svojich miláþikov z celého okolia,
nielen Bratislavy. Ivanskú pláž pre psov dokonca propagovali
aj v relácii "Zelená revue" vysielanej na STV. Záporné reakcie
obyvateĐov na zriadenie psej pláže však boli zásadné a
poþetné. Obþania nám telefonovali, osobne navštevovali OcÚ
a písali do návštevnej knihy internetovej stránky.
Na základe vyššie uvedeného treba pri riešení
problematiky kúpania psov v Štrkovke rešpektovaĢ
záujmy väþšiny obyvateĐov obce, ale tiež vlastnícke
vzĢahy k nehnuteĐnostiam. Záujmy psov by nemali
byĢ podĐa názoru mnohých obþanov prvoradé,
najmä ak je možné vyþleniĢ im na kúpanie
Bagrovku, ktorej vlastník –
Pasienkové
spoloþenstvo, je ochotný o umožnení kúpania psov
prednosta obecného úradu
rokovaĢ.

Komunálne voĐby - voĐby starostu a 12 poslancov OZ
Ivanka pri Dunaji - 27. november 2010 (sobota)
Povinnosti obce v súvislosti s ich prípravou a zabezpeþením
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

ZverejniĢ poþet obyvateĐov obce (k 31.12.2009 – 5 890 obyvateĐov)
do 3. 9.
VymenovaĢ zapisovateĐa miestnej volebnej komisie (p. Pevná)
do 3. 9.
AktualizovaĢ stály zoznam voliþov
úloha trvalá
RiešiĢ podania obþanov k stálemu zoznamu voliþov
do 3 dní od podania námietky
UrþiĢ a zverejniĢ volebné obvody a poþet poslancov OZ, ktorý sa v nich volí
do 23. 9.
VymenovaĢ zostávajúcich þlenov miestnej volebnej komisie
do 4. 10.
ZvolaĢ a uskutoþniĢ prvé zasadanie miestnej volebnej komisie
do 8. 10.
UtvoriĢ volebné okrsky a urþiĢ volebné miestnosti
do 18. 10.
UverejniĢ zoznam zaregistrovaných kandidátov spôsobom v mieste obvyklým
do 23. 10.
VymenovaĢ zapisovateĐa okrskovej volebnej komisie
do 2. 11.
DoruþiĢ voliþom oznámenie o þase a mieste konania volieb
do 2. 11.
VymenovaĢ zostávajúcich þlenov okrskovej volebnej komisie
do 8. 11.
VyhradiĢ miesta na vylepovanie volebných plagátov a iných nosiþov informácií
do 9. 11.
ZvolaĢ a uskutoþniĢ prvé zasadanie OVK a vykonaĢ pouþenie zapisovateĐov a þlenov OVK
do 12. 11
podĐa § 17 zákona o ochrane osobných údajov
VykonaĢ školenie zapisovateĐov a þlenov OVK
do 16. 11.
ZabezpeþiĢ vybavenie volebných miestností
do 16. 11.
OdovzdaĢ OVK v 2 rovnopisoch zoznam
najneskôr 2 h. pred zaþatím hlasovania
voliþov, hlasovacie lístky a obálky

PovinnosĢ nezávislého kandidáta
V zmysle §16 odst. (9) zákona þ. 346/1990 Zb.
o voĐbách do samosprávy obcí je súþasĢou
kandidátnej listiny nezávislého kandidáta petícia
podpísaná
voliþmi
podporujúcimi
jeho
kandidatúru. V našej obci musí nezávislý
kandidát predložiĢ minimálne 200 podpisov.

Pripravujeme mimoriadne þíslo IN venované
komunálnym
voĐbám.
Podobne
ako
v predošlých rokoch prinesieme prehĐad
o kandidátoch na 12 poslancov obecného
zastupiteĐstva a starostu obce.
3
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Pravidelný jesenný zber
veĐkoobjemového odpadu

Z þinnosti obecného úradu,
komisií obecného zastupiteĐstva
Zastupovanie poþas MD

Kontajnery pre veĐkoobjemový odpad budú Na zastupovanie ekonómky obecného úradu
rozmiestnené v Ivanke pri Dunaji v dĖoch 22. a v Ivanke pri Dunaji poþas materskej dovolenky
23. októbra 2010 nasledovne:
(Ing. J. Esterle) bola prijatá nová pracovníþka
x
x

piatok 22. októbra cca od 1500 do 1800 na Námestí padlých
hrdinov, pred Zdravotným strediskom a na Sadovej
a Komenského ulici;
sobota 27. októbra od cca 800 do 1400 na Námestí padlých
hrdinov, pred Zdravotným strediskom a na Štúrovej
a Hurbanovej ulici.

Do kontajnerov nie je dovolené ukladaĢ biologicky
rozložiteĐný odpad, t. j. lístie, drevo, papier a pod.,
ani nebezpeþný odpad, t. j. chemické farbivá, laky,
rozpúšĢadlá, moridlá, kyseliny, Ģažké kovy,
autobatérie, pneumatiky, žiarivky a pod. Môže sa
tam ukladaĢ nábytok rozložený na dosky a diely tak,
aby zaberal þo najmenší priestor!

Ing. L. Miková.

Príspevok obce na elektrifikáciu zvonov
Na základe žiadosti zo strany farského úradu
v Ivanke pri Dunaji poslanci obecného
zastupiteĐstva schválili poskytnutie príspevku na
elektrifikáciu zvonov vo veži ivanského kostola.
Z rozpoþtu obce bola poskytnutá suma 6 000 €.

Celoplošná deratizácia obce
Každý vlastník nehnuteĐností je povinný
v záujme ochrany pred vznikom a šírením
prenosných ochorení vykonaĢ každoroþne na jar
a na jeseĖ deratizáciu svojich nehnuteĐností.
Predaj deratizaþných návnad bude na obecnom
úrade v októbri vždy v stredu, piatok a sobotu
Informácie o naplnenosti kontajnerov poþas zberu Vám od 800 do 1200 v pondelok od 1400 do 1800.
Minimálny odber je dva kusy.
poskytnú pracovníci OcÚ na 0905 275 794 a 0902 913 322.
UpozorĖujeme obþanov, že poþas zberu veĐkoobjemového Výberové konanie na miesto riaditeĐa
odpadu budú zberné miesta strážené súkromnou bezpeþnostnou Základnej školy M. R. Štefánika
službou (SBS). Pracovníkom SBS dohliadajúcim na ukladanie Obec Ivanka pri Dunaji ako zriaćovateĐ
odpadu do kontajnerov sa každý obþan ukladajúci odpad bude vypísala v zmysle zákona výberové konanie na
musieĢ preukázaĢ obþianskym preukazom, a tiež dokladom miesto riaditeĐa Základnej školy. Záujemcovia,
o zaplatení poplatku za zber a likvidáciu odpadu na rok 2010. ktorí spĎĖajú stanovené kritéria mali žiadosti
Kto sa týmito dokladmi nepreukáže, nebude môcĢ uložiĢ odpad predložiĢ do 22. septembra 2010.
do kontajnerov. Kto doklad o zaplatení stratil, môže si jeho
Detská škôlka s.r.o
kópiu vyžiadaĢ na Obecnom úrade v Ivanke pri Dunaji, referát ZriaćovateĐ detského opatrovateĐského centra
daní a poplatkov (p. Pevná).
Detská škôlka s.r.o na Palárikovej ul. predložil

Drevný odpad sa zbiera na Nádražnej ulici za na obec žiadosĢ o vyjadrenie k zaradeniu tohto
futbalovým ihriskom do 30. novembra 2010 vždy centra do siete škôl a školských zariadení
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
v sobotu od 900 do 1200.
SR. V zmysle zákona þ.596/2003 o štátnej

Zber chemických látok ako farby, riedidlá, moridlá správe v školstve a školskej samospráve je
a kuchynské oleje sa uskutoþĖuje na zhromaždisku dreva k zaradeniu do siete škôl, potrebné súhlasné
na Nádražnej ulici do 30. novembra 2010 vždy v sobotu stanovisko obce.
od 900 do 1200. Jednotlivé druhy chemikálií musia byĢ na
zberné miesto dopravené v oddelených nádobách.
Zberné suroviny na
NeidentifikovateĐné chemikálie nebudú odoberané.
Autobatérie, malé batérie a žiarivky sa zhromažćujú
na vyhradených miestach na nádvorí obecného úradu
poþas celého roka.
Pneumatiky sa zhromažćujú poþas celého roku na
zhromaždisku dreva na Nádražnej ulici. Do 30.11.2010
vždy v sobotu od 900 do 1200, po 30.11.2010 v pracovnom
þase OcÚ, po nahlásení na OcÚ.
Elektronický odpad zber sa uskutoþní 23. októbra 2010
od 900 do 1200. Záujemcovia o vývoz sa nahlásia na
obecný úrad na tel. þíslo 45 943 301 najneskôr do 22.
októbra 2010 do 1200. Elektronický odpad bude vynášaný
z dvorov. Netreba ho dávaĢ na ulicu.
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Moyzesovej
zatiaĐ pokraþujú

V minulom þísle sme písali, že Zberné
suroviny na Moyzesovej k 31.7.2010 ukonþia
svoju prevádzku. Taká bola pôvodná dohoda
medzi prenajímateĐom a nájomcom. Dnes je
však situácia iná. Kećže vlastník pozemku
zatiaĐ nepristupuje k realizácii svojho zámeru,
a zberné suroviny zatiaĐ nenašli iné vhodné
miesto, dohodli sa na pokraþovaní nájomnej
zmluvy zatiaĐ do leta 2011. Stále však platí,
že pre tento druh podnikania si nájomca má
hĐadaĢ a nájsĢ v obci vhodnejšiu lokalitu.
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Aktuálne zo stavieb v obci
potom vypracovanie spoloþného projektu, a následne
spolufinancovanie projektu.
Dnes cyklisti þi korþuliari už stavbu testujú, semtam narazia na odstavené vozidlo,
ktoré zaberá celý chodník. Na
tejto
strane
Bernolákovskej
klasický chodník pritom dosiaĐ
nebol. Bude asi potrebné, aby sa
majitelia
priĐahlých
nehnuteĐností postupne zžili
s tým, že popred dom im už vedie
chodník,
nie
bežný,
ale
cyklochodník. Samozrejme aj
cyklisti þi korþuliari musia
rešpektovaĢ stav kde a ako je
cyklochodník umiestnený.

Cyklochodník Bernolákovo - Ivanka
Až na úsek možno 30-40 metrový, ktorý treba ešte
doasfaltovaĢ a potom ešte
umiestniĢ dopravné znaþenie
pre cyklochodník, možno
konštatovaĢ, že už nielen
bernolákovská, ale aj ivanská
þasĢ je takmer hotová. Na
Bernolákovskej ulici sa robia
ešte posledné úpravy jarkov
medzi
cyklochodníkom
a telesom
cesty.
Našu
ivanskú þasĢ zaþala firma
STRABAG budovaĢ koncom
minulého roka. Predtým
v roku
2008
poslanci
postupne schválili najskôr vytvorenie združenia obcí,

Nadstavba základnej školy

x Akcia je financovaná z rozpoþtu obce (kombinácia
vlastných zdrojov a úveru) vo výške cca 22,5 mil. Sk.
x Blok „B“ þasĢ od Komenského ulice bol ukonþený
a odovzdaný do užívania k 6.9.2010.
x Blok „A“ þasĢ od ulice SNP je pred ukonþením, chýba
zateplenie vonkajšej fasády zo strany SNP (dvorná fasáda je
celá zateplená). Vo vnútorných priestoroch bloku „A“ je
potrebné ešte položiĢ podlahovú krytinu.
x Technológia výĢahu zatiaĐ nie je realizovaná, pretože
finanþné prostriedky na Ėu plánované bolo potrebné
investovaĢ do výmeny už existujúcich rozvodov vody, ale
aj kanalizaþných rozvodov.

Verejné prerokovanie dopravnej štúdie

DĖa 13. októbra 2010 o 1800 budú v Informaþnom centre
obce predstavené výsledky dopravnej štúdie. Jej financovanie
z rozpoþtu obce v sume 4 122 € schválili poslanci OZ na
tohtoroþnom
februárovom zasadnutí. Štúdiu s názvom
„Dopravné opatrenia“ spracovala spoloþnosĢ DIC Bratislava,
s.r.o a predložila faktúru vo výške 2 185 €.
Na základe prieskumov rýchlosti dopravného prúdu a
dopravného zaĢaženia na troch rozhodujúcich križovatkách
v obci: Moyzesova – Vajnorská, Moyzesova – Bernolákovská
– Záleská, Bernolákovská – Nádražná predložil spracovateĐ
nasledovné návrhy opatrení na upokojenie dopravnej situácie
na Moyzesovej a Bernolákovskej, ktorá tvorí hlavnú
komunikaþnú os obce:
x Križovatka Moyzesova – Bernolákovská - Záleská:
preorganizovanie súþasnej stykovej križovatky na malú
okružnú križovatku.
Križovatka Moyzesova – Vajnorská: súþasný stav vníma
spracovateĐ akoby to bola nedobudovaná križovatka, preto
navrhuje niektoré úpravy stredových ostrovþekov tak, aby boli
zrejmé pohyby vozidiel v každom povolenom smere pri
zachovaní jej plynulej priepustnosti.
x Bernolákovská ulica: uplatniĢ niektoré z opatrení vedúce k
znižovaniu jazdných rýchlostí – spomaĐovacia vstupná brána
s meraþom rýchlosti, vybudovanie excentrického stredového
ostrovþeka.
-let-
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DiaĐnica D4 – významný faktor života v budúcnosti
Naša obec historicky vznikla a ćalej sa rozvíjala na dopravnej
trase KráĐovskej hradskej cesty (viedla z Viedne cez Bratislavu
do Trnavy, resp. cez Nitru a Slovensko ćalej až do
Sedmohradska), neskôr sa pridala významná železnica c. k.
Rakúsko -Uhorska (Bratislava – BudapešĢ), ešte neskôr to bolo
letisko a diaĐnica D1. V tomto „dopravnom lieviku“ územia
Slovenskej republiky o niekoĐko rokov pribudne ćalšia
diaĐnica D4 (niekedy nazývaná aj „nultý okruh“ Bratislavy),
ktorá nás definitívne odþlení od územia mesta a letiska. Táto
stavba bude maĢ rovnako zásadný vplyv na budúci život v našej

obci ako vyššie spomenuté dopravné stavby z minulosti. O to je
viacej zarážajúce, že obþania obce verejnému prerokovaniu
návrhu diaĐnice takmer nevenovali pozornosĢ a nezúþastnili sa
ho ani zástupcovia poĐovných združení, rybárov þi vlastníkov
pôdy. (Na verejnom prerokovaní dĖa 20.7.2010 sa v IC okrem
pracovníkov OcÚ zúþastnilo len zopár poslancov a obþanov
Ivanky.) Z úþasti na prezentácií a z dostupných podkladov
(nachádzajú sa o. i. aj na internete) vyberám pre vás informácie
o koncepte projektového riešenia v štádiu pre územné
rozhodnutie, ktoré sa týkajú nás a našej obce.

DiaĐnica D4 predstavuje prepojenie medzi diaĐniþnými
Ģahmi D1, D2 s medzinárodným prepojením Slovenska
a Rakúska, s väzbou na Maćarsko a ýeskú republiku.
Prechádza regiónom „veĐkej Bratislavy“, kde sú vzhĐadom na
prudký rozvoj územia veĐmi komplikované vzĢahy pri
neustále sa meniacich aktivitách a funkciách. DiaĐnica D4 je
rozdelená do úsekov :
I. Jarovce – mimoúrovĖová križovatka (MÚK) Ivanka –
sever. (ýasĢ úseku hranica Rakúsko – Jarovce už je
vybudovaná, ostatná trasa bola predmetom posudzovania
a verejného prerokovania.)
II. Ivanka sever – Záhorská Bystrica (obsahuje križovatku
Raþa a tunel pod M. Karpatami).
III. Záhorská Bystrica – Devínska N. Ves (þasĢ je v ½ profile
už vybudovaná)
IV. Devínska N. Ves – hranica SR/RR.
Projektanti sĐubujú skvalitnenie podmienok pre tranzitnú
dopravu, zvýšenie plynulosti a bezpeþnosti dopravy so
súþasným znížením negatívnych dopadov na životné
prostredie. Okrem posudzovania variantov trasovania diaĐnice
v polohe medzi Ivankou a Bernolákovom, resp. medzi
Bernolákovom a V. Bielom boli v poslednej fáze projektovej
prípravy variantne posudzované dve trasy v úseku prechodu
cez Dunaj (trasa „C“ a doplĖujúci variant „E“ – zelený)
a variant premostenia a výškového vedenia komunikácie pri
križovaní so železnicou Bratislava – Galanta, s diaĐnicou D1
a Seneckou cestou (variant „C1“). Odporúþanie projektanta je
pre úsek prechodu cez Dunaj vo variante „E“ a pre výškové
vedenie v našom katastri vo variante „C1“.
Z priloženej mapky je zrejmé, že trasa D4 vedie pred
vzletovo-pristávacou dráhou (VPD) letiska, kde je vedená
v záreze a mostom ponad M. Dunaj a Zelenú vodu (západný
okraj Ģažobného priestoru). Ćalej pokraþuje východne od
areálu bývalého PD Prucká sihoĢ a v záreze pokraþuje aj ćalej
pred plánovanou VPD tak, aby mohla byĢ v budúcnosti
prekrytá formou tunela. PozdĎž Šúrskeho kanála pokraþuje na
nízkom násype po jeho pravom brehu, mostom križuje
Seneckú cestu (s cestou þ.I/61, križovatka nazvaná „Ivankazápad“), mimoúrovĖovo križuje železnicu a konþí v mieste
MÚK „Ivanka-sever“ napojením na D1 (doplĖujúci návrh
uvažuje až po križovatku Raþa). Projektant doporuþuje :
- budovaĢ komunikáciu so štvorpruhovým šírkovým
usporiadaním s možnosĢou budúceho rozšírenia na 6-pruh
smerom k osi diaĐnice,
- v úseku medzi MÚK „Ivanka-západ“ a MÚK „Ivankasever“ z dôvodu malej vzájomnej vzdialenosti križovatiek
vybudovaĢ D4 vo štvorpruhovom šírkovom usporiadaní
i s kolektormi.
Navrhovaný termín uskutoþnenia výstavby prvej etapy je v r.
2014, ukonþenie celého Ģahu v r. 2018. (pozn.- Rozhodnutie
súþasnej vlády þi ministra môže byĢ však iné.).

Aké budú bezprostredné vplyvy diaĐnice D4 na životné
prostredie, na zdravie obþanov, na povrchové a podzemné
vody a na život v prírode nášho katastra? Predovšetkým k tejto
þasti pripravovanej stavby sa mali a mohli obþania vyjadriĢ pri
verejnom prerokovaní alebo v etape pripomienkového
konania, ktoré sa skonþilo 30.júla 2010.
Zdravotné riziko v súvislosti so stavbou D4 je vo zvýšenej
hluþnosti a s produkciou emisií, nepriamo s bezpeþnosĢou
premávky. Hluk zo strany letiska bude posilnený hlukom
z diaĐnice, ktorá bude popri Šúrskom kanáli vyvýšená nad
terénom, a preto obcou požadované proti hlukové bariéry a iné
opatrenia (napr. stálo zelený pás stromov) majú svoj význam.
Ohrozenie povrchových a podzemných vôd môže byĢ
spôsobené únikom zneþisĢujúcich látok (napr. pri cestných
haváriách) odvedených z povrchu vozovky do recipienta (do
Šúrskeho kanálu, resp. Malého Dunaja). Navrhnuté je ich
preþistenie v odluþovaþi ropných látok, prípadne zadržaním
v retenþných nádržiach. Nedostatoþné technické riešenie by
mohlo vážne ohroziĢ miestne rybné revíri i kvalitu
podzemných vôd (ešte si pamätáme havarijný stav vody
v Šúrskom kanáli a kaštieli pred 50 rokmi s dopadom na
kvalitu podzemnej vody!). Okrem vodných živoþíchov
negatívne dopady pocíti najmä poĐovná zver, ktorej budú
narušené, ak nie celkom znemožnené, migraþné trasy
prostredníctvom svojho prirodzeného biokoridoru okolo
Šúrskeho kanálu a vôbec jej voĐný pohyb po chotári po
rozþlenení biotopov pri neustálom rušení hlukom a svetlami
áut. I tu by bola potrebná súþinnosĢ projektanta s poznatkami
miestnych obþanov, ktorí poznajú tunajšie prírodné
podmienky pre minimalizáciu negatívnych vplyvov. Bariérové
pôsobenie diaĐnice bude na kvalitu významného
Nadregionálneho biokoridoru pre migráciu zveri medzi
Karpatami a Malým Dunajom pôsobiĢ deštruktívne, pokiaĐ sa
nevykonajú príslušné technické opatrenia (ekomosty þi
podchody). Ich potrebu alebo riešenie si však bolo treba
obhájiĢ pred projektantom a investorom. Za Historickú
spoloþnosĢ Ivanky sme upozornili na potrebu archeologického
prieskumu v trase (napr. oblasĢ Tanieriky) vzhĐadom na
poþetné významné nálezy (napr. mesiaþikový idol a i.,
naposledy pri stavbe Malokarpatského splaškovodu), a tiež na
nutnosĢ komunikaþného prepojenia obce k Mohyle MRŠ (tiež
cyklotrasa). Obec opakovane zdôraznila svoju požiadavku na
vybudovanie ćalšej križovatky D4 s privádzaþom v polohe
medzi Ivankou a Zálesím, þím by sa koneþne eliminovala
dopravná záĢaž obce tranzitnou dopravou.
Pripomienky podávané oneskorene, a hoci by boli aj
konštruktívne, nemôžu byĢ projektantom a investorom už
akceptované, a preto nemôžu byĢ ani zapracované do
koneþného projektového riešenia. S „krížikom po funuse“ sa
predsa nechodí! Nezáujem obþanov o veci verejné poškodzuje
nielen nás, ale aj našich budúcich.
Ing. František Hässler
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Spomienková slávnosĢ 130. výroþia narodenia M. R. Štefánika
V tomto roku si roduverná Slovaþ s hlbokou úctou i s inými úþastníkmi slávností. V obecnom Národnom
k nášmu národnému hrdinovi pripomenula jeho okrúhle dome sme sa zúþastnili na otvorení výstavy
130. výroþie narodenín. V našej obci si v Pamätnej amatérskych fotografií s názvom „ýo nemohol vidieĢ
sieni M. R. Štefánika mohli návštevníci pozrieĢ výstavu M. R. Štefánik“, venovanú súþasnosti obce, jej
„M. R Štefánik – koniec cesty“
pozoruhodnostiam, prírode, Đućom
obohatenú o niekoĐko osobných
a dianiu v obci. SúþasĢou výstavy
predmetov,
fotografie
z jeho
bola aj prezentácia foto-záberov zo
pôsobenia v zahraniþnom odboji, a
zaþiatku
minulého
storoþia
tiež
niekoĐko
exponátov
vytvorených Štefánikom pri jeho
z kozmickej misie „Štefánik 1999“
cestách po svete, ktoré vhodne
nášho slovenského kozmonauta
priblížili jeho Đudský rozmer, jeho
Ing. I. Bellu, ktorá akoby bola
videnie
vtedajšieho
sveta.
pokraþovaním
Štefánikovho
Vzácnymi hosĢami obce bola
vedeckého snaženia.
poþetná delegácia z francúzskeho
V Bratislave pri soche M. R.
družobného mesteþka Poulén,
Štefánika na dunajskom nábreží
v ktorej si dodnes uchovávajú
a v novej budove SND bola
pamiatku na nášho národného
25.6.2010 ústredná spomienková
hrdinu.
V podveþer
sa
slávnosĢ aj za úþasti podpredsedu
v evanjelickom kostole (obec nemá
vlády
Dušana
ýaploviþa,
iný dostatoþne veĐký priestor)
usporiadaná Nadáciou M. R.
konal „Filmový veþer o M. R.
Štefánika. Na slávnosti boli
Štefánikovi“, na ktorom boli aj za
Nadáciou udelené našej obci a ZŠ
úþasti ich tvorcov premietnuté
M. R. Štefánika Pamätné listiny.
filmy „V siloþiarach viery – M. R.
SlávnosĢ kladenia vencov k pamätníku M.R. Štefánika Štefánik“ (F. Bartko), „Štefánik, neuveriteĐný osud“ –
i hodnotný kultúrny program v budove SND francúzsky dokument so slovenským dabingom (je
s premiérou francúzskeho filmu „Štefánik, neuveriteĐný k dispozícií v našom IC), umelecko-dokumentárny film
osud“ zostali našimi slovenskými „verejnoprospešnými „Štefánik. Príbeh hrdinu. VlasĢ“ (Dr. P. Kanis)
masmédiami“ nepovšimnuté, ako to už žiaĐ pri a dokument „Štefánik a Tahiti“ (R. Teoke). Prezentácia
národných akciách býva pravidlom.
filmov bola doplnená príhovorom ich tvorcov
Rázovitá obec Košariská pripravila k výroþiu svojho a prednáškou Mgr. M. KšiĖana „Beneš a Štefánik –
rodáka niekoĐko vydarených akcií, ktoré boli rozložené spolupracovníci, súperi alebo nepriatelia?“. Plní
do troch dní. Slávnosti prvého dĖa 23.7.2010 (piatok) nových poznatkov a hlbokých dojmov z videného i
sme sa ako delegácia za našu obec zúþastnili aj my. poþutého nás sprevádzal ešte celou cestou pri návrate
Najprv sme k päte pamätníka na Bradle položili kyticu domov.
þ
lenovia HSI – A. Voltemarová, P. Blubla, P. Škulavík, F. Hässler

Knieža novodobých slovenských dejín
OsobnosĢ generála Dr. M. R. Štefánika a jeho odkaz národu, ktorý tak miloval
DĖa 21. júla 2010 uplynulo 130 rokov od narodenia jednej z najvýznamnejších osobností histórie nášho národa,
osobnosti, ktorá celým svojím životom vyjadrovala lásku k vlasti a k národu, z ktorého vzišla, osobnosti ešte stále
málo poznanej a ctenej... Týmto príspevkom chceme priblížiĢ osobnosĢ gen. Dr. Milana Rastislava
Štefánika, pripomenúĢ niektoré z jeho myšlienok, ktoré sú dôkazom o nevšednosti, múdrosti a sile ducha tohto
génia nášho národa.
Milan Rastislav Štefánik sa narodil 21. júla 1880 ako šieste z 12 detí národne orientovaného vzdelanca,
evanjelického farára Pavla Štefánika a jeho manželky Albertíny, rodenej Jurenkovej. Otec už výberom krstných
mien pre svojich synov akoby naznaþoval smerovanie ich životnej cesty. Popri vtedy používaných menách im dal
aj mená pripomínajúce slávnu minulosĢ Slovákov. Najstarší syn Igor dostal aj meno Branislav, mladší Pavel
Svätopluk, Milan dostal meno Rastislav. Navyše boli príbuzensky spätí aj s Vilkom Šulekom, ktorý bol pre úþasĢ
v povstaní v meruôsmych rokoch (t. j. 1848) popravený, a krstným otcom pána farára Pavla Štefánika bol sám
Jozef Miloslav Hurban. Pavel Štefánik svojich synov posielal za vzdelaním do maćarských stredných škôl
slovami: „Viete, þo je váš otec a þo ste vy. Bućte v srdci vždy dobrí Slováci a nehanbite sa za svoju
materinskú reþ. Profesorov niþím proti sebe nepopudzujte. O kom sa dozviem, že sa hanbí za nás, nech sa
viac neopováži prísĢ domov, lebo ho zastrelím ako psa.“ Otec Pavel Štefánik takto viedol svojich synov
i napriek tomu, že vedel, že slovenský vzdelanec má len dve možnosti: buć podĐahne silnému maćarizaþnému
tlaku a bude požívaĢ všetky privilégiá maćarskej vzdelaneckej vrstvy, alebo nepodĐahne tlaku maćarizácie
a vystaví sa celoživotnej biede a prenasledovaniu.
Mladý Milan Rastislav absolvoval lyceálne štúdiá v Bratislave a v Šoproni, gymnázium absolvoval v Sarvaši,
kde v r. 1898 zmaturoval. Za mimoriadnu usilovnosĢ mu bolo udelené Telekyho štipendium v hodnote 70 zlatých.
Na ćalšie štúdium si vybral stavebné inžinierstvo na ýeskom vysokom uþení technickom v Prahe. Po dvoch
rokoch však zistil, že technika ho nenapĎĖa, a tak sa na FF Karlovej univerzity zaþal venovaĢ štúdiu astronómie,
matematiky a filozofie. VeĐmi rýchlo sa zaþlenil do þeskej kultúrnej a vedeckej spoloþnosti, stal sa aktívnym
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þlenom spolku slovenskej mládeže Detvan, a neskôr aj jeho predsedom. Písal þlánky, v ktorých ostro vystupoval
proti maćarizácii na Slovensku, ale aj kritizoval pasivitu slovenských politických þiniteĐov. Popri intenzívnej
spoloþenskej a literárnej þinnosti mladý Milan Rastislav stihol napísaĢ dizertaþnú prácu O novej hviezde
v súhvezdí Kasiopeja z r. 1572, zložiĢ rigoróznu skúšku a 18. októbra 1904 promovaĢ na doktora filozofie. Krátko
po promócii, v novembri 1904, odišiel do Paríža, aby zaþal napĎĖaĢ svoj životný sen. Stal sa asistentom
zakladateĐa astrofyziky profesora Jula Janssena a vedeckú kariéru si zaþal budovaĢ v roku 1905 v Janssenovom
observatóriu v Meudone. Svoje astronomické výskumy vykonával na Mont Blancu, kam napriek zlému
zdravotnému stavu vystúpil až šesĢkrát, ćalej v Španielsku, Anglicku, Švajþiarsku, Rusku, Turecku, Alžírsku
Tunise, na Malte, v Spojených štátoch amerických, na Tahiti, Novom Zélande, na ostrovoch Fidži, v Austrálii,
Brazílii, Ekvádore a Maroku. V roku 1911 sotva 31 roþnému Dr. M. R. Štefánikovi udelila Francúzska akadémia
„Wildovu cenu“ v hodnote 2000 frankov ako uznanie „za veĐké služby, ktoré vykonal svojimi pozorovaniami
na Mont Blancu; založil na vlastné trovy observatórium na Tahiti, pozoroval prechod Halleyho kométy na
Slnku, pozoroval posledné zatmenie Slnka na ostrovoch Tonga.“
DĖa 27. júla 1912 Francúzska republika uznala zásluhy Dr. Štefánika a prezidentom mu bolo udelené
francúzske štátne obþianstvo. V þase vypuknutia 1. svetovej vojny pracoval Štefánik na vedeckom výskume
v Maroku, kde ho zastihla správa, že za svoje vedecké a diplomatické úspechy bol francúzskou vládou
vyznamenaný titulom rytiera národného rádu ýestnej légie. Odišiel do Paríža, a po istých zdravotných
problémoch nastúpil do armádneho letectva, kde na seba upozornil odvahou, chladnokrvnosĢou
a vynaliezavosĢou. Jeho vedecké a letecké schopnosti využil veliteĐ francúzskej armády maršal Ferdinand Foch,
keć ho poveril organizovaním vojenskej meteorologickej služby. Štefánikovu odvahu a vynikajúce služby ocenilo
velenie francúzskej armády a vyznamenalo ho francúzskym vojnovým krížom. Štefánik o svojich frontových
skúsenostiach písal do Paríža takto: „Konám horlivo svoju povinnosĢ na fronte, aby som robil þesĢ
slovenskému národu a dokázal úprimnú lásku k Francúzsku.“ Vojnové roky sú obdobím jeho úspešnej
a intenzívnej diplomatickej a vojenskej þinnosti. V priebehu 3 rokov sa z desiatnika vypracoval na brigádneho
generála..
Poþas vojny prostredníctvom francúzskych politikov a novinárov informoval verejnosĢ o Ģažkom položení
Slovákov v Uhorsku, ktorí boli v tej dobe vo svete takmer neznámi a boli obeĢou systematického, s genocídou
hraniþiaceho odnárodĖovania. Politikom predostrel návrh na vytvorenie slobodných štátov, ktoré by vznikli
rozpadom Rakúsko-Uhorska. Pretože sa vo Francúzsku poznal s Đućmi z najvyšších kruhov, uviedol do nich aj
Masaryka a Beneša, s ktorými potom vo februári 1916 založil v Paríži vrcholný orgán þesko-slovenského
zahraniþného odboja: Národnú radu þeských a slovenských krajín – Conseil National des Pays Tcheques et
Slovaques. Predsedom sa stal Masaryk, podpredsedom Štefánik a tajomníkom Beneš. Francúzska vláda na
základe Štefánikovej þinnosti dala súhlas na vytvorenie þesko-slovenskej armády vo Francúzsku a Štefánik už
v r. 1916 vo svojom zápisníku vyznaþil nové hranice ýesko-Slovenska, Rumunska, Juhoslávie i Maćarska. Takto
boli neskôr aj prijaté Trianonskou dohodou.
Štefánik bol zakladateĐom þesko-slovenskej diplomacie a jej prvým vynikajúcim diplomatom. Svoje
mimoriadne diplomatické schopnosti využil pri organizovaní slovenských a þeských zajatcov do þeskoslovenských légií v Rusku, pri nábore dobrovoĐníkov slovenského a þeského pôvodu v USA (3000 dobrovoĐníkov
bolo presunutých do Francúzska, kde sa stali súþasĢou légií), pre vec rodiaceho sa ýesko-Slovenska získal v USA
významné osobnosti amerického politického života, napr. Franklina Delanoe Rooswelta, rozvíjal diplomatické
styky i s Vatikánom. Podpísal prvú medzinárodnú zmluvu medzi ý-SR a Talianskom o konštituovaní samostatnej
þesko-slovenskej armády v Taliansku, a potom bol poverený spolu s gen. Janinom vyriešiĢ problémy þeskoslovenských légií v Rusku. Poþas tejto cesty sa z novín dozvedel, že 18. októbra 1918 Masaryk s Benešom vydali
Deklaráciu nezávislosti þeskoslovenského národa, na ktorej bol aj jeho podpis, a v doþasnej vláde mu pridelili
post ministra vojny. Štefánika to prekvapilo a rozhorþilo, a tak hneć poslal Masarykovi telegram, v ktorom
protestoval proti takémuto konaniu a vyjadril nesúhlas s viacerými bodmi deklarácie. Z vlasti však nedostal
žiadnu odozvu a Masaryk s Benešom naćalej sústrećovali vo svojich rukách všetku moc bez ohĐadu na Štefánika
a jeho idey vo veci usporiadania ýesko-Slovenska. Sklamaný a rozhorþený Štefánik v januári 1919 opustil Sibír
a po príchode do Paríža v prvej polovici marca pokraþoval v intenzívnej politickej a diplomatickej þinnosti,
v ktorej mu išlo najmä o vytvorenie silného letectva v rámci armády nového štátu. Až po mesiaci sa rozhodol
koneþne vrátiĢ do svojej vlasti, a to cez Taliansko. Pre návrat si ako dopravný prostriedok zvolil lietadlo. 4. mája
vo vþasných ranných hodinách sa dal previezĢ autom do Udine a o 807 hod. jeho Caproni vzlietlo z udinského
letiska Campoformido. O 1130 sa objavilo nad Bratislavou a z doteraz neobjasnených dôvodov bolo zostrelené.

Z myšlienok gen. Dr. Milana Rastislava Štefánika
bez prenáhlenia a preceĖovania jej schopností. z Mojou
ambíciou nie je, aby všetci Đudia išli za mnou, ale aby
þestní Đudia išli za mnou.
Láska Úloha národa nemôže byĢ iná ako úloha
jednotlivca. Úþelne, logicky žije len ten, kto využíva
každého okamžiku na prehĎbenie intelektu. ýím
bystrejší je náš um, þím väþšie je množstvo v nás
spracovaných vedomostí, tým hlbšia je súdnosĢ

Životný cieĐ Kto kráþa energicky a vedomý si cieĐa,
ovláda svoj osud takmer úplne. z Viem, že života už
mám namále, musím teda ten zvyšok þo najlepšie
využitkovaĢ. Až vykonám svoje, potom pokojne
zomriem. z Mne nejde o to, za cenu neþinnosti si kúpiĢ
život. Ja nechcem žiĢ o 20 – 30 rokov. Teraz - teraz
chcem žiĢ. z Ach, preþo nežijeme vždy logicky:
s dušou skromnou, ale nie otrockou, so srdcom
šĐachetným, bez známok slabosti, s mysĐou bádajúcou
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þloveka, tým jasnejší pomer jeho ku svetu vnejšiemu
a tým vrúcnejší. Lebo cíti, že pravý rozum, ovládaný
pravou logikou, je otcom lásky, tej uvedomelej,
pokojnej, pevnej lásky, ktorá nemá niþ spoloþné
s obludami:
s vášĖou,
nemilosrdenstvom,
útlocitlivkárstvom a inými slabosĢami duše. z My
nenapadáme, iba hájime svoje práva, musíme ich hájiĢ,
ak sa nechceme vzdaĢ Đudskej dôstojnosti. My
zvíĢazíme, pretože našimi heslami sú láska, práca,
poctivosĢ, heslá to budúcich, bohdá šĢastnejších vekov.
Morálka Nech si každý uvedomí, že kým sa
neoslobodí od sebectva, nie je schopný bojovaĢ za našu
vec. Lebo niet dvojakej morálky, kto je lump
v súkromnom živote, ten pácha niþomníctvo aj vo
verejnom a národnom živote. Nemôže byĢ þisté telo
v špinavej košeli. Jestli sa chceme osamostatniĢ,
musíme sa najskôr prejaviĢ mravným pokrokom. z
Odmietam akéhokoĐvek sudcu. Tým môže byĢ iba Boh
alebo jeho hlas v mojom svedomí. z Hromadenie
majetku je škodlivé a nemravné. z PoctivosĢ nie je
slovo – je to logický dôsledok života. z Nepoctivý
þlovek nemôže vykonaĢ veĐký þin.
VôĐa VôĐa, skutoþná vôĐa všetko zmôže: duševné
a telesné neresti. Ba zdá sa mi, že i sama smrĢ neodváži
sa priblížiĢ, iba k tým, ktorí ochabujú...z Energia moja
(moja pevná vôĐa) vzrastá tým postupom, akým sa
stupĖujú prekážky. Ja sa prebijem, lebo sa prebiĢ
chcem. Kto silne chce, pre toho nieto nemožností. z Pre
Đudí pevného predsavzatia a vytrvalosti niet
nemožností.
Pravda Aký som, taký som, zostanem vždy svoj –
verný kultu pravdy, krásy, energie. z Milujem pravdu
nielen z mravného stanoviska, ale aj ako matematik.
Ako priama þiara je najkratším spojením dvoch bodov,
tak je pravda najkratšou cestou k uskutoþĖovaniu
našich predstáv.
Veda Kto vede slúži, stane sa skromným v
myšlienkach, v reþiach... V každom jeho konaní možno
postrehnúĢ istou a mier... BráĖme nešĢastiu, konajme
dobro. z Ja s udivením norím sa do vesmíru a snažím sa
urþiĢ v Ėom súradnice mojej duše. z Len þo bude
skonþená riadna organizácia štátu, vyžiadam si iba

jedinú vec – hvezdáreĖ buć vo Francúzsku alebo
v ýesko-Slovensku. Generálske hviezdy veĐmi rád
obetujem skutoþnému svetu hviezd.
Práca Je potrebné Đudí uþiĢ veriĢ, je potrebné ich
milovaĢ napriek všetkým ich chybám, je potrebné uþiĢ
ich milovaĢ, ale nevyhnutné je tiež pracovaĢ a uþiĢ
pracovaĢ iných. z ďudské snaženie má smerovaĢ
k spoloþnej uvedomelej práci pre blaho všetkých. z
VeriĢ – milovaĢ – pracovaĢ! z Treba, aby sme vykonali
každý hneć teraz všetko, þo je v našich silách.
V dejinách vždy vyhrala vec, za ktorú pracovalo aspoĖ
desaĢ oddaných Đudí.
Demokracia Demokracia, to znamená myslieĢ driev,
než jednáš, þi tým nepoškodzuješ blížneho, rodinu,
národ, spoloþnosĢ. To znamená opanovaĢ svoje vášne,
nie rozprávaĢ, ale problémy riešiĢ. Demokracia je
organizovaná myšlienka, to je idea proti chaosu. z
Demokratizmus je práve v tom, staraĢ sa o Đudí,
zmenšovaĢ ich biedu, staraĢ sa o uskutoþnenie ich snov.
Sloboda - oslobodenie Kto si myslí, že mu slobodu
druhí vybojujú, ten jej nie je hodný. z Dejiny Đudstva
dokazujú, že získanú slobodu si udrží len taký národ,
ktorý je schopný krvavých obetí. z Moje zdravie je
veĐmi krehké, ale je nutné, aby som svoj život obetoval
užitoþnej úþasti na národnej obrane. z PodĐa mojej
mienky budúcnosĢ celého sveta závisí v nemalej miere
od mierového usporiadania národov východnej Európy
a Balkánu.
Sloboda Ten deĖ bude najkrajším v mojom živote, keć
generál, francúzsky veliteĐ armády, použije ako heslo
slovo Slovák.
Národ Budem pracovaĢ, chcem byĢ þlovekom
skutoþným, chcem úþinkovaĢ v národe mojom, ktorý
som nikde neprestal milovaĢ. z Národ musí dôverovaĢ
sebe a budúcnosti, potom nájde i viac ušĐachtilých
priateĐov a pomoc. z Národu sa nedáva, len žobrákovi,
národu treba obetovaĢ. z Som Slovák telom i dušou –
neznám lásky poloviþatej. z Bratia! Nikdy
nezabúdajme: milovali sme národ, pracovali sme, preto
sme zvíĢazili. DokiaĐ ostaneme verní tejto svätej láske,
budeme nepremožiteĐní.
dieĢaĢom, ale pred Dejinami sa týþi ako obor." Luise
Weissová, francúzska univerzitná profesorka a
novinárka. Po Luise Weissovej je pomenovaná
budova Európskeho parlamentu. V Múzeu Luise
Weissovej je priestor s nápisom: Štefánik - moja láska.
z "Ale þo nemôžu slová vyjadriĢ, je vlastenecký zápal,
ktorý z neho žiaril. Celý jeho život bol sústredený na
boj za slobodu a nebolo niþoho, þo by spochybnilo jeho
národnú vieru." L. Lacaze, francúzsky admirál
z "Dielo Štefánikovo je na prvý pohĐad jediným
zázrakom. NekompromisnosĢ mravná i tvorivá,
myslenie vo veĐkých rozmeroch a pritom þaro
osobnosti, krásny spoloþenský takt a vkus, jeho
rytierskosĢ a veĐkodušnosĢ." F. X. Šalda
z "Vedecký génius, diplomatický génius, povznesená a
šĐachetná myseĐ, národovectvo oddané službám
humanity je možné dokonalejšie vyjadrenie
moderného hrdinstva?" B. de Jouvenel, francúzsky
vedec
( ď.Schwottová, J. Blublová)

Zo spomienok významných
osobností...

z "Vždy

a všade sa hrdo hlásil k svojej vlasti. Len jeden
kút na zemi mal pre neho väþší význam než obyþajný
kraj, ktorým sa jednoducho len cestuje. Len jediný bod
na zemeguli bol pre neho bodom drahým, vznešeným,
o ktorom nemohol hovoriĢ inak ako s pohnutím. To
bolo jeho rodné Slovensko. O Ėom hovoril iným
hlasom, jeho reþ vtedy znela iným rytmom, a keć sa
hoci len z diaĐky dotkol jeho pokorenia, bolo poznaĢ v
hlase, že sa hanbí za svoju bezmocnosĢ." Václav Tille,
þeský univerzitný profesor
z "Keć som spoznal generála Štefánika, hneć som
pochopil, že stojím pred apoštolom vlastenectva."
generál Badoglio, náþelník generálneho štábu
talianskej armády
z "Tento bledý muž, ktorého jasné oþi oživujú
vychudnutú tvár, je diplomat a dobyvateĐ. Bol
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ZbaĐte si batohy, vyrážame! Prvá akcia (5.-8.júl), ktorou
sme naplno zaþali leto bola hrebeĖovka so štartom na
Donovaloch. Spoþiatku nám poþasie prialo a odmenou za
nároþnejší výstup na hrebeĖ nám bol nádherný výhĐad na
kopce Nízkych Tatier. Potom nás však prekvapili hrozivo
vyzerajúce oblaky a do nitky zmoknutá šestnásĢþlenná
výprava napokon predsa len musela ustúpiĢ silnejšej
prírode a ukonþiĢ výlet o deĖ skôr. Napriek všetkému nám
však ostáva veĐa zábavných a krásnych spomienok a už
teraz plánujeme hrebeĖovku na budúci rok.
Na svoje si prišli aj vodáci a vodáþky na
tohtoroþnom splave (20.-22.7.), na ktorom o adrenalín
nebola núdza. Po prvýkrát sme totiž zdolávali pereje
Hrona. Ani tu nás neobišlo zlé poþasie a búrka nás
prinútila k núdzovému zakotveniu na lúke pod
ďupþianskym hradom. I keć koneþná bilancia splavu
bola jedenásĢ prevrátených þlnov z celkového poþtu

dvanásĢ, domov
LETO S DOMKOU
sa
v zdraví
a plní skvelých
spomienok vrátili všetci splavníci.
Už pár dní po splave sme si nabrúsili oštepy a
pästné kliny, opásali sme sa kožušinami a hor sa do
praveku! Detský letný tábor (25.-31.7.), ktorý nás tento
krát všetkých preniesol o státisíce rokov dozadu, sa
konal na úpätí Javorníkov nećaleko Bytþe. Poþas
celého týždĖa sa deti postupne prepracovali
z vývojového stupĖa homo habilis na homo sapiens
sapiens. Vyskúšali si pri tom svoj dôvtip pri stavbe
pascí na mamuty, výrobou pravekých šperkov
a kostýmov si zase precviþili šikovné prsty, a hlaviþky
im potrápil vedomostný kvíz. Poniektorí dokonca
odhalili tajomstvá pravekého divadla a tanca. Tábor
sme klasicky zavĚšili vyhodnotením a diskotékou.

Nádherná príroda Kremnických vrchov a koneþne aj
vydarené poþasie prilákali našich mladých na mládežnícky
výlet (9.-13.8.). PäĢ dní plných zábavy a hier príjemne
spestrila aj návšteva kremnickej bane a celodenná túra na
Stožku. Mladí si užili aj dobrodružné ubytovanie, nauþili sa
vážiĢ si Ģažko nanosenú vodu a každý veþer sa nevedeli
vynadívaĢ na padajúce hviezdy.
Toto leto sa stalo nezabudnuteĐným aj pre štyroch
animátorov, ktorí využili každoroþnú ponuku saleziánskych
zahraniþných podujatí. Hitom tohto leta sa pre Ivanþanov
stalo Belgicko. Jeden z animátorov sa zúþastnil vyše
dvojtýždenného denného tábora v rámci projektu európskej
dobrovoĐníckej služby: „ďudia boli ku mne úplne super,
starali sa o nás. Práca s deĢmi bola tiež bez problémov

a program bol po celé dva týždne pestrý. Bola to pre mĖa
dobrá skúsenosĢ do života.“
Tri animátorky sa zase nechali zlákaĢ outdoorovým
dobrodružstvom v belgickom stredisku v Les Moines,
Porcheresse, a rozhodne neĐutovali. „Nadobudli sme nové
priateĐstvá, zlepšili si angliþtinu, inšpirovali sme sa veĐkým
nasadením a akþnosĢou ostatných úþastníkov, ale i
organizátorov. „Pre mĖa to bola najlepšia akcia tohto leta!“
hodnotí tábor jedna z našich animátoriek.
Touto cestou sa chceme poćakovaĢ všetkým
animátorom, ktorí sa deĢom a mladým postarali o leto plné
zážitkov a dobrodružstiev. Ćakujeme aj úþastníkom
a rodiþom za ich dôveru a podporu. Už teraz sa nevieme
doþkaĢ budúcoroþných prázdnin a nových letných výziev!
Pridáte sa k nám?
Viktória Lackoviþová, Lucia Mešková
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Uplynulý školský rok bol naozaj pestrý. A to nielen preto, že sme uþili základné slovíþka, vetné spojenia, pesniþky i básniþky
otvárali v elokovaných priestoroch na ulici SNP novú, už piatu (jazyková škola Nezábudka). V máji sme prežívali krásne chvíle
triedu, že sa zrekonštruovala a vynovila už fungujúca trieda, v škole v prírode v obci HeĐpa, deti absolvovali päĢdĖový plavecký
sociálne zariadenie a nanovo sa vybudovalo moderné detské výcvik, zaujímavé výlety, prechádzky v lese a súĢaže. V mesiaci jún
ihrisko. Ale aj preto, že sme
sa konal v našej MŠ TýždeĖ
prežili s deĢmi i rodiþmi nádherné Školský rok 2009/2010 v MŠ Slneþná detskej radosti, v rámci ktorého
chvíle plné zábavy, radosti
sa deti zúþastnili na mnohých
a prekvapení. Na jeseĖ sme zaþínali už s tradiþným Tekvicovým zaujímavých aktivitách, ako napríklad plavba loćou po Dunaji,
veþerom spojeným s vyrezávaním tekvíc a opekaþkou na dvore. skákací hrad a iné. DeĖ otcov sme oslávili spoloþne s rodiþmi na
Pokraþovali sme absolvovaním výletu na biofarmu v Stupave, kde dvore MŠ. Závereþnú bodku za školským rokom 2009/2010
sa deti oboznámili so životom zvierat, zúþastnili sme sa na výstave predstavovala rozlúþka s predškolákmi spolu s rodiþmi, spojená so
jesenných plodov a ich kreácií v Matiþnom dome. V zimných súĢažami, jazdou na koĖoch, maĐovaním na tvár a odovzdávaním
mesiacoch k nám zavítalo divadlo manželov Stražanovcov, ba darþekov pre deti. Chceli by sme popriaĢ našim bývalým
i kúzelník. V predvianoþnom období sme zorganizovali vianoþné predškolákom veĐa úspechov a spokojnosti v školských laviciach.
tvorivé dielne, kde deti spoloþne s rodiþmi vytvárali vianoþné
Uplynulý školský rok sa niesol v znamení radosti, harmónie,
dekorácie. Táto akcia sa tešila veĐkému úspechu. Pred Štedrým porozumenia a dobrej spolupráce s rodiþmi, za ktorú im zo srdca
dĖom sme absolvovali vianoþnú besiedku, na ktorej deti prežili veĐa ćakujeme. Srdeþne ćakujeme všetkým, ktorí sa priþinili
radosti pri vybaĐovaní darþekov. V rámci projektu Škola o vytvorenie ihriska a nových priestorov pre deti v elokovanom
podporujúca zdravie nás navštívila zdravotná sestra zo zubnej pracovisku na ulici SNP. Ćalej by sme sa chceli za dobrú
ambulancie. V zimných mesiacoch sme ešte navštívili divadelné spoluprácu poćakovaĢ obecnému úradu, školskej jedálni
predstavenie Popoluška v divadle Aréna. Fašiangy patrili i školským klubom. Poćakovanie patrí aj Združenej strednej
tradiþnému karnevalu v maskách, ktorý sme zorganizovali poĐnohospodárskej škole v Ivanke pri Dunaji za ústretovosĢ pri
v priestoroch 5. triedy. Koncom apríla sa deti z našej škôlky zorganizovaní exkurzie pre deti do priestorov školy a za požiþanie
prezentovali taneþným vystúpením na Májovici.
koní. Za sponzorský dar patrí vćaka firme Naturprodukt. Dúfame,
Poþas roka prebiehal v našej MŠ Country krúžok a krúžok že i tento školský rok bude pre naše deti i nás plný pekných
kolektív MŠ
anglického jazyka, kde sa deti dvakrát do týždĖa hravou formou zážitkov, aktivít, poznania a radosti.

Záhradkárske aktivity poþas leta
Najprv daždivé a potom horúce letné dni urobili v tomto roku na
þele nie jedného záhradkára vrásky! Dážć bol po relatívne suchej
jari oþakávaný a prepotrebný, no pre jeho výdatnosĢ a dĎžku
napomohol zas mnohým chorobám a škodcom. Následné súvislé
horúce letné dni i noci s rekordnými teplotami tiež
poškodili vegetáciu suchom. Záhradkárov
i vþelárov to prinútilo þeliĢ nepriazni poþasia
využitím všetkých svojich vedomostí a skúseností.
Ešteže sa môžeme v našej organizácií vo
vzájomnom priateĐskom rozhovore, a hlavne s odborným
výkladom a upozornením zo strany p. prof. Ivana Hriþovského
všeliþo dozvedieĢ, a dokážeme sa tak lepšie vysporiadaĢ
s nepriazĖou prírody, aby sme pri bilancovaní našich výsledkov
boli predsa ako-tak spokojní.
Zo záhradkárov, a to nie len ivanských, ale i našich þlenov
z Bratislavy, Bernolákova, V. Bielu i Stupavy, sa formuje už
poþetná skupina priateĐov. Pre lepšie vzájomné spoznanie a pre
utuženie osobných kontaktov sa záhradkári dohodli usporiadaĢ na
deĖ 17.7.2010 u niekoho na záhrade „guláš-párty“ i s
úþasĢou rodinných príslušníkov. Ponuka prišla od rodiny
Pokšteflovej, za þo im ćakujeme. Pohostenie z vlastných
produktov a zdrojov (z vína, ovocia a zeleniny), dobrý hovädzí
guláš priamo z kotliny, sponzorský príspevok vo forme piva
a nealko nápojov, sladkosti pripravené šikovnými rukami
niektorých þleniek a príjemné prostredie u hostiteĐov vytvorili
s prispením pekného slneþného poþasia nezabudnuteĐné stretnutie
priateĐov – záhradkárov. Po príhovoroch p. predsedu Ing. L.
Sandtnera, p. prof. I. Hriþovského a okresného tajomníka SZZ
Ing. Vargu sme si poþas stretnutia so záujmom prezreli
pestovateĐské „zázraky“ hostiteĐovej záhrady, vypoþuli dobré
rady p. profesora, a potom už plynul veselý a družný rozhovor
úþastníkov až do veþera, keć ho ukonþila hrozba noþnej búrky.
Na stretnutí sa okrem iného dohodol termín na jednodĖový zájazd
do Dvorov nad Žitavou na deĖ 21.8.2010 i úþasĢ záhradkárov na
spoloþnej výstave záujmových organizácií v Ivanke
(drobnochovateĐov, vþelárov, rybárov, poĐovníkov a i.), ktorá
bude v dĖoch 8.– 10.10.2010. Prítomní hostia - þlenovia SZZ zo
Stupavy pozvali nielen nás, ale i všetkých Ivanþanov zabaviĢ sa

na tradiþne veselé záhorácke „Dni zelá“ v Stupave, ktoré sa
uskutoþnia 1.- 3. 10.2010.
Zájazd záhradkárov do južnoslovenskej obce Dvory nad
Žitavou bol zorganizovaný na popud p. prof. I. Hriþovského,
ktorý navštívené družstvá dobre pozná a na ich
úspechoch má i on svoj podiel. Ešte prv ako sme
vystúpili z autobusu, boli sme doslova oþarení
nádhernými ovocnými sadmi v malebnej krajine
(þerešne, slivky, broskyne, jablone a i.) a so vzorovo
ošetrenými vinicami (cca 150 ha) na miernych svahoch,
tiahnúcich sa až ku Štúrovu. Po privítaní predsedom
Vinohradníckeho a vinárskeho družstva vo Dvoroch n. Žitavou,
a to priamo na dvore spracovateĐského závodu, nasledoval krátky
výklad a prehliadka vínnych pivníc s modernou technológiou,
degustácia ich špiþkových vín v peknej vinárskej pivnici
i s odborným výkladom. Potom už nasledovalo posledné
zastavenie v predajni s možnosĢou nakúpenia si vybratého vína
do domácej zásoby, aby sme ešte dlho mohli spomínaĢ
a vychutnávaĢ oþarujúcu chuĢ ich vín so znaþkou Eós.
Rozradostnení dobrým vínom presunuli sme sa na dvor
staršieho rodinného domu, typického pre túto oblasĢ, kde nás
þakal bohato prestretý stôl s jedlom (výborný danþí guláš!)
a pitím. Len Ģažko sme sa lúþili s milými hostiteĐmi, a keby
nebolo ćalšieho programu asi by sme aj zostali. Otázky na
domáceho guláš-majstra, na jeho kuchárske tajomstvo s ktorým
vyhráva gulášové súĢaže nemali konca.
Návšteva Ovocinárskeho družstva vo Dvoroch n. Žitavou
bola venovaná prehliadke jabloĖového a broskyĖového sadu
s drôtenkovým vedením, s kvapkovými závlahami (ktorými aj
prihnojujú) a spôsobom ich rezu. V predajni priamo v sade sme si
mohli nakúpiĢ z pestrej ponuky ich ovocia, rôznych výrobkov
z ich produkcie a mnoho iných darov prírody.
Na oboch družstvách sa nám posĢažovali na tohtoroþnú
nepriazeĖ poþasia, keć na deĖ sv. Urbana im prišiel Đadovec
a poniþil im þasĢ úrody. Áno, príroda vie byĢ niekedy aj krutá
a nevćaþná, ale i napriek tomu þastejšie vie pohladiĢ dušu pri
pohĐade na starostlivo a s láskou obrobenú krajinu a odvćaþiĢ sa
bohatosĢou prestretého stola.
Fero Hässler, MO SZZ
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.....a zasa je jeden krásny týždeĖ za nami
Tak ako každý rok, aj toto leto pani Eva Feketová
zorganizovala pre ivanských þlenov Slovenského zväzu
telesne postihnutých vydarený týždenný pobyt v Západných
Tatrách. Radi by sme sa podelili o pekné zážitky i s ostatnými,
ktorí sa nemohli zúþastniĢ. Nuž takto to prebiehalo:
Pondelok: je teplé slneþné ráno, pri
pizzerii sa všetci schádzame; sem tam
je poþuĢ “ jéééj aj ty ideš , kde máš
starého? “ a pod. Keć sa všetci
zvítame a usadíme, náš už pomaly
rodinný šofér pán Stanko Jaslovský
naštartuje a vydávame sa na cestu.
Všetci vieme, že cieĐ našej cesty je
Habovka, ale þo nás þaká celý týždeĖ,
to ešte netušíme. Prvú zastávku máme
na diaĐniþnom odpoþívadle, a tu nám
Eviþka iba tak struþne oznámi þo by
sme mali a mohli za celý týždeĖ
vidieĢ. Po obþerstvení opäĢ nasadáme do autobusu a mierime
do Starej Bystrice. Pri príchode pán Jaslovský trochu šomre,
lebo miesto, kde zvykne parkovaĢ je celé rozkopané, ale to
napokon nie je pre neho žiadny problém. Prichádzame na
Rínok sv. Michala Archanjela, na ktorom sa nachádza
Slovenský orloj – je to budova, ale je to vlastne najväþšia
drevená socha na Slovensku ( akad.
sochár Lovíšek ). Celá kompozícia
predstavuje Sedembolestnú Pannu
Máriu, patrónku Slovenska. Vo
výklenkoch orloja stoja bronzové
plastiky kniežaĢa Pribinu, Svätopluka,
A. Bernoláka, ď. Štúra, M. R. Štefánika
a A. Hlinku. Srdcom orloja je ciferník
s astronomickými údajmi (astroláb).
V orloji sa pohybuje 7 slovenských
apoštolov
(sv. Cyril,
sv. Metod,
sv. Gorazd, sv. Bystrík, sv. AndrejSvorad, sv. BeĖadik a sv. Vojtech ). Na
námestí stojí aj Zbojnícka bašta a ćalšie budovy
zrekonštruované tak, aby dotvárali celkovú atmosféru Rínku.
Zo Starej Bystrice pokraþujeme do skanzenu vo Vychylovke,
ktorého súþasĢou je úzkokoĐajová úvraĢová železnica – je to
európsky unikát. Samozrejme, že sme sa previezli týmto
zaujímavým vláþikom. Z Vychylovky už odchádzame do
cieĐa našej cesty, do Habovky. Tu nás hneć po príchode
srdeþne víta rodina p. J. Vidieþana, ktorá vlastní penzión
Kamzík. Po ubytovaní v penzióne aj v drevenici, ktorá je jeho
súþasĢou, sme sa zišli na veþeri v jedálni plnej loveckých
trofejí p. Vidieþana. Domáci nás privítali Hafirovicou
(þuþoriedkovica) a deĖ sme skonþili výbornou veþerou.
Utorok: opäĢ je krásny slneþný deĖ. Hneć po raĖajkách
(nechýbal domáci þuþoriedkový lekvár) sme sadli do autobusu
a odviezli sme sa do Hornej Lehoty. Vyzbrojení nafukovacími
vestami – núkali aj olovené, ale o tie nebol akosi záujem – sme
nasadli na plte a plavili sme sa po rieke Orave až do
Oravského Podzámku. PäĢkilometrovú plavbu nám spestrili
svojim rozprávaním a vtipom mladí pltníci. Cestou sme
obdivovali prekrásnu panorámu Oravského zámku. Po plavbe,
si niekoĐkí pozreli Oravský zámok a pobrali sme sa naspäĢ do
Habovky. Po výdatnej veþeri, sme sa išli vykúpaĢ na termálne
kúpalisko Oravice – a potom príjemne unavení šup do postele.
Streda: dnes sme vstávali o þosi skôr, lebo smerujeme na trhy
do poĐskej Jablonky. Tu sme sa motali a kupovali o þom sme
si mysleli, že by sa nám to mohlo zísĢ (to je asi úþel trhov –
þi?). Po výbornej autobusovej káviþke p. Eviþka nasmerovala
autobus na Oravskú priehradu. Kećže bol opäĢ nádherný deĖ,

nasadli sme na loć a odviezli sme sa na Slanický ostrov
umenia. Z piatich osád, ktoré zmizli v r.1953 pod vodou
priehrady, sa ako ostrov zachovalo iba návršie s barokovým
kostolom a kalváriou, ktoré boli kedysi dominantou obce
Slanica. Po návrate na breh priehrady sme po malom
odpoþinku zamierili do nášho
prechodného domova, do
Habovky. Po vynikajúcej
veþeri niekoĐkí zostali na
nádvorí penziónu a niektorí sa
vybrali na prechádzku po
Habovke. Habovka je pekne
upravená dedina, ktorá žije
prevažne z cestovného ruchu.
Domy sú obsypané kvetmi,
ktoré vyzerajú až neskutoþne
pekne. Habovka je miesto, kde
sa dá príjemne stráviĢ letná, ale
i zimná dovolenka. V okolí je veĐký výber lyžiarskych svahov
a termálne kúpalisko Oravice je urþite príjemným osviežením
a relaxom aj po lyžovaþke. A ak bývate v takom penzióne ako
je Kamzík, kde máte možnosĢ stravovaĢ sa alebo si objednaĢ
izbu aj s kuchynkou –niþ lepšie.
Štvrtok: zasa je nádherný deĖ, p. Jaslovský nás vyviezol za
Zuberec pod Roháþe. Tam
sme sa pobrali na prechádzku
krásnou prírodou. Škoda, že
nám už naše zdravie nedovolí
ísĢ na túru na prekrásne
Roháþske plesá. Po cca 1-2
hod. prechádzke ideme do
skanzenu
v Zuberci.
V skanzene sú rôzne usadlosti
z Oravy, Zamaguria; sú tu aj
technické stavby ako vodný
mlyn, olejáreĖ, plátennícky
mangeĐ
a iné.
Nad
„dedinkou“ stojí gotický drevený kostol sv. Alžbety zo
zaþiatku 15. storoþia. Po niekoĐkých hodinách strávených
v skanzene, ideme späĢ do Habovky a po veþeri ( ako inak –
fantastickej ) ideme sa zasa vykúpaĢ na Oravice.
Piatok: dnes máme voĐno, to znamená, že niekto ide na huby,
niekto na túru a niekto si len tak posedáva na nádvorí
penziónu. Veþer sa všetci stretávame pod veĐkým altánkom
s kozubom – domáci nám pripravili “ opekaþku “. Pri opeþenej
klobáske a poháriku vínka, piva þi ostrého – každý podĐa chuti
– si posedíme, zaspievame a ideme spaĢ.
Sobota: no a je tu posledný deĖ. Pobalení sa lúþime
s domácimi, ćakujeme za príjemnú atmosféru, úžasnú stravu
a odchádzame domov. Lenže cesta do Ivanky – þuduj sa svete
vedie cez Vrátnu dolinu. Tu sadáme do kabínkovej lanovky
a vezieme sa na Chleb. Po prechádzke sa vraciame lanovkou
späĢ do Vrátnej a odtiaĐ do Terchovej. Parkujeme na
parkovisku pod 7,5m vysokou sochou Jánošíka. Pozrieme si
kostol sv. Cyrila a Metoda, v ktorom je krásny drevený
betlehem. Betlehem má 3 þasti – jedna je stará Terchová,
druhá þasĢ zobrazuje miesto narodenia Ježiša a tretia zasa
prepychové mesto Jeruzalem. Po prehliadke a oddychu už
naozaj odchádzame domov do Ivanky.
Nuž tento úžasný pobyt, ktorý bol umocnený nádherným
poþasím, pohostinnosĢou rodiny Vidieþanovej z Habovky
pripravila Eviþka Feketová za pomoci p. Stanka Jaslovského –
ešte raz srdeþná vćaka. ýo ešte dodaĢ, hádam, že všetci sme
sa lúþili so slovami – þo nám pripravíte na budúce ?!
vćaþní úþastníci zájazdu
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Leto sa skonþilo a my
bilancujeme. Horúþavy
a teplotné výkyvy nám
dali poriadne zabraĢ. Termoregulácia nášho organizmu
pracovala na plné obrátky. Siahali sme po všetkých možných
prostriedkoch ako napríklad klimatizácia, prievan, Đadové
nápoje, mokré plavky na tele a pod. To všetko nám iba
zdanlivo pomáhalo pri ochladzovaní. Namiesto
krásnych zážitkov z dovolenky sme si mnohí
priniesli zápal priedušiek, hrdla, ucha, oþí, zubov,
seknutie v krížoch, bolesti kĎbov, ale i herpes. Keć
nemáme naporúdzi lekára, hĐadáme pomoc a rady u
babky bylinkárky.
Ak cestujeme, pomôcĢ by nám mohlo vrecko þierneho
þaju, ktoré je vhodné pri zápale oþí priložiĢ teplé na vieþka.
NevoĐnosĢ v žalúdku (okrem slivovice) nám pomôže zmierniĢ
stará osvedþená sóda bicarbona. Nepríjemnú bolesĢ zuba
veĐmi dobre utlmí rozžutý hrebíþek (klinþek), ktorý necháme
pôsobiĢ, pokiaĐ sa zub neumúdri. Samozrejme po návrate z
dovolenky je okamžite potrebné navštíviĢ zubára. ýo s
boĐavým uchom? Je dobré zobraĢ si na dovolenku fĐaštiþku
alpy, alebo roztok Burrow z lekárne. Do roztoku namoþíme
vatový tampón, alebo šúĐok z papierovej vreckovky, ktorý
vložíme do ucha a necháme ho pôsobiĢ kým bolesĢ neustane
(nie na celú noc).
VeĐmi þastým postihnutím pri horúþavách nielen pri
prechladnutí, býva herpes simplex, alebo herpes zoster
(pásový opar). Lieþenie síce nie je vábne, ale v poþiatkoch ho
môžeme zvládnuĢ a zastaviĢ použitím mazu z ucha. Staþí
prstom vytrieĢ vnútornú þasĢ ucha. A aj keć sa nám zdá, že
tam niþ nie je, prejdeme prstom po citlivom a postihnutom
mieste a úþinok sa urþite dostaví (viackrát odskúšané a
overené). Profesionálnejší prostriedok je Tee tree olej.
Osvedþeným prostriedkom na pásový opar je bylina Benedikt

Okienko zdravia

lekársky, ktorý je možné zakúpiĢ v lekárni. Pri postihnutí je
potrebné okrem obkladov trikrát denne vypiĢ šálku odvaru.
Ak nás postihli bolesti priedušiek, je úþinné podĐa
známeho þeského lieþiteĐa Mikoláška pokrájaĢ dve veĐké
cibule na pol litra vody a s lyžicou cukru variĢ 20 minút na
miernom ohni. Po odstátí vyžmýkaĢ jeden citrón, pridaĢ med a
vypiĢ, zaĐahnúĢ a dobre sa vypotiĢ. Okrem tejto medicíny je
na priedušky aj obklad z: 1 dl bieleho vína, 1
polievková lyžica masti, 1 polievková lyžica alpy.
Zohriaty roztok daĢ na handriþku, priložiĢ na
priedušky a prikryĢ igelitom.
Urþite každý z nás vie þo je bolesĢ krížov, krþnej
alebo celej chrbtice. Ak ešte len bolesĢ zaþína, je dobré
postihnuté miesto vyhriaĢ fénom, alebo daĢ si horúcu vaĖu zo
soĐou. NeutieraĢ sa, ale zabaliĢ do plachty alebo igelitu.
NedovoliĢ, aby sa rozvinul zápal, pretože lieþenie je potom
veĐmi zdĎhavé a bolestivé. Dobré je piĢ lipový, alebo bazový
þaj a dobre sa vypotiĢ. VeĐmi dôležité je aj cviþenie konþatín a
chrbtice pokiaĐ to bolesĢ dovolí.
Ak dovolenkujeme pri mori, môžu nás prekvapiĢ ježkovia
s nepríjemnými pichliaþmi. Domáci majú dobré rady na
vybratie pichliaþov. Postihnuté miesto je dobré obaliĢ
handriþkou namoþenou v oleji, priložiĢ igelit a do rána nechaĢ
pôsobiĢ. Obyþajne pichliaþe vyjdú samé. Jedným z veĐmi
nepríjemných prekvapení býva i hnaþka. Z najhoršieho nám
môže pomôcĢ pomletá zrnková káva s kakaom – 2,5 dl vody
povariĢ s 1 polievkovou lyžicou kávy, pridaĢ kopcovú lyžicu
kakaa a vypiĢ.
Aj keć sa leto už pomaly konþí, tešme sa na
prichádzajúce jesenné dni a verme, že sa nám vyhnú všetky
možné ochorenia. Rozumne zužitkujme všetky dary záhrad,
aby sme naþerpali þo najviac vitamínov na zimné obdobie.
Pevné zdravie všetkým praje Marta Polaþiková.

Zrkadlo mojej duši

Tak sa volá kniha básní, ktoré napísala moja mama Anna
Vitálošová. Túto knižoþku sa nám podarilo uviesĢ do života za
pomoci pani Vierky Královej a pani Zdenky Weberovej,
sponzorov: Vladimír Mery – Auto Care s.r.o Ivanka pri Dunaji,
Blažej Cinege – AUTO-KOVO-LAK Ivanka, Vlasta & Róbert
Bošmanský – PIZZERIA EMÍLIA Ivanka, Ing. Michal KaliĖák
– Rovinka, Miloš Hudák – Potraviny Ivanka, RSDr. Magdaléna
Holcingerová – starostka – Ivanka, Mária Rúcelová – Ivanka,
Marián Treplán – Ivanka, KaviareĖ – Denný penzión – Ivanka,
Vlastimil Morávek – Ivanka, rodina Vlachová – Ivanka, pani
Radová s dcérami, Marián Nagy – Grandprint s.r.o, dcéra
s rodinou. Sponzorom by som sa chcela veĐmi pekne
poćakovaĢ.
Vernisáž bola v jedno pekné sobotĖajšie popoludnie v IC.
Za prepožiþanie priestorov patrí vćaka aj OÚ, IC, MD v Ivanke
pri Dunaji. Milo som bola prekvapená atmosférou, ktorú nám
spestrili T.O. ALBATROS, kamarátky- babky, sponzori a ćalší
pozvaní hostia. VeĐmi si cením ako zaujala kniha aj
spoluobþanov, ktorí si v IC knihu mohli zakúpiĢ. Odozva
prebiehala aj po vernisáži niekoĐko dní až dodnes (ešte zopár
kníh je v IC). No a toto ešte nie je všetko. V Dennom penzióne
boli dozvuky, za ktoré by som sa chcela poćakovaĢ
pracovníþkam penziónu, ako aj návštevníþkam „Kaviarne“.
Ohlas na ćalšiu knihu je veĐký. Snaha je, pracujeme na jej
vydaní. Ak sa podarí zohnaĢ sponzorov, uvidí svetlo sveta do
roka... Ešte raz vćaka všetkým a dovidenia o rok!
dcéra Jarmila Meryová
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Najkrajšie miesto na svete

Na prelome 19. a 20. storoþia zriadilo vedenie pôšt v Ivanke
poštový úrad. Umiestnili ho do prednej miestnosti budovy
cirkevnej školy, a ako poštmajsterka prišla mladá dievþina
z iného mesta menom Žofia. V škole, ktorá sa nachádzala
v zadných miestnostiach domu, uþil v tom þase mladý pán
uþiteĐ, vdovec s osemroþným synkom. Sleþna poštmajsterka
láskyplne pozerala na chlapþeka polosirotu, a keć sa
naskytla príležitosĢ, nežne ho pohladkala po jemných
vláskoch. Inokedy mu priniesla jabĎþko alebo koláþik, ktorý
sama upiekla. Pán uþiteĐ sa vždy milo poćakoval za
pozornosĢ, ba niekedy aj poprosil o radu ako si poþínaĢ
v domácnosti alebo pri iných ženských prácach. A tak sa
pomaly, ale isto rodilo pekné priateĐstvo. Raz, bolo to práve
na jar a v ivanskom lese hojne kvitli konvalinky, pozvali pán
uþiteĐ aj so synkom sleþnu poštmajsterku na vychádzku.
Dlho sa túlali jarným lesom, až unavení chodením sadli si
do trávy. V rukách veĐké kytice konvaliniek, ku ktorým ešte
sleþna Žofinka pridávala tie, ktoré okolo seba posediaþky
trhala. Dojatá krásnou prírodou priznala, že Ivanka je
najkrajšie miesto na svete, lebo tu sa dajú trhaĢ konvalinky
aj posediaþky a tu by chcela prežiĢ celý svoj život! Pán
uþiteĐ porozumel jej citom a prisĐúbil, že ak mu dá svoju
ruku a srdce, nikdy z Ivanky neodídu. Na jeseĖ, keć dozrelo
mladé víno, ivanské zvony vyprevádzali sleþnu
poštmajsterku a pána uþiteĐa na spoloþnú cestu životom na „
najkrajšom mieste na svete“.
(Z rozprávania pani ý.)
Judita Blahutiaková
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Luknárova Ivanka - ukážky ocenených prác autorov
1. miesto/BáseĖ o spravodlivosti
Lukáš Sabo, 7. A, ZŠ Košická, Bratislava
Básnikove pero dotkne sa þistého listu,
napíše báseĖ istú
- ódu pre milosĢ,
aby mohol písaĢ ćalej.
OdpovedaĢ ráþi urodzená hlúposĢ:
Na þo báseĖ? Napíš epos
o kráĐovi, ktorý k básnikom je zhovievavý,
ktorý nemá dlhý nos
a jeho plášĢ nie je tmavý
- zafarbený krvou,
každého, kto príde na návštevu
a s básĖou pravou
zamieša si milosĢ kávu.
Z kráĐa prezident,
z radcu premiér,
z básnika disident
a ozdoba z jeho pier.
Jeho básne práve dohorievajú niekde v elektrárni,
aby bolo svetlo,
ich osud je už dávno márny
a popol nieþo zmietlo
pod koberec.
Všetci sa tvária, že je poriadok
až na jednu vec,
niekto z básne vygumoval riadok.
Riadok o tom ako niekto prevrátil kôš
a dozvedel sa pravdu o tom, þo bolo vyhodené:
jeden nôž
a jedno klamstvo vyrobené
z koberca špinavého od popola.
Príbeh krátky?
Aká smola!
A po svete ćalej chodia Đudia, ktorí gumujú riadky.

2. miesto/Ako som sa uþila variĢ
Anna Nagyová, 5. roþník, ZŠ Ivanka pri Dunaji
Keć má baba 10 rokov,
musí zvládnuĢ zopár trikov.
Nechcela som svoj þas mariĢ,
preto si vravím: nauþím sa
variĢ!!!
Zaþala som pekne zhurta,
párok spadol do jogurta.
Maslo, keþup, jogurt, káva,
všetko to tu na mĖa máva.
Mama mi dá na zadok,
keć nespravím poriadok.
Na poliþky všetko dávaĢ,
párky teda nechám plávaĢ.
Prv než mi deĖ uteþie,
radšej koláþ upeþiem.
Múka, cukor, mlieko
z chladniþky,
vajíþka skáþu zo stola hlaviþky.
Všetko už mám v mise spravené,
mixér rozfĚkal cesto po stene.

Ćalší nápad ku mne letí,
zahajujem pokus tretí.
Už sa na to teším, hurá!
Ugrilujem jedno kura.
Ako ho mám ochutiĢ?
Najprv mierne osoliĢ.
Treba cukor? Trošku snáć,
ešte medom natieraĢ.
Kvapkám citrón, sypem kmín,
koreniami nešetrím.
Stehienka sa v rúre peþú,
slinky mi už na ne teþú.
Bola v tom však lesĢ!
Nedali sa zjesĢ.
ýo sú to za strašné þary,
že sa mi dnes niþ nedarí?
Hoci som sa posnažila,
špagety som rozvarila.
Puding bol zas málo sladký.

Nieþo sa aj na plech dostalo,
len cesto v trúbe pridlho ostalo.

A aj nožík síce krátky,
nabrúsený do ostra,
porezal ma do prsta.

Vyskytol sa veĐký problém,
spálený smrad v dome nechcem.

Toto bola Ģažká skúška,
varenie je riadna fuška.

Kým sa seriál v telke rozbehol,
koláþ zhorel na uhoĐ...

Dala som sa na to skoro,
vyskúšam to opäĢ o rok.

Denný tábor - Papierový svet
Pri koncipovaní programu denného tábora v I
Klube sme vychádzali zo skúsenosti, že deti
treba priviesĢ pred dvere fantázie, umožniĢ im
slobodne sa prejaviĢ a trochu tie dvere
pootvoriĢ.
Potom treba pri nich stáĢ a
sledovaĢ, ktorým smerom sa pustia, aby sme
ich cestu do fantázie urobili bezpeþnou.
V tábore, ktorý sa konal v dvoch
týždĖových turnusoch v I Klube boli dvere
fantázie – vlastnoruþne vyrobené papierové
zvieratá, o ktoré sa deti celý týždeĖ starali.,
Každá skupina si vyrobila jeden druh zvieraĢa,
tak
nám
vznikli
farmy
krokodílov,
korytnaþiek, žiráf a slonov. Plánovali sme, že
deti urobia oplotenie farmy a zabezpeþia pre
ne kvalitnú stravu a vodu. Tú si kupovali za
získané body. Body sa získavali za kolektívne
hry, kolektívne práce a tvorivosĢ. Nikto z nás
netušil do akých rozmerov sa
dostane
vybavenie fariem. Najprv to boli jazierka
s vodou a živými žabami, potom nasledovali
stajne, dvierka, tabuĐky s názvami a výstrahami,
kvetinová výzdoba, preliezky, krmelce, hojdaþky, postele,
a þo bolo pre nás úplný klinec – krokodíly dostali vlastné

plazmové
televízory,
poþítaþe a každý aspoĖ
3 mobily. Pri všetkej
starostlivosti o zvieratá
sa niekedy stalo, že sa
poškodil plot. A keć si
to deti nevšimli, zvieratá
im utiekli do lesa. Alebo
im nezabezpeþili vodu,
vtedy sa zvieratá pustili
k potoku, aby si sami
uhasili smäd. Pre deti to
bol
dosĢ
veĐký
adrenalín, keć zistili, že
zvieratá nemajú na
farme.
Bola to krásna hra,
ktorú
samotné
deti
rozvinuli
vlastnou
fantáziou. Podmienka
starostlivosti o zvieratko
bol
kladný
vzĢah
k nemu,
ktorý
sme
zabezpeþili tým, že deti
si toto zvieratko dosĢ nároþne sami vyrobili. Každému tak
ostala na tábor pekná spomienka – papierové zviera.
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Náš I Klubový les skrýval veĐa tajomstiev. Obþas sa
ukázali vzácne zvieratá, ako sokol, anakonda s dĎžkou 7
metrov, chobotnica, krtko, a iné, ktoré sme
zakomponovali do programu. Najväþšie prekvapenie deti
zažili v posledný deĖ pri stopovacej hre. HĐadaný poklad
nieslo na chrbte zviera, ktoré bolo veĐmi veĐké, akoby
mama zvierat na farmách. Tak všetky zvieratá na farmách
dostali svoju veĐkú mamu.
Novinka na tábore bola þitáreĖ. Boli to epedy a deky
v pieskovisku, ktoré sme zatienili veĐkým baldachýnom.
Knižnica bola bedniþka plná rozprávkových kníh. A tak
všetci zmorení slnkom vyhĐadávali toto zákutie, kde sa

þítali nahlas rozprávky podĐa vlastného výberu. Zvyšok
dĖa sme vyplnili súĢažami, remeslami a kolektívnymi
hrami. Mali sme i športovú olympiádu a opekaþku. Stravu
nám privážala firma z Bratislavy. JedáleĖ bola v altánku,
v prírode, kde všetkým chutilo.
Animátori zase urobili veĐký kus práce. Treba
poćakovaĢ Evke Ottavovej, Katke Slnekovej, Veronike
Jungovej, Soni Tichej, Veronike Gamanovej, Barborke
Vondryskovej, Nikole Dudášovej, Alenke Weberovej,
Viki Gavaldovej ml., Majke Koneþnej, Dominike
ýajkoviþovej a hlavne Slávovi Turancovi.

Ohlas na þlánok „opravy cesty na PoĐovníckej ulici“

V IN v þlánku sa uvádza, že
bola opravená cesta na
PoĐovníckej ulici. Pravda je
taká, že boli zaplátané štyri
výtlky, ktoré sú už znovu
rozbité, pretože do výtlku
bol hodený asfalt bez
vyþistenia. (Máme z toho
fotky!) Ćalej sa píše, že bol
spravený
chodník,
ale
nepíšete, že len pred štyrmi
rodinnými domami (pred
p. Tauberom,
p. Frühlichovou,
p. Mecsešovou, p. Paškom)
a ostatní obyvatelia v þase dažća musia prechádzaĢ cez
ulicu v þižmách. Odvedenie splaškovej vody žiadame

už 15 rokov, ale asi
neplatíme dane do obecnej
pokladne ako iní obyvatelia
ostatných ulíc. Už máme
podmoþené domy, lebo voda
zateká pod základy. Steny
v domoch
plesnivejú
a opadáva omietka. Do kedy
ešte budeme þakaĢ? Do
noviniek
píšte
pravdu
a nezavádzajte
Đudí!
Pracovníci OÚ prídu pozrieĢ
ulicu keć je sucho alebo
voda vsiaknutá, a nie po
daždi – museli by si obuĢ
þižmy a autá by ich ošpliechali špinavou vodou ako
naše domy.
Gamanová a obyvatelia ulice

Osobné uznanie
Chcel by som vyjadriĢ svoje osobné uznanie pracovníþkam
predajne potravín FIPE, ktoré mali službu v nedeĐu,
29.8.2010 pod vedením zástupkyne Aleny Mikócziovej,
predavaþkami Margitou Štockovou, Janou Honzovou,
pokladníþkou Helenou Farkašovou a inými.
Keć som sa zobudil o piatej ráno, zistil som, že v dome
nemám prúd. Nechal som vypínaþ zapnutý a pred šiestou
hodinou sa na niekoĐko sekúnd rozsvietilo. To mi
signalizovalo, že je vážnejšia porucha na rozvode
elektrického prúdu, ale ešte som nezistil þi sa to týka
jedného transformátora v obci alebo niekoĐkých. O pol
ôsmej som sa vybral aj so psom do obchodu, ale som
pripúšĢal, že bude zavreté. Cestou som sa stretol
s niekoĐkými osobami, ktorých som sa pýtal, þi majú doma
elektrinu. Všetci odpovedali záporne. Už som
predpokladal, že obchod bude zatvorený, ale pokraþoval
som v ceste, lebo som chcel vyvenþiĢ psa, pozbieraĢ
exkrementy, a potom sa vrátiĢ domov. Bolo totiž krásne
slneþné ráno, ale dosĢ chladno.
V blízkosti obchodu som už stretával aj Đudí
s nákupom, ktorí hovorili, že v obchode je tma. Keć som
vošiel, zistil som, že síce svieti niekoĐko svieþok do
kahancov, ale þlovek oslepnutý od jasného slnka nevidel
takmer niþ. Tam sa však zákazníkov ujali ochotné
predavaþky, ktoré už boli akomodované na tmu,
a samozrejme poznali prostredie. Aj ja sa viem
v tamojšom priestore orientovaĢ, ale akosĢ tovaru som
nemohol zistiĢ. Kupoval som predovšetkým ovocie
a zeleninu. MĖa sa ujala pani Honzová, ktorá mala
službu pri pulte s mäsovými výrobkami, ale ochotne mi

popísala slovami vlastnosti tovaru, o ktorý som sa zaujímal.
(Ešte bolo málo zákazníkov.)
Pri šiškách mi ćalšia predavaþka povedala, že
vystavený tovar je dnešný, lebo som pripomenul, že deĖ
predtým o 11 hodine som kúpil už iba staršie šišky.
Pri pokladni mala pani Farkašová problémy s videním,
lebo jej svieþka už zhorela takmer na dno kovovej mištiþky
a jej plameĖ osvetĐoval už len vyššie položené predmety,
napr. cigarety. Ešte dobre, že banány som mal už odvážené,
lebo elektrické váhy pri pokladniach samozrejme nevážili
a neelektrické váhy sú iba pri mäsových výrobkoch
a v skladoch.
Obdivoval som ochotu a trpezlivosĢ prítomných
pracovníþok v takých Ģažkých pracovných podmienkach
a vyjadrujem im svoje OSOBNÉ UZNANIE.
Dodávku prúdu obnovili o 9:28 a ja som išiel ešte
niekoĐko minút pred závereþnou dokúpiĢ maliþkosti, na
ktoré som ráno zabudol. Na pracovníþkach vôbec nebolo
vidno psychické zaĢaženie, ktorému boli poþas relatívnej
tmy vystavené, boli naćalej ochotné a usmiate.
Július Studnický, otec
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Buć Fit a príć si zacviþiĢ
aerobic a bodyforming od 1. októbra:
o v Ivanke v telocviþni Spojenej školy
utorok: 1745 - 1845, piatok: 1830 - 1930
o v Zálesí v spoloþenskej miestnosti
pondelok a streda: 1830- 1930
Teší sa na Vás cviþiteĐka Naća.
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Štartuje ivanská minifutbalová liga

Otvorenie futbalového miniihriska s umelým povrchom
v areáli Základnej školy M. R. Štefánika pred necelými
troma rokmi (27.10.2007) rozšírilo obmedzené možnosti
športovania na území našej obce. Priestory miniihriska
ohraniþené mantinelmi si þoskoro našli svojich športových
priaznivcov. Tieto miesta však vyhĐadávajú aj osoby, ktoré
sem neprichádzajú s cieĐom zašportovaĢ si. Aj takéto
situácie spôsobujú, že ihrisko, jeho najbližšie okolie dnes
nevyzerá príliš prívetivo. Riešenie tohto stavu, ale nie je
predmetom tohto príspevku.
Nielen cez soboty a nedele, ale aj v pracovných dĖoch
tu chlapci þi muži, ale sem-tam aj dievþatá þi ženy,
naháĖajú futbalovú loptu. Milovníci futbalu si postupne
vytvorili partie. Teraz, cez letné prázdniny, sa zrodila preto
myšlienka, þo tak daĢ partie dokopy, aby hrali jedny proti
druhým. Alebo inak povedané, zorganizovaĢ dlhodobejšiu
súĢaž. Podobné zápolenia sú na Slovensku už bežné, takže
o inšpiráciu ako to zorganizovaĢ nebolo núdza.
Konkrétnym výsledkom je dnes ivanská minifutbalová liga.
Predbežne sa prihlásilo 12 družstiev, nakoniec si to však
jedno rozmyslelo. Do konca novembra je plánované

odohraĢ 11 kôl. Hracím dĖom je sobota, zápasy sa konajú
od 1400 do 1900. Prvé kolo sa odohralo v sobotu 18.
septembra. Ak máte záujem a nájdete si þas, príćte sa
pozrieĢ, a možno sa k nám v budúcnosti pridáte.
za organizátorov Ján Buriánek, Vladimír Letenay

Bodka za prázdninami

Pekné nedeĐné popoludnie 12. septembra 2010 prilákalo na túto
tradiþnú akciu mnoho aktérov. Najmä pre školopovinné deti je
„bodka“ akýmsi symbolickým
ukonþením
dvojmesaþného
obdobia oddychu, relaxu, zábavy
þi len leĖošenia. Organizátormi
tohtoroþnej boli Domka, I-klub,
ASC, Jazdecká škola Zálesie.
Finanþným príspevkom vo výške
150 € prispel Obecný úrad Ivanka
pri Dunaji.
V bohatom
nedeĐnom
programe rozlúþky s prázdninami
boli jazda na koni, lanová dráha,
tradiþný trh, súĢaže pre deti
a rodiny, ukážka historického
šermu, tvorivé dielne, splav
Štrkovky na kanoe, súĢaž cross
country na bicykli, a nechýbalo
samozrejme ani obþerstvenie.
Projekt Corega SENIORI
2010 pod záštitou Úradu
verejného zdravotníctva
SR
zavítal
v rámci
plánovaných
zastávok
mobilného Centra ústnej hygieny aj do Ivanky.
Špeciálne upravený kamión bol 31. augusta
pristavený pred osvetovou besedou. Seniori tu
mohli využiĢ prítomnosĢ stomatológa, ktorý im
poskytol odborné poradenstvo. Všetky služby
centra boli bezplatné. Podujatie sa uskutoþnilo
v spolupráci s hereþkou a speváþkou Gizelou
OĖovou, ktorá vystúpila s programom v Matiþnom
dome. Škoda, že napriek propagácii nevyužilo túto
možnosĢ viac seniorov.
Mgr. P.Bartok

Športový deĖ
V stredu 15.9. sa za pekného poþasia
uskutoþnil na nádvorí Matiþného domu
športový deĖ. Pripravila ho
miestna
organizácia Únie žien Slovenska. Podujatia
sa zúþastnili najmä skôr narodení obþania.
SúĢažili v triafaní kolkov, hode valþekom,
streĐbe z gumipušky.
VíĢazi boli ocenení netradiþnými cenami,
organizátori pripravili aj obþerstvenie.
Mgr. P. Bartok

xSudové vína
xFĐašové vína slovenské i zahraniþné
xSomeliérske služby a poradenstvo
Moyzesova 43

(vedĐa Matiþného domu)

Ivanka pri Dunaji
Pon. - Pia: 1600-2000
Otváracie
Sobota:
800-1200
hodiny
NedeĐa:
900-1200
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Komplexné
centrum
hydroterapie
Za Máriou Dózovou...
môže využívaĢ aj verejnosĢ
DĖa 18. augusta 2010 sme sa na

Predovšetkým pre telesne þi mentálne znevýhodnených, ale aj pre širokú
verejnosĢ bude slúžiĢ nové komplexné centrum hydroterapie.
Bratislavský samosprávny kraj ho zrealizoval v zariadení Gaudeamus –
zariadenie komunitnej rehabilitácie na Mokrohájskej ulici v Bratislave
vćaka grantu z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom
Finanþného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho
finanþného mechanizmu a zo štátneho rozpoþtu SR.
V Gaudeamuse majú klienti zariadení sociálnych služieb s Ģažkým
mentálnym postihnutím v kombinácii s telesným postihnutím k dispozícii tri
moderné bazény. K pôvodnému trojdráhovému pribudol ćalší šesĢdráhový
25 metrový plavecký bazén vhodný pre kondiþné plávanie a podnetový
bazén s rozmermi 3x4 m, s vyššou teplotou vody za úþelom vykonávania
hydroterapie na rehabilitaþné procedúry, aktivity pre klientov
s viacnásobným postihnutím a pre Ģažko integrovateĐných klientov.
Hydrocentrum slúži pre klientov: s mentálnym postihnutím, s telesným
postihnutím, s viacnásobným postihnutím, s vnútorným oslabením,
s chybným držaním tela, s diagnózou autizmus, pre Đudí s poúrazovými
stavmi. Centrum hydroterapie je tiež otvorené pre širokú verejnosĢ,
a rovnako bude slúžiĢ aj pre športovú prípravu slovenských talentov
Vstup pre verejnosĢ v plávaní. (Individuálny vstup 1 €, permanentka
na 10 vstupov/10 €/Teplota vody: 28 C).
Pondelok
900 - 13
Centrum hydroterapie sa zaþalo budovaĢ v
Utorok
730 - 14
septembri 2009, výstavba bola ukonþená v máji
Streda
730 - 14
2010. Budova je riešená ako bezbariérová.
Štvrtok
900 - 14
Náklady na projekt boli 2,2 mil. Eur. Informácie
Piatok
900 - 14
Sobota
1100 - 14
o projekte je možné nájsĢ aj na internetovej
stránke www.bratislavskykraj.sk, v oblasti sociálne služby alebo na
www.mokrohajska.sk.

Výstava pri príležitosti
mesiaca úcty k starším
Už tradiþne pripravované stretnutie našich starších
spoluobþanov so zástupcami obce a pani starostkou v
MD, ktoré bude 10. októbra, sme v tomto roku doplnili
výstavou „Ivanþania ako ich nepoznáme“. Výstava
bude venovaná úspechom, ktorí Ivanþania získali v
práci, v spoloþenskom živote, športe a iných
odvetviach a svojim ocenením aj našu obec
reprezentovali. Výstava sa uskutoþní v priestoroch
Informaþného centra a bude trvaĢ od 10.10.2010 do
konca októbra. Jej návštevou potešíte nielen nás
organizátorov, ale predovšetkým tých, ktorí si uznanie
od nás všetkých zaslúžia.
HSI a Informaþné centrum obce

ivanskom
cintoríne rozlúþili s našou priateĐkou Máriou
Dózovou, ktorá nás opustila vo veku 82 rokov.
Narodila sa v Prahe. Po skonþení základnej
školy študovala na Strednej zdravotnej škole.
V roku 1947 sa vydala do Ivanky pri Dunaji za
Ladislava Dózu. V manželstve sa im narodili
dve deti, Helenka a Ladislav. Vo veku 36 rokov
jej manžel zomrel. Svoj život upísala
zdravotníctvu. Spolupracovala pri zakladaní
ýeskoslovenského þerveného kríža v Ivanke.
V roku 1976 celá družina ýSýK nastúpila na
pomoc pri páde lietadla na Zlatých pieskoch.
Pomáhala pri náboroch darcov krvi a bola
prítomná pri odberoch na hematológii
v Bratislave. Zúþastnila sa na akcii vyhĐadávania
diabetikov v obci. Organizovala lekárske
prednášky
s premietaním
diapozitívov
o diabetickej nohe, ktoré sa konali v Dennom
penzióne. Pracovala v sociálnej komisii MNV
a v dozornom výbore pri Jednote v Ivanke pri
Dunaji. Bola spoluzakladateĐkou Zväzu telesne
postihnutých s poþtom 363 þlenov, ktorý veĐa
rokov viedla a priþinila sa o jeho bohatú þinnosĢ.
Naša MáĖa bola obetavá a neúnavná žena.
Lúþime sa s Tebou a ćakujeme! Budeš nám
chýbaĢ. Odpoþinutie veþné daj jej Pane.
OĐga Žatková

Pozvánka na burzu detského
obleþenia a potrieb

Materské centrum TIK-TAK v Ivanke pri Dunaji
pozýva verejnosĢ na tradiþnú VeĐkú jesennú a zimnú
burzu detského obleþenia a potrieb.
Burza sa uskutoþní 16. októbra 2010 od 1000 do
30
12 v Osvetovej besede na Nám. sv. Rozálie.
Tovar oznaþený prilepovacími štítkami s kódom
predajcu a cenou (zaokrúhlenou aspoĖ na 50 centov)
budeme preberaĢ výluþne 15. 10. 2010 na mieste
konania burzy od 1600 do 1830.
Ćalšie informácie získate v materskom centre v
budove I-klubu v parku kaštieĐa, na 0903 341 278
alebo 0907 509 412 a na www.mctiktak.ivanka.sk.
Ivanské novinky: zodpovedný redaktor Vladimír Letenay;
spolupracovníci: Peter Bartok, František Hässler,
Foto: Ivan Schreiner, Peter Bartok.
Reg. þíslo: OÚ SC–10/99; Náklad: 2100 ks; Nepredajné!
Príspevky doruþte osobne na obecný úrad s oznaþením
Redakcia IN, alebo zašlite poštou na Obecný úrad, redakcia
IN.
Uzávierka príspevkov do ćalšieho þísla je 31. 10. 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.

Darujem trojmesaþné šteniatka, krížence
malého až stredného vzrastu. Bližšie
informácie na 0949 710 238.
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Spoloþenská rubrika

Z Blahoželáme jubilantom

Z Narodili sa:

Marek Chaláni (Železniþiarska), Gréta Gura (Bernolákovská), Samuel
Tamaš (Nám. PH), Richard Esterle (Komenského), Denis Nagy (SNP),
Daniela Hulmanová (Pluhová), Isabela Schultz (Matiþná), ďuboš
Víglaský (Vajnorská), Samuel Gregor (Komenského)

Z Sobáše:

Matúš Benþo a Mgr. Veronika Guldánová (cirk.), ďudovít Rákai
a Monika Hruškoviþová, Michal ChĖapko a Zuzana Fenešová (cirk.);
mimo Ivanky: Milan Matúšek a Kristína Školárová

< Zomreli:

František Šmida, Jesenského (1922), Mária
Morongová, Pekná (1924), Anna Javorková, Cintorínska (1924), Bohumil
Bednár, Hurbanova (1927), Mária Dózová, VišĖová (1927), Vladimír
NedvČd, VišĖová (1928), Ferdinand ýerĖanský, Puškinova (1930),
Koloman Šnirc, Nádražná (1931), Mária Mécsešová, PoĐovnícka (1936),
Anna Šimoniþová, Komenského (1938), František Jánošík, Štefánikova
(1940), ďudovít Matejka, Matiþná (1940), Vladimír Holzinger, Kvetná
(1944), Jaroslav Žigo, Veterná (1945), Daniel ChebeĖ, Zelená (1947),
Júlia Valová, Matiþná (1949), Štefan Egyed, Puškinova (1951), Valéria
Lukašíková, Stromová (1951).

Poćakovanie

Vyslovujem touto cestou úprimné poćakovanie celej rodine,
priateĐom, susedom, spolužiakom a známym, ktorí sa prišli rozlúþiĢ
s našim drahým zosnulým Vladimírom Holzingerom, a tým pomohli
zmierniĢ náš veĐký žiaĐ nad jeho stratou. Moje poćakovanie patrí aj
všetkým pracovníkom OcÚ za citlivý prístup pri vybavovaní úradných
záležitostí. rodina Holzingerová
Ćakujeme všetkým príbuzným, známym, priateĐom, kolegom,
susedom, bývalým spolužiakom a ostatným, ktorí sa prišli rozlúþiĢ na
poslednej ceste s naším milovaným
manželom, otcom, synom, bratom, švagrom, strýkom a dedkom
Jaroslavom Kosibom. ZároveĖ ćakujeme za prejavy sústrasti
a kvetinové dary na zmiernenie nášho hlbokého žiaĐu.
smútiaca rodina

Spomíname.....
DĖa 7. augusta 2010 uplynulo 15 rokov þo od nás
navždy odišla naša milovaná maminka a babiþka
p. JiĜina ŠTIGLICOVÁ. Kto ste ju poznali
a mali radi, venujte jej prosím tichú spomienku.
V auguste 2010 uplynulo 5 rokov, þo nás navždy opustila
naša milovaná dcéra SoĖa Praženková – Póþiková. Odišla
tak náhle bez rozlúþenia, a nám ostala v srdci len bolesĢ a
žiaĐ. Smútiaci rodiþia, dcéra SoĖa a príbuzní.
DĖa 28.8.2010 uplynulo 10 rokov, þo nás navždy opustil
vo veku 78 rokov náš milovaný manžel, otec, svokor,
dedko a pradedko Titus Glasa. Kto ste ho poznali, venujte
mu s nami tichú spomienku. S úctou a láskou spomína
manželka Alžbeta, synovia ďuboš a Ivan s rodinami.
DĖa 1.10. 2010 uplynie desaĢ rokov, þo nás navždy opustil náš otec
manžel a dedko František Vitáloš. Venujte mu spolu s nami tichú
spomienku. manželka a deti s rodinami
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70 rokov: Eva Schranzová (Nám. sv. Rozálie),
Judita Blahutiaková (Trenþianska), Štefan Toldy
(Ružová), Mária Zámeþníková (Stromová)
75: Želmíra Kamenská (Komenského), Ján
Chalány (Zelená)
80: Františka Schrancová (Slneþná), Štefan
Šidlík (SNP), Veronika Miková (Sládkoviþova),
Klára Ottová (Dunajská), Júlia Galandáková
(Nám. PH), Helena Mrvová (Slneþná), Ladislav
Jajcai (Grasalkoviþova), Teodor Žatko (Záleská),
Karol Varga (Puškinova), Jozef Mišík
(Cintorínska), Viliam Baláž (Štúrova), Anna
Hoferková (Hviezdoslavova), Anna Babulíková
(Okružná), Helena Šlosárová (Školská), Júlia
Nádaždyová
(SNP),
Zdena
MaĢasová
(PoĐovnícka)
81: Mária Fenešová (Veterná), Ján Sýkora
(Pluhová), Juliana Póþiková (Hurbanova),
Zuzana Vlþáková (Komenksého), Anna
Doležalová (Záleská), Helena Valentínová
(Záhradnícka), Ladislav Hajzok (Štefánikova)
82: Jozefína Ballayová (Dunajská), Jozef Šmida
(Školská), Helena Labudová (KmeĢova), Kristína
Laluhová (Palárikova), Bedrich ýerĖanský
(Ružová), Antónia Terešová (Družstevná)
83: Ivan Schultz (Matiþná), Jozef Kohút
(Školská), Anna Kázmerová (Štefánikova),
Valéria Paulenová (Štefánikova)
84: Terézia Kroþanová (KmeĢova), Mária
Hladká (SNP), Rozália Klieštiková (Ružová),
Rozália Madajová (Cintorínska)
85: Mária
Valová
(Sládkoviþova),
Ján
Klenovszki (SNP), Emil Krapka (Nám. PH)
86: Kamila Veselská (VišĖová), Margita
Konrádová (PoĐovnícka), Vilma Zámeþníková
(Bernolákovská), Anna Méryová (SNP), Kristína
Rajþaniová (Nám. sv. Rozálie)
87: Alžbeta Jungová (Štefánikova), Anna Plevová
(Ružová), Ladislav Herbanský (Hviezdoslavova),
Anna Vitálošová (Štefánikova)
88: Etela Rišková (Moyzesova), Jakub Daniž
(Štefánikova)
89: Mária Ružiþková (Partizánska)
90: Ferdiš Takáþ (Nám. PH), Mária Audyová
(SNP)
91: Matilda Dettersová (Pri trati)

96: Emília Majdúchová (Komenského)
Keć sa priania naplnia a závoj nehy
zahalí Vašu tvár, v oþiach slza šĢastia
sa zaleskne na znak radosti, naplní sa
þaša vína, zdvihne ruka na znak
vćaþnosti, aby sa vyslovil životu hold,
rokom þo boli a þo prídu, za všetko, þo
nám vzal i dal.
Zbor pre obþianske záležitosti pri OcÚ
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Referendum 2010 prehĐad výsledkov
SR spolu

Slovenská rep.
Ivanka pri Dunaji
okrsok þ.1
okrsok þ.2
okrsok þ.3
okrsok þ.4

poþet
oprávnených
obþanov

4 369 553
4 697
1 190
1 156
1 085
1 266

poþet
vydaných
hlasovacích
lístkov

998 142
1 359
311
377
325
346

% úþasti
oprávnených
obþanov

22,84
28,93
26,13
32,61
29,95
27,33

Hlasovanie za jednotlivé otázky / SR

poþet
odovzdaných
hlasovacích
lístkov

997 235
1 359
311
377
325
346

poþet
platných
hlasovacích
lístkov

poþet
neplatných
hlasovacích
lístkov

990 535
1 354
309
376
324
345

6 700
5
2
1
1
1

Referendové otázky

Otázka
Poþet „ANO“ Poþet „NIE“ % „ANO“ % „NIE“
þ. 1
870 864
90 058
87,24
9,02
þ. 2
952 281
17 333
95,4
1,73
þ. 3
925 888
38 450
92,76
3,85
þ. 4
886 767
61 532
88,84
6,16
þ. 5
703 336
221 847
70,46
22,22
þ. 6
747 983
134 163
74,93
13,44
Ivanka pri Dunaji
þ. 1
1 149
168
84,54
12,36
þ. 2
1 325
16
97,49
1,17
þ. 3
1 252
78
92,12
5,73
þ. 4
1 222
82
89,91
6,03
þ. 5
1 008
271
74,17
19,94
þ. 6
999
209
73,5
15,37
okrsok þ.1
þ. 1
256
50
82,31
16,07
þ. 2
304
5
97,74
1,60
þ. 3
290
17
93,24
5,46
þ. 4
289
14
92,92
4,50
þ. 5
256
45
82,31
14,46
þ. 6
238
44
76,52
14,14
okrsok þ.2
þ. 1
322
43
85,41
11,4
þ. 2
363
6
96,28
1,59
þ. 3
345
18
91,51
4,77
þ. 4
330
28
87,53
7,42
þ. 5
262
85
69,49
22,54
þ. 6
264
65
70,02
17,24
okrsok þ.3
þ. 1
268
46
82,46
14,15
þ. 2
319
3
98,15
0,92
þ. 3
300
20
92,3
6,15
þ. 4
285
29
87,69
8,92
þ. 5
219
88
67,38
27,07
þ. 6
228
59
70,15
18,15
okrsok þ.4
þ. 1
303
29
87,57
8,38
þ. 2
339
2
97,97
0,57
þ. 3
317
23
91,61
6,64
þ. 4
318
11
91,9
3,17
þ. 5
271
53
78,32
15,31
þ. 6
269
41
77,74
11,84
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1) Súhlasíte s tým, aby Národná rada
Slovenskej republiky (NR SR) zákonom
zrušila povinnosĢ fyzických osôb a
právnických osôb platiĢ úhradu za služby
verejnosti poskytované Slovenskou televíziou
a Slovenským rozhlasom?
2) Súhlasíte s tým, aby NR SR zákonom
rozšírila možnosĢ prejednaĢ konanie poslanca
Národnej rady Slovenskej republiky ako
priestupok na všetky priestupky podĐa zákona
o priestupkoch?
3) Súhlasíte s tým, aby NR SR ústavným
zákonom znížila poþet poslancov Národnej
rady Slovenskej republiky na 100
s úþinnosĢou od nasledujúceho volebného
obdobia?
4) Súhlasíte s tým, aby NR SR zákonom
ustanovila, že orgány verejnej moci môžu
obstarávaĢ osobné motorové vozidlá
s obstarávacou cenou maximálne 40 tisíc eur?
5) Súhlasíte s tým, aby NR SR ustanovila
možnosĢ voliĢ poslancov Národnej rady
Slovenskej republiky a poslancov Európskeho
parlamentu prostredníctvom internetu?
6) Súhlasíte s tým, aby NR SR zákonom
vyĖala osoby poverené výkonom verejnej
moci z možnosti uplatniĢ právo na odpoveć
podĐa tlaþového zákona?“.

Referendum v okrese Senec
V rámci Slovenska bola najvyššia úþasĢ vo
volebnom obvode Senec 30,24% (najnižšia
ýadca 15,11%).
Vo volebnom obvode Senec bola najvyššia
úþasĢ v obci Boldog 44,44% (najnižšia
Blatné 23,87%).
x Malinovo 39,62
x Chorvátsky Grob 34,53
x Zálesie 33,71
x Nová Dedinka 32,20
x Bernolákovo 30,17
x Senec 26,44

