
Áno, hneď odpoviem na vašu 
otázku. Hviezdoslavovské noviny 
sa nemenia na občasník Hviezdo-
slavčan. Aby sa podľa Zákona č. 
167/2008 Z. z. o periodickej tlači 
a agentúrnom spravodajstve za-
choval registrovaný obecný občas-
ník, musí sa vydať minimálne dva-
krát v kalendárnom roku. Obecný 
rozpočet je stále na veľmi tenkom 
ľade, tak sme sa vo Hviezdosla-
vovskom spolku, po dohode s ve-
dením obce, rozhodli uhradiť ná-
klady na vydanie Hviezdoslavčana 
a podieľať sa na jeho príprave.
Zachová sa tak lokálne obecné 
periodikum a ak sa obec roz-
hodne vydávať vlastné tlačené 
periodikum, bude to mať vždy 
jednoduchšie, ako nanovo riešiť 
registráciu.
Hviezdoslavčana teda nájdete 
v schránkach minimálne ešte raz 
v tomto roku. Okrem hlavičky je 
úprava oboch občasníkov podob-
ná. Neodvážil som sa poprosiť 
priateľa – grafika, aby pripravil pre 
tento občasník nový grafický di-
zajn. Aj tak zalomenie pre nás robí 
zadarmo vo svojom voľnom čase.
Verím, že sa stretneme 28. sep-
tembra na podujatí Deň obce, kde 
si môžeme povedať viac.
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O autobusovej linke 

rozhodnete vy...

František Kavecký

Všetci vieme, že dopravná infraštruk-

túra nášho regiónu nie je dimenzovaná 

Hviezdoslavov sa od 16. septembra 

objaví aj na cestovnom poriadku 

prímestských autobusových liniek. 

Vedenie obce rokovalo o ďalšej 

možnosti zlepšiť možnosti dopravy 

našich obyvateľov, predovšetkým 

do Bratislavy a späť.

auto. Autobus ale dokáže pohodlne 

obslúžiť aj lokality vzdialené od želez-

ničnej zastávky. Ľudia z Podhája idú 

peši na stanicu približne 30 minút. Na-

miesto toho môžu nastúpiť na zastávke 

Hájovňa a dostať sa pohodlne do Bra-

tislavy. Pre mnohých bude motiváciou 

aj dostupnosť iných lokalít v Bratislave 

ako zo železničnej trasy. Práve možnosť 

dostať sa na autobusovú stanicu Mlyn-

na nárast dopravy, aký sme zazname-

nali za ostatné desaťročie. Individuálna 

automobilová doprava nie je ekologic-

ká a kvôli nedostatočnej priepustnosti 

komunikácií ani časovo efektívna. Pre-

to si mnohí z nás volia cestu prostried-

kami hromadnej dopravy. 

Alternatíva k vlaku 

Polemiky o kvalite a spoľahlivosti vla-

kových spojov dostatočne zapĺňajú so-

ciálne siete našej komunity. Autobu-

sové spoje sú alternatívou, ktorá môže 

presvedčiť ďalších obyvateľov presed- 

lať z auta do hromadnej dopravy. 

Niekto namieta, že autobus je rovnako 

obmedzený dopravnými zápchami, ako 

ské Nivy by bola pre mnohých z vás 

motivácia nasadnúť na autobus.

Skúsime to

Spoje, ktoré majú zabezpečiť dopravu 

Hviezdoslavčanom do Bratislavy v čase 

najväčšej špičky, budú čiastočne fi nan-

cované z rozpočtu obce. Starosta Ma-

rek Lackovič pripravil najefektívnejšie 

riešenie, ktoré sa bude testovať.

„Našlo sa riešenie, ktoré využije predĺ-

ženie existujúcich autobusových spo-

jov. Spojili sme sa aj s obcou Kvetosla-

vov, takže veríme, že vyťaženosť týchto 

spojov bude dostatočná, aby sa ich 

dopravcovi oplatilo prevádzkovať aj 
Pokračovanie na ďalšej strane 

93 ľudí
v 88 autách

versus

93 ľudí
v 2 autobusoch

HviezdoslavčanHviezdoslavčan
občasník pre obyvateľov Hviezdoslavova



Pokračovanie z predchádzajúcej strany 

v budúcnosti. Matematika je jednodu-

chá – obecné zastupiteľstvo schválilo 

maximálny príspevok, ktorý pokryje 

náklady na tri mesiace prevádzky no-

vých liniek. Z tohto príspevku sa odpo-

číta zaplatené cestovné. Po dvoch me-

siacoch sa efektivita celého projektu 

vyhodnotí a rozhodneme spolu s ko-

legami z Kvetoslavova a dopravcom, či 

budeme pokračovať,“ povedal Marek 

Lackovič.

Dodávame, že Obecné zastupiteľstvo 

vo Hviezdoslavove na svojom zasad-

nutí dňa 1. augusta 2019 Uznesením 

č. 98/2019 schválilo alokovanie fi nanč-

ných prostriedkov na výkon prímest-

skej autobusovej dopravy do a z Bra-

tislavy z rozpočtovej kategórie Služby 

v maximálnej hodnote 7 500 eur vrá-

tane DPH. Súčasne sa fi nalizuje úplne 

nová a v budúcnosti centrálna autobu-

sová zastávka Hviezdne bývanie.

Je to na nás

V prieskume, ktorý sa konal pred za- 

čiatkom konkrétnych rokovaní, stovky 

obyvateľov našej obce aj Kvetoslavo-

va o cestovanie autobusom prejavili 

záujem. Ak sa v reálnom živote ukáže 

efektivita týchto spojov, obyvatelia 

Hviezdoslavova aj Kvetoslavova budú 

opäť bližšie k modernej, efektívnej 

a predovšetkým ekologickej doprave 

do práce aj domov. Výhodou je, že spo-

je budú začínať svoju cestu u nás, a tak 

je veľká pravdepodobnosť, že sa ces-

tujúci pohodlne usadia. Čím viac z nás 

si tento spôsob dopravy osvojí, tým je 

vyššia pravdepodobnosť, že sa spoje 

nielen zachovajú, ale v budúcnosti 

možno aj rozšíria o ďalšie spoje.  Želá-

me vám šťastnú cestu autobusmi.

Triediť odpad je, samozrejme, zodpo-
vedné, ale ako sa pomer triedeného 
a netriedeného odpadu prejaví na 
poplatku pre každého obyvateľa? 
V prvom rade si treba uvedomiť, že 

vytriedený odpad je surovinou, s kto-

rou sa obchoduje a následne sa pou-

žíva na výrobu nových výrobkov. Trie-

dením a recykláciou sa šetria prírodné 

zdroje aj zásoby nerastných surovín. 

Správne vytriedený odpad môže byť 

opätovne spracovaný a využitý a za 

tento odpad platia OZV (organizácie 

zodpovednosti výrobcov).

Treba si tiež uvedomiť, že momentál-

na situácia smeruje k výraznému zvy-

šovaniu poplatkov za skládkovanie, 

čiže porastú aj ceny za odvoz odpadu. 

Pre nás to prakticky znamená, že čím 

vyššiu mieru triedenia dosiahneme, 

tým menej budeme platiť. 

Začnime od seba
Ak chcem zmeniť svet, musím začať od seba. Ak túžime po prírode bez od-

padkov, skúsme ich nevytvárať. Dopad na prírodu môžeme eliminovať aj trie- 

dením odpadu. To má význam aj pre peňaženku každého z nás. Porozprávali 

sme sa o tom so zástupkyňou starostu našej obce Tatianou Skybovou. 

Robila som so spoločnosťou JRK Slo-

vensko predbežnú víziu optimalizácie 

nášho odpadového hospodárstva, kde 

nám vyšlo, že pri miere triedenia 40 – 

50 % by sme mohli ušetriť v roku 2020 

približne 5 000 eur, čo je pekná čiastka. 

V súčasnosti je naša miera triedenia 

okolo 30 %.  Ak ostaneme na tejto mie-

re triedenia, za tri roky by sme zaplatili 

na skládkovaní minimálne o 15 000 

eur viac. Ušetrených 15 000 eur, to je 

už čosi, čo sa dá pretaviť napríklad do 

nového ihriska či revitalizovaní rybníka 

v Podháji. 

Len pre zaujímavosť, v súčasnosti každý 

občan EÚ vyhodí každý rok takmer pol 

tony komunálneho odpadu – čo je pre 

Často sa v nádobách na triedený od-
pad objavia veci, ktoré tam nepatria. 
Čo sa deje v takom prípade?
Nesprávne vytriedený a znehodno-

tený separovaný odpad smeruje na 

skládky, čo spolu s komunálnym od-

padom tvorí poplatok za skládkova-

nie, ktorý sa spätne odrazí na poplat-

koch pre občanov. Ak je nádoba na 

triedený odpad znečistená nad 50 %,

platia ju občania a nie výrobcovia. 

Najčastejšie bývajú nádoby znečiste-

né komunálnym odpadom, rôznymi 

pomyjami, alebo iným odpadom, 

ktorý do daných nádob nepatrí (naprí-

klad nadrozmerný odpad – plastové 

stoličky a iné).

Bude sa navyšovať počet kontajne-
rov na triedený odpad?
V súčasnosti sme s MP spravili audit 

nádob na separovaný zber v našej ob-

mňa desivé číslo. Z toho 27 % sa spaľu-

je, 46 % sa recykluje 24 % sa skládkuje. 

Čo znamená, že menej ako polovica 

komunálneho odpadu sa recykluje.

ci, doslova osobne 

pochôdzkou a po 

vyhodnotení stavu 

sa budú niekde 

upravovať počty 

nádob, napríklad 

v Hviezdnom bý-

vaní chýbala ďalšia 

nádoba na kovy. 

Taktiež čakáme na 

podpísanú zmluvu 

od developera zo 

Záhrad, kde plánu-

jeme postaviť nové 

uzamykateľné sto-

jisko pre nádoby na separovaný od-

pad. Zároveň sa bude optimalizovať 

stojisko v Podháji. 
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Dlho sme hľadali spôsob, ako si 

dôstojne uctiť 170. výročie narode-

nia najväčšieho slovenského básni-

ka, po ktorom je naša obec pome-

novaná. Potom to celé zapadlo do 

seba ako mozaika.

Hviezdoslav vo Hviezdoslavove

Jún   2019                                              
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Myslím, že sa medzi nami nenájde 

nikto, kto by zo seba nevydoloval 

aspoň zopár veršov z Hviezdoslavovej 

tvorby. Tých, čo majú doma viacero 

kníh s jeho básňami však už bude asi 

menej a ešte menej by bolo tých, čo 

po nich aj siahnu. Využite teda príleži-

tosť a spoznajte diela, ktoré ste prav-

depodobne nečítali. 

Prečo divadlo?

Ochotnícke divadlo je v každej obci 

predvojom kultúry a sústreďuje v sebe 

vysoký ľudský potenciál. Divadlo je 

akousi pomyselnou špičkou, ktorú mô-

že obec ponúknuť svojim obyvateľom. 

Náš ochotnícky súbor sa síce vytvo-

ril, ale ešte sa necíti na to, aby svoje 

vystúpenie predviedol pred širokým 

publikom. 

Náhodne som sa stretol s režisérom 

Petrom Weincillerom a okamžite som 

zbystril, keď spomenul, že v repertoári 

súboru Teatro Colorato, ktoré mimo-

chodom žne úspechy aj na medziná-

rodnej scéne a sústreďuje špičkových 

umelcov, sú aj dve pred-

stavenia čerpajúce z tvor-

by P. O. Hviezdoslavova. 

Hneď sa mi to spojilo – 

Hviezdoslav – Hviezdo-

slavov – Deň obce. Navy-

še na tento rok pripadá 

aj 170. výročie narodenia 

nášho národného barda. 

Projekt bol odsúhlasený, 

našli sa mecenáši, ktorí 

na predstavenie prispeli, 

a tak vás naň môžeme 

srdečne pozvať. Latku 

sme postavili naozaj vysoko, keďže si 

u nás zahrajú umelci zo Slovenského 

národného divadla.

Časy, časy, mrcha časy

Čaká vás poetické divadelné uvažo-

vanie o vzťahu k majetku, peniazom, 

vlastníckym prejavom a úskaliach 

mamony. Ide o humorné i vážnejšie 

scénické spracovanie najmä dvoch 

textov – „Deľba dedičstva“ a „Pomsta 

mŕtvych“. Tie rámcujú aj iné Hviezdo-

slavove básne, ako napríklad Noc je, 

Nový svet, On hovorí a ďalšie… Témou 

inscenácie je nezriadená honba za 

mamonou, bohatstvom, peniazmi, ale 

tiež aj to, že krčmové nariekanie nám 

veľmi nepomôže, ak sa nezačneme sa-

mi mobilizovať.

Kto prv príde, ten prv melie

Ak chcete vidieť toto predstavenie, 

treba sa zaregistrovať na adrese: Ko-

misiaVzdelavania@Hviezdoslavov.sk. 

Časť kapacity je vyhradená pozvaným 

hosťom, sponzorom, a tak sa podľa 

poradia prihlásenia budú prideľovať 

miesta na sedenie. Je to jednoduché 

a myslíme, že korektné riešenie.

Dobrovoľný príspevok

Náklady na samotné predstavenie sú 

pokryté príspevkami od sponzorov. 

Napriek tomu budete mať možnosť 

dobrovoľne prispieť na ďalšie výdavky, 

ktoré sú spojené s týmto podujatím, 

prípadne sa použijú na ďalšie kultúrne 

projekty.

Pozvánka

Piatok 27. 9. 2019 

Kultúrny dom Hviezdoslavov

Program

19:45 Privítanie s ochutnávkou pro-

dukcie vinárstva Myslík z obce Častá

20:15 Odovzdanie pamätných 

plakiet

20:30 Začiatok predstavenia

Svoju účasť, prosím, potvrďte na ad-

rese KomisiaVzdelavania@Hviezdo-

slavov.sk do 20. septembra 2019.

Odporúčame poloformálne oblečenie.

Účinkujú: Štefan Bučko, Peter Pavlík, Andrej Remeník 

Réžia: Peter Weinciller

AH domy, s.r.o., Agenas, s.r.o., Hvezdoň, s.r.o., František Kavecký, Rudolf Kraščenič, XL four, s.r.o.

Predstavenie podporili: 
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Program sa v prípade dobrého počasia 

bude odohrávať na priestore medzi 

novou škôlkou a obecným úradom. 

Dátum sobota 28. septembra je ne-

menný. Dohodnuté termíny s umelca-

mi by sa s prihliadnutím na fi nančný 

rozpočet iba veľmi ťažko mohli riešiť 

alternatívne, takže v prípade zlého po-

časia sme pripravili náhradné miesto 

konania.

Keď bude pršať, 

ideme do jazdeckej haly

Chceme sa poďakovať Jankovi 

Skatullovi z jazdeckého klubu Alexan-

dria, ktorý opäť prejavil ochotu otvo-

riť brány na farme pre nás všetkých 

a umožní nám v prípade zlého počasia 

preniesť program do krytej jazdeckej 

haly. Dúfajme ale, že počasie nám 

oslavu dňa obce neskomplikuje.

Rôzne farby, rôzne témy

Keď sa pozriete na zadnú stranu, uvidí-

te, že program je rozdelený do štyroch 

blokov. Program by mal obsiahnuť nie- 

len zábavu, ale aj užitočné informácie 

a vytvoriť možnosť na to, aby sme sa 

lepšie spoznali.

Ďakujeme, susedka

Veľmi sme sa potešili, keď sa úlohy 

sprevádzať nás slovom počas hlav-

ného programu, ujala naša susedka, 

Deň obce 2019

moderátorka televízie TA3 Lucia Farka-

sová. Sú totiž na svete dve veci, ktoré 

dokážu zaručene znervózniť takmer 

každého – prvou je objektív kamery 

či fotoaparátu a druhou mikrofón. 

Odovzdávame teda mikrofón do rúk 

profesionálke.

Hlavné 

pódium

Dianie na 

hlavnom 

pódiu je na 

programe 

vyznačené 

žltou farbou. 

Rovnako je 

žltou farbou 

označená 

zóna, kde sa 

bude sústre-

ďovať hu-

dobné dianie. Určite sa nemienime 

pretekať s legendárnym súborom 100 

cigánskych huslí z Budapešti, ale pre 

nás vystúpi našich 111 detí z mater-

skej školy. Potom to už pôjde v ostrom 

slede – trochu folklóru so súborom 

Prvosienka, potom akordeónový vir-

Diskusný stan

Zelenou farbou je označený stan, 

kde sa budete môcť dozvedieť za-

ujímavé informácie o pitnej vode, 

životnom prostredí, zakladaní záhrady 

a diskutovať so starostom Marekom 

Lackovičom.

Budeme sa aj hýbať

Začneme hneď ráno cvičením jogy 

a dynamickým programom Strong 

by Zumba v parku P. O. Hviezdoslava. 

Prineste si vhodné oblečenie a na jogu 

určite karimatku. Netreba sa nikam 

prihlasovať – proste prídete a zúčastní-

te sa. Volejbalový turnaj je určený pre 

minimálne sedem-členné zmiešané 

družstvá, v ktorých musia byť minimál-

ne 2 ženy. Štartovné je 7 eur a prihlásiť 

sa môžete na e-mailovú adresu Komi-

siaVzdelavania@Hviezdoslavov.sk. Pre 

všetkých hráčov je pripravené občer-

stvenie vrátane pitného režimu.

Letnú sezónu v našej obci odštar-

toval Juniáles 2019 a veľkolepo ju 

uzavrie Deň obce 2019. Podrobný 

program nájdete na zadnej strane 

novín, takže si povedzme zopár or-

ganizačných informácií.

Marko Kukobat, akordeón

tuóz Marko Kukobat a skupina S hud-

bou vesmírnou. O 20:00 h, ako zlatý 

klinec programu, vystúpi speváčka 

Celeste Buckhingham. Dôstojnou 

bodkou za dobrou zábavou bude vy-

stúpenie Paľa Drapáka, ktorý uzavrie 

program na hlavnom pódiu.

HviezdoslavčanHviezdoslavčan
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Prosíme, príďte pešo!

Parkovacie kapacity sú v centre obce 

obmedzené a autá nevyhnutne po-

trebuje organizačný tím, rovnako ako 

účinkujúci a predávajúci v stánkoch. 

Prosíme vás preto, aby ste prišli radšej 

peši.

Dobrovoľné vstupné

Hlavnou myšlienkou tohtoročného 

Dňa obce Hviezdoslavov je podpora 

projektu výsadby 10 000 nových stro-

mov na Žitnom ostrove. Prosíme vás 

preto o dobrovoľný príspevok. Jeho 

výšku necháme na Vás. Prispieť bude 

možné pri hlavnom vstupe do areálu, 

kde bude označená kasička. 

Najväčšia na Slovensku

Nielen pre deti je určená nafukovacia 

prekážková dráha Army Combo. Je 

to najväčšia a najdlhšia nafukovacia 

atrakcia na Slovensku. Desiatky met-

rov plné prekážok pre deti i dospelých 

vám umožnia ukázať, čo je vo vás. Bu-

deme merať časy a kto túto sparťan-

skú trasu prejde najrýchlejšie, bude na 

konci dňa odmenený. Na veľkú nafu-

kovaciu atrakciu budú môcť ísť menšie 

deti len v sprievode rodičov.

Hviezdoslavov náš domov

Oproti Obecnému úradu si postavíme 

veľký nápis HVIEZDOSLAVOV, aby 

sme padli do oka každému, kto cez 

našu obec prejde. Kto chce priložiť 

ruku k dielu, môže sa o 9:00 h pridať 

k „budovateľom“.

Workshopy

Cvičenie

Volejbal

DetiSúťaž koláč

Gastro Koncert

WC

H2O

S hudbou vesmírnou.

Tématické zóny, kde čo nájdete.Tématické zóny, kde čo nájdete.

HviezdoslavčanHviezdoslavčan



Pavúk je TOP

Posun podnebného pásma je 

zrejmý aj tomu, kto sa touto témou 

nezaoberá. Na Liptove sa darí ku-

kurici a v našich záhradách veselo 

dozrievajú fi gy. Má to ale aj tienisté 

stránky. Článok o výskyte jedovaté-

ho pavúka – Pradiarky pestrej patrí 

u nás vo Hviezdoslavove k najčí-

tanejším na obecných stránkach. 

Sú tam ale aj iné témy, ktoré si tiež 

zaslúžia vašu pozornosť.

zavŕšenie celého projektu však musí 

byť aj intenzifi kácia ČOV Šamorín. Aj v 

tomto smere sa však pracuje naplno a 

naša obec vyjadrila tomuto projektu 

plnú podporu a maximálnu súčinnosť.

Verím, že pozitívne správy nás v tom-

to smere budú sprevádzať aj naďalej. 

Čaká nás však ešte niekoľko mesiacov 

tvrdej práce. Budeme Vás priebežne 

informovať…“

Verím, že táto téma vás zaujíma 

a budete informácie o ďalšom vývoji 

sledovať.

Dve školy vo Hviezdoslavove

Za najdôležitejší moment prvého roku 

pôsobenia starostu Mareka Lackoviča 

ja osobne považujem veľmi dobre sa 

vyvíjajúci projekt výstavby cirkevnej 

základnej školy. Na jej projektovej do-

kumentácii sa intenzívne pracuje a čo-

skoro môžeme očakávať predloženie 

potrebnej dokumentácie na územné 

a stavebné konanie.

Ani kapacita tejto školy nepokryje po-

treby našej obce, kde rýchlo pribú-

da počet detí, ktorým je potrebné 

zabezpečiť školskú dochádzku. Marek 

má pre nás ale dobré správy: „To, čo 

sa ešte pred niekoľkými mesiacmi 

zdalo utópiou, začína byť v súčasnosti 

jednoznačným cieľom. Nie je ním 

jedna základná škola, ale rovno školy 

dve. Naším jednoznačným cieľom sú 

dve čisto nové základné školy (roč-

níky 1 až 9) vo Hviezdoslavove. Prvá 

bude, minimálne, čo sa stavby týka, 

vďaka zámene pozemkov s rímsko-

-katolíckou cirkvou, skutočnosťou už 

budúci rok.  

Lokalitu pre druhú, v tomto prípade 

štátnu, resp. obecnú základnú školu 

s plnou vybavenosťou, ešte hľadáme, 

hoci najreálnejšie, aj vzhľadom na od-

porúčania Komisie pre územné pláno-

vanie, výstavbu a rozvoj, sa javí loka-

lita „Letorosty“ v časti Hviezdoslavov 

– Podháj, keďže obecné zastupiteľstvo 

na svojom zasadnutí dňa 1. 8. zobralo 

na vedomie stanovisko komisie, ktorá 

osobitne vo svojej dôvodovej správe 

odporúča investorovi vymedziť plo-

chu 5 000 m2, ktorú pri rokovaniach 

prisľúbil opciou rezervovať pre obec 

na umiestnenie školy. Rokovania s 

investorom prebiehajú už v tomto 

momente… Obec Hviezdoslavov 

prejavila záujem, po vzore kolegov z 

Veľkého Bielu, ktorí postupovali rov-

nako pri fi nancovaní tohto veľkého 

projektu prostredníctvom tzv. „PPP“ 

projektu. Základná škola vo Veľkom 

Bieli je podľa dostupných informácií 

prvou takto fi nancovanou základnou 

školou v Slovenskej republike.“

O ďalšom vývoji tohoto projektu vás, 

samozrejme, budeme informovať. 

Čítajte obecný web

Ak chcete vedieť viac, nájdite si čas aj 

na našu obecnú internetovú stránku. 

Je tam naozaj všetko. Veď aj vďaka 

tomu bola naša obec nominovaná 

na prestížne Ocenenie za otvorenú 

samosprávu za rok 2019, ktoré udeľu-

je Združenie občanov miest a obcí 

Slovenska.

Dnes, teda 26. augusta 2019, sa člá-

nok zverejnený 12. augusta o jedova-

tom pavúkovi zobrazil už 3 210 krát. 

Je to určite zaujímavá informácia, 

lebo až 275 ľudí ju zdieľalo na svojom 

facebookovom profi le. Ako sú na tom 

témy, ktoré sa tiež týkajú všetkých nás 

a obec stoja, alebo budú stáť rádovo 

státisíce eur? Pozrite si tabuľku:

Vodovod a kanalizácia

V týchto dňoch by sme mali mať na 

stole projektovú dokumentáciu na 

stavbu „Hviezdoslavov, zásobovanie 

pitnou vodou a odkanalizovanie“, 

v súlade so schváleným územným 

plánom obce a požiadavkami obce 

Hviezdoslavov.

Starosta Marek Lackovič k tomu napí-

sal: „Znovu pripomínam, že ma veľmi 

teší, že aj vďaka napredujúcim, pretr-

vávajúcim a intenzívnym rokovaniam 

so Západoslovenskou vodárenskou 

spoločnosťou, ktoré sú ladené nad-

mieru kooperatívne, sme nikdy neboli 

odkanalizovaniu celého Hviezdoslavo-

va bližšie ako dnes…

Dôležitým predpokladom na úspešné 
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Kto prinesie 

najlepší koláč?

Súčasťou Dňa obce bude aj súťaž 

o najlepší koláč. Gazdinky, ktoré sa 

prihlásia, prinesú zákusok, ktorý 

považujú za pýchu svojej kuchyne, 

minimálne na jednom plechu s roz-

merom 15 x 20 cm. 
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Koláč odovzdáte organizačnému tí-

mu, ktorý bude stáť pri vstupe alebo 

pobehovať v areáli a ten ho umiestni 

medzi výrobky ostatných súťažiacich. 

Porota každú vzorku ochutná a mode-

rátorka akcie následne súťaž vyhod-

notí. Zápis do obecnej kroniky zveční 

meno prvej víťazky či víťaza tohto 

prestížneho cukrárskeho turnaja.

Vzorky, ktoré po hodnotení zostanú, 

všetci spolu ochutnáme.

Vďaka iniciatíve nášho starostu sa 

vedenie Trnavského samosprávneho 

kraja rozhodlo zabezpečiť dopravu 

našich školákov do Veľkej Paky, kam 

spadá náš školský obvod. Takže už 

od 2. 9. 2019 sa žiaci vozia spojmi č. 6 

a 15 linky č. 201 406, tieto spoje budú 

premávať ako školské spoje a sú ozna-

čené znamienkom „x, 10“. To znamená, 

že budú premávať iba počas pracov-

ných dní a nebudú teda k dispozícii 

počas prázdnin, víkendov a sviatkov.

„Chcem sa poďakovať predsedovi Tr-

navského samosprávneho kraja Joze-

fovi Viskupičovi za ústretovosť a osob-

nú angažovanosť pri riešení dopravy 

žiakov z Hviezdoslavova do školy,“ 

povedal starosta Marek Lackovič.

Pod vplyvom amerických fi lmov sa 

pod pojmom školský autobus, ako 

prvý obraz v mysli človeka, objaví 

žltý autobus, ktorý je určený vý-

hradne na zvoz detí do školy a ich 

dopravu naspäť domov. Ten náš 

žltý nie je, ale dopravu detí do školy 

zabezpečí rovnako pohodlne a bez-

pečne.

Školský autobus

Bez príspevku obce

Spoje budú premávať ako spoje vo 

verejnom záujme a strata vznikajú-

ca prevádzkovaním spojov bude 

hradená z fi nančných prostriedkov 

Trnavského samosprávneho kraja 

určených na zabezpečenie verejnej 

pravidelnej prímestskej autobusovej 

dopravy.

Prepravu zabezpečuje SAD Dunajská Streda, a. s., Dunajská Streda, 
Bratislavská cesta 918/2, tel. č. 0910 49 49 49.

Cestovný poriadok 

Do školy
7:37 Hviezdoslavov,    

 Hájovňa (Podháj)

7:39 Hviezdoslavov, Hlavná 22 

 (oproti Tik-Taku)

?:?? Hviezdoslavov, Hviezdne bý-

 vanie (po kolaudácii zastávky 
 v priebehu septembra)
7:57 Veľká Paka

 

Zo školy
13:50 Veľká Paka

??:?? Hviezdoslavov, 

 Hviezdne bývanie 

14:08 Hviezdoslavov, Hlavná 22 

14:10 Hviezdoslavov, Hájovňa  
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