KRONIKA 2012
Začiatok nového roka sa v obci začal slávnostne a dôstojne. V nedeľu, 8. januára
popoludní, sa v rímsko-katolíckom farskom kostole sv. Ladislava vo Veľkej Pake
uskutočnil novoročný koncert chrámového speváckeho zboru Sancta Maria zo
Šamorína. Koncert bol sprevádzaný hudobným doprovodom. Účinkujúci svojím
repertoárom zaujali a roztlieskali tak starších ako aj mladších obyvateľov obce.
V dňoch od 3. do 10. januára sa obyvatelia zapojili do zberu obnoseného a
nepotrebného šatstva, ktorý sa konal v priestoroch obecného úradu.
Podobná akcia sa zopakovala aj v auguste (12.8.), len s tým rozdielom, že zbierku
vyhlásilo občianske združenie Diakonie Broumov. Zbierka použitého oblečenia mala
byť prostredníctvom tejto neziskovej organizácie použitá pre občanov na okraji
spoločnosti. Obyvatelia obce mohli k oblečeniu pribaliť aj obuv, lôžkoviny, posteľnú
bielizeň, uteráky, domáce potreby alebo hračky.
V prvej polovici januára (13.1.) bola v obci kontrola z Okresného riaditeľstva
policajného zboru. Kontrolovali dopravné značenia v obci. Nafotili miesta, kam sa mali
osadiť chýbajúce značenia. Potrebné bolo umiestniť tabule aj na začiatok a koniec časti
Malá Paka, ktoré mala vyhotoviť správa ciest.
Začiatkom roka sa uvoľnil jeden z obecných nájomných bytov. Januárové zasadanie
(19.1.), ktoré sa touto otázkou zaoberalo, odsúhlasilo jeho pridelenie p. Eve Chmelovej.
Vychádzalo pri tom z poradovníka navrhnutého sociálnou komisiou.
Koncom januára (26.1.) sa zrealizovala dražba pohostinstva v Malej Pake.
Dražobníkom bola obec Veľká Paka. Vydražiteľom sa stal Ľudovít Rigo z Bratislavy.
Cena dosiahnutá vydražením predstavovala sumu 100 000 eur.
Od 1.feb. 2012 došlo k zmene správcu na obecnej webovej stránke. Novým správcom
stránky sa stal Marek Szelle. Marek vyštudoval elektrotechnickú priemyslovku, odbor

počítačové systémy a študuje na Vysokej škole ekonómie a manažmentu verejnej
správy. Ako sa sám vyjadril, v novej pozícii sa bude snažiť o skvalitnenie obecnej
internetovej stránky a informovať o živote a spoločenských aktivitách v obci.
Vo februári zarezonoval v obci problém lesíka v Malej Pake, v ktorom niekto vypílil
cca desať kusov zdravých agátov a dva topole, čím svojvoľne a protiprávne zasiahol
do prírodného prostredia.
V tomto období sa na rokovaní obecného zastupiteľstva otvorila otázka poruchovosti
kanalizácie v obci. Problematickými boli najmä šachty pri 8-bytovke a pred domom p.
Ivana Seňana, ktoré si vyžadovali rekonštrukciu. Februárové zasadanie zastupiteľstva
prerokovalo aj žiadosť obyvateľov Čukárskej Paky, týkajúcej sa vybudovania
verejného osvetlenia tejto časti obce – na ulici vedúcej k cintorínu. Prijalo rozhodnutie,
že uvedená investícia sa naplánuje do rozpočtu na rok 2012 a bude realizovaná podľa
finančných možností obce.
V tomto mesiaci sa uskutočnilo viacero športových a kultúrnych akcií. Na 18. 2.
pripravila TJ Veľká Paka kartárske preteky, spojené s občerstvením v kultúrnom dome
a 25. februára sa v obci prvýkrát uskutočnil škôlkársky ples. Výťažok z neho bol
venovaný MŠ na nákup nového nábytku.
Od marca začal premávať cez obec Veľká Paka špeciálny regionálny vlak Regioget,
ktorý spája región južného Slovenska od Komárna po Bratislavu. Dobrá frekvencia
vlakov výrazne zlepšila dopravné spojenie do Bratislavy a jej zámerom bolo aj zníženie
hustoty cestnej dopravy.
V tomto období sa v obci predstavili so svojím programom priaznivci športovej
kynológie. KMK DAGNIK Veľká Paka zorganizoval 3. ročník Duna Cupu, ktorý sa
uskutočnil dňa 17. 3. 2012 na ihrisku vo Veľkej Pake. Súťažilo sa už tradične v
kategóriach ZM, SVV1, IPO1 a SMP1 mládež. Nechýbala tiež populárna "Súťaž o
najkrajšieho psíka", ktorej sa mohol zúčastniť ktokoľvek so psíkom akéhokoľvek
plemena alebo aj krížencom.

Koncom marca (29.3.) sa zišlo zasadanie obecného zastupiteľstva a schválilo rozpočet
obce Veľká Paka na rok 2012 vo výške 862 385, 30 eur. Poslanci na ňom súhlasili aj
s prenájmom obecnej budovy v Čukárskej Pake pre B-N stav, s. r. o. Veľká Paka za
cenu 20 eur mesačne v zmysle žiadosti.
V máji sa predĺžili nájomné zmluvy v nájomných bytoch: Rolandovi Jurányimu na
dobu troch rokov, Klementovi Kudrymu s manželkou na dobu jedného roka a
Róbertovi Mazúchovi s manželkou tiež na dobu jedného roka. V tomto období sa
vedenie obce zaoberalo aj otázkou ďalších nájomných bytov a pozitívne sa vyjadrilo k
výstavbe bytovky s dvanástimi bytmi v časti areálu školského dvora. Koncom júna
poslanci poverili starostu obce p. Alexandra Hunku, aby v tejto veci začal rokovania s
firmou STRESTAV, s. r. o.
V májovú sobotu (19.5) sa v Penzióne pri rybníku uskutočnil už 6. ročník
medzinárodného festivalu Fisch perkelt. Jeho riaditeľom a organizátorom bol Milan
Žilinský. Sily vo varení rybacieho perkeltu si zmerali Slováci, Česi, Maďari a Poliaci.
Porota hodnotila nielen chuť perkeltu, ale aj originalitu použitých ingrediencií,
estetickú úpravu jedla či dokonca zladenie oblečenia jednotlivých súťažných tímov.
Do súťaže sa zapojilo 14 trojčlenných družstiev. Každé družstvo dostalo pred súťažou
tri kilogramy rýb, z ktorých uvarilo približne päť litrov perkeltu. Na jeho prípravu mali
súťažiaci dve hodiny. Najoriginálnejší bol zrejme poľský rybací perkelt. Okrem rýb
obsahoval zeleninu a dokonca šošovicu.
Fischperkelt nie je na Slovensku príliš známym jedlom, zaraďuje sa skôr ku krajovým
špecialitám typickým pre južné Slovensko. Pripravuje sa zo sladkovodných rýb, najmä
sumca a kapra, zeleniny, smotany alebo tvarohu. Do rybacieho perkeltu sa môžu pridať
aj halušky či cestovina.
Druhého júna usporiadala obec, spolu so základnou a materskou školou ako aj
miestnymi spoločenskými organizáciami oslavu dňa detí. Pre deti, ale aj ostatných
obyvateľov bol na futbalovom ihrisku pripravený pestrý program. V popoludňajších

hodinách tam prebiehali športové a zábavné súťaže, ukážky motorkárov, vystúpenie
kúzelníka, jazda na koňoch, prezentácia výcviku psov a majstrovstva požiarnikov.
Večer, po zapálení vatry, pokračovala voľná zábava pri hudbe. Deti si skutočne prišli
na svoje. Mali k dispozícii šmýkačku, hrad na skákanie, trampolínu a ak chceli, mohli
si nechať namaľovať tvár. A k tomu všetkému dostali zdarma sladkosti a nápoje. Celé
podujatie bolo podporené aj sponzorsky.
O pár dní neskôr (16.6.) sa na futbalovom ihrisku TJ konal prvý ročník hasičského
preteku o putovný pohár starostu obce a zároveň aj tretie kolo ZSHL. Súťaž bola
spojená s bohatým sprievodným programom, občerstvením, bodypaitingom a
tombolou. Nechýbalo ani vystúpenie malých hasičov. Pozývateľom za hasičský zbor
bol Péter Andrássy.
Začiatkom leta prijalo vedenie obce rozhodnutie o oprave plochej strechy obecného
úradu a v septembri vyhlásil obecný úrad výberové konanie na tento účel. Termín bol
stanovený do februára budúceho roka.
V mesiaci júl treba spomenúť aj pozvanie z družobnej obce Vaskút na súbor podujatí
s názvom Vaskúti Vendégváró Vígasságok. Akcia sa konala v dňoch 6.-8. júla a
zúčastnila sa jej malá delegácia z Veľkej Paky.
V auguste sa už tradične konal Deň obce. Tento rok to bolo v sobotu, 11. augusta a tak
ako každý rok, oslava sa sústredila do priestorov pri kultúrnom dome, resp. pri obchode
Jednota. Úvodným aktom bola slávnostná omša v miestnom kostole a po nej
nasledovalo kladenie venca k pomníku padlých hrdinov. Deň obce pokračoval v
podvečer slávnostným otvorením v sprievode mažoretiek a ukážkou silákov zo
Strongman clubu z Dunajskej Stredy. Oslavu sprevádzalo hudobné vystúpenie,
pozvanie prijali speváci Ambrus Lelkes Simona a Ozsgyáni Mihály. Po ňom
pokračovala tanečná zábava. Sprievodnými akciami boli rodeo býk a nafukovací hrad.
Na svoje si prišli tak dospelí ako aj deti. Obec pripravila pre svojich obyvateľov aj
bohatú ponuku občerstvenia.
V podobnom kultúrnom, ale zároveň súťažnom a družobnom duchu sa niesli aj
jesenné mesiace. V Penzióne pri rybníku patrila jeseň už tradične výtvarnému umeniu.

V treťom septembrovom týždni sa tu na sympóziu stretli domáci a zahraniční
výtvarníci, ktorí sa v pokojnom prostredí areálu ponorili do tvorivej práce. Výsledky
ich práce boli vystavené na vernisáži a časť ich zostala krášliť záhradu a interiér
penzióna. Účastníkmi sympózia v tomto roku boli Jozef Šarman zo Slovenska,
Ladislav Hodný z Českej republiky a Pavol Korbel zo Švajčiarska.
Pod záštitou starostu obce Alexandra Hunku sa dňa 22. septembra konal v športovom
areáli 4. ročník vo varení guláša. Koncom októbra (22.10.) zasa privítala družobná obec
Péteri 14-člennú delegáciu Pakančanov na oslavách 270. výročia obce.
V jesennom období mohli tiež tí, ktorí mali záujem, navštevovať pondelkovú hodinu
Zumby v kultúrnom dome.
Septembrové zasadanie zastupiteľstva zaujalo postoj k výstavbe kanalizácie v Malej
Pake (nová časť ulice zo strany smerujúcej do Mierova) a prostredníctvom starostu p.
Alexandra Hunku sa vyjadrilo, že vzhľadom na skutočnosť, že každý stavebník už má
vlastnú žumpu, sa do tejto časti obce kanalizácia rozširovať nebude. Poslanci tiež
schválili Všeobecne záväzné nariadenie a prílohu k nemu o podmienkach určovania a
vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce. Vyplynulo z neho zníženie sadzby miestneho poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2013 na : 10,- eur za celé
poplatkové obdobie u poplatníkov s trvalým pobytom na území obce, 5,- eur za celé
poplatkové obdobie u poplatníkov s trvalým pobytom na území obce starších ako 70
rokov a mladších ako 5 rokov. Na rokovaní sa tiež schválila cena za distribúciu a
dodávku pitnej vody verejným vodovodom na rok 2013 , a to v sumách: za distribúciu
0,3495 Eur/m3 a za dodávku pitnej vody 0,4649 Eur/m3. Zastupiteľstvo tiež zriadilo
Komisiu ohľadom vybavovania sťažností, predseda komisie : Imrich Bugár, členovia:
Eva Lamiová, Ivan Seňan, st., náhradník: Mgr. Mária Czafiková. Poslanci na tomto
zasadaní uložili obecnému úradu o. i.
- vypracovať podklady pre zbúranie hasičskej zbrojnice v Malej Pake a pripraviť návrh
na vybudovanie náhradnej stavby podľa požiadaviek obce,
- vyhlásiť výberové konanie na opravu príjazdovej cesty a parku pred obecným úradom.

Predvianočné obdobie sa v obci začalo mikulášskym večierkom (9.12.), ktorému sa
potešili najmä deti. Tesne pred štedrým dňom, 22. decembra, boli obyvatelia pozvaní
na zabíjačku. Akcia sa konala pred obchodom COOP Jednota, s podporou vedenia obce
a pozývateľom bol Samaria team. Súčasťou zabíjačkového dňa bolo občerstvenie a
možnosť kúpiť si zabíjačkové špeciality, spolu s mäsom a mäsovými výrobkami. Pre
návštevníkov bol pripravený zabíjačkový guláš zdarma.
Koniec roka sa niesol v slávnostnom duchu. 29. decembra, popoludní, zavítal do obce
znova spevácky zbor Sacta Maria a v kostole sv. Ladislava sa predstavil vianočným
koncertom. Spevácky zbor, ktorý dirigovala Ingrid Galbáčová sprevádzala kapela
ZUŠBAND a koncert bol obohatený aj o vystúpenie hudobnej skupiny pedagógov ZUŠ
zo Šamorína.
V posledný deň roka sa v Kultúrnom dome vo Veľkej Pake uskutočnila silvestrovská
zábava Batyu bál, so všetkým čo k nej patrilo, vrátane živej hudby, občerstvenia a
polnočnej kapustnice.
V treťom štvrťroku bol počet obyvateľov v obci nasledujúci: spolu: 912 obyvateľov,
z toho muži: 431, ženy 481.

