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Ročník V.

príhovor starostky
Verím v silu,
ktorú nosíme v sebe
Vážení spoluobčania, opäť nadišiel
čas, keď mám príležitosť sa Vám prihovoriť a zaželať Vám do
nového roka všetko
najlepšie. Želám Vám
vieru v dobrých ľudí,
vieru v hodnoty, ktoré
robia náš život lepším,
krajším. Každá doba prináša niečo nové.
Nie každý sa vie meniacim podmienkam
prispôsobiť. Viem, že je to ťažké, ale verím
v silu, ktorú každý nosí v sebe.
Koniec roka sa niesol v duchu výrazných
zmien týkajúcich sa najmä našej samosprávy. Z výsledkov novembrových volieb
do orgánov samosprávy obcí vzišiel nový
poslanecký zbor a starosta obce Ostrov.
Veľmi ma teší, že sa mi podarilo opätovne
obhájiť post starostky našej obce. Vážim
si Vašej priazne a úprimne ďakujem Vám
všetkým, ktorí ste mi svojou voľbou dali
dôveru a vyjadrili spokojnosť s mojou doterajšou prácou. Je to pocta, dôvera, ale
hlavne veľká zodpovednosť. Chcela by som
sa poďakovať i členom volebnej komisie za
hladký priebeh volieb a za vzorné splnenie
svojich povinností.
Udalosti, ktoré súviseli s obdobím pred
voľbami, som prežívala veľmi intenzívne,
striedali sa vo mne rôzne pocity. Pozitívne
i negatívne. Pochopila som, že obetovať
sa pre veci verejné a dostať sa pod drobnohľad verejnosti, nie je jednoduché.
(Pokračovanie na 2. strane.)

oznámenie
Zápis do materskej školy
Riaditeľka Materskej školy v Ostrove
oznamuje, že zápis nových detí do materskej školy na školský rok 2011 – 2012
sa uskutoční v utorok 15. marca 2011
od 9.00 hod. do 16.00 hod. v priestoroch
materskej školy v budove Základnej školy,
Ostrov č. 128.
Na zápise sa zúčastní s rodičom aj zapisované dieťa. Rodič si súčasne prinesie vyplnenú žiadosť aj s potvrdením od
lekára o spôsobilosti dieťaťa navštevovať
predškolské zariadenie. Žiadosť si rodič
vyzdvihne vopred v priestoroch materskej
školy.
- JK -

Február 2011

Stano Štepka u nás v škole

 Stanislav Štepka – dramatik, textár, scenárista, spisovateľ, riaditeľ a umelecký šéf Radošinského naivného divadla. Kto by ho nepoznal? O svojej knihe pre deti Lastovičie rozprávky sa
prišiel porozprávať s deťmi ostrovskej školy. Čítajte na 7. strane.

Samospráva – terč útokov poslancov
Vážení občania, v poslednom období
postoj niektorých poslancov NR SR k samospráve a jej predstaviteľom – starostom
a primátorom, je smutný a zarážajúci.
Napadajú mi v tejto súvislosti slová jedného
bývalého kolegu – starostu obce, ktorý na
adresu smerovania vývoja našej spoločnosti v súvislosti so spoločenským postavením
starostu ešte pred niekoľkými rokmi poznamenal: „Z prvého sa stáva posledný...“ Jeho
slová sa v tomto období napĺňajú. Mnohí dlhoroční starostovia, ktorí neboli zvolení, pocítili
nedôstojné, ponižujúce správanie niektorých
občanov, ktorí s nimi nesympatizujú. Dnes,
keď štát tvoria obce a mestá s dvojnásobným
nárastom kompetencií častokrát bez pridelenia ﬁnančných prostriedkov na ich zabezpečenie, mi to pripadá v našej spoločnosti na
základe výrokov niektorých poslancov NR

SR tak, ako by sme sa mali hanbiť za to, že
nám občania v demokratických voľbách dali
mandát vykonávať funkciu starostu, obetovať
sa pre veci verejné.
Demokracia so sebou priniesla i fenomén
potierania prirodzenej autority. Funkcia starostu,
učiteľa či farára v našej spoločnosti už nič neznamená. Smutné na tom je, že zdrojom týchto
„spoločenských nálad“ sú i niektorí poslanci NR
SR. V dôsledku ich postojov a názorov im o pár
rokov môže veľmi ľahko vzniknúť ďalší problém
– budú si lámať hlavu nad tým, kto bude funkciu
starostu či primátora vykonávať.
Preto Vám ponúkam, pre vytvorenie vlastného názoru, aj iný pohľad, vyjadrenie Združenia miest a obcí Slovenska k týmto dehonestujúcim a populistickým vyjadreniam
v článku Vyhlásenie – ZMOS odmieta útok na
dôveryhodnosť samosprávy.
Starostka

Všetko krásne v novom roku,
dobrých ľudí popri boku.
Veľa šťastia, veľa zdravia,
vyhlásenie
nech sa všetky plány zdaria!

ZMOS odmieta útokpraje Redakčná rada
na dôveryhodnosť samosprávy
Ostrovského spravodajcu
BRATISLAVA, 2. februára 2011 – Združenie miest a obcí Slovenska považuje
posledné vyhlásenia niektorých poslancov
strany Sloboda a solidarita za útok na dôve-

ryhodnosť samosprávy a odpútanie pozornosti od skutočných problémov štátu a jeho
občanov.
(Pokračovanie na 2. strane.)
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spoločenská kronika

príhovor starostky

od 13.11.2010 do 31.1.2011

Verím v silu, ktorú nosíme v sebe

Kto dal život dieťaťu,
stáva sa jeho dlžníkom.

Manželstvo bez detí je
akoNarodili
de bez slnieka.
sa

(Fabre)

Leonard Polešenský
Katarína Bieliková
Noemi Strežencová

NARODILI SA

Človek nie je v starobe múdrejší,
iba opatrnejší...
Mlados nie je obdobie(Hemingway)
života,

ale stav duše.

Jubilanti

80 rokov
Jozef Klačan, č. d. 142
Emerencia Vatrtová, č. d. 34

NAŠI JUBILANTI

75 rokov
Anna Bartošová, č. d. 237
Emília Urbanová, č. d. 373
Františka Tomčáková, č. d. 243
70 rokov
Pavel Ilenčík, č. d. 56
Antonia Gajdošová, č. d. 122
65 rokov
Anton Líška, č. d. 162
Viktor Černok, č. d. 414
Magdaléna Wengerová, č. d. 340
Edita Bocanová, č. d. 367
Mária Blašková č. d. 359
60 rokov
Ján Vavrinec, č. d. 308
Jozef Čmarada, č. d. 322
Anna Mokráňová, č. d. 361
Mária Trandžíková, č. d. 75
BLAHOŽELÁME!

Šastný je, kto zomrie prv,
než sám zane vola smr, aby ho
vzala...

S ÚCTOU SPOMÍNAME

Život je krátky, samozrejme.
Ale v porovnaní s čím?
(Maurois)

Zomreli
Jozef Mitošinka, 20.11.2010
Emília Rašková, 12.12.2010
Anna Gabrišová, 16.1.2011
S ÚCTOU SPOMÍNAME.
- OcÚ -

(Dokončenie z 1. strany.)
V predchádzajúcom funkčnom období som
však nadobudla skúsenosti, ktoré využijem pri
riadení našej samosprávy v tomto volebnom
období. Pri výkone svojej práce sa budem
snažiť pozorne počúvať, reagovať na aktuálne
problémy. V maximálnej miere budem podporovať činnosti, ktoré z hľadiska verejného záujmu budú mať význam pre väčšinu obyvateľov
našej obce pri zachovaní zásad hospodárnosti,
efektívnosti a účinnosti pri nakladaní s majetkom obce. Využijem všetok svoj potenciál na
to, aby naša obec rozkvitala, aby občania, ktorí
v nej žijú, boli na svoju obec hrdí.
S mojím programom, zámermi na toto vo-

lebné obdobie som Vás oboznámila v predchádzajúcom čísle OS. Rada by som Vás
však informovala o hlavných aktivitách našej
samosprávy na tento rok. Z investičného hľadiska je našou prioritou dokončiť výstavbu
nájomných bytov s technickou vybavenosťou a výstavbu vodovodu k nájomným bytom.
Naďalej plánujeme, tak ako po minulé roky,
pokračovať v organizovaní kultúrno-spoločenských a športových podujatí. Na záver sa
chcem podeliť s Vami o radosť z toho, že koncom roka bolo úspešne skolaudované nové
Kultúrno-spoločenské centrum obce Ostrov.
PhDr. DANA BOROVSKÁ
starostka obce

vyhlásenie

ZMOS odmieta útok
na dôveryhodnosť samosprávy
(Dokončenie z 1. str.)
Pondelkové vyjadrenia poslancov a spôsob
ich prezentovania vyvolal
obrovské pobúrenie a pohoršenie v miestnej samospráve. Mestá a obce
sa pýtajú, kam až v tejto
spoločnosti chceme zájsť
s takouto dehonestáciou a populizmom a kde
sa zastavíme. Dehonestujeme samosprávu
ako jeden z pilierov fungovania tohto štátu
a namiesto prejavu určitej vďačnosti čelíme
len účelovým útokom.
Predsedníctvo ZMOS odmieta povrchnosť
a populizmus, s ktorým prichádzajú niektorí poslanci NR SR. Ich rétorika a celkový
spôsob komunikácie v ničom nepripomínajú
úprimnú snahu riešiť uvedený problém, ale
skôr zámer vyvolať ďalšie problémy a deštruovať dobre fungujúcu miestnu územnú
samosprávu, ktorá je garantom výkonu prenesených úloh štátu. Aj preto považujeme
ich stanoviská za útok na dôveryhodnosť
samosprávy a snahu poukázať na nekompetentnosť a nezodpovednosť miest a obcí.
Túto demagógiu odmietame.
Tvrdenie, že samosprávy použili osobitnú dotáciu od vlády na platy a odmeny, je
klamstvom. Na základe záverov spoločnej
pracovnej skupiny zástupcov MF SR a ZMOS
k hodnoteniu dopadov krízy na rozpočty obcí
v roku 2009 a v zmysle uznesenia vlády SR
č. 868 zo dňa 2.12.2009 bola účelová dotácia
určená a použitá predovšetkým na úhradu ich
výdavkov na existujúce a nové úlohy v oblasti
školstva, sociálnych vecí, nakladania s odpadmi, zabezpečenie preneseného výkonu
štátnej správy, ktorý štát dlhodobo neﬁnancuje v plnom rozsahu, či na spoluﬁnancovanie
schválených projektov z eurofondov. Časť tejto účelovej dotácie bola vládou určená aj na
zlepšenie východiska ﬁnancovania obcí v kritickom roku 2010. Pripomíname, že mestám
a obciam sa postupne od roku 2003 takmer
zdvojnásobili nové úlohy a kompetencie. Kým
pred reformou sa primátor alebo starosta staral len o originálne úlohy obce, tak po reforme
zabezpečuje a je zodpovedný aj za výkon

prenesených úloh štátnej správy.
Nárast povinností a z toho vyplývajúca
zodpovednosť volených predstaviteľov samosprávy dokumentuje aj veľkosť majetku,
ktorý každoročne úspešne zveľaďujú a zhodnocujú. Jeho hodnota predstavuje objem
13,6 miliardy eur. Výška ich rozpočtov je pritom na úrovni prevyšujúcej 3,7 miliardy eur.
Pritom v minulom roku boli na mestá a obce
potichu presunuté ďalšie kompetencie a úlohy, a to bez primeraného ﬁnančného krytia,
čo bolo deklarované aj v Národnej rade SR
pri predkladaní návrhu rozpočtu verejnej
správy na aktuálny rok.
Volené orgány miestnych samospráv si
nezaslúžia, aby boli kulisou na odpútanie pozornosti občanov. Viditeľná snaha o ﬁnančnú
a politickú centralizáciu rozhodovania môže
vážne ohroziť princípy samosprávnosti a občianskej spoločnosti.
Pre mestá a obce je neprijateľné, aby
miestna územná samospráva a princípy, ktoré
v demokracii zastáva, boli predmetom politického boja a spoločenskej dehonestácie. Ako
volení predstavitelia miest a obcí odmietame
princíp kolektívnej viny za konanie niektorých jednotlivcov v otázke platových pomerov
a sme za zodpovedné rozhodovanie samospráv aj v tejto veci.
Predstavitelia miestnej samosprávy zdôrazňujú, že sa nebránia novelizácii zákona
o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest. Tento zákon z roku 1994 je v niektorých ustanoveniach prekonaný. Vzhľadom na súčasnú sociálnoekonomickú situáciu samospráva je za
systémové zmeny, na základe ktorých aktívnych a úspešných predstaviteľov samospráv
bude možné za zákonom určených pravidiel
a limitov adekvátne ohodnotiť. A na to treba
nájsť vhodný mechanizmus. Avšak nie cestou populistických vyjadrení. Naďalej trváme
na záujme participovať na vládnom návrhu
zákona, ktorý garantuje priestor na štandardné pripomienkové konanie a vecnú diskusiu
a zohľadní postavenie a zodpovednosť volených predstaviteľov miest a obcí v systéme
verejnej moci.
MICHAL SÝKORA
predseda ZMOS
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Ustanovujúce zasadnutie OZ v Ostrove očami starostky obce

Starosta pracuje dvadsaťštyri hodín denne
Účelom ustanovujúceho zasadnutia, ktoré sa v našej obci konalo dňa 27.12.2010,
je premietnutie výsledkov komunálnych
volieb do zostavy orgánov obecnej samosprávy a vytvorenie podmienok pre zabezpečenie plynulého chodu orgánov obecnej
samosprávy v nadchádzajúcom funkčnom
období.
Program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva je viac-menej pre všetky
samosprávy rovnaký. Dotýka sa viacerých
ustanovení zákona o obecnom zriadení a konkrétnejšiu oporu má v Metodickom návode
Ministerstva vnútra SR č. SVS-OKMVS22010/025897 zo 16. novembra 2010. Ustanovujúce rokovanie má slávnostný charakter,
hlavne v jeho prvej časti. Predseda volebnej
komisie všetkých prítomných oboznámi s výsledkami volieb starostu obce a poslancov
obecného zastupiteľstva. Následne novozvolený starosta obce vykoná akt zloženia sľubu. Sľub sa po formálnej stránke završuje
podpisom novozvoleného starostu pod text
sľubu. Novozvolený starosta sa ujíma vedenia
obecného zastupiteľstva a vyzve jednotlivých
poslancov, aby pristúpili a do rúk starostu
obce zložili sľub, ktorý sa rovnako formálne
podpisom pod text sľubu završuje. Obsah
sľubu starostu obce a poslanca obecného
zastupiteľstva zaväzuje vzorne si plniť svoje
povinnosti. Samozrejme, že okrem povinností
pre starostu ako i poslancov vyplývajú aj určité práva. Oboje je potrebné skĺbiť v prospech
občanov obce. Po oﬁciálnej časti novozvolené
zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania
a pokračuje v rokovaní.
Vážení spoluobčania, cítim potrebu, aby
som Vám sprostredkovala myšlienky, ktoré
som na ustanovujúcom zasadnutí OZ vo svojom príhovore adresovala poslancom obecného zastupiteľstva, a potom nadviazala na bod
programu – plat starostu, v rámci ktorého boli
tieto slová venované poslancom znegované
a celý akt dôstojnosti tohto zasadnutia sa
znížil.
Vo svojom príhovore k poslancom som vyjadrila vieru, že spoločne s opätovne zvolenými a novozvolenými poslancami obecného
zastupiteľstva nájdeme spoločnú reč, naučíme sa vzájomne rešpektovať, budeme múdro
rozhodovať a vždy nájdeme to najvhodnejšie
a najvýhodnejšie riešenie problémov, smerujúce k spokojnosti väčšiny obyvateľov našej
obce. Vyjadrila som túžbu, aby sa neriešili veci cez stranícku príslušnosť alebo prostredníctvom presadzovania osobných záujmov. Vieru
v to, že každý z poslancov je schopný akceptovať výsledky volieb a rozhodovať v prospech
rozvoja obce a potrieb jej obyvateľov. Poukázala som na schválené záväzné dokumenty
obce, ktoré ukazujú ďalšie jej smerovanie,
a že nemám problém vstúpiť k ich čiastkovým
úpravám, ale len vo verejnom záujme a pri
zachovaní zásad hospodárnosti. Upozornila
som na dôležitosť, aby sa na pôde obecného
zastupiteľstva viedla konštruktívna diskusia.
Osobné invektívy a iracionálna kritika nevedie
k ničomu, len k hádkam. Taktiež, že by som
uvítala iniciatívu zo strany poslancov, aby
predkladali počas rokovaní obecného zastupiteľstva svoje návrhy, názory, predstavy o tom,
ako možno zlepšovať životné podmienky našich občanov, pri rešpektovaní rokovacieho

poriadku obecného zastupiteľstva. Záverom
som vyjadrila vieru, že svojou aktívnou prácou každý prispeje k naplneniu spokojnosti
svojich voličov.
V bode, v ktorom sa prerokovával plat starostu, moja viera v konštruktívnu, odosobnenú, úprimnú a serióznu spoluprácu sa veľmi
naštrbila.

Hodnotenie starostu
ako nástroj motivácie
V prvom volebnom období, som začínala
bez skúseností. Pamätám si, keď sa rozhodovalo o plate starostu, na návrh nebohého
poslanca Ing. Mariána Borovského. Vyjadril
sa, že byť starostom nie je jednoduché a keď
chceme, aby sa v obci niečo robilo, ako
motivačný prvok navýšiť mi základný plat
o 10 % vidí ako efektívny. Jeho návrh bol
schválený. Následne poslanci OZ vyjadrili
názor, že pokiaľ budem pracovať nad rámec
svojich povinností a budú pozitívne výsledky,
otázkou môjho platu sa budú ďalej zaoberať
vždy na konci roka. V poslednom roku prvého
volebného obdobia môj plat pozostával zo
základnej zložky a 30%-ného navýšenia ako
prejavu spokojnosti s výsledkami mojej práce.
Tým sa dostal na úroveň platu predchádzajúceho starostu.

Po tom, čo som bola občanmi obce znovuzvolená do funkcie starostky obce, poslanci
obecného zastupiteľstva na ustanovujúcom
zasadnutí, v bode o plate starostu, sa rozhodli, hlasovaním 6:3, znížiť mi plat na jeho
minimálnu výšku 2,2-násobok priemerného
platu pracovníka v národnom hospodárstve.
Bez relevantnej argumentácie, bez odôvodnenia. Vnímam to tak, že občania mi dali dôveru, podporili moje pokračovanie vo funkcii,
vyjadrili spokojnosť a ocenili prácu, ktorú som
doposiaľ vykonala a poslanci, napriek tejto
skutočnosti, výsledky volieb nerešpektovali
a svojím rozhodnutím vyjadrili nespokojnosť
s mojou štvorročnou prácou a zhodnotili ju
ako zlú.
Úlohou poslancov – ako volených zástupcov občanov, je obhajovať záujmy občanov,
rozhodovať v prospech obce a snažiť sa o jej
rozvoj. Je mi ľúto, že osobné záujmy niektorých poslancov boli povýšené nad záujmy
verejné, záujmy obce a jej obyvateľov.
Celé 4 roky som sa snažila o rozvoj obce,
ﬁnančné dopady nepremietnuť do opatrení,
ktoré by pociťovali občania ako i zamestnanci

obce, udržať ﬁnancie v takom stave, aby sme
mohli pokračovať v schválených zámeroch
a investíciách. Aj sa nám to darí. Všetko, čo
sa pre obec urobilo, projekty a zabezpečenie
ﬁnančných prostriedkov na ich realizáciu, je
najmä výsledkom práce starostu. Osobne
to cítim ako zneváženie a podcenenie tohto
úsilia. Pravdou je, že mám plat nižší ako na
začiatku môjho prvého volebného obdobia.
Plat starostu bol vždy citlivou otázkou
a snáď i jedinou, ktorá bola predmetom závisti niektorých ľudí. O tejto problematike nemám
problém hovoriť. Svoju prácu som sa snažila
a vždy budem snažiť vykonávať zodpovedne.
Obetovala som jej nielen svoj pracovný čas,
osobný čas, ale i rodinu. Obetavosť a zanietenie ma vždy posúvalo dopredu. Od začiatku
som túto prácu považovala za určité poslanie.
Výšku platu len za spravodlivé ocenenie. Najdôležitejší pre mňa však zostáva dobrý pocit.
Dobrý pocit z toho, že to, čo vykonávam pre
obec a jej konkrétnych ľudí, je niečo, čo má
pre nich každodenný význam, čo im prináša
viditeľné zlepšenie ich života. A tak to i zostane. Je mojou povinnosťou vrátiť im dôveru,
ktorú do mňa vložili vo voľbách.

Vieme sa obetovať
pre veci verejné?
Pracovať pre ľudí nie je vždy tou najvďačnejšou úlohou. Nie každý chce vykonávať
takúto prácu a nie každý to dokáže. Je to povolanie spojené s mnohými obeťami. Význam
práce slúžiacej občanovi, jej dôležitosť, ale aj
náročnosť a zložitosť, si naplno uvedomuje
len ten, kto sa sám obetuje pre veci verejné. Pri výkone takejto funkcie sa stretneme
aj s nepochopením a odlišnými názormi na
riešenie problémov. Vždy však treba nájsť to
správne východisko, smerujúce k zabezpečeniu požiadaviek občanov a k ďalšiemu napredovaniu našej obce vo všetkých oblastiach.
Prácu starostu či poslanca hodnotia ľudia
žijúci v obci podľa toho, čo sa dá v obci
vidieť a čo cítia ako prínos pre svoj osobný
život. Častokrát nevedia, že tieto povinnosti
sú veľmi široké, že ste zodpovedný za chod
celej obce a nemôžete sa zaoberať výlučne
jedným občianskym problémom, ktorý musíte
riešiť, berúc do úvahy všetky jeho súvislosti
v obecnom i širšom meradle.
Starosta či poslanec musí vedieť zodpovedne posúdiť dopad svojich rozhodnutí, nájsť
spôsob, ako zabezpečiť všetko, čo si občania
prajú a čo obec potrebuje. Nájsť správnu cestu si vyžaduje umenie kompromisu, umenie
presvedčiť občanov, niekedy i poslancov, či
starostu o správnosti toho – ktorého rozhodnutia. Práca starostu je služba občanovi 24
hodín denne. Bez hraníc je i miera jeho zodpovednosti, preto by mala mať práca starostu
aj určitú hodnotu.
A na záver si dovolím vysloviť osobné prianie:
Želám si, aby pri hodnotení nastavajúceho
funkčného obdobia na jeho konci, sme spoločne mohli konštatovať spokojnosť so svojou
prácou, ktorá vyústi do ďalšieho rozvoja našej
obce.
PhDr. DANA BOROVSKÁ
starostka obce
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blahoželáme
Stretnutie s jubilantkou
Sviatočný deň.
Na chvíľu zláskavel čas.
Zastavil sa,
Manželstvo
bezsadetí
je
aby nám
poprial obzrieť
späť,
aby námako
dovolil
zaspomínať,
de bez slnieka.
aby nám dovolil dotknúť sa slnka,
osláviť človeka.

NARODILI SA

V lete minulého roku, 3.8.2010, sa dožila pani EMÍLIA KRÁLOVÁ úctyhodných
90 rokov. Spoločné stretnutie, ktoré si
jubilantka dohodla so starostkou obce, sa
konalo dňa 11.1.2011. V úprimnom očaMlados
nie je obdobie
života,
kávaní
a v príjemnej
atmosfére
starostka
obce spoločneale
s Lukášom
Pavlechom
oslástav duše.
venkyni dodatočne zablahoželala a popriala to najcennejšie – pevné zdravie!

NAŠI JUBILANTI

Svoj život užívajte v pokoji. Nech dni
Vášho zrelého veku sú naplnené vďačnosťou nás všetkých. Prajeme Vám život
krásny, pokojný a slnečný. Srdečne blahoželáme!
Starostka obce,
poslanci OZ a pracovníci OcÚ

Šastný je, kto zomrie prv,
než sám pozvánka
zane vola smr, aby ho
vzala...
Združenie
rodičov pri
Materskej
škole
a Základnej škole
v Ostrove
všetkých
pozýva na

S ÚCTOU SPOMÍNAME

DETSKÝ KARNEVAL
Tešíme sa na Vás v sobotu 19.2.2011
o 15.00 hodine v Kultúrnom dome
v Ostrove.
Radosť si môžete urobiť výhrou v tombole, maľovaním na tvár či chutným občerstvením.

1/2011

Výsledky komunálnych volieb v Ostrove
Dňa 27.10.2010 sa podľa zákona SNR č.
346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov
konali voľby starostu obce a voľby poslancov
obecného zastupiteľstva.
Počet platných hlasov odovzdaných pre
jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce:
1. PhDr. Dana Borovská, nezávislá kandidátka
242
2. Ing. Peter Jančík, nezávislý kandidát
207
3. Peter Bielik, nezávislý kandidát
197
4. Miloš Žažo, koalícia KDH a SDKÚ – DS
3
Kandidáti zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu
získaných hlasov:
1. Jozef Tkácz, koalícia KDH a SDKÚ – DS
335
2. Vojtech Dekan, koalícia KDH a SDKÚ – DS
331

3. Ing. Juraj Bielik, koalícia KDH a SDKÚ – DS
4. JUDr. Jozef Bolješik, koalícia KDH a SDKÚ – DS
5. Ing. Ľubomír Marci, koalícia KDH a SDKÚ – DS
6. Mgr. Simona Vatrtová, SMER – SD
7. Ing. Peter Jančík, koalícia KDH a SDKÚ – DS
8. Miloš Žažo, koalícia KDH a SDKÚ – DS
9. Bc. Pavol Kabát, nezávislý kandidát

318
303
303
286
285
275
269

Náhradníci - kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva,
v poradí podľa počtu získaných hlasov:
1. Ing. Vojtech Svetlík, SNS
251
2. Bc. Lukáš Rajnák, nezávislý kandidát
218
3. Ľuboš Hladký, nezávislý kandidát
198
4. Alena Drahovská, nezávislá kandidátka
192
5. Mário Brunovský, koalícia KDH a SDKÚ - DS
189
6. Ján Vatrt, koalícia KDH a SDKÚ - DS
174
7. Peter Borovský, nezávislý kandidát
151
- OcÚ -

Závery z rokovaní obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo v Ostrove dňa 13.
decembra 2010
schválilo:
- Rozpočtové opatrenie č. 4/2010,
- Programový rozpočet obce na rok 2011,
- Rokovací poriadok, ktorým sa zároveň
ruší Rokovací poriadok schválený uznesením
OZ č. 5/2007-D,
- Kúpnu zmluvu zo dňa 4.10.2010 na predaj
nehnuteľnosti parc. č. 375/1 v k. ú. Ostrov
uzavretú medzi Obcou Ostrov a Martinom
Kuklom, bytom Piešťany, N. Teslu 4405/7,
- Kúpnu zmluvu zo dňa 13.12. 2010 na
predaj nehnuteľnosti parc. č. 978/52 v k. ú.
Ostrov uzavretú medzi Obcou Ostrov a Danielou Bielikovou, bytom Vrbové, Súkenícka
209/2,
- odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Ostrov – parc. č. 161/20 (orná pôda) v k. ú.
Malé Orvište do výlučného vlastníctva s. r. o.
PROWIN Piešťany,
- prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Ostrov – parc. č. 243/10 v k. ú. Malé Orvište nájomcovi PROWIN, s. r. o., Piešťany,
- preplatenie nevyčerpanej dovolenky za
rok 2009 starostke obce,
- ročnú odmenu starostke obce vo výške jej
mesačného platu.
uznieslo sa na všeobecne záväzných
nariadeniach obce:
- VZN č. 2/2010 o miestnych daniach na
území obce Ostrov,
- VZN č. 3/2010 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Ostrov.

Obecné zastupiteľstvo v Ostrove dňa 27.
decembra 2010
skonštatovalo, že:
- novozvolená starostka obce a zvolení
poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub,
schválilo:
- mandátovú, návrhovú a volebnú komisiu,
zriadilo komisie a zvolilo predsedov:
- Komisiu pre ochranu verejného záujmu
(Ing. Juraj Bielik), Komisiu evakuačnú, štáb
CO, krízový štáb obce (PhDr. Dana Borovská), Komisiu inventarizačnú (Miloš Žažo),
Finančnú a podnikateľskú komisiu (Vojtech
Dekan), Komisiu pre kultúru, šport a vzdelávanie (Ing. Juraj Bielik), Komisiu sociálnu (Miloš
Žažo), Komisiu pre bezpečnosť, verejný poriadok a ochranu životného prostredia (Ing. Peter
Jančík), Komisiu pre výstavbu, územné plánovanie a rozvoj obce (Jozef Tkácz).
nezriadilo:
- Obecnú radu na funkčné obdobie 2010
– 2014.
poverilo:
- poslanca Ing. Petra Jančíka zvolávaním
a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva
v osobitých prípadoch stanovených v § 12
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov,
určilo:
- mesačný plat starostky obce vo výške 2,2
násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej
na základe údajov Štatistického úradu SR za
predchádzajúci kalendárny rok.
- OZ -
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VÝŇATOK
zo Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2010 Obce Ostrov
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
§1
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Miestny poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“) sa platí za komunálne odpady okrem
elektroodpadov a drobné stavebné odpady,
ktoré vznikajú na území obce.
Správu poplatku vykonáva Obec Ostrov
a poplatok je príjmom rozpočtu Obce
Ostrov.
§2
POPLATNÍK
Poplatok platí poplatník, ktorým je:
 fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý
pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá
je na území obce oprávnená užívať alebo
užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je
stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad,
trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce
okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je
evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len „nehnuteľnosť“),
 právnická osoba, ktorá je oprávnená
užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na
podnikanie,
 podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať
alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa
na území obce na účel podnikania.
Ak má osoba podľa § 2 odseku 1 písm.
a) tohto VZN v obci súčasne trvalý pobyt
a prechodný pobyt, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa §
2 odseku 1 písm. a) tohto VZN v obci trvalý
pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je
oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť
na iný účel ako na podnikanie, poplatok platí
iba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu.
Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok
ručí:
 vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov alebo ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo
správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom
poplatku zástupca alebo správca súhlasí,
 správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti
štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej
len „platiteľ“).
Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo
poplatník; za odvedenie poplatku obci ručí
platiteľ.
Ak viacero poplatníkov podľa § 2 ods. 1
písm. a) tohto VZN žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinností poplatníka môže za
ostatných členov tejto domácnosti na seba
prevziať jeden z nich.
§3
VZNIK A ZÁNIK
POPLATKOVEJ POVINNOSTI
Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v § 2 ods.
1 tohto VZN.

Poplatková povinnosť zaniká dňom zániku
skutočnosti zakladajúcej vznik poplatkovej
povinnosti.

§7
VYRUBENIE POPLATKU
Poplatok vyrubí obec platobným výmerom.

§4
SADZBA POPLATKU
Sadzba poplatku je pre poplatníka podľa
§ 2 ods. 1 písm. a) tohto VZN: 0,0400 € za
osobu a kalendárny deň.
Sadzba poplatku je pre poplatníka podľa §
2 ods. 1 písm. b), c) tohto VZN, ak je v obci
zavedený množstvový zber alebo ak o to požiada právnická osoba alebo fyzická osoba
– podnikateľ:

§8
SPLATNOSŤ POPLATKU
Poplatok je splatný v dvoch rovnakých splátkach, vždy k 31.5. a 30.9. príslušného kalendárneho roka. Poplatok je možné uhradiť
naraz k 31.5. príslušného kalendárneho roka.
Poplatok je možné uhradiť v hotovosti do
pokladne správcu dane, poštovou poukážkou, alebo prevodom na účet správcu poplatku v Dexia banka Slovensko, a. s., pobočka
Piešťany, číslo účtu 5222503001/5600.

Objem nádoby v l: 110
Frekvencia vývozu: 1x za dva týždne
Počet vývozov ročne: 26
Sadzba poplatku €/l: 0,0450
Objem nádoby v l: 1100
Frekvencia vývozu: 1x za dva týždne
Počet vývozov ročne: 26
Sadzba poplatku €/l: 0,0200
§5
URČENIE POPLATKU
Obec určuje poplatok na určené obdobie,
ktorým je kalendárny rok:
 pre poplatníka uvedeného v § 2 ods.
1 písm. a) – ako súčin sadzby poplatku
podľa § 4 ods. 1 a počtu kalendárnych dní
v určenom období, počas ktorých má alebo
bude mať poplatník v obci trvalý pobyt alebo
prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený užívať,
 pre poplatníka uvedeného v § 2 ods.
1 písm. b) alebo odseku 1 písm. c) – ako
súčin sadzby poplatku podľa § 4 ods. 1,
počtu kalendárnych dní v určenom období
a ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov,
 pre poplatníka uvedeného v § 2 ods.
1 písm. b) a c) – ako súčin frekvencie odvozov, sadzby určených v tomto VZN a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva
v súlade so zavedeným systémom zberu
komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.
Obec ustanovuje koeﬁcient 0,96 pre výpočet ukazovateľa produkcie komunálnych
odpadov podľa § 79 ods. 3 a ods. 4 zákona
č. 582/2004 Zb. o miestnych daniach v znení
neskorších predpisov.
§6
OHLÁSENIE POPLATKU
Poplatník je povinný do jedného mesiaca
odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok, ďalej
odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má
vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako aj
od skončenia obdobia určeného obcou, za ktoré platil poplatok v prípade, ak došlo k zmene
už ohlásených údajov ohlásiť tieto obci.
Poplatník je oprávnený podať obci ohlásenie aj v prípade, ak zistí, že jeho povinnosť
platiť poplatok má byť nižšia, ako mu bola
vyrubená, alebo ak žiada o zníženie poplatku z dôvodu, že neužíva nehnuteľnosť, ktorú
je oprávnený užívať.

§9
ZNÍŽENIE A ODPUSTENIE POPLATKU
Správca poplatku poskytne úľavu vo výške
25 % z ročného poplatku:
 osamelo žijúcim dôchodcom,
 osamelo žijúcim osobám s preukazom
ŤZP,
 osamelým občanom v hmotnej núdzi.
Podmienkou poskytnutia úľavy je u osôb
uvedených v písm. b), c) predložiť relevantný doklad preukazujúci danú skutočnosť.
Správca poplatku poskytne úľavu vo výške
100 % za obdobie, počas ktorého sa poplatník
dlhodobo zdržiava mimo miesta trvalého pobytu viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní.
Poplatník uplatňujúci túto zľavu je povinný
predložiť správcovi poplatku doklad potvrdzujúci túto právnu skutočnosť (potvrdenie
od zamestnávateľa, čestné prehlásenie).
Správca poplatku poskytne úľavu študentom študujúcim na území SR alebo v zahraničí (vysoké a stredné školy, odborné učilištia) vo výške 50 % z ročného poplatku.
Podmienkou poskytnutia úľavy je predloženie potvrdenia o dennom štúdiu resp. dokladu o ubytovaní v internáte či potvrdenie
o prechodnom pobyte.
§ 10
VRÁTENIE POPLATKU
Ak v priebehu určeného obdobia zanikne
poplatková povinnosť poplatníka, ktorému
bol poplatok vyrubený platobným výmerom,
je obec povinná vrátiť pomernú časť poplatku rozhodnutím do 30 dní odo dňa doručenia dodatočného platobného výmeru alebo
odo dňa zistenia tejto skutočnosti, najneskôr
však 60 dní od skončenia obcou určeného
obdobia, za ktoré bol poplatok uhradený.
Obec nie je povinná vrátiť preplatok nižší
ako 3 €.
§ 11
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné
nariadenie Obce Ostrov č. 5/2009 zo dňa
14.12.2009 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
území obce Ostrov.
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2011.
- ocú -
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poznámka

Vianočné trhy
Tak ako po minulé roky aj tento rok
pripravili rodičia, škola a Obec Ostrov
Vianočné trhy. Dňa 11.12. 2010 sme si
mohli vybrať z bohatej ponuky vianočných ozdôb, pochúťok, výrobkov a pozrieť si krásny vianočný program, ktorý
bez detía jezákladnej
pripraviliManželstvo
deti z materskej
školy so svojimi
učiteľkami.
Vďaka patrí
ako de bez slnieka.
všetkým, čo sa na tejto peknej akcii podieľali.
JARMILA PASTULOVÁ

NARODILI SA

Privítanie nového roku
Veľkolepý ohňostroj, horúce vínko a hlavMlados
nieTojevšetko
obdobie
ne dobrá
nálada.
ste života,
mohli zažiť,
ak ste sa rozhodli,
že
Nový
ale stav duše.rok 2011 neprivítate doma v papučiach, ale v spoločnosti
ľudí, ktorí sa už tradične zišli pred Kultúrnym domom v Ostrove. V prvých minútach nového roku sa všetkým prítomným
prihovorila starostka obce. Po jej slovách
rozsvietili polnočnú oblohu nad Ostrovom
pestrofarebné obrazce ohňostroja, pod ktorými sa niesli srdečné priania všetkého
dobrého.
SIMONA VATRTOVÁ

NAŠI JUBILANTI

Ak ja nemám, nemaj ani ty
Človek od nepamäti túži po tom, čo nemá.
Takáto túžba je v poriadku, pokiaľ je motivujúca. Pokiaľ nás núti zamyslieť sa nad sebou,
popracovať na sebe, zmobilizovať svoje sily
na dosiahnutie vytúženého cieľa. Pokiaľ však
túžime po niečom a nemáme najmenšiu snahu niečo pre to urobiť, či obetovať, vtedy uzrie
svetlo sveta závisť. Prízemná a úbohá závisť.
Tá, ktorá neprávom znepríjemňuje život mnohým úspešným a šikovným ľuďom. Tá, ktorá
sa snaží dehonestovať úsilie úspešného človeka, ponížiť ho pred druhými a ktorá sa často riadi len jedným heslom: ak ja nemám, nemaj ani ty. Závisť nie je výdobytkom dnešnej
doby. Veď už sv. Tomáš Akvinský povedal:
„Závisť má päť dcér – ohováranie, osočovanie, škodoradosť, smútok (z úspechu druhého) a nenávisť. Každá z týchto dcér pozná
dokonalý spôsob, ako druhým veľmi ublížiť.“
Závisť nevidí úsilie a prácu vynaloženú na dosiahnutie určitého výsledku, ale sústreďuje sa
len na výsledok. Ľudia slepí závisťou nechcú
vidieť, že ten, kto v živote niečo dosiahol (a to
nemyslím bohatstvo, ale aj úspech a uznanie
ľudí), musel preto aj niečo obetovať. Závisť

kráča ruka v ruke so zlobou. A tak závistlivec
pľuje, kope a brýzga dookola na všetkých.
Často hovorí o iných s dešpektom a pritom
si myslí, že jeho spoločenská prestíž rastie.
Opak je však pravdou. Rastie len v očiach
tých, ktorí sú presne na tej istej úrovni ako on.
U ľudí vnútorne vyrovnaných a spokojných
vzbudzuje ľútosť a odsúdenie, lebo takéto konanie vypovedá len o zlom stave jeho vnútra,
jeho duše. Viem, že takýchto ľudí, ktorí svoju
závisť nevedia ovládať a ktorých často doháňa až k zúfalým a úbohým činom, nie je medzi
nami veľa. Ale sú tu a dokážu veľmi ublížiť.
Samozrejme, že by bolo odo mňa hlúpe tvrdiť,
že existuje človek, ktorý v živote nikomu nič
nezávidel. Ale rozumný a inteligentný človek
sa vie ovládať, aby jeho závisť nepresiahla
určitú hranicu slušnosti. A priznám sa, že
i ja závidím. Závidím tým, čo vedia krásne
spievať, tým čo dokážu nádherne maľovať,
tým čo s ľahkosťou píšu básne, lebo svojím
dielom šíria radosť a krásu okolo seba a robia
ľudí šťastnejšími. Je to však závisť, ktorá
neprechádza do nenávisti a zloby, ale do
úprimného obdivu.
SIMONA VATRTOVÁ

z činnosti detí a mladých v Ostrove

Verím, že aktivity a počet členov rozšírime
Rok 2010 je už nenávratne za nami
a opäť chceme dať do povedomia existenciu OZ Ostrovček. Počas uplynulého
roku medzi naše tradičné aktivity patrila
činnosť spevokolu Ostrovček svetla, ktorý
funguje pod vedením Mgr. Mareka Kališa.
Okrem občasného hrania na omšiach, sa
aktívne zapájame raz mesačne do detských
omší a pomáhame vdp. Antonovi Zoňovi s prípravou birmovancov, ktorá, ako už je u nás
zvykom, prebieha v skupinových náukách.
Touto cestou chcem poprosiť rodičov o povzbudenie detí, ktoré sa nepripravujú na prvé
sväté prijímanie, aby sa pridali na detských
omšiach k spevu. Od roku 2011 začíname
pomáhať aj s prípravou detských omší v Kra-

kovanoch, kde, veríme, sa detský spev udomácni tak ako aj v Ostrove.
Ďalšou aktivitou, ktorá fungovala až do
januára pod vedením Ivony Ilenčíkovej z Piešťan, za čo jej patrí veľká vďaka a uznanie,
bola činnosť tanečného krúžku pri ZŠ v Ostrove. Nakoľko pre študijný rozvrh už vo vedení
tanečného krúžku nemôže pokračovať, snažíme sa nájsť náhradu. Ak by v tomto smere
vedel niekto podať pomocnú ruku, budeme
mu veľmi vďační.
Počas vianočného obdobia sa uskutočnili
dve podujatia. Prvým bolo detské vianočné
predstavenie, ktoré deti predviedli v kultúrnych domoch v Ostrove aj v Krakovanoch,
a druhým bolo už tradičné koledovanie Dobrej

Šastný je, kto zomrie prv,
než sám zane vola smr, aby ho
vzala...

S ÚCTOU SPOMÍNAME
 Vianočné predstavenie detí v Krakovanoch.

 Vystúpenie detí v Kultúrnom dome v Ostrove.

noviny, ktoré funguje v spolupráci s Hnutím
kresťanských spoločenstiev detí – eRko. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli a podporili tým
rozvojové projekty v Afrike.
Počas roku 2010 sme boli nápomocní aj pri
akciách, ktoré usporiadala Obec Ostrov, Farský úrad v Krakovanoch, ZŠ a MŠ v Ostrove.
Touto cestou sa chcem poďakovať za spoluprácu všetkým aktívnym členom združenia.
Verím, že naše aktivity sa v roku 2011 rozšíria
a že aj počet aktívnych mladých ľudí v našej
obci sa zvýši.
LUKÁŠ PAVLECH
predseda Rady OZ Ostrovček
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Stano Štepka u nás v škole
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predstavujeme
Materská škola
U dvoch medvedíkov

Prvý deň po zimných prázdninách bol
pre školákov v Základnej škole v Ostrove
viac-menej netradičný. To preto, lebo autor
Lastovičích rozprávok Stanislav Štepka
prijal pozvanie a prišiel medzi nich do školy na priateľský rozhovor o jeho tvorbe.
Porozprával deťom, ako jeho prvá kniha
rozprávok vznikala, čo bolo podnetom k ich
napísaniu i o dramatickom spracovaní tejto
knižnej publikácie. Prezradil, že jeho ďalším
zámerom je napísať pre malých divákov divadelnú hru plnú smiechu, veselých postáv

a pesničiek. Vo svojom príhovore sa deti snažil inšpirovať k vlastnej tvorbe. Poukazoval na
to, aké dôležité je vnímanie reality vlastnými
očami a srdcom, a potom osobné spracovanie do pesničky, básničky či rozprávky. Deťom
zdôrazňoval, aby sa vzdali televíznych programov a radšej čítali knihy, lebo tie sú o snívaní
a svete fantázie, v ktorej sa lieta... tak ako
lastovičky. Malí poslucháči pripravili pre hosťa
originálny darček – zbierku rozprávok o lastovičkách, ktoré sami napísali i ilustrovali.
S. CHLAPÍKOVÁ

zamyslenie

Každý deň budú vraj Vianoce...
Slová tejto piesne sme mohli počuť počas vlaňajších vianočných dní. Hudba nás
sprevádza životom, je akousi kulisou. Možno niekedy rušivou, ale často aj príjemnou,
vzrušujúcou. Slovám piesní občas nerozumieme, často ich ani nevnímame.
Tieto slová tvoria
kúsok refrénu piesne,
ktorej text výstižne vyjadruje dnešnú dobu.
A tiež prianie ukryté
v týchto niekoľkých slovách. Viete si to predstaviť? Každý deň plný
stôl dobrôt, darčeky,
milí, pozorní, chápajúci
ľudia rozdávajúci okolo seba lásku, úsmev
a dobrú náladu. Hovoríte, že to by sa ťažko
splnilo, že to by naše
peňaženky nezvládli?
A že by to zovšednelo?
A že z náboženského
pohľadu to vlastne nie
je možné? Máte pravdu. Ale čo tí ľudia? To
by možno nestálo veľa. Ak to dokážeme na
Vianoce, možno by stálo za pokus vydržať to
ešte dlhšie. Viem, máme starosti ako stíhať
prácu, rodinu a pri tom všetkom mať úsmev
na tvári jednoducho nejde. Podľa seba ale
viem, že rezervy veru mám. „Každý deň budú

vraj Vianoce“ – možno je to sci-ﬁ, možno výzva. Výzva urobiť niečo preto, aby ten krátky
čas, čo sme tu, bol príjemný nielen pre nás,
ale aj pre ľudí, s ktorými žijeme. Veď premrhať
ten „svoj“ čas mračením, hádkami, závisťou,
zistiť, že nik nestojí o našu prítomnosť, že

nikomu nechýbame, nik nás nepotrebuje, je
jedna z najsmutnejších vecí na svete. Neviem
ako vy, ale ja skúsim spraviť niečo preto, aby
mi to nehrozilo.
Vianoce sú za nami, poďme žiť vianočne!
- jp -

V Ostrove je jednotriedna materská škola
poskytujúca celodennú starostlivosť o deti
od 3 do 6 rokov. V prípade potreby rodičov
a podmienok školy poskytujeme starostlivosť
aj deťom od dva a pol roka a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Prevádzka je od 7.00 hod. do 16.00 hod.
Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečujú dve kvaliﬁkované učiteľky. Riaditeľka
materskej školy je zároveň aj jednou z učiteliek. Pracujú u nás aj prevádzkoví pracovníci – školníčka, riaditeľka školskej jedálne
a dve pracovníčky v kuchyni.
 ZDRAVÁ MATERSKÁ ŠKOLA
Materská škola je Certiﬁkátom Ministerstva zdravotníctva SR a Ministerstva
školstva SR zo dňa 1. septembra 2002
zaradená do Národnej siete škôl podporujúcich zdravie v Slovenskej republike. Úlohy vytýčené v Projekte Zdravá materská
škola, ktoré máme vypracované, plníme
pri všetkých činnostiach v materskej škole.
To, že škôlka sa nachádza v dedinskom
prostredí, učiteľky využívajú na rozvíjanie
environmentálnej výchovy detí plnením cieľov z oblasti poznávania prírody, kladného
vzťahu detí k prírode, ochrany prírody a boja proti znečisťovaniu prírody.
Materská škola má vypracované aj ďalšie
podporné projekty pre výchovno-vzdelávaciu činnosť detí. V projekte Deti a hra sú
vypracované ciele a úlohy na rozvoj dramatických kompetencií detí, k pochopeniu
zmyslu a významu príbehov, a tým lepšiemu
porozumeniu seba samých a sveta, ktorý deti
obklopuje. Pomocou dramatickej výchovy si
deti rozširujú kognitívne kompetencie, perceptuálno-motorické a sociálno-emocionálne
kompetencie. Podobne je to aj pri plnení cieľov v oblasti grafomotorických zručností detí
a rozvoja predčitateľskej gramotnosti detí.
V rámci plnenia cieľov a úloh z projektu
Zahrajme sa s ﬂautičkou sa deti oboznamujú so základmi hry na hudobný nástroj
– zobcovu sopránovu ﬂautu. Zároveň si
upevňujú zdravie.
Materská škola poskytuje deťom možnosť výučby anglického jazyka.
 PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE
Od 1. septembra sme sa zapojili do plnenia cieľov nového Štátneho vzdelávacieho
programu pre predprimárne vzdelávanie
– ISCED 0, ktorého motto znie: Materská
škola má dať dieťaťu taký základ, aby malo
po celý život potešenie zo vzdelávania.
Máme vypracovaný aj svoj vlastný školský
vzdelávací program pod názvom Školský
vzdelávací program Dvaja medvedíci.
V rámci dlhodobej koncepcie rozvoja
materskej školy sa usilujeme o naplnenie
myšlienky J. A. Komenského: Škola má byť
dielňou ľudskosti, miestom, kde sa zakladajú predpoklady pre harmonický, fyzický či
duševný rozvoj dieťaťa, kde sa potvrdzuje
hodnota každého človeka, kde sa vštepuje
pracovitosť, láska k najbližším, rodnému
mestu, láska k vlasti, najušľachtilejšie ľudské ideály, uvedomenie si, že sedem prvých rokov dieťaťa rozhoduje o mnohom.
JANKA KOVÁČIKOVÁ
riaditeľka materskej školy
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Termíny odvozu komunálneho odpadu v roku 2011
Obecný úrad Ostrov v spolupráci so spoločnosťou

Papier a ostatné plasty
Manželstvo bez 15.
detíutorok
je
Február
ako de bez slnieka.
Marec
29. utorok
Apríl
Máj
Jún
Júl

10. utorok
21. utorok
-

NARODILI SA

Stredisko Piešťany

PET fľaše
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl

18. piatok
1. piatok
13. piatok
24. piatok
-

Zberové sklo
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl

8. utorok
19. utorok
31. utorok
12. utorok

Mlados nie je obdobie života,
ale stav duše.

NAŠI JUBILANTI

Plastová nádoba
(slúži na zber papiera a ostatných plastov)

Vrecia
(slúžia na zber PET ﬂiaš)
1100 l kontajner

Zberá sa: Noviny, časopisy, brožúry, katalógy, cenníky, knihy, adresáre, telefónne
zoznamy, lepenky, vlnité lepenky, vrecká, fólie, igelity.
Nezberá sa: pergamenový, asfaltový,
dechtový papier a lepenka, brúsny, mastný,
lakovaný a napustený papier a lepenka, hygienicky závadný papier, obuvnícka lepenka,
papierový prach a výseky dierkovačiek, papier a plasty znečistené potravinami.
Nádoba nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, sklo, cement, škváru, drevo,
kožu, gumu a iné).
PET fľaše sa budú zberať osobitne do
vreca.

Šastný je, kto zomrie prv,
než sám zane vola smr, aby ho
vzala...

Zberá sa: prázdne sklenené poháre od zaváranín a sklené fľaše od nápojov. Všetko bez
farebného rozlíšenia ako sklo zmiešané.
Nesmie obsahovať: žiarivky, porcelán, kovové a plastové uzávery ﬂiaš, papier. Ďalej
nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie,
kovy, cement, škváru, drevo, kožu, gumu
a iné).
Zberá sa: PET fľaše z nealkoholických
nápojov v stlačenom stave.
Nezberá sa: vrecká, fólie, igelity, plastové
nádoby z kozmetiky – potravín, papier.
Vrece nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, sklo, cement, drevo, kožu,
gumu a iné).

Prosíme o dôkladné triedenie odpadov, prispievate tým k ochrane životného
prostredia a úspore dôležitých druhotných
surovín. Za spoluprácu a účasť pri triedení
odpadov ďakujeme.
Informácie:
Piešťany, Valová 44, tel.: 033/7741954

Odnieslo si to oplotenie

S ÚCTOU SPOMÍNAME

Na zľadovatenej Hlavnej ceste v strede našej obce sa v pondelok 7.2.2011
o 7.00 hod. stala dopravná nehoda. Bolo to v blízkosti autobusovej zástavky
smerom na Piešťany, v tom čase plnej
ľudí čakajúcich na autobus. Vodička zo
susednej obce Očkov nezvládla vedenie
svojho vozidla KIA Rio po prejdení mierne ľavotočivej zákruty. Dostala šmyk,
prešla mimo vozovku cez chodník, kde
narazila do betónového oplotenia pri
kostole. Hneď po náraze bola prizvaná
policajná hliadka a odťahová služba. Vodička neutrpela žiadne zranenia. Okrem
zničeného oplotenia – 5 ks železobetónových dielcov, sa našťastie nikomu nič
nestalo. Po dohode so starostkou obce
spôsobenú škodu na oplotení vinníčka
odstráni a zabezpečí jeho uvedenie do
pôvodného stavu.
Redakcia
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historické osobnosti nášho regiónu

Gróf Móric Beňovský
Milí čitatelia, v nasledujúcej rubrike vám
sa poľským národným hrdinom, niektoré prabudeme postupne predstavovať význammene v Poľsku ho považujú za Poliaka.
né historické osobnosti nášho regiónu.
 Mnohí si Beňovského spájajú s MadaV tomto čísle vám predstavíme grófa Mórigaskarom. Ako sa vlastne dostal na tento
ca Beňovského (1746 – 1786), rodáka z ne- vzdialený a exotický ostrov?
ďalekého Vrbového, človeka, nezlomnej
- Prvý dotyk s ostrovom Madagaskar mal
vôle a odhodlania.
Móric už ako 25-ročný, keď sa na svojej dlhej
Na rozhovor o ňom sme pozvali Vlada Dud- ceste z Kamčatky do Európy zastavili na franláka, cestovateľa, režiséra a dokumentaristu,
cúzskej lodi v prístave Port-Dauphin na Maktorý 23. januára 2011 na festivale Camera
dagaskare, kde sa zdržali dva dni a následne
Slovakia v bratislavskej Inchebe uviedol v prepokračovali popod mys Dobrej nádeje ďalej
miére svoj cestovateľský ﬁlm Po stopách Mórido Francúzska. Vo Francúzsku ho na základe
ca Beňovského z expedície po Madagaskare.
jeho moreplaveckých skúseností a kontaktov
Vlado sa zaoberá skúmaním Beňovského žis domorodcami francúzsky kráľ Ľudovít XV.
vota a pracuje na projekte, ktorého cieľom je
poveril velením vojenskej expedície na vzdiaﬁlmové spracovanie dokumentu o živote tejto
lený Madagaskar, kde mal v službách Franvýznamnej historickej osobnosti.
cúzska vybudovať kolóniu. S telesom svojich
 Vieme, že Beňovskému sa pripisujú
dobrovoľníkov aj so svojou manželkou Zuzamnohé prvenstvá...
nou prichádza Móric ako 27-ročný plukovník
- Áno, je to tak. Matúš Móric Michal Franna Madagaskar do Antogilského zálivu, kde  Túto pamätnú tabuľu umiestnil Ľuboš Antišek Serafín August Beňovský prežil pesv ťažkých klimatických podmienkach buduje tolík s expedíciou na pomník M. Beňovského
trý a dynamický život, naplnený mnohými
vojenskú pevnosť Louiburg a vytvára postup- na Madagaskare. Po troch týždňoch ju istý
úspechmi, ale i pádmi. Ako prvý Slovák navne spojenectvá s malgašskými náčelníkmi. maďarský občan odstránil.
štívil štyri kontinenty a plavil sa v severnom
V októbri 1776 ho ako 30-ročného zvolili
Foto: archív Ľ. Antolíka
Tichom oceáne, čím predstihol moreplavca
miestni náčelníci a králi severnej a východnej
Jamesa Cooka, v tejto časti sveta, o celých
časti ostrova za Anpansakabé – kráľa kráľov, a plodiny s tým, že ak majú obchodníci záusedem rokov. Prvý preskúmal Ostrov sv.
aby im zabezpečil mier, jednotu a ochranu
jem o otrokov, nech si ich vymenia za tovar
Vavrinca. Jeho prvenstvá sa však netýkajú
pred otrokárskymi výpravami.
na iných ostrovoch, nie na Madagaskare, lebo
len cestovateľskej oblasti. Predovšetkým ako
 A práve v snahe ochrániť Madagaskar
Madagaskar je veľký a ľudia sú tu veľmi pošľachtic, vojak a diplomat významne zasiahol
sa prejavila jeho nezlomná vôľa a cieľavetrební. Jeho zámerom bolo dostať tento ostrov
do medzinárodnej politiky takých veľmocí
domosť.
spod vplyvu Francúzska, a tak zabezpečiť
ako Rakúsko-Uhorsko, Francúzsko, USA,
- Pre Madagaskar sa snažil neskôr zísMalgašom nezávislosť. Francúzsko sa však
Veľká Británia, Rusko, Poľsko...
obávalo získania nezávislosti
Významný je aj jeho vstup do
ostrova pod vedením bieleho králiterárnej oblasti, ktorú obohatil
ľa, a tak tam vyslalo tajnú výprao prvý cestovateľský bestseller
vu ostrostrelcov z indickej kolónie
Pamäti a cesty. Tento román bol
Pondichéry. Pri nečakanom útoku
ešte v 18. storočí preložený do
23. mája 1786 zahynul v boji aj
šiestich jazykov a jeho reedície
Móric Beňovský. Pochovali ho
sú dodnes priebežne vydávané
v Mauretánii aj s dvomi vernými
v rôznych krajinách sveta, vrátaruskými utečencami, s ktorými
ne Japonska, Švajčiarska a pod.
kedysi utiekol z vyhnanstva na
 Možno i kvôli týmto úspeKamčatke, a ktorí ho odvtedy
chom si ho „privlastňujú“ Posprevádzali.
liaci a snáď najviac Maďari.
 Veľa času ste venovali
- V osemnástom storočí etnicbádaniu o živote Beňovského.
ká príslušnosť na území Uhorska
Ako vy vnímate jeho osobnezohrávala veľkú rolu, navyše
nosť?
Slovensko ani slovenčina neboli
- Móric bol významnou osoboﬁciálne etablované, preto je najnosťou, ktorá dokonale ovládamä z maďarskej strany vnímaný
la diplomatickú stratégiu, vedel
ako Maďar. Historický výskum
presvedčiť a nadchnúť vplyvných
však dokazuje, že Beňovský bol
ľudí a zapáliť ich za svoje myšuhorský šľachtic slovenského
lienky. Bol statočný a odvážny
pôvodu. Narodil sa vo Vrbovom
vojak, skvelý moreplavec a jeho
otcovi Samuelovi Beňovskému,
základnou vlastnosťou bola húktorého rod pochádzal z Beňova
ževnatosť a cieľavedomosť. Ná(dnes je to súčasť mesta Bytča)
pis na jeho rodovom erbe V nea matke Rozálii Révayovej, ktopriazni aj v priazni dokazuje jeho
rej rod pochádzal z Turca. Móric
nezlomnosť a odvahu, ktorá ho
vyrastal v slovensky hovoriacom  Vlado Dudlák, 2. zľava, s expedíciou na Ulici Beňovského.
nakoniec stála jeho vlastný život.
prostredí. Dochovali sa aj rodinFoto: archív V. Dudláka Zahynul mladý, ani nie 40-ročný.
né písomnosti, ktoré boli písané
V národnom archíve na ostrove
v staroslovienčine. Najpriamejším dôkazom
kať podporu v Rakúsko-Uhorsku, v Británii
Maurícius sme objavili doteraz nepoznané
jeho pôvodu, ku ktorému sa hlásil, je zápis
i v USA. Nepodarilo sa mu, no predsa sa nerukopisy, ktoré dokazujú, že Móric nemusel
v katalógu študentov z piaristického lýcea vo
vzdal a v spolupráci s Johnom Hyacinthom de
zomrieť. Zbytočnosť jeho zabitia si po MóricoSv. Jure, kde v ročníku 1759 – 60 je Móric zaMagellanom, pravnukom veľkého portugalskévej smrti uvedomili aj Francúzi. Žiaľ, vtedajšie
písaný ako uhorský šľachtic Nobilis Ungaris,
ho moreplavca Magalhaesa, založil v Londýmožnosti komunikácie nevedeli zabrániť preavšak o rok neskôr je pri jeho mene zapísane Spoločnosť pre obchod s Madagaskarom.
náhlenému rozhodnutiu. Gróf Móric Beňovský
né, že je vyšší šľachtic slovenský Pro Nobilis
Beňovský sa snažil zaviesť v obchodovaní na
je do dnešného dňa nedocenená osobnosť
Slavus. Vzhľadom na to, že sa Beňovský
Madagaskare pravidlá. Jeho zámerom bolo
svetového formátu, na ktorú akoby sme na
v mladom veku zapojil do poľského národnoochrániť obyvateľov pred zámermi otrokárov, Slovensku pozabudli.
Zhovárala sa
oslobodzovacieho odboja proti Rusom a stal
ktorí vyvážali ľudí z ostrova. On ponúkal tovar
S. CHLAPÍKOVÁ
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recepty z ostrova
Ovocný pečený čaj
Manželstvo bez detí je
ako de bez slnieka.

NARODILI SA
Suroviny
1 kg ovocia (čerstvé alebo mrazené),
Mlados
je obdobieríbezle,
života,slivky,
hrušky,
jablká, nie
pomaranče,
mandarínky, jahody,
maliny,
čučoriedky…,
ale stav duše.
1200 g cukru, 2 dl rumu (nemusí byť), 1 citrón, lyžička škorice, 3 nemleté klinčeky.

NAŠI JUBILANTI

Postup
Ovocie nakrájané na kúsky (jablká
a hrušky nemusíme lúpať) vo väčšej miske
dôkladne zmiešame s cukrom, pridáme
rum (nemusí byť), citrón (nakrájaný na
kúsky), škoricu a klinčeky. V hlbšom pekáči
vložíme do rúry vyhriatej na 220 stupňov na
cca 45 minút. Pečieme tak dlho, kým ovocie
pustí šťavu. Počas pečenia občas premiešajme. Po upečení, ešte horúce dávame do
pohárikov, ktoré pevne uzavrieme a otočíme na 5 minút
uzáverom dole.
Podávame
tak, že do hrnčeka dáme 1
– 3 lyžičky pečeného čaju,
zalejeme horúcou vodou, necháme vylúhoŠastný je, kto zomrie prv,
vať a pijeme.
Redakcia

1/2011

Ostrov v polčase futbalovej sezóny
Po období „zimného spánku“ sa opäť
hlási futbalová sezóna. Pre divákov zatiaľ
nie veľmi viditeľne, ale pre hráčov ide
o najdôležitejšiu časť prípravy, lebo podľa
toho, ako si „nabijú baterky“, budú proﬁtovať, resp. sa po fyzickej stránke trápiť
celú sezónu.
Rozbeh bol na strane mužov zatiaľ rozpačitý, presne taký ako po minulé sezóny.
Srdciari chodia všetci, mladí sa zatiaľ „okúňajú“... Dúfam, že veľmi rýchlo sa dostaneme
do normálu, aby sme na jarnú časť boli dobre
pripravení. Počas jari, berúc do úvahy súčasné postavenie v tabuľke, chceme dávať
príležitosť prednostne mladým hráčom, aby
získali dostatok herných skúseností a boli
pripravení konečne prevziať ťarchu na seba.
Dôležitá bude, samozrejme, aj tréningová dochádzka. Nech nikto nečaká, že keď sa ukáže
13.3. pred prvým zápasom, bude ﬁgurovať
v základnej zostave!
 ŽIACI ZMENILI TRÉNERA
Viac radosti z pohľadu tréningovej morálky
nám robia žiaci, ktorí sa správajú veľmi proaktívne, s tréningom začali už začiatkom januára. Z dôvodu zmeny zamestnania a zmennej
prevádzke sa trénovania vzdal T. Drevenák,
novým trénerom sa stal A. Borovský pod dohľadom B. Svetlíka.
 DVE PERCENTÁ Z DANE
Opäť sme zaregistrovali TJ pre príjem
2 % z dane, aby sme získali prostriedky na
podporu mládeže v zmysle zákona. Vyzývame preto spoluobčanov, aby nás touto
formou podporili, nech dokážeme ešte
lepšie reprezentovať našu obec!
 PLES ŠPORTOVCOV
Dňa 26.2.2011 TJ organizuje 1. ročník
Plesu športovcov. V cene 14 eur je zahrnuté vstupné, večera, bufetové stoly, výborná
zábava. Do tanca hrá skupina Orions (www.

orions.sk). Bude pripravená bohatá tombola.
Srdečne vás pozývame. Lístky je možné zakúpiť na obecnom úrade.
Ing. JURAJ BIELIK
predseda TJ
Aktuálne poradie našich strelcov
Muži: 11 – J. Borovský, 5 – Vaško, 4 – Rajňák, Svetlík, 2 – Braško, 1 – A. Borovský, Jankech, Kabát, M. Valo, D. Valo, Urban, Sedlák.
Žiaci: 7 – Bábsky, 6 – Bečarevič, 5 – P. Bartoš, 3 – Gágorik, 1 – M. Bartoš, P. Svetlík,
Masar.
Tabuľky po jesennej časti
MUŽI
1. Veľké Orvište
15 13 1 1 49:11
2. Borovce
15 9 4 2 35:22
3. Madunice
15 9 4 2 30:19
4. Kľačany
15 9 2 4 32:17
5. Chtelnica
15 9 1 5 35:17
6. Ostrov
15 9 1 5 33:24
7. Trakovice
15 8 2 5 28:22
8. Šípkové
15 8 2 5 35:33
9. Bojničky
15 7 0 8 23:25
10. Nižná
15 5 3 7 27:42
11. Horné Trhovište 14 5 2 7 33:31
12. Veselé
15 5 1 9 21:30
13. Červeník
15 4 3 8 18:26
14. Dolné Trhovište 14 1 3 10 19:33
15. Peterčan HC
14 1 2 11 23:46
16. Dubovany
14 0 1 13 7:50
1. Dolný Lopašov
2. Borovce
3. Bučany
4. Dolné Dubové
5. Červeník
6. Ostrov
7. Sokolovce
8. Šulekovo
9. Slovan HC B
10. Prašník
11. Veselé
12. Špačince

ŽIACI
11 10
11 9
11 8
11 8
11 7
11 5
11 5
11 3
11 3
11 2
11 2
11 2

0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0

1
1
2
3
4
6
6
8
8
8
8
9

68:10
53:10
40:26
63:19
39:19
39:30
37:33
12:37
14:72
15:28
9:38
6:73

40
31
31
29
28
28
26
26
21
18
17
16
15
6
5
1
30
28
25
24
21
15
15
9
9
7
7
6

než sám zane vola smr, aby ho
vzala...

úsmevy z kuchyne
S ÚCTOU SPOMÍNAME

- V tom šaláte som našiel slimáka...
Umývala si ho vôbec?
- Nie, nechápem, prečo by som mala
umývať slimáka!?
Posledná rada v recepte: „A než vylejete
jedlo z hrnca, presvedčte sa, že pod oknom nikto nie je...

Predpredaj vstupeniek na Obecnom úrade v Ostrove poas stránkových hodín.
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