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Plno veselého džavotu

 Kým to počasie dovolí, škôlkarov budete stretať na takýchto jesenných prechádzkach.
S novým školským rokom vystriedala v Materskej škole v Ostrove dlhoročnú pani riaditeľku
Janku Kovačikovú nová pani riaditeľka – Mária Valová. V súčasnosti zodpovedá za dvadsaťtri
detičiek, a to, aby sa im v dokonalej škôlke darilo a cítili sa tam ako doma. Postoj k svojej práci
a svoje predsavzatia prezentuje na 12. strane.

príhovor starostky

Bez dôvery nejde riešiť
problémy

Vážení spoluobčania! Štyri roky ubehli
neuveriteľne rýchlo
a opäť nás čaká občianska
povinnosť
postaviť sa k volebným urnám a zvoliť si
spomedzi kandidátov
na starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva tých, ktorým záleží na obci, jej
rozvoji, ktorí dôverne poznajú problematiku
našej obce a vedia správnou analýzou posúdiť a vybrať rozumné a efektívne riešenia.
Ktorý kandidát z Vášho pohľadu spĺňa tieto
kritéria, je na Vašom rozhodnutí. Verím, že
bude správne. Mojou povinnosťou, ako súčasnej starostky, je poskytnúť Vám pravdivé
informácie o činnosti našej samosprávy počas môjho pôsobenia vo funkcii.
Keď som sa po prvýkrát rozhodla kandidovať na starostku obce Ostrov, predstavila
som sa Vám s programom, ktorý zobrazoval
moje vízie o napredovaní a rozvoji našej obce. Dnes, keď tento program držím v ruke,
som hrdá na to, že sa mi podarilo mnohé ciele
a zámery splniť, napriek problémom, ktoré
moju prácu sprevádzali.
Za najväčší problém považujem spoluprácu s poslancami obecného zastupiteľstva.

Počas prvého volebného obdobia, po vzájomnom spoznaní, sa nám podarilo nadviazať konštruktívnu spoluprácu, ktorá sa
odzrkadlila aj vo výsledkoch. Začalo sa v rekonštrukciách obecných budov, rozbehla sa
projektová činnosť, spracovali sa významné
strategické dokumenty, ktoré určovali, akým
smerom sa naša obec bude rozvíjať, prijalo
sa množstvo všeobecne záväzných noriem
a vnútorných noriem obce, ktoré priniesli
dôležité regulatívy ďalšieho fungovania samosprávy, zrekonštruovala sa z eurofondov
materská škola...
Na túto spoluprácu som chcela nadviazať
aj v druhom volebnom období 2010 – 2014.
Bohužiaľ, nastala veľká obmena poslancov
v zastupiteľstve a k takejto spolupráci už
nedošlo. Toto obdobie považujem za veľmi
ťažké, nielen po stránke pracovnej, ale i ľudskej. Od začiatku fungovania nového vedenia obce som sa stretla u väčšiny poslancov
len s urážkami, podozrievaním, osobnými
invektívami, neodôvodnenou kritikou, nedôverou, zosmiešňovaním mojej práce či práce
pracovníkov obecného úradu.
(Pokračovanie na 2. strane.)
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ako to vidím ja
Použite
zdravý rozum
Onedlho nás čakajú ďalšie komunálne voľby. Skúsim preto zrekapitulovať
posledné obdobie z pohľadu poslanca
obecného zastupiteľstva (OZ). Bolo to
pre mňa piate volebné obdobie, žiaľ
musím konštatovať, že bolo najmenej
vydarené. Jednoducho povedané, bolo
to obdobie premárnených príležitostí.
Hneď na začiatku sa poslanci rozdelili
na klub KDH – a dvoch ostatných. V tomto
duchu prebiehali takmer všetky hlasovania.
Dlhodobo tvrdím, že hrať sa na dedine na
politické strany je zbytočné a malicherné.
V zastupiteľstve by mali byť ľudia, ktorí sú
schopní pre obec niečo urobiť, poskytnúť
jej nejakú znalosť, skúsenosť, vedomosť,
radu, pomoc, aby sa obec mohla rozvíjať
a napredovať. Skrátka by to mali byť ľudia,
ktorí niečo dokázali, majú ambície, schopnosti a chuť, majú prirodzený rešpekt.
Keď tak spätne pozerám na uplynulé
štyri roky, tak poslanci OZ strávili najviac
času hádaním sa. Do OZ bola adoptovaná
nová kultúra – začali sa používať vulgarizmy, poniektorí poslanci chodili so sklenými
očami... a verte, od zvárania to nebolo.
Úroveň zasadnutí poklesla. Nepomohlo ani,
že medzi nováčikmi boli aj vysokoškolsky vzdelaní ľudia. Väčšia časť poslancov
schovávajúcich sa za kresťanskú stranu,
blokovala väčšinu nápadov, napríklad ten
nedávny s výstavbou nového plota okolo
cintorína. Ak to malo byť len preto, aby si
starostka nemohla vykázať činnosť, tak je
to úbohé. Všeobecne sme v tomto období
nevyužili jej potenciál, nakoľko bola vo
funkcii druhé obdobie, poznala prostredie,
legislatívu, mala príslušné kontakty. Len
preto, že spomínaná skupina poslancov
všeobecne nepodporila veľa rozumných
iniciatív. Zoberme si aj z tejto negatívnej
skúsenosti poučenie a nedovoľme stagnáciu aj v ďalšom období.
Občania, použite zdravý sedliacky rozum,
a porozmýšľajte, kto má skúsenosť, vedomosť a schopnosť podieľať sa na riadení
našej obce. Zoberte do úvahy reálne výsledky a nie nafúknuté, nepodložené sľuby
postavené aj na ukradnutých myšlienkach.
Prajem vám veľa šťastia a dobrú voľbu!
Ing. JURAJ BIELIK
dlhoročný poslanec OZ

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

praje Redakčná rada
Ostrovského spravodajcu
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príhovor starostky

Bez dôvery nejde riešiť problémy

Manželstvo
bez detí je
(Pokračovanie
z 1. strany.)
Povýšenecké
správanie
a závisť zohraako deþ bez slnieèka.
li podstatnú úlohu v nastavení vzájomných
vzťahov a zatieňovali reálny a racionálny
pohľad na mnohé dobré veci a dobré myšlienky prospešné pre obec. Nedodržiavanie
stanovených pravidiel (napr. pri prideľovaní
nájomných bytov), či obhajovanie osobných
záujmov, alebo záujmov určitých skupín, taktiež nebolo neobvyklou praktikou.
MladosĊ
nieTúto
je obdobie
Prečo
to nešlo?
otázku života,
si často kladiem. A odpoveď
nepoznám.
ale stav duše.Môžem len povedať, že vždy som sa snažila poslancov
OZ dôsledne informovať – o všetkých problémoch v obci, o činnosti obce, o mojich
zámeroch či návrhoch. K jednotlivým bodom
rokovania som im vždy zasielala rozsiahle
materiály, v ktorých mali všetky potrebné
informácie, podrobnú analýzu problematiky,
návrh uznesenia. Rovnako som sa snažila
poslancov pred rozhodnutím vždy upozorniť
na legislatívu, aby nerozhodovali v rozpore
zo zákonom. Žiadnu investičnú akciu som
nerobila bez ich vedomia a schválenia. Keďže som zástanca konštruktívnych a vecných
riešení problémov, očakávala som aj od
poslancov obecného zastupiteľstva, že prídu
na zasadnutie pripravení a zaslané materiály
budú mať riadne naštudované, aby priebeh
rokovania bol plynulý a vecný. Nie vždy tomu
tak bolo, preto sa stávalo i to, že sa riešili
bezvýznamné veci a malichernosti. Cez členstvo v komisiách som sa snažila poslancov
ako i obyvateľov obce motivovať a nabádať
k vyššej aktivite. Nikdy som sa nebránila

NARODILI SA

NAŠI JUBILANTI

 Zrekonštruovaná nadstavená budova materskej školy od decembra bude opäť slúžiť školám.
ako fundovaní a dokonale znalí problematiky.
Na druhej strane som vďačná za všetko,
čo obecné zastupiteľstvo schválilo. Aj keď tomu predchádzali mnohokrát búrlivé diskusie,
podporili sa dobré veci – pokračovalo sa vo
zveľaďovaní obecného majetku, vybudovali
sa nové autobusové zastávky, nájomné byty
a k nim technická vybavenosť, vybudovali sa
ďalšie vetvy vodovodu, dokončila sa rekonštrukcia Zvonice v Malom Orvišti, komplexnou

Vážení spoluobčania,
vždy som zastávala názor, že všetko, čo
človek robí, musí robiť zodpovedne a poctivo.
Pri práci v samospráve aj nezávisle a v prospech občanov. Týmito zásadami som sa počas
ôsmich rokov riadila. Lebo občana si treba vážiť
nielen slovom, ale i konkrétnymi činmi. Preto
Vám ponúkam odpočet toho, čo sa nám podarilo, ale i nepodarilo počas môjho „starostovania“
urobiť. Či sa urobilo dosť, posúďte sami.

Rekonštrukcia
a modernizácia objektov

ŠĊastný je, kto zomrie prv,
než sám zaène volaĊ smrĊ, aby ho
vzala...

S ÚCTOU SPOMÍNAME

 Zrekonštruovaný obecný úrad.
osobným stretnutiam, ani kontrole, ani kritike,
tá však musí byť konštruktívna a prinášať
alternatívu. Obmedziť poslaneckú činnosť len
na kontrolu a kritiku starostky nepovažujem
za vhodné budovanie vzťahu medzi starostom a poslancom. Škoda, že dodnes väčšina
z nich, aj takých, ktorí sú v zastupiteľstve
viacero volebných období, nevie, aké sú
ich kompetencie. O to viac ma prekvapuje,
hlavne u nováčikov, že navonok vystupujú

cťou. Čo však bolo najdôležitejšie, bola medzi
nami dôvera. Lebo bez dôvery nie je možné
riešiť problémy, pomáhať ľuďom, tvoriť lepšie
pravidlá, rozvíjať obec a hľadať prienik pre
rôzne názory. Dôvera znamená, že dnešný
sľub platí aj zajtra, že dobré je odmenené
a zlé potrestané, že čestnosť a slušnosť nie je
predmetom posmechu, ale samozrejmosťou.

rekonštrukciou prešla aj budova bývalej pošty
a v obci budeme mať lekára a v neposlednom
rade oslavy 900. výročia. Zvlášť moje poďakovanie patrí Ing. Jurajovi Bielikovi a Mgr.
Simone Vatrtovej, ktorí počas celého obdobia
vykonávali svoj mandát tak, ako sa to od
poslanca očakáva. Je mi ľúto, že Mgr. Simona Vatrtová sa rozhodla ďalej nekandidovať.
Mala som v nej veľkú oporu a bola jednou
z poslancov, ktorí tento post zastávali so

Budova súp. č. 131 - materská škola
 na začiatku pôvodná materská škola prešla komplexnou obnovou interiérových
priestorov, zakúpila sa aj nová exteriérová detská šmýkačka, prekrylo sa detské
pieskovisko
 neskôr sa zrealizovala rekonštrukcia
a nadstavba materskej školy na kultúrnospoločenské centrum
 dnes v týchto priestoroch sídli obecná
knižnica a CO sklad. Od októbra 2014 sa
začalo konanie o zmenu užívania stavby
a od decembra 2014 plánujeme do budovy presťahovať školské zariadenia (MŠ,
ZŠ, ŠJ). Počas 5-ročného obdobia využívania budovy na KSC sme zabezpečili
vybavenie interiérových priestorov (MŠ,
ZŠ, ŠJ) novým nábytkom.
Budova súp. č. 128 – základná škola
 okrem bežnej údržby boli vymenené
okná na celej budove, zakúpené a namontované žalúzie, opravené ploché
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strechy. Rovnako sa vykonala rekonštrukcia vnútorných priestorov podľa
požiadaviek hygieny z dôvodu sťahovania materskej školy a školskej jedálne
do budovy základnej školy a vybudovali
sme spevnené plochy pri zadnom vchode do budovy
 na školský dvor boli zakúpené exteriérové zostavy do detského ihriska
 obec ako zriaďovateľ školských zariadení
v spolupráci s riaditeľmi sa snaží vytvárať
priaznivé podmienky pre činnosť týchto zariadení a podporovať modernizáciu
výučby
Kultúrny dom, súp. č. 130
 okrem bežnej údržby bola vykonaná celková rekonštrukcia strechy
Obecný úrad, súp. č. 135
 komplexná rekonštrukcia obecného úradu – výmena strechy, výmena okien
a dverí, zateplenie, kanalizačná prípojka
 modernizácia a doplnenie technického
vybavenia obecného úradu, zakúpenie
nových informačných tabúľ
 obnova interiérových priestorov
 vybúranie starých pivníc a skladov, prístavba prístrešku na dvore OcÚ, zakúpenie posuvnej brány
 zakúpenie multifunkčnej traktorovej kosačky
Budova súp. č. 112 – bývalá knižnica
 začiatkom tohto roka sa obnovila miestnosť pre výdajňu obedov, pred rekonštrukciou budovy sme presťahovali knižnicu do budovy KSC
 od septembra 2014 – zmena účelu užívania budovy a jej komplexná rekonštrukcia
na ambulanciu všeobecného lekára – výmena strešnej krytiny, výmena okenných
a dverných výplní, statické zabezpečenie stavby, zateplenie objektu, celková
rekonštrukcia interiérových priestorov
vrátane nových rozvodov, kanalizačná
prípojka, vybudovanie vonkajšieho vstupu do ambulancie
 rekonštrukcia druhej časti budovy na archív OcÚ a výdajňu obedov – realizuje sa
Budova TJ Slovan Ostrov, súp. č. 402
 dokončenie prístavby šatní a sociálneho
zariadenia, zateplenie prístavby
 rekonštrukcia elektrických rozvodov, rekonštrukcia sociálnych zariadení – WC
+ sprchy, postupná oprava jednotlivých
striech, rekonštrukcia klubovne, sociál-
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 Na kultúrnom dome sme komplexne obnovili celú strechu.
neho zariadenia pre rozhodcov, výmena okien
a vstupných dverí za
plastové, zateplenie čelnej steny budovy
 zakúpenie športových
potrieb pre TJ Slovan
Ostrov
 vybudovanie závlah na
hracej ploche
Cintorín v Ostrove,
Dom smútku, súp. č. 400
 rekonštrukcia strechy, zakúpenie informačnej tabule, výsadba okrasných
drevín, vytvorenie parkoviska oproti cintorínu
Cintorín v Malom Orvišti,
Dom smútku, súp. č. 65
 výstavba
spevnených
plôch, úprava a revitalizácia zelených plôch, výsadba okresných drevín,
zakúpenie novej brány
 Zvonica v Malom Orvišti,
súp. č. 66 - komplexná
rekonštrukcia zvonice
 Autobusová
zastávka
v Malom Orvišti - kom-

 Nová oddychová zóna a výsadba zelene v centre obce.

 V Malom Orvišti bola komplexne zrekonštruovaná zvonica.
plexná rekonštrukcia autobusovej zastávky
Verejné priestranstvá
 postupná revitalizácia centra obce – nová
výsadba, spevnené plochy – chodníky
 výsadba verejnej zelene a okrasných
drevín pri spojovacom chodníku
 úprava okolia zatrávnením a výsadbou
okrasných drevín pri nájomných bytoch
 úprava okolia a výsadba zelene v okolí
KSC
 úprava zelenej plochy oproti cintorínu
v Ostrove, nové zatrávnenie, výsadba
drevín
Miestne komunikácie
 oprava miestnych komunikácií – opravy
výtlkov
 dopravné značenie v obci – postupná výmena poškodených značiek a zakúpenie
nového dopravného značenia
Nové stavby
 výstavba chodníka a verejného osvetlenia k cintorínu v Ostrove
 výstavba chodníka a verejného osvetle-
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a uctieva si občanov, ktorí dosiahli jubilejný vek 90 rokov, organizuje každoročné
slávnostné stretnutie s občanmi – dôchodcami nad 65 rokov v októbri – Mesiaci úcty k starším

Manželstvo bez detí je
ako deþ bez slnieèka.

NARODILI SA
MladosĊ nie je obdobie života,
ale stav duše.

NAŠI JUBILANTI

 Dva nájomné bytové domy s 20 bytovými jednotkami.
nia spájajúceho Hlavnú a Športovú ulicu
– spojovací chodník
 výstavba dvoch nájomných bytových
domov – 20 bytových jednotiek, výstavba technickej vybavenosti k nájomným
bytom
 výstavba vodovodného potrubia – vetvy:
„9-3“ Blatinská ulica
 zabezpečenie výstavby prívodného rádu
v rámci projektu Vodovod Bašovce – Maloorviská ulica – investor: TAVOS, a. s.
 výstavba dvoch autobusových zastávok
v centre obce, úprava spevnených plôch
v okolí zastávok
 súčinnosť obce pri výstavbe obecnej
kanalizácie
 Športová II – položenie káblov verejného
osvetlenia
 výstavba verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu – Malinová ulica v Malom
Orvišti
 prekládka Trafostanice T1 v súčinnosti
so ZSE
Informačná, propagačná a publikačná činnosť
 vydávanie obecných novín Ostrovský
spravodajca 2x ročne, spustenie webovej
stránky
 obnovenie písania Kroniky obce Ostrov
(doplnenie údajov spätne od roku 1989)
ŠĊastný
je, ktoprvej
zomrie
prv, o ob vydanie
historicky
monograﬁe
ci Ostrov – Ostrov 1113 – 2013
než sám zaène volaĊ smrĊ, aby ho
 príspevky do regionálnych a iných periodík a médiívzala...
za účelom zviditeľnenia
a propagácie obce
 v súčasnosti spustená druhá – nová
verzia webovej stránky, ktorej súčasťou
je i Geosense portál – obecný mapový
portál, zobrazenie mapových podkladov,
územných plánov, inžinierskych sietí,
pasportov, turistických máp, záujmových
bodov
Strategické a záväzné dokumenty obce
 Územný plán obce Ostrov
 Zmeny a doplnky k Územnému plánu
Obce Ostrov
 Program rozvoja bývania Obce Ostrov
 Program hospodárskeho a sociálneho
rozvoja Obce Ostrov 2007-2013
 Komunitný plán Obce Ostrov 2009 – 2013
 Povodňový plán záchranných prác Obce
Ostrov
 Program odpadového hospodárstva
MNH 2015
 Bezpečnostný projekt

 Pasport dopravného značenia obce Ostrov
Starostlivosť o životné prostredie a odpadové hospodárstvo
 Zahraničná pomoc vracia život povodiu
Dudváhu a regiónu – projekt v rozsahu
vypracovania projektovej dokumentácie
 pravidelné monitorovanie a likvidácia
čiernych skládok odpadu, opatrenia na
zabránenie tvorby skládok
 podpora separovaného zberu – v súčasnosti obec separuje komodity – papier, plast, sklo, obnosené šatstvo, kovy,
olej, kuchynský olej, nebezpečný odpad
a elektroodpad, od novembra 2014 plánujeme zber ďalšej komodity – tetrapaky,
2x do roka realizujeme zber drobného

Financovanie všetkých týchto investícií obec
zabezpečovala z vlastných zdrojov ako i z prostriedkov zo štátneho rozpočtu, fondov EÚ, či
rôznych grantových programov. Vďaka úspešnej projektovej činnosti obce, získala obec
mimo svojho rozpočtu na realizáciu niektorých
investičných akcií, podporu športu, kultúry, bývania, životného prostredia a na zabezpečenie
strategických dokumentov nemalé ﬁnančné
prostriedky. Celková hodnota podporených
projektov za obdobie rokov 2006 – 2014 predstavuje výšku viac ako 772 000 eur.
S výstavbou nájomných bytov a podporou
individuálnej bytovej výstavby v obci súvisí
aj najvyšší počet obyvateľov v histórii obce. Pri mojom nástupe do funkcie v roku
2006 bol počet obyvateľov našej obce 1160.
K 31.10.2014 obec eviduje 1224 obyvateľov.
Nárast o 64 obyvateľov.
V porovnaní s rokom 2006, kedy hodnota majetku obce bola cca 1 388 000 eur,
k 30.10.2014 sa nám podarilo túto hodnotu
obecného majetku zvýšiť o 2 208 000 eur, t. j.
cca o 159 %. V súčasnosti predstavuje hodnota majetku cca 3 596 000 eur.

Čo sa nepodarilo...
Ako som sa už viackrát vyjadrila, za negatívne považujem, že sa mi nepodarilo vo väčšej miere zapojiť občanov do správy veci verejných, do účasti na kultúrno-spoločenskom
živote v obci, napriek mnohým výzvam. Od
samého začiatku som podporovala voľnočasové aktivity obyvateľov obce. Snažila sa

S ÚCTOU SPOMÍNAME

 Nové autobusové zastávky dotvorili ráz centra obce.
stavebného a veľkoobjemného odpadu,
podľa potreby vykonávame zber biologicky rozložiteľného drevného odpadu
Sociálna činnosť
 obec umožňuje občanom v hmotnej núdzi vykonávať aktivačnú činnosť v obci
a rovnako umožňuje týmto občanom vykonávať menšie obecné služby
 naďalej obec zabezpečuje opatrovateľskú službu, vydáva stravu pre dôchodcov a poskytuje podporu dôchodcom,
ktorí nie sú členmi družstva, navštevuje

nadviazať na tradičné podujatia – detský
karneval, Deň učiteľov, Deň matiek a otcov,
MDD, futbalové turnaje, posedenie s dôchodcami, ostrovské hody, rozlúčka zo starým a vítanie nového roka. Podporovala som
vznik nových podujatí, či sprievodných akcií,
ktoré sa tešia veľkému záujmu – Pod šable,
Ostrovské letné dni, Dožinkové slávnosti,
Mikuláš, Vianočné trhy, ktoré boli organizované vďaka niektorým občanom, či činnosti
rodičovského združenia. Žiaľ, niektoré z nich
zanikli. Dôvody sú rôzne a je to škoda.
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Podpora kultúrno-spoločenských akcií v obci je veľmi vďačná téma. Počúvam, že nič
sa tu nerobí, nič sa tu nedeje. A pýtam sa:
„Kto pre to z nás všetkých niečo urobil? Kto
mohol, či chcel urobiť, a neurobil?“ Stále som
toho názoru, že rozvoj kultúrno-spoločenského života v obci je hlavne na mobilizácií rôznych vekových skupín, zakladaní občianskych
združení či organizácií, ktoré budú komunikovať a aktívne s obcou spolupracovať. To je
cesta, ktorou by sme sa mali uberať.
Rovnako sa mi nepodarilo získať dotáciu
na úplné dokončenie vodovodu v obci, rekonštrukciu verejného osvetlenia, zakúpenie zametacej a čistiacej techniky, presadiť
veľmi nutnú a potrebnú rekonštrukciu miestneho rozhlasu, či umiestnenie meračov
rýchlosti. Za veľký nedostatok považujem,
že nebol podporený môj zámer vybudovania
nového oplotenia na cintoríne v Ostrove.
Rovnako považujeme za neúspech, že poslanci obecného zastupiteľstva nedali šancu podnikateľom, ktorí mali záujem v obci
investovať. Išlo o výstavbu bytových domov
do osobného vlastníctva. Rozvoj podnikateľských aktivít a záujem investorov realizovať svoje zámery v našej obci považujem za
prínos a treba to podporovať. Aj vďaka tomu
obec proﬁtuje.

OSTROVSKÝ SPRAVODAJCA
držiavať ustanovenia zákona, využívať
znalecké posudky na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti, informovať občanov o odpredajoch,
 dôležité je nastaviť pravidlá na prenájom obecného majetku, či nebytových
priestorov, rovnako nájom za umiestnenie reklamných tabúľ,
 efektívnejšie a účinnejšie vymáhať pohľadávky obce.
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spoločenské centrum. Tieto skúsenosti
chcem v ďalšom volebnom období využiť v prospech obyvateľov našej obce.
Som pripravená aj s tímom externých
spolupracovníkov na ďalšie programové
obdobie. Aj keď získanie takýchto prostriedkov je veľmi náročný proces, rada by
som sa zamerala v nasledovnom programovacom období na projekty zamerané
na rekonštrukciu chodníkov a miestnych

A čo ďalej?
V ďalšom volebnom období 2014 – 2018
chcem pokračovať v tom, čo sa začalo, stále
vylepšovať a zdokonaľovať to, čo máme dobre zabehnuté a keďže v roku 2015 by malo
byť nové programové obdobie a mali by vyjsť
výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratné
ﬁnančné prostriedky z fondov EÚ, treba sa
na to zodpovedne pripraviť. Ponúkam Vám
svoju predstavu:
V organizačnej oblasti
 Zefektívňovať informačný systém obce
– stále zdokonaľovať web stránku obce,
vydávať aspoň 2x do roka obecné noviny
a informovať verejnosť o dianí v obci,
naďalej zabezpečovať ich bezplatnú distribúciu, naďalej riešiť funkčnosť a efektívnosť administratívneho aparátu,
 naďalej zvyšovať a hospodárne nakladať so súčasným majetkom obce, s prihliadnutím na jeho efektívne využívanie,
pokračovať v transparentnom spôsobe
odpredávania obecného majetku – do-

 Nový spojovací chodník a verejné osvetlenie.

 Autobusová zastávka v Malom Orvišti.
Oblasť správy vecí verejných
 Dôsledne uplatňovať ustanovenia zákona
č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení
aktivizáciou záujmu občanov o veci spoločenské a verejné,
 od poslancov obecného zastupiteľstva,
ako zástupcov občanov, vyžadovať väčšiu aktivitu a koordináciu pri rozhodovaní
o základných otázkach obce,
 k závažným otázkam zvolávať verejné
zhromaždenia občanov,
 aktualizovať Program hospodárskeho
a sociálneho rozvoja Obce Ostrov.
Oblasť investičnej výstavby
 Ako už mnohí viete, naša obec má
skúsenosti s čerpaním prostriedkov
z eurofondov v rámci programu Rozvoja
vidieka – takto sme vybudovali kultúrno-

komunikácií a reguláciu dažďových vôd,
 pokračovať v obnove obecných budov –
kultúrny dom, obecný úrad, budova TJ,
 pokračovať vo výstavbe bytových domov,
podporovať individuálnu bytovú výstavbu,
 vybudovať oplotenie na cintoríne v Ostrove, potrebné je venovať sa aj dôstojnej
interiérovej obnove domu smútku a zakúpiť nový katafalk,
 cez projektovú činnosť získať prostriedky
na vybudovanie viacúčelového ihriska
s umelou trávou, rovnako vybudovanie
menšieho ihriska pre potreby školských
zariadení, nájsť vhodné miesto a vytvoriť
detské zábavné ihrisko,
 nutná je rekonštrukcia miestneho rozhlasu – najmä zakúpenie novej rozhlasovej
ústredne, zaviesť zasielanie rozhlasových oznamov formou sms,
 na zamedzenie vandalizmu v obci vypracovať projekt bezpečnostného kamerového systému,
 zriadiť dôstojné trhové miesto pre potreby
občanov,
 naďalej spolupracovať s riaditeľmi škôl
a vytvárať priaznivé podmienky pre ich
činnosť,
 urobiť všetko preto, aby obec vytvárala
vhodné podmienky pre rozvoj podnikateľských aktivít a nebránila potenciálnym
investorom v obci realizovať rozumné
zámery.
Oblasť kultúry a športu
 Pokračovať v usporadúvaní kultúrnych
akcií v spolupráci s organizáciami a obyvateľmi našej obce, pokračovať v pravidelnom rozširovaní knižného fondu,
podporovať a zasadzovať sa o materiálne posilnenie futbalového klubu, vytvoriť vhodné podmienky aj pre iné druhy
športu v obci.
Oblasť sociálnych vecí
 Budem sa snažiť, podľa svojich síl a mož-
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ností obce, aby som uľahčovala život starých, chudobných a zdravotne znevýhodnených občanov, rozvíjať opatrovateľskú
činnosť pre ľudí odkázaných na túto
pomoc, podporovať aktiváciu dlhodobo
nezamestnaných, menšie obecné služby, pripravovať stretnutia s dôchodcami,
naďalej zabezpečovať stravovanie pre
Manželstvo
bezodkázaných.
detí je
dôchodcov
a sociálne
 Presťahovaním
školských
zariadení do
ako deþ bez slnieèka.
novej budovy vznikne priestor na premýšľanie, čo s prázdnou budovou základnej školy ďalej. Mám svoju predstavu,
ktorú som predniesla aj na zasadnutí
Mikroregiónu nad Holeškou v rámci spoločného projektu vybudovania zariadenia
sociálnych služieb. Všetko bude závisieť
od ďalších rokovaní.
MladosĊ
nie prostredia
je obdobie života,
Oblasť
životného
a verejného
poriadku
ale stav duše.
 Naďalej zabezpečovať údržbu verejného
priestranstva,
 zefektívniť a viac popularizovať medzi
občanmi separovaný zber a jeho pozitívny vplyv na životné prostredie, hľadať
možnosti znižovania nákladov na vývoz
komunálneho odpadu, a tak zamedzovať
vzniku „divokých skládok“,
 naďalej zvyšovať právne povedomie ľudí
v oblasti ochrany životné prostredia,
 opätovne sa uchádzať o dotáciu na zakúpenie zametacej a čistiacej techniky.
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NARODILI SA

NAŠI JUBILANTI

Na záver by som sa chcela poďakovať
 všetkým poslancom, ktorí mi verili, podporovali ma, spoločne sa so mnou tešili
z úspechov, neúspech s pokorou prijali
a verili, že sa nakoniec húževnatou prácou úspech dostaví, vecne pristupovali
k riešeniu problémov a správali sa slušne,
 všetkým obyvateľom našej obce za ich
podporu, pomoc a ich zapájanie sa do
vecí verejných,
 zamestnancom obce za ich záslužnú,
náročnú a obetavú prácu,
 všetkým podnikateľským subjektom,
ktoré v obci pôsobia, svojou činnosťou
prinášajú obci prospech, podporujú a zviditeľňujú obec,
 správcom farnosti za ich pôsobenie
v našej obci a zveľaďovanie sakrálnych
pamiatok a sôch v období rokov 2006 –

 Nový chodník s verejným osvetlením k cintorínu.
2014 – obnova sochy sv. Terézie a sochy
Božieho milosrdenstva na rázcestí, vybudovanie vstavanej jaskyne Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej, výmena
okien a dverí na kostole, rekonštrukcia
vstupu do kostola, obnova fasády kostola, rekonštrukcia kaplnky na cintoríne
– nesmierne si to vážim, aj tieto aktivity
prispievajú ku skrášleniu našej obce.
Vážení spoluobčania,
so spôsobmi predvolebnej kampane v našej obci, v minulosti ako i tej aktuálnej, som
sa nestotožnila a nepovažujem ich za férové.
Každý občan, ktorý spĺňa zákonné podmienky, má možnosť kandidovať. Obdivuhodné
a vzácne je, keď to dokáže slušným spôsobom. Prezentuje svoje myšlienky, schopnosti,
svoje vízie a neponúka len kritiku všetkého
a každého.
Na funkciu starostu nie je dôležité mať len
vzdelanie, je potrebné mať aj cit a rozoznať,
čo je dôležité a prioritné. Výhodou je, keď starosta má bohaté skúsenosti, je v problematike
zorientovaný, zabehnutý a má kontakty, ktoré
vie využiť v prospech obce. Starosta je predovšetkým úradník, ktorý sa musí stále vzdelávať a pracovať na sebe, ale i manažér, ktorý
riadi obec, ktorá má dnes okolo 4 000 kom-

Útoky stále pokračujú
alebo
Ľudský hyenizmus?
S ÚCTOU SPOMÍNAME

ŠĊastný je, kto zomrie prv,
než sám zaène volaĊ smrĊ, aby ho
vzala...

Na začiatku prvého volebného obdobia,
krátko po mojom nástupe do funkcie, som
po príchode do úradu našla v kancelárii
rozbité okná. V máji 2007 pred mojím domom neznámy páchateľ podpálil služobné motorové vozidlo.
V druhom volebnom období, taktiež krátko
po zvolení, sa mi neznámi páchatelia vlámali
do domu a celý dom, všetky veci rozhádzali.
V tomto roku útoky opäť pokračujú. Neznámy
páchateľ (alebo páchatelia) sa rozhodol poškodzovať nielen obecný, ale i môj súkromný
majetok. Na jar, v jedno nedeľné slnečné
ráno, som našla pred domom celú prednú
časť môjho súkromného motorového vozidla obliatu použitým olejom. Počas letných
prázdnin som spozorovala na obecnom vo-

zidle, že zadnú časť auta (zadné dvere, svetlá, zadný nárazník) mám obliatu neznámou
látkou, pravdepodobne kyselinou. V nedeľu
19.10.2014 v čase medzi 19.30 a 21.00 hod.,
keď som pracovala na úrade, mala som pred
úradom odstavené súkromné auto. Pri odchode ma čakalo ďalšie „prekvapenie“. Celé
auto bolo poliate bielou, vodou riediteľnou
farbou. A to nehovorím o opakovane prepichnutých pneumatikách či anonymoch.
Som presvedčená o tom, že tieto škody
pácha niekto, kto žije tu medzi nami. Neviem,
prečo sa v ňom skrýva toľko zla, zákernosti,
nenávisti voči mojej osobe. Možno keď sa
zamyslí a konečne sa prestane mnou zaoberať, pochopí, že nie len mne, ale hlavne jemu
sa uľaví a bude sa mu žiť ľahšie, a potom sa

petencií, riadi zamestnancov, zastupuje obec
vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým
a fyzickým osobám, uzatvára zmluvy, buduje
a rozvíja obec, pozná jej nedostatky, potreby,
problémy a v tejto práci by mu mali pomáhať
Vaši zástupcovia – poslanci obecného zastupiteľstva.
Bez spolupráce, dôvery a dobrého vzťahu
starostu a poslancov obecného zastupiteľstva
samospráva stagnuje a nemôže dobre fungovať. Spolupráca a konštruktívne riadenie sú
základom dobrého fungovania a napredovania každej obce. Poznám také obce, kde to
funguje a úprimne, v takej obci to je aj vidno,
... a v dobrom závidím.
Preto si Vás dovolím požiadať, pokiaľ ste
mi uverili a máte vo mňa dôveru, aby ste
súčasne so mnou podporili týchto kandidátov
na poslancov obecného zastupiteľstva, ktorí
na rozdiel od tých súčasných majú záujem
spolupracovať:
Beáta Brašková, rod. Borovská,
Katarína Drevenáková, rod. Pekníková,
Ing. Juraj Bielik,
Marek Gajdoš,
Michal Dlhý,
Daniel Palkech.
S vďakou a úctou
PhDr. DANA BOROVSKÁ
starostka obce
nebude musieť znižovať k takémuto neľudskému konaniu.
STAROSTKA
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Cestou do úradu som zaregistrovala
na budove súp. č. 287, ktorá je vo výlučnom vlastníctve Obce Ostrov, toho času
v nájme nájomcu p. Mariána Madunického,
oznam v znení:
„Z DÔVODU VÁŽNYCH TECHNICKÝCH
PROBLÉMOV, KTORÉ DOTERAZ VLASTNÍK
OBJEKTU NEODSTRÁNIL, ZOSTÁVA PREDAJŇA ZATVORENÁ NA DOBU NEURČITÚ.“
Nakoľko uvedený oznam sa týka Obce
Ostrov, považujem, ako jej štatutárny orgán,
za potrebné reagovať a na ozrejmenie celej
situácie uviesť nasledovné stanovisko:
1. Budova so súp. č. 287 – predajňa priemyselného tovaru bola p. Mariánovi Madunickému prenajatá na základe nájomnej zmluvy
uzatvorenej s Obcou Ostrov dňa 20.12.2005.
Doba nájmu bola stanovená s účinnosťou od
1.1.2006 do 31.12.2011. Nájomné predstavovalo výšku 1000 Sk mesačne za priestory
o výmere 30 m2. Pred uplynutím tejto doby
si p. Madunický podal žiadosť o predĺženie
nájomnej zmluvy.
2. Na základe žiadosti nájomcu p. Mariána
Madunického obecné zastupiteľstvo uznesením č. 13/12/2011 zo dňa 15.12.2011 schválilo
zámer nájmu. Po spracovaní podkladov a zverejnení zámeru nájmu na webovej stránke
obce a úradnej tabuli, čím boli vytvorené
zákonné podmienky na nájom nehnuteľnosti
– stavby súp. č. 287 – predajne priemyselného tovaru na parcele č. 407/3, vo vlastníctve
Obce Ostrov, nachádzajúcej sa v k. ú. Ostrov,
obec Ostrov, zapísanej Katastrálnym úradom
v Trnave, Správou katastra Piešťany na LV
č. 900, bol nájom uznesením č. 3/12/2011 zo
dňa 31.12.2011 schválený formou priameho
nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa
v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znp.
Doba nájmu bola určená od 1.1.2012 na
dobu určitú – 5 rokov. Rozloha prenajímanej nehnuteľnosti 30 m2. Cena za nebytové
priestory stanovená vo výške 2,15 €/m2.
Keďže nájomca užíval aj verejný priestor nachádzajúci vedľa budovy o výmere 26,4 m2,
navrhovaná cena za užívanie tohto priestranstva predstavovala výšku 0,21 €/m2. Celková
cena nájmu za celý predmet nájmu (za
prenajatú budovu ako aj užívanú výmeru verejného priestranstva) predstavovala 70,00 €
mesačne.
3. Nájomca – p. Marián Madunický namietal
výšku nájomného schválenú obecným zastupiteľstvom a požiadal o zníženie zo sumy
70,00 eur mesačne na sumu 50,00 eur mesačne. Svoju žiadosť odôvodnil tým, že sa
zhoršujú podmienky v tomto sektore podnikania – silná konkurencia, zníženie tržieb, tiež
zvýšená spotreba energií.
Žiadosť nájomcu p. Madunického bola prerokovaná na zasadnutí obecného zastupiteľstva konanom dňa 13.2.2013.
Výpis zo Zápisnice zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva konaného dňa 13.02.2013 bod
8 – zníženie nájmu:
„K tejto žiadosti sa vyjadril poslanec JUDr.
Jozef Bolješik s tým, že by mal byť schválený
nižší nájom z dôvodu, že ide o miestneho
podnikateľa, treba ho podporiť. Poslanec Ing.
Marci tiež vyjadril názor, že v tejto oblasti
podnikania je kríza a obchod treba zachovať
i kvôli miestnym občanom. Starostka obce vyjadrila názor, že vyššie uvedené dôvody boli už
zohľadnené pri súčasnom určení nájomného
a nesúhlasí s tým, aby podnikateľ platil nižšie
nájomné za 1 m2 ako nájomcovia v nájomných
bytoch určených na sociálne bývanie.“
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4. Uznesením č. 12/2/2012 zo dňa
13.2.2012 poslanci obecného zastupiteľstva
schválili zníženie nájomného na 50,00 eur
mesačne s účinnosťou od 1.3.2012. Hlasovanie – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 3 (Ing. Juraj
Bielik, Mgr. Simona Vatrtová, Vojtech Dekan),
nehlasoval: 0.
5. Začiatkom roka 2014 nájomca p. Marián
Madunický predajňu v budove súp. č. 287 zatvoril. Túto skutočnosť oznámil starostke obce
ústnou formou, nie písomnou. Ako dôvod
uviedol, že sa mu v podnikaní nedarí, avšak
rád by si priestory ponechal v nájme a po nejakom krátkom čase zváži, čo ďalej.
Toľko rekapitulácia faktov. Dovolím si
prezentovať môj pohľad na daný problém:
Uvedomujem si, že je dôležité vytvárať
v obci vhodné podmienky na podnikateľskú
činnosť ako aj pre zabezpečenie dostupnosti obchodných
služieb pre našich
obyvateľov. Avšak
za dôležitú skutočnosť
považujem
aj to, aby sa obec
správala rovnako
ku všetkým podnikateľským subjektom a zároveň,
aby boli prijímané
rozhodnutia, ktoré
nebudú ﬁnančne
nevýhodné pre samotnú obec.
Jedným z významných
princípov
nakladania
s majetkom obce,
vyplývajúcim
zo zákona SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, je
povinnosť obce hospodáriť s majetkom obce
v prospech rozvoja obce a jej občanov. Tu narážame, z môjho pohľadu, na jadro celého problému. Nájomné p. Madunickému bolo uznesením
obecného zastupiteľstva stanovené v takej výške (50,00 eur mesačne), že za primeranú dobu
trvania nájmu nevytvorí dostatočnú ﬁnančnú
rezervu na opravy prenajatej budovy väčšieho
rozsahu. V čase opakovaného prenajímania
budovy súp. č. 287 p. Madunickému som vykonala prieskum výšky nájomného nebytových
priestorov na podnikateľské účely v okolitých
obciach a zistila som, že sa pohybuje od 8,00 až
do 10,00 eur za m2 prenajatej plochy. Túto informáciu som poslancom poskytla a prejavila
som nesúhlas s tým, aby nájomné za 1 m2 pri
nehnuteľnosti prenajímanej na podnikateľské
účely bolo nižšie ako nájomné za 1 m2 v nájomných bytoch. Rozhodnutie bolo v právomoci
poslancov obecného zastupiteľstva a jeho záverom bol nájom za nájomné v celkovej výške 50,00 eur mesačne. S týmto rozhodnutím
o výške nájomného som sa nestotožnila, keďže
zastávam názor, že nájomca užíva predmet nájmu na účely vykonávania svojej podnikateľskej
činnosti, ktorej cieľom by malo byť dosahovanie
zisku. Uznesenie obecného zastupiteľstva som
však rešpektovala a dodatok k nájomnej zmluve
na znížené nájomné som za Obec Ostrov ako
prenajímateľa podpísala.
Vzťah prenajímateľa a nájomcu sa teda
spravuje uzavretou nájomnou zmluvou v zne-

ní jej dodatkov a príslušnými právnymi predpismi. Je síce povinnosťou prenajímateľa
vykonať opravy predmetu nájmu (s výnimkou bežnej údržby vrátane drobných opráv,
ktoré je povinný na svoje náklady zabezpečovať nájomca), ale s týmto korešponduje
povinnosť nájomcu bez zbytočného odkladu
oznámiť prenajímateľovi potrebu opráv, ktoré
má vykonať prenajímateľ. O potrebe opravy
prenajatej budovy by sa teda obec mala a musela dozvedieť z oznámenia nájomcu riadne
doručeného prenajímateľovi, a nie z oznamu
vyveseného na dverách a okne predajne.
Skutočnosť je taká, že p. Marián Madunický
predajňu zatvoril začiatkom roka 2014. Túto skutočnosť oznámil starostke obce ústne
a ako dôvod uviedol, že sa mu v podnikaní
nedarí, avšak rád by si priestory ponechal
v nájme a po nejakom krátkom čase zváži, čo

ďalej. Sľubovaný „krátky čas“ prešiel a prevádzka predajne nebola obnovená. Nájomca
p. Madunický zrejme nepovažoval za potrebné
informovať obec ako prenajímateľa o svojich
zámeroch týkajúcich sa ďalšieho prevádzkovania predajne a situáciu riešil vyvesením
oznamu na predajni. Dovolím si vysloviť názor,
že by bolo nielen splnením zmluvnej i zákonnej povinnosti nájomcu, ale aj korektné a v súlade s pravidlami slušnosti, ak by p. Madunický
namiesto tohto kroku riadne oznámil prenajímateľovi konkrétne nedostatky v technickom
stave predmetu nájmu resp. potrebu ich opráv.
V kontexte vyššie uvedeného konanie nájomcu p. Madunického nemožno hodnotiť inak
ako účelové.
Blížia sa komunálne voľby, a tak zrejme
niekomu padne vhod, keď bude spochybňovať súčasné vedenie obce, hoci bráni záujmy
Obce Ostrov. Ako starostka obce sa však
vždy snažím presadzovať rozhodnutia, ktoré
sú pre obec výhodné z hľadiska hospodárnosti a účelnosti nakladania s majetkom obce.
Tento nájomný vzťah, podľa môjho názoru,
efektívny a hospodárny pre obec nie je!
Či je zo strany p. Mariána Madunického
seriózne teraz prenášať dôvod zatvorenia
predajne na vlastníka a prenajímateľa budovy – OBEC OSTROV – naviac tak spraviť
po niekoľkých mesiacoch od zatvorenia
predajne, z „neznámych príčin“ krátko pred
voľbami, nechávam na posúdenie každého
občana našej obce.
STAROSTKA OBCE
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editoriál

nová ambulancia

Zvládli sme to?

Bližšie k pacientovi

Ak by som chcela byť sentimentálna,
tak začnem svoj posledný editoriál slovaManželstvo
bez detí
je života.“
mi: „Končí
sa jedna etapa
môjho
Ale to sa ako
ku mne
nehodí
a
radšej
deþ bez slnieèka. poviem:
„Ďakujem za novú životnú skúsenosť.“
Začalo sa to pred ôsmimi rokmi. Oslovila
ma vtedy novozvolená starostka obce s myšlienkou, či nechcem byť šéfredaktorkou novín,
ktoré mala v pláne vydávať v našej obci. Obe
sme boli v tom čase „začiatočníčky“ – ona vo
funkcii starostky obce a ja ako poslankyňa
obecného zastupiteľstva. Boli sme plné elánu
MladosĊ
nieveľa
je obdobie
života, som
a mali
pred sebou
cieľov. Súhlasila
aj napriek tomu,ale
že stav
som vduše.
tejto oblasti nemala
žiadne skúsenosti. Starostka mi vtedy povedala: „Neboj sa, spolu to zvládneme.“ Odvtedy
prešlo osem rokov. Či sme to zvládli, musíte
posúdiť sami. Ja verím, že si Ostrovský spravodajca našiel medzi vami svojich priaznivcov.
Nakoľko už nekandidujem za poslankyňu
obecného zastupiteľstva, končí sa aj moje
pôsobenie na poste šéfredaktorky Ostrovského spravodajcu. Preto sa chcem ešte
prostredníctvom týchto novín poďakovať za
výbornú spoluprácu celej redakčnej rade
a všetkým prispievateľom do novín, bez ktorých by sme vlastne ani nemohli existovať.
Taktiež ďakujem všetkým čitateľom za ich
priazeň. Novému šéfredaktorovi prajem veľa
tvorivých síl, veľa dobrých spolupracovníkov
a hlavne veľa čitateľov.
A na záver chcem poďakovať za dôveru a ponúknutú šancu starostke obce
Danke Borovskej. Ďakujem za „životnú
skúsenosť“, ktorú určite zaradím medzi tie
pozitívne, a ktorá ma v živote zase o kúsok
posunula.
Mgr. SIMONA VATRTOVÁ

NARODILI SA

NAŠI JUBILANTI

spoločenská kronika
Manželstvo bez detí je ako deň bez slnka.
(Walther von der Vegelweide)

Narodili sa

ŠĊastný je, kto zomrie prv,
než sámDecember
zaène volaĊ2013
smrĊ, aby ho
Ema Urbánková
vzala...
(Ospravedlňujeme sa rodine Urbánkovej za neuvedenie dcérky Emy, narodenej v decembri 2013,
v Ostrovskom spravodajcovi 1/2014.)

S ÚCTOU SPOMÍNAME
od 1.7. do 25.10.2014
Maxim Palkech
Magdaléna Plačková
Alexej Polešenský
Natália Kabaštová
Matej Mokráň

Čo dáva zmysel životu, dáva zmysel i smrti.
(Antoine de Saint-Exupéry)

Zomreli
Alžbeta Gonová
Rudolf Vatrt
František Labuda
Jozef Kubran

- OcÚ -

 Po troch mesiacoch intenzívnych prác máme ďalšiu budovu celkovo obnovenú – bude slúžiť
Ostrovčanom ako ambulancia lekára.
Ambulanciu všeobecného lekára pre dospelých MUDr. Stanislava Palugu nájdete
od 28. októbra 2014 aj v obci Ostrov.
Keďže chceme byť k našim pacientom čo
najbližšie, rozhodli sme sa v neďalekej obci
Ostrov pri Piešťanoch, rovno oproti obecnému
úradu, otvoriť novú ambulanciu všeobecného
lekára. Tá bude k dispozícii každý utorok
a štvrtok, a to v čase od 7.00 od 9.00 hod.

Na základe vášho záujmu sa môže čas ordinačných hodín postupom času rozšíriť. Pripomíname, že táto novinka nijako neovplyvní
chod našej hlavnej ambulancie na Ulici E.
Belluša 12 v Piešťanoch, nakoľko obidve pracoviská budú slúžiť pacientom súbežne.
Naším mottom je „Bližšie k pacientovi =
bližšie ku zdraviu.“
Ambulančný tím
MUDr. Stanislava Palugu

Závery z rokovaní OZ
Od vydania posledného čísla Ostrovského spravodajcu zasadalo Obecné zastupiteľstvo v Ostrove dňa 29. septembra
2014.
Schválilo:
- Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením
č. 4/2014 v zmysle ustanovenia § 14 ods.
2 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov,
- Dohodu o skončení nájmu bytu a Zmluvu

o nájme bytu č. 486/1/1 uzatvorenú medzi prenajímateľom Obcou Ostrov a nájomcami Slavomírom Kaasom a Petrou Kubánovou, obaja
trvale bytom Ostrov 486, a zároveň pridelenie
uvoľneného nájomného bytu žiadateľke Beáte
Vavrincovej, trvale bytom Bašovce 1.
Uznieslo sa na: Všeobecne záväznom
nariadení Obce Ostrov č. 1/2014 o chove
a držaní včiel na územní obce Ostrov.
Závery z rokovaní obecného zastupiteľstva
v jeho podrobnej a kompletnej forme nájdete
na internetovej stránke Obce Ostrov.
- oz -

Nová tvár webstránky

V súčasnosti dostáva webová stránka
našej obce novú tvár. Našou snahou bolo,
aby bola modernejšia, funkčnejšia, prehľadnejšia, obsažnejšia. Modernejšia najmä vzhľadom a novými prvkami.
Funkčnejšia znamená, že by malo bez problémov fungovať vyhľadávanie rôznych dokumentov. Zásadné zvýšenie prehľadnosti bolo
hlavným cieľom novej stránky. Veríme, že
k tomu napomôže i nové prehľadnejšie menu
a najmä starším spoluobčanom modul SENIORI, kde nájdu zjednodušené menu s možnosťou výrazného zväčšenia čítaného textu.
Ďalšou novinkou, ktorá je určená najmä starším občanom a občanom, ktorí majú problémy
so zrakom, je funkcia prečítania nahlas, ktorá
v rámci technických možností predčíta pod ňou
sa nachádzajúci text. Nechýba ani možnosť

zaregistrovať svoj email, pre zasielanie noviniek a informácií.
Novinkou bude i odkaz na mapový portál
Geosense. Je to jednoducho ovládateľný mapový informačný systém na internete. Poskytuje efektívny nástroj na evidenciu, zobrazenie mapových podkladov, prístup k údajom
z katastra nehnuteľností, a to vrátane listov
vlastníctva. Na rozdiel od katastra zobrazí
i viac parciel naraz a pre určenie vlastníka
stačí kliknúť do mapy. Dokáže vytvárať prehľady a súčty vybraných pozemkov a budov.
Je intuitívne ovládateľný, to znamená, že obsluhu zvládne aj menej zdatný užívateľ.
Vážení občania, niektoré časti stránky ešte
nie sú úplne hotové a intenzívne na nich pracujeme. Vaše názory, pripomienky, podnety
radi uvítame.
- OcÚ -
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komunálne voľby 2014
Predseda Národnej rady SR Pavol Paška (Smer-SD) vyhlásil dňa 7.7.2014 voľby do orgánov samosprávy obcí na deň 15. novembra 2014. Voľby sa uskutočnia v uvedený deň od 7.00 do 20.00 h.

Vyhlásenie kandidatúry
pre voľ by starostu
obce v Ostrove
Miestna volebná komisia v Ostrove podľa
§ 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách
do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov:
1. Dana Borovská, PhDr., 43 r., starostka
obce, Ostrov 435, nezávislá kandidátka
2. Anton Janoviak, 48 r., prevádzkový mechanik, Malé Orvište 36, Ostrov, nezávislý
kandidát
3. Jozef Tkácz, 34 r., SZČO, Ostrov 412,
nezávislý kandidát

pre voľ by poslancov
obecného zastupiteľstva
Miestna volebná komisia v Ostrove podľa
§ 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách

do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala
týchto kandidátov:
1. Zuzana Bartošová, Mgr., 25 r., radca,
Ostrov 432, nezávislá kandidátka
2. Juraj Bielik, Ing., 45 r., IT manažér, Ostrov
469, nezávislý kandidát
3. Peter Bielik, 55 r., technik, Ostrov 422,
nezávislý kandidát
4. Jozef Bolješik, JUDr., 33 r., advokát,
Ostrov 91, KDH
5. Beáta Brašková, 45 r., čašníčka, Ostrov
362, nezávislá kandidátka
6. Dominika Čaňová, Ing., 24 r., nezamestnaná, Ostrov 161, nezávislá kandidátka
7. Vojtech Dekan, 51 r., živnostník, Ostrov
80, KDH
8. Michal Dlhý, 33 r., kontrolór výroby, Ostrov
425, nezávislý kandidát
9. Katarína Drevenáková, 26 r., kaderníčka,
Ostrov 411, nezávislá kandidátka

10. Marek Gajdoš, 46 r., technik, Malé Orvište
466, Ostrov, nezávislý kandidát
11. Ľuboš Hladký, 49 r., vodič, Ostrov 257,
nezávislý kandidát
12. Peter Jančík, Ing., 39 r., súkromný podnikateľ, Ostrov 206, KDH
13. Pavol Kabát, Mgr., 27 r., obchodný zástupca, Ostrov 252, SMĽ
14. Daniel Palkech, 38 r., podnikateľ, Ostrov
78, nezávislý kandidát
15. Marek Pišný, Ing., 26 r., plánovanie výroby, Ostrov 292, SMĽ
16. Magdaléna Plačková, Ing., 29 r., účtovníčka, Ostrov 82, SNS
17. Lukáš Rajnák, Mgr., 28 r., advokátsky
koncipient, Ostrov 393, SNS
18. Ondrej Trandžík, 19 r., študent, Ostrov
324, KDH
19. Ľubomír Valo, Mgr., 31 r., príslušník PZ
SR, Ostrov 428, nezávislý kandidát
20. Miloš Žažo, 48 r., mechanik, Ostrov 109,
KDH
- MVK -

otvorený list poslancovi obecného zastupiteľstva Ing. Ľubomírovi Marcimu

Dôkazy nepravdivého tvrdenia
Na poslednom zasadnutí obecného zastupiteľstva konanom dňa 29.9.2014 poslanec Ing. Ľubomír Marci starostke vytkol, že vybudovala v centre obce autobusové zastávky bez schválenia tejto
investičnej akcie poslancami obecného
zastupiteľstva. Vzhľadom na mylné tvrdenia, píšeme tento otvorený list.
Vážený pán poslanec,
pre oživenie pamäti Vám bez zbytočných
slov poskytujem ako dôkaz Vášho nepravdivého tvrdenia tieto fakty:
1. Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného
dňa 23.6.2008, bod č. 9 – návrh starostky
na vypracovanie projektovej dokumentácie
na nové autobusové zastávky v obci Ostrov.
Uznesením č. 7/2008 – J zo dňa 23.6.2008
bol návrh starostky na vypracovanie PD
na autobusové zastávky schválený (počet
zúčastnených poslancov 9, za hlasovalo
9 poslancov).
2. Uznesenie č. 8/2009-B zo dňa
14.12.2009 – schválený programový rozpočet na rok 2010, v položke 0620 výhľad do
roku 2012 výstavba autobusových zastávok
(počet zúčastnených poslancov 7, za hlasovalo 7 poslancov). Výstavba sa nerealizovala.
3. Uznesenie č. 10/12/2011 zo dňa
15.12.2011 – schválilo programový rozpočet
na roky 2012 a zobralo na vedomie návrh Výhľadu programového rozpočtu Obce Ostrov
na roky 2013 – 2014 v položke 0620 výhľad

do roku 2013 – výstavba autobusových zastávok (počet zúčastnených poslancov 6, za
hlasovalo 6 poslancov).
4. Uznesenie č. 10/12/2012 zo dňa
10.12.2012 – schválený programový rozpočet vrátane programov a podprogramov na
rok 2013 – v podprograme 7.4. Obecné autobusové zastávky (počet zúčastnených poslancov 8, neprítomný – Kabát, za hlasovalo
8 poslancov). Výstavba bola zrealizovaná.
Zhromaždenie uvedených faktov dokazuje
skutočnosť, že obecné zastupiteľstvo sa
problematikou výstavby autobusových zastávok zaoberalo na viacerých zasadnutiach
už od roku 2008. Napriek tomu, že ste mali
k dispozícii materiály a podklady súvisiace
s výstavbou autobusových zastávok, okrem
iného i zápisnice a uznesenia obecného
zastupiteľstva, spochybnili ste, že by zastupiteľstvo túto investíciu schválilo.
Keďže vo Vašom prípade nejde o prvé spochybnenie rozhodnutia obecného zastupiteľstvo ohľadne investičných akcií, musím Vás
opätovne informovať, tak ako vždy každého
poslanca obecného zastupiteľstva, že nie je
možné, aby starostka bez predchádzajúceho
súhlasu obecného zastupiteľstva realizovala
akúkoľvek investičnú akciu. Samotnej realizácii vždy musí predchádzať zaradenie danej
stavby do výdavkovej časti rozpočtu, ktorý
schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
Schválený rozpočet obce je pre štatutárneho zástupcu obce záväzným dokumen-

tom, ktorý musí dodržiavať. V inom prípade
by išlo o porušenie rozpočtových pravidiel.
Vzhľadom na to, že ste dňa 10.12.2012 zahlasovali za uznesenie č. 10/12/2012, ktorým bol schválený rozpočet obce na rok
2013, podporili ste i výstavbu autobusových
zastávok, keďže daný rozpočet obsahoval
vo výdavkovej časti i túto investičnú akciu.
Chápem, že máte problém sa stotožniť
s uvedenou stavbou, keďže mala úspech
nielen u mnohých našich občanov, ale i u
mojich kolegov – starostov okolitých obcí a ľudí prechádzajúcich našou obcou.
A úspechy sa súčasnej starostke u Vás a
u väčšiny poslancov Obecného zastupiteľstva obce Ostrov neodpúšťajú...
S pozdravom
PhDr. DANA BOROVSKÁ
starostka obce

pozvánka
Príďte na
Ples futbalistov
TJ Slovan Ostrov pozýva všetkých
na 5. ročník Plesu futbalistov, ktorý sa
uskutoční dňa 14. februára 2015. Do
tanca bude hrať kapela Duo Dynamic
z Hlohovca. Cena vstupenky zahŕňa prípitok, kultúrny program, večeru a bufetové stoly.
Tešíme sa na Vás.
TJ Slovan Ostrov
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Predstavujeme kandidátov

Manželstvo bez detí je
voľslnieèka.
by
ako pre
deþ bez

starostu obce Ostrov
NARODILI
SA
PhDr. Dana
Borovská
nezávislá kandidátka – č. 1
Prečo som sa rozhodla kandidovať? Nie
MladosĊ
nie je obdobie života,
som stroj,
som človek,
ktorý je vybavený
aledobstav duše.
rými i zlými vlastnosťami. Som taká, aká som.
Na nič sa nehrám. Kto
ma pozná, vie, že som
priama, často zahĺbená
do svojich myšlienok,
často zamyslená, niekedy nevšímavá, a to
nie preto, že by som
niekoho ignorovala, či zámerne dávala najavo
odmeranosť. Určite nie, som len pracovne vyťažená a niekedy mi niektoré veci unikajú. Viem,
že ma to neospravedlňuje, ale kto ma pozná,
vie, že si ľudí vážim, rada im pomáham a mám
otvorené srdce voči problémom ľudí, ktorí bez
pomoci iných nemajú šancu prežiť. Na druhej
strane som aj zásadová a nesprávne veci odmietam robiť. Jednoducho, mám svoju prácu
rada a snažím sa ju robiť poctivo a čo najlepšie.
Avšak stále musím na sebe pracovať, a to budem, lebo táto práca si to vyžaduje.
Rozhodla som sa kandidovať aj preto, lebo
nie som človek, ktorý pred problémami uteká,
som bojovník. Rovnako sa nedám zastrašovať pri získavaní osobných výhod niektorých
občanov či dokonca skupín. Za svoju prácu
sa nehanbím a mám čisté svedomie – pred
každým. A v neposlednom rade, strašne ma
teší a nabíja energiou, keď po ťažkej práci sa
dostaví výsledok a ľudia sú spokojní, pristavia
ma na ulici a pochvália. To je pre mňa odmena. Rovnako ma teší, keď mi niekto povie,
že sa mu tu páči a je rád, že tu žije. Vtedy si
hovorím, že to dáva zmysel.
ŠĊastný
je, kto
prv, NikPred touto
prácou
mámzomrie
veľký rešpekt.
dy som neriešila, či moji predchodcovia v nienež sám zaène volaĊ smrĊ, aby ho
čom pochybili. Vážim si prácu každého z nich.
vzala...každý si zodpovedá
A v konečnom dôsledku,
za svoju prácu, sám za seba. A preto som
rozhodnutá opäť túto zodpovednosť prijať.

NAŠI JUBILANTI

S ÚCTOU SPOMÍNAME

pre voľ by poslancov
obecného zastupiteľstva
Ing. Juraj Bielik
nezávislý kandidát – č. 2
Mám 45 rokov, som ženatý a mám 2 deti.
Som hrdý Ostrovčan a rád v našej obci bývam. Pracujem ako IT manažér v spoločnosti
Slovak Telekom. TJ Slovan Ostrov vediem
18 rokov. Viacero volebných období som aj
poslanec obecného zastupiteľstva, kde podporujem všetky rozumné iniciatívy v našej
obci, alebo sa na nich podieľam ako organizátor. Výsledky za posledné roky sú jasne vi-

Čo ponúkam?
 Spoľahlivosť, zodpovednosť, čestnosť
a poctivú prácu,
 skúsenosti a znalosť problematiky samosprávy,
 pokračovať v tom, čo sa už začalo – nepoľaviť v zásadách pristupovať ku každému
občanovi rovnako, nastaviť pre každého rovnaké pravidlá, dodržiavať zákonné normy,
poskytovať pre občanov čo najlepšie služby,
 ďalší rozvoj a napredovanie obce podľa
jej ﬁnančných možností a reálnych potrieb.
Čo je potrebné...
 Čo bolo urobené, si treba vážiť a tešiť
sa z toho!
 Čo sa nepodarilo, treba ďalej na tom
pracovať, aby sa to podarilo.
 Reagovať na aktuálne potreby obce,
a tomu prispôsobovať podmienky jej rozvoja.
 Robiť všetko preto, aby bol uprednostňovaný pri rozhodovaní verejný záujem nad záujmom osobným či záujmom určitých skupín.
 Vážiť si všetkých ľudí – voličov, nevoličov,
ale aj tých, ktorí ešte nemajú legitímne právo
voliť! Každý z nich musí byť pre starostu
dôležitý! Prosím o podporu kandidátov na
poslancov č. 2, 5, 8, 9, 10, 14.

Anton Janoviak
nezávislý kandidát – č. 2
Dajme obci šancu na
zmenu! O pár týždňov
pristúpime k voľbám,
v ktorých rozhodneme
o tom, kto bude našu
obec spravovať ďalšie
obdobie. V týchto voľbách si budete môcť
vybrať, budete môcť
uvažovať. Stretávam
sa s mnohými ľuďmi
doma i mimo obce
a mám možnosť porovnávať. Snažím sa na svet pozerať triezvo,
vidím mnoho nedostatkov a premýšľam. Prečo
niektoré veci v iných obciach fungujú a u nás
nie? Keďže nemám meno ozdobené titulmi,
svoju pozíciu som si počas celého života, ktorý
som aj s mojou rodinou prežil v našej obci,
diteľné: nájomné byty,
chodník na cintorín,
úprava námestia v obci, zrekonštruovaná
škola so škôlkou, prepojovací chodník, kanalizácia... Ale takisto
dôstojná oslava 900.
výročia obce, vydanie knihy o Ostrove,
hodové zábavy, plesy
športovcov... Svoje dlhoročné profesionálne
skúsenosti chcem využiť pri ďalšom rozvoji
našej obce. Dokážem mať vlastný názor,
ktorý viem podložiť príslušnou vecnou argumentáciou. Nie som členom žiadnej politickej

musel vydobyť, predovšetkým svojou usilovnosťou. Musel som preukázať veľkú mieru
samostatnosti a tvorivosti, a preto verím, že
rovnako úspešne zvládnem, aj náročnú úlohu
starostu obce. Funkciu starostu chápem ako
službu pre verejné dobro, ktorú človek na seba
berie dobrovoľne, preto skutočnosť, že starosta pracuje pre dobro obce, pokladám za úplne
samozrejmú. Starosta nakladá s majetkom
a peniazmi obce, preto má každý občan právo
vedieť, ako s nimi nakladá. Nemôže konať na
vlastnú päsť, pretože obec nie je jeho vlastníctvom. Charakteristikou dobrého starostu musí
byť teda predovšetkým čestnosť a poctivosť
v rozhodovaní, ochota zrieknuť sa vlastných
záujmov v prospech obce, podeliť sa o moc
s inými, ochota robiť čisté a jasné rozhodnutia,
informovať o nich občanov a od nich prijímať
návrhy na zveľadenie obce a zlepšenie nášho
života v nej. Jednoducho povedané, robiť nielen svoje povinnosti, ale aj niečo viac. A o čo
teda pôjde v týchto voľbách? Určite nie o život.
Budeme rozhodovať o budúcnosti obce, teda
nás všetkých. Chcem sa s vašou podporou
a dôverou i s pomocou nového obecného
zastupiteľstva práve o takúto zmenu pokúsiť.

Jozef Tkácz
nezávislý kandidát – č. 3
Vážení
občania
našej obce, uchádzam sa o vašu dôveru v komunálnych
voľbách. Kandidujem
na post starostu našej obce. Za najdôležitejšie považujem
K O M U N I K O VA Ť ,
BYŤ
ÚSTRETOVÝ
a INFORMOVAŤ. Dať
priestor dobrým nápadom a vedieť sa
každému pozrieť do očí. Chcem byť pre vás
dobrým starostom, na ktorého sa budete
môcť s dôverou obrátiť. Pri stretnutiach s vami zisťujem, že prejavujete záujem o dianie
v obci. Preto vás vyzývam, nepodceňujte
komunálne voľby, príďte 15.11.2014 s celou
rodinou voliť a rozhodnite, aké bude ďalšie
smerovanie našej obce.
strany, ani nikomu zaviazaný, svoj mandát
chcem vykonávať slobodne v prospech občanov Ostrova.

Beáta Brašková,

rod. Borovská

nezávislá kandidátka – č. 5
Volám sa Beáta Brašková, rod. Borovská.
Narodila som sa 19.3.1969 v Piešťanoch. Pracujem ako čašníčka v rakúskom mestečku
Bad Voslau, neďaleko od starobylého mesta
Baden. Môj manžel Marian Braško pracuje
ako zámočník – zvárač v rodinnej ﬁrme vo
Vrbovom. Máme dve dcéry: staršiu Viktóriu
a mladšiu Lujzu, obe študujú na vysokej škole.
Keďže som v našej milovanej obci strávila celý
život a pasívne sa zúčastňujem na jeho dianí,
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samozrejme, že mi leží
na srdci jej budúcnosť
a hlavne budúcnosť
našich detí a vnúčat.
V tomto duchu sa aj
ja chcem nemalou
mierou podieľať na jej
rozvoji, a preto som
sa rozhodla kandidovať za poslankyňu do
nášho zastupiteľstva.
Chcem podať pomocnú ruku pri realizácii
všetkých dobrých myšlienok, ktoré prinesú
úrodu hlavne nám, obyčajným ľuďom. Preto
chcem byť toho súčasťou.

Michal Dlhý
nezávislý kandidát – č. 8
Narodil som sa
26.10.1981 v Piešťanoch. Pochádzam
z Vrbového a do Ostrova som sa priženil.
S manželkou Kristínou
Dlhou, rod. Trandžíkovou, máme 4-ročného
syna Olivera, ktorý navštevuje tunajšiu materskú školu. Žijem tu
5 rokov a za ten čas sa
v tejto malej obci veľa
zmenilo. Zrekonštruovala sa budova materskej
školy, obecný úrad, vybudovali sa nové chodníky, osvetlenie, nové autobusové zastávky,
postavili byty pre mladé rodiny, aktuálne sa
opravuje kostol a tiež sa zrekonštruovala stará
budovy pošty, kde sa bude poskytovať lekárska starostlivosť, čo vnímam ako veľký prínos
pre našich obyvateľov. Všetky tieto aktivity
obce pokladám za veľmi pozitívne. Nasvedčuje
to tomu, že vo vedení obce sú ľudia, ktorí svoju
prácu robia dobre a záleží im na tom, aby obec
napredovala. Rád by som sa na jej rozvoji podieľal a podporoval veci, ktoré sú reálne, majú
zmysel a sú v prospech všetkých obyvateľov.

Katarína Drevenáková,
rod. Pekníková

nezávislá kandidátka – č. 9
V obci Ostrov žijem
od svojho prvého roku
života. Mám 26 rokov,
som vydatá a s manželom Tomášom máme
spoločného syna Dominika, ktorý navštevuje Materskú školu
v Ostrove. Pracujem
ako SZČO a prevádzkujem v našej obci
kaderníctvo. Pri svojej
práci, ktorá ma veľmi
baví, sa stretávam s mnohými občanmi našej
obce a často diskutujeme o tom, čo sa v obci
deje. Na obci mi záleží a nie je mi ľahostajné
jej ďalšie smerovanie. A preto som sa rozhodla
kandidovať na poslankyňu OZ. Zastávam názor, že v poslednom období sa obec posunula
smerom dopredu vo výstavbe, či v oblasti
informovanosti obyvateľov. V prípade zvolenia
by som chcela podporiť oblasť voľno-časových
aktivít vybudovaním multifunkčného ihriska či
atraktívneho detského ihriska. Rozvoj kultúrneho života v obci vidím v založení občianskych
združení či miestnych organizácií a ich následnou aktívnou spoluprácou s obcou.
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Marek Gajdoš
nezávislý kandidát – č. 10
Narodil som sa
5.3.1968, som ženatý a mám jednu dcéru. Pracujem vo ﬁrme
Prowin, s. r. o., ako
technik a mojou hlavnou náplňou je kontakt
s cieľovým zákazníkom. Túto dlhoročnú
skúsenosť a poznatky
z praxe chcem využiť aj
ako nezávislý kandidát
na poslanca obecného
zastupiteľstva pri riešení každodenných problémov, ktoré spravovanie obce určite prináša.
Viem, že ich nie je málo. Vďaka dobrému vedeniu sa naša obec vyvíja správnym smerom,
a preto ako vďačný občan cítim potrebu aktívne
sa zapojiť a hľadať možnosti v oblasti, ktorá mi
je veľmi blízka, a tou je šport. Mojím „tajným
snom“ je vybudovanie multifunkčného športového ihriska, vďaka ktorému by sa nám výrazným
spôsobom vylepšili podmienky pre rozvoj športu
v obci, hlavne pre našu ostrovskú mládež.

Daniel Palkech
nezávislý kandidát – č. 14
Mám
38
rokov
a od narodenia žijem
v Ostrove, kde bývam
so mojou manželkou a synom. Som
podnikateľ, pracujem
v oblasti stavebníctva
a obchodu. Rozhodol
som sa kandidovať na
poslanca obecného
zastupiteľstva, pretože
chcem, aby sa naša
obec naďalej rozvíjala
a aby sa zlepšovala kvalita života všetkých
jej obyvateľov. Každá obec môže robiť len to,
na čo má. Naša obec, napriek tomu, že patrí
k tým menším a jej ﬁnančné možnosti sú obmedzené, má veľký potenciál, na ktorom treba stavať. Rád by som bol nápomocný pri hľadaní možností pritiahnuť do obce investorov,
a tak podporiť rozvoj podnikateľských aktivít.

Mgr. Zuzana Bartošová
nezávislá kandidátka – č. 1
Základom napredovania a rozvoja obce
je správne fungovanie
a dobrá spolupráca
obecného zastupiteľstva, starostu a nás,
obyvateľov. Dajte šancu a vložte dôveru do
rúk mladých ľudí, ktorí
prinesú nový, svieži
dych do našej obce.
O vašu podporu sa
budem uchádzať v komunálnych voľbách 15.11.2014 ako nezávislá
kandidátka na post poslankyne obecného
zastupiteľstva. Ďakujem.

Ing. Dominika Čaňová
nezávislá kandidátka – č. 6
Milí Ostrovčania, dovoľte mi, aby som
vás oslovila v súvislosti s nadchádzajúcimi
komunálnymi voľbami, v ktorých som sa roz-
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hodla kandidovať na post poslankyne obecného zastupiteľstva. Mám 24 rokov. V Ostrove
žijem od svojho narodenia, a preto mi nie
je ľahostajné smerovanie a budúcnosť našej obce. Hlavným dôvodom, prečo som sa
rozhodla kandidovať, je, že oblasť a problematika miestnej samosprávy nie je pre mňa
neznámou. Počas vysokoškolského štúdia
som nadobudla teoretické poznatky z danej
oblasti, ktoré dokážem aplikovať v praxi. Som
presvedčená, že som správnou kandidátkou.
Treba si však uvedomiť, že obec, to nie je len
starosta a obecné zastupiteľstvo, obec to je
každý z nás. Mojím krédom, ktorým sa riadim
je: „Obec ľuďom, ľudia obci.”

Ľuboš Hladký
nezávislý kandidát – č. 11
V Ostrove žijem celý život, narodil som sa
tu, založil si rodinu, mám tu najbližšiu rodinu
aj priateľov. Dobre poznám tunajších ľudí aj
ich problémy. Menšie obce, ako je tá naša,
majú oproti veľkým nevýhodu. Ťažko dokážeme z nášho rozpočtu zabezpečiť rozvoj,
aby boli spokojní starší ľudia aj mládež, či rodiny s deťmi. Myslím si, že prostriedky, ktoré
dostaneme, by sme mali čo najrozumnejšie
využívať. A zároveň na rozvoj získavať zdroje
mimo obecného rozpočtu. Zabezpečiť z nich
výstavbu, šport, kultúru. Jednoducho, chcem,
aby sa v našej obci žilo dobre – teraz aj v budúcnosti našim deťom.

Ing. Magdaléna Plačková,
rod. Kunicová

Slovenská národná strana – č. 16
Narodila som sa
v Ostrove a už 29 rokov je naša obec mojím domovom. Ako
rodáčka som mala
možnosť
spoznať
problémy našej obce,
a tak viem, čo je potrebné zmeniť, prípadne vylepšiť na to, aby
sa zlepšila spolupráca
medzi obcou a jej občanmi. Na poste poslankyne obecného zastupiteľstva chcem niektoré veci zmeniť. Ako mamička na materskej
dovolenke chápem potreby mladých rodín.
Dlhé roky som pracovala a pracujem ako
samostatná účtovníčka a rozumiem ﬁnančnej
oblasti, z toho dôvodu sa dokážem zorientovať v hospodárení obce a dohliadnuť na jeho
transparentnosť. Naša obec je chudobná na
„kultúru“ a ako poslankyňa sa budem snažiť
tento deﬁcit znížiť a rozšíriť kultúrne povedomie občanov. Verím, že občanom Ostrova
záleží na tom, kto ich bude zastupovať v OZ
a v hojnom počte prídu na voľby. Vopred sa
chcem poďakovať za prejavenú dôveru a hlasy v Komunálnych voľbách 2014.

Mgr. Lukáš Rajnák
Slovenská národná strana – č. 17
V nastávajúcich voľbách budeme mať opäť
možnosť rozhodovať o tom, kto najbližšie 4 roky bude viesť našu obec. Úprimne ma teší záujem mladých ľudí zastávať poslanecké miesta v obecnom zastupiteľstve. Rovnako, aj ja
sa uchádzam o váš prejav dôvery a voličskú
podporu. Myslím si, že zastupiteľské orgány
obce by mali slúžiť tým, ktorí si ich zvolili, a že
predstavitelia volených orgánov sú povinní vy-
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konávať svoju funkciu ako aktívnu službu svojim voličom. Úspech v nastávajúcich voľbách
by preto pre mňa neznamenal len možnosť
spolupodieľať sa na rozhodovaní o dôležitých
otázkach, ale bol by pre mňa príležitosťou,
ako do bežného diania v živote našej obce
zapojiť čo najviac z vás. S niektorými som mal
možnosť stretnúť sa osobne a váš názor na
Manželstvo
bezmadetív tejto
je ambícii
to, čo v našej
obci chýba,
ešte viac utvrdil.
Záverom
sa
chcem
ako deþ bez slnieèka. úprimne
poďakovať za všetky vaše hlasy a zaželať si,
aby 15. novembra 2014 do volebnej miestnosti zavítalo čo najviac voličov.

NARODILI SA

JUDr. Jozef Bolješik
Kresťanskodemokratické hnutie – č. 4
Narodil som sa a vynie je obdobie života,
rástol MladosĊ
som v Ostrove, so svojou manželale stav duše.
kou a deťmi tu bývame
spokojne a šťastne.
Po štyroch rokoch pôsobenia v obecnom
zastupiteľstve našej
malebnej obce sa znova uchádzam o vašu
dôveru ako poslanec.
Podarilo sa nám spolu
zveľadiť Ostrov a vybudovať zastávky, opraviť zvonicu v Malom
Orvišti, z časti rekonštruovať cesty, naše deti
pôjdu do novej škôlky a školy, pribudne lekárska starostlivosť. Stále však môžeme našu
obec rozvíjať aj lepšie. Chýbajúce detské
ihrisko, čierne skládky, údržba a obnova nášho cintorína a jeho oplotenia, obecný rozhlas
a osvetlenie, ozajstná podpora mladých rodín
a dôchodcov, práca v obci pre našich podnikateľov a živnostníkov... To je len niekoľko
nevyriešených problémov, ktoré sa mi nepodarilo splniť a preto dúfam, že aj s vašou

NAŠI JUBILANTI
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podporou ich spoločne pre rozvoj našej obce
uskutočníme a podarí sa nám našu obec zveľaďovať ešte lepšie. Preto sa uchádzam o váš
hlas vo voľbách do Obecného zastupiteľstva
obce Ostrov.

Ondrej Trandžík
Kresťanskodemokratické hnutie – č. 18
Milí obyvatelia obce
Ostrov, moje meno je
Ondrej Trandžík, mám
19 rokov a som študentom City University of Seattle. V nadchádzajúcich voľbách
by som sa veľmi rád
uchádzal o váš hlas na
funkciu poslanca našej
obce. Kandidujem za
stranu KDH. V našej
obci Ostrov žijem od
svojho narodenia a mám tu rodinné zázemie,
preto mi nie je ľahostajné dianie v obci. Rád
by som sa spolupodieľal na zveľadení obce,
a preto som sa rozhodol kandidovať. Vopred
ďakujem za vašu dôveru.

Pavol Kabát
Strana mladých ľudí – č. 13
Vážení Ostrovčania, volám sa Pavol Kabát, mám 27 rokov a v nadchádzajúcich
komunálnych voľbách sa už po druhýkrát
budem uchádzať o vaše hlasy. Do volebného súboja vstupujem ako kandidát Strany
mladých ľudí. Prečo som sa po štyroch
rokoch opäť rozhodol kandidovať? Hlavným dôvodom je to, že uplynulé štyri roky
mali z môjho pohľadu zmysel a mal som
možnosť aktívne sa zapojiť do formovania
našej obce. Rád by som v načatej práci

pokračoval a naďalej sa podieľal na zveľaďovaní miesta, kde žijem od narodenia.
Z toho dôvodu by som vás touto cestou
chcel požiadať o dôveru, ktorú potrebujem
na to, aby som svoje úsilie mohol naďalej
vynakladať v prospech obce Ostrov. Verte,
že vás nesklamem.

Marek Pišný
Strana mladých ľudí – č. 15
Vážení spoluobčania, rád by som využil tento priestor na
to, aby som sa vám
v krátkosti predstavil.
Rodičia mi dali meno
Marek Pišný, po rodnej hrude chodím už
26 rokov. V obci žijem takmer celý život
a nie je mi jedno, čo
sa v nej deje. Minulý rok som úspešne
ukončil štúdium na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre s odborom kvalita produkcie a získal som titul inžinier.
Keďže sa stále považujem za mladého, do
komunálnych volieb som sa rozhodol ísť
ako kandidát Strany mladých ľudí. Otázku,
prečo kandidovať na obecného poslanca,
som mal zodpovednú už dávno. Veľmi rád
by som sa podieľal na chode, aktivitách
a rozvoji našej obce. Som optimistický a pozitívne zmýšľajúci človek. Mojím heslom je:
„Kde je vôľa, tam je cesta.“ A tak vás chcem
osloviť, aby ste si našli chvíľku času a ukázali, že vám nie je jedno, čo sa bude diať
v našej obci. Pretože dianie v obci sa neuberá len cestou, ktorú vydláždia poslanci
a starostovia, ale aj cestou, ktorou chceme
kráčať my, jej občania.

Ostrov v zlom i dobrom

ŠĊastný je, kto zomrie prv,
než sám zaène volaĊ smrĊ, aby ho
vzala...

S ÚCTOU SPOMÍNAME

 Obecné zákernosti. Kontajner na textil obliaty olejom.

Jeseň v materskej škole
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nenechajte si ujsť

Ostrovské hody 2014
Vyznávačov dobrej hudby a nálady pozývame na Ostrovské hody 2014 v sobotu
8. novembra od 21.00 hodiny do Kultúrneho domu v Ostrove. Tento rok sa vám
predstavia Rockovanka, Dj Minoxi a Smola
a Hrušky. O zvuk a svetlá sa tradične postará Minoxi light and sound.

Smola a Hrušky
Jar 1997 – vznik SMOLA A HRUŠKY v Spišskej Novej Vsi. Názov skupiny je inšpirovaný
príslovím Nachytaný na hruškách. Členov
skupiny spájajú kanadské žartíky, basketbal,
crazy komédie, horory, párty a všadeprítomná
recesia. Ovplyvnení punkom, reggae, alternatívou a ska. Obľúbené skupiny The Clash, The
Cure, Ramones, Bob Marley, Depeche Mode,
Smashing Pumpkins a U2. Prvá skúšobňa
garáž, v ktorej bola dominantná Škoda 105.
V roku 1998 – prvé demo s názvom Plexisklo, prvé pozitívne ohlasy a recenzie, prvá
skladba na CD s názvom Walkman na kompilácii mladých slovenských interpretov. Najlepšia skúšobňa v histórii skupiny – dom kultúry
a skúšky priamo na pódiu.
V roku 2013 česko-slovenské turné Topfest
Best Of Tour 2013, 22 koncertov s hosťom
českou kapelou UDG. Počas tohto turné kapela pokorila hranicu 850 koncertov. Nový
singel a klip Vylížem, v ktorom hosťuje česká
herečka a speváčka Berenika Kohoutová, klip
natočený v Meet Factory Praha v spolupráci
s Reserve07. Videoklipy na oﬁciálnom YouTube kanáli presiahli sledovanosť 5 000 000 pozretí. Jeseň a záver roka patrí jedinečnému
akustickému turné Unplugged & Document
Tour 2013, odohrali sme 14 koncertov, počas
ktorých sa premietal aj ﬁlmový dokument
o kapele, ktorý natočil talentovaný avantgardný umelec Enrik Bistika. Špeciálny koncert
v rámci tohto tour sme odohrali aj s hosťami na
perkusie a sláčikové nástroje vo vypredanom
Spišskom divadle, počas ktorého sa natáčalo
DVD, ktoré vyjde budúci rok. Taktiež vychádza
aj nový singel a klip Televízne noviny, v ktorom
hosťuje tatranský víchor raper Zverina.

 Pozvánka na Ostrovské hody na webstránke Rockovanky sľubuje riadny rockový nárez...
V tomto roku pokračovanie úspešného akustického turné Special Unplugged Tour 2014 v šiestich mestách a prvýkrát aj v Česku. Vydanie nového singlu a klipu Čierny biely, v ktorom hosťuje
rešpektovaný raper Supa z kapely Moja reč a česká gypsy funková legenda Gulo Čar.

Rockovanka
Skupinu Rockovanka založili v roku 2007 gitarista a spevák Andrej Nožina (Nové Mesto
nad Váhom) spolu s basgitaristom Janom
Figurom (Moravské Lieskové). Názov kapely
vznikol na základe inšpirácie skupiny Tublatanka. Chalani sa začali stretávať u basgitaristu v Moravskom Lieskovom, kde si spravili
skúšobňu. Tu sa dohadovali na spoločných
cieľoch a muzike, ktorú by chceli hrať. Ich
hlavným vzorom sa teda stali skupiny Tublatanka a Kabát, ktorých najväčšie hity Rockovanka hrá. Po nájdení bubeníka Rockovanka
začala denne tvrdo trénovať. Po čase hrali
okrem klubov a krčiem aj na väčších podujatiach ako napr. Topfest, Červeník, Majá-

 DJ Minoxi sa opäť postará o senzačný výber súčasnej muziky.

les Bažant Žilina, Beckovské letné slávnosti,
jarmoky a iné hodové slávnosti. Úspech ich
inšpiroval v roku 2011 aj k nahratiu vlastného CD s piatimi skladbami. Do Rockovanky
prichádza neskôr bubeník Lukáš Hronček
(Stará Turá). Chalani ďalej trénujú, koncertujú
a plánujú vydať ďalšie vlastné CD.

DJ Minoxi
Ondrej Sedlák alias DJ Minoxi je už tradičným hosťom na Ostrovských hodoch. Postará
sa o kvalitnú prezentáciu súčasnej tvorby
a možno načrie trochu aj do nedávnej minulosti. Vaše nohy na parkete určite nenechá
chladnými do skorých ranných hodín.
Obec Ostrov ďakuje
Trnavskému samosprávnemu kraju za poskytnutý grant a spoločnosti
Prowin, s. r. o., za sponzorský príspevok.
Redakcia

 Skupinu Smola a hrušky sme si v Ostrove už užili.
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Vitajte v škole!
Manželstvo bez detí je
ako deþ bez slnieèka.

NARODILI SA
MladosĊ nie je obdobie života,
ale stav duše.

NAŠI JUBILANTI
 Naši tohtoroční prváčikovia s Pamätnými listami na pamiatku – Jakub Mokráň, Dominik Žovin,
Miško Chrvala, Hanka Strežencová, Sárka Ďurechová, Lenka Rebrová.
Foto: archív ZŠ

Plno veselého džavotu
„Lístoček lipový, nepadaj do vody.
Voda by ťa vzala, škoda by ťa bola,
ešte si zelený...“
Na krídlach týchto nostalgických veršov
sa pomaly do našej dedinky vkradla jeseň
a s ňou začiatok nového školského roka
2014/2015. September priniesol do materskej školy zmeny najmä v personálnom
obsadení v pedagogických radoch. Potom,
ako sme sa rozlúčili s dlhoročnou riaditeľkou
Jankou Kovačikovou, ktorá odišla na zaslúžený dôchodok, túto zodpovednú funkciu,
po úspešnom výberovom konaní, začala vykonávať dlhoročná obyvateľka obce Ostrov
Mária Valová.
Začiatok školského roka bol cítiť na každom kroku. Sprevádzal ho veselý džavot
dvadsiatich troch prijatých detí do heterogénnej triedy, za výchovu ktorých zodŠĊastný
je, kto zomriepani
prv,učiteľky
povedajú
dve kompetentné
s dlhoročnou praxou. S chuťou sa pustili
než sám zaène volaĊ smrĊ, aby ho
do plnenia náročných úloh tohto školskévzala...
ho roka. Prezrádza
to výzdoba interiéru
triedy ladiaca s námetmi a farbami jesene.
Nástenky s produktmi detských šikovných
rúk sú zase odrazom plnenia úloh Školského vzdelávacieho programu. Vernisáž
nápadov a výrobkov z darov jesennej
prírody svojou nápaditosťou vyčarúvala
obdiv dospelých a úsmev na tvári tých
najmenších. Pani učiteľka Melicherová,
ďakujeme.
September vystriedal mesiac október. Babie leto odletelo. Ale zdá sa, akoby sa jeho
strieborné nitky poprepletali do vlasov našich
starkých. Poletujú okolo zvráskavených tvarí,
ale aj usmiatych očí, ktoré hľadia s láskou
na svojich blízkych a najmä vnúčatká. Úcta,
vďaka, pokora k jeseni života sú hodnoty, ktoré uznáva naša spoločnosť. Je potrebné ich
vštepovať do srdiečok tých najmenších. Implementácia týchto hodnôt do výchovno-vzdelávacej činnosti priniesla prvé plody. Rozhovo-

ry, recitácia básní, spev piesní, dramatizácia
v krojoch, a to všetko venované babičkám
a deduškom. Je to príprava na udalosť, na
ktorú sa deti najviac tešia. Ide o prezentáciu
programu, ktorý pripravila materská škola pre
starkých našej obce, v kultúrnom dome.
September a október obťažkaný darmi
jesennej prírody, ale aj aktivitami materskej školy, pomaly opúšťa hranice nášho
chotára. Ale ešte čosi! Ak po uliciach našej
dedinky sa bude ozývať veselý spev známej riekanky ,,Hopsa-rasa to je krása, keď
stonožka ponáhľa sa!“ a po chodníku bude
počuť hlasný cupot stonožky, nebuďte prekvapení. To v dobrej spolupráci s rodičmi
našich detičiek, bezpečnosť vašich detí
na cestách stráži učebná pomôcka – Stonožka. Nielenže zabezpečuje bezpečné
vychádzky a plní úlohy novej koncepcie
rozvoja MŠ, ale zároveň motivuje deti
k rôznym pohybovým a hrovým aktivitám.
Záver venujeme zo srdca našim najstar-

Bezstarostné dni prázdnin vystriedal
september a nielen lastovičky na drôtoch
pripomínali deťom nástup do školy. Tóny
Štátnej hymny SR, slávnostné príhovory,
rodičia a deti s kvetmi, zdôrazňovali otvorenie nového školského roka. Pozvanie
prijala aj starostka obce PhDr. Dana Borovská, ktorá popriala žiakom veľa chuti do
učenia, rodičom aj pedagógom veľa trpezlivosti a tvorivých síl. Osobitné privítanie
patrilo našim novým žiakom – prváčikom.
Bránou Základnej školy v Ostrove prechádza denne 24 žiakov. Pedagogický zbor pozostáva z riaditeľky školy Mgr. Heleny Svetlíkovej, triednej učiteľky PaedDr. Slávky Chlapíkovej a vychovávateľky Daniely Bielikovej,
ktorá vedie Školský klub detí. Novou pani
školníčkou je p. Vladimíra Svetlíková. Žiaci
môžu pracovať v troch záujmových krúžkoch
– Literárna dramatika, Krúžok šikovných ručičiek a nožičiek, Angličtina hrou. Spojené
triedy sú v počte 10 a 14. Každá trieda má
interaktívnu tabuľu, prostredníctvom ktorej sa
vyučovanie stáva atraktívnejšie, podnetnejšie
a zaujímavejšie. Anglický jazyk sa vyučuje už
niekoľko rokov povinne od 1. ročníka, čím sme
nadviazali na angličtinu v materskej škole,
a tak vytvorili plynulý prechod ku zo zákona
povinnej výučbe cudzieho jazyka v 3. ročníku.
Žiakov aj tento školský rok čaká veľa mimoškolských aktivít – návštevy divadelných
predstavení, exkurzia do Planetária Hlohovec,
či zaujímavé podujatia v škole. Mnohí sa však
tešia najmä na školu v prírode, ktorú plánujeme v júni v krásnych Kremnických vrchoch. Aj
tento rok sa tešíme na spoluprácu s Obcou
Ostrov a rodičovským združením, ktoré presahujú rámec školy a pre všetkých obyvateľov
obce pripravia vianočné trhy spojené s posedením, detský karneval, či oslavu Dňa detí.
Všetkým našim školákom želáme radosť
z poznania a vlastného napredovania. Rodičom našich žiakov ďakujeme za dôveru, že
nám zverili to najcennejšie – ich deti a veríme,
že cestou komunikácie a vzájomnej spolupráce sa budeme spoločne podieľať na vzdelaní
a výchove.
SLÁVKA CHLAPÍKOVÁ
ZŠ Ostrov
ším obyvateľom Ostrova a použijem na to
tie najvhodnejšie slová detí z básne:
„Ježiško, starkým zdravia daj
a každý deň im požehnaj.“
MÁRIA VALOVÁ, riaditeľka MŠ
Foto: archív MŠ

S ÚCTOU SPOMÍNAME

 Krojované deti zo škôlky zatancovali tie najkrajšie ľudové tance.
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mesiac úcty k starším
„Nech sú požehnaní tí, čo majú pochopenie s mojou neistou chôdzou a trasľavými rukami. Nech sú požehnaní tí, čo
uznávajú, že moje uši sa už musia napínať, aby zachytili slová.“
Staroba – ľudský údel, ktorý nie je vždy
najľahší. Často sa totiž spája s postupným
ubúdaním fyzických síl, chorobami či postupnou stratou najbližších, priateľov a často
až samotou. O to viac starší ľudia potrebujú
našu lásku, oporu, pochopenie a pomoc. Toto všetko by mali dostávať nielen od svojich
detí, ale aj od nás ostatných, ktorí ich možno
len denne stretávame. Niekedy stačí len
vľúdne slovo, či len ochota ukázať, že nám
nie sú ľahostajní.
Obec Ostrov každoročne prejavuje úctu svojim starších občanom aj tým, že
pravidelne v mesiaci október pripravuje
posedenie s dôchodcami. A tak tomu bolo
i tento rok. Dňa 25. októbra 2014 sa v Kultúrnom dome v Ostrove stretli naši starší
spoluobčania, aby si vypočuli príhovor
starostky obce, potešili sa pri vystúpení
detí z materskej a základnej školy a zabavili sa pri vystúpení hudobnej skupiny
EMINENT známej z televízie JOJ a SENZI TV. Tieto slávnostné chvíle spríjemnilo
občerstvenie, ktoré pripravila obec v spolupráci s PD POKROK Ostrov a COOP
Jednota Slovensko.
Mgr. SIMONA VATRTOVÁ
Foto: archív obce

Seniorov pobavil Eminent

 Posedenie s dôchodcami je každoročne očakávané príjemné októbrové podujatie.

Plesajúci podporili
školu
V našej obci je jeseň predsa len o niečo bohatšia než v mnohých iných. Tým
obohatením je práve Jesenný školský
ples, ktorý aj tento rok pripravili rodičia Rodičovských združení Materskej
a Základnej školy v Ostrove s podporou Obce Ostrov.
Tohtoročný ples sa uskutočnil 18. októbra, ako inak – v obecnom kultúrnom
dome. Plesovú atmosféru dotvárala krásna jesenná výzdoba sály. V úvode večera sa prihovorili predsedníčky RZ Jana
Madunická a Zuzana Šadibolová. Hosťom plesu poďakovali za to, že svojou
účasťou prišli podporiť naše školy a popriali príjemne strávený večer. Otvárací
tanec predviedli tanečné páry z Klubu
tanečného športu R+S Dechtice. Poďakovanie, samozrejme, patrí aj všetkým
sponzorom, ktorí prispeli do tomboly.
Večera, švédske stoly, skvelý výkon hudobnej skupiny Disk a priateľská nálada
plesajúcich prispeli k tomu, že poslední
odchádzali až nad ránom.
Veríme, že tí, ktorí sa prišli zabaviť, si odniesli pekné spomienky a o rok prijmú naše
pozvanie opäť. Tešíme sa na stretnutie na
Jesennom školskom plese 2015.
RZ pri MŠ a ZŠ OSTROV
 Zábava bola výborná, tanečníci to vzdali až
nad ránom...

 Veľkú radosť starkým urobilo aj milé vystúpenie detí zo základnej školy.
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Futbalová sezóna 2014/2015 TJ Slovan Ostrov

Muži sa držia v strede tabuľky
Pred začiatkom ročníka 2014/15 sme sa
beztéme
detí je
opätovne Manželstvo
venovali hlavne
mládežníckych družstiev.
Z
dôvodu
nedostatku
detí
ako deþ bez slnieèka.
niekoľko rokov riešime, ako a s kým vytvoriť spoločné tímy. Pred touto sezónou sme
dali prípravku a žiakov dokopy s rovesníkmi z Veľkého Orvišťa. Časť dorastencov
je spojená s Krakovancami, ďalšia časť
odišla na hosťovanie do Piešťan.
Aj napriek veľkej snahe nebolo možné
vytvoriť v tejto vekovej kategórii vlastný tím.
MladosĊ
nie je obdobie
Riešenie
sme konzultovali
aj sživota,
hráčmi, nakoľko v Krakovanoch
pred
dvomi
ale stav duše. rokmi zažili
aj jednu nepríjemnú skúsenosť. Snáď sa vytvorenie vlastného dorastu podarí o rok, kedy
túto vekovú kategóriu opustí iba jeden hráč
a zo žiakov prídu štyria.

NARODILI SA

s outsiderom z Kľačian a následne smolne
prehrali s Madunicami, kde sme ešte 8 minút
pred koncom viedli. Tieto straty nás vrátili z 3.
miesta do stredu tabuľky, kde sa držíme aj teraz. Pokračovali sme prehrami v Pečeňadoch
a Dubovanoch, doma sme rekordne vyhrali
na Bankou 7:0, nad Dolným Trhovišťom dokonca 8:1. Aktuálne po 13. kole sme na 7.
mieste. O naše góly sa doteraz postarali:
Klasovitý 16, Bojkovski 8, Kabát, Chochula
a Mitošinka po 3, O. Holán 2, Otruba 1.

Dorast s Krakovancami prvý!

Dorastenci našli v Krakovanoch zanietených a ambicióznych trénerov Karola Hercega a Jána Šoku. Pod ich vedením musia
bojovať o svoje
miesto v zostave
v širšom kádri hráčov. Ich spoločná
práca aj po krátkom
čase, koľko mali na
zosúladenie tímu,
priniesla svoje ovocie a tím priebežne
vedie tabuľku. Naši
sa dokázali presadiť aj strelecky, Gágorík vsietil 5 gólov,
Bolješik 2, Pišoja
s Bábskym po jednom.
Družstvo žiakov
pod vedením Miloša Holána vstupovalo do nového
ročníka
výrazne
oslabené, nakoľko
ho opustili 4 hráči
s ročníkom narode Prípravka je veľkou nádejou ostrovského futbalu.
nia 1999. Napriek
tomu si chlapci počínajú vcelku dobre a pohybujú sa na horných
Do ďalšieho ročníka súťaže sme vstúpili
priečkach tabuľky. Strelecky sa najviac darilo
s nezmeneným kádrom a ambíciou okupovať
Svetlíkovi, autorovi 6 gólov, ďalšie pridali:
horné priečky tabuľky. Mužstvo pod vedením
Bartoš, Blaško a Brunovský po 3.
trénera Bernarda Svetlíka sa pozná dlhší čas,
ŠĊastný
je, rok
ktoskúsenejšie.
zomrie prv,Domáce
Prípravka pod vedením Adama Doktora je
je zohraté
a o ďalší
našou veľkou nádejou. Dôležité je, keď deti podzápasy sme vyhrávali (Trakovice, D. Lopašov,
než sám zaène volaĊ smrĊ, aby ho
porujú aj ich rodičia a snažia sa im vytvoriť čo
Veselé), vonku to bolo horšie. U ašpiranta na
vzala...
najlepšie podmienky. Naše detičky sú v porovpostup v Borovciach
sme v hodovom zápase
naní so súpermi najmladšie, preto časté prehry
prehrali 1:0, keď sme nedokázali premeniť
nie sú až také dôležité, dôležitejšie je, aby mali
niekoľko vyložených šancí. V ďalšom hodochuť trénovať, hrať a určite prídu aj výsledky.
vom zápase v Chtelnici bol hlavnou postavou
zápasu skorumpovaný rozhodca, ktorý výrazne ovplyvnil zápas a odišli sme s prehrou
4:3. Slabou náplasťou bola naša oprávnená
sťažnosť a následne niekoľkotýždňová stopka
pre podvodníka v čiernom. Body nám už nikto
Podarilo sa nám získať ﬁnančné prostriedky
nevráti. V ďalších kolách to bolo lepšie aj
z grantu, ktorý poskytol Trnavský samosprávu súperov, kde sa nám podarilo doviezť body
ny kraj. Spolu ﬁnanciami s grantom od Obce
za výhry v Ratnovciach a na Prašníku. Zlom
Ostrov ideme vymeniť staré okná na telocvični
prišiel v poslednom septembrovom týždni,
za nové, plastové. Pri tejto príležitosti chcem
keď sme najprv v dohrávke len remizovali
poďakovať aj p. Jánovi Zenkayovi, konateľovi

NAŠI JUBILANTI

S ÚCTOU SPOMÍNAME

Pokračujeme
v obnove budovy TJ

Priebežné tabuľky
k 26.10.2014
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Muži – Oblastná súťaž, skupina B
Mužstvo
Z V R P Sk.
TJ Madunice
13 11 1 1 28:9
ŠK Borovce
13 8 3 2 31:13
OŠK Dubovany
13 8 2 3 22:16
ŠK 2011
13 8 1 4 26:16
TJ Družst. Šípkové
13 7 3 3 36:23
TJ Družst. D. Lopašov
13 8 2 3 34:19
TJ Slovan Ostrov
13 7 1 5 36:21
OŠK Prašník
13 7 0 6 38:31
OFK Ratnovce
13 5 4 4 28:19
TJ Bojničky
13 6 1 6 30:24
TJ Družst. Trakovice
13 3 3 7 21:31
OTJ Banka
13 3 3 7 20:31
TJ Družst. Chtelnica
13 4 0 9 31:47
OFK Kľačany
13 2 2 9 14:44
TJ Klas D. Trhovište
13 2 0 11 17:46
OŠK Veselé
13 1 2 10 20:42

B.
34
27
26
25
24
26
22
21
19
19
12
12
12
8
6
5

Dorast – Oblastné majstrovstvá,
skupina B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

FK Krakovany/Ostrov
TJ Madunice
OFK Drahovce
MFK Vrbové B
TJ Družst. Brestovany
OŠK Zavar
OFK Malženice
TJ Slovan Červeník
TJ Družst. Siladice
OŠK Horné Otrokovce
TJ Sokolovce
FK Šulekovo
OFK Bučany

10
10
10
10
10
11
10
11
10
10
10
10
10

9
8
5
5
4
4
4
4
3
3
3
1
0

1
2
3
1
4
3
2
1
3
1
1
2
2

0
0
2
4
2
4
4
6
4
6
6
7
8

37:7
38:10
38:20
39:22
21:30
27:14
28:29
37:30
28:24
20:32
22:42
13:45
3:46

28
26
18
16
16
15
14
13
12
10
10
5
2

Žiaci – Oblastná súťaž, skupina B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

OTJ Banka
9 8 1 0 52:5 25
FK Šulekovo
8 8 0 0 35:3 24
TJ Madunice
9 7 0 2 25:14 21
TJ Slovan V. Orvište/Ostrov 9 4 2 3 32:8 14
OŠK Prašník
11 4 2 5 24:28 14
TJ Družst. Chtelnica
9 4 1 4 8:13 13
TJ Slovan Červeník
9 3 2 4 18:16 11
TJ Klas D. Trhovište
9 3 2 4 12:17 11
OFK Malženice
8 3 0 5 13:26 9
TJ Bojničky
9 2 1 6 13:26 7
OFK Drahovce
10 2 1 7 16:36 7
TJ Družst. D. Lopašov
10 1 0 9 12:68 3
OFK Kľačany (odstúpili)
0 0 0 0
0:0 0

spoločnosti Prowin, za veľmi ústretový prístup
a akciovú cenu.
Slovenský futbalový zväz uviedol do života
nový informačný systém, kde je možné pozrieť si všetky detaily o jednotlivých zápasoch,
zostavy, strelcov gólov, tabuľky. Adresa je
www.futbalnet.sk.
Novinky o živote TJ si môžete tiež pozrieť
na www.facebook.com/tjslovanostrov.
Naša TJ je opätovne zaregistrovaná pre
príjem 2 % z dane.
Ing. JURAJ BIELIK
predseda TJ Slovan Ostrov
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