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príhovor starostky

Ročník V.

Júl 2011

Deň matiek plný radosti!

O spolupráci
i ignorancii
Vážení spoluobčania,
prostredníctvom obecných novín som sa Vám
snažila v jednotlivých vydaniach prihovoriť, priblížiť
dianie v obci, informovať
o tom, ako funguje a pracuje naša samospráva,
reagovať na aktuálne problémy, ktoré nás
v obci ťažia. Či sprostredkovať Vám niekoľko mojich pohľadov, postojov a názorov na
aktuálne témy, na dôležité veci, ktoré sa ma
ako starostky dotýkajú. V tomto vydaní cítim
potrebu sa s Vami podeliť o to, čo ma momentálne trápi. Svojím pohľadom a postojom
nechcem na nikoho útočiť, niekoho osočovať,
prípadne zvyšovať napätie, či vyvolávať problémy do budúcna. Snažím sa len o pochopenie. Prvou témou je organizovanie kultúrnospoločenských podujatí v našej obci.
Na začiatku môjho prvého volebného obdobia som nemala skúseností s organizovaním kultúrno-spoločenských podujatí, a preto som sa snažila pokračovať v tom, čo bolo
v obci zaužívané. Neskôr som sa do tejto
problematiky dostala a začala citlivo vnímať,
aké sú pozitíva a negatíva. S každou akciou,
podujatím, sú spojené mnohé problémy. Pri
organizovaní musíte myslieť na veľa vecí
niekoľko dní, mesiacov dopredu, nič nezabudnúť – zabezpečiť ﬁnancovanie, propagáciu, medializáciu, objednať účinkujúcich,
atrakcie, zjednať dobrú cenu, zabezpečiť občerstvenie, lavice, prezenty... Dôležité je i to,
aby pri určitých akciách ste boli predvídaví
a vyhli sa možným problémom. V prípade,
že počas akcie problém vznikne, musíte byť
pripravení čeliť mu a operatívne, pružne,
s chladnou hlavou ho riešiť. Nepodliehať
tlakom, nenechať sa znechutiť.
(Pokračovanie na 2. strane.)
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 Drobčekovia z materskej školy zahrali mamičkám a babičkám scénky zo známych rozprávok.
Spomínate? Tretia májová nedeľa nás
neobdarila práve najpríjemnejším počasím. O to krajšie bolo posedenie v miestnom kultúrnom dome, kde sa stretli 15.
mája mamičky, babičky ale tiež oteckovia
a deduškovia a pripomenuli si s našimi
deťmi Deň rodiny a Deň matiek.
Na úvod všetkých prítomných privítala starostka obce. Po nej sa mamičkám prihovoril
zástupca starostky a zároveň poslanec obecného zastupiteľstva Juraj Bielik. Po navodení príjemnej a citmi naplnenej atmosféry

rozosmiali, ale aj vyvolali slzy dojatia v očiach
piesne, scénky a básne, s ktorými vystúpili
deti z materskej a základnej školy. Ukázali,
že zahrať divadielko, či zaspievať im nerobí
žiadny problém. Po ich vystúpení hrala na počúvanie a na záver už aj do tanca Vavrinecká
trojka z Lančára. Počas príjemného kultúrneho programu sa všetci mohli pohostiť chutným
zákuskom, kávou či vínkom.
(Pokračovanie a viac fotograﬁí nájdete
na strane 9.)

Osem detí prvýkrát prijímalo

Všetko krásne v novom roku,
dobrých ľudí popri boku.
Veľa šťastia, veľa zdravia,
nech sa všetky plány zdaria!
praje Redakčná rada
Ostrovského spravodajcu
V obci Ostrov sa v nedeľu 22.5.2011 konalo prvé sväté prijímanie. Na tento deň sa veľmi
tešilo osem detí, ktoré sa svedomito pripravovali na prijatie Eucharistie najmä na hodinách
náboženstva. Slávnostnú svätú omšu celebroval Mgr. Anton Zoň.
-r-
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Narodili sa
Keď si prišiel na svet, plakal si
Manželstvo
bez detí je
a všetci sa radovali.
Ži
tak,
aby
všetci
plakali,
ako de bez slnieka.
až ho budeš opúšťať.
Konfucius

Lilien Pazúriková
Ondrej Bolješik

NARODILI SA

(Pokračovanie z titulnej strany.)
Nie je to jednoduché. Za prípravou obecných podujatí stáli starosta a pracovníci
obecného úradu. Program pripravujú pedagogickí pracovníci obce s deťmi z materskej
a základnej školy. Neskôr pomáhali i niektorí
poslanci obecného zastupiteľstva, či združenia v obci pôsobiace. Považovala som to za
veľký posun a prínos.

Obec víta spoluprácu

Jubilanti
Mlados
niežijeme
je obdobie
života,
Iba
život, ktorý
pre ostatných,
stojí
za
to.
ale stav duše.

Albert Einstein

90 rokov
Františka Madunická
85 rokov
Jozef Borovský
Mária Zubáková
80 rokov
Emília Bieliková
Jozef Kubran
Bernardína Valková
Františka Valová
75 rokov
Antónia Kubranová
Ľudovít Mišík
70 rokov
Alojzia Janovjaková
Ľudovít Madunický
Emil Urban
Anton Urbánek
65 rokov
Erika Buchelová
Mária Čechvalová
Anna Černoková
Oľga Gonová
Emil Polčan
Jozef Straka
60 rokov
Zdenka Brunovská
Marta Drličková
Mgr. Mária Hrnčárová
Vladimír Polčan
Ing. Danka Svetlíková

NAŠI JUBILANTI

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

S ÚCTOU SPOMÍNAME

Zomreli
Čo dáva zmysel životu,
dáva zmysel i smrti.
Antoine de SaintExupéry

Michal Mišík, 2.4.2011
Jozef Bielik, 11.5.2011
(OcÚ)

Keďže som cítila, že v obci niektoré podujatia chýbajú, k zaužívaným, tradičným
podujatiam som zaviedla s podporou obecného zastupiteľstva ďalšie ako Deň detí, či
Ostrovské hody. Tieto podujatia považujem
tak trošku za „svoje“. Odpustite mi, prosím,
túto mieru vzťahovačnosti, pramení z môjho
osobitého vzťahu k týmto akciám.
Všeobecne to vnímam tak, že podujatia organizované Obcou Ostrov celé riadi, zabezpečuje, ﬁnancuje a zodpovedá za
ne obec. V súvislosti s týmito podujatiami
som privítala aktivitu zo strany rodičovského
združenia a neskôr Telovýchovnej jednoty
v podobe spolupráce. Oboznámila som ich
s našou predstavou, vypočula si ich predstavu a ich iniciatívu po všetkých stránkach
podporila. Preto to vnímam tak, že tí, ktorí
chcú participovať, pomáhať, či byť pre toto
podujatie prínosom, musia sa v prvom rade
najskôr prispôsobiť požiadavkám organizátora a spolupracovať s rešpektovaním určitých pravidiel. Prvoradým cieľom obce pri
organizovaní podujatí nie je vidina zárobku.
Prvoradé a veľmi dôležité je to, aby sa ľudia
bavili, aby akcia bola úspešná, aby na ňu
prišlo veľa ľudí, boli spokojní a dlho na ňu
spomínali. A najväčším úspechom je, keď
Vám ľudia dajú najavo, že sa tešia zas o rok.
Rovnako si myslím, že z nadobudnutých
skúseností už vieme i posúdiť úspešnosť
niektorých podujatí, a podľa toho sa do budúcna zariadiť.
Vždy som zdieľala názor, že pri organizovaní kultúrno-spoločenských či športových
podujatí by mali stáť občania, združenia
pôsobiace v obci či podnikatelia obce. Obec
by mala mať nad tým záštitu a snažiť sa podporovať tieto akcie. Organizovanie obecných
akcií by malo byť v kompetencii komisie na
to zriadenej.
Svoj názor som sa snažila premietnuť aj
do svojej práce, či už formou navádzania,
motivácie, morálnej podpory, prípadne konkrétnej pomoci. Preto si myslím, že i Obec
Ostrov má určitý podiel na podujatiach, ktoré
sú organizované existujúcimi zložkami v obci
– rodičovským združením, mládežníckym
združením Ostrovček, Telovýchovnou jednotou či podnikateľskými subjektmi. Okrem
deklarovanej podpory sme sa snažili konkrétne vytvárať podmienky pre ich uskutočnenie, umožnili zarobiť si, poskytovali kultúrne
zariadenie zdarma, či pomáhali ﬁnančným
príspevkom. Osobne nikdy som sa nesnažila
program týchto podujatí bojkotovať, meniť,
zasahovať do nich, usmerňovať, či z pozície
starostky riadiť. Bola to ich aktivita, práca,
námaha, chuť, nadšenie. Museli len dodržiavať zákonné podmienky ako i podmienky
vyplývajúce zo všeobecne záväzných predpisov obce.

V súčasnosti Vám, vážení občania, s radosťou oznamujem, že na rokovaní OZ dňa
30.5.2011 sa rozhodlo, že všetky podujatia
organizované obcou bude mať na starosti
a rovnako preberá za ne plnú zodpovednosť komisia pre kultúru, šport a vzdelávanie a poslanci obecného zastupiteľstva
(pozri webová stránka obce – zápisnica
z rokovania OZ zo dňa 30.5.2011 – k bodu
č. 6). Zoznam všetkých komisií a ich členov schválených na funkčné obdobie 2010
– 2014 máte k dispozícii na webovej stránke
obce ako aj v tomto vydaní novín v rubrike
– Z rokovaní obecného zastupiteľstva. Už
v tomto roku na základe rozhodnutia komisie
a poslancov OZ, podujatie venované deťom
pri príležitosti sviatku MDD zorganizovali
Rodičovské združenie pri MŠ a ZŠ a Telovýchovná jednota v spolupráci s poslancami
OZ. Z obecného rozpočtu poslanci schválili
na toto podujatie sumu 1200 eur.

Nebezpečná čierna skládka
Ďalšou témou je rozsiahla čierna skládka
vytvorená na vodnom toku Dudváh v časti
Mlynská ulica II. Tento problém je dlhodobý,
obec ho rieši už od roku 2008, kedy na dno
koryta Dudváhu boli uložené železobetónové
cestné panely, ktoré boli v tom čase uložené
vedľa vodného toku Dudváh a boli vlastníctvom Obce Ostrov.
Následne „neznámy“ páchateľ opakovane
v rozpore so všeobecne záväznými právnymi
predpismi zaváža minimálne od novembra
2008 koryto potoka Dudváh v katastri obce
Ostrov, v časti – Mlynská ulica II., rôznym
odpadom (stavebnou suťou, zeminou, nebezpečným odpadom...). Protiprávnym nakladaním s odpadmi – ukladaním odpadov
do koryta potoka Dudváh (t. č. vyschnutého)
sa v obci vytvorila nelegálna „čierna“ skládka
odpadov. Potok Dudváh tvorí súčasť protipovodňovej ochrany a prevencie a slúži na
odvedenie vôd počas prívalových dažďov
alebo dlhšie trvajúcich dažďov. Do koryta
potoka Dudváh sa odvádza voda z Čachtického kanála v prípade potreby zníženia
hladiny vody v rieke Váh. V dôsledku protiprávneho zavážania koryta potoka Dudváh
je koryto v súčasnej dobe zasypané po dĺžke cca 200 m a hrozí, že počas zvýšených
prietokov dôjde vybreženiu potoka a vyliatiu
pretekajúcej vody z koryta a brehov potoka,
následne k zaplaveniu okolitých pozemkov
a rodinných domov v Obci Ostrov a k vzniku
škody na majetku, prípadne aj ujmy na zdraví
či životoch obyvateľov.
V súvislosti s neoprávneným ukladaním
odpadov do koryta potoka Dudváh sa obec
niekoľkokrát obrátila na orgány činné v trestnom konaní za účelom zistenia pôvodcu vytvorenia čiernej skládky. Rovnako na podnet
obce bola vykonaná dňa 28.4.2011 povodňová prehliadka na tomto vodnom toku, ktorý je
v správe Slovenského vodohospodárskeho
podniku, š. p., Odštepný závod Piešťany.
Prehliadku vykonal obvodný úrad životného
prostredia v súčinnosti so správcom vodných tokov a dotknutými orgánmi štátnej
správy. Kontrola bola vykonaná s cieľom
prijať opatrenia všetkých dotknutých orgánov
k minimalizácii vzniku povodňových situácii.
Kontrolou bolo konštatované, že situácia je
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editoriál

S iskričkami radosti v očiach

Spomaľ, máš
privysokú rýchlosť!

Sviatočný deň.
Na chvíľu zláskavel čas.
Zastavil sa,
aby nám poprial obzrieť sa späť,
aby nám dovolil zaspomínať,
aby nám dovolil dotknúť sa slnka,
osláviť človeka.
Je úcty a obdivuhodné, že naša spoluobčianka pani Františka Madunická sa nedávno dožila krásnych 90 rokov. Stretnutie
s jubilantkou sa konalo v utorok 10. mája
2011. V úprimnom očakávaní a v príjemnej
atmosfére starostka obce Dana Borovská,
Lukáš Pavlech a Hana Zubáková oslávenkyni zablahoželali a popriali to najvzácnejšie
– pevné zdravie!

Toto stretnutie v nich zanechalo nezabudnuteľné spomienky. Pani Madunická pri rozhovore načrela veľmi hlboko do svojich spomienok.
Previedla ich svojím ťažkým detstvom, prežívaním čias mladosti, manželského života,
priblížila strasti i radosti obdobia staroby. Jej
život nebol jednoduchý. Napriek tomu v jej
očiach iskričky radosti zo života nevyhasli.
Milá pani Madunická, svoj život užívajte
v pokoji. Nech dni Vášho zrelého veku sú
naplnené vďačnosťou nás všetkých. Prajeme Vám život krásny, pokojný a slnečný.
Ešte raz srdečne blahoželáme!
Starostka obce, poslanci OZ
a pracovníci OcÚ

 Jubilantka Františka Madunická so starostkou obce PhDr. Danou Borovskou.
vážna a stále sa zhoršuje. Okrem toho, že
v obci sa nachádza rozsiahla čierna skládka
odpadu, je poškodený a znečistený vodný
tok, ktorý slúži na odvedenie veľkých vôd
počas prívalových dažďov, vzniká problém
i všeobecného ohrozenia obyvateľstva Mlynskej ulice a ich majetku, a to zaplavenie ich
domov a pozemkov.
Veľmi ma prekvapila aktivita obyvateľov tejto ulice, keď obci listom oznámili,
že v dňoch 19. a 20.4.2010 budú čistiť
a upravovať Mlynskú ulicu II. na vlastné
náklady. Odôvodnili to tým, že im záleží na
spoločnom životnom priestore. Hneď som

si pomyslela, kiežby bolo viacero takých
aktívnych občanov, ktorým záleží na tom,
kde a ako žijú a aj sami vlastným pričinením
sa snažia o skvalitnenie a zlepšenie svojho
života. Problém by som v tom nevidela, až
na to, že práve pred oknami, domami týchto obyvateľov sa už 3 roky tvorí rozsiahla
čierna skládka a nik z nich si doteraz nevšimol, kto je za ňu zodpovedný. Čo ma dosť
prekvapuje, keď im tak záleží na spoločnom
životnom priestore. Za každým činom, ktorý
sa má kvaliﬁkovať ako „dobrý, správny čin“,
musí byť aj „dobrý, správny úmysel“. Nepochybujem, že vo väčšine i bol. Ale mám

Dlho som premýšľala nad tým, o čom
písať. Niekedy je to jednoduché, inokedy
nie a nie niečo vytvoriť. A tak „zúfalá“ som
si našťastie spomenula na súbor, ktorý
mám uložený v počítač pod názvom „pekné
myšlienky“. Vkladám si doň rôzne e-maily
a články z internetu, ktoré ma zaujali. Našla
som tam príbeh chlapca, ktorý vám ponúkam a dúfam, že osloví aj vás.
„Keď som včera vystupoval z vlaku, predo mnou šla pomalým tempom stará babka. Ponáhľal som sa a nevedel som ju
predbehnúť. Vytáčala ma do nepríčetná.
Vtedy som sa zarazil a povedal som si:
„Kam sa ja vlastne ponáhľam?“ Som netrpezlivý a malicherný. A to len preto, aby
som bol o 10 minút skôr na internáte. Tých
pár minút aj tak premrhám na internete
alebo pri telke. Alibisticky to zhodím na
dobu, v ktorej žijeme. Všetci sa hrozne ponáhľame. V schránkach sa nám hromadia
maily, lebo „nemáme čas odpísať“, na polici
sa kopia knihy, lebo „nemáme čas čítať“,
nevieme, ako vonia príroda, lebo „nemáme
čas k nej pričuchnúť“. Stále chceme viac
stihnúť a darí sa nám menej. Možno venujeme priveľa času veciam, ktoré si ho nezaslúžia. Žijeme hrozne rýchlo, máme skoro
všetko a napriek tomu sa kopia nešťastní
ľudia. Nevieme sa zastaviť a uvedomiť si
hodnotu vecí. Robíme veľa fotograﬁí, ale
už si ich ani neprezeráme. Napálime ich
na CD, a tým to skončilo. Počítače máme
plné mp3-jek, ale nemáme prehľad, čo je
to vlastne za hudbu. Je množstvo televíznych kanálov, ktoré dávajú naraz veci,
ktoré chceme vidieť a hneváme sa, že to
nestíhame. Namiesto zábavy stres. Stále
si kontrolujeme mobil, či nám niekto nevolal. Vypnúť mobil? Veď môžeme zmeškať
dôležitý hovor! Prestávame si vážiť krásne
veci, kvôli ktorým sa oplatí žiť. Môj dedko
má 83 rokov. V živote nebol v zahraničí, nemá mobil, pozerá len dva televízne kanály
a počúva jednu stanicu na svojom starom
tranzistore. A napriek tomu mi povedal, že
prežil krásny život. Má množstvo spomienok. Vie sa tešiť z pekného dňa, z vône
dreva, s ktorým cely život pracoval, zo
svojich vnúčat, na ktoré je pyšný. Žil ťažký
život, ale vážil si ho. To my dnes nevieme.
A tak máme kopu depresií a infarkty už
v päťdesiatke. A možno by stačilo spomaliť.
Tvrdenie, že sa to nedá, neobstojí.“
Mgr. SIMONA VATRTOVÁ
šéfredaktorka

pocit, že niekto z týchto občanov si z nás
robí „dobrý deň“.

Zmena periodicity
Vážení spoluobčania, na záver by som
Vás chcela informovať o rozhodnutí redakčnej rady Ostrovského spravodajcu o zmene periodicity vydávania obecných novín.
Rada sa jednohlasne dohodla na vydávaní
obecných novín 2-krát do roka v polročnom
intervale.
PhDr. DANA BOROVSKÁ
starostka obce
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Z rokovaní obecného zastupiteľstva

 Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí konanom dňa 21.2.2011
prijalo tieto uznesenia:
Uznesenie č. 1/02/2011
Obecné zastupiteľstvo v Ostrove
A) berieManželstvo
na vedomie bez detí je
návrh programu
OZ predložený
ako derokovania
bez slnieka.
starostkou obce a
B) neschvaľuje
program rokovania podľa predloženého
návrhu:
1) Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov
zápisnice
nie je obdobie
života,roz3) Mlados
Návrh na úpravu
programového
počtu 2011
ale stav duše.
4) Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na
1. polrok 2011
5) Schválenie zásad odmeňovania poslancov OZ
6) Schválenie zmeny VZN – Sadzobníka
poplatkov č. 1/2007
7) Prideľovanie uvoľnených nájomných
bytov náhradníkom
8) Návrh na schválenie komisie na vyhodnotenie grantového programu
9) Návrh členov komisií schválených na
ustanovujúcom zasadnutí OZ – predkladajú
schválení predsedovia jednotlivých komisií
10) Rôzne
11) Diskusia
12) Návrh na schválenie uznesení zo zasadnutia
13) Záver
Prítomných: 7, za: 1, zdržal sa: 0, proti: 6,
nehlasoval: 0.

NARODILI SA

NAŠI JUBILANTI

C) berie na vedomie
návrh programu rokovania predložený poslancom OZ Jozefom Tkáczom a
D) schvaľuje
úpravu programu rokovania podľa návrhu
poslanca Jozefa Tkácza:
1) Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov
zápisnice
3) Dopravné značenie v obci Ostrov na MK
4) Zmeny a doplnky územného plánu
5) Návrh na úpravu programového rozŠastný je, kto zomrie prv,
počtu 2011
6) Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na
než sám zane vola smr, aby ho
1. polrok 2011
vzala...
7) Schválenie zásad
odmeňovania poslancov OZ
8) Schválenie zmeny VZN – Sadzobníka
poplatkov č. 1/2007
9) Prideľovanie uvoľnených nájomných
bytov náhradníkom
10) Návrh na schválenie komisie na vyhodnotenie grantového programu
11) Návrh členov komisií schválených na
ustanovujúcom zasadnutí OZ – predkladajú
schválení predsedovia jednotlivých komisií
12) Rôzne
13) Diskusia
14) Návrh na schválenie uznesení zo zasadnutia
15) Záver
Prítomných: 7, za: 6, zdržal sa: 1 (Mgr. Simona Vatrtová), proti: 0, nehlasoval: 0.
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Uznesenie č. 2/02/2011
Obecné zastupiteľstvo v Ostrove
berie na vedomie

určenie zapisovateľky, ktorou je Ing. Hana
Zubáková a overovateľov zápisnice: Vojtech
Dekan, Ing. Peter Jančík.
Prítomných: 7, za: 7, zdržal sa: 0, proti: 0,
nehlasoval: 0.
Uznesenie č. 3/02/2011
Obecné zastupiteľstvo v Ostrove
A) odporúča
starostke obce zabezpečiť dopravné značky:
zákaz vjazdu: most cez Dudváh z oboch
strán
zákaz vjazdu nákladných vozidiel nad 3,5 t:
Veterná ul. od hlavnej cesty
zrkadlo: križovatka Športová, Kopce, Mlynská (pri rod. dome č. 345)
značka: označenie začiatku obce Ostrov
smerom od Bašoviec a
B) odporúča
starostke obce iniciovať stretnutie so zástupcami PD Pokrok Ostrov ohľadom zabezpečenia dopravného značenia a označenia
prístupových ciest pre nákladné vozidlá,
ktoré smerujú do PD Pokrok Ostrov.
Prítomných: 7, za: 7, zdržal sa: 0, proti: 0,
nehlasoval: 0.
Uznesenie č. 4/02/2011
Obecné zastupiteľstvo v Ostrove
A) súhlasí
so začatím konania vo veci Zmien a doplnkov Územného plánu Obce Ostrov v lokalite
4c a
B) schvaľuje
kritérium pre výber zhotoviteľa cenu a termín vyhotovenia.
Prítomných: 7, za: 7, zdržal sa: 0, proti: 0,
nehlasoval: 0.
Uznesenie č. 5/02/2011
Obecné zastupiteľstvo v Ostrove
A) berie na vedomie
návrh starostky obce na úpravu programového rozpočtu 2011,
B) schvaľuje
odloženie hlasovania za rozpočtové opatrenie č. 1/2011 do budúceho zasadnutia OZ.
Prítomných: 7, za: 7, zdržal sa: 0, proti: 0,
nehlasoval: 0.
Uznesenie č. 6/02/2011
Obecné zastupiteľstvo v Ostrove
A) berie na vedomie
návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra Obce Ostrov na 1. polrok 2011.
B) schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Ostrov na 1. polrok 2011 podľa
predloženého návrhu.
Prítomných: 7, za: 7, zdržal sa: 0, proti: 0,
nehlasoval: 0.
Uznesenie č. 7/02/2011
Obecné zastupiteľstvo v Ostrove
A) berie na vedomie
návrh starostky obce – Zásady odmeňovania poslancov OZ.
B) schvaľuje
Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Ostrove podľa predloženého návrhu.
Prítomných: 7, za: 7, zdržal sa: 0, proti: 0,
nehlasoval: 0.
Uznesenie č. 8/02/2011
Obecné zastupiteľstvo v Ostrove
A) berie na vedomie

návrh starostky obce – VZN č. 1/2011
– Sadzobník poplatkov za služby poskytované obcou.
B) sa uznáša
na VZN č. 1/2011 – Sadzobník poplatkov
za služby poskytované obcou, podľa predloženého návrhu.
Prítomných: 7, za: 7, zdržal sa: 0, proti: 0,
nehlasoval: 0.
Uznesenie č. 9/02/2011
Obecné zastupiteľstvo v Ostrove
A) berie na vedomie
návrh starostky obce na zriadenie komisie na prideľovanie uvoľnených nájomných
bytov.
B) schvaľuje
komisiu na prideľovanie uvoľnených nájomných bytov v zložení: Mgr. Simona Vatrtová, Miloš Žažo, Ing. Ľubomír Marci.
Prítomných: 7, za: 7, zdržal sa: 0, proti: 0,
nehlasoval: 0.
Uznesenie č. 10/02/2011
Obecné zastupiteľstvo v Ostrove
A) berie na vedomie
návrh starostky obce na zriadenie komisie
na vyhodnotenie grantového programu a
B) schvaľuje
komisiu na vyhodnotenie grantového
programu na rok 2011 v zložení: Jozef Tkácz,
Ing. Peter Jančík, JUDr. Jozef Bolješik.
Prítomných: 7, za: 7, zdržal sa: 0, proti: 0,
nehlasoval: 0.
Uznesenie č. 11/02/2011
Obecné zastupiteľstvo v Ostrove
A) berie na vedomie
návrh predsedu komisie:
a) ﬁnančnej a podnikateľskej komisie Vojtecha Dekana
b) pre kultúru, šport a vzdelávanie: Ing. Juraja Bielika
c) sociálnej: Miloša Žažu
d) pre bezpečnosť, verejný poriadok
a ochranu ŽP: Ing. Petra Jančíka
e) pre výstavbu, územné plánovanie a rozvoj obce: Jozefa Tkácza
na členov jednotlivých komisií a
B) volí
 členov ﬁnančnej a podnikateľskej komisie: Ing. Ľubomír Marci, Ing. Peter Jančík,
 členov komisie pre kultúru, šport a vzdelávanie: Ing. Ľubomír Marci, Bc. Pavol Kabát,
Lukáš Pavlech,
 členov komisie sociálnej: Vojtech Dekan,
JUDr. Jozef Bolješik,
 členov komisie pre bezpečnosť, verejný poriadok a ochranu ŽP: Jozef Tkácz,
Ing. Marián Zubák, Ľuboš Hladký, Ján Bielik,
 členov komisie pre výstavbu, územné plánovanie a rozvoj obce: Ján Zenkay,
JUDr. Jozef Bolješik ml., Ján Korenačka.
Prítomných: 7, za: 7, zdržal sa: 0, proti: 0,
nehlasoval: 0.
Uznesenie č. 12/02/2011
Obecné zastupiteľstvo v Ostrove
schvaľuje
Kúpnu zmluvu zo dňa 17.1.2011 na predaj
nehnuteľnosti, pozemok parc. č. 161/20 o výmere 485 m2, orná pôda, v k. ú. Malé Orvište, uzavretú medzi Obcou Ostrov a PROWIN,
s. r. o., so sídlom Bratislavská 2789/110,
921 01 Piešťany, IČO: 36 226 416.
Prítomných: 7, za: 7, zdržal sa: 0, proti: 0,
nehlasoval: 0.
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Uznesenie č. 13/02/2011
Obecné zastupiteľstvo v Ostrove
schvaľuje
Nájomnú zmluvu zo dňa 17.1.2011 na
prenájom nehnuteľnosti, pozemok parc. č.
243/10 o výmere 123 m2, zastavané plochy
a nádvoria, v k. ú. Malé Orvište, uzavretú
medzi Obcou Ostrov a PROWIN, s. r. o., so
sídlom Bratislavská 2789/110, 921 01 Piešťany, IČO: 36 226 416.
Prítomných: 7, za: 7, zdržal sa: 0, proti: 0,
nehlasoval: 0.

žiadosť spoločnosti ALTMED, s. r. o., Ostrov
311, v zastúpení konateľkami spoločnosti Alenou Drahovskou a Jarmilou Bednárikovou na
prenájom časti priestorov bývalej pošty, oproti
OcÚ, vedľa MK, s. č. 112, parc. č. 432/58, v k.
ú Ostrov, ide o priestory o výmere 27,8 m²,
a to od 1.4.2011 na kanceláriu spoločnosti.
B) neschvaľuje
prenájom nehnuteľností v zmysle predloženej žiadosti.
Prítomných: 7, za: 0, zdržal sa: 0, proti: 7,
nehlasoval: 0.

Uznesenie č. 14/02/2011
Obecné zastupiteľstvo v Ostrove
A) berie na vedomie
žiadosť Ing. Mariána Zubáka a manž. Andrey, bytom Ostrov 264 a Jaroslava Šišku,
bytom Ostrov 436 o odkúpenie časti parc. č.
407/3 v k. ú. Ostrov a časti parc. č. 432/1 v k.
ú. Ostrov, ktorej vlastníkom je Obec Ostrov,
v zmysle priloženého GP č. 321/2010.
B) schvaľuje
odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve obce
Ostrov, a to:
- pozemku časť parc. č. 407/3, vo výmere
29 m², nachádzajúcej sa v k. ú. Ostrov, a časť
parc. č. 432/1, vo výmere 92 m², ktorých vlastníkom je Obec Ostrov, zapísanej Správou katastra Piešťany na LV č. 900, spoluvlastnícky
podiel 1/1, v zmysle GP č. 321/2010
do výlučného vlastníctva: Ing. Zubáka Mariána a manž. Andrey, bytom Ostrov 264
- a odpredaj pozemku časť parc. č. 407/3,
vo výmere 30 m², nachádzajúcej sa v k. ú.
Ostrov, a časť parc. č. 432/1, vo výmere 27
m², ktorých vlastníkom je Obec Ostrov, zapísanej Správou katastra Piešťany na LV č.
900, spoluvlastnícky podiel 1/1, v zmysle GP
č. 321/2010
do výlučného vlastníctva: Jaroslava Šišku,
bytom Ostrov 436 - ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
zmien a doplnkov, za kúpnu cenu 2,50 €/m2.
Prítomných: 7, za: 6, zdržal sa: 0, proti: 1
(JUDr. Jozef Bolješik), nehlasoval: 0.
Uznesenie č. 15/02/2011
Obecné zastupiteľstvo v Ostrove
A) berie na vedomie

Uznesenie č. 16/02/2011
Obecné zastupiteľstvo v Ostrove
A) berie na vedomie
žiadosť spoločnosti Olga Sk, s. r. o., Južná
16/3667, Piešťany na prenájom priestorov
budovy bývalej pošty, oproti OcÚ, s. č. 112,
parc. č. 432/58, v k. ú. Ostrov, za účelom
zriadenia a prevádzkovania pekárne a
B) súhlasí
s prenájmom nehnuteľnosti podľa predloženej žiadosti. K ďalšiemu rokovaniu
v uvedenej veci obecné zastupiteľstvo žiada
predložiť podrobný podnikateľský zámer za
účelom jeho schválenia a dohodnutia ďalších
podmienok pre schválenie zámeru prenájmu
majetku vo vlastníctve Obce Ostrov.
Prítomných: 7, za: 7, zdržal sa: 0, proti: 0,
nehlasoval: 0.

 Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí konanom dňa 25.3.2011
prijalo tieto uznesenia:
Uznesenie č. 1/03/2011
Obecné zastupiteľstvo v Ostrove
A) berie na vedomie
návrh programu rokovania OZ predložený
starostkou obce a
B) schvaľuje
program rokovania podľa návrhu starostky
obce:
1) Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov
zápisnice
3) Schválenie prolongácie úveru poskytnutého zo strany Dexia Banka Slovensko, a.
s., podľa Zmluvy o Dexia Komunál eurofondy

úvere (B) č. 26/004/10 zo dňa 29.3.2010 na
predﬁnancovanie a spoluﬁnancovanie projektu: Rekonštrukcia MŠ na KSC spoluﬁnancovaného z fondov EÚ
4) Obecný grantový program na rok 2011
– vyhodnotenie žiadostí komisiou, návrh na
prijatie uznesenia
5) Rôzne
6) Návrh na schválenie uznesení zo zasadnutia
7) Záver
Prítomných: 7, za: 7, zdržal sa: 0, proti: 0,
nehlasoval: 0.
Uznesenie č. 2/03/2011
Obecné zastupiteľstvo v Ostrove
A) berie na vedomie
určenie zapisovateľa, ktorým je Lukáš
Pavlech a overovateľov zápisnice: Bc. Pavol
Kabát a Ing. Ľubomír Marci.
Prítomných: 7, za: 7, zdržal sa: 0, proti: 0,
nehlasoval: 0.
Uznesenie č. 3/03/2011
Obecné zastupiteľstvo v Ostrove
B) schvaľuje
- prolongáciu úveru v celkovej výške
106 850,56 eur poskytnutého zo strany Dexia
banky Slovensko, a. s., podľa Zmluvy o Dexia Komunál eurofondy úvere (B) č. 26/004/
10 zo dňa 29.3.2010 na predﬁnancovanie
a spoluﬁnancovanie projektu: Rekonštrukcia
MŠ na kultúrno-spoločenské centrum Obce
Ostrov, spoluﬁnancovaného z fondov EÚ.
- vystavenie vlastnej vista blankozmenky
na rad banky za účelom zabezpečenia pohľadávok banky vyplývajúcich z úveru vo
výške 106 850,56 eur.
Prítomných: 7, za: 7, zdržal sa: 0, proti: 0,
nehlasoval: 0.
Uznesenie č. 4/03/2011
Obecné zastupiteľstvo v Ostrove
A) berie na vedomie
stanovisko komisie OZ vytvorenej OZ za
účelom posúdenia žiadosti o poskytnutie
grantu na rok 2011 a jej odporúčania v súvislosti s poskytnutím grantov v roku 2011 jednotlivým žiadateľom v súlade so VZN Obce
Ostrov č. 4/2009, ktorým sa určujú podmien-
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ky poskytovania grantov, príspevkov a dotácií
z Rozpočtu Obce Ostrov.
B) neschvaľuje
návrh na poskytnutie ﬁnančných prostriedkov na grant v roku 2011 v rámci schváleného rozpočtu obce na rok 2009 obecnému
futbalovému klubu – TJ Slovan Ostrov na
projekt pod názvom Reprezentácia obce vo
futbalových súťažiach v rámci TTSK v sume
detí jeﬁnančné
5100,- eur.Manželstvo
Obec Ostrovbez
poukáže
prostriedkyako
po splnení
náležitostí
de bez slnieka.vyplývajúcich zo VZN Obce Ostrov č. 4/2009, a to
v dvoch rovnakých splátkach, prvú po podpise zmluvy obidvomi zmluvnými stranami
a druhú do 30.6.2011.
Grant v prípade TJ Slovan Ostrov nemožno použiť na alkohol, tabakové výrobky,
odmeny funkcionárom, nákup občerstvenia,
pohonných hmôt a na výdavky spojené
Mladoshráčov.
nie jeĎalej
obdobie
života,
s hosťovaním
komisia
podmienila poskytnutieale
grantu
v
prípade
stav duše. TJ Slovan
Ostrov usporiadaním minimálne jedného
obecného spoločensko-športového podujatia
a minimálne jedného futbalového turnaja
v letných mesiacoch (jún – august). Súčasne komisia očakáva participáciu TJ Slovan
Ostrov s Obcou Ostrov pri organizovaní kultúrno-spoločenských podujatí.
C) neschvaľuje
návrh na poskytnutie ﬁnančných prostriedkov na grant v roku 2011 v rámci schváleného
rozpočtu obce na rok 2011 mládežníckemu
združeniu - Občianske združenie Ostrovček
na projekt pod názvom Hudba, tanec a divadlo dostupné deťom a mladým v Ostrove
v sume 500,- eur. Grant Obec Ostrov poukáže
OZ Ostrovček jednorazovo bezhotovostným
prevodom na účet po splnení náležitostí vyplývajúcich zo VZN Obce Ostrov č. 4/2009
a podpísaní zmluvy obidvomi zmluvnými stranami prostredníctvom obecného úradu.
Komisia podmienila poskytnutie grantu
v prípade OZ Ostrovček zorganizovaním
minimálne jedného kultúrno-spoločenského
podujatia v roku. Súčasne komisia očakáva
participáciu OZ Ostrovček s Obcou Ostrov pri
organizovaní kultúrno-spoločenských podujatí.
Prítomných: 7, za: 0, zdržal sa: 1, proti: 6,
nehlasoval: 0.

NARODILI SA

NAŠI JUBILANTI

Uznesenie č. 5/03/2011
Obecné zastupiteľstvo v Ostrove
A) berie na vdomie
návrh Ing. Juraja Bielika na prerozdelenie
poskytnutých ﬁnančných prostriedkov na
Šastný
grant v roku
2011.je, kto zomrie prv,
B) schvaľuje
než sám zane vola smr, aby ho
poskytnutie ﬁnančných prostriedkov na
grant v roku 2011 v vzala...
rámci schváleného rozpočtu obce na rok 2009 obecnému futbalovému klubu – TJ Slovan Ostrov na projekt pod
názvom Reprezentácia obce vo futbalových
súťažiach v rámci TTSK v sume 5000,- eur.
Obec Ostrov poukáže ﬁnančné prostriedky po
splnení náležitostí vyplývajúcich zo VZN Obce Ostrov č. 4/2009, a to v dvoch rovnakých
splátkach, prvú po podpise zmluvy obidvomi
zmluvnými stranami a druhú do 30.6.2011.
Grant v prípade TJ Slovan Ostrov nemožno použiť na alkohol, tabakové výrobky,
odmeny funkcionárom, nákup občerstvenia,
pohonných hmôt a na výdavky spojené
s hosťovaním hráčov. Ďalej komisia podmienila poskytnutie grantu v prípade TJ Slovan
Ostrov usporiadaním minimálne jedného
obecného spoločensko-športového podujatia
a minimálne jedného futbalového turnaja
v letných mesiacoch (jún – august). Súčasne komisia očakáva participáciu TJ Slovan
Ostrov s obcou Ostrov pri organizovaní kul-

S ÚCTOU SPOMÍNAME

2/2011
túrno-spoločenských podujatí.
C) schvaľuje
poskytnutie ﬁnančných prostriedkov na
grant v roku 2011 v rámci schváleného
rozpočtu obce na rok 2011 mládežníckemu združeniu - Občianske združenie
Ostrovček na projekt pod názvom Hudba,
tanec a divadlo dostupné deťom a mladým
v Ostrove v sume 600,- eur. Grant Obec
Ostrov poukáže OZ Ostrovček jednorazovo
bezhotovostným prevodom na účet po splnení náležitostí vyplývajúcich zo VZN Obce
Ostrov č. 4/2009 a podpísaní zmluvy obidvomi zmluvnými stranami prostredníctvom
obecného úradu.
Komisia podmienila poskytnutie grantu
v prípade OZ Ostrovček zorganizovaním
minimálne jedného kultúrno-spoločenského
podujatia v roku. Súčasne komisia očakáva
participáciu OZ Ostrovček s Obcou Ostrov pri
organizovaní kultúrno-spoločenských podujatí.
D) ukladá
všetky tieto podmienky zadeﬁnuje Obec
Ostrov prostredníctvom obecného úradu
v Zmluve o poskytnutí grantu uzatvorenej
medzi žiadateľom o dotáciu a Obcou Ostrov
ako aj spôsob čerpania grantu.
Prítomných: 7, za: 6, zdržal sa: 1, proti: 0,
nehlasoval: 0.

 Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí konanom dňa 30.05.2011
prijalo tieto uznesenia:
Uznesenie č. 1/05/2011
Obecné zastupiteľstvo v Ostrove
A) berie na vedomie
návrh programu rokovania OZ predložený
starostkou obce a
B) schvaľuje
program rokovania podľa návrhu starostky
obce:
1) Zahájenie, schválenie programu zasadnutia
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov
zápisnice
3) Návrh na schválenie zmien a doplnkov
územného plánu obce
4) Schválenie záverečného účtu obce
a hospodárenia obce, správa audítora
a hlavného kontrolóra
5) Prerokovanie návrhu komisie pre výstavbu, územné plánovanie a rozvoj obce na
dopravné značenie v obci Ostrov
6) Návrh na úpravu programového rozpočtu 2011
7) Rôzne
8) Návrh na schválenie uznesení zo zasadnutia
9) Záver
Prítomných: 9, za: 9, zdržal sa: 0, proti: 0,
nehlasoval: 0.
Uznesenie č. 2/05/2011
Obecné zastupiteľstvo v Ostrove
A) berie na vedomie
učenie zapisovateľky, ktorou je Hana
Zubáková a overovateľov zápisnice: Jozef
Tkácz a Mgr. Simona Vatrtová.
Prítomných: 9, za: 9, zdržal sa: 0, proti: 0,
nehlasoval: 0.
Uznesenie č. 3/05/2011
Obecné zastupiteľstvo v Ostrove
B) schvaľuje
na základe podnetov občanov, obstaranie
zmien a doplnkov Územného plánu Obce
Ostrov lokalita 4C v zmysle § 30 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov .

Prítomných: 9, za: 9, zdržal sa: 0, proti: 0,
nehlasoval: 0.
Uznesenie č. 4/05/2011
Obecné zastupiteľstvo v Ostrove
A) schvaľuje
Záverečný účet Obce Ostrov a celoročné
Hospodárenie Obce Ostrov za rok 2010 bez
výhrad.
B) berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra Obce
Ostrov k Záverečnému účtu Obce Ostrov za
rok 2010.
C) berie na vedomie
Správu nezávislého audítora Obecnému
zastupiteľstvu obce Ostrov a Správu o overení súladu Výročnej správy s účtovnou závierkou k 31.12.2010 pre Obecné zastupiteľstvo
obce Ostrov.
Prítomných: 9, za: 9, zdržal sa: 0, proti: 0,
nehlasoval: 0.
Uznesenie č. 5/05/2011
Obecné zastupiteľstvo v Ostrove
A) berie na vedomie
zápisnicu zo zasadnutia komisie pre výstavbu, územné plánovanie a rozvoj obce.
B) odporúča
starostke obce dať vypracovať projekt dopravného značenia a cenovú ponuku v zmysle prijatých návrhov.
Prítomných: 9, za: 9, zdržal sa: 0, proti: 0,
nehlasoval: 0.
Uznesenie č. 6/05/2011
Obecné zastupiteľstvo v Ostrove
A) schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 2/2011 podľa
predloženého návrhu.
B) ukladá
Obecnému úradu v Ostrove zabezpečiť
zmenu rozpočtu obce na rok 2011 podľa jednotlivých položiek.
Prítomných: 9, za: 9, zdržal sa: 0, proti: 0,
nehlasoval: 0.
Uznesenie č. 7/05/2011
Obecné zastupiteľstvo v Ostrove
A) schvaľuje
Mgr. Simonu Vatrtovú ako zástupcu sobášiaceho.
Prítomných: 9, za: 8, zdržal sa: 1 (Mgr. Simona Vatrtová), proti: 0, nehlasoval: 0.
Uznesenie č. 8/05/2011
Obecné zastupiteľstvo v Ostrove
A) berie na vedomie
žiadosť JUDr. Jozefa Bolješika, PhD.
a manž. PaedDr. Vincencie Bolješikovej, rod.
Pribilovej, bytom Ostrov 420 o odkúpenie
časti parc. č. 403/7 v k. ú. Ostrov a časti
parc. č. 432/1 v k. ú. Ostrov, ktorej vlastníkom je Obec Ostrov, v zmysle priloženého
GP č. 670-28/2011
B) schvaľuje
odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Obce Ostrov, a to:
- pozemku časť parc. č. 432/1, novovytvorená parcela č. 432/138 vo výmere 106 m²,
nachádzajúcej sa v k. ú. Ostrov, a časť parc.
č. 432/1, novovytvorená parcela č. 432/139
vo výmere 82 m², ktorých vlastníkom je Obec
Ostrov, zapísanej Správou katastra Piešťany
na LV č. 900, spoluvlastnícky podiel 1/1,
v zmysle GP č. 670-28/2011 do výlučného
vlastníctva:
JUDr. Jozefovi Bolješikovi a manž. PaedDr. Vincencii Bolješikovej, rod. Pribilovej,
bytom Ostrov 420 - ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zá-
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Zásady odmeňovania poslancov
Obecné zastupiteľstvo v Ostrove v súlade
s § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov schvaľuje tieto Zásady odmeňovania poslancov obecného zaastupiteľstva.
Čl. 1
Rozsah platnosti
1) Tieto Zásady odmeňovania poslancov
Obecného zastupiteľstva v Ostrove (ďalej len
„Zásady“) upravujú odmeňovanie:
a) poslancov obecného zastupiteľstva,
b) poslancov – predsedov a členov stálych
komisií OZ (ďalej len „poslanec“).
Čl. 2
Poslanecká odmena
1) Za každú účasť na rokovaní Obecného
zastupiteľstva v Ostrove (ďalej len „OZ“) patrí
poslancovi odmena vo výške 15 €.
2) Poslancovi za neúčasť na rokovaní
odmena nepatrí.
3) Poslancom OZ s prihliadnutím na kvalitu
výkonu ich funkcie, zohľadňujúc ich prácu
a aktivitu, napr. na prípravách materiálov na rokovanie OZ, príprave VZN, vnútorných noriem
obce, organizovanie športovo-kultúrnych aktivít
môže byť jeden raz v roku po schválení starostom obce vyplatená mimoriadna odmena.
4) Vyplatenie odmien za výkon jednotlivých
funkcií sa vzájomne nevylučuje.
5) V prípade, ak zamestnávateľ poslanca
z dôvodu jeho účasti na rokovaní OZ požiada
Obec Ostrov o náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo inej odmeny za prácu, resp.
ak poslanec, ktorý nie je v pracovnom alebo
obdobnom pomere, požiada obec o náhradu

kona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších zmien a doplnkov - za kúpnu
cenu 2,50 €/m2.
Prítomných: 9, za: 8, zdržal sa: 1 (JUDr. J.
Bolješik), proti: 0, nehlasoval: 0.
Uznesenie č. 9/05/2011
Obecné zastupiteľstvo v Ostrove
A) berie na vedomie
žiadosť Miroslava Grznára, bytom Ostrov
308, o vybudovanie prechodu z verejného
chodníka (spojovací chodník), cez obecnú
zeleň ku svojmu pozemku formou zatrávňovacích systémov a
B) schvaľuje
žiadosť Miroslava Grznára, bytom Ostrov
308, o vybudovanie prechodu z verejného
chodníka (spojovací chodník), cez obecnú
zeleň ku svojmu pozemku formou zatrávňovacích systémov.
Prítomných: 9, za: 9, zdržal sa: 0, proti: 0,
nehlasoval: 0.
Uznesenie č. 10/05/2011
Obecné zastupiteľstvo v Ostrove
A) berie na vedomie
sťažnosť Márie Žákovej, bytom Ostrov
246, na p. Mariána Košúta, bytom Ostrov
318 a
B) ukladá
komisii pre bezpečnosť, verejný poriadok
a ochranu ŽP, konkrétne predsedovi komisie,
poslancovi Ing. Petrovi Jančíkovi do 30 dní
zvolať rokovanie komisie za účelom prerokovania predmetnej veci a prijatia návrhu
riešenia. Na rokovanie komisie budú prizvaní
aj účastníci konania vo veci sťažnosti.

ušlého zárobku, odmena v zmysle príslušných ustanovení tohto článku Zásad bude
krátená vo výške vyplatenej náhrady.
Čl. 3
Odmena predsedu a členov komisie
Obecného zastupiteľstva v Ostrove
1) Poslancovi, ktorý je predsedom komisie
OZ, patrí k poslaneckej odmene podľa čl.
2 týchto Zásad aj odmena vo výške 10 €
za každú účasť na zasadnutí predmetnej
komisie.
2) Poslancovi, ktorý je členom komisie OZ,
patrí odmena vo výške 5 € za každú účasť na
zasadnutí predmetnej komisie.
3) Odmena za prácu v komisii OZ sa poslancovi priznáva maximálne za šesť rokovaní komisie v priebehu kalendárneho roka.
4) Poslancovi za neúčasť na zasadnutí
komisie OZ odmena nepatrí.
5) V prípade, ak zamestnávateľ poslanca
z dôvodu jeho účasti na rokovaní predmetnej
komisie požiada Obec Ostrov o náhradu za
vyplatenú náhradu mzdy alebo inej odmeny za prácu, resp. ak poslanec, ktorý nie
je v pracovnom alebo obdobnom pomere,
požiada obec o náhradu ušlého zárobku,
odmena v zmysle príslušných ustanovení
tohto článku Zásad bude krátená vo výške
vyplatenej náhrady.
Čl. 5
Zúčtovanie odmien poslanca
1) Podkladom na zúčtovanie odmien poslancov podľa čl. 2 ods. 1, čl. 3 ods. 1, resp.
ods. 2 týchto Zásad sú prezenčné listiny zo
zasadnutí orgánov OZ.

Prítomných: 9, za: 9, zdržal sa: 0, proti: 0,
nehlasoval: 0.

 Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí konanom dňa 13.6.2011
prijalo tieto uznesenia:
Uznesenie č. 1/06/2011
Obecné zastupiteľstvo v Ostrove
A) berie na vedomie
návrh programu rokovania OZ predložený
starostkou obce a
B) schvaľuje
program rokovania podľa návrhu starostky
obce:
1) Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov
zápisnice
3) Návrh na schválenie platu starostu podľa zákona č. 154/2011 Z. z., ktorým sa mení
a dopĺňa zákon NR SR č. 253/1994 Z. z.
o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov
4) Návrh na delegovanie zástupcu zriaďovateľa do Rady školy pri MŠ v Ostrove
z dôvodu ukončenia poslaneckého mandátu
doterajšieho delegovaného zástupcu
5) Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Ostrov na II. polrok 2011
6) Záver
Prítomných: 7, za: 7, zdržal sa: 0, proti: 0,
nehlasoval: 0.
Uznesenie č. 2/06/2011
Obecné zastupiteľstvo v Ostrove
berie na vedomie

2) Odmeny podľa čl. 2 ods. 1, čl. 3 ods.
1, resp. ods. 2 sa spracovávajú ročne a vyplácajú sa vo výplatnom termíne Obecného
úradu v Ostrove, t. j. do 15. dňa v mesiaci za
predchádzajúci mesiac poukázaním na účet
poslanca v peňažnom ústave.
3) Odmeny podľa čl. 2 ods. 3 týchto Zásad
sú splatné do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli odmeny schválené, a to poukázaním na účet poslanca
v peňažnom ústave.
4) Zápisnice a prezenčné listiny z rokovaní OZ a komisií pri OZ pre spracovanie
a vyplatenie odmien budú zapisovateľmi OZ
a komisií predkladané sekretariátu starostu
obce vždy k poslednému dňu príslušného kalendárneho mesiaca. V prípade nedodržania
uvedeného termínu bude odmena vyplatená
v nasledujúcom kalendárnom mesiaci.
5) Výdavky súvisiace s výplatou odmien
v zmysle týchto Zásad sa uhrádzajú z rozpočtových prostriedkov Obce Ostrov.
Čl. 6
Záverečné ustanovenia
1) Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Ostrove boli schválené uznesením Obecného zastupiteľstva
v Ostrove č. 7/02/2011 dňa 21.02.2011.
2) Zmeny a doplnky týchto Zásad schvaľuje OZ.
3) Zásady nadobúdajú účinnosť dňom ich
schválenia OZ.
V Ostrove dňa 21.2.2011.
PhDr. DANA BOROVSKÁ
starostka obce

určenie zapisovateľa, ktorým je Lukáš Pavlech a overovateľov zápisnice: Miloš Žažo
a Ing. Juraj Bielik.
Prítomných: 7, za: 7, zdržal sa: 0, proti: 0,
nehlasoval: 0.
Uznesenie č. 3/06/2011
Obecné zastupiteľstvo v Ostrove
schvaľuje
plat starostky obce vo výške 1,98 násobku,
podľa §4 ods. 1 zák. 253/1994 Z. z. v znení
neskorších predpisov s 20-percentným navýšením, čo je hrubá mzda vo výške 1827,60 €.
Prítomných: 7, za: 7, zdržal sa: 0, proti: 0,
nehlasoval: 0.
Uznesenie č. 4/06/2011
Obecné zastupiteľstvo v Ostrove
schvaľuje
za delegáta do rady Základnej školy
v Ostrove Ing. Ľubomíra Marciho.
Prítomných: 7, za: 7, zdržal sa: 0, proti: 0,
nehlasoval: 0.
Uznesenie č. 5/06/2011
Obecné zastupiteľstvo v Ostrove
A) berie na vedomie
návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra Obce Ostrov na 2. polrok 2011.
B) schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Ostrov na 2. polrok 2011 podľa
predloženého návrhu.
Prítomných: 7, za: 7, zdržal sa: 0, proti: 0,
nehlasoval: 0.
(OcÚ)
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Správa
o overení súladu
Výročnej správy s účtovnou závierkou
k 31.12.2010
pre Obecné zastupiteľstvo obce Ostrov

Manželstvo
bez detíObce
je Ostrov
Overil som
účtovnú závierku
k 31. decembru
2010,
ku
ktorej
ako de bez slnieka. som dňa
29.3.2011 vydal správu v nasledujúcom
znení:

NARODILI SA

Stanovisko
Podľa môjho názoru účtovná závierka
poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz ﬁnančnej
situácie Obce Ostrov k 31. decembru 2010
Mlados
nie je obdobiea života,
a výsledky
jej hospodárenia
peňažné toky za rok končiaci
k uvedenému
dátumu
ale stav
duše.
v súlade so zákonom o účtovníctve.
Správa o ďalších požiadavkách zákonov a predpisov
Na základe overenia rozpočtového hospodárenia zachyteného v poznámkach účtovnej závierky konštatujem, že som nezistil
vo všetkých významných súvislostiach skutočnosti, ktoré by spochybňovali vykázané
výsledky rozpočtového hospodárenia. Stav
vykázaného dlhu obce a návratných zdrojov podľa môjho overenia je zhodný so
stavom vykázaným v účtovnej závierke.
Overil som taktiež súlad výročnej správy
s vyššie uvedenou účtovnou závierkou. Za
správnosť zostavenia výročnej správy je
zodpovedné vedenie obce. Mojou úlohou je
vydať na základe overenia stanovisko o súlade výročnej správy s účtovnou závierkou.
Overenie som vykonal v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardami. Tieto
štandardy požadujú, aby som naplánoval
a vykonal overenie tak, aby som získal
primeranú istotu, že informácie uvedené
vo výročnej správe, ktoré sú predmetom
zobrazenia v účtovnej závierke, sú vo
všetkých významných súvislostiach v súlade s príslušnou účtovnou závierkou. Informácie uvedené vo výročnej správe som
posúdil s informáciami uvedenými v účtovnej závierke k 31. decembru 2010. Iné
údaje a informácie, ako účtovné informácie
získané z účtovnej závierky a účtovných
kníh som neoveroval. Som presvedčený, že
Šastný
je, ktoposkytuje
zomrie prv,
vykonané
overovanie
primeraný
podklad pre vyjadrenie môjho názoru.

NAŠI JUBILANTI

než sám zane vola smr, aby ho
vzala...
Podľa môjho názoru
sú uvedené účtovné

informácie vo výročnej správe vo všetkých
významných súvislostiach v súlade s hore
uvedenou účtovnou závierkou.
Ing. JOZEF ADAMKOVIČ
zodpovedný audítor

S ÚCTOU SPOMÍNAME

zopár školských
Danka príde do lekárne: - Prosím si nejaké
upokojujúce lieky!
- A pre koho? - pýta sa lekárnik.
- Pre rodičov, nesiem domov vysvedčenie...
- Môj dedko zbiera mince, - hovorí Janko učiteľke.
- Tak on je numizmatik?
- Nie, žobrák.
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Hospodárenie za rok 2010
Zostatky ﬁnančných prostriedkov na
bežných účtoch, v pokladni, výsledok hospodárenia, použitie fondov

Výsledok rozpočtového
hospodárenia schodok

-636 772,02 €

Finančné operácie za rok 2010
Zostatok
Zostatok
Zostatok
Zostatok

na bežných účtoch
v pokladnici
na účte ŠJ
na účte SF

Spolu

116 667,97
762,99
772,56
325,39

€
€
€
€

118 528,91 €

Zostatok rezervného fondu je k 31.12.2010
vo výške 117 430,96 €.
Výsledok rozpočtového hospodárenia
v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy
Bežné príjmy za rok 2010
Bežné výdavky za rok 2010

334 287,53 €
335 788,28 €

Schodok
1 500,75 €
Zvýšenie o zostatok nevyčerpanej
dotácie na stravu
2,54 €
Schodok
Kapitálové príjmy za rok 2010
Kapitálové výdavky za r. 2010
Schodok

-1 503,29 €
185 234,41 €
820 503,14 €
-635 268,73 €

V tom
Prevod nevyčerpanej dotácie
na športové potreby
a nevyčerpanej dotácie
na stravu z roku 2009
7 500,80
Úver zo ŠFRB
274 287,57
Krátkodobý úver z Dexia banky
na rekonštrukciu MŠ
310 616,40
Prevod z prostriedkov RF
53 975,92

€
€
€
€

Splátka úveru zo ŠFRB
9 608,67 €
Zostatok ﬁnančných operácií
k 31.12.2010
636 772,02 €
V priebehu rozpočtového roka bola časť kapitálových výdavkov krytá prijatým dlhodobým
úverom zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov a prijatým krátkodobým úverom na rekonštrukciu MŠ. V priebehu rozpočtového roka
bola časť bežných výdavkov krytá ﬁnančnými
operáciami – nevyčerpanými prostriedkami
zo ŠR z roku 2009. V priebehu rozpočtového
roka bola časť kapitálových výdavkov krytá
čerpaním rezervného fondu.
Ing. HANA ZUBÁKOVÁ
účtovníčka OcÚ

Pokračujeme v projektovej činnosti
Keďže Obec Ostrov v rámci svojho rozpočtu nemá dostatok ﬁnančných zdrojov na
realizáciu všetkých zámerov, naďalej využíva
možnosť opäť sa zapájať do rôznych výziev
a programov. Aj to je jedna z možností, ako
získať mimo rozpočtu peniažky na dosiahnutie (aj keď niekedy čiastočné) určitého
cieľa. Od začiatku roka sme podali celkovo
5 žiadostí:
 Koncom marca sme reagovali na výzvu Ministerstva ﬁnancií SR na predkladanie
žiadostí o dotácie podľa Výnosu MF SR č.
26825/2005-441 z 9. decembra 2005 o poskytnutie dotácie na projekt Zateplenie fasády
budovy OcÚ. Žiadosť vypracovala starostka
obce. Žiadaná suma: 13 270,- eur. Spoluﬁnancovanie obce min. 10 %.
 V apríli sme sa opäť zapojili do grantového programu spoločnosti Západoslovenská
energetika, a. s., člen skupiny E.ON – Rodinný futbal 2001 a požiadali o grant na projekt
pod názvom Ostrov – zázemie rodinného
futbalu. Žiadosť vypracovala starostka obce.
Žiadaná suma: 10 000,- eur. Spoluﬁnancovanie obce 25 %.
 Nezaháľali sme ani v mesiaci máj a Obec
Ostrov podala dve žiadosti na Trnavský samosprávny kraj o poskytnutie dotácie v rámci
programu Podpora kultúrnych a umeleckých
aktivít 2011 na projekt pod názvom Ostrovské
hody 2011. Projekt vypracovala starostka obce. Žiadaná suma 663,- eur.
 Ďalšia žiadosť bola predložená v rámci programu Podpora športových aktivít pre
všetkých v roku 2011 na projekt pod názvom
Rekonštrukcia sociálnych zariadení III. Pro-

jekt vypracoval Ing. Juraj Bielik. Žiadaná suma 2105,- eur.
 V mesiaci máj starostka obce opätovne aktualizovala a podala na Krajský školský úrad v Trnave žiadosť v zmysle novej
Smernice č. 8/2011 o poskytnutie ﬁnančných
prostriedkov na riešenie havarijného stavu
budovy Základnej školy v Ostrove. Žiadaná
suma: 148 345,42 eur. Spoluﬁnancovanie obce – viac ako 10 %.

Aj v tomto roku
sme uspeli...
V rámci podaných žiadostí sa nám vďaka
Ministerstvu ﬁnancií SR podarilo získať dotáciu vo výške 10 000,- eur. Poskytnutú sumu
použijeme na zateplenie obecného úradu.
Úspešní sme boli aj v rámci grantového
programu Rodinný futbal 2011. Príslušnú aktivitu – projekt Ostrov – zázemie rodinného futbalu
priniesla spoločnosť Západoslovenská energetika, člen skupiny E. ON a poskytla Obci
Ostrov grant vo výške 4000,- eur. Darované
ﬁnančné prostriedky obec použije na čiastočnú
rekonštrukciu, zateplenie a energetickú úsporu
budovy a miestností na obecnom štadióne.
Trnavský samosprávny kraj každoročne
poskytuje dotácie, o ktoré sa môžu uchádzať
jednotlivé obce v rámci kraja. V tomto roku
sme zatiaľ získali dotáciu z programu Podpora kultúrnych a umeleckých aktivít 2011
na projekt pod názvom Ostrovské hody 2011
vo výške 500,- eur. Prostriedky využijeme na
organizáciu tohto úspešného podujatia.
Starostka
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Deň matiek plný radosti!
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asociácie
Mama

 Pre ušká i nôžky hostí vyhrávala Vavrinecká trojka.
(Dokončenie z titulnej strany.)
Vďaka Obci Ostrov, zamestnancom základnej a materskej školy
a všetkým, ktorí prispeli programom či organizačne, toto slávnostné
popoludnie vyznelo naozaj ako poďakovanie našim matkám a vyzdvihlo význam funkčnej rodiny v našej spoločnosti.
Mgr. JARMILA PASTULOVÁ

Dialóg dvoch bábätiek v maternici:
- Veríš v život po pôrode?
- Určite, niečo po pôrode
musí byť. Možno sme tu hlavne preto, aby sme sa pripravili
na to, čo bude potom.
- Hlúposť. Žiadny život po
pôrode neexistuje. Ako by vôbec mohol vyzerať?
- To presne neviem, ale určite tam bude viac svetla než
tu. Možno budeme behať po
svojich a jesť ústami.
- No to je predsa nezmysel!
Behať sa nedá a jesť ústami,
to je úplne smiešne! Živí nás
predsa pupočná šnúra. Niečo
ti poviem. Život po pôrode je
vylúčený. Pupočná šnúra je už
teraz veľmi krátka.
- Ba nie, určite niečo bude.
Len asi bude všetko trochu
inak, než sme zvyknutí. Tunel,

na jeho konci svetlo…
- Ale nikto sa predsa odtiaľ
po pôrode nevrátil. Pôrodom
proste život končí. A vôbec, život nie je viac ako veľká stiesnenosť v temnote.
- No, ja presne neviem, ako
to tam bude po pôrode vyzerať, ale každopádne uvidíme
mamu a tá sa o nás postará.
- Mamu? Ty veríš na mamu?
A kde má podľa teba byť?
- No predsa všade okolo
nás! V nej a vďaka nej žijeme.
Bez nej by sme neboli.
- Tomu neverím. Žiadnu mamu sme nikdy nevideli, takže
je jasné, že žiadna nie je.
- Ale niekedy, keď sa stíšime, môžeme ju začuť, ako
sa nám prihovára. Vieš, ja si
myslím, že skutočný život nás
čaká až potom…
Zdroj: internet

recepty
z ostrovskej kuchyne
Banánový krémeš

 Školáci radostne prezentovali, čo si pre mamičky a babičky pripravili.

 Takmer každý sledoval na javisku program aj niekoho srdcu veľmi blízkeho.

Postupujeme takto: 6 žĺtkov vymiešame
so 6 lyžicami kryštálového cukru, potom
pridáme 1 dl oleja, 5 lyžíc teplej vody, 5 lyžíc
polohrubej múky, 1 lyžicu kakaa, 1 prášok
do pečiva, sneh zo 6 bielkov. Všetko dobre
premiešame a vylejeme na plech, ktorý sme
predtým vymastili olejom a vysypali múkou,
prípadne vyložili papierom na pečenie. Pečieme v rúre vyhriatej na l60 – 180o.
Po upečení cesto vyklopíme na dosku,
na vrch vychladnutého poukladáme banány
rozkrájané na kolieska (na veľký plech asi
6 – 8 ks) a natrieme krém, ktorý pripravíme nasledovne: 1 l mlieka, 2 Zlaté klasy,
2 lyžice hladkej múky, 3 žĺtky a 25 dkg
cukru uvaríme na kašu. Do vychladnutej
kaše zapracujeme 1 Palmarín. (Ak máme
radi múčnik sviežejší, pod banány môžeme
rozotrieť tenkú vrstvu marhuľového alebo
višňového džemu.)
Na krém natrieme šľahačku (2 práškové šľahačky Dr. Oetker), pripravenú podľa návodu na zadnej strane vrecka, teda
potrebujeme ešte 3 dl mlieka. Napokon
posypeme strúhanou čokoládou a môžeme
ozdobiť kolieskami nakrájaného banánu.
Odložíme do chladu.
Redakcia
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Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2011

Sadzobník poplatkov za služby poskytované obcou
Obecné zastupiteľstvo v Ostrove podľa
§ 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov vydáva pre katastrálne
Manželstvo
bez Malé
detí jeOrvište toto
územie obce
Ostrov a časť
VZN č. 1/2011:
ako de bez slnieka.
Čl. I

NARODILI SA

A. Poplatok za vyhlásenie
miestnym rozhlasom
Sadzba v €
Občania s trvalým pobytom v obci Ostrov
1,70
- straty a nálezy
1,00
Mladoss nie
je obdobie
života,
- podnikatelia
trvalým
pobytom
v obci Ostrovale stav duše.
3,40
b) Podnikatelia a občania z inej obce 5,00
B. Kultúrny dom
Jedáleň – oslava pre obyvateľov obce 65,b) Jedáleň – kar pre obyvateľov obce
45,Cudzí – poplatok
20,Prenájom jedálne pre starostu obce
a poslancov OZ
Svadby, plesy
Veľká sála pre obyvateľov obce
150,Veľká sála pre cudzie osoby a PO
200,- k výške poplatku sa pripočítava – elektrina, plyn, vodné, stočné (podľa aktuálnej sadzby, ktorá sa uvedie v nájomnej
zmluve)
pred začatím akcie sa opíše stav na jednotlivých meracích zariadeniach
Prezentačné/predajné akcie – jedáleň
10,-/hod.
Prezentačné/predajné akcie – veľká sála
20,-/hod.

NAŠI JUBILANTI

Deň narcisov 2011
Podali sme
pomocnú ruku
Piatok 15. apríla sa niesol na Slovensku
v znamení žltých narcisov. Nebolo tomu
inak ani v Ostrove. Už pätnásťkrát sme si
Šastnýv je,tento
kto deň
zomrie
prv,na svoj
mohli pripnúť
narcis
odev a podporiť myšlienku Dňa narcisov
než sám zane vola smr, aby ho
– tradičnej verejnoprospešnej akcie Ligy
proti rakovine. Dovzala...
zbierky Dňa narcisov sa
v tomto roku zapojilo 667 spoluorganizátorov zastrešujúcich celkovo 16 114 dobrovoľníkov na celom Slovensku.
V našej obci prispeli občania sumou
173,10 €. Vyzbierané ﬁnančné prostriedky
používa Liga proti rakovine na ﬁnancovanie ňou organizovaných a plne hradených
programov a projektov určených onkologickým pacientom, na vzdelávanie a prevenciu, ale aj na podporu klinických a výskumných projektov.
Liga proti rakovine ďakuje všetkým prispievateľom, partnerom, spoluorganizátorom, dobrovoľníkom. Každému, kto pochopil, že celý život je v našich rukách,
ale občas potrebujeme cítiť pomocnú ruku
iných a občas ju môžeme podať...
Ďakujeme všetkým, ktorí tak urobili práve
na Deň narcisov!
Mgr. JARMILA PASTULOVÁ

S ÚCTOU SPOMÍNAME

iné prenájmy budú riešené individuálne podľa nájomnej zmluvy
C. Kopírovanie
- kópia A4 jednostranná, biela
- kópia A4 dvojstranná, biela
- kópia A3 jednostranná, biela
- kópia A3 dvojstranná, biela
D. Laminovanie
- formát A3
- formát A4
- formát A5
- formát menší ako A5
E. Viazanie:
- viazanie samotné
- viazanie + hrebeň + fólia priehľadná
(prestige) + kartón (delta)
- do 40 listov
- od 41 do 120 listov
- od 121 do 245 listov
- od 246 do 500 listov
F. Rezanie
G. Faxovanie dokumentov
- jedna strana
H. Vizitky (tlač + rezanie)
- čiernobiele
- čiernobiele laminované
- farebné
- farebné laminované

0,05
0,10
0,20
0,20

0,70
0,40
0,50
0,35

0,40

0,90
1,30
1,75
2,15
0,50
0,50
0,05
0,15
0,20
0,30

Čl. II
(1) Na tomto nariadení sa uznieslo Obecné
zastupiteľstvo v Ostrove dňa 21.2.2011

uznesením č. 8/02/2011.
(2) Dňom účinnosti tohto nariadenia sa ruší
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Ostrov
– Sadzobník úhrad za pracovné úkony poskytované obcou č. 1/2007 zo dňa 26.2.2007.
(3) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom
15.3.2011.
V Ostrove dňa 21.2.2011
PhDr. DANA BOROVSKÁ
starostka obce
Príloha č. 1
Hrebeň
Hrebeň
Hrebeň
Hrebeň
Hrebeň
Hrebeň
Hrebeň
Hrebeň
Hrebeň
Hrebeň
Hrebeň
Hrebeň
Hrebeň
Hrebeň

č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.

4,5
6
8
10
12,5
14
16
19
22
25
28,5
32
38
51

Viazanie
10 listov
20 listov
40 listov
55 listov
80 listov
100 listov
120 listov
150 listov
180 listov
210 listov
245 listov

0,10
0,10
0,10
0,20
0,20
0,20
0,20
0,30
0,30
0,30
0,30
0,70
0,70
0,70

Prestige priehľadná fólia
Delta – kartón farebný

0,15
0,20

Viazanie hrebeňa č. 4,5 – 6 – 8
Viazanie hrebeňa č. 10 – 12,5 –
14 – 16
Viazanie hrebeňa č. 19 – 22 –
25 – ...

0,50
0,90
1,20

historické osobnosti nášho regiónu

Ján Hollý
Milí čitatelia, ďalšou osobnosťou regiónu, ktorú by sme vám radi predstavili je slovenský katolícky farár, spisovateľ a prekladateľ Ján Hollý. Narodil
sa v r. 1785 v Borskom Mikuláši a zomrel v r. 1849 na Dobrej Vode, kde je
aj pochovaný.
V roku 1808 bol vysvätený za kňaza
a zakrátko sa stal kaplánom v Pobedime.
Pri pravidelných prechádzkach po okolitých hájoch, poliach a lúkach sa snažil
nachádzať inšpiráciu pre svoje lyrické
básne. O štyri roky neskôr sa stal kaplánom v Hlohovci a do Maduníc sa dostal
ako farár. Jeho život v Maduniciach mu
však narušil požiar na fare, kedy prišiel
o celý svoj majetok.
Od roku 1843, slabozraký a s popáleninami, býval na Dobrej Vode u svojho priateľa z mladosti, dekana Martina
Lackoviča. Práve tu ho navštívili velikáni slovenskej histórie – Štúr, Hurban
a Hodža, ktorí sa snažili o uzákonenie nového
spisovného slovenského jazyka, postaveného
na základe stredoslovenského nárečia. Bol
to práve Hollý, ktorého prišli prosiť o názor.
Obdivovali ho za jeho prínos do literatúry.
Jozef Miloslav Hurban o návšteve píše: „On
nielenže nič nemal proti čistej slovenčine, ale
práve vyhováral sa, že za jeho časov nebolo

možnosti na Slovensku inou slovenčinou knihy písať ako tou, v ktorej už nebohý priateľ
jeho Bernolák bol gramatiku spísal. Hollý nám
dal požehnanie svoje k dielam vtedy umieneným.“ Teda i vďaka podpore Jána Hollého
bol uzákonený štúrovský spisovný slovenský
jazyk, ktorý vytvoril základ pre dodnes používanú slovenčinu.
(sch)
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Veselý farebný karneval

Samozrejmou súčasťou fašiangov v Ostrove bol aj tento rok detský karneval. Vyzdobená
sála, nápadité, farebné masky, chutné pohostenie, veselá hudba a bohatá tombola, to všetko
čakalo na tých, ktorí prišli 19. februára 2011 popoludní do miestneho kultúrneho domu. Vďaka
patrí všetkým, ktorí majú zásluhu na zorganizovaní a úspešnom priebehu tejto peknej akcie pre
naše deti.
Mgr. JARMILA PASTULOVÁ
Foto L. Duračka
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Preventívne
protipožiarne
kontroly
Už v Ostrovskom
spravodajcovi
č. 3/2010 sme
písali o povinnosti obce vykonávať
v súlade s § 23
zákona NR SR
č. 314/2001 Z. z.
o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov preventívne protipožiarne kontroly. Obec zriadila kontrolnú
skupinu v zložení: Miloš Žažo, Alena
Drahovská a Simona Vatrtová, ktorá od
mája minulého roku začala vykonávať
preventívne protipožiarne kontroly po
domácnostiach v obci.
Účelom týchto kontrol je preveriť u právnických osôb, fyzických osôb – podnikateľov a fyzických osôb v obci stav zabezpečovania ochrany pred požiarmi v zmysle
všeobecne záväzných právnych predpisov
a všeobecne záväzných nariadení obce
z oblasti ochrany pred požiarmi.
Pri domácnostiach sa kontrolná skupina zameriava hlavne na kontrolu: zabezpečenia prístupu k hlavnému uzáveru plynu a elektriny, dostupnosti kľúča
k hlavným uzáverom, skladovania horľavých látok a horľavých kvapalín, umiestnenia ochrannej clony pri vykurovacích
telesách, zabezpečenie vetrania pivničných priestorov, ak sú tam umiestnené
plynové spotrebiče. Majiteľ domu alebo
jeho nájomca je povinný kontrolnej skupine predložiť potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly komína alebo dymovodu
oprávnenou osobou.
Výstupom z kontrol sú zápisnice. Ak sa
pri kontrole zistia nedostatky, ktoré svojím
charakterom môžu viesť k vzniku požiaru
alebo sťaženiu záchrany osôb a majetku,
a tieto nebudú bezodkladne odstránené
v čase vykonávania kontroly, kontrolná
skupina oznámi výsledok kontroly obci.
Tá následne uloží kontrolovanému subjektu opatrenia na odstránenie nedostatkov
podľa § 23 písm. b) vyššie citovaného
zákona.
- sv -
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Polrok U dvoch medvedíkov
Okrem plnenia úloh školského vzdelávacieho programu obohacujeme pobyt
detí aj o rôzne kultúrno-spoločenské akcie
a podujatia.
Na divadelnom predstavení rozprávky
bez detí
je v PiešO psíčkoviManželstvo
a mačičke v Dome
umenia
ťanoch smeako
sa zúčastnili
15.
februára
de bez slnieka. 2011.
Na detskom karnevale sme sa zabavili 19.
februára 2011. Deti sa predviedli v rôznych
pekných kostýmoch. Nechýbali princezné, piráti, zvieratká a rôzne iné masky. Nálada bola
skvelá a tombola bohatá.
Basu sme pochovali 8. marca 2011. Bolo
veselo nielen v materskej škole ale aj v obci.
Tradične sme vystúpili s pásmom Pod šable
Mlados
je obdobie
v ARGUS-e,
v PDnie
Pokrok
Ostrov života,
a pred kostolom, a tak sme uzavreli
fašiangové
ale stav duše. obdobie.
Zápis detí do materskej školy na školský
rok 2011 – 2012 sa uskutočnil 15. marca
2011. Prijatých je sedem detí.
Spoločne so žiakmi základnej školy sme sa
zúčastnili na rozprávkovom pásme zameranom na mliečnu výživu, ktoré odohrali herci
známi z televíznej obrazovky – Elá hop. Po
predstavení každé dieťa dostalo prívesok
– plyšovú kravičku.
Oslava Dňa matiek bola v materskej škole

NARODILI SA

NAŠI JUBILANTI

 Hudobné vystúpenie škôlkarov – flautistov v kultúrnom dome na Deň matiek nemalo chybu!
6. mája 2011. Deti mamičkám a oteckom
predviedli program s básňami, piesňami, hrou
na ﬂauty. Obohatením programu boli scénky z rozprávok O neposlušných kozliatkach,
Červená čiapočka, Tri prasiatka, Opustená
búdka a Snehulienka a sedem trpaslíkov. Na

záver programu bolo vystúpenie detí v anglickom jazyku.
Musím konštatovať, že máme zlaté a šikovné deti. Ďakujem aj rodičom, ktorí nám pri
organizovaní akcií pomáhajú.
ANNA MELICHEROVÁ, triedna učiteľka

Hurá prázdniny!
Radosť, zábava a nadšenie detí boli cieľom podujatia Hurá prázdniny, ktoré sa
nedávno – 18. júna – uskutočnilo v areáli
futbalového ihriska TJ Slovan Ostrov.
Sobotné zábavné popoludnie odštartovalo
predstavenie O nezbednom dievčatku v podaní divadielka Babena. Po ňom si deti mohli
vyskúšať svoje športové zručnosti v rôznych
súťažiach. Bojovali v nich o čo najvyšší zisk
žetónov, ktoré boli platidlom v stánku „výmenného obchodu“ plného rôznych drobností.
Kým niektoré deti súťažili, iné šantili, skákali
na nafukovacích atrakciách, tí najmenší sa
hrali v detskom kútiku. Lákadlom bola jazda
na poníkoch, pre tých smelších zasa jazda na
štvorkolke. Hoci počasie nebolo najpriaznivejšie, dovolilo deťom aspoň niečo zhliadnuť
z cvičenia záchranárskych psov a z akrobatickej freestylovej tanečnej skupiny.
je, kto
prv, tóny
CelýmŠastný
popoludním
sa zomrie
niesli rytmické
hudby, dospelí sa občerstvili jedlom i nápojmi,
než sám zane vola smr, aby ho
posedeli v kruhu priateľov.
vzala... Rodičovské zdruHurá prázdniny pripravilo
ženie pri Základnej škole a materskej škole

 Zábavné podujatie sa začalo divadlom o Nezbednom dievčatku.
v Ostrove a TJ Slovan Ostrov. Podujatie sa
uskutočnilo vďaka ﬁnančnej podpore Obce
Ostrov a mnohých sponzorov.
Nepriaznivé počasie nám nedovolilo rozpútať večernú tanečnú zábavu pre deti a do-

spelých. Napriek tomu veríme, že tých zhruba
300 návštevníkov, ktorí prišli, nebolo sklamaných a odniesli si pekné zážitky.
Rodičovské združenie
pri ZŠ a MŠ Ostrov

S ÚCTOU SPOMÍNAME

 Súťažiť o žetóny sa oplatilo, v stánku ponúkali všeličo.

 Nafukovacie atrakcie patria k najobľúbenejším.
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Uvidíme sa v septembri!
Ani sme sa nenazdali a máme tu prázdniny! Okrem napĺňania vyučovacích výchovno-vzdelávacích cieľov, sme sa v uplynulých mesiacoch snažili pripraviť pre žiakov
podujatia, ktoré by spestrili ich školský
život.
Hneď vo februári, vďaka spolupráci s rodičovskými združeniami MŠ a ZŠ a Obcou
Ostrov, sa podarilo zrealizovať ďalší úspešný
ročník detského karnevalu. Zúčastnili sa na
ňom malí i väčší piráti, princezné, čarodejnice
i mnohé iné nielen rozprávkové bytosti. Deti
sa zabávali pri súťažiach, vytancovali sa vďaka hudobnému sprievodu Lukáša Pavlecha
a mnohí si odniesli výhry z tomboly.
Február je už tradične v škole nazývaný aj
„Školský mesiac priateľstva“, a to najmä kvôli
podujatiu Priateľská pošta. Školáci i tento rok
mali možnosť vyjadriť poďakovanie priateľovi
prostredníctvom listov. Tie vhadzovali do školskej schránky priateľskej pošty a následne boli
listy rozdané adresátom. Vyjadrenia priateľov
priniesli radosť, úsmev na detských tváričkách
i uvedomenie si hodnoty priateľstva.
Mesiac marec sme v škole privítali integrovaným tematickým vyučovaním zameraným
na knihu rozprávok Jána Uličianskeho Snehuliacke ostrovy. Deti boli rozdelené do skupín,
z ktorých si každá vytvorila vlastný ostrov,
s vlastným názvom a vodcom. Tak sme v našej ostrovskej škole mali Ostrov snov či Zmrzlinový ostrov. Deti v skupinkách čítali, riešili
príklady so snehuliackou tematikou, kreslili.
Spoločne sme vytvorili Snehuliacke televízne
správy pozostávajúce z informácií získaných
z kníh. Celé podujatie zavŕšila beseda s cestovateľom o Aljaške, krajine snehových kon-

čiarov, kde sa „snehuliaci neroztápajú“.
Medzi našou školou a Základnou školou
vo Veľkom Orvišti sa už tradične konajú športové alebo výtvarné súťaže. Nebolo tomu
inak ani uplynulý štvrťrok – žiaci sa snažili
o najkrajšie stvárnenie Pani Zimy. Najoriginálnejšie výkresy boli odmenené. Okrem
týchto súťaží sa uskutočnila na škole aj
recitačná súťaž v prednese poézie a prózy
Hollého pamätník.
Apríl priniesol deťom najmä kultúrne predstavenia. Škôlkari i školáci sa prostredníctvom
zábavného stvárnenie rozprávky O neposlušných kozliatkach, mohli dozvedieť o význame
mlieka pre deti. Úsmevné spracovanie rozprávky podalo divadielko Piki, známe vďaka
protagonistom z televíznej relácie Elá Hop.
Deň 2. apríl je dňom detskej knihy a zároveň
narodenín H. Ch. Andersena. Pri tejto príležitosti sa deti zúčastnili na divadelnom predstavení jeho slávnej rozprávky Cisárove nové šaty. Predstavenie bolo odohrané v Kultúrnom
dome v Krakovanoch a ponúklo detskému
divákovi zaujímavé, modernejšie spracovanie
rozprávky. Určite stojí za zmienku, že koncom
apríla bola v škole zbierka hračiek pre deti na
Madagaskar. Zozbierané hračky boli dopravené do školy v chudobnej štvrti Ambodirasi,
kam ich priviezla slovenská expedícia.
V máji sa naša škola zúčastnila na 13.
ročníku športovej olympiády žiakov neplnoorganizovaných škôl okresu Piešťany v Dubovanoch, kde v celkovom hodnotení získala 3.
miesto. Medailu získali títo žiaci: Nikol Blašková – 3. miesto hod kriketkou, družstvo pod
vedením kapitánky Veroniky Kolarovičovej
získalo 1. miesto vo vybíjanej, Ondrej Orviský
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Deň učiteľov
Trpezliví a nadšení
nasledovníci
Komenského
Za mnohými úspechmi našich detí i nás stoja práve naši učitelia. Vychovávajú z nás osobnosti a učia nás
zodpovednosti a základným princípom
spoločnosti. Aj to je jeden z dôvodov,
prečo si 28. marec pripomíname ako
Deň učiteľov.
Ján Amos Komenský, nazývaný aj
„učiteľ národov“, stál za potrebou všeobecnej školskej dochádzky a bol presvedčený o tom, že dobrá škola robí
človeka lepším. Snažil sa, aby vzdelanie
bolo poskytované všetkým bez rozdielu
pohlavia, rasy a sociálneho postavenia.
Jeho ideou bolo názorné vyučovanie,
požadoval psychologickejší prístup
k vyučovaniu i k sebe samému. Narodil
sa 28. marca 1592, preto tento deň je
oslavou nielen tohto veľkého učiteľa, ale
aj súčasných učiteľov.
Na slávnostnom posedení starostka
obce Dana Borovská poďakovala učiteľom materskej a základnej školy za vykonanú prácu a do ďalších dní všetkým
zaželala veľa úspechov v pracovnom
i osobnom živote, trpezlivosti a nadšenia pre prácu, ktorú vykonávajú.
(sch)

žiackym perom

Prečo mám rada
Ostrov?

 Z olympiády v Dubovanoch sme si priniesli niekoľko ocenení.

Spomienka
na Veľkú noc
Veľká noc je najstarším a najvýznamnejším kresťanským sviatkom, počas ktorého
si kresťania pripomínajú umučenie, smrť
a vzkriesenie Ježiša Krista. Kresťanské
oslavy Veľkej noci sa v Novom zákone
nespomínajú, najstarším svedectvom je
Veľkonočný preslov Melita zo Sárd z 2.
storočia.
(Pokračovanie na 15. strane.)

– 2. miesto beh na 600 metrov a 2. miesto
za hod kriketkou, Lukáš Svetlík – 1. miesto,
beh na 60 m. Srdečne všetkým ďakujeme za
úspešné reprezentovanie našej školy.
V mesiaci jún sa školáci zúčastnili na školskom výlete v Nitre. Navštívili Nitriansky hrad,
Lukov dvor a iné pamiatky mesta.
Teplé dni nám predznamenali príchod letných prázdnin, žiaci, pedagógovia i rodičia
splnili svoje povinností, rozdali sme vysvedčenia a na dva mesiace zamkli bránu školy.
Všetkým vám želáme príjemné prázdniny
a nazbieranie veľa sily a odvahy na zdolávanie povinností v budúcom školskom roku.
PaedDr. S. CHLAPÍKOVÁ

Ostrov je pekná dedinka s peknými
domčekmi. Mám ho rada preto, lebo tu máme dobrú školu s dobrými pani učiteľkami.
Aj deti sú tu milé a dobré. V Ostrove žijú
aj moji príbuzní, ktorých mám veľmi rada
a bez ktorých by som si nevedela predstaviť svoj život.
V Ostrove máme prekrásny Kostol sv.
Imricha. V kostolnej záhrade nedávno pribudla socha Panny Márie. Vždy, keď idem
do školy, tak sa na ňu usmejem a občas
mám pocit, akoby sa aj ona na mňa usmiala. Potom, keď kráčam zo školy, zastavím
sa pri nej a v mysli sa s ňou porozprávam.
Ona nás tu všetkých chráni pred zlým. Blízka je mi aj socha sv. Terezky, lebo ona je
moja menovkyňa.
Pri Ostrove máme aj malý lesík Blaciny.
Je mi veľmi ľúto, že veľa ľudí tam vyhadzuje
odpadky a príroda v ňom je znečistená.
Mali by sme si našu prírodu vážiť.
Pre starších ľudí by sa tu v Ostrove mohla
postaviť nemocnica, alebo aspoň ambulancia. Chcela by som, aby sa v Ostrove založil útulok pre opustené zvieratá. Neviem,
prečo ľudia vyhadzujú psíkov na ulicu.
Prosím, všetkých ľudí, aby boli k sebe
milí, neznečisťovali prírodu a aby sa starali
dobre o svojich psíkov. Vážme si to, čím
nás Boh obdaril.
Terezka Zubáková
žiačka 4. ročníka
Základná škola Ostrov
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Vzrušujúce Ostrovské letné dni
V piatok a sobotu 24. a 25.6.2011 sa
uskutočnil druhý ročník Ostrovských letných dní, organizovaný reštauráciou Sedliacka stodola v spolupráci s miestnymi
podnikateľmi.
detíspríjemňovala
je
PiatkovéManželstvo
popoludnie abez
večer
Dychová hudba
Veselanka.
V
sobotu
počaako de bez slnieka.
sie okolo obeda návštevníkom neprialo, ale
k večeru, našťastie, ukázalo svoju lepšiu tvár.
Ľudia sa zabávali pri hudbe Vavrineckej trojky, vystúpení FS Slnečnica a veľa vzrušenia
si návštevníci užili aj pri jazdách na býkovi.
Vrcholom sobotňajšieho večera bol veľkolepý
ohňostroj. Aj napriek nepriazni počasia sa
na druhom ročníku Ostrovských letných dní
Mlados
nie jesi obdobie
zišlo veľa
ľudí, ktorý
pochutili života,
na živánskej
či dobrom guláši.
Už
dnes
sa tešíme na ďalší
ale stav duše.
ročník tohto vydareného podujatia.
LUKÁŠ PAVLECH

NARODILI SA

NAŠI JUBILANTI
 Zaujímavé. Vavrineckú trojku tvoria štyria muzikanti...

 Príprava gulášu, za ktorým sa len tak zaprášilo...

 Dievčatá z folklórneho súboru Slnečnica poznajú aj diváci za hranicami.

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

S ÚCTOU SPOMÍNAME

 Jaroslav Miklánek – jeden z víťazov súťaže v jazde na býkovi.

 Výhercovia súťaže – prvý J. Mišura, druhý Jaroslav Miklánek
a tretí P. Heteš si chutne upečené prasiatko bratsky rozdelili.
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Práca v členských štátoch EÚ
Informácie klientom Sociálnej poisťovne
V súvislosti s výkonom práce v iných
členských štátoch EÚ, Sociálna poisťovňa, pobočka Trnava, chce pomáhať svojim
klientom aj prostredníctvom tlače, preto
rozhodla poskytnúť všeobecné informácie
o právach a povinnostiach klientov v oblasti sociálneho poistenia. Tieto informácie
sa netýkajú zdravotného poistenia, ktoré
treba konzultovať s príslušnou zdravotnou
poisťovňou.
Bližšie informácie pri riešení konkrétnych
životných situácií môžu klienti Sociálnej poisťovne (SP) získať na webovej stránke www.
socpoist.sk, telefonicky 02/59 248 967 call
centrum, alebo priamo v pobočke Sociálnej
poisťovne v Trnave.
Povinnosti klienta voči Sociálnej
poisťovni pred začiatkom
výkonu práce v zahraničí
Zamestnanci a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) podliehajú právnym predpisom členského štátu, v ktorom vykonávajú
činnosť. Podľa platných predpisov, ak osoba
podlieha povinnému poisteniu v jednom členskom štáte EÚ, nemôže byť dobrovoľne poistená v inom členskom štáte EÚ, s výnimkou
dôchodkového poistenia, kedy je tento súbeh
možný za určitých predpokladov.
V súvislosti so začiatkom výkonu činnosti
zamestnanca alebo SZČO v inom členskom
štáte EÚ, klient nemá voči SP žiadnu oznamovaciu povinnosť, ak v tom čase nie je na území
Slovenska poistencom. Ak je na území SR
povinne poistenou SZČO, je potrebné pobočke
do 8 dní oznámiť zmenu štátu výkonu práce
vyplnením Registračného listu fyzickej osoby.
K vyslaniu zamestnanca a SZČO vydáva
SP formulár E 101. Súbeh zamestnania alebo

Spomienka
na Veľkú noc
(Dokončenie z 13. strany.)
A prečo sa Veľká noc volá „veľká“? Vysvetlenie pôvodu názvu „veľká“ treba hľadať v časoch židovského otroctva v starovekom Egypte. Faraón nebol ochotný
prepustiť svojich izraelských otrokov, a preto Boh trestal krajinu desiatimi ranami. Až
po poslednej z nich, keď zomreli všetky
prvorodené egyptské deti, faraón prepustil
zotročený ľud. Židov, ktorí pomazali veraje svojich dverí krvou baránka, sa táto
pohroma netýkala a anjel smrti ich obišiel.
Baránok je preto symbolom Ježiša Krista,
ktorého krv nás všetkých zachránila od večného zatratenia. Ako sa ďalej uvádza v biblii, po vyslobodení z Egypta previedol Boh
ľud na čele s Mojžišom cez Červené more,
ktoré rozdelil a vysušil. Tu niektorí hľadajú
pôvod tradičného židovského názvu pre
Veľkú noc: pésach – prechod. Iní slovo
pésach vysvetľujú ako obídenie, vyhnutie
sa, a vzťahujú ho na anjela smrti, ktorý
obchádzal domy potreté krvou. Obídenie
aj prechod predstavujú veľké Božie skutky,
ktoré urobil počas jednej noci pre svoj ľud,
a preto každoročnú spomienku na tento
deň izraeliti nazvali Veľkou nocou.
(JP)

SZČ oznámi zamestnanec alebo SZČO Sociálnej poisťovni, ústredie, prostredníctvom
pobočky SP. V prípade nepotvrdenia príslušnosti slovenskej legislatívy, povinne sa podáva
odhláška z povinného sociálneho poistenia.
V prípade dobrovoľného nemocenského
poistenia/dobrovoľného poistenia v nezamestnanosti v SR a vzniku povinného nemocenského poistenia/povinného poistenia
v nezamestnanosti v inom členskom štáte EÚ
je potrebné podať pobočke odhlášku z týchto
typov dobrovoľného poistenia.

uplatniť v štáte EÚ, v ktorom je nemocensky
poistená. Každý členský štát EÚ má osobitý
systém sociálneho zabezpečenia, a preto
odporúčame klientom, aby sa vopred informovali v príslušnej inštitúcii členského
štátu EÚ.
Klienti, ktorí sa chystajú vykonávať zárobkovú činnosť v inom členskom štáte EÚ
a predtým boli nemocensky poistení v SR,
môžu požiadať pobočku Sociálnej poisťovne
o vystavenie formulára E – 104 Potvrdenie
o úhrne období poistenia, zamestnania alebo
bydliska.

Nárok na dôchodok
Nárok na dávku v nezamestnanosti
Poistencovi, ktorý bol dôchodkovo poistený
vo viacerých členských štátov EÚ, vznikne
nárok na dôchodok podľa právneho predpisu každého z týchto štátov, ak poistenec
získal podľa predpisov daného štátu aspoň
jeden rok dôchodkového poistenia a splnil
podmienky nároku na dôchodok stanovené
právnymi predpismi tohto štátu. Každý z členských štátov EÚ upravuje podmienky nároku
na jednotlivé druhy dôchodkov rôzne.
Obdobie poistenia kratšie ako jeden rok
zhodnotí na účely nároku na dôchodok ten
členský štát EÚ, v ktorom bol poistenec naposledy dôchodkovo poistený.
Nárok na peňažnú dávku
v prípade choroby a materstva
Nárok na peňažnú dávku v prípade choroby a materstva si môže oprávnená osoba

Nezamestnaná osoba by mala žiadať
o dávky v nezamestnanosti v štáte, v ktorom
bola naposledy zamestnaná (na cezhraničných pracovníkov sa vzťahujú osobitné
pravidlá). Doby poistenia v nezamestnanosti
získané v inom členskom štáte EÚ možno
započítať na účely posúdenia nároku na
dávku v nezamestnanosti, ak sú potvrdené
príslušnou inštitúciou tohto členského štátu
(formulár E 301 alebo prenosný dokument
U1 alebo papierový SED U002 – Záznam
o poistení).
Mgr. Andrea Machajová
Kancelária riaditeľa pobočky
Sociálna poisťovňa, pobočka Trnava
V. Clementisa 24/A, 917 22 Trnava
e-mail: andrea.machajova@socpoist.sk
tel.: +421 33 59 35 801
fax.: +421 33 55 01 404

Ostrovskí chlapci bronzoví
Už tradične sa aj v tomto roku 4. marca
uskutočnil v telocvični Základnej školy
vo Veľkých Kostoľanoch futbalový turnaj
Mikro 2011. Ide o podujatie, ktoré organizuje Mikroregión nad Holeškou.
Na turnaji sa zúčastnili žiaci 2. – 5.
ročníkov základných škôl z deviatich obcí
mikroregiónu: Veľké Kostoľany, Dubovany,
Veselé, Rakovice, Borovce, Trebatice, Krakovany, Ostrov a Dolný Lopašov. Po úvodných organizačných pokynoch boli vytvorené družstvá a tie vyžrebované do 3 skupín.
Do ﬁnále po ťažkých bojoch sa prebojovali

Veľké Kostoľany, Trebatice a Ostrov.
Na 1. mieste sa umiestnili chlapci z Veľkých Kostolian, ktorí po remíze 1:1 boli úspešnejší v kopaní jedenástok. Druhé
skončilo družstvo z Trebatíc. Na 3. mieste
skončilo družstvo našich chlapcov z Ostrova v zložení: Kristián Brunovský, Ondrej
Orviský, Róbert Bečarevič, Matej Pišný, Marek Bartoš.
Chlapcom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu obce Ostrov a prajeme veľa ďalších
športových úspechov!
-r-

 Ostrovskí hráči – dolu M. Pišný, stojaci zľava M. Bartoš, K. Brunovský, R. Bečarevič, O.
Orviský.
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futbal po sezóne 2010/2011

Mohlo to byť aj lepšie
Po nepresvedčivej zimnej príprave v polovici marca odštartovala odvetná časť
futbalových súťaží mužov. Začali sme nebez zápase
detí je poľahky
isto, keď Manželstvo
sme v úvodnom
pustili body
Nižnej.
Potom
sa mužstvo
ako de bez slnieka.
vzchopilo a bodovalo v 6 zápasoch v rade
a pripísalo si 16 bodov, čo ho vynieslo na
priebežné 2. miesto.
Vysoko si ceníme najmä víťazstvo na odvekým rivalom z Veľkého Orvišťa, ktoré sme
dosiahli po najlepšom jarnom výkone. Po
spomínanej úspešnej sérii sme prehrali v Maduniciach a remizovali doma s Červeníkom.
Mlados
je obdobie
života,
Slabšie
výsledkynieboli
dôsledkom
absencie
viacerých kľúčových
hráčov
pre
ale stav duše. zranenia – J.
Borovský, M. Kubica, D. Regina, M. Rajňák.

NARODILI SA

Samotný záver súťaže bol vyslovene slabý,
kedy sme v posledných 4 zápasoch vonku
nestrelili ani gól, doma sme púšťali body
s priemernými súpermi.

Ušli bez slova
Všeobecne platí dlhodobý trend, že mladí
neprejavujú o šport dostatočný záujem a je
na mieste oprávnená obava, či už v najbližšej
sezóne bude mať vôbec kto obec reprezentovať. Momentálne česť zachraňovali nestarnúci Braško, Gajdoš, Svetlík. Najlepším strelcom
je pre nás nenahraditeľný J. Borovský, v dobrej forme sa prezentujú kapitán Peter Kabát
s Rajňákom. Posilou je určite brankár Hajdin

NAŠI JUBILANTI

z Pobedíma, ako aj Urban z Bašoviec. Káder
dopĺňajú Urbánek, D. Valo, L. Regina, Jankech, Heteš, Motýľ, po dlhodobom zranení sa
vrátil Pavol Kabát. Pre pracovné zaneprázdnenie sa nám stratil A. Borovský, napriek
tomu že absolvoval solídnu zimnú prípravu.
Niektorí ďalší hráči nás opustili bez slova.

Naša budúcnosť
Žiakov začal viesť v jarnej časti Peter Prištic z Piešťan. Napriek hyperaktivite a takmer
neskrotnej povahe viacerých z nich, má stále
s nimi dostatok trpezlivosti. Táto sa mu pretavuje v zlepšených výsledkoch mužstva. Je
nesporné, že medzi žiakmi máme dostatok
talentov, zostáva nám ale dúfať, že budú
dostatočne vytrvalí a vydržia s futbalom až
do dospelosti, aby mohli reprezentovať našu
obec. Tu by som rád požiadal ich rodičov
o primeranú podporu.
Počas zimnej prestávky sa nám podarilo
vykonať rekonštrukciu chodby v objekte TJ,
kde boli odstránené staré omietky, vytvorené nové, vymaľované, staré svietidlá sme
nahradili novými, úspornými. Veľká vďaka
patrí Mirovi Labudovi za bezplatnú dodávku
materiálu a vykonanie väčšiny prác, výborne
mu sekundoval Marek Svetlík.
Ing. JURAJ BIELIK
predseda TJ Slovan Ostrov

 Tanečníci skupiny Pro Street Team akoby boli z gumy...

Ples športovcov bude aj o rok
V histórii prvý Ples športovcov v Ostrove sa konal 26.2.2011. Futbalisti celú sálu tematicky
vyzdobili, nechýbali dresy, brána, lopty, či dokonca svetelná tabuľa, ani množstvo papierových konﬁet. Takmer 120 hostí sa výborne zabávalo až do rána. Bola i tradičná tombola, do
ktorej venovali ceny viacerí domáci aj cezpoľní podnikatelia. Podujatie oživila svojím vystúpením parkúrová skupina Pro Street Team, ktorej náročné akrobatické kreácie roztlieskali
všetkých návštevníkov. Podľa pozitívnych reakcií sme skonštatovali, že hostia boli spokojní,
čo nás zaväzuje k tomu, aby sa ples o rok zopakoval.
Ing. JURAJ BIELIK

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

S ÚCTOU SPOMÍNAME

 Pri dobrej muzike a kvalitnom poháriku prišlo ráno skôr, než sa plesajúci nazdali.

Konečné tabuľky
1. Veľké Orvište
2. Kľačany
3. Madunice
4. Chtelnica
5. Ostrov
6. Borovce
7. Trakovice
8. Bojničky
9. Šípkové
10. Nižná
11. Veselé
12. Červeník
13. Dolné Trhovište
14. Horné Trhovište
15. Dubovany
16. Peterčan Hlohovec

Muži
30 23 4 3 97:27 73
30 20 4 6 81:31 64
30 16 9 5 52:34 57
30 15 6 9 65:39 51
30 16 3 11 57:53 51
30 13 10 7 58:44 49
30 15 3 12 63:56 48
30 12 6 12 57:53 42
30 12 6 12 60:62 42
30 10 7 13 50:75 37
30 10 6 14 42:56 36
30 8 7 15 37:54 31
30 7 8 15 44:50 29
30 7 7 16 60:72 28
30 4 6 20 25:79 18
30 5 2 23 38:101 17

Žiaci
1. Dolný Lopašov
22 21
2. Borovce
22 16
3. Dolné Dubové
22 16
4. Sokolovce
22 12
5. Ostrov
22 12
6. Červeník
22 12
7. Bučany
22 10
8. Slovan Hlohovec B 22 9
9. Prašník
22 6
10. Šulekovo
22 5
11. Veselé
22 4
12. Špačince
22 3

0
1
0
2
1
0
3
0
1
0
3
1

1
5
6
8
9
10
9
13
15
17
15
18

147:14
67:34
106:34
85:47
75:46
63:42
53:52
41:114
43:67
23:71
24:87
11:130

63
49
48
38
37
36
33
27
19
15
15
10
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