Èíslo 3

Ročník V.

December 2011

Vianočnú náladu rozprúdili trhy

príhovor starostky
Budúcnosť obce
je v rukách občanov
Vážení spoluobčania,
opäť je tu december, mesiac kedy prichádzajú najkrajšie a najočakávanejšie
sviatky roka. Skôr ako
sa ponoríme do čarovnej
atmosféry Vianoc, dovoľte mi, aby som sa Vám
prostredníctvom našich ostrovských novín
prihovorila a ponúkla Vám krátku bilanciu činnosti našej samosprávy počas roku 2011 a informácie o tom, čo nás čaká v roku 2012.
Rok 2011 sa niesol v znamení veľkých investičných stavieb. Najväčšou prioritou obce
v roku bolo dokončiť výstavbu nájomných
bytov a výstavbu vodovodu – vetvy „9-3“ na
Blatinskej ulici v celkovej dĺžke 399 m. Dnes
už môžem s hrdosťou povedať, že sa nám
to podarilo. Úloha to bola veľmi náročná, ale
výsledok prekryje všetko to úsilie, bolesť,
trápenie, prebdeté noci. Teraz sa už môžeme tešiť z dokončených diel a úspechov. Vybudovaním dvoch bytových domov dostane
príležitosť bývať dvadsať mladých rodín.
V dňoch 15. a 16.12.2011 sa konali kolaudácie vodných stavieb – vodovodného
potrubia „9-3“ na Blatinskej ulici, časti vodovodného prívodného radu pre obec Bašovce v rámci projektu Vodovod Bašovce
v Malom Orvišti a v rámci stavby Nájomné
byty v Ostrove kolaudácia stavebných objektov – splašková kanalizácia, komunikácie
areálové, chodníky, parkoviská, kanalizácia
dažďová. Obvodný úrad životného prostredia, ako špeciálny úrad vo veciach týchto
stavieb vydal kolaudačné rozhodnutie na
stavebné objekty – splašková kanalizácia,
komunikácie areálové, chodníky, parkoviská, kanalizácia dažďová a rozhodnutie
o skúšobnej prevádzke na stavbu verejného
vodovodného potrubia „9-3“ na Blatinskej
ulici a vodovodného prívodného radu pre
obec Bašovce na Maloorviskej ulici.
(Pokračovanie na 2. strane.)
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 Aj tento rok prinieslo rodičovské združenie
pri materskej škole a základnej škole kúsok
vianočnej nálady v podobe vianočných trhov.
Spestrením boli tvorivé dielne. Peter Jankech
piekol oplátky, Tonka Borovská plietla z papiera ozdobné predmety, Miška Svetlíková
zdobila medovníky. Deti najviac upútali netradičné tvorivé dielne.
Foto: J. Tkácz

Na Vianoce, keď svet stíchne,
nech vám Božie Dieťa vdýchne
pokoj, radosť a posilu,
nielen v túto svätú chvíľu,
ale taktiež v novom roku,
nech vás vedie v každom kroku.
Prajú
starostka obce, poslanci OZ, zamestnanci
OcÚ a redakčná rada OS

 Vianočné dekorácie pripravili deti, rodičia
a učitelia.

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

 Vianočný kultúrny program škôlkarov a školákov.
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príhovor starostky

Budúcnosť obce je v rukách občanov
(Dokončenie z 1. strany.)
Úspešná kolaudácia a spustenie prevádzky
Manželstvo
bezveľmi
detí dôležité.
je
týchto stavieb
bolo pre nás
Už
nám nič nebráni
v
kolaudácii
dvoch
ako de bez slnieka. nájomných domov, ktorá sa bude konať 22.12.2011.
Pevne veríme, že aj tieto stavby riadne skolaudujeme a môžeme pristúpiť k uzatváraniu
nájomných zmlúv s vybratými nájomcami.
Termín začiatku nájmu je plánovaný na koniec
mesiaca december. Nájomná zmluva s nájomcami sa uzatvára na obdobie 3 rokov.
Okrem týchto náročných stavieb sme poMlados
nie je obdobie
kračovali
v rekonštrukcii
budovyživota,
v športovom
areáli, a to i vďaka
poskytnutému
grantu zo
ale stav duše.
Západoslovenskej energetiky. Bližšie o spomínanej aktivite sa dočítate v tomto vydaní
novín. Už v minulosti som Vás oboznámila
so zlým technickým stavom budovy základnej
školy či kultúrneho domu. Preto ďalšie aktivity
obce sa viazali na ich opravy – najmä striech.
Uvedomujeme si, že tieto opravy sú dočasné
a obe budovy by potrebovali komplexnejšie
riešenie a poriadnu ﬁnančnú injekciu. Našou
snahou je zatiaľ udržať ich v stave užívania.
Na väčšie rekonštrukčné práce nemáme ﬁnancie. V kultúrnom dome praskliny na streche spôsobovali zatekanie do budovy, a preto
bolo potrebné opraviť opadaný strop v kuchyni a celú miestnosť vymaľovať. Ďalší problém
spočíva v tom, že napriek faktu, že kultúrny
dom patrí medzi tie mladšie stavby, budova
nie je dostatočne odizolovaná, čo spôsobuje vlhnutie stien. V tomto roku sme opravili
a vymaľovali čelnú stenu od ulice vo veľkej
sále. V dôsledku vlhkosti sa stena vydúvala,
opadávala a tvorila sa pleseň. Začiatkom roka
sme začali konanie vo veci Zmien a doplnkov
Územného plánu obce Ostrov. V októbri bol
tento proces ukončený a Zmeny a doplnky
schválené.
Naša samospráva svojimi aktivitami smeruje k zvýšeniu komfortu bývania, ale aj k zvýšeniu ochrany životného prostredia v našej
obci. Príroda, ale aj občania a návštevníci
obce iste ocenili systematické odstraňovanie
čiernych skládok – najmä na ostrovskom
cintoríne a pri obecnom úrade, kde bola dlhodobo uložená skládka betónových dielcov.
je, obecnom
kto zomrie
prv, nebuMyslím, Šastný
že teraz na
cintoríne
de problém odhaliť pôvodcu skládky. Budeme
než sám zane vola smr, aby ho
sa snažiť, aj s Vašou pomocou, riadne tieto
miesta monitorovať.vzala...
Je potrebné si uvedomiť,
že tí, ktorí odpad tvoria, musia ho i vedieť zlik-

NARODILI SA

NAŠI JUBILANTI

S ÚCTOU SPOMÍNAME
spoločenská
kronika
od 1.7.2011 do 13.12.2011

Narodili sa
Miriam Bacovová
Amelie Sophie Kunzmann

Zomreli
Helena Labudová
Antónia Kubranová
Jozefína Pristachová
Anna Lauková
(OcÚ)

vidovať, najmä na miestach, ktoré sa stávajú
miestom spomienok, modlitieb, oddychu a relaxu mnohých ľudí. Veľmi ma teší, že i vďaka
pomoci ﬁriem, ktoré v tomto roku s obcou
spolupracovali – stavebnej spoločnosti K&K
a Ing. Ľubomírovi Valovi – VALO, sa nám podarilo upraviť okolie kultúrno-spoločenského
centra a obce.
No nielen stavebným ruchom žije obec.
Kultúra, šport a duchovná oblasť sú neoddeliteľnou súčasťou jej života. Uskutočnilo sa
množstvo kultúrnych a športových podujatí.
Športové podujatia organizované v priestoroch štadióna získali lepšiu úroveň aj vďaka
spomínaným rekonštrukčným prácam. Veľa
času by bolo potrebné na vymenovanie všetkého, čo sa urobilo. Spomenula som len to
najdôležitejšie.
Aj keď jeden rok končí, druhý sa začína.

úradu. Koncom roka sa nám podarilo vyplatiť
úver vo výške 30 700,- eur. Zostatok úveru
na kultúrno-spoločenské centrum vo výške
cca 20 500,- eur obec plánuje vyplatiť v prvom štvrťroku budúceho roka. Koncom roka
obec získala úver vo výške 150 000,- eur od
Dexia banky Slovensko, a. s., na ﬁnancovanie a doﬁnancovanie technickej vybavenosti
k nájomným bytom a výstavbu vodovodu na
Blatinskej ulici. Bez prijatia úverov by obec
nemohla tieto stavby realizovať.
Dúfam, že i Vy, milí spoluobčania, ste prežívali naše úspechy a všetky pozitívne udalosti,
ako aj vykonané práce na zveľaďovaní obce
s radosťou a záujmom. Pretože všetko, čo sa
robí, je pre zlepšenie a skvalitnenie života občanov v našej obci Ostrov. Napriek hektickej
dobe, v ktorej žijeme, vyšším požiadavkám
na ľudí, na techniku a infraštruktúru, stále

 Práce na dokončení nájomných bytov finišujú.
Preto treba hľadieť dopredu, na dni, ktoré
sú pred nami a naplánovať si všetko, čo je
potrebné urobiť. V roku 2012 sa v prvom
rade potrebujeme riadne nadýchnuť. Naše
aktivity budú nasmerované najmä na splácanie úverov a dokončenie začatého. Prvoradé
bude dokončiť okolie nájomných bytov, zatepliť obecný úrad a pokračovať v starostlivosti
o naše obecné budovy, našu obec. Výpadok
podielových daní ako i neustále zvyšovanie
poplatkov za elektrickú energiu a plyn nás
donútilo od roku 2012 zvýšiť miestne dane
a poplatky za komunálny odpad a drobný stavebný odpad. Uvedomujem si, že to nie je pre
nás veľmi populárne, ale inak sa nedá.
Obec bude naďalej sledovať výzvy na projekty zo zdrojov EÚ, štátneho rozpočtu, či
iných poskytovateľov. Máme pripravené projekty na rekonštrukciu ZŠ, výstavbu autobusových zastávok, rozšírenie vodovodu, rekonštrukciu miestnych komunikácií. Realizácia
týchto plánov je iste potrebná. No vyžaduje si
okrem ľudského úsilia a techniky aj ﬁnancie.
Obec v roku 2011 získala ﬁnančné prostriedky z Trnavského samosprávneho kraja vo
výške 500,- eur na zorganizovanie podujatia
Ostrovské hody, grant vo výške 4000,- eur na
rekonštrukciu budovy TJ Slovan Ostrov a ﬁnančný príspevok z Ministerstva ﬁnancií SR
vo výške 10 000,- eur na zateplenie obecného

nedostatočným ﬁnančným zdrojom, som presvedčená, že zveľaďovať Ostrov a zvyšovať
úroveň kvality života sa nám spoločnými silami postupne darí.
Mnohé v našej obci treba vybudovať, vylepšiť a skrášliť. Na to je však potrebné veľa úsilia, práce, jednaní, projektov, ale i dobrej vôle,
spolupráce, ochoty a tolerancie. Využívam
túto príležitosť poďakovať sa všetkým, ktorí
akoukoľvek formou a mierou prispeli k zveľadeniu našej obce, obohateniu jej kultúrneho i duchovného života, pretože budúcnosť
Ostrova je hlavne v rukách jeho občanov.
Vážení spoluobčania, blížia sa vianočné
sviatky a po nich nový rok 2012. Počas
týchto sviatkov doprajte si veľa lásky, pohody, radosti, tešte sa z maličkostí denného života. V novom roku Vám želám všetko
to, po čom sami túžite. Najdôležitejšie je
však pevné zdravie. Na záver mi dovoľte
krátky vinš:
Rieknime slová dnes, čo dávno sme neriekli. A zobrať skúsme späť tie, čo nám
utiekli. Nech slza šťastia ligoce sa v oku. Tak
žime každý deň v novom roku. Všetko krásne
v novom roku, dobrých ľudí popri boku. Veľa
šťastia, veľa zdravia, nech sa všetky vaše
plány zdaria. Šťastný celý rok 2012!
PhDr. DANA BOROVSKÁ
starostka obce
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Závery z rokovaní obecného zastupiteľstva
 Obecné zastupiteľstvo v Ostrove dňa
12. septembra 2011 na riadnom zasadnutí
zobralo na vedomie:
- vyhodnotenie pripomienok a stanovísk
uplatnených pri prerokovaní návrhu Zmien
a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Ostrov
a súhlasilo s výrokmi k jednotlivým stanoviskám,
- žiadosť Andrey Balúnovej, Ostrov 403
o podporu pri organizovaní školského plesu.
sa uznieslo:
- na Dodatku č. 3 Všeobecného záväzného
nariadenia Obce Ostrov č. 5/2008 o výške
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Ostrov,
odporučilo:
- vzhľadom na havarijný stav pôvodnej
budovy základnej školy a zachovanie bezpečnosti detí navštevujúcich zariadenia MŠ,
ZŠ a ŠJ, ktoré sa v tejto budove v súčasnosti
nachádzajú, starostke obce požiadať MP SR
o dočasné premiestnenie MŠ, ZŠ a ŠJ do
zrekonštruovanej budovy kultúrno-spoločenského centra.
schválilo:
- zámer predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Ostrov, parc. č. 161/17, orná pôda
o výmere 140 m2, nachádzajúca sa v k. ú.
Malé Orvište, formou priameho predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa za cenu 15
eur/m2.
 Obecné zastupiteľstvo v Ostrove dňa
27. októbra 2011 na riadnom zasadnutí
schválilo:
- Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu
obce Ostrov,
- ﬁnancovanie alebo doﬁnancovanie investície Nájomné byty Ostrov (technická vybavenosť) z úveru vo výške 150 000 eur
poskytnutého z Dexia banky Slovensko, a. s.,
a zabezpečenie tohto úveru vlastnou blankozmenkou obce,
- odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Ostrov, parc. č. 161/17, orná pôda o výmere 140 m2, nachádzajúca sa v k. ú. M. Orvište,
formou priameho predaja z dôvodu hodného
osobitného zreteľa za cenu 15 eur/m2 spoločnosti PROWIN, s. r. o., Piešťany,
- zámer predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Ostrov, parc. č. 432/140 – zastavané
plochy a nádvoria o výmere 39 m2, nachádzajúca sa v k. ú. Ostrov, formou priameho
predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa
za cenu 2,50 eur/m2.
súhlasilo:
- so zapracovaním výdavkov z vlastných
zdrojov obce na technickú vybavenosť stavby
Nájomné byty Ostrov do programového rozpočtu na roky 2012 – 2014,
sa uznieslo na:
- Všeobecne záväznom nariadení obce č. 2/
2011, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ZaD
č.1 ÚPN-O Ostrov. Toto nariadenie upravuje,
dopĺňa a mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2008 vydané dňa 7.4.2008, ktorým
bola vyhlásená záväzná časť Územného plánu obce Ostrov.
 Obecné zastupiteľstvo v Ostrove dňa
15. decembra 2011 na riadnom zasadnutí
sa uznieslo na:
- Všeobecne záväznom nariadení obce
č. 3/2011 o nakladaní s nájomnými bytmi pre
občanov obce Ostrov.
- Všeobecne záväznom nariadení obce

č. 4/2011 o miestnych daniach na území obce
Ostrov.
- Všeobecne záväznom nariadení obce
č. 5/2011 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce
Ostrov.
- Všeobecne záväznom nariadení obce
č. 6/2011 o spôsobe označovania platby
miestnej dane a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
schválilo:
- Rozpočtové opatrenie č. 3/2011 podľa
predloženého návrhu.
- Návrh programového rozpočtu Obce
Ostrov na rok 2012 v príjmovej a výdavkovej
časti celkovo vo výške 787 491 eur.
- Odpredaj nehnuteľnosti, par. č. 432/140 –
zastavané plochy a nádvoria o výmere 39 m2,
vo vlastníctve Obce Ostrov, nachádzajúcej sa
v k. ú. Ostrov, formou priameho predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa za cenu
2,50 € /m2 Viktorovi Uhlíkovi, bytom Kamenná
20, Nové Mesto nad Váhom.
- Výšku mesačného nájomného v nájomných bytoch na Blatinskej ulici, výšku mesačných úhrad za plnenia spojené s užívaním nájomného bytu – fond údržby a opráv,
poistenie, poplatky za vodné a stočné a za
dodávku elektrickej energie v spoločných
priestoroch.
- Zmluvy o nájme bytu.
- Dodatok č. 1 k Zmluve o združení ﬁnančných prostriedkov zo dňa 15.11.2010
uzatvorený medzi Obcou Ostrov a účastníkmi
združenia.
- Zámer nájmu nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Ostrov, predajne potravín súp. č.
287, 922 01 Ostrov Mariánovi Madunickému, bytom Ostrov 326, formou priameho
nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa za cenu 70,- eur/mesačne na obdobie
5 rokov.
- Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra na 1. polrok 2012.
- Preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostky obce Ostrov za rok 2010.
zobralo na vedomie:
- Návrh výhľadu programového rozpočtu
Obce Ostrov na roky 2013 – 2014.
- Postup pri určení výšky nájomného,
fondu prevádzky, údržby a opráv, výšky
povinného poistenia, ako aj výšky záloh na
ostatné úhrady spojené s užívaním nájomného bytu.
- Postup pri vypracovaní návrhu nájomných
zmlúv na prenájom obecných nájomných bytov na Blatinskej ulici.
- Žiadosť Edity Zubákovej a Gabriely Zubákovej, bytom Ostrov 153, o odkúpenie pozemku parc. č. 432/141 vo výmere 33 m2
vo vlastníctve Obce Ostrov, nachádzajúcej
sa v k. ú Ostrov a uložilo obecnému úradu
vyzvať žiadateľky o doplnenie žiadosti o súhlasné stanovisko s predajom predmetnej
nehnuteľnosti vlastníkov nehnuteľnosti – pozemku – par. č. 279/8, ktorá je v susedstve
ako spoločný dvor.
- Žiadosť Poľovníckeho združenia vlastníkov pôdy Blacina Ostrov o schválenie splnomocnenia, ktorým by mohli získať výkon
práva poľovníctva v poľovnom revíri Blacina
Ostrov na pozemkoch vo vlastníctve obce
a odporučilo starostke právne preveriť možnosť udelenia tohto súhlasu, nakoľko obec
tento súhlas udelila už inému subjektu, a to
PD Pokrok Ostrov.
- oz -
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editoriál
Už len pár dní...
Predvianočný zhon pomaly utícha a už
len pár dní nás delí odo dňa, keď naše
srdcia viac ako inokedy počas roka zaplaví
pocit pokoja, lásky a spolupatričnosti. Domácnosti voňajú čistotou, čerstvo napečenými medovníčkami, ihličím či bublajúcou
kapustnicou. Na svoju premiéru čakajú darčeky schované na tých najneuveriteľnejších
miestach. Aj napriek vianočným reklamám,
ktoré na nás útočia už od októbra, Vianoce
sú hlavne o rodine. Práve v tomto okamihu
si vari najviac uvedomujeme, že blízkosť
milovaných ľudí nám nedokáže nahradiť ani
všetko bohatstvo tohto sveta.
Prajem Vám krásne Vianoce s Jezuliatkom a jeho posolstvom.
Mgr. SIMONA VATRTOVÁ
šéfredaktorka

Európsky program
potravinovej pomoci
Program distribúcie potravín podporuje dodávky potravín pre obzvlášť
zraniteľné osoby, ktoré sa ocitnú v ťažkej situácii. V Európskej únii sa tento
program uplatňuje od roku 1987 a je
ﬁnancovaný z Európskeho poľnohospodárskeho a záručného fondu. V roku
2011 sa k tomuto programu pripojila aj
Slovenská republika.
Hlavným cieľom distribúcie potravín
je pomôcť osobám v núdzi tým, že im
budú bezplatne dodané základné potraviny – pšeničná hladká múka – 20 kg
a bezvaječné cestoviny – 20 kg.
Dodávka potravinovej pomoci sa
zrealizovala v spolupráci obcí Ostrov,
Krakovany, Veľké Orvište a Bašovce.
V Obci Ostrov sa prerozdelenie potravinovej pomoci uskutočnilo v kultúrnom dome v dňoch 28. a 29. 11. 2011.
V Ostrove bolo prerozdelených 1780 kg
hladkej múky a 1780 kg cestovín. Tieto
boli poskytnuté 79 poberateľom starobného, predčasného, prípadne invalidného dôchodku a 13 poberateľom
dávky v hmotnej núdzi.
- OcÚ -
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Termíny
odvozu odpadu
ZBEROVÝ PAPIER
1. polrok 2012
Manželstvo17.bezutorok
detí je
január
február
28.
utorok
ako de bez slnieka.
marec
apríl
10. utorok
máj
22. utorok
jún
júl
3. utorok

NARODILI SA

Plastová nádoba slúži
len na zber papiera.

Mlados nie je obdobie života,
ale stavZberá
duše. sa: Noviny,

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

NAŠI JUBILANTI

PET FĽAŠE A OSTATNÉ PLASTY
1. polrok 2012
január
20. piatok
február
marec
2. piatok
apríl
13. piatok
máj
25. piatok
jún
júl
6. piatok
Vrecia
Slúžia osobitne na zber
PET ﬂiaš a ostatných plastov.

Šastný je,Zberá
kto zomrie
prv, fľaše
sa: PET
z nealkoholických nápojov
než sám zane
vola smr, aby ho
v stlačenom stave, vrecká,
vzala...
fólie, igelity, plastové
nádoby z kozmetiky
– potravín.
Vrece nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, sklo, cement, drevo, kožu,
gumu a iné).

S ÚCTOU SPOMÍNAME

Prosíme o dôkladné triedenie odpadov, prispievate tým k ochrane životného prostredia a úspore dôležitých druhotných surovín. Za spoluprácu a účasť
pri triedení odpadov ďakujeme.
Informácie:
Piešťany, Valová 44
tel.: 033/7741954
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V škôlke pestro, veselo, zábavne
Školský rok 2011/2012 sme v našej
materskej škole začali s počtom detí
20, z nich 9 je rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. Materskú školu
navštevujú deti vo veku 3 až 6 rokov,
mladšie v tomto školskom roku nemáme.
Jedno dieťa príde do materskej školy od
januára 2012, kedy dovŕši 3 roky.
Školský rok sme začali bez adaptačných
problémov. Všetky deti si v primeranom časovom úseku na prostredie a kolektív detí
a učiteliek zvykli. Humanistický a demokratický prístup k deťom s plným rešpektovaním osobnosti a individuality každého dieťaťa
je základným cieľom výchovy a vzdelávania
v materskej škole.
Školský vzdelávací program Dva medvedíky, podľa ktorého v materskej škole pracujeme, plne umožňuje všetkým deťom rozvíjať
kompetencie potrebné pre prípravu detí na
vstup do primárneho vzdelávania v základnej
škole. Bohatý a zaujímavý program dopĺňajú
aj rôzne mimoriadne aktivity, ktoré môžu deti
v materskej škole prežívať a pri ktorých si
rozvíjajú hlavne komunikatívne a osobnostné
kompetencie.
V mesiaci október sme
prispeli ku kultúrnemu programu pásmom básní a piesní
našim babičkám a deduškom
pri príležitosti Mesiaca úcty
k starším v kultúrnom dome.
Pracovníčka Centra pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie
navštívila našu materskú
školu 18. októbra, aby vyšetrila percepčné schopnosti
detí. Logopédka odporučila
niekoľkým rodičom, aby so
svojím dieťaťom navštívili logopedickú poradňu.
Na divadelnom predstavení pre deti s názvom Veľkí
herci malým deťom sme sa
zúčastnili v Dome umenia
v Piešťanoch 19. októbra.
Deti odchádzali z tohto predstavenia rozradostnené a plné bohatých zážitkov.
Svojimi prácami deti
prispeli 22. októbra k výzdobe kultúrneho domu a aj tak
pomohli rodičom, ktorí usporiadali školský ples, dotvoriť

príjemnú atmosféru pre zábavu.
V piatok 18. novembra naše deti spolu
s deťmi zo základnej školy privítali príslušníkov policajného zboru, ktorí im v rámci
dopravnej výchovy predviedli ukážku svojej
práce a aj práce s policajným psom. Predviedli sa im aj v plnej výzbroji, ktorú používajú
napríklad pri športových akciách, kde zabezpečujú poriadok.
Vo štvrtok 1. decembra boli naše deti spolu
s deťmi zo základnej školy svedkami zábavnej ukážky hudobnej show, ktorú prišiel predstaviť umelec Viktor. Svojimi piesňami strhol
všetky deti k spolupráci. Spievali a tancovali,
a tak si rozvíjali svoje kompetencie v oblasti
hudby a spevu.
Tak ako každý rok, ani tento nás neobišiel
Mikuláš. V utorok 6. decembra prichádzali
deti do materskej školy plné očakávaní nových udalostí, ktorým predchádzali rozhovory
a diskusie na tému Mikuláš a Vianoce. Deti si
pripravili básne a piesne, aby Mikulášovi urobili radosť a poďakovali sa mu za prinesené
darčeky, sladkosti a hračky.
JANKA KOVÁČIKOVÁ
riaditeľka Materskej školy Ostrov

Zmena v zbere separovaného odpadu
Od 1.1.2012 nastane zmena, samostatne
sa bude zbierať papier a samostatne všetky druhy plastov, a to nasledovne:
ZBER PAPIERA
Na zber papiera bude slúžiť 240-l nádoba,
ktorá doteraz slúžila na zber papiera + ostaných plastov.
Do nádob a sa v rámci zberu papiera budú
zbierať: neznečistené a suché noviny, časopisy,
brožúry, katalógy, cenníky, knihy, adresáre, telefónne zoznamy, lepenky, vlnité lepenky a pod.
Do nádob sa už nebudú zbierať žiadne plasty.
Frekvencia vývozu sa nemení, bude 1-krát
za 6 týždňov.

ZBER VŠETKÝCH PLASTOV
Na zber plastov bude slúžiť plastové 120-l
vrece, ktoré doteraz slúžilo len na zber PET
ﬂiaš. Vrecia bude aj naďalej poskytovať naša
spoločnosť.
Do vriec sa v rámci zberu plastov budú
zbierať: stlačené PET fľaše (môžu byť aj so
zátkou a etiketou), vrecká, fólie, igelity, plastové nádoby od kozmetiky a pod.
Nezbierajú sa plastové nádoby z chemikálií.
Frekvencia vývozu sa nemení, bude 1-krát
za 6 týždňov.
Za dôslednú separáciu ďakujeme.
Marius Pedersen, a. s.
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Opäť v školských laviciach

5

dielní a krúžok anglického jazyka.
I v tomto školskom roku škola aktívne spolupracuje s miestnou materskou školou a okolitými základnými školami v oblasti športu
a kultúry. Nepochybne dôležitá je úspešná
spolupráca s rodičovským združením, ktoré
vedie Zuzana Šadibolová.
S deťmi sa každoročne zúčastňujeme na
rôznych kultúrnych podujatiach. Tento rok
sme už videli divadelné predstavenie Popoluška a absolvovali sme výchovný koncert
modernej hudby. V rámci drogovej prevencie
mali školáci možnosť zhliadnuť ukážky práce
policajných psovodov.
Škola sa zapája do rôznych súťaží. V tomto
školskom roku dve naše žiačky – Viktória Borovská a Nina Stoláriková zaznamenali prvé
úspechy. Ich výtvarné práce boli ocenené
v rámci súťaže Spomienky na prázdniny, ktorú
vyhlásila redakcia Piešťanského týždenníka.
Všetkým našim školákom želáme, aby vytrvali v doterajšom snažení. Nech im každý deň
prinesie pocit úspechu a radosti z vlastného
napredovania.
PaedDr. S. CHLAPÍKOVÁ

Lákavá vôňa leta je už ďaleko za nami
a september privolal všetkých žiakov, aby
opäť zasadli do školských lavíc. V tomto
školskom roku navštevuje Základnú školu v Ostrove 29 žiakov. Snáď najviac sa
na školu tešilo našich osem prváčikov.
V súčasnosti môžeme povedať, že do školského života sa zaradili bez ťažkostí a my
ostatní sa tešíme z ich napredovania.
Aj naša škola a výchovno-vzdelávací proces sa musí prispôsobovať meniacej sa dobe.
Preto sme do vyučovania od 1. ročníka zaradili
povinnú výučbu anglického jazyka. Predmety
2. ročníka sme rozšírili o vyučovanie informatiky, teda základnej počítačovej gramotnosti.
Vo vyučovacom procese aktívne využívame
moderné didaktické prostriedky – interaktívnu
tabuľu, dataprojektor a vizualizér. Prostredníctvom interaktívnych výučbových cd-romov
deti získavajú poznatky hrovým spôsobom,
ktorý je pre nich prirodzenejší, príťažlivejší
a zároveň efektívny. Žiaci môžu navštevovať
literárno-dramatický krúžok, krúžok tvorivých

Výťažok plesu na podporu školy
Jesenný ples, ktorý sa stal už v našej
obci tradíciou, sa konal 22. októbra 2011
v priestoroch kultúrneho domu. Organizátorom tejto akcie je Združenie rodičov pri
ZŠ a MŠ Ostrov.
Zabávať sa prišlo 140 ľudí z Ostrova a okolia,
boli medzi nimi rodičia, učitelia, ale aj mnohí
„priatelia“ školy. Ples otvoril mladý pár z klubu
Extra Dance Team Bratislava – Barbora Budošová a Matej Gajdošík. Celým večerom plesajúcich sprevádzala kapela DISK. Samozrejme,

vďaka sponzorom nechýbala ani bohatá tombola. Cieľom podujatia je okrem zábavy aj získať
ﬁnančnú podporu pre našu školu a škôlku. Je
pre nás, rodičov, ktorí sa zapájame do prípravy
plesu, nesmiernym potešením a zadosťučinením, keď vidíme, ako sa na našom plese bavíte
a zároveň podporujete školu a škôlku.
Veríme, že táto tradícia bude pokračovať aj
v nasledujúcich rokoch. Ďakujeme aktívnym
rodičom a všetkým sponzorom!
Ing. ANDREA BALÚNOVÁ

Sme v súťaži
o Beňovskom
V rámci regionálnej výchovy
sa naša základná škola zaradila
do medzinárodnej
výtvarnej súťaže,
ktorej hlavnou témou je ostrov Madagaskar a historická osobnosť
Móric Beňovský.
Začiatkom októbra sme na pôde
školy privítali návštevu z Poľska – riaditeľa nadácie Mórica Beňovského Jerzyho
Romejka so spolupracovníkmi a ﬁlmára,
cestovateľa Vlada Dudláka, ktorý ﬁlmársky dokumentuje život Beňovského. Na
stretnutí nám predstavili zámer projektu
a prostredníctvom ﬁlmu priblížili historický
význam nášho blízkeho rodáka. Výtvarná
súťaž bude prebiehať v novom roku, tak
školákom držme palce, aby ich výtvarné
práce dosiahli čo najlepšie výsledky.
S. CHLAPÍKOVÁ
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osobnosti regiónu

PhDr. Štefan Moyses
- významný činiteľ slovenského a chorvátskeho národného hnutia, cirkevný hodManželstvo
bez pedagóg,
detí je náronostár, diecézny
biskup,
dovec, zakladateľ
a
prvý
predseda
ako de bez slnieka. Matice
slovenskej, od roku 1850 až do svojej smrti
banskobystrický biskup.

NARODILI SA

Narodil sa 24.10.1797
v rodine slovenského roľníka vo Veselom. Jeho detstvo
bolo poznačené chudobou
a smútkom z predčasnej
Mladosrodičov.
nie je obdobie
života,
smrti obidvoch
Keď
mal deväť mesiacov,
zomrel
ale stav duše.
mu otec. Ako sedemročnému mu zomrela aj matka.
Základnú školu navštevoval vo Veselom a v Trnave.
Bezdetný vzdialený príbuzný manželský pár ho dal na
štúdiá, keďže vynikal bystrosťou a usilovnosťou.
Za klerika ostrihomského
arcibiskupstva ho prijali v roku 1813. Po dovŕšení 24. roku veku ho vysvätili za kňaza, bol
kaplánom v ostrihomskej diecéze a slovenským kazateľom v Pešti. Od januára 1830 bol
profesorom záhrebskej akadémie (Chorvátsko). Tu pôsobil sedemnásť rokov, prednášal
ﬁlozoﬁu, etiku a grécky jazyk. Stal sa bojovníkom za chorvátsky jazyk a ako cenzor chorvátskej tlače dovolil Chorvátom brániť sa proti
maďarizácii. V roku 1847 ho vymenovali za
kanonika záhrebskej kapituly a zvolili za poslanca na uhorský snem. Bol podporovateľom
návrhov Ľ. Štúra, ktoré predložil na uhorskom
sneme roku 1848 na opätovné zavedenie materinského jazyka na základných školách a pri
bohoslužbách. 30. augusta 1850 ho panovník
menoval za banskobystrického biskupa. Jeho
veľkosť spočívala v tom, že svoju vysokú
cirkevnú funkciu chápal ako nezištnú službu

NAŠI JUBILANTI

Memoriál
Emila Borovského
je, kto
zomrie prv, MeUž Šastný
12. ročník
stolnotenisového
moriálu Emila Borovského sa uskutočnil
než sám zane vola smr, aby ho
4.12.2011 vo Vrbovom. Zúčastnilo sa na
vzala...
ňom 35 hráčov, ktorí
sa stretli v súbojoch
po skupinách. Po nich nasledovali vyraďovacie súboje až do ﬁnále, v ktorom sa stretli
P. Šácha (Vrbové) s R. Hruškom (Kočín
– Lančár) s výsledkom 3:2 pre domáceho
hráča. V zápase o tretie miesto vyhral Z.
Hatník (Vrbové) nad H. Tótom (Hlohovec)
3:0. Cenu útechy získal P. Chnapko (Kočín
– Lančár) pred svojím oddielovým kolegom.
Najstarším účastníkom bol bývalý spoluhráč
E. Borovského, Leoš Šimurda. Na turnaji sa
zúčastnila aj jedna žena, p. Zelenajová.
Poďakovanie patrí usporiadateľom turnaja ŽSK Mesta Vrbové, Obci Ostrov,
Ing. M. Zubákovi, Ľ. Zubákovi, B. Svetlíkovi
za príspevok na ceny. A, samozrejme, manželke Emila Borovského, ktorá všetkých
ocenených dekorovala a zároveň ako tradične prispela k dobrej atmosfére výbornými pagáčikmi.
JÁN SVETLÍK

vlasti, ktorej chcel vydobyť krajšiu budúcnosť.
Vo svojej dobe patril k najlepším biskupom
bývalého Uhorska. Rozvinul novú kampaň
za zakladanie slovenských škôl. Celou váhou
svojej biskupskej autority sa zasadzoval za
povznesenie slovenského
školstva vo svojej diecéze
a najmä vo svojom sídelnom meste. Školstvo považoval za základ národnej
vzdelanosti. Jedným z jeho
významných skutkov bolo
poslovenčenie a zrenovovanie banskobystrického
gymnázia, ktoré sa v druhej
polovici 19. storočia stalo
centrom slovenského národného vzdelávania. Jeho
pričinením sa na gymnáziu stala popri maďarčine

a nemčine vyučovacím jazykom slovenčina.
Dbal na to, aby škola bola slovenskou a bránila nielen cirkevné, ale aj národné záujmy.
Na čele slovenského vyslanectva predstúpil 12. decembra 1861 pred cisára Františka
Jozefa I., aby mu predložil prosbopis Slovákov a Memorandum slovenského národa.
3. augusta 1863 sa stal predsedom Matice slovenskej. Taktiež sa pričinil o založenie
Spolku sv. Vojtecha.
Jeho zásluhou Svätá stolica v Ríme súhlasila, aby sa sviatok Cyrila a Metoda svätil
5. júla. Uvedomoval si význam cyrilo-metodskej tradície pre Slovákov a veľmi sa staral nielen o jej propagáciu, ale aj o šírenie
a udomácnenie úcty k sv. Cyrilovi a Metodovi
vo vedomí slovenského ľudu. Je priam symbolické, že náhle zomrel vo svätokrížskom
kaštieli v deň sviatku sv. Cyrila a Metoda
roku 1869, kedy sa slávilo 1000. výročie smrti
slovanského apoštola sv. Cyrila. Je pochovaný v biskupskej krypte v rímsko-katolíckom
Kostole Povýšenia Svätého Kríža v Žiari nad
Hronom.
(sv)

 Rodný dom Štefana Moysesa vo Veselom.

Posedenie s dôchodcami
Tak ako po iné roky, aj tento rok sa v októbri
stretli naši dôchodcovia v kultúrnom dome na
spoločnom posedení. V sobotu 15. októbra
po príhovore starostky zazneli slová vďaky a lásky z úst našich najmenších, žiakov

materskej a základnej školy. Deti vystriedala
dychová hudba Bučkovanka, ktorá svojimi
rezkými tónmi rozveselila nejedno srdiečko. Posedenie sa nezaobišlo bez chutného
pohostenia.
-r-

S ÚCTOU SPOMÍNAME

 Bučkovanka roztancovala dôchodcov, čo svedčí o výbornej nálade, ktorú v preplnenej sále
kultúrneho domu naši seniori šírili.
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Predstavujeme Dychovú hudbu Bučkovanka
Bučkovec je názov časti obce Moravské
Lieskové v okrese Nové Mesto nad Váhom, od ktorého sa odvíja dnešný názov
známej hudby podjavorinského regiónu
– Bučkovanka. Bučkovanka sa teda hlási
k tradíciám svojich predchodcov, ktorí na
prelome r. 1906 – 1907 založili dychovú
hudbu v dedine a boli podľa písomných
záznamov vyškolení Michalom Jurikovičom z Dolnej Súče. Prvým kapelníkom sa
stal Martin Bučko a neskôr Jozef Janega.
Obdobie I. svetovej vojny spôsobilo stagnáciu dychovej hudby všeobecne a k jej oživeniu dochádza v roku 1921 pod odborným
vedením Jána Juríka z Horního Němčí. Kapelníkom sa stal Štefan Chromý a od r. 1925
Štefan Búlik. V r. 1947 sa stal kapelníkom
po absolvovaní „preškolenia“ Ján Zámečník
a hudba prijala názov Kopanická hudba. V r.
1959 zmenila svoj názov na Dolinári a kapelníkom sa stal Juraj Bušo. Sedemdesiate roky
priniesli veľkú generačnú výmenu a od r. 1974
preberá funkciu kapelníka Jozef Dedík. Pod
jeho vedením prijala zakrátko dnešný názov
Bučkovanka. Vďaka novému kapelníkovi sa
čoraz viac objavujú v jeho úprave piesne podjavorinského regiónu, ktoré sa stali základným
pilierom programov v blízkom i širšom okolí.
Funkciu kapelníka vykonával až do r. 1998.
Hudba postupne rozširuje svoje pôsobenie na
koncertoch v Trenčianskych Tepliciach, Piešťanoch, Smrdákoch, Novom Meste nad Váhom a úspešne sa zúčastňuje na súťažných
festivaloch v okrese. V rokoch 1987 – 1991
Bučkovanka spolupracovala s hudobným
skladateľom Jánom Reňákom, čo prinieslo ďalší pokrok v rozšírení repertoáru i jeho
náročnosti. Záver r. 1991 priniesol ďalšie
omladenie súboru a spoluprácu s Ing. Ivanom
Trchalom, ktorý po krátkom čase prebral pod
svoju taktovku Bučkovanku ako jej umelecký
vedúci. Na pomoc doterajšiemu kapelníkovi

Ostrovské hody
Prvý novembrový víkend sa niesol
v Ostrove v znamení hodov. Kto mal
chuť, mohol sa prísť zabaviť v sobotu
5. novembra do miestneho kultúrneho
domu. Okrem chutného jedla a pitia tu
domácich ale aj ostatných návštevníkov
hodovej zábavy čakala príjemná a veselá
hudba v podaní známych skupín Slniečko a Vrbovskí víťazi. Po nich až do skorých ranných hodín mixoval hudbu DJ
Minoxi. Kto prišiel, určite neoľutoval.
Mgr. JARMILA PASTULOVÁ

bola vytvorená funkcia organizačného vedúceho, ktorým bol od roku 1987 do roku 2005
Ing. Ján Paulína.

Slovensko - český repertoár
Základným repertoárom naďalej zostáva ľudová pieseň z podjavorinského regiónu. Obohatený je o klenoty českej a moravskej hudby.
Do programov sa čoraz viac zaraďujú skladby
koncertného charakteru, skladby pre sólistov
i známe svetové melódie. Domáce programy
obohacuje vystúpenie známeho humoristu
strýca Lajoša – Ludvíka Haláka.
Náročnosť repertoáru si vyžadovala pravidelné nácviky i individuálne cvičenia, a toto
v plnej miere umožnil Bučkovanke od r. 1993
Strojstav, a. s., Nové Mesto nad Váhom, ktorý prijal hudbu pod svoje „sponzorské krídla“
a vytvoril jej tak nový dôstojný „domov“. Je
to ďalší medzník v novodobej histórií Bučkovanky. Vďaka priazni vedenia mesta Nové
Mesto nad Váhom, mestského kultúrneho
strediska, niektorých miestnych sponzorov,
ako aj nového „domáceho“ publika, si hudba
získala veľké množstvo fanúšikov. Preto požiadala o spoluprácu známeho hudobného
skladateľa a profesionálneho hudobníka Jána Jamrišku, ktorý jej poskytuje poradenskú
činnosť až doteraz.

Známa v celej Európe
Bučkovanku dnes pozná slovenský divák
z rozhlasu i TV relácií Naša naj..., Zahrajte mi
takúto, Anderov rebriňák, Senzi Senzus i regionálnej TV Pohoda. Účinkovala na rôznych
prehliadkových festivaloch na Slovensku,
v Českej republike, v Slovinsku, Nemecku,
Belgicku i Holandsku. Absolvovala súťažné
festivaly, súťažila v súťaži Zlatá křídlovka
v Hodoníne, kde získala strieborné pásmo,

zaznamenala víťazstvo v r. 1997 v súťaži
o Pezinský škopek, Pohár primátora mesta
Bardejov, víťazstvo v súťaži Zlatý hrozen Jižní
Moravy v Mikulove, trojnásobné víťazstvo na
súťaži inštrumentalistov v Bánovciach nad
Bebravou a zlaté pásmo s vyznamenaním na
národnej súťaži DH v Lednických Rovniach
a pod. Nezabudnuteľné sú vystúpenia v mnohých mestách i obciach doma i v zahraničí,
pri rôznych významných podujatiach v Novom
Meste nad Váhom, Trenčíne, Piešťanoch,
Trenčianskych Tepliciach, Hrušove, Opave,
Klatovoch, atď., účinkovanie na mnohých významných jarmokoch a pod. Bučkovanka sa
podieľa tiež na organizovaní novomestských
festivalov DH i na organizovaní národnej súťaže Polka - valčík v Novom Meste nad Váhom.
Počas tohto významného obdobia dochádzalo ku generačnej výmene nielen v speváckej
sekcii, ale tiež na viacerých postoch hráčov
a v r. 2005 sa stáva organizačným vedúcim
Jozef Dedík ml. Jedno sa však nezmenilo.
Bučkovanka zostáva čisto amatérskou dychovkou, ktorá hrá pre svoje potešenie a má
radosť z toho, že ho môže rozdávať aj svojim
poslucháčom a priaznivcom.
Mgr. JARMILA PASTULOVÁ

vianočný recept
Medové kolieska
od Vladky Svetlíkovej
Suroviny: 3 PL medu, 20 dag kryštálového cukru, 2 vajcia, 1 ČJ sódy bikarbóny,
6 dag Palmarínu, 45 dag hladkej múky.
Krém: 10 dag kryštálového cukru, 10
dag Palmarínu, 250 ml mlieka, 2 PL hrubej múky.
Poleva: 8 dag Palmarínu, 8 dag práškového cukru, 4 PL studenej vody, 1 PL
maizeny, 2 PL kakaa.

Postup: Med, cukor, vajcia, sódu bikarbónu a Palmarín dáme variť. Necháme chvíľu
vrieť – maximálne 5 minút. Čím dlhšie bude
cesto vrieť, tým bude tmavšie. Do stredne
vychladnutého cesta pridávame postupne
hladkú múku, tak aby sa nám dalo cesto
vyvaľkať. Ešte teplé vyvaľkáme na hrúbku
0,5 cm. Vykrajujeme rovnako veľké kolieska, najlepšie sú malinké. Pracujeme rýchlo,
aby nám cesto nevychladlo. Pečieme vo
vyhriatej rúre cca 5 minút.
Krém: Všetko spolu uvaríme na kašu
a miešame do vychladnutia.
Poleva: Všetko spolu vymiešame nad
parou do hladka. Kolieska si popárime, na
jedno natrieme krém a na druhé slivkový
lekvár, potom spolu zlepíme. Vrch namáčame do polevy a môžeme ozdobiť orieškom,
hrozienkom.
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Všetkých svätých
slávime od 4. storočia
Čo viete o histórii dvoch významných novembrových sviatkov - Slávnosti Všetkých svätých a Spomienke na
všetkých verných zosnulých? Začiatky
bez detí
je nás
sláveniaManželstvo
sviatku Všetkých
svätých
vedú až do
4.
storočia
po
Kristovi.
ako de bez slnieka.
Svätý Efrém Sýrsky (306 – 373) a sv.
Ján Zlatoústy (354 – 407) už poznali sviatok všetkých svätých mučeníkov, ktorý sa
slávil 13. mája, prípadne na prvú nedeľu
po Turícach. Ešte aj v dnešnom gréckom
kalendári sa táto nedeľa volá Nedeľa
svätých. V Ríme sa tento sviatok prvýkrát
slávil 13. mája 609, keď pápež Bonifác IV.
Mlados
nieFokasa
je obdobie
života,chrám
prebral
od cisára
pohanský
všetkých bohov,
tzv.
Pantheon
ale stav duše. a zasvätil
ho Preblahoslavenej Panne Márii, vždy
Panne a všetkým svätým mučeníkom.
Pápež Gregor III. (731 – 741) zmenil
slávenie tohto sviatku z 13. mája na 1.
novembra, keď v Bazilike sv. Petra slávnostne posvätil kaplnku k úcte všetkých
svätých (už nielen mučeníkov). Sviatok
všetkých svätých sa začal sláviť v 8.
storočí, najprv v Írsku, potom v Anglicku.
Pápež Gregor IV. (827 – 844) rozšíril sviatok na celú cirkev.
Na slávnosť Všetkých svätých nadväzuje
Spomienka na všetkých verných zosnulých
– ľudovo nazývaná Dušičky. Spomienku
zaviedol svätý opát Odilo z Cluny roku 998.
Vplyvom clunyjských mníchov sa táto spomienka behom 11. storočia veľmi rozšírila.
V Ríme ju prijali v 14. storočí.
Podľa starších zvykov sa v noci z 1.
na 2. novembra na stole nechávala časť
večere a na hroboch sa zapaľovali sviečky. Kladenie vencov a kvetinová výzdoba
na cintorínoch už patrí medzi novšie
tradície.
Na Slovensku má návšteva hrobov príbuzných v dňoch 1. a 2. novembra veľmi
dávnu tradíciu, ktorá sa udržala dodnes.
Pozostalí prichádzajú na cintoríny, aby
zapálením sviečok či položením kytíc
a vencov k hrobom si uctili tých, ktorí už
nie sú medzi nami. V tichu a blikote horiacich sviečok mnohí odriekajú modlitby,
či len tak v tichosti spomínajú na svojich
blízkych.
Šastný je, kto zomrie prv, - sv -
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než sám zane vola smr, aby ho
vzala...
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vianočné koledy

Zdravie, šťastie, pokoj svätý...
Táto a veľa ďalších krásnych kolied nás
sprevádzajú najmä vo vianočnom období.
Sú už súčasťou našej histórie a národného kultúrneho dedičstva. Ako sa formovali
koledy a ako ich chápu vo svete?
Predpokladá sa, že samotné koledy ako
oslavné piesne majú pôvod v Rímskej ríši
– oslavách nového roka – calendae. Odkiaľ
pochádza aj používanie tohto slova u rôznych
národov a národnosti.
U Slovanov sa koledy zväčša chápu ako
ľudové piesne spievané pri príležitosti veľkých cirkevných sviatkov, napríklad v období
Vianoc. História vianočných kolied siaha do
13. storočia, podľa legendy je autorom prvej
koledy svätý František z Assisi (1181–1226).
Bohatú tradíciu majú koledy u Slovákov, Čechov, Ukrajincov, Rusov a Bulharov. V Srbsku
sa tieto oslavné piesne nazývajú tiež koleda,
v Slovinsku kolednica, u Rusov, Ukrajincov
a Bielorusov – коляда. V Poľsku majú tieto piesne tiež veľkú popularitu
a nazývajú sa kolędy. U týchto národov môže byť význam slova koleda
chápaný širšie, alebo naopak užšie,
ako ho chápeme my. Zároveň napríklad u Rusov a Poliakov je veľa kolied,
ktoré nemajú len ľudový pôvod – boli
skomponované. U Rumunov je koleda
colinda, u Francúzov tsalenda u anglicky hovoriacich – Christmas Carol.
U Grékov v Grécku a na Cypre je to
Kálanda, u Nemcov a Rakúšanov je to
Weihnachtslied.
Najznámejšie koledy na Slovensku
sú napríklad Do hory, do lesa, Búvaj
dieťa krásne, Daj Boh šťastia, Nesiem
vám novinu, Radujte sa, valasi, Narodil
sa Kristus Pán, Poďte všetci k nám,
Šťastie, zdravie, pokoj svätý, Keď tá
jasná hviezda, Jak si krásne, Jezuliatko, Dobrý pastier sa narodil, Dnešný
deň sa radujme, Do mesta Betléma
a veľa ďalších.
Keďže Vianoce sú slávené v rôznych štátoch sveta, najznámejšie vianočné koledy a piesne boli prekladané
aj do jazykov mimo svojho originálneho pôvodu. Medzi takéto najznámejšie
skladby patrí Tichá Noc – Stille Nacht, ktorá
bola preložená snáď do všetkých jazykov na
svete. Vznikla v roku 1818 a jej autormi sú Joseph Mohr a Franz Xaver Gruber. Veľmi známa je aj koleda Adeste Fideles, ktorej autorom
textu je John Francis Wade. Z latinského textu
bola tiež preložená do rôznych jazykov sveta.
In Dulci Jubilo patrí medzi najstaršie doteraz
spievané koledy. Vznikla v prvej polovici 14.
storočia a jej pôvodný text je latinsko-nemecký. Zaujímavý je aj pôvod vianočnej piesne
Carol of the Bells, melódia ktorej pochádza
z ukrajinskej piesne.
Aj keď nám už často splýva význam slov
koleda a vianočná pieseň, vianočné koledy
sa viažu k sviatku narodenia Ježiša Krista,
kým vianočné piesne sú koncipované širšie
a viažu sa k vianočnému obdobiu, ako napr.
Rolničky, rolničky, O Tannenbaum, Jingle Bells. Koledy tak tvoria jednu zo súčastí vianočných piesní.
Keď svetlá vianočného stromčeka, betlehem, vôňa dobrôt a rozžiarené očká detí niko-

ho nenechajú na pochybách, že čas vianočný
je tu, spravme si túto chvíľu ešte krajšou a zaspievajme si niektorú koledu. Napríklad túto:
Búvaj Dieťa krásne, uložené v jasle.
Búvaj, búvaj pachoľa, milostivé Jezuľa,
budeme Ťa kolísať, abys’ mohol dobre spať.
Ježišku náš milý, aby sa ti snili,
veľmi krásne sny, veľmi krásne sny.
Drozdy a hrdličky, chystajte pesničky,
nech sa Dieťa poteší, na tom našom salaši.
Spev škovránka slávika, k tomu pekná muzika.
My budeme s vami spievať za jasľami
Synu milému, Synu milému.
Hory ticho buďte, Dieťa nezobuďte.
Nech si ono podrieme, na slame a na sene.
Aj vy milé ﬁalky, zaváňajte do diaľky.
Zavejte Mu vône, Pánovi na tróne,
ticho sladučko, ticho sladučko.

Alebo:
Zdravie, šťastie, pokoj svätý vinšujeme vám!
Najprv pánu hospodáru,
potom aj dietkam.
Zďaleka k vám ideme,
novinu vám nesieme,
čo sa stalo, prihodilo
v meste Betléme.
Narodilo sa dieťatko,
posiela nás k vám.
By ste mu koledu dali,
nezabudli vám.
Chlebíček nechce brati,
nakŕmila ho mati,
radšej toliar, lebo dukát
máte poslati!
Pekné sviatky!
Mgr. JARMILA PASTULOVÁ
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Rodinný futbal s grantom na rekonštrukciu
Už v predchádzajúcom čísle obecných
novín sme Vás informovali o zapojení sa
Obce Ostrov do grantového programu
spoločnosti Západoslovenská energetika,
a. s., člen skupiny E.ON – Rodinný futbal
2011. Obec požiadala o grant na projekt
pod názvom: Ostrov – zázemie rodinného
futbalu, v sume 10 000 eur.
V rámci tohto programu obec čiastočne
uspela a získala grant vo výške 4 000,- eur.
Prostriedky grantu a vlastné zdroje obce
boli použité na rekonštrukciu, zateplenie
a energetickú úsporu budovy a miestností na
našom obecnom štadióne. Išlo o postupnú
rekonštrukciu budovy, kde sa nachádzajú
šatne, sprchy a technické miestnosti. Hygienické priestory sme už zrekonštruovali. V tejto fáze sme v rámci daného objektu vybudovali klubovňu rodinného futbalu, ktorá bude
 Rozdávali sa tričká a šiltovky s logom ZSE,
člen skupiny E.ON a Rodinný futbal.

 Ostrovskí hráči sa občerstvujú v novej klubovni.

slúžiť ako zázemie našim hráčom a upravili
i okolité priestory vedúce k tejto klubovni
– vymenili okná, vstupné dvere, zateplili
čelnú časť budovy, ktorá dostala i nový, žltomodrý šat. Výmenou okien a svietidiel, čo
sú podstatné aktivity v rámci tohto projektu,
sme dosiahli aj významné energetické úspory a efektivitu vynaložených prostriedkov.
Celkové obstarávacie náklady na projekt
činili 6484,45 eur.
Súčasťou tohto projektu bolo i usporiadanie
zápasu žiakov medzi TJ Slovan Ostrov a MFK
Vrbové. Zápas skončil víťazstvom domáceho
tímu v pomere 8:4, strelcami boli: Prištic 4,
Pišoja, Gágorík, Svetlík L., Svetlík P. Družstvo
už druhý rok vedie Peter Prištic. Hrajú v ňom
chlapci narodení po 1. januári 1997.
Starostka

Oslavujeme prvé výročie T-clubu
V decembri tohto roku oslavuje občianske združenie T-club Ostrov 1. výročie svojho pôsobenia. Veríme, že jeho vznik prispel
k rozmachu športovania a klub sa ďalej teší
podpore a záujmu čoraz širšej skupiny obyvateľov Ostrova a okolitých obcí.
Za rok pôsobenia sme stihli usporiadať
niekoľko bedmintonových, stolnotenisových,
ﬂorbalových a tenisových turnajov pre deti
i dospelých. V T-clube je možnosť hrať bedminton, tenis, stolný tenis, ﬂorbal, pravidelné
cvičenia pre ženy a detské pohybové aktivity.
V lete vyústili tieto aktivity do niekoľkých turnusov detského tenisového campu.
Do budúcna plánujeme rozšíriť možnosti
klubu na množstvo ďalších športov a zapojiť
viac ľudí. Chceme pokračovať v organizovaní
letných denných táborov zameraných nielen
na šport a pohybové činnosti, ale aj na zábavu a spoločné trávenie voľného času detí.
Náš športový klub s rodinnou atmosférou rád privíta nových športujúcich členov
a záujemcov o skvalitnenie svojho zdravia
a životného štýlu. Zároveň ďakujeme za podporu a priazeň súčasným návštevníkom.
Tešíme sa, že sa náš Ostrov aj za pomoci T-clubu, stane jednou z obcí s najväčším
množstvom športujúcich obyvateľov!
IVETA MARCIOVÁ
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Vydarená sezóna Janovjaka a Mitošinku
Veľmi úspešnú sezónu majú za sebou
slovenskí reprezentanti v cyklistike zdravotne postihnutých, členovia CK Piešťany Vladislav Janovjak a Róbert Mitošinka,
ktorí v tomto roku štartovali na pretekoch
Manželstvo
bezpohára
detí je a sezónu
európskeho
a svetového
zavŕšili účasťou
na
septembrových
majako de bez slnieka.
strovstvách sveta v Dánsku.
Na prvé preteky roku 2011 cestovali V. Janovjak a R. Mitošinka už v apríli. Išlo o prvé
kolo svetového pohára v Sydney a slovenský
tandem obsadil v časovke jednotlivcov ako
aj cestných pretekov s hromadným štartom
zhodne 6. miesto a v Austrálii si pripísal dôleMlados
nie je obdobie
života, hry
žité body
do kvaliﬁkácie
na Paralympijské
2012 v Londýne.
ale stav duše.
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Španielsko
NAŠI JUBILANTI

Druhé kolo svetového pohára sa konalo
v júli v španielskej Segovii. Tandem Janovjak
– Mitošinka mal výborne rozbehnuté preteky s hromadným štartom, keď sa zhruba
v polovici pretekov dostal do úniku spoločne
s pretekármi z Bieloruska, Španielska, Holandska a Francúzska. Skupina si postupne
vytvorila vyše minútový náskok na pelotón
a bolo jasné, že víťaz vzíde práve z nej. Z pätice tandemov v úniku boli Slováci najsilnejší
v kopcoch ako aj v špurte, čo ich favorizovalo
na prvenstvo v týchto pretekoch. V predposlednom kole v cieľovom stúpaní však roztrhli
reťaz a dobre rozbehnuté preteky nedokončili.
V časovke jednotlivcov obsadili 12. miesto.

Kanada
Kanadské mesto Baie-Comeau po minuloročných majstrovstvách sveta hostilo tento
rok v júli ﬁnále svetového pohára v cyklistike
zdravotne postihnutých. Vladislav Janovjak
s pilotom Róbertom Mitošinkom predviedli
v časovke jednotlivcov mimoriadne kvalitný
výkon a skončili na výbornom treťom mieste.
V pretekoch s hromadným štartom skončili na
6. priečke. Tretie miesto našich tandemistov
v časovke bolo zároveň jediným pódiovým

 Mitošinka a Janovjak na pretekoch európskeho pohára v Prahe.
umiestnením Slovákov v pretekoch svetového
pohára 2011. V celkovom hodnotení pretekov
SP pre rok 2011 obsadil tandem Janovjak
– Mitošinka 6. miesto.

Dánsko
Vrcholom tohtoročnej sezóny boli Majstrovstvá sveta zdravotne postihnutých cyklistov
v Dánsku. Súťažilo sa v dňoch 8. – 11. septembra v meste Roskilde, ležiacom asi 40 km
od Kodane. Vladislav Janovjak s Róbertom
Mitošinkom sa najskôr predstavili v časovke
jednotlivcov, kde v silnej konkurencii obsadili
15. miesto. V nedeľu 11. septembra, posledný
súťažný deň, sa postavili na štart cestných
pretekov s hromadným štartom. Mimoriadne
technicky náročný okruh meral 15,6 km a pretekári v skupine B (zrakovo postihnutí) ho ab-

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

S ÚCTOU SPOMÍNAME

 Na majstrovstvách sveta 2011 v Dánsku. Naši chlapci si odtiaľ priniesli striebornú medailu.

solvovali 7-krát. Úvod pretekov bol veľmi nervózny, čo sa podpísalo pod niekoľko pádov.
Zhruba na 40. kilometri sa z pelotónu podarilo
uniknúť trom silným tandemom – Francúzom,
Poliakom a Slovákom. Táto trojica príkladne spolupracovala a postupne si na hlavnú
skupinu vytvorila takmer 2-minútový náskok
a svoj vyše 60-kilometrový únik úspešne doviedla až do cieľa. Rozhodovalo sa teda
v špurte spomínanej trojice. Najviac síl mala
francúzska dvojica Donval – Saccomandi,
druhí skončili Poliaci Kosikowski – Korc a naši
obsadili skvelú bronzovú priečku. Janovjak
s Mitošinkom sa tak dostali na stupeň víťazov
druhý rok po sebe, keď vlani v Kanade skončili na druhom mieste.

Česko
Okrem majstrovstiev sveta a pretekov svetového pohára sa naši cyklisti zúčastňovali
aj na pretekoch európskeho pohára, kde
taktiež celý rok podávali veľmi dobré výkony
a pravidelne sa umiestňovali na stupňoch
víťazov. Posledným tohtoročným podujatím
boli pre dvojicu z CK Piešťany týždeň po MS
preteky európskeho pohára v Prahe. Na pretekárov čakalo 16 náročných okruhov okolo
strahovského štadióna. Už v druhom kole sa
od hlavného poľa odtrhla štvorica tandemov,
v ktorej nechýbali ani Janovjak s Mitošinkom.
Tempo tejto štvorice bolo natoľko vysoké, že
pelotón nemohol na likvidáciu úniku ani len
pomyslieť. Tomuto tempu po pár kolách prestali stačiť domáci pretekári Moﬂar – Chyba
a vpredu ostali už len tri tandemy – Poliaci,
Bielorusi a Slováci. V siedmom kole nastúpili Bielorusi, ktorí si postupne na Janovjaka s Mitošinkom a Poliakov Kosikowského
s Korcom vypracovali minútový náskok. Štyri
kolá pred cieľom zaútočili Slováci a poľský
tandem na tento atak nedokázal zareagovať. Tandem Janovjak – Mitošinka famóznou
stíhacou jazdou rýchlo ukrajoval z náskoku
Bielorusov, ktorých napokon v polovici predposledného kola dobehol. Bielorusi s našimi
nedokázali držať tempo, a tak slovenský
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Ostrovský futbal v druhom polroku 2011
Počas jesene sa nám vďaka grantu od
spoločnosti Západoslovenská energetika – člen skupiny E.ON a podpore Obce
Ostrov podarilo zrekonštruovať budovu
TJ, kde bola vymenená väčšia časť okien
a vchodové dvere za plastové, bola zrekonštruovaná zasadačka. Svojpomocne
sme zrekonštruovali chodbu, lavičky, opravili a natreli zábradlia, čím získali priestory
úplne inú tvár.
Tým dokážeme našim športovcom ako aj
návštevníkom z iných miest regiónu poskytnúť nadštandardné priestory pri organizácii
športových podujatí. Čo sa týka samotných
výkonov, darilo sa nám striedavo, hodnotenia
sú po jednotlivých kategóriách.

Muži poslední v tabuľke
Jesennú časť súťaže sme začali oslabení
o dvoch stabilných členov kádra, brankára
Hajdina a Urbana, ktorí sa na poslednú chvíľu
rozhodli pokračovať v kariére vo vyššej súťaži
u susedov. Takisto pre dlhodobé zranenia
nemohli hrať Regina, Rajňák, v úvodnom kole
sa zranil J. Borovský a následne Urbánek, čo
znamenalo, že sme hrali oslabení o 6 členov
základného kádra, čomu zodpovedali aj výsledky. Mužstvo sme priebežne doplnili o M.
Legíňa, ktorý sa vrátil z piešťanského dorastu, J. Lukáča z Piešťan a I. Kubíka z Vrbového, na poste brankára zaskakoval M. Pisca
z Očkova. Útočná fáza bola celkom solídna,
v počte strelených gólov sme na 5. mieste,
obranná fáza je najslabšia zo všetkých tímov
a túto musíme zlepšiť. Káder sa nám ako tak
podarilo stabilizovať asi v polovici súťaže,
no napriek tomu sme nazbierali veľmi málo
bodov, keď pri nedostatočnej kvalite sme
nemali ani kúsoček šťastia a niektoré dobre
rozohrané zápasy sme nedokázali doviesť do
úspešného konca. Vrcholom bol derby zápas
v Šípkovom, kde sme cez polčas vyhrávali
0:3 a nakoniec prehrali 5:3. Výsledkom je
nelichotivé posledné miesto, napriek zlepšenému hernému prejavu v druhej polovici
súťaže. Káder chceme do jari posilniť a hneď
od prvého odvetného kola bojovať a posun
do vyšších miest v tabuľke. Všetko je to ale
závislé od toho, ako sa hráči postavia k zim-

tandem Vladislav Janovjak – Róbert Mitošinka prešiel cieľom na Strahove víťazne
s rukami nad hlavou s vyše 40 sekundovým
náskokom pred druhou dvojicou Chaburka
– Shaptsiaboi z Bieloruska a Poliakmi Kosikowským a Korcom.

Sumár
V celkovom hodnotení svetového pohára
za rok 2011 patrí Janovjakovi s Mitošinkom
výborné 6. miesto, v svetovom rebríčku 2011
sú štvrtí a v hodnotení za celý štvorročný
kvaliﬁkačný cyklus na Paralympijské hry 2012
v Londýne im patrí fantastické 3. miesto.
Všetky tieto výsledky, rovnako ako perfektné
výkony a dosiahnuté umiestnenia v tomto roku len potvrdzujú fakt, že slovenský tandem
Vladislav Janovjak – Róbert Mitošinka dlhodobo patrí do úzkej svetovej špičky a na hrách
v Londýne bude patriť medzi favoritov.
BRANISLAV REŽŇÁK
vedúci slovenského
para-cyklistického družstva

nej príprave, nakoľko s ňou boli v posledných
rokoch problémy.

Dorast spoločne s Trebaticami
Po ročnej prestávke sme opäť prihlásili do súťaže dorastencov, nakoľko ich nebol dostatok,
vytvorili sme spoločné mužstvo s rovesníkmi
z Trebatíc. Aj napriek nedostatočnej tréningovej
morálke si chlapci počínali nad očakávanie
dobre a po jeseni sú na skvelom 2. mieste.
Niektorí z nich už dostali šancu hrať aj za mužov a chopili sa jej veľmi dobre. Všetci dúfame,
že budú pokračovať aj v mužskej kategórii, kde
ich potrebujeme ako soľ. Spoločné mužstvo
hralo počas jesene domáce zápasy u nás, na
jar odohrajú všetky zápasy v Trebaticiach.

Žiaci chcú atakovať 1. priečku
V tejto kategórii máme stabilné družstvo,
ktoré atakuje horné priečky tabuľky. Po drobných zaváhaniach, kedy doma dvakrát prehrali nešťastne o gól a vonku na hodoch
v Šulekove ich poškodil rozhodca, všetky
ostatné dueli vyhrali s vysoko aktívnym skóre
a zimujú na peknej 3. priečke. Chlapci sú ale
nabudení a po kvalitnej príprave chcú atakovať priečku najvyššiu.

Dorast - oblastné majstrovstvá,
skupina B - po 13. kole
1. Siladice
13 12 1 0 73:10
2. Trebatice - Ostrov 13 9 1 3 38:29
3. Drahovce
13 8 0 5 46:17
4. Madunice
13 7 1 5 35:15
5. Trakovice
13 6 4 3 37:23
6. Dolný Lopašov
13 7 0 6 36:21
7. Veľké Orvište
13 5 0 8 20:35
8. Veselé
13 3 2 8 24:64
9. Dvorníky
13 1 2 10 16:66
10. Ratnovce
13 1 1 11 15:60

37
28
24
22
22
21
15
11
5
4

Žiaci - oblastná súťaž, skupina B po 11. kole
1. Sokolovce - Jalšové11 10
2. Bojničky
11 10
3. Ostrov
11 8
4. Pastuchov - H. Trh. 11 7
5. Vrbové
11 6
6. Borovce
11 6
7. Leopoldov
11 4
8. Šulekovo
11 4
9. Prašník
11 4
10. Červeník
11 2
11. Veselé
11 1
12. Dolné Trhovište
11 0

0 1
0 1
0 3
2 2
1 4
1 4
2 5
1 6
1 6
0 9
0 10
0 11

90:14
52:13
58:24
52:21
43:33
23:26
18:25
22:25
16:24
11:40
6:94
5:57

30
30
24
23
19
19
14
13
13
6
3
0

pozvánka

Výsledky v tabuľkách
Oblastná súťaž, sk. B –
dospelí po 15. kole
1. Kľačany
15 12 1 2 56:14
2. Sokolovce
15 10 2 3 41:16
3. Madunice
15 9 5 1 31:16
4. Dvorníky
15 9 4 2 39:13
5. Bojničky
15 7 5 3 33:23
6. Červeník
15 8 1 6 28:22
7. Chtelnica
15 7 3 5 29:19
8. Šípkové
15 6 3 6 28:37
9. Ratnovce
15 6 2 7 22:26
10. Borovce
15 6 1 8 25:29
11. Trakovice
15 5 2 8 28:32
12. Horné Trhovište
15 5 0 10 30:54
13. Nižná
15 3 4 8 24:39
14. Dolné Trhovište
15 3 2 10 19:37
15. Veselé
15 3 2 10 19:45
16. Ostrov
15 2 1 12 32:62

37
32
32
31
26
25
24
21
20
19
17
15
13
11
11
7

TJ Slovan Ostrov po vlaňajšej úspešnej premiére Plesu športovcov plánuje zorganizovať 21. januára 2012 jeho
2. ročník. Detaily sa k vám dostanú onedlho prostredníctvom miestneho rozhlasu a plagátov v obci Ostrov.

do pozornosti!
Telovýchovná jednota Ostrov je opätovne zaregistrovaná pre príjem 2 % z daní, preto vás chceme požiadať o podporu touto cestou. Vopred ďakujeme!
Ing. JURAJ BIELIK

Prečo neboli jesenné akcie?
Z dôvodu nespokojnosti občanov
Ostrova a na základe mnohých otázok,
ktorým sme boli vystavení, považujeme
za povinnosť vysvetliť, prečo sa tento rok
nekonali podujatia Dožinky a Gulášová
párty. Zároveň chceme vysvetliť problematiku zbierky na obecnú studňu.
Počas Vianoc v roku 2010 sme varili
kapustnicu a punč za dobrovoľný príspevok, ktorý mal byť použitý na vybudovanie
obecnej studne. Nakoľko záujem obyvateľov obce bol veľmi malý a potrebnú čiastku
sme nevyzbierali, vybrané peniaze boli
v zapečatenom pohári odovzdané Obci
Ostrov.
Jesenné akcie Dožinky a Gulášová párty
sme neboli schopní a ani ochotní organizovať, z dôvodu nezáujmu sponzorov i Obecného zastupiteľstva v Ostrove. Z týchto

dôvodov sme boli nútení plánované akcie
zrušiť a ochrániť tak vlastné podnikanie pred
ďalšou ﬁnančnou stratou, nakoľko sme už
jednu pocítili počas Ostrovských letných dní
2011.
Touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí
nám pri organizovaní spomínaných podujatí
fandili a zároveň sa ospravedlňujeme tým,
ktorí sa na tieto podujatia tešili tak ako my.
Dúfame, že nám zostanú aspoň pekné
spomienky na predchádzajúce roky a veríme, že nás už nikto nebude presviedčať,
aby sme organizovaním takýchto podujatí
vytvárali sami sebe stratu. Držme sa mota
našej reštaurácie: „Ži a nechaj žiť.“
Konateľka ﬁrmy MI-KO Gastro, s. r. o.
a reštaurácie Sedliacka stodola
+ kolektív zamestnancov
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cyklo holeška tour 2011

Rekordný počet účastníkov
Prvý septembrový deň sa nadšenci cykloturistiky nášho regiónu opäť stretli už na
Manželstvo
bezcyklotrasou
detí je
piatom ročníku
prejazdu
mikroregiónu ako
nad de
Holeškou
–
Cyklo Holeška
bez slnieka.
Tour 2011. Vďaka dobrej propagácii a vynikajúcemu počasiu sa na tomto ročníku
zúčastnil rekordný počet cyklistov.
Všetkých 140 účastníkov privítal na štarte
v obci Ostrov predseda mikroregiónu a starosta Rakovíc Dušan Daloš. O 9.30 h sa celý
pelotón, v ktorom nechýbali ani starostovia
niektorých obcí, vydal na trasu postupne
MladosTrebatice,
nie je obdobie
života,
cez Krakovany,
Borovce,
Rakovice,
Veselé a Dubovany,
kde
v
areáli
obecného
ale stav duše.
úradu starosta obce pripravil pre všetkých
občerstvenie. Po krátkej prestávke sa pokračovalo cez Veľké Kostoľany do Nižnej.
Tu nás privítala pani starostka a pri miestnej
krčme bola ďalšia občerstvovacia prestávka.

NARODILI SA

NAŠI JUBILANTI

 Ranné zhromaždenie účastníkov cyklotrasy pred reštauráciou Sedliacka stodola
v Ostrove.

 Starosta Rakovíc Dušan Daloš pri otváraní Cyklo Holeška Tour 2011.

Po doplnení tekutín sme vyrazili cez Dolný
Lopašov, Lančár, Kočín do Šterús, kde bola
posledná prestávka pri bistre Veronika. Po
krátkom oddychu sme pokračovali na poslednú časť trasy cez Vrbové, Krakovany späť do
Ostrova, kde bol aj cieľ tejto tour. Do cieľa (po
44 km) prišli všetci účastníci a po zhodnotení
celej akcie predsedom mikroregiónu sa mohli
posilniť vynikajúcim gulášom.
Veľké poďakovanie patrí všetkým účastníkom ale i organizátorom, hlavne pani starostke z Ostrova Danke Borovskej.
V mene všetkých starostov ďakujem občanom, ktorí nás na tejto peknej akcii reprezentovali a dúfam že budúci rok sa ich rady
rozšíria o ďalších.
IVAN ŠIŠKA
starosta obce Borovce

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

S ÚCTOU SPOMÍNAME

 Oceňovanie najstarších účastníkov podujatia.

 Do cieľa dorazili všetci poriadne vyhladovaní a smädní. Občerstvenie pripravila Obec Ostrov v spolupráci so Sedliackou stodolou.
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