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Roéník VII.
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OSLAVY 900. VÝROéIA PRVEJ PÍSOMNEJ ZMIENKY O OBCI OSTROV
Oslavy 900. výroêia
6. a 7. júla 2013

Organizátor: Obec Ostrov v spolupráci
s Agentúrou DUNA

Program – 6.7.2013 – SOBOTA
Slávnostná svätá omša v kostole sv. Imricha
Zasadenie pamätnej lipy pred kostolom
11.00 – 12.30 hod.
Slávnostný obed v sále kultúrneho domu
12.40 – 13.45 hod.
OTVORENIE OSLÁV 14.00 – 15.00 hod.
14.00 hod. Otvorenie (privítanie, pár
slov o obci) – konferencier
14.15 hod. Príhovor starostky obce, príhovory hostí
14.45 hod. Krst monografie

príhovor starostky

Musíme byČ pri tom všetci!
Vážení spoluobþania, rodáci!
Tohtoroþné prvé þíslo Ostrovského spravodajcu tematicky venujeme najmä oslavám
900. výroþia prvej písomnej zmienky o obci
Ostrov. Toto krásne životné jubileum, 900
rokov, obec oslávi v dĖoch 6. a 7. júla 2013.
Každý z Vás urþite pozná tie neobyþajné
chvíle, momenty v živote, keć popri bežných
každodenných povinnostiach a starostiach
zrazu príde chvíĐa, kedy sa stretne celá rodina a oslavuje výnimoþnú udalosĢ. Rodinní
príslušníci sa zmobilizujú, rozdelia si úlohy
a pripravujú oslavu. Varia, peþú, upratujú,
pripravujú zoznam hostí... Všetko musí byĢ
perfektné, na niþ sa nesmie zabudnúĢ. Vládne zvláštna atmosféra plná stresu, obáv,
nádejí i oþakávaní, ako to dopadne. Takéto
chvíle sú i dôvodom na pozastavenie, ponorenie do vlastných spomienok, bilancovanie a hodnotenie svojho doterajšieho života.
ZamýšĐame sa nad tým, ako sme žili, þo
dobré a zlé sme urobili a þo nás ešte þaká.
Následne po oslavách tieto rušné a nostalgické chvíle vystrieda pocit radosti, keć si
spomenieme na usmievajúcich sa hostí, prejavy spokojnosti a vćaþnosti. Tešíme sa, že
všetko dobre dopadlo. Samozrejme, v tom
lepšom prípade. Lebo nájdu sa medzi nami
aj takí, ktorí sa niþím nepriþinia, nepomôžu,
ale sú majstrami kritiky a svojím nevhod-

ným správaním každú
peknú chvíĐu dokážu
znepríjemniĢ, pokaziĢ.
Ale takých si všímaĢ
nebudeme.
Aj v našej obci nastane takáto chvíĐa.
Budú sa konaĢ najväþšie oslavy v histórii Ostrova. Budeme
maĢ príležitosĢ ukázaĢ
všetkým, že nezabúdame na minulosĢ. Nezabúdame na Đudí, ktorí pre nás nieþo znamenajú, formujú a ovplyvĖujú náš život. Budeme
maĢ príležitosĢ zamyslieĢ sa nad vzĢahom
k obci, v ktorej žijeme, ktorá pre mnohých je
rodiskom, pre iných miestom, kde pôsobili,
þi miestom, ku ktorému nadobudli vzĢah cez
priateĐov, známych þi príbuzných. Budeme maĢ
možnosĢ zhodnotiĢ všetko prežité, pouþiĢ sa
z minulosti a popremýšĐaĢ nad budúcnosĢou,
aby náš odkaz pre budúce generácie bol rovnako silný. Musíme byĢ pri tom všetci! Lebo len
spoloþnými silami dokážeme robiĢ veci, ktoré
dávajú zmysel. Aj táto vzácna chvíĐa bude dôsledne zaznamenaná a uložená do archívu pre
tých, þo prídu po nás. Obec pozýva vzácnych
hostí, zástupcov štátu, poslancov a zástupcov územnej samosprávy a pripravuje bohatý
program, ktorý v tomto þísle zverejĖujeme.
(Pokraþovanie na 2. strane.)

DH Lieskované
Slnieþko
AYA
Tublatanka
Smola a Hrušky
Bruno Oravec

15.15
17.00
18.15
19.30
21.15
22.45

–
–
–
–
–
–

16.45
18.00
19.15
21.00
22.30
24.00

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

Program – 7.7.2013 – NEDEďA
Futbalový zápas žiakov Ostrov – Krakovany
15.00 – 16.30 hod.
Futbalový zápas mužov Ostrov – V. Orvište
16.30 – 18.15 hod.
DH Buþkovanka

18.15 – 21.15 hod.

Poþas prestávok – Ozefa Omáþkech
z Krakován
DJ Minoxikrásne v novom
21.30 – 24.00
hod.
Všetko
roku,
Sprievodné
– poþas
soboty
dobrých podujatia
ľudí popri
boku.
Veľa šťastia,
veľa zdravia,
DeĖ otvorených
dverí
v Kultúrnom dome Ostrov
nech
sa všetky plány zdaria!
- Výstava fotografií MUDr. Eduarda ýupku
- Otvorenie pamätnej izby, výstava starých fotografií, výstava prác žiakov ZŠ a MŠ Ostrov
- Ostrov vþera a dnes – videoprojekcia
(videoprojekcia aj na veĐkoplošnej obrazovke poþas prestávok jednotlivých
kapiel)
- Predaj spomienkových predmetov a monografie obce, remeslá – obecný stánok
pred kultúrnym domom
- OcÚ -
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vyznanie obci

príhovor starostky

Nové nápady môžu
obec len skrášliČ

Musíme byČ pri tom všetci!

Na svet som
Manželstvo
bez detí je
prišiel v našej
obci
v roku 1942,
cez
ako deþ bez slnieèka.
II. svetovú vojnu.
Pamätám si z nej
to, že u nás bývali
dvaja Nemci, ktorí ma ako malého
mali radi. Hrávali
sme sa spolu, lebo i oni mali doma
nie je obdobie života,
deti, MladosĊ
dávali mi rôzne maškrty, tak
rodiþia. Boli sme
alehovorili
stav duše.
robotnícka rodina, s dvoma deĢmi, takže aj
v chudobe sme sa mali primerane dobre.
Od sestry som bol o osem rokov mladší,
preto mi rodiþia nadĚžali. Školu som zaþal
vo Vysokých Tatrách, kde som sa takmer
rok lieþil. Na izbe oddelenia nás uþila sestriþka, ale po návrate som bol na úrovni
ostatných žiakov. ŠportovaĢ mi lekári zakazovali, ale ja som sa o to viac zapájal
do ostrovských športov – stolného tenisu
a futbalu, ktoré sme vtedy hrali najvyššie
v súĢažiach z dedín PiešĢanského okresu.
Mal som príklad v starších športovcoch,
ktorí hrali krajské súĢaže, a úroveĖ niektorých som nikdy nedosiahol. Cestovali sme
do Trenþína, Trnavy þi Myjavy v obidvoch
športoch. Vysokú úroveĖ v þase mojej mladosti malo aj dedinské divadlo hlavne vo
vianoþnom období, hercom som, žiaĐ, nebol.
(Pokraþovanie na 4. strane.)

NARODILI SA

NAŠI JUBILANTI

(Dokonþenie z 1. strany.)
Milí spoluobþania, prvá písomná správa
o Ostrove je z roku 1113 v Zoborskej listine,
kde Ostrov vystupuje pod názvom Stro. Táto
listina je znaþne poškodená a obsahom sa
viaže k benediktínskemu kláštoru sv. Hypolita na Zobore pri Nitre. Obsahuje súpis
kláštorného majetku, ktorý sa rozprestieral
na území od Trenþína až po Dunaj. V roku 1988 bola Zoborská listina vyhlásená
za národnú kultúrnu pamiatku. Je cenným
zdrojom poznania osídlenia, majetkových pomerov a topogra¿e þasti Slovenska koncom
12. storoþia. Presný vek našej obce nepoznáme, ale už samotná prvá písomná
správa je indíciou, že naša obec je staršia.
Z archeologických výskumov poznáme osídlenie nášho chotára už z obdobia mladšej
a neskorej doby kamennej. Naša obec prešla bohatou históriou, mnohými premenami,
viackrát sa menil jej názov, odchovala mnoho významných, pracovitých, vzácnych Đudí,
ktorí nielen usilovne budovali svoju existenciu, ale žili aj pre blaho obce. Dnes aj my sa

snažíme našu obec zveĐaćovaĢ tak, aby sme
pre ćalšie generácie zanechali lepšie, dôstojnejšie podmienky pre život. Dnes už vieme,
je to overené mnohými skúsenosĢami, že
jediná cesta, ktorá vedie k úspechu, je cesta
spolupráce, spolupatriþnosti, spoloþného záujmu, vzájomnej pomoci a solidarity.
Príprava osláv 900. výroþia bola jednou
z mojich priorít a veĐkou výzvou. K histórii
prechovávam veĐkú úctu, ako i k našim predchodcom i súþasníkom. Preto je potrebné si
pripomenúĢ cestu stároþiami až po súþasnosĢ
v historicky prvej publikácii o obci Ostrov pod
názvom Ostrov 1113 – 2013, ktorá bude pri
tejto príležitosti vydaná. S prípravami sme
zaþali už v minulom roku a verím, že vynaložené úsilie a námaha budú ocenené Vašou
úþasĢou na krste tejto monogra¿e.
Obci Ostrov prajem, aby ju jej obyvatelia
mali v úcte, vážili si ju a chránili. Nie je
niþ hodnotnejšie ako maĢ úprimný vzĢah
k miestu, ktoré je naším domovom.
PhDr. Dana BOROVSKÁ
starostka obce

Zastávky zatraktívnia centrum

spoloêenská kronika
od 13.12.2012 – do 15.6.2013
Akí sme, také budú naše deti.
(Johann Gottfried von Herder)

Narodili sa
Vanesa Žovinová

ŠĊastný
je,Korenaþka
kto zomrie prv,
Filip
Martin Kacz
než sám zaène volaĊ smrĊ, aby ho
vzala...
SmrĢ je istá. Jej
hodina je neistá...
(Latinské príslovie)

Zomreli
S ÚCTOU
SPOMÍNAME

 Práce na výstavbe nových autobusových zastávok.

Mária Zubáková
Jaroslav Ševþík
OĐga Gágoríková
Jozefína Šimová
Timea Valová
Jozef Gono
Žo¿a SotoĖáková
Manželstvo je výzva prírody na súboj.
(Romain Rolland)

Zosobášili sa
Ing. Magdaléna Kunicová
a Lukáš Plaþko
- OcÚ -

Koncom mesiaca máj sme sa pustili
do výstavby dvoch autobusových zastávok. Pôvodne plechové zastávky boli vo
veĐmi zlom stave a dlhé roky pôsobili
veĐmi neatraktívne. Nové zastávky budú
murované so sedlovou strechou a drevenými výplĖami. Celkový dizajn bude
dotvorený tehlovými obkladmi. ýiastoþne
bude upravený i terén v okolí zastávok
novým systémom kamienkových kobercov a osadený pevný mobiliár.
Projekt autobusových zastávok zohĐadĖoval požiadavky obce s dôrazom na vytvorenie klasického dizajnu vhodného do dedinského prostredia. Na úpravu povrchov bude

použitý kamienkový koberec. Ide o viaczložkový systém na báze prírodných materiálov,
ktorého hlavné zložky tvoria živica, tvrdidlo
a kamenivo. Prednosti kamienkového koberca sú v tom, že je mrazuvzdorný, prepúšĢa
vodu, jeho povrch je protišmykový, celistvý
(bez škár). Má jednoduchú údržbu, je farebne stály, odolný voþi poveternostným vplyvom, posypovým soliam, kyselinám…
Centrum obce je srdcom obce. Preto je
naším zámerom vytvoriĢ z neho atraktívne,
sympatické a príĢažlivé miesto, kde sa bude
každý s obdivom prechádzaĢ a s radosĢou
vracaĢ. Aj v podobe takéhoto „darþeka“ si
chceme uctiĢ našu obec pri príležitosti jej
900. výroþia.
PhDr. Dana BOROVSKÁ
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editoriál
éakajú nás oslavy
Ak sa niekto v našej rodine dožíva
významného životného jubilea, hlavne
okrúhleho, zvykneme usporiadaĢ o þosi honosnejšiu oslavu ako zvyþajne.
Výroþie našej obce je tiež sviatkom
jednej veĐkej rodiny. Rodiny, ktorú spája príslušnosĢ k tejto obci – þi už sme
sa tu narodili, alebo sme tu našli svoj
nový domov.

 Srbská návšteva na obecnom úrade. Hostitelia sa presvedþili, že kvalitná slovenská slivovica chutí mužom bez rozdielu národnosti...
Starostka obce Dana Borovská dĖa
7.6.2013 o 17.00 hod. privítala na obecnom
úrade delegáciu zahraniþných Slovákov
z obce Hložany v Srbskej republike.
Na príjemnom posedení a pohostení nechýbala ani tradiþná slivovica, na ktorej si naozaj pochutili. Pri odchode odovzdala starostka hosĢom spomienkové prezenty s logom
obce. Slováci žijúci v Srbsku prišli na Slovensko na odvetný futbalový zápas starých pánov Ostrov – Hložany, ktorý si zahrali v sobotu
8.6.2013. Zápas skonþil výhrou domácich.

V minulom roku ostrovský futbalový klub
starých pánov navštívil þisto slovenskú obec
Hložany, ktorá sa nachádza blízko Nového Sadu. Tam, na Dolnej zemi, si naši predkovia našli
svoj nový domov asi pred 240 rokmi. Návštevu
sprostredkovali ich bývalí krajania, ktorí sa,
naopak, usadili pred niekoĐkými rokmi v našej
obci. Srbskí Slováci majú k Slovensku vrúcny
vzĢah. Hovoria krásnou slovenþinou a z generácie na generáciu odovzdávajú svojim potomkom tradície a zvyky viažuce sa k Slovensku.
Vraj, keby sme tam prišli, ani by sme nespoznali, že sme mimo územia Slovenka. Redakcia

Oslavy rekonštrukcii nebránia
Napriek nároþným prípravám osláv 900.
výroþia obec žije stavebným ruchom. V súvislosti s prípravami osláv totiž obec plní záväzok pokraþovaĢ v rekonštrukcii interiérových
priestorov v budove obecného úradu. Po úprave priestorov zamestnancov obecného úradu

v minulom roku, zaþiatkom roka sa podarilo
obnoviĢ priestory kancelárie starostky obce.
Dnes kancelária pôsobí dôstojne a reprezentaþne, a to bolo naším cieĐom. Ohlasy návštevníkov sú výborné a veĐmi nás to teší. Veru,
nemáme sa za þo hanbiĢ.
Starostka

ýakajú nás oslavy, na ktorých sa nezúþastníme len my, ale verím, že do našej
obce v týchto dĖoch zavítajú aj naši rodáci, významní hostia ale i obyvatelia obcí
þi miest zo širokého okolia. A preto Vás
chcem poprosiĢ, aby každý podĐa svojich
možností prispel k dôstojnému priebehu
týchto osláv. ýi už to bude tým, že si vyþistíme okolie svojich rodinných domov, alebo
sa zapojíme a pomôžeme aj pri úprave
a þistení verejných priestranstiev. A taktiež chcem vyzvaĢ všetkých, ktorí vlastnia
ostrovský kroj, aby si tak, ako bolo zvykom
u našich predkov, uctili túto významnú udalosĢ tým, že si tento krásny kroj obleþú.
ýi už na slávnostnú svätú omšu, alebo aj
na oslavy. Tým budú dôstojne prezentovaĢ
dediþstvo po našich predkoch.
Simona VATRTOVÁ

DeĀ uêiteüov opäČ
so starostkou
Pri príležitosti DĖa uþiteĐov sa každoroþne pedagogickí pracovníci miestnej materskej a základnej školy stretávajú na slávnostnom posedení so starostkou obce D.
Borovskou. Inak to nebolo ani tento rok.
Starostka v príhovore poćakovala uþiteĐom
za ich prácu, v ktorej odovzdávajú poznatky a skúsenosti mladšej generácii s cieĐom
nielen spoznaĢ tento svet, ale urobiĢ ho lepším a dokonalejším. Poukázala na množstvo funkcií, ktoré musí uþiteĐ každý deĖ
vykonávaĢ – uþiteĐ ako manažér a radca,
ako priateĐ, psychológ i sociálny pracovník.
Vyzdvihla tvorivý potenciál uþiteĐskej práce, prameniaci z neustáleho vzdelávania
a sebahodnotenia. Zdôraznila, že DeĖ uþiteĐov by mal byĢ dĖom hrdosti na uþiteĐské
povolanie, príležitosĢou na spoloþenské
uznanie a ocenenie.
Redakcia

Upomienkové
predmety

 Vynovená kancelária starostky.

Obec Ostrov pri príležitosti osláv 900.
výroþia prvej písomnej zmienky o obci pripravila okrem bohatého kultúrneho programu a jeho sprievodných akcií aj rôzne
upomienkové predmety – triþká, šiltovky,
magnetky, šálky, monogra¿u obce, ktoré
Vám budú pripomínaĢ toto významné výroþie. Budete si ich môcĢ zakúpiĢ nielen poþas osláv v stánku pri kultúrnom dome,
ale aj po oslavách na obecnom úrade.
- OcÚ -
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OSLAVY 900. VÝROéIA PRVEJ PÍSOMNEJ ZMIENKY O OBCI – VYZNANIA

Nové nápady môžu obec len skrášliČ
(Dokonþenie z 2. strany.)
Manželstvo
detípôsobiĢ
je v roku
Vo funkcii
starostu sombez
zaþal
1994. Predchádzajúci
starosta
sa
venoval
podako deþ bez slnieèka.
nikaniu, takže už predtým som bol zástupcom
na úväzok, ku koncu až na 6 hodín. Predtým,
za všetkých troch predsedov MNV, som bol
poslancom. Zastupoval som zložku NF Telovýchovnú jednotu, lebo som bol tajomník už
od roku 1964, keć sa vtedajší tajomník presĢahoval do Trenþína. Bol rád, že som sa práve
vrátil zo základnej vojenskej služby.
MladosĊ nie
je obdobie ýeskoslovenživota,
Starostovanie
v rozdelenom
sku bolo Ģažké,alelebo
na
Slovensku
zostalo
stav duše.
málo priemyslu a bola veĐká nezamestnanosĢ,
takmer 26 %. Prvoradou úlohou u nás bolo prestavaĢ zhorený kultúrny dom z roku 1989. Rozsiahly projekt poschodovej budovy vypracoval
arch. Ing. Pernecký a mal sa realizovaĢ so
spoloþnosĢou ZġS Martin. Ale zbrojársky priemysel bol na Slovensku zlikvidovaný, a tým
aj spoloþná výstavba. Do þiastoþnej prevádzky po prestavbe bol kultúrny dom uvedený
na hody v roku 1997, úplne dokonþený však
z ¿nanþných dôvodov nebol nikdy. Obec budovala hlavne z úverových zdrojov PKB, úrok
bol vtedy až 23 %. Jedenkrát MŽP SR za obec
aj zaplatilo 0,5 milióna Sk úveru. V obci okrem
¿rmy Argus a poĐnohospodárskeho družstva
nebola žiadna ¿rma a z toho plynúci príjem,
ako majú napr. obce Trebatice, Madunice þi
Jaslovské Bohunice. Dokázali sme nemožné.
VytvoriĢ podmienky, hlavne vlastnícke, pre
¿rmy Prowin, Autoservis, Pneuservis, cigaretáreĖ sa þiastoþne podarilo, ale bolo treba viac.
Ćalej sme budovali infraštruktúru pre nové
ulice a nové trafostanice, chodníky a nakoniec
kanalizáciu, vćaka MsÚ PiešĢany a TAVOS-u.
O dianie v obci sa stále zaujímam a teším
sa z toho, þo sa vybudovalo. Nepáþia sa mi
vzĢahy v zastupiteĐstve. Prv to nebolo. Za jeden povraz sa síce Ģahá, žiaĐ, z dvoch koncov.

NARODILI SA

NAŠI JUBILANTI

Obec je krajšia o vynovené centrálne budovy
v Ostrove a naposledy aj reštauráciu v Malom
Orvišti. Pomerne dosĢ obþanov ju využíva
na rôzne posedenia, svadby a kary. Nepriali
tomu všetci, pýtali sa, preþo tento objekt obec
od Jednoty kúpila, ale nemohli sme þakaĢ,
až to kúpi niekto iný na úþel protichodný so
záujmom pri výstavbe v akcii Z.
Dôchodkový život som si predstavoval lepší,
veselší. Ale zdravie chýba a s tým to všetko
súvisí. Neraz rozmýšĐam nad tým, že mnohí
hovorili, nech si toho toĐko neberiem na plecia.
Napr. výstavba kabín a telocviþne, þo robila TJ
Ostrov, ma veĐmi poznaþila. Tri futbalové družstvá
a tri stolnotenisové boli v okresných súĢažiach.
Boli sme aj majstri Trnavského okresu st. žiakov,
ale zažil som aj smrĢ pri stolnotenisovom stole,
keć zomrel kapitán, hráþ A-mužstva. Mal som to
oznámiĢ rodine. Z domu odišiel, ale domov už nepríde, pôjde do domu, ale ten sa volá inak... Teraz
by som už tieto tragické okolnosti nezvládol.

 Do prevádzky bol kultúrny dom po prestavbe uvedený v roku 1997.

O Ostrove a jeho obyvateüoch!
V našom dnešnom svete rozprávame
je, kto
prv,rozmýšveĐa o ŠĊastný
hodnotách.
Kećzomrie
nad nimi
Đame, veĐmi vysoko do popredia vystúpi
než sám zaène volaĊ smrĊ, aby ho
hodnota domova.

vzala...

Domov, to je otec, mama. Miesto, kde sme sa
narodili našim rodiþom.
Kde sme spolu vyrastali s našimi súrodencami,
s kamarátmi zo školy,
z hier. Domov je dedinka, obklopená úrodnými
poĐami, ktorými preteká
potok – hádam najstarší
svedok všetkých premien
a þias. Potok, ku ktorému
sme vodili malé húsatká,
napiĢ sa vody z nećalekej
paše, ale, v ktorom sme
aj chytávali rybky. Domov,
to je dnes už stará škola,
v ktorej sme sa uþili písaĢ, þítaĢ, poþítaĢ... Kostol, ktorý v nás vyvolával pocit tajomna a spájal
minulosĢ s prítomnosĢou. S víziou a nádejou
v ústrety budúcnosti.

S ÚCTOU SPOMÍNAME

Uvedomujem si zmeny v spoloþnosti aj v obci, i to, že nie je dosĢ mládeže, mladí nemajú
hrdosĢ, že reprezentujú obec. Je poþítaþové
a internetové storoþie, ktoré nám nielen dáva,
ale aj veĐa berie. Chodím na domáce futbalové zápasy, teším sa z dobrej hry, aj keć hrá
veĐa bývalých dorastencov z PiešĢan. Jedného
sprevádza aj dedo, ktorý bol mojím spoluhráþom, ale najprv protihráþom v mladosti. Mám
radosĢ, keć vidím, ako sa jeho matka teší z gólov, ktoré þasto strieĐa.
Prajem si, aby sa 900. výroþie prvej
písomnej zmienky o našej obci dôstojne
oslávilo. Spojení sme na erbe obce svätými – a inak to nebude. Ćalšie okrúhle výroþie budú oslavovaĢ mladší, nech aj potom
majú radosĢ z rozvoja obce. Nové vedenie,
nové nápady môžu obec len skrášliĢ, a to
chce predsa každý Ostrovþan aj MaloorvišĢan.
Viliam ZUBÁK
exstarosta obce

Domov je to, þo bezo zvyšku nevypoviem,
možno len precítim, keć sa vraciam z ćaleka
a aj po rokoch sa mi chveje hruć, že tu som
doma, sem patrím. Aby som sa nadýchal, napil z þistých dní minulosti, zo spomienok a išiel
ćalej medzi Đudí a aj im
pomáhal pripravovaĢ
skúsenosĢ domova, lásky a spolupatriþnosti, aj
radosĢ zo života.
Na týchto mojich služobných a pastoraþných
potulkách, zavítal som
v roku 1992 aj do Ostrova pri PiešĢanoch, kde
som našiel a stretol aktívnych, oduševnených
a pracovitých Đudí, so
zmyslom pre dobro,
krásno, spravodlivosĢ,
kamarátstvo,
priateĐstvo... Mnohé z toho dodnes pretrvalo.
Najkrajšie chvíle som prežíval, zažíval
v chráme pri svätej omši. ďudskú blízkosĢ,
spolupatriþnosĢ, spoloþné hĐadanie odpovedí

na výzvy, ktoré nám prinášal život, ktoré bývali
niekedy aj veĐmi smutné, boĐavé, ale inokedy
zasa radostné. Ako sme cez toto všetko hĐadali
aj porozumenie, aj vnútornú harmóniu, aj keć
sme si na všetko aj nevedeli odpovedaĢ. Ale
stálo to za to. Posúvalo nás to a formovalo.
Cez to sme rástli do vlastnej podoby.
Zaujímavé pre mĖa bývali v nedeĐu cesty
z Krakovian na ¿liálky, a teda aj do Ostrova.
V týždni som sa vozieval autom poväþšine sám.
V nedeĐu ma vždy niekto odviezol, doviezol z rodiny, ktorá mala omšový úmysel. Jednak sme sa
aj takto bližšie spoznávali, a potom aj debatovávali v aute na rôzne témy. Niekedy vodiþ išiel naschvál pomaly, najmä pri návrate do Krakovian,
aby sme sa þo najdlhšie porozprávali.
Aj toto bývali milé, požehnané chvíle, atmosféra, ktorá sa potom prenášala aj do našich
iných spoloþných stretnutí v rodinách, slávnostiach, þi pri športovaní.
VeĐa by sa dalo písaĢ, rozprávaĢ o jedenástich
rokoch v tomto peknom kraji v okolí PiešĢan.
Milí Ostrovþania, ćakujem Vám, že som
mohol pracovaĢ a žiĢ spolu s Vami a medzi Vami. Chcem Vám pri príležitosti 900.
výroþia prvej zmienky o Vašej obci popriaĢ
pokornú hrdosĢ na Vašu, svoju minulosĢ
a Božie požehnanie pre chvíle prítomné i budúce.
S vćakou a úctou Ján SUCHÁĕ
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Žijú tu múdri a pracovití üudia
V úvode svojho príhovoru Vám veĐmi
úprimne a srdeþne blahoželám, že ste
v týchto dĖoch mohli osláviĢ pre Vašu
obec významné 900. výroþie prvej písomnej zmienky o Ostrove.
V roku 1962 sme sa s manželom a celou
rodinou stali obyvateĐmi Ostrova. Nastúpili
sme totiž na dve voĐné uþiteĐské miesta.
Vtedy bolo podmienkou, aby tieto miesta
obsadil manželský pár. Škola bola v tom
þase päĢtriedna. Poþty žiakov v triedach sa
pohybovali od 20 do 30 detí. Do 6. roþníka
chodili žiaci už do plne organizovanej školy
vo Vrbovom. VybavenosĢ školy zodpovedala
vtedajším pomerom: staré lavice – sedadlo
tvorila doska, na ktorej sedeli dvaja žiaci.
Predná þasĢ lavice bola pevne spojená so
sedacou þasĢou, teda sa nedala prispôsobiĢ proporþným potrebám detí. V každej
lavici bola zabudovaná nádobka na atrament, volala sa kalamár. Písalo sa kovovými
pierkami, ktoré boli nastoknuté na drevené
rúþky. SúþasĢou triedy bol kovový stojan

Spomienka na Ostrov
Zaþínam kresĢanským pozdravom,
Pochválený buć Ježiš Kristus!
Za farára do Krakovian som prišiel v polovici septembra 1982. V tom þase obec
Ostrov, ako aj obec Trebatice, bola ¿liálkou farnosti Krakovany. Spoþiatku, asi
dva týždne, spoloþne so mnou tam býval
aj môj predchodca dekan vdp. František
Bednár. V tejto farnosti som pôsobil desaĢ
rokov. Krakovany mali vtedy aj kaplána. Ja
som tam bol sám a práce pre jedného kĖaza bolo dosĢ, ale bol som mladý, 32-roþný,
a tak sa to dalo zvládnuĢ.
Do Ostrova som chodil v nedeĐu a jeden deĖ v týždni, keć som uþil v škole
náboženstvo. V nedeĐu ma vozil autom už
vtedy starší pán Štefan Vatrt. Kostolníka
robil tiež starší pán, mám ho v pamäti, ale
na meno si neviem spomenúĢ. Spomínam
si na rodinu Janþíkovú a jej deti, Ing. Danku Svetlíkovú, viedla dievþenský spevokol,
mladého kostolníka Janka Kolaroviþa, rodinu Jozefíny Janechovej a na mnohých
ćalších. Do Ostrova som rád chodil aj
na futbalové zápasy.
Po odchode z Krakovian som pochodil
viaceré farnosti. Teraz, už ako dôchodca,
pôsobím nećaleko svojho rodiska (30 km)
v obci ImeĐ, po maćarsky Ímely, okr. Komárno. Táto farnosĢ je maćarsko-slovenská, a tak sa uþím po maćarsky. Kećže
do Ostrova po mojom odchode som chodieval už len zriedkavo, neviem, akými
premenami obec prechádzala a þo všetko
sa v nej zmenilo. Preto sa budem usilovaĢ
na Vašu obecnú oslavu prísĢ a tento významný deĖ prežiĢ spoloþne s Vami! Zostávam s pozdravom a teším sa na stretnutie.
Vladimír DRŠKA, v. r.
ImeĐ, 4.6.2013

na umývadlo, Đudovo zvané „lavór“.
V Ėom si žiaci umývali ruky. K výbave
školy patril tiež veĐký
smaltovaný krþah.
Z neho uþitelia nalievali žiakom vodu
na pitie v þase prestávok na školskom
dvore. Nevyhnutne
museli byĢ v každej
triede veĐké železné kachle. Kúrilo sa
v nich uhlím. UþiteĐ
popri vyuþovaní musel „strážiĢ“ aj oheĖ.
Beda, ak zabudol priložiĢ. Neostávalo niþ
iné, len oheĖ znova
vzkriesiĢ. Toto všetko sa však v krátkom
þase zmenilo. Školu  Ochotníckemu divadelníctvu sa v Ostrove venovali aj deti.
postupne zariadili
novým, moderným nábytkom, ktorý spĎĖal
jatiach, pri o¿ciálnych slávnostiach a podvšetky zdravotné parametre. Zavedený bol
ujatiach miestneho JRD. Detské kultúrne
vodovod a neskôr sa urobilo aj ústredné
vystúpenia – zvyþajne v krojoch – sa tešili
kúrenie. Pri plyno¿kácii obce bola plynoveĐkej pozornosti pri takých príležitostiach,
¿kovaná aj škola. Znamenalo to koniec
ako bolo vítanie do života maliþkých a pri
neĐahkej práce s uhlím, ohĖom, þi vyberaní
zlatých a strieborných svadbách.
a vynášaním popola. To prispelo k zlepšeniu a spríjemneniu školského prostredia.
Milí obþania Ostrova, prežila som s Vami
Škola bola postupne vybavená všetkými
veĐa rokov. Snažila som sa spolu s Vami
vtedy dostupnými, modernými uþebnými
prežívaĢ Vaše radosti, hlavne v spojitosti
pomôckami. Ku koncu môjho pracovného
s Vašimi deĢmi, þi vnúþatkami. Spolucítila
pôsobenia v Ostrove sa podarilo urobiĢ celsom s Vami aj vo Vašich starostiach a bokovú rekonštrukciu budovy školy. Znamenalestiach. Lebo život aj tie prinášal. Ale mali
lo to ćalšie vylepšenie prostredia ako pre
ste fantastických potomkov, s nekoneþne
žiakov, tak aj pre uþiteĐov.
krásnymi, úprimnými a žiariacimi oþkami,
ktoré boli plné oþakávania, þo ich v tej škoOstrov bol vždy známy ochotníckym dile nauþíme. Teším sa, že som im s láskou
vadelníctvom. Pekný kultúrny dom k tomu
mohla aj ja vštepovaĢ základy vzdelanosti,
poskytoval dobré podmienky. Neslúžil iba
rozvíjaĢ to, þo získali v rodinách – lásku
domácim ochotníkom, ale jeho priestory
a úctu k sebe navzájom a k Đućom vôbec.
pravidelne využívalo Krajové divadlo z TrNikdy mi nebolo Đúto, a ani s odstupom þanavy. Predstavenie tohto divadla vo veĐkom
su mi nie je Đúto, že som im venovala neraz
poþte navštevovali aj obyvatelia susedných
aj svoj voĐný þas.
obcí. Ostrovský kultúrny dom hostil v tom
þase veĐa populárnych osobností. K nim
So svojimi žiakmi som sa zvykla lúþiĢ slopatrili Ivan Krajíþek, Zora Kolínska, Oldo
vami, že vždy mi bude dobre pri srdci, keć
Hlaváþek, Božidara Turzonovová, Frantibudem poþuĢ, že sa im darí a že sa majú
šek Krištof Veselý, Maja Velšicová, Ondriš
dobre. A že mi bude spolu s nimi smutno,
Jariabek, bratia Balážovci a ćalší. Úþinkoak im v živote nieþo nevyjde a nepodarí
val tu tiež orchester Gustáva Broma. V þasa. A podobne je to aj v mojom vzĢahu
se svojej veĐkej popularity Ostrov navštívil
k obci Ostrov. VeĐmi sa teším, þo všetko ste
aj Jozef Golonka. Niektoré podujatia boli
v Ostrove dokázali a vždy sa veĐmi potezvlášĢ úspešné, aj keć na tú dobu mimoším, keć sa dozviem, že Ostrov prosperuje
riadne nároþné na ¿nancie.
a vzmáha sa.
Vychýrené bolo aj ostrovské kino. Premietali sa ¿lmy, ktoré lákali – boli tzv.
„trhákmi“. Vstupenky bývali vypredané
do posledného miesta. Predstavenia navštevovali nielen obyvatelia Ostrova, ale
aj zo všetkých okolitých obcí, dokonca aj
z PiešĢan. Menovite dobré a navštevované
boli ¿lmy pre deti a mládež. Všetky premietané ¿lmy boli širokouhlé.
Žiaci ostrovskej školy veĐmi dobre reprezentovali školu a obec na kultúrnych podu-

Ostrov mal vždy významné miesto v tomto
kraji, mal a má svoju úroveĖ, žijú tu múdri
a pracovití Đudia.
Prajem Vám, milí moji, aby ste v tomto
duchu pokraþovali, aby ste mali veĐa
síl ćalej zveĐaćovaĢ Vašu obec a robiĢ
život v Ostrove stále lepším a krajším
– ako pre Vás, tak aj pre ćalšie generácie. Všetkým Vám úprimne želám všetko
najlepšie a všetkých Vás veĐmi srdeþne
pozdravujem
Mária MATULýÍKOVÁ
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Zachovajme dediêstvo
rodiêov

Manželstvo
bezv obci
detí Ostrov
je
Pred 84
rokmi som sa
narodil Jánovi
a
Bernardíne
Antolíkovcom.
Tu
ako deþ bez slnieèka.
som zaþal chodiĢ aj do rímsko-katolíckej Đudovej školy, v ktorej ma uþil pán uþiteĐ Ján
Mitošinka. Po skonþení veþerných kurzov
na strednej škole v PiešĢanoch som zostal
pracovaĢ na poĐnohospodárskom majetku mojich rodiþov. Neskôr, od roku 1957,
som bol zamestnancom JRD v Ostrove.
Na družstve som prešiel snáć všetkými
MladosĊ
nie je obdobie
pracovnými
miestami,
okrem života,
dojenia. Od
r.1982 som pracoval
ako
hlavný kontrolór
ale stav duše.
a túto funkciu som vykonával až do odchodu do dôchodku v r. 1989.
Rád spomínam na obdobie, keć som
býval a pracoval v Ostrove. Hoci niektoré
spomienky sa viažu aj na Ģažké obdobia, napríklad obdobie hospodárskej krízy
v 30. rokoch. Vtedy, v predvojnovom období, sa polia obrábali konskými záprahmi,
nebola žiadna mechanizácia. Jedine rodiny Mitošinková a Borovská mali mláĢaþky.
V Ostrove v jednom dvore žili aj 3-4 viacpoþetné rodiny. Majetnejší gazdovia obrábali
svoje polia so svojimi deĢmi. Rodiny, ktoré
mali malé alebo žiadne pozemky, si chodili
zarábaĢ do Rakúska a Francúzska.
Kedysi, keć som bol malý chlapec,
Ostrov bola jedna ulica, tiahnuca sa od Malého OrvišĢa po potok SpúšĢ. Pamätám si
len na odboþky na Bohatú stranu a Hnilý
kút. V tom þase sa svietilo petrolejkami,
elektri¿kácia bola až na zaþiatku štyridsiatych rokov. Spomínam si, ako obec svojpomocne za úþasti obþanov postavila kultúrny
dom. Od r. 1976 žijem so svojou manželkou
Jožkou v PiešĢanoch. Hoci mám zhoršenú mobilitu, rád sa vraciam do Ostrova
za svojimi súrodencami a blízkymi na cintoríne. Všímam si, ako sa Ostrov premieĖa
na modernú dedinu s krásnymi domami,
predzáhradkami a výsadbami.
Pri príležitosti 900. výroþia prvej písomnej zmienky o obci Ostrov zo srdca prajem
všetkým, aby spoloþnými silami sa snažili
pracovaĢ na zachovaní dediþstva svojich
ŠĊastný
kto zomrie
prv, obec
rodiþov
tak, abyje,
mohli
byĢ na svoju
vždy hrdí.
Ján ANTOLÍK, PiešĢany

NARODILI SA

NAŠI JUBILANTI

než sám zaène volaĊ smrĊ, aby ho
vzala...

S ÚCTOU SPOMÍNAME

Naše kresČanstvo
ýo je slnko vo svete viditeĐnom, to je Boh
vo svete neviditeĐnom. Slnko osvecuje všetko, þo je pred naším zrakom. Boh osvecuje
našu myseĐ. Slnko nám umožĖuje vidieĢ to
najkrajšie z tohto sveta, Boh nám umožĖuje
vidieĢ to najkrajšie z duchovného života –
toho, ktorý nevidíme svojím zrakom.

nepovažovali, vždy sa našlo dosĢ nadšencov,
ktorí chodili a ohlasovali Kristovu radostnú
zvesĢ o Božom kráĐovstve. Snažili sa prichádzaĢ s dobrým slovom aj nezištným skutkom
lásky. Mnohí kĖazi, ktorí už v jazyku našich
predkov uþili tieto pravdy, sú navždy zapísaní
do histórie kresĢanstva nášho národa.

My vieme, že
slnko nie je Boh.
Svetlo je len obraz
NeviditeĐného. Ako
kresĢania veríme,
že tým pravým svetlom je pre nás Ježiš
Kristus, ktorý nás
vykúpil. My aj dnes
poznávame
toto
svetlo len nejasne,
akoby v rozmazanom, slabo vyleštenom zrkadle.
Aj k našim predkom postupne prichádzalo toto svetlo. Prví kresĢania
boli povolaní, aby
spoznávali zvesĢ
o Ježišovi Kristovi. Najskôr to boli  Kostol sv. Imricha v Ostrove na fotografii E. ýupku.
len také nepatrné
lúþe spomedzi rímskych vojakov, ktorí boli
Ako sa tento kresĢanský život prejavoval
na území našich predkov. Vlastne aj medzi
v každodennom živote? Pravdaže, Đudia sa
nimi boli kresĢania. Neskôr to boli iroškótske
obracali na svojho SpasiteĐa – Ježiša Krista.
misie a ćalší, ktorí sa túžili podeliĢ s touto Slávením nedele – dĖa ZmĚtvychvstania Pána.
radostnou zvesĢou. Tým veĐkým ohĖom šíre- Slávením sviatkov: Narodenia Pána, veĐkonia Kristovho Evanjelia bola misia sv. Cyrila
noþných sviatkov, utiekaním sa k Panne Márii
a Metoda. Oni túto radostnú zvesĢ o našej
Bohorodiþke a slávením mariánskych sviatkov.
spáse ohlasovali v jazyku našich predkov.
VeĐké mariánske púte dodnes nevymizli. Toto
Hoci bola ich misia zdanlivo potlaþená, jej
všetko sa prejavovalo aj v každodennom živote.
korene už nikdy nevyhynuli. Boli a sú silné
Hoci Slováci odjakživa patrili k malým a chusnahy toto svetlo akýmkoĐvek spôsobom zadobným národom, srdcom sa voþi sebe aj voþi
tieniĢ, ale už nikdy spomedzi Đudí nevymizlo.
cudzincom správali ako bohatí. Prejavovalo sa
to v spoloþenskom živote. Pomáhali si, keć niePrvé kláštorné školy uþili Đudí nielen písaĢ komu nieþo chýbalo. ďudia si pomáhali pri práci
a þítaĢ, ale spoznávaĢ i pravdy o Bohu a kresna poliach. Keć niekto staval dom, Đudia z okolia
Ģanskej viere. Zakladali nemocnice a uþili Đudí mu pri tom nezištne pomáhali. Pravdaže s otvokresĢanskej láske. Hoci toto uþenie bývalo
reným srdcom prijímali cudzincov. Pocestným
þasto potierané mnohými vojnami, þi menšími
vedeli poskytnúĢ jedlo, þi prístrešok. To, že kreskonÀiktami takých, ktorí Krista za svetlo sveta Ģanský život spomedzi nás nevymizol, vidno aj
na tom, že každý rok podporujeme charitatívne
akcie. Pomáhame Đućom bez domova, hladným
þi Đućom v núdzi po celom svete.

 Bohatá strana – pohĐad na starý kultúrny dom.

BudúcnosĢ obce Ostrov závisí nielen od toho, ako bude materiálne zabezpeþená, þi ako
bude prosperovaĢ. Bude dôležité, na akých
duchovných základoch sa rozhodne budovaĢ
svoju existenciu. Je nevyhnutné, aby všetci
držali spolu. Nikomu by nemalo byĢ Đahostajné,
þo sa okolo neho deje. Všetko sa nedá kúpiĢ.
KresĢanské piliere boli pre každú spoloþnosĢ
istotou. Všetkých vzájomne spájali. Duchovné
hodnoty, na ktoré nám poukazuje Ježiš Kristus,
sú svetlom, ktoré nám svieti jasne a zreteĐne.
Jedine jeho príklad porozumenia, pokoja, obety a lásky všetkých privedie k vzájomnému súžitiu a spokojnejšiemu životu. Takýto život dáva
istotu nielen pre dnešný deĖ. Dôležitý je aj ten
zajtrajší a všetky dni, ktoré chceme prežiĢ bez
strachu a predovšetkým v radosti.
Anton ZOĕ, farár
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Spoloêné ciele utužujú vzČahy
Narodil som sa v obci Ostrov v roku
1939. Žil som tam až do roku 1974, kedy
som sa presĢahoval aj so svojou rodinou
do PiešĢan. Tu žijem doteraz.
V roku 1952 som sa stal þlenom DobrovoĐného hasiþského zboru v obci Ostrov,
kde som neskoršie pracoval vo funkcii tajomníka, a potom aj vo funkcii predsedu
tejto spoloþenskej organizácie. Zastupoval
som ju aj vo vyšších orgánoch, najprv
v okrese PiešĢany a neskoršie v okrese Trnava. Pracoval som aj v Miestnej organizácii ýeskoslovenského zväzu mládeže ako
tajomník. Ale nestal som sa komunistom
– nepovažoval som to za potrebné!
Za moju osobitnú þinnosĢ v obci možno
považovaĢ premietanie ¿lmov v kultúrnom
dome. Najprv s prenosným premietacím
zariadením a po rekonštrukcii a prestavbe
kultúrneho domu s profesionálnym premietacím zariadením!
Poþas þinnosti divadelného ochotníckeho
súboru som prispieval k tejto þinnosti ako
osvetĐovaþ a dekoratér divadelnej scény,
spolu s mojím kamarátom nebohým Štefanom Svetlíkom. Vo svojom voĐnom þase
som sa venoval amatérskemu fotografovaniu. Fotografoval som ostrovských obyvateĐov od najmenších batoliat, cez prvoprijímajúce deti, svadby až po ich posmrtné
fotogra¿e a pohreby.
ZvlášĢ chcem spomenúĢ verejné vystúpenia žiakov ostrovskej školy pri rôznych príležitostiach a oslavách v kultúrnom dome.
Treba vyzdvihnúĢ obrovskú snahu pani uþiteliek pri nacviþovaní vystúpení týchto detí.
Treba spomenúĢ aj krásnu reprezentáciu
našich žien a starých mám, keć pre malých
škôlkarov vyhotovili dvadsaĢ ostrovských
krojov a tieto krojované deti potom reprezentovali obec Ostrov na rôznych kultúrnych
vystúpeniach, ale hlavne na prvomájových
oslavách v PiešĢanoch.
Zvláštnou kapitolou možno nazvaĢ zachytávanie úspechov a þinnosti na Jednotnom
roĐníckom družstve Pokrok Ostrov. Stovky
a stovky fotogra¿í zveþnili momenty zo slávnostných družstevných schôdzí, žatevných
prác, návštev vysokých straníckych a vládnych þiniteĐov na JRD, brigád socialistickej
práce v rastlinnej a živoþíšnej výrobe, zvlášĢ
pri zbere chmeĐu a iných poĐnohospodárskych prácach.
VeĐmi krásna je spomienka na sezónu
zberu chmeĐu – na roky 1970 – 1974, keć
sme sa spolu s mojimi vzácnymi „tetkami“ uþili na þesaþke chmeĐu na JRD þesaĢ
chmeĐ. Spomínam si na moje usilovné tetky, ktoré obsluhovali linku na zber chmeĐu,
na ich zodpovedný prístup k robote a ako mi
ako vedúcemu strojníkovi po ukonþení zberu
uvili prekrásny chmeĐový veniec. Vćaka vám,
moje milé tetky, na to sa nezabúda!
Roky prežité v obci Ostrov môžem považovaĢ za veĐmi úspešné a hlavne aktívne.
Bolo to obdobie, kedy si Ostrovþania vedeli
vlastnými silami vytvoriĢ kus kultúry vo for-

 Pred kostolom. V podrepe: Viktor Šimo. Prvý rad zĐava: Ján Trandžík, Michal Borovský,
ďudovít Vavro, Gašpar Trandžík. Druhý rad zĐava: František Chudý, Ján Vavrinec st.,
Miroslav Katarín, Kornel Brunovský. Tretí rad zĐava: Emil Urbánek (Miþko),Viliam MokráĖ,
Rudolf Bartoš, Emil Madunický, Ervín Blaško.
me ochotníckeho divadla, spoloþenských
zábav, maškarných plesov, už spomínaných
vystúpení detí pri rôznych príležitostiach.
Napríklad málokto vie, že na zábave pri
príležitosti ostrovských hodov úþinkoval
na javisku Kultúrneho domu v Ostrove sám
slávny Gustáv Brom so svojím orchestrom!
(Dnešný kapelník Zajaþek.)
V súvislosti s rozvojom obce treba konštatovaĢ fakt, že sme v tom období boli ochotní
pracovaĢ zadarmo v tzv. akciách Z. Dnes
sa nám mladí Đudia smejú, lebo si nevedia
uvedomiĢ, že práce vykonané pre spoloþný
cieĐ nemali len ¿nanþnú hodnotu, ale i to,
že spoloþná práca utužovala vzĢahy medzi
obþanmi. Mnoho hodín bolo odpracovaných
napr. na rekonštrukcii kultúrneho domu, (roky 1958 – 1961), pri výstavbe kabín na futbalovom štadióne, výstavbe materskej škôlky, nákupného strediska Jednota, výsadbe
okrasných stromov a kríkov, mnohých iných
objektoch, ktoré dodnes slúžia svojmu úþelu. Treba spomenúĢ skutoþnosĢ, že pri výstavbe materskej školy chodili brigádovaĢ aj
obþania, ktorí už mali deti odrastené, a teda
škôlku nepotrebovali. Ale chodili pre svoje
vnúþatá – tak vravievali!
Zo súþasného pohĐadu na rozvoj obce
Ostrov treba hodnotiĢ najmä snahu o zlepšenie podmienok pre život obþanov. Je dobre, keć Đudia prichádzajú bývaĢ na dedinu
a nachádzajú tu lepšie životné podmienky,

ako inde. Treba vidieĢ príliv mladých Đudí,
ktorí tu nachádzajú podmienky pre výstavbu
rodinných domov. Prispieva k tomu aj vybudovanie inžinierskych sietí v obci a budovanie nových bytových jednotiek.
 Aký je môj odkaz obci a jej obyvateĐom pri príležitosti 900. výroþia prvej
písomnej zmienky o obci Ostrov?
- V prvom rade je potrebné, aby aj v budúcnosti mali Ostrovþania šĢastnú ruku pri
výbere a voĐbe svojich zástupcov do obecného zastupiteĐstva. Bez ohĐadu na to, aké
ktorý nosí stranícke triþko. Delenie obþanov
na stranícke skupiny Đudí nespája, ale rozdeĐuje, a tak kladie prekážky na dosiahnutie
spoloþného cieĐa. V takom malom spoloþenstve ako je obec, je táto skutoþnosĢ
obzvlášĢ viditeĐná. V štáte katastrofálna!
- Ćalej želám Ostrovþanom, aby každý
svojím priþinením pomáhal zvolenému
obecnému zastupiteĐstvu v jeho úsilí vytvoriĢ spoluobþanom taký model obce,
aby každý obþan rád v nej býval a rád sa
do nej vracal, ako aj jeho deti.
- Nakoniec by som rád odporuþil Ostrovþanom, aby si sami vytvárali rôzne kultúrne podujatia a rôzne záujmové þinnosti zo
svojich radov tak, ako to robili predošlé
generácie a ako sa k tejto þinnosti vracajú
okolité obce! Urþite sa pre takúto þinnosĢ
v Ostrove talenty nájdu!
Viktor ŠIMO
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Som hrdá, že som Ostrovêanka
Narodila som sa v obci Ostrov 21. februáManželstvo
detí jeHornákovi
ra 1949 mojim
rodiþombez
Jozefovi
a Matilde, ako
rodenej
Leždíkovej,
deþ bez slnieèka.v roĐníckej
rodine. Moji rodiþia hrávali v ochotníckom
divadle rôzne divadelné hry, ktoré režírovala a zároveĖ bola aj šepkárkou pani uþiteĐka
Alžbeta Bubáková, rodená Valková.

NARODILI SA

V jednej divadelnej hre s názvom Podpalaþova dcéra som si zahrala úlohu malého
dievþatka, siroty. Materskú a základnú školu
nievychodila
je obdobiev Ostrove.
života, Mo1. – 5.MladosĊ
roþník som
jím najmilším zážitkom
z
detstva,
na ktorý
ale stav duše.
rada spomínam aj teraz, je, keć som sa so
starým otcom viezla na voze po úvozovej
prašnej ceste na Vinohrady, ktorej brehy boli
posiate materinou dúškou a poĐnými kvetmi.
Vinohrady boli vysadené þerešĖami, hruškami, jabloĖami a inými ovocnými stromami.
Cez letné prázdniny sme sa kúpali v potoku
SpúšĢ, hrávali sme sa rôzne hry. Keć prišla
zima, tak sme sa korþuĐovali na zamrznutom
potoku Dudváh a na zasnežených brehoch
spúšĢali na sánkach. V Ostrove na tie þasy
bol pekný kultúrny dom, kde sa usporadúvali
rôzne kultúrne podujatia. Mali sme kino, kde
sa dvakrát do týždĖa premietali ¿lmy. Divadelné predstavenie hrávalo v Ostrove aj Krajové divadlo z Trnavy. V obci pôsobili rôzne
zložky. Hasiþi organizovali hasiþské preteky
so susednými obcami, futbalisti turnaje, poĐovníci štefanskú zábavu, ýervený kríž, ýSM
a Zväz žien taneþné zábavy a rôzne kultúrne
podujatia a bolo veselo.
V roku 1989 kultúrny dom vyhorel a kultúra
v Ostrove upadla. Nový kultúrny dom zaþali stavaĢ až za starostovania pána Viliama
Zubáka. V tom þase som pracovala aj ja
na Obecnom úrade Ostrov, od roku 1991.
Mám rada Đudí a v ich spoloþnosti sa cítim
dobre, ale práca s Đućmi je niekedy Ģažká
a únavná. Aj keć chcete, nedá sa všetkým vyhovieĢ. Zažila som tu množstvo zážitkov, príjemných, menej príjemných, ale aj smutných.

NAŠI JUBILANTI

Za môjho pôsobenia na úrade sa vymenili
dvaja starostovia, páni Jozef Kabát a Viliam
Zubák. Na úrade som odpracovala 15 rokov.
Bola som veĐmi spokojná, keć sa podarilo vyriešiĢ dôležité záležitosti, uspokojiĢ obþanov,

alebo získaĢ nejaké ¿nanþné prostriedky pre
obec. Vždy ma zaujímal život a rozvoj obce
a sledujem ho aj v súþasnosti. Teší ma, keć
vidím zrekonštruovanú budovu obecného úradu, þi obnovenú zeleĖ, vybudované chodníky,
ale zároveĖ som smutná, až nahnevaná, keć
vidím v parku zlomený stromþek, vytrhnuté
tuje, þi narušené oplotenie. Momentálne som
na starobnom dôchodku. S manželom pomáhame našim trom deĢom a štyrom vnúþatám.
Tri a pol roka som kostolníþkou, starám sa
o chod kostola a kvetinovú výzdobu.
Mojou najobĐúbenejšou zábavou je moja
záhrada a kvetinové záhony v nej. Obþas si
s manželom zájdem na kultúrne podujatia
do PiešĢan. Rada sa bicyklujem po chotári
obce a v mysli sa zaoberám tým, ako sa
obec zmenila, vybudovala a þo som v tej
našej dedine zažila. Nie je toho málo. Već
tu žijem 64 rokov.
Onedlho bude slávnosĢ pri príležitosti
900. výroþia prvej písomnej zmienky o obci
Ostrov. Touto cestou by som chcela poprosiĢ obþanov, aby si obec nesmierne vážili
a všetko, þo je v nej vybudované, chránili,
već je to majetok náš všetkých. Žijeme tu
my, naše deti i vnúþatá. Som hrdá, že som
Ostrovþanka.
S úctou Anna VALKOVÁ

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

Bez poznania,
nie je ani viera

S ÚCTOU SPOMÍNAME

Prvé sväté prijímanie je nádherný
a vzácny deĖ s nezabudnuteĐnou atmosférou. V nedeĐu 12. mája 2013 sa v Kostole svätého Imricha v Ostrove uskutoþnilo prvé sväté prijímanie detí z našej obce.
Margaréta Orviská, Tomáš Janoviak, Jozef
ýapkoviþ a Daniel Brenessel po dlhej a nároþnej príprave prijali prvýkrát Pána Boha
v eucharistickom pokrme. Na záver odovzdal
pán farár deĢom na pamiatku pamätné listiny
a knihu Najvzácnejší dar, ktoré im majú pripomínaĢ, že týmto dĖom sa niþ nekonþí, ale
život s Ježišom sa práve zaþína a bude pokraþovaĢ každý deĖ. Práve kniha im má pomôcĢ prehĎbiĢ vieru. Ak totiž nie sú vedomosti, nie je poznanie a ak nie je poznanie, nie je
ani viera. Úprimná vćaka patrí všetkým, ktorí
akokoĐvek prispeli k príprave a priebehu tejto
slávnosti.
Bc. Ivan GÁBOR

1/2013

OSTROVSKÝ SPRAVODAJCA

9

Historicky prvá monografia o obci
Historicky prvá kniha v našej obci, ktorá zachytáva dejiny obce Ostrov od prvej
písomnej zmienky až po súþasnosĢ. Citujem z príhovoru starostky obce Ostrov
PhDr. Dany Borovskej, ktorý sa nachádza
v úvode tejto knihy: „Snažili sme sa v nej
zdokumentovaĢ všetky dôležité udalosti a osobnosti z celej histórie obce i vystihnúĢ súþasnosĢ. Naším zámerom bolo verne zobraziĢ život našich predkov,
ich zvyky a obyþaje, predstaviĢ þinnosĢ
spolkov a združení, ktoré v obci pôsobili
poþas celého obdobia. Nezabudli sme ani
na spomienky pamätníkov, ktorí pomohli
priblížiĢ život z novodobejších dejín.“
Obsah knihy tvoria nasledujúce kapitoly,
v zátvorke je uvedený autor kapitoly:
Príhovor (Dana Borovská), Poloha a prírodné pomery obce (Marián Klþo, Vladimír
Krupa), Ostrov v praveku a vþasnej dobe dejinnej (Martin Kostelník), Ostrov v stredoveku
(Martin Kostelník), Ostrov v novoveku do roku 1918 (Martin Kostelník), Obec v rokoch
1918 – 1945 (Martin Kostelník), Vývoj obce
od roku 1945 do roku 1989 (Martin Kostelník),
Školstvo do roku 1989 (Martin Kostelník),
Obec od roku 1989 do súþasnosti (Dana
Borovská), Tradiþná kultúra obce Ostrov
(Jarmila Hluchová), Obdobie kolektivizácie
a vznik JRD (Jarmila Hluchová), Ochotnícke
divadlo v obci Ostrov (Jarmila Hluchová),
Premietanie filmov a kino v obci Ostrov (Viktor Šimo), DobrovoĐný hasiþský zbor obce
Ostrov (Viktor Šimo), História poĐovníckeho
združenia (Jozef Mikloviþ), COOP Jednota,
SD (Dana Borovská), Materská škola v Ostrove od roku 1989 do roku 2012 (Janka Ková-

ponuka miesta
HĐadáme
pomocnú kuchárku
Obec Ostrov príjme do zamestnania s nástupom od 26.8.2013 pomocnú kuchárku
do Školskej jedálne v Ostrove.
Minimálne požadované vzdelanie –
nevyžaduje sa.
V prípade uchádzaþky nevyuþenej v príbuznom potravinárskom alebo v zdravotníckom odbore, je povinnosĢou absolvovaĢ preskúšanie o odbornej spôsobilosti
na vykonávanie epidemiologicky závažnej
þinnosti na Regionálnom úrade verejného
zdravotníctva v Trnave, v prípade, že táto
povinnosĢ nie je uznaná vzdelaním v zmysle vyhlášky 585/2008 Z. z.
NáplĖ práce: pomocné práce pri príprave
jedál a nápojov, þistenie zeleniny, obsluha
stravníkov v jedálni poþas výdaja stravy,
sanitácia priestorov kuchyne.
Pracovný þas: 5 hodín denne.
Žiadosti prosíme zasielaĢ, prípadne priniesĢ osobne do 5.7.2013 na adresu: Obec
Ostrov, Ostrov 315, 922 01 Ostrov.
- OcÚ -

þiková), Premeny a modernizácia Základnej školy v Ostrove od roku 1992 (Helena
Svetlíková), Z histórie a súþasnosti obecnej
knižnice (Mária Hrnþárová), TJ Slovan Ostrov
v rokoch 1989 – 2013 (Dana Borovská, Juraj
Bielik, Viliam Zubák), Obþianske združenie
T-club Ostrov (Dana Borovská, Iveta Marciová), Úspešní ostrovskí športovci (Dana Borovská), Argus spol.
s r. o. (Tibor Hulka), PROWIN
s. r. o. (Ján Zenkay), Pamiatky
v obci (Marián Klþo, Vladimír Krupa), Symboly obce (Marián Klþo,
Vladimír Krupa).
Okrem už spomínaných autorov
jednotlivých kapitol sa na príprave
knihy podieĐali poskytnutím cenných
podkladov, informácií a fotogra¿í:
Antónia Borovská, Vladislav Janovjak, Róbert Mitošinka, Katarína Malíková, Tomáš Mišík, PaedDr. Vincencia Bolješiková, JUDr. Jozef
Bolješik, Mgr. Veronika Svetlíková,
PhD., Jarmila Kubranová, Anna Valková, OĐga Labudová, Ing. Jaroslav
Mitošinka, MUDr. Eduard ýupka,
Lukáš Pavlech, Ing. Hana Zubáková, PD Pokrok Ostrov.

môžete preþítaĢ charakteristiku obyvateĐov obce Ostrov, ktorá vyšla v periodiku VlasĢ a Svet
v roku 1896. Z rozprávania Viktora Šimu sa dozviete, preþo sa hovorilo, že „v Ostrove merali
rozum na hrotky“ a tiež o existencii ostrovskej
hymny. Rozsiahli text je dotvorený množstvom
dobových fotogra¿í.
Simona VATRTOVÁ

V knihe nájdete nielen množstvo faktov o histórii vzniku obce,
ale aj veĐa vtipných zaujímavostí
a historiek zo života obyvateĐov
obce. Doþítate sa tu o bohatom
kultúrnom živote v obci, o fungovaní ochotníckeho divadla v obci,
vydávaní ostrovského dvojtýždenníka Ostrovský hlas. Taktiež si

Máj ozdobili školské deti
S mesiacom máj, nazývaným aj mesiacom
lásky, sa v tradiþnej kultúre slovenského Đudu
spájali rôzne pôvabné zvyky s Đúbostným
podtónom. Takzvané „májové stromy“, listnaté alebo ihliþnaté, stavali mládenci slobodným dievþatám ako výraz úcty a prejav
lásky. V súþasnosti sa táto tradícia zachová-

va symbolicky, a to prostredníctvom jedného
spoloþného mája pre celú obec. Tento zvyk
si pripomíname aj u nás. Korunu ihliþnatého
stromu ozdobili farebnými stužkami deti z našej základnej školy. Pri stavaní pomáhala tento rok i Ģažká technika a k oblohe ho zdvihol
Jozef Kunic, ml. s bagrom.
-r-
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Závery z rokovaní obecného zastupiteüstva
 Obecné zastupiteĐstvo v Ostrove dĖa
18. februára 2013
Schválilo:
v rámci schváleného rozpoþtu obce na rok
2013 poskytnutie ¿nanþných prostriedkov
bez detí je
na grant vManželstvo
roku 2013
- Obecnému
futbalovému
klubu – TJ Sloako deþ bez slnieèka.
van Ostrov na projekt Reprezentácia obce vo
futbalových súĢažiach v rámci TTSK (3 tímy)
v sume 5 000,- eur,
- obþianskemu združeniu – T-club Ostrov
na projekt Podpora a rozvoj fyzickej kondície
a celkovo vyrovnaný rozvoj detí predškolského
a školského veku. Pôsobenie na mládež, podpora a podchytenie talentov a ich nasmerovaMladosĊ
nie je obdobie
života,
nie. Efektívne
vyplnenie
voĐného þasu
športom,
zapájanie mládeže
ale
aj
dospelých
ale stav duše. do dlhodobých športových projektov v sume 1 000,- eur,
- v súlade s § 8 ods. 2 zákona þ. 596/2003 Z.
z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov Dohodu o zriadení spoloþného školského
obvodu medzi Obcou Pobedim a Obcou Ostrov,
- vnútorný predpis o postupe a zaraćovaní
prostriedkov zo štátneho rozpoþtu (ŠR), z Európskej únie (EÚ), zo zahraniþia poskytnutých
na konkrétnych úþel, z rozpoþtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca urþí úþel
daru do rozpoþtu obce.
Skonštatovalo, že:
- žiadateĐ Ing. Roman Jánoš, bytom Ostrov
– þasĢ Malé Orvište 58, realizuje na pozemku
parc. þ. 32/7 v jeho vlastníctve stavbu rodinného domu, na ktorú nebolo vydané stavebné
povolenie. Ćalej konštatuje, že súþasĢou tohto
rodinného domu sú i prípojky inžinierskych sietí uložené – NN prípojka, resp. navrhované
do pozemku parc. þ. 14/1, 42/41, 32/6, ktoré sú
vo vlastníctve Obce Ostrov a na ktoré rovnako
nebolo vydané povolenie. Uvedené stavby sa
nachádzajú v lokalite 4c2, ktorá je podĐa Územného plánu Obce Ostrov urþená na výstavbu
objektov bývania. Výstavba v danej lokalite je
však limitovaná vypracovaním urbanistickej štúdie ako podkladu pre majetkové usporiadanie
dotknutých nehnuteĐností a stanovenie regulatív
pre danú lokalitu. S uvedenými podmienkami
bol žiadateĐ oboznámený v rámci územného
konania ešte pred samotnou výstavbou jeho
rodinného domu. Na základe týchto skutoþností Obecné zastupiteĐstvo v Ostrove nesúhlasí
ŠĊastnýriešením
je, kto zomrie
s navrhovaným
– Obec prv,
Ostrov ako
vlastník predmetných pozemkov nesúhlasí s ich
než sám zaène volaĊ smrĊ, aby ho
využitím na požadovaný úþel – uloženia inžiniervzala...
skych sietí + možnosti
prístupu k nehnuteĐnosti.

NARODILI SA

NAŠI JUBILANTI

 Obecné zastupiteĐstvo v Ostrove dĖa
8. apríla 2013
Schválilo:
- zmenu rozpoþtu vrátane programov a podprogramov rozpoþtovým opatrením þ. 2/2013
v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b) zákona
þ. 583/2004 Z. z. o rozpoþtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov,
- udelenie súhlasu k územnému konaniu
na stavbu rodinného domu a k vybudovaniu
miestnej komunikácie za presne stanovených
podmienok pre žiadateĐa Pavla Vatrta, bytom 6.
apríla 362/28, Vrbové (súhlas k územnému konaniu a k vybudovaniu miestnej komunikácie,
resp. predĎženie komunikácie – Malinovej ulice
v šírke cca 3 m a dĎžke cca 50 m, na obecnej
parcele þ. 280/1 v k. ú. Malé Orvište za úþelom
zriadenia prístupovej komunikácie k parcele þ.
275/2, kde plánuje stavbu rodinného domu),

S ÚCTOU SPOMÍNAME

- príspevok na záujmové vzdelávanie v centrách voĐného þasu Ahoj PiešĢany a CVý pri
ZŠ sv. M. Goretti v PiešĢanoch na jedno dieĢa
s trvalým pobytom v obci Ostrov vo výške 60
€/rok na kalendárny rok 2013, a to formou
mesaþných príspevkov poþas obdobia, kedy
bude dieĢa navštevovaĢ záujmový krúžok,
najneskôr do 31. augusta 2013. Príspevok sa
poskytne 9 žiakom CVý pri ZŠ sv. M. Goretti
a 3 žiakom CVý Ahoj, PiešĢany,
- Dohodu o skonþení nájmu bytu a Zmluvy o nájme bytu þ. 485/3/7-2012 zo dĖa
8.10.2012 uzatvorenú medzi prenajímateĐom:
Obec Ostrov, zastúpená PhDr. Danou Borovskou, starostkou obce a nájomcami: Tomáš
Gáll, trvale bytom: Dolný Lopašov 71 a Zuzana
Gállová, rod. Gáborová, trvale bytom: E. F.
Scherera 16, PiešĢany, k dátumu: 30.4.2013,
- Zmluvu o nájme bytu þ. 485/3/7-2013,
uzatvorenú medzi prenajímateĐom: Obec
Ostrov, zastúpená PhDr. Danou Borovskou,
starostkou obce a nájomcom: Ján Valoviþ, bytom PiešĢany, Námestie SNP 1474/1 a Edisa
Redžoviþ, štátny príslušník Srbskej republiky,
trvalý pobyt na päĢ rokov þ. RG9004233,
PiešĢany, Námestie SNP 1474/1. Predmetom
nájmu je 2-izbový byt o celkovej výmere vrátane balkónu 69,05 m2, Blatinská ulica súp. þ.
485, Ostrov, þasĢ Malé Orvište, byt þ. 7, 3 NP,
s úþinnosĢou od 1.5.2013,
- Dodatok þ. 1 k Zmluve o nájme bytu
þ. 485/3/9, ktorým sa ruší s úþinnosĢou
od 1.5.2013 spoloþný nájom bytu – 3-izbový
nájomný byt s príslušenstvom, þíslo bytu 9
na 3 NP bytového domu v Ostrove - þasĢ Malé Orvište, súp. þ. 485 a byt bude ćalej užívaĢ
ako jediná nájomníþka Lucia Janoviaková,
bytom Ostrov, þasĢ Malé Orvište þ. 485,
- podĐa § 4 ods. 2 zákona þ. 253/1994 Z. z.
v znení neskorších predpisov a s úþinnosĢou
od 1.5.2013 plat starostky obce v sume, ktorá
sa rovná zvýšeniu minimálneho platu o 15 %,
t. j. na sumu 1834 €,
Odporuþilo starostke obce:
- písomne vyzvaĢ štatutárneho zástupcu
zhotoviteĐa stavby – K+K Stavebno-obchodná
spoloþnosĢ, s. r. o. PiešĢany, Ing. Daniela Kováþa, aby vykonal práce na dokonþení technickej vybavenosti k nájomným bytom dohodnuté v Zmluve o dielo þ. 1 zo dĖa 20.1.2010,
- písomne požiadaĢ ODI Trnava o schválenie zmeny v Pasporte dopravného znaþenia
obce Ostrov, a to posunutie dopravnej znaþky
B 20 - Zákaz vjazdu na ulici Kopce o cca 25 m
pred rodinný dom þ. 330 (na základe žiadosti
spoloþností PelletHEAT, s. r. o. a Agrobolješik, s. r. o., obe so sídlom Ostrov 324 o povolenie na vjazd do zákazu vjazdu),
- zabezpeþiĢ likvidáciu þiernej skládky v spolupráci s PD Pokrok Ostrov a miestnym poĐovníckym združením, ktorá sa nachádza v katastri obce Ostrov pri štátnej ceste smer Ostrov
– Oþkov, na mieste pri soche sv. Trojice.
Uznieslo sa na:
- VZN þ. 1/2013 o urþení výšky dotácie
na prevádzku a mzdy na dieĢa MŠ a školských
zariadení so sídlom na území obce Ostrov.
 Obecné zastupiteĐstvo v Ostrove dĖa
10. júna 2013
Schválilo:
- Závereþný úþet Obce Ostrov a celoroþné hospodárenie Obce Ostrov za rok 2012 bez výhrad,
- Plán kontrolnej þinnosti hlavného kontrolóra Obce Ostrov na 2. polrok 2013 podĐa
predloženého návrhu,

- predajné ceny monogra¿e obce, DVD
a reklamných predmetov vydaných pri príležitosti osláv 900. výroþia prvej písomnej
zmienky o obci Ostrov: triþko s potlaþou 5,€, šiltovka 4,- €, hrnþek 2,50 €, magnetky
1,70 €, monogra¿a obce 11,- €, DVD Obec
Ostrov vþera a dnes 2,- €,
- zmenu rozpoþtu vrátane programov
a podprogramov rozpoþtovým opatrením þ.
5/2013 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2
písm. b zákona þ. 583/2004 Z. z. o rozpoþtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov podĐa predloženého návrhu starostky obce,
- vnútornú normu – Štatút obecnej knižnice
Obce Ostrov,
- v zmysle þl. 5.7 písm. a) Stanov obþianskeho
združenia Podmalokarpatské partnerstvo, o. z.,
ukonþenie þlenstva v tejto organizácii k 31.5.2013,
- v zmysle uznesenia þ. 10/2013 zasadnutia výkonného výboru Mikroregiónu nad
Holeškou, konaného dĖa 24.5.2013 þlenstvo
obce v zastúpení starostkou obce Ostrov v pripravovanom obþianskom združení verejnosúkromného partnerstva s pracovným názvom
Holeška, vstup obce do tohto združenia,
- podĐa § 9a ods. 8 písm. b) zákona
o majetku obce prevod majetku obce – predaj þasti nehnuteĐnosti – pozemku parc. þ.
243/22, zastavané plochy a nádvoria, vo
výmere približne 36 m2, vo vlastníctve obce, nachádzajúcej sa v k. ú. Malé Orvište,
zapísanej SK PiešĢany na LV 200 žiadateĐovi Vojtechovi Dekanovi, bytom Ostrov 80,
po predložení geometrického plánu, ktorým
bude þasĢ pozemku odþlenená a ktorý bude
podkladom pre vypracovanie kúpnej zmluvy
o prevode vlastníckeho práva k nehnuteĐnostiam, za cenu 2,50 €/m2.
Zrušilo:
- VZN þ. 1/2009, ktorým sa vydáva Štatút
obecnej knižnice Obce Ostrov, ktoré bolo
schválené Obecným zastupiteĐstvom obce
Ostrov dĖa 2.2.2009 a nadobudlo úþinnosĢ
dĖom 18.2.2009.
Odporuþilo:
- starostke obce prizvaĢ konateĐa ¿rmy
Burundi, s. r. o. na najbližšie OZ, za úþelom
bližšieho prezentovania zámeru a predstavenie ¿rmy a jej referencií (fy Burundi, s. r.
o., Beskydská 9, Bratislava si podala žiadosĢ
o odkúpenie nehnuteĐnosti – þasti pozemku
parc. þ. 343/9, ostatné plochy, vo vlastníctve
obce, nachádzajúcej v k. ú. Malé Orvište,
zapísanej SK PiešĢany na LV 200, kde má
zámer výstavby bytového domu, za úþelom
odpredaja bytov do osobného vlastníctva),
- obecnému úradu predvolaĢ Jána Kováþa,
bytom Ostrov 295, na najbližšie zasadnutie
OZ, za úþelom vysvetlenia vyznaþenia parkovacích miest bez povolenia obce.
Skonštatovalo, že:
- k žiadosti Jaromíra Bolješika, bytom
Komenského 28, PiešĢany, o odkúpenie nehnuteĐnosti – pozemku parc. þ. 882/47,
zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 71
m2, vo vlastníctve obce, nachádzajúcej v k.
ú. Ostrov, zapísanej SK PiešĢany na LV 524
nebol predložený list vlastníctva, ktorým
by žiadateĐ preukázal vlastníctvo k nehnuteĐnosti, t. j. k stavbe nachádzajúcej sa
na pozemku, ktorý je predmetom prevodu.
Po preukázaní vlastníckeho práva k danej
stavbe sa obecné zastupiteĐstvo žiadosĢou
bude opätovne zaoberaĢ.
- oz -
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Zvonica dostala nový šat
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dokumenty
Správa nezávislého
audítora
Obecnému zastupiteĐstvu
Obce Ostrov o overení úþtovnej
závierky k 31.12.2012

 Zvonica pred rekonštrukciou.
Už v roku 2008 sa zaþala rekonštrukcia
Zvonice v Malom Orvišti. Vymenená bola
strecha a vstupné dvere. V tomto roku,
v mesiaci máj, sme rekonštrukþné práce
ukonþili. Kompletne boli obnovené interiérové i exteriérové priestory zvonice.
V interiéri zvonice bola realizovaná vnútorná rekonštrukcia omietok, vrátane vymaĐovania, uložená nová podlaha, vymenený
drevený strop, ktorý bol znaþne poškodený
a osadené drevené lamelové výplne do otvorov v jej hornej þasti. Zvonku bola vykonaná
kompletná rekonštrukcia omietky a natiahnutá nová fasáda. Zvonica bola odizolovaná
proti vlhkosti a aby sme zabránili poškodeniu
a zneþisteniu v jej spodnej þasti, urobili sme
sokel s tehliþkovým efektom. Nakoniec bol
upravený terén okolo zvonice.
Zvonica dostala nový šat, na ktorý sú obyvatelia Malého OrvišĢa patriþne hrdí. Ako prejav vćaþnosti zaþali okolo zvonice vysádzaĢ

 PohĐad na vynovenú zvonicu zo zadnej
strany.

Zvonica evanjelická a. v.
Pôvodne stála v Malom Orvišti drevená
zvonica vežového typu na polygonálnom
základe pochádzajúca z 18. storoþia. Dnes
na jej mieste, oproti domu þ. p. 9, stojí murovaná zvonica s okrúhlym oknom a vstupom s dverami. Má tri otvorené obdĎžnikové okná ukonþené polkruhom. V drevenej
konštrukcii zvonice sú zavesené dva zvony.
KužeĐová strecha zvonice je pokrytá plechom a ukonþená železným krížom.

 Zo zrekonštruovanej zvonice majú obyvatelia radosĢ.

kríky a kvetinky a prisĐúbili, že sa budú o Ėu
vzorne staraĢ. Som nesmierne hrdá na to, že
medzi nami žijú takýto Đudia! Ćakujem Vám! Aj
Vašou zásluhou sa naša obec môže popýšiĢ
krásou tejto pamiatky.
PhDr. Dana BOROVSKÁ
starostka obce

Uskutoþnil som audit priloženej úþtovnej
závierky Obce Ostrov, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2012, výkaz ziskov
a strát za rok konþiaci k uvedenému dátumu a poznámky, ktoré obsahujú prehĐad
významných úþtovných zásad a úþtovných
metód a ćalšie vysvetĐujúce informácie.
Mojou zodpovednosĢou je vyjadriĢ stanovisko k tejto úþtovnej závierke na základe môjho auditu. Audit som vykonal
v súlade s medzinárodnými audítorskými
štandardmi. PodĐa tých štandardov mám
dodržiavaĢ etické požiadavky, naplánovaĢ
a vykonaĢ audit tak, aby som získal primerané uistenie, že úþtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti. SúþasĢou auditu je uskutoþnenie postupov na získanie
audítorských dôkazov o sumách a údajoch
vykázaných v úþtovnej závierke.
SúþasĢou auditu je aj zhodnotenie rozpoþtového hospodárenia a zadlženosti obce a overenie použitia návratných zdrojov
¿nancovania, vyplývajúceho zo zákona
þ. 583/2004 Z. z. o rozpoþtových pravidlách,
platných v SR pre územnú samosprávy
v znení neskorších predpisov.
Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej
nesprávnosti v úþtovnej závierke, þi už v dôsledku podvodu, alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné
kontroly relevantné na zostavenie úþtovnej
závierky úþtovnej jednotky, ktorá poskytuje
pravdivý a verný obraz, aby mohol navrhnúĢ
audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na úþely vyjadrenia stanoviska
k úþinnosti interných kontrol úþtovnej jednotky. Audit ćalej zahĚĖa vyhodnotenie vhodnosti
použitých úþtovných zásad a úþtovných metód, ako aj primeranosti úþtovných odhadov,
ktoré urobil štatutárny orgán, ako aj zhodnotenie prezentácie úþtovnej závierky ako celku.
Som presvedþený, že audítorské dôkazy, ktoré som získal, poskytujú dostatoþný a vhodný základ pre moje audítorské
stanovisko.
Stanovisko
PodĐa môjho názoru, úþtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach
pravdivý a verný obraz ¿nanþnej situácie Obce Ostrov k 31. decembru 2012 a výsledku jej
hospodárenia za rok konþiaci k uvedenému
dátumu v súlade so zákonom o úþtovníctve.
Správa o ćalších požiadavkách zákonov a predpisov
Na základe overenia rozpoþtového hospodárenia zachyteného v poznámkach úþtovnej závierky konštatujem, že som nezistil
vo všetkých významných súvislostiach skutoþnosti, ktoré by spochybĖovali vykázané výsledky rozpoþtového hospodárenia.
Stav vykázaného dlhu obce a návratných
zdrojov podĐa môjho overenia je zhodný
so stavom vykázaným v úþtovnej závierke.
4. júna 2013
Ing. Jozef ADAMKOVIý
zodpovedný audítor
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Po práci prichádzajú prázdniny...
Školský rok 2012/2013 sa pomaly chýli
k záveru. Žiaci budú maĢ þoskoro za sebou dni, týždne, mesiace povinností, ale
aj drobných radostí. Uþebnice vystrieda
lopta, bezstarostné šantenie s kamarátmi,
Manželstvo
þi dovolenka
s rodinou.bez detí je

ako deþ bez slnieèka.

V konþiacom sa školskom roku navštevovalo školu 26 detí. Výchovno-vzdelávací
proces prešiel zdokonalením modernizácie
prostredníctvom interaktívnych tabúĐ. Žiaci
mali možnosĢ pracovaĢ v školských záujmových krúžkoch Angliþtina hrou, v literárnodramatickom a výtvarnom krúžku. Poþas
druhého polroka žiaci navštevovali taneþMladosĊ
je obdobie
ný krúžok,
ktorýnie
viedla
Marikaživota,
Drahovská.
Žiaci sa zapájali
do
rôznych
ale stav duše. výtvarných,
recitaþných, ale aj vedomostno-zábavných
súĢaží. Vo februári sa konalo pokraþovanie
PriateĐskej pošty, prostredníctvom ktorej si
deti vyznávali priateĐstvá, kreslili kresby, þi
posielali darþeky.
Marec bol tradiþne zameraný na knihu
a prácu s Ėou. Okrem recitaþnej súĢaže
v prednese poézie a prózy Hollého pamätník, prostredníctvom projektového vyuþovania sme pracovali s povesĢou. V máji
sme so žiakmi navštívili Planetárium Hlohovec i Vlastivedné múzeum. V bezpeþnosti
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ŠĊastný je, kto zomrie prv,
než sám zaène volaĊ smrĊ, aby ho
vzala...

 Žiaci vo Vlastivednom múzeu v Hlohovci.

 Beseda s ppor. Zlaticou Janþíkovou o práci polície.
na cestách sa žiaci zdokonalili na Dopravnom ihrisku vo Vrbovom. Prednáškou o práci polície a poznatkoch ako sa vyhýbaĢ ne-

bezpeþenstvu na uliciach, obohatila našich
školákov ppor. Zlatica Janþíková.
MDD sme tento rok oslávili v škole súĢažami a hrami. Jún býva z hĐadiska aktivít organizovaných mimo priestorov
školy najbohatší. Školský výlet zavedie
deti do ruþnej výroby papiera v Prietrži,
navštívia Bradlo, zajazdia si na koĖoch
na Podkylave. Pripravený je aj 2. roþník
zábavného ŠmolkodĖa a dobrodružná noc
v škole. Posledný týždeĖ sa budeme lúþiĢ
so štvrtákmi. SlávnosĢ v miestnom T–klube,
na ktorú vždy pozývame aj rodiþov, bude
venovaná práve im.
Všetkým žiakom a ich rodiþom ćakujeme
za spoluprácu a okamžiky, v ktorých sme
spoznávali zmysluplnosĢ nášho uþiteĐského
povolania. Tiež ćakujeme všetkým, ktorí v školskom roku 2012/2013 akýmkoĐvek spôsobom našu školu podporili – Obci
Ostrov, aktívnym rodiþom z rodiþovského
združenia, niektorým poslancom, ktorí sa
vzdali svojho roþného príjmu a darovali ho
škole i škôlke a mnohým ćalším. Všetkým
želáme príjemne strávené letné dni.
Za pedagógov ZŠ Ostrov
PaedDr. S. CHLAPÍKOVÁ

S ÚCTOU SPOMÍNAME

 Na Dopravnom ihrisku vo Vrbovom.

 Interaktívne tabule sú modernou a veĐmi obĐúbenou pomôckou.
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Osem detí sme nemohli prijaČ

13

detí, prijatých bolo 5 detí. Z dôvodu nízkeho
veku detí, nedosiahli vek 3 roky, a naplnenosti
materskej školy nebolo umiestnených 8 detí.
V mesiaci máj si deti uctili svoje mamiþky
pásmom piesní, básní a rozprávkových scénok v materskej škole aj v kultúrnom dome.
DeĖ detí v materskej škole bol plný športových þinností. Deti si zasúĢažili a ako sladkú
odmenu dostali zmrzlinu od sponzora pána
Petra Bartoša. Ćakujeme!
Do konca školského roka pôjdeme s deĢmi aj rodiþmi na spoloþný výlet na Farmu
Podkylava. Tradiþná rozlúþka s predškolákmi nás þaká v posledný týždeĖ školského
roka 2012/2013.
Poćakovanie od detí patrí aj pánovi Jánovi
Kolaroviþovi za bezplatné vyhotovenie stolíka
pod poþítaþ!
Janka KOVÁýIKOVÁ
riaditeĐka Materskej školy Ostrov

Fašiangové obdobie bolo veselé aj pre
naše deti. Najskôr sa vyšantili na spoloþnom karnevale aj s deĢmi základnej školy
v kultúrnom dome a neskôr, ako ukonþenie tohto veselého obdobia, sme si s deĢmi nacviþili Đudové pásmo piesní a básní
Pod šable. Sprievodom cez dedinu a vystúpením pred kostolom deti verejnosti
predviedli pochovávanie basy ako symbol
ukonþenia fašiangového obdobia na dedine a zaþiatok pôstneho obdobia.
V mesiaci marec sa uskutoþnil zápis detí
do materskej školy. Prihlášku podali rodiþia 13

Studené februárové poþasie neodradilo
zvieratká, princezniþky, víly, þi iné rozprávkové bytosti od toho, aby sa zišli v kultúrnom
dome pre spoloþnú zábavu na tradiþnom detskom karnevale. Nielen hudba, tanec, spev
priniesol radosĢ malým i veĐkým. Veselú nála-

Ožil svet rozprávky
du doplnilo Divadlo na kolesách predstavením
plným hudby a smiechu. MaĐovanie na tvár, þi
výhry v tombole celý karneval dotvorili na prí-

jemne strávené popoludnie a snáć každý si
odniesol kúsok dobrej nálady a pekných spomienok Vćaka organizátorom – Rodiþovskému združeniu pri MŠ a ZŠ v Ostrove a Obce
Ostrov, mohol opäĢ ožiĢ svet detskej fantázie
a rozprávky.
S. CHLAPÍKOVÁ

Z olympiády
priniesli medaily
V máji sa naša škola opäĢ zapojila
do Olympiády málotriednych škôl Trnavského okresu. Tento rok organizátorom
podujatia bola Základná škola v Dolnom
Lopašove.

 Ostrovskí mladí futbalisti.

Na úvodnom otváracom ceremoniáli sa
zúþastnila aj reprezentantka SR a olympijská medailistka Daniela Barteková. Svojou
prítomnosĢou i slovami povzbudila žiakov
v cieĐavedomosti a vytrvalosti. Hoci úspechy
ostrovských žiakov neboli v takom hojnom
poþte ako po minulé roky, predsa sa môžeme
tešiĢ zo štyroch medailí. Striebornú medailu
si vybojoval v disciplíne beh na 60 m Matej
Šadibol. Zlatú medailu za hod kriketovou
loptiþkou a bronzovú medailu v behu na 60 m
si prevzal Timotej Vatrt a z bronzu sa tešila
Lea Chlapíková za hod kriketovou loptiþkou.
Medailistom gratulujeme a oceĖujeme snahu
aj ostatných našich žiakov, ktorí sa na olympiáde aktívne zúþastnili. S. CHLAPÍKOVÁ
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Stoja pri nás v dobrom aj zlom

obecné dokumenty
VýĀatok zo Závereêného úêtu
Obce Ostrov za rok 2012

bez detí je na bežných úþtoch,
ZostatkyManželstvo
finanþných prostriedkov
v pokladni,
výsledok
hospodárenia,
ako deþ bez slnieèka. použitie fondov,
návrh uznesenia
Zostatok
Zostatok
Zostatok
Zostatok

NARODILI SA

na bežných úþtoch
v pokladnici
na úþte ŠJ
na úþte SF

2 103,72 €
2 128,14 €
869,89 €
423,24 €

Spolu

MladosĊ nie je obdobie života,
Zostatok rezervného
ale stavfondu
duše.

95 524,99 €

je k 31.12.2012 vo výške

71 674,44 €.

Výsledok rozpoþtového hospodárenia v zmysle zákona
þ. 583/2004 Z. z. o rozpoþtových pravidlách územnej
samosprávy
Bežné príjmy za rok 2012
420 831,10 €
Bežné výdavky za rok 2012
334 707,40 €

NAŠI JUBILANTI

Prebytok
86 123,70 €
Zníženie o zostatok nevyþerpanej dotácie
na ZŠ
2 176,96 €
Prebytok
Kapitálové príjmy za rok 2012
Kapitálové výdavky za rok 2012

83 946,74 €
210 424,98 €
412 106,09 €

Schodok
Schodok
Výsledok rozpoþtového
hospodárenia schodok

-201 681,11 €
-117 734,37 €
-117 734,37 €

Finanþné operácie za rok 2012
V tom príjmové ¿nanþné operácie
Prevod nevyþerpanej dotácie
na ZŠ z roku 2011
2 324,96
Prevod nevyþerpanej dotácie
na rekonštrukciu OcÚ z roku 2011
10 000,00
Dlhodobý úver (technická vybavenosĢ NB) 110 814,00
Dlhodobý úver (osobné auto Octavia)
7 057,40
Prevod združených prostriedkov
z r. 2010 a 2011
33 002,18
Prevod z prostriedkov RF
15 583,69
Spolu príjmové finanþné operácie
178 782,23
kto zomrie
SplátkaŠĊastný
úveru zoje,
ŠFRB
(nájomnéprv,
byty)
23 395,76
Splátka krátkodobého úveru z Dexia banky 20 532,59
než sám zaène volaĊ smrĊ, aby ho 15 132,00
Splátka dlhodobého úveru
vzala...
Splátka dlhodobého
úveru (osobné auto)
1 987,51
Spolu výdavkové finanþné operácie
Zostatok finanþných operácií
k 31.12.2012

S ÚCTOU SPOMÍNAME

€

 Vystúpenie detí z materskej školy – milá scénka O hlúpom maþiatku.
„Pane, ktorý si na nebi, zachovaj
všetkým deĢom mamy. Nech ako
cesto na chlebík im rastú v teple
pod rukami.“ To je len krátky úryvok z Modlitby za rodiþov od Milana Rúfusa. Krásna modlitba, ktorá
vystihuje význam toho kratuþkého
slova „mama“.
Pri Ėom si asi každý z nás predstaví svoju mamu – milú, láskavú,
trpezlivú, obetavú. Mamu, ktorá nás
priviedla na svet a ktorá stála pri nás
v dobrom aj zlom. A takýmto mamám
patrila aj tohtoroþná druhá májová nedeĐa. V tento deĖ sa dvere Kultúrneho domu v Ostrove otvorili pre všetky

mamiþky, ktoré chceli svoj sviatok
– DeĖ matiek – osláviĢ nielen v kruhu svojej rodiny, ale aj v spoloþnosti
a pri programe, ktorý im pripravili deti
z materskej a základnej školy, spolu s pani uþiteĐkami a Obcou Ostrov.
Úvodom sa prítomným prihovorila starostka obce a po nej nastúpili
na scénu naši škôlkari a školáci. Ich
vystúpenia, ktoré s nimi pani uþiteĐky pripravili, urþite potešili všetkých
prítomných a boli tým najmilším poćakovaním mamiþkám. K peknému
programu obec pripravila i chutné obþerstvenie, a tak kto sa chcel zabaviĢ,
urþite neoĐutoval, že prišiel.
Simona VATRTOVÁ

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

61 047,86 €
117 734,37 €

V priebehu rozpoþtového roka bola þasĢ kapitálových
výdavkov krytá prijatým dlhodobým úverom Prima banky
Slovensko, a. s., na výstavbu technickej vybavenosti
k nájomným bytom, prijatým dlhodobým úverom na nákup
osobného auta. V priebehu rozpoþtového roka bola þasĢ
bežných výdavkov krytá ¿nanþnými operáciami – nevyþerpanými prostriedkami zo ŠR na ZŠ z roku 2011 a þasĢ
kapitálových výdavkov ¿nanþnými operáciami – nevyþerpané prostriedky zo ŠR na rekonštrukciu OcÚ z roku 2011.
V priebehu rozpoþtového roka bola þasĢ splátky krátkodobého úveru krytá þerpaním rezervného fondu a pre¿nancovaním výstavby NB. Rezervný fond bol v zmysle
schváleného rozpoþtu a rozpoþtových opatrení v priebehu
roka 2012 þerpaný len do výšky schodku rozpoþtového
hospodárenia.
- OcÚ -

 Deti zo základnej školy spoloþne zaspievali sériu Đudových piesní.

Prijali sviatosČ birmovania
SviatosĢ birmovania patrí k iniciaþným sviatostiam. V prvých kresĢanských storoþiach sa krst a birmovanie
slávili spolu. Neskôr sa táto sviatosĢ
osamostatnila a zaþala sa nazývaĢ
pokrstné pomazanie, ktoré zdokonaĐuje krstnú milosĢ. V Kostole svätého

Mikuláša v Krakovanoch sa sviatosĢ
birmovania konala 28.4.2013. Zúþastnilo sa na nej 16 mladých mužov
a žien z našej obce. VysluhovateĐ im
bol generálny vikár trnavskej arcidiecézy Mons. Ján Pavþír.
Bc. Ivan GÁBOR
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Sú to takmer tri roky, þo vzniklo priateĐstvo medzi naším Ostrovom a ostrovom
Madagaskar. Vtedy Ostrovþan ďuboš Antolík priviedol do našej školy svojho kamaráta, cestovateĐa a režiséra Vlada Dudláka,
aby porozprával školákom o významnej
osobnosti regiónu Móricovi BeĖovskom.
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Ostrov sa priatelí s ostrovom

Spolu s nimi prišli ich priatelia z Madagaskaru. Niekde tam sa zaþalo naše „ostrovné“
priateĐstvo. V uplynulom období poslali naši školáci deĢom do školy na Madagaskar
plyšové hraþky, kresby s témou Slovenska
a našej obce. Momentálne zdobia steny ich
skromnej knižnice.
Tento rok v júni opäĢ zavítali do našej
školy návštevníci z ćalekého Madagaskaru,
aby nám odovzdali dar – ruþne maĐované
plátno obsahom vyjadrujúce naše priateĐstvo, dotvorené štátnymi zástavami oboch
krajín. Sme radi, že naši školáci môžu aj
takýmto spôsobom spoznávaĢ krajinu, ktorej
kedysi vládol náš regionálny rodák Móric
BeĖovský.
S. CHLAPÍKOVÁ

Kvalita turnaja MIKRO pomaly upadá

V prvý marcový deĖ tohto roku sa
v telocviþni ZŠ vo VeĐkých KostoĐanoch
stretli vekovo mladší obyvatelia Mikroregiónu nad Holeškou (MNH), žiaci základných škôl, roþníkov 1. – 5., aby si
zašportovali a okrem iného v rámci tradiþného futbalové turnaja – MIKRO 2013
získali nových priateĐov, nadviazali nové
kontakty.

Pre organizátorov 10. roþníka turnaja – starostov obcí MNH bolo veĐmi príjemné vidieĢ,
že i vćaka tejto aktivite sa mnohí súĢažiaci
už vzájomne poznajú. CieĐom tohto turnaja je
však i podchytiĢ talentovaných hráþov. Predseda MNH z tohto pohĐadu skonštatoval, že kvali-

ta turnaja z roka na rok upadá. Deti zaostávajú
v pohybovej kultúre a vôbec v záujme o šport.
Na turnaji sa zúþastnili družstvá z ôsmich
škôl – z Trebatíc, VeĐkých Kostolian, Dolného Lopašova, Rakovíc, Krakovian, Ostrova,
Boroviec a Dubovian. Celým turnajom ako
jediní prešli bez prehry žiaci z Trebatíc, ktorí jednoznaþne dominovali celkovým skóre
31:0. Na druhom mieste skonþili hráþi VeĐkých Kostolian, ktorí prehrali len s Trebaticami
v pomere 0:3. Tretie miesto obsadilo mužstvo
Dolného Lopašova. Najlepším strelcom turnaja bol Adam PiešĢanský (VeĐké KostoĐany)
s 15 gólmi, Denis Minárik a Matúš Valo (obaja
Trebatice) strelili po 14 gólov. Za najlepšieho
brankára turnaja bol vyhlásený Matúš Moravþík (Trebatice). Ostrovské družstvo skonþilo v skupine B. na treĢom mieste.
Poćakovanie za výbornú organizáciu turnaja
patrí i vedeniu Základnej školy vo VeĐkých
KostoĐanoch. Najlepším družstvám a hráþom
odovzdal vecné ceny predseda MNH, starosta
Rakovíc Dušan Daloš. V rámci vyhodnotenia
turnaja vyjadril presvedþenie, že sa v rovnakom termíne stretneme spoloþne i o rok na
XI. roþníku futbalového turnaja žiakov þlenských
obcí MNH, ktorým obce nahrádzajú v minulosti
pravidelné podujatia organizované školskými
správami þi voĐnoþasovými centrami.
-r-

Vedomostný Superkvíz
Tento rok to bola práve naša obec, ktorá
12. apríla privítala mládež z obcí Mikroregiónu nad Holeškou na ćalšom roþníku vedomostno-športovej súĢaže Superkvíz Mikroregiónu nad Holeškou. Žiaci prevažne
vo veku od 10 do 15 rokov odpovedali
na otázky súvisiace s minulosĢou a súþasnosĢou regiónu a zároveĖ sa zapojili
do športových súĢaží. Obec Ostrov reprezentovali Viktória Borovská, Paulína Pastulová a Nina Stoláriková. Hoci naše dievþatá
nezvíĢazili, ćakujeme im za vzornú reprezentáciu našej školy i obce. VíĢazný tím bol
z VeĐkých Kostolian, druhé miesto získali
Krakovany a tretie Dubovany.
Redakcia

 Ostrovský tím na podujatí Mikro 2013. Dolný rad zĐava: Timotej Friþ, Daniel Brenessel, Samuel Viliam Klampár. Horný rad zĐava: Marek Orviský, Tomáš Janovjak, Timotej Vatrt.
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FUTBALOVÁ JAR 2013

ObhájiČ druhé miesto sa nám nepodarí
Zimnú prípravu zaþalo A-mužstvo 6.1.2013
Manželstvo
detíroky.
je Trénina prebiehala
tak ako aj bez
po iné
gové jednotky
sme
absolvovali
ako deþ bez slnieèka. 2 – 3-krát
do týždĖa plus prípravné zápasy. Celú prípravu sme absolvovali v domácich podmienkach, tak ako to býva u nás zvykom.

NARODILI SA

Na trénovanie sme þiastoþne využívali aj
našu telocviþĖu a pri nepriaznivom poþasí telocviþĖu v Pobedime a umelé ihrisko vo VeĐkom
Orvišti. Hlavne poþas zimnej prípravy pociĢuje-

MladosĊ nie je obdobie života,
ale stav tabuĐky
duše.
Priebežné
roþníka 2012/2013

A-mužstvo - oblastná súĢaž, skupina B
Por. Mužstvo
Z V R P Skóre Body
1. Sokolovce
28 24 2 2 105:22 74
2. Dvorníky
28 19 6 3 62:23 63
3. Ostrov
28 17 2 9 63:62 53
4. Ratnovce
28 15 5 8 66:51 50
5. Borovce
28 13 6 9 60:41 45
6. Prašník
28 14 2 12 61:45 44
7. D. Lopašov
27 13 4 10 57:43 43
8. Bojniþky
28 13 4 11 54:45 43
9. Chtelnica
28 11 3 14 49:63 36
10. ýerveník
28 10 5 13 58:53 35
11. Madunice
28 8 7 13 32:49 31
12. Trakovice
28 7 7 14 40:52 28
13. Veselé
27 7 7 13 35:56 28
14. Šípkové
28 5 8 15 36:69 23
15. H. Trhovište
28 4 6 18 54:87 18
16. D. Trhovište
28 4 4 20 28:99 16

NAŠI JUBILANTI

Žiaci - oblastné majstrovstvá, skupina B
Por. Družstvo
Z V R P Skóre Body
1. Krakovany-Trebatice 25 24 1 0 155:10 73
2. Moravany
24 18 3 3 101:30 57
3. Siladice
25 17 3 5 155:41 54
4. Trakovice
25 17 2 6 110:33 53
5. VeĐké KostoĐany 25 13 3 9 77:47 42
6. VeĐké Orv.-Ostrov 25 13 3 9 83:68 42
7. Sokolovce-Jalšové 25 12 4 9 69:54 40
8. Malženice
24 12 1 11 63:38 37
9. Dubovany-Veselé 25 10 3 12 36:71 33
10. Madunice
25 10 2 13 44:66 32
11. Dvorníky
25 5 2 18 27:132 17
12. Dolný
Lopašovje,25kto4 zomrie
2 19 prv,
29:115 14
ŠĊastný
13. Chtelnica
25 2 1 22 26:147 7
sám zaène25volaĊ
ho 6
14.než
Banka
2 0smrĊ,
23 aby
11:134

vzala...

me chýbajúci umelý
trávnik, ktorý majú
skoro v každej obci
a ktorý by nám vedel
skvalitniĢ a zjednodušiĢ prípravu. Dochádzka na tréningy
poþas zimnej prípravy bola solídna ale
urþite tam máme ešte rezervy.
Zaþiatok jarnej
þasti súĢaže bol
netradiþne posunutý až o 4 týždne
z dôvodu nevyhovujúcich
terénov.
Zaþali sme solídne,
na rozhraní apríla
a mája nás postihla  Hospodárska budova TJ po nedávnej rekonštrukcii.
menšia kríza, keć
sme prehrali 4 zápasy po sebe. Mrzí hlavne ale stala sa neoþakávaná udalosĢ – po malidomáca prehra s lídrom zo Sokoloviec, kde
chernej nezhode ohĐadne využitia hlavného
sme najmä prvý polþas boli lepším mužstvom.
ihriska v Krakovanoch na tréningový úþel, funkDôsledkom okolností nasledoval pokles v tacionári Krakovian bez akejkoĐvek konzultácie
buĐke o niekoĐko miest. Následne sme dosiahs nami družstvo dorastencov odhlásili zo súĢali sériu piatich víĢazstiev a remízy. Aktuálne že! Na základe tohto jednostranného a nelopo 28. kole sme na 3. prieþke. ObhájiĢ jesenné
gického kroku v budúcnosti vyluþujeme ćalšiu
druhé miesto sa nám už nepodarí, ale tretie
spoluprácu. V novom roþníku sme predbežne
miesto by mohlo byĢ naše ¿nálne umiestnenie.
dohodnutí na vytvorení spoloþného družstva
Strelcom mužstva je Milan Klasovitý, ktorý má
dorastu so susedmi z VeĐkého OrvišĢa.
na konte aktuálne 23 gólov. Mrzí nás opätovné
nepríjemné zranenie Martina LegiĖa.

Vylúêili sme spoluprácu
s Krakovanmi
Spoloþné družstvo dorastencov s Krakovancami poþas jesene nefungovalo uspokojivo.
Mladý, úzky a neskúsený káder zaslúžene ¿guroval na poslednej prieþke tabuĐky 4. ligy,
severozápad. Chlapci možnosĢ zahraĢ si takúto
súĢaž dostatoþne nevyužili. Úprimne treba povedaĢ, že aj podpora zo strany funkcionárov
oboch strán nebola dostatoþná. Bývalý tréner
nevedel hráþov dostatoþne motivovaĢ, následkom bolo postupné rozpadávanie sa tímu. Situácia sa na chvíĐu zlepšila príchodom trénera
Prištica, ktorý v minulosti pôsobil pri ostrovských
žiakoch. Tento dokázal nanovo daĢ tím dokopy,

Bude problém
poskladaČ družstvo

V kategórii žiakov je takisto nedostatok
chlapcov, preto sme sa dohodli na spoloþnom
žiackom tíme s kolegami z VeĐkého OrvišĢa.
Chlapci podávajú solídne výkony, aktuálne
im v tabuĐke patrí šieste miesto so ziskom 42
bodov. Poþas jari družstvo hralo reciproþne
vo VeĐkom Orvišti. V budúcom roþníku by
sme radi v spolupráci pokraþovali, ale vyzerá
to na veĐký problém, nakoĐko viacero hráþov
v tejto kategórii konþí a budeme maĢ veĐký
problém poskladaĢ mužstvo pre novú sezónu.
Novinky o živote TJ si môžete tiež pozrieĢ
na https://www.facebook.com/tjslovanostrov.
Ing. Juraj BIELIK

S ÚCTOU SPOMÍNAME

 Poþas víkendu od 7. do 9.6.2013 sme mali v Ostrove na návšteve Slovákov z Vojvodiny v Srbsku. V medzinárodnom dueli sme zvíĢazili.
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Dychová hudba Lieskované

Pôsobí v obci Moravské Lieskové ležiacej
pod úpätím vrchu VeĐká Javorina v okrese Nové Mesto nad Váhom. Vznikla v roku
1989, a tak nadviazala na dlhoroþnú tradíciu dychovej hudby v dedine. Od prvého vystúpenia, ktoré mala dychová hudba na jar
1990 v Modrovej, sa muzikanti predstavili aj
v ćalších mestách a dedinách na Slovensku
a v ýechách, ba dokonca aj krajinách západnej Európy. Ich repertoár tvoria Đudové i umelé
piesne so spevom, na tvorbe ktorých sa podieĐajú i þlenovia kapely. Mohli sme ich poþuĢ
aj v rozhlasových þi televíznych reláciách, þi
na rôznych festivaloch a súĢažiach dychových
hudieb. V roku 2000 sa v medzinárodnej súĢaži Zlatá kĜídlovka Hodonín 2000 umiestnili
v striebornom pásme. Vyšla im MC kazeta
Pesniþka pekná Vás pohládza
pohládzaj
a v roku 2001 CD a MC
Javorinka šedivá.

Slnieêko
Skupina vznikla v roku 1983. Práve v tomto roku vzniklo folkové združenie Bahno,
z ktorého sa v nasledujúcom roku vyþlenilo
Slnieþko. Skupina používala paralelne aj
názov Punto a Rybacé hlavy. V ich hudbe sa
mieša rock, folk, punk s world music a texty
Petra Remiša spievajú v trnavskom náreþí.
V súþasnosti hrá Slnieþko v zložení:
Peter Remiš – spev, akustická gitara,
Michal Urban – akordeón, ústna harmonika,
Róbert Gajdošík – bicie,
Ladislav Svitek – gitary, mandolína,
Michal Mišík – basová gitara, heligónka.
ýastými hosĢami sú saxofonisti Marián
Jaslovský a Jozef Králik.
Výstava fotografií MUDr. Eduarda ýupku
bude v sobotu 6.7.2013 jedným zo sprievodných podujatí osláv 900. výroþia Ostrova. ýitateĐom Ostrovského spravodajcu
a potenciálnym návštevníkom výstavy sa
predstavuje sám fotograf.
Narodil som sa 2.8.1960 v PiešĢanoch.
Stredoškolské vzdelanie som ukonþil
na Gymnáziu PiešĢany. Vysokoškolské vzdelanie som získal na LFH UK Praha. Od skonþenia vysokej školy som pracoval v odbore gynekológie a pôrodníctva v nemocnici
v Tepliciach v ýechách, neskôr v nemocnici
v Trnave. Od roku 1997 pracujem v neštátnej gynekologickej ambulancii v PiešĢanoch,
kde som do roku 2006 aj býval.
V tom roku som sa s manželkou presĢahoval do obce Ostrov, kde sme si kúpili malý
rodinný dom.
Postupom þasu sme si ho väþšinou svojpomocne zrekonštruovali do terajšej podoby.
Bývanie a život v Ostrove sú pre nás pokojné. Aj napriek tomu, že bývame na hlavnej
ulici, je tu v porovnaní s mestom ticho a pokoj.
Upokojuje ma veþerné ticho a vôĖa pokosenej
trávy, kvitnúcich stromov a spev vtákov. Tiež
som vćaþný, že všade okolo žijú a bývajú milí
a príjemní Đudia.
V období, poþas ktorého tu žijeme, došlo
k mnohým zmenám, ktoré obec skrášlili.
Páþia sa mi postupne opravené alebo novovybudované chodníky, zrekonštruovaná
budova bývalej škôlky, vybudovanie špor-

Fotografie Eduarda éupku
tovísk pre mladých, v poslednom þase
rekonštrukcia kaplnky v Malom Orvišti
a mnohé iné. Rád sa prechádzam hlavne po starších uliþkách aj s fotoaparátom v ruke a hĐadám zaujímavé objekty
na fotografovanie.
Fotografovanie. Je to okrem iných mojich záĐub asi tá, ktorej sa venujem najdlhšie – približne od 13 rokov. Spoþiatku
som fotil otcovým fotoaparátom. Postupne
som sa prepracoval až k profesionálnemu
aparátu, ktorý mi poskytuje prakticky neobmedzené možnosti pre fotografovanie.
ObĐubujem mnohé motívy od fotogra¿e
prírody, športu, architektúry, až po portrétnu, alebo makrofotogra¿u, taktiež fotogra¿cký experiment je pre mĖa urþitou výzvou.
Na poli fotogra¿e mám za sebou dve
autorské výstavy, popredné umiestnenia na slovenských ale i medzinárodných súĢažiach.
Mojím krédom je však jednoduchá skutoþnosĢ: fotím pre radosĢ. A ak mojou
fotogra¿ou urobím radosĢ aj niekomu
inému, je to povznášajúci pocit...
Pri príležitosti 900. výroþia prvej písomnej zmienky o obci Ostrov by som
si dovolil prezentovaĢ niekoĐko fotogra¿í
z tejto príjemnej a mne už srdcu blízkej
oblasti, taktiež niekoĐko fotogra¿í z mojej
tvorby.
MUDr. Eduard ýUPKA
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Rocková kapela Tublatanka
Manželstvo bez detí je
ako deþ bez slnieèka.

NARODILI SA

Slovenská rocková kapela, ktorú v roku
1982 založili Martin Ćurinda a Juraj ýerný.
Názov skupiny pochádza z knihy Tarzan.
Jeho základom je meno nevlastného Tarzanovho opiþieho otca, zlého opiþiaka menom
Tublat s príponou po vzore vtedajšieho veĐmi
populárneho Đudového orchestra, ktorý sa
volal Moravanka. „ďudový charakter“ skupiny
podþiarkovali aj slovenské Đudové kroje, ktoré kapela používala na svojich vystúpeniach
poþas prvých desiatich rokov. V zaþiatkoch
sa štýlovo prikláĖala k hard rocku.
Pôvodná zostava skupiny bola:
MaĢo Ćurinda – gitara, spev,
Pavol Horváth – basová gitara,
Juraj ýerný – bicie.

MladosĊ nie je obdobie života,
ale stav duše.

NAŠI JUBILANTI

Kapela AYA
Slovenská rocková kapela pochádzajúca zo
Žiliny. Medzi ich najznámejšie piesne patria
Malý princ, Baby kakavové, So mnou, Teším
sa na teba, Lietaj, dýchaj, buć. Skupina AYA
hrala s Tomášom Bezdedom poþas trinástich
koncertov k albumu Obyþajné slová a þlenovia skupiny sa stali producentmi aj jeho druhého albumu Tomáš Bezdeda – Ostrov.
ýlenovia kapely:
Mário Tománek – gitara,
Boris Lettrich – spev,
Michal Bukviš – basová gitara,
Rado Pažej – bicie,
Stano Vandlík – klávesy.
PRIPRAVILA: Mgr. Jarmila PASTULOVÁ

Skupina Smola a hrušky
Slovenská ska-punk-rock-popová hudobná skupina zo Spišskej Novej Vsi, ktorá
vznikla v roku 1997. Názov skupiny je inšpirovaný príslovím Nachytaný na hruškách.
Zakladajúca zostava bola:
Spoko Kramár – spev, gitara,
Ubo Gott – basa,
Števo Ondáš – bicie,

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

Bruno Oravec

Eva Kacejová – saxofón,
Laco Petrek – gitara a spev.
ýlenov skupiny spájajú kanadské žartíky, basketbal, crazy komédie, horory, párty a všadeprítomná recesia. Ich hudba je
ovplyvnená punkom, reggae, alternatívou
a ska. Preslávili sa najmä hitmi Matura, Fajþit treba þi Pridaj si ma.

S ÚCTOU SPOMÍNAME
Multiinštrumentalista, hudobný producent
a spevák, ktorý spolupracoval nielen so zaþínajúcimi spevákmi a skupinami, ale aj so
špiþkou þeskoslovenskej hudobnej scény –
Vašom Patejdlom, Sisou Sklovskou, MaĢom
Ćurindom þi Petrom Nagyom. Po úþinkovaní
v skupinách Babylon, P.S. Fontana Band
a Panama skúša šĢastie ako sólový spevák.
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