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príhovor starostky
Prioritou sú zámery
rozvoja obce
Vážení spoluobþania,
polnoþná silvestrovská
oslava odštartovala zaþiatok roka 2014, ktorý
môžeme nazvaĢ i volebným rokom. V prvej
polovici sme úspešne
zvládli voĐby do Európskeho parlamentu a zvolili
lili sme sii ajj
nového prezidenta Slovenskej republiky.
V druhej polovici roka, 15. novembra
2014, obyvatelia našej obce opäĢ pristúpia k volebným urnám a budú si voliĢ
svojich zástupcov obce – starostu a poslancov obecného zastupiteĐstva.
Pri tejto informácii si plne uvedomujem
neúprosnosĢ a nezadržateĐnosĢ þasu.
Mierna zima zaþiatkom roka síce ušetrila
obci prácu aj ¿nanþné prostriedky, ale naopak,
skorá jarná údržba si vyžiadala plné nasadenie.
VeĐmi dobrým rozhodnutím bolo, že sme v januári prijali na obecný úrad nového prevádzkového pracovníka p. Ladislava Baraniaka, ktorý
v našej obci žije v jednom z nájomných bytov,
a zakúpili novú traktorovú kosaþku Starjet AJ
102 24 HP s príslušenstvom. Rovnako v tomto
roku v spolupráci s Úradom práce, sociálnych
vecí a rodiny v PiešĢanoch som využila možnosĢ zobraĢ dve poberateĐky dávky v hmotnej
núdzi na aktivaþné práce a drobné obecné
služby – od februára pani Danielu Hatalovú
a od mája pani Janku Svetlíkovú.
Vćaka novej zakúpenej technike, našim
zamestnancom a nezamestnaným môžeme
v obci zabezpeþiĢ celoroþnú údržbu – udržiavaĢ verejnú zeleĖ, realizovaĢ nové výsadby,
þistiĢ verejné priestranstvá. Snažíme sa robiĢ
všetko to, þo je v našich silách, ¿nanþných
a personálnych možnostiach. Napriek tomu
niektorí obþania kritizujú, že nezabezpeþujeme
údržbu dostatoþne. Skúsme sa na tento problém pozrieĢ z iného pohĐadu, nie oþami obþana,
ale obce.
(Pokraþovanie na 2. strane.)

Roéník VIII.

Príjemné leto všetkým!

 Výlet do Dinoparku v Bojniciach bol pre deti zážitkom, na ktorý sa len tak nezabúda. ýo mu
predchádzalo a viac o škole, jej výsledkoch i odchode detí na prázdniny þítajte na 10. strane.

Návšteva v srbskej Vojvodine

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

upozornenie
Chcete kandidovaČ?
Termín komunálnych volieb je 15. novembra 2014. Termín na doruþenie kandidátnych listín zapisovateĐovi miestnej
volebnej komisie je najneskôr 55 dní pred
dĖom volieb (§ 16 ods. 2 zák. þ. 346/1990
Zb. o voĐbách do samosprávy obcí v z. n.
p.), þo pripadá na 21.9.2014.
- OcÚ -

Júl 2014

 Delegácia futbalistov pripravená na odchod z Ostrova.
Od 2. do 4. mája 2014 mužstvo starých
pánov reciproþne navštívilo našich krajanov
v srbskej Vojvodine, v dedine Hložany. Aj keć
sme vo futbalovom zápase prehrali 4:2, hostitelia nám pripravili dva nezabudnuteĐné dni
plné priateĐských stretnutí a srdeþnej atmosféry v kruhu našich krajanov, ktorí už vyše

praje Redakčná rada
Ostrovského spravodajcu

250 rokov žijú v súþasnom Srbsku. Napriek
tomu je neuveriteĐné, ako krásne všetci rozprávajú slovensky a koĐko pesniþiek poznajú.
Poþas sobotného veþerného posedenia domáca kapela hrala vyše 5 hodín v kuse slovenské
Đudové pesniþky. Aj takto na diaĐku posielame
do Hložian veĐké ĆAKUJEME! TJ OSTROV
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príhovor starostky

Prioritou sú zámery rozvoja obce
Manželstvo bez detí je
ako deþ bez slnieèka.

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

NAŠI JUBILANTI

 Obnovená výsadba v centre obce.
(Pokraþovanie z 1. strany.)
Môžeme byĢ hrdí na to, že naša obec sa
v porovnaní s okolitými obcami môže pochváliĢ veĐkolepými plochami verejnej zelene.
Na druhej strane, starostlivosĢ o takmer 22
tisíc m2 trávnatých plôch je veĐmi nároþná
a v þase, keć þasto prší a je teplo, nie je vždy
možné všetky plochy udržiavaĢ k spokojnosti
všetkých obþanov. BohužiaĐ, nie je neobvyklé,
že musíme zabezpeþiĢ údržbu aj tých plôch,
o ktoré by sa mali staraĢ samotní obþania. Preto sme obþas nútení využiĢ aj služby „zvonku“.

spoloêenská kronika
od 1.1. do 30.6.2014
Deti potrebujú skôr vzory ako kritiku.
(Joseph Joubert)

Narodili
sa prv,
ŠĊastný
je, kto zomrie
Tomáš Antolík
než sám zaène
volaĊ smrĊ, aby ho
Richard Valo
vzala...
Tomáš
Lauko
zzz

SCieĐom
ÚCTOUživota
SPOMÍNAME
je zomrieĢ.

Výruby, odborné rezy a úpravu drevín musíme
ponechaĢ taktiež osobám na to spôsobilým.
Je až zarážajúce, koĐko smetí, odpadkov
rôzneho druhu, ohorkov od cigariet na chodníkoch, pri zastávkach, kostole, nájomných
bytoch, zberných nádobách, þi kdekoĐvek
v obci musia naši pracovníci denno-denne
odprataĢ. Možno by staþilo, aby sa každý
obþan zamyslel a papierik, obal od potravín,
liehovín, þi ohorok od cigarety vyhodil tam,
kam patrí – do koša. Výhovorka, že niekde
nie je kôš, je hlúpa. Kto chce, kôš nájde a keć

nenájde, nech si odpad za ten þas, kým ho
nájde, odloží do vrecka. To káže slušnosĢ.
A potom možno aj zistíme, že keby naši pracovníci nemuseli upratovaĢ po druhých, vieme
tento þas využiĢ na iné, zmysluplnejšie práce.
Rovnako skracovanie si cesty k zastávke, þi
od zástavky cez trávnik alebo samotnú výsadbu okrasných drevín hovorí samé za seba.
V centre našej obce máme zastávky, ktoré
obdivujú mnohí návštevníci ako i moji kolegovia
– starostovia. Nie jeden z nich prejavil záujem
postaviĢ také isté. Ale domácim až takú radosĢ
pravdepodobne neurobili, respektíve doteraz
niektorí nepochopili, na þo slúžia. Každý by mal
vedieĢ, že zastávka slúži pre tých, þo niekam
cestujú, nie na vysedávanie a „žúrkovanie“
našej mládeže! Autobusové zastávky sú verejným priestranstvom, majetkom obce. Je
povinnosĢou obþanov sa voþi tomuto majetku správaĢ slušne, s ohĐadom na okolie.
Preto by mali vedieĢ, že je zakázané fajþiĢ
v jej priestoroch þi v jej okolí, požívaĢ alkoholické nápoje, odhadzovaĢ odpadky, proste
akýmkoĐvek spôsobom ju znehodnocovaĢ!
Je to v našom spoloþnom záujme, v záujme zabezpeþenia þistoty, verejného poriadku a zdravého životného prostredia.
PokiaĐ s obcou obþania nebudú spolupracovaĢ, nikdy to nezmeníme! Myslím, že o tejto
téme by sa dalo veĐa písaĢ, napríklad aj o þiernych skládkach v našom katastri. Ale po týchto pár riadkoch verím, že mnohí pochopili.
Ešte sa máme þo od našich susedov z Rakúska uþiĢ. Iný kraj, iný mrav. ýaká nás ešte
dlhá cesta kultúrneho vývoja. VzĢah k þistote

náš jubilant
Sviatoþný deĖ.
Na chvíĐu zláskavel þas.
Zastavil sa,
aby nám poprial obzrieĢ sa späĢ,
aby nám dovolil zaspomínaĢ,
aby nám dovolil dotknúĢ sa slnka,
osláviĢ þloveka.

Blahoželáme
Pred 90-timi rokmi, 24.11.1923 sa narodil

Ing. JÁN ZUBÁK, þ. d. 217.

(Anonym)

Zomreli
Eduard Lenický
Ing. Vojtech Jankech
Ján Polþan
Emil Michalec
Mária Mitošinková
Štefánia Gogolová
Margita Stankovská
Emília Michalcová
Matilda Košútová
Ing. HANA ZUBÁKOVÁ,
matrikárka

Stretnutie s jubilantom sa uskutoþnilo
síce trošku neskôr – 4. februára 2014,
ale o to krajšie spomienky si odnášame
po chvíĐach strávených s týmto vzácnym
a múdrym þlovekom.
Svoj život užívajte v pokoji. Nech dni
Vášho zrelého veku sú naplnené vćaþnosĢou nás všetkých. Prajeme Vám život krásny, pokojný a slneþný.
Srdeþne blahoželáme!
Starostka obce, poslanci OZ
a pracovníci OcÚ
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editoriál
Obyêajná radosČ

 Nová multifunkþná traktorová kosaþka.
a k životnému prostrediu odráža vzĢah k sebe
samému. Već tak nás to predsa uþili, þi nie?
Nuž teda, preþo sa takto správame!?

Máme novú kosaêku
Nová traktorová kosaþka Starjet AJ 102 24
HP s príslušenstvom, ktorú sme zakúpili, je
vhodná na kosenie plochy o výmere približne
do 15 000ௗm2 s maximálnym sklonom 15°.
Vćaka výkonnému dvojvalcovému motoru
s veĐkým krútiacim momentom, môže bez
problémov kosiĢ aj vysokú trávu. K výkonnému motoru má aj unikátnu hydrostatickú
prevodovku s automatickou uzávierkou diferenciálu. Vćaka silnému dvojvalcu a uzávierke diferenciálu si skvele rozumie so snehovou frézou a ćalším aktívnym príslušenstvom.
V základnej výbave je stroj vybavený pre
kosenie pravidelne udržiavaných plôch so
zberom pokosenej hmoty do zberného koša.
Nespornou výhodou je možné jej celoroþné
využitie. Od jari do jesene Starjet využijeme
nielen na kosenie trávy. Môžeme prevážaĢ
materiál za pomoci sklopného vozíka, zametaĢ spevnené plochy zametacou kefou, rozmetaĢ hnojivo alebo trávnu zmes. V neposlednom rade je Starjet výborným pomocníkom pri
jesennom zbere lístia. V zime so Starjetom
môžete upratovaĢ sneh pomocou snehovej
radlice, snehovej frézy alebo zametacej kefy
s možnosĢou doplnenia o rozmetadlo soli.

 Odstránenie starej sirény.

Audit úêtovnej závierky
Obecný úrad popri plnení bežných úloh,
vybavovaní agendy, vyplĖovaní štatistík
a výkazov, príprave výberu daní a poplatkov

Verím, že aj vy máte naplánovanú dovolenku, aby ste si oddýchli a naþerpali
nové sily. VedieĢ „vypnúĢ“ a oddýchnuĢ si,
považujem za veĐmi dôležité. Žijeme v dobe, kedy sa negatívna energia na nás valí
zo všetkých strán. Hašterenie politikov, zlé
prognózy ekonómov, nervozita dennodennej všednosti. Nejako sa z našich životov
vytratila obyþajná radosĢ. RadosĢ z toho,
že sme zdraví my i naše rodiny, radosĢ
z priateĐských stretnutí, radosĢ z toho, že
nás má niekto rád. A preto si myslím,
že þas dovoleniek a pekných letných dní
je ako stvorený na to, aby sme sa „zastavili“ a aspoĖ na chvíĐu sa odbremenili
od každodenných starostí. Aby sme si
našli miesto, kde nám bude fajn, strávili
þas s Đućmi, ktorých máme radi a dokázali
precítiĢ „obyþajnú radosĢ“.
Mgr. SIMONA VATRTOVÁ
šéfredaktorka

 Pracovníci obecného úradu vybudovali kanalizaþnú prípojku k budove pre potreby novej
ambulancie a obecného úradu.
a množstve iných povinností sa dôsledne
pripravoval na audit úþtovnej závierky Obce Ostrov. Napriek tomu, že ma v minulosti
niektorí neprajníci obviĖovali z toho, že obec
zadlžujem a iné nezmysly, odkedy som starostkou, výsledky auditu sú pre našu obec
vždy priaznivé a hodnotia našu obec ako samosprávu, ktorá si riadne plní svoje povinnosti vyplývajúce zo zákonov, dobre hospodári
a dokáže napriek záväzkom, ktoré má, si aj
ušetriĢ. Výsledkom minuloroþného hospodárenia obce je prebytok vo výške 32 tis. eur.
V médiách ste mnohí iste postrehli, ako sa
hovorí o potrebe konsolidácie (upevnenia, zosilnenia) verejných ¿nancií a þasto je verejnosti
podsúvané, že konsolidáciu ohrozuje zlé hospodárenie miest a obcí, þím sa vytvára negatívny
obraz samosprávy v oþiach širokej verejnosti.
V tomto prípade na sto percent platí staré známe, „že tisíckrát opakovaná lož sa stáva pravdou“. Som presvedþená o tom, že samospráva
šetrí viac ako štát. Dokazuje to skutoþnosĢ,
že naša obec za predchádzajúce roky ušetrila
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Nová ambulancia
už od septembra
Oznamujeme
vám, že na základe
žiadosti starostky
Manželstvo bez
je Dany
obcedetí
PhDr.
Borovskej,
ako deþ bez slnieèka. ktorá
má záujem o lepší
prístup obþanov
k lekárskym službám, v Ostrove
otvorí ambulanciu
všeobecného lekára MUDr. Stanislav
Paluga. Zdravotnú starostlivosĢ plánuje
poskytovaĢ od septembra 2014. OrdiMladosĊ
nie jetýždenne,
obdobie života,
novaĢ
bude 2-krát
v prípade
väþšieho záujmu
obþanov
ale stav duše.aj þastejšie.

NARODILI SA

MUDr. Stanislav Paluga sa narodil
v PiešĢanoch. Študoval na JLF UK v Martine a poþas praxe zatestoval z internej
medicíny a všeobecného lekárstva. Má
tiež kurz s certi¿kátom rýchlej lekárskej
pomoci a sonogra¿e brucha. Ako lekár
pôsobil 5 rokov v Nemecku. V meste Bad
Frankenhausen získaval skúsenosti na internej klinike. Svoju prax doplnil v Nemocnici A. Wintera v PiešĢanoch na internom,
geriatrickom a dolieþovacom oddelení.
V súþasnosti má ambulanciu všeobecného lekára sídliacu na Ulici E. Belluša 12 v PiešĢanoch, kde od roku 2008
ponúka každodennú starostlivosĢ svojim
pacientov. Okrem iného podáva aj infúznu lieþbu, infúznu lieþbu vitamínom
C, plynové injekcie, ozónoterapiu, lieþbu
rázovými vlnami, laseroterapiu a hilterapiu (lieþbu bolesti). Poskytuje tiež tlakový holter na 24-hodinové meranie tlaku
a EKG vyšetrenia.
Vážení obþania Ostrova, veríme, že
si aj vy nájdete cestu do novej ordinácie
MUDr. Stanislava Palugu, ktorý má veĐký záujem o udržanie a zlepšenie zdravia
každého svojho pacienta.
Asistentka MUDr. S. Palugu

NAŠI JUBILANTI

 Ostrovský tím na turnaji Mikro Cup: Dole ležiaci Daniel Brenessel, stojaci zĐava Matej Šadibol, Samuel Klampár, Tomáš Janovjak, Marek Orviský, na jeho pleciach sediaci Adam
Šadibol, vedĐa Jozef ýapkoviþ.
na bežných výdavkoch 54 tis. eur, ktoré sme
v tomto roku mohli rozpoþtovaĢ na nákup novej
traktorovej kosaþky, dokonþenie technickej vybavenosti na nájomných bytoch a rekonštrukciu
budovy bývalej obecnej knižnice. V rámci tohtoroþného investovania obec zrealizovala stavbu Rozšírenie verejného osvetlenia a rozhlasu
na Malinovej ulici v Malom Orvišti.
Z uvedeného je zrejmé, že sa snažíme
hospodáriĢ zodpovedne a efektívne využívaĢ
¿nanþné prostriedky, ktoré máme k dispozícii, aj napriek ćalším legislatívnym zmenám
v oblasti školstva (zvyšovanie platov pedagogických a nepedagogických pracovníkov),
ako i zavedeniu odvodov pri práci na dohodu.

Kultúrno-spoloêenský život
Tak ako po minulé roky v rámci kultúrno-spoloþenských a športových aktivít, nový rok sme
odštartovali detským karnevalom a plesom
športovcov. Po veĐkonoþných sviatkoch sme
oslávili DeĖ uþiteĐov a tradiþne druhú májovú
nedeĐu DeĖ matiek. V rámci þinnosti Mikrore-

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

S ÚCTOU SPOMÍNAME

 ýierne skládky v katastri obce. Kto toto dokáže?

giónu nad Holeškou sa 7.3.2014 konal futbalový turnaj Mikro Cup 2014 vo VeĐkých KostoĐanoch. Z 10-tich družstiev sa naši chlapci
umiestnili na 6. mieste.
ObĐúbený Super Mikro kvíz sa konal
11.4.2014 v obci Nižná, kde naše dievþence – Nicol Blašková, Veronika Kolaroviþová
a Viktória Borovská boli fantastické a obsadili
prvé miesto! Srdeþne gratulujeme!

V obci bude lekár
Obec je vlastníkom budovy súp. þ. 112.
Je to objekt bývalej pošty, v minulosti tam
sídlila aj požiarna zbrojnica. Kećže predmetná budova neprináša obci žiaden prospech
a roþné výdavky na prevádzku sú vysoké,
obecné zastupiteĐstvo ešte v roku 2013 rozhodlo ponúknuĢ tento objekt na predaj. O jej
kúpu neprejavil nikto záujem, ani komerþný
prenájom nepripadal do úvahy. V myšlienkach som sa zaoberala, þo ćalej, ako ju
správne využiĢ. Ideálne by bolo, keby slúžila
verejnosti, našim obyvateĐom, a tak nebolo
ćaleko od myšlienky osloviĢ lekárov, þi by nemali záujem zriadiĢ v obci ambulanciu. Dnes
sa teším z toho, že sa mi to po dlhšom þase
podarilo. Samozrejme, bez súhlasu obecného zastupiteĐstva by to nebolo možné.
MUDr. Stanislav Paluga po obhliadke ponúknutých priestorov prejavil záujem a následne 12.3.2014 podal na náš obecný úrad žiadosĢ o nájom nebytových priestorov za úþelom vykonávania zdravotnej starostlivosti.
MUDr. Stanislav Paluga je všeobecný lekár
pre dospelých a pôsobí v PiešĢanoch. ŽiadosĢ
zobralo obecné zastupiteĐstvo na vedomie
a následne zámer nájmu schválilo. Pre potreby zriadenia ambulancie všeobecného lekára
budú slúžiĢ priestory, v ktorých sa v súþasnosti
nachádza výdajĖa obedov a donedávna obecná knižnica, ktorá je už presĢahovaná do budovy KSC. Druhú þasĢ budovy bude využívaĢ
obecný úrad na archív a výdajĖu obedov pre
seniorov, ktorá sa tam premiestni.
V súvislosti s týmto nájmom je nutné
priestory pre potreby ambulancie a obecného
úradu upraviĢ podĐa požiadaviek regionálneho
úradu verejného zdravotníctva a taktiež zosúladiĢ právny stav jej využitia na iný úþel. V súþasnosti pracovníci obecného úradu vybudovali kanalizaþnú prípojku a následne sa budú
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 Rozšírenie verejného osvetlenia a rozhlasu na Malinovej ulici v Malom Orvišti.

OSTROVSKÝ SPRAVODAJCA
obyvateĐov (v mesiaci júl evidujeme 1219 obyvateĐov), nárast
záujmu mladých Đudí o výstavbu,
o byty v našej obci. V tejto ¿lozo¿i musíme však pokraþovaĢ ćalej.
ZatiaĐ tento nárast výraznejšie
pociĢujeme nárastom daní, þo
nie je zanedbateĐným prínosom
pre obec.
V štúdii pre lokalitu 4B (nachádza sa na Blatinskej ulici v Malom
Orvišti), ktorá je urþená v Územnom pláne obce Ostrov na výstavbu bytových domov, sa pôvodne
uvažovalo o výstavbe troch bytových domov. Neskôr sme svoj
zámer zúžili na dva bytové domy,
ktoré tam dnes už stoja a 20 bytových jednotiek je plne obsadených.
V prípade výpadku doposiaĐ nebol
problém s preobsadením týchto
bytov. V súþasnosti obec síce neeviduje nadmerný záujem o ćalšie
nájomné byty, avšak pokraþovaĢ
vo výstavbe považujem za nutné. Preto som na obecnom zastupiteĐstve podala dva návrhy – pokraþovaĢ vo výstavbe
tretieho nájomného bytového
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domu, alebo uvažovaĢ o podpore výstavby
bytového domu do osobného vlastníctva.
Ani jeden z oboch návrhov zastupiteĐstvo
nepodporilo, napriek tomu, že obec vlastní
pozemok, ktorý je v územnom pláne na tento
úþel urþený. Jeho súþasný stav je z pohĐadu
údržby nehospodárny a jeho využitie neefektívne. V každom prípade, ako som už uviedla,
mojím záujmom je obec rozvíjaĢ a smerovaĢ
všetky aktivity k tomu, aby sa nám zvyšoval
poþet obyvateĐov – najmä o mladé rodiny, aby
sa zachovalo školstvo v obci, pribúdali podielové dane a súþasne aj miestne dane a poplatky.
BrzdiĢ tieto aktivity považujem za nešĢastné.
Moje plány sú a vždy boli jasné. Išla som s nimi aj do volieb, avšak þi budú aj zrealizované,
nezáleží len na mne. Je to najmä o spolupráci
starostu s obecným zastupiteĐstvom, a tu sa
þasto nezhodneme.

Cintorín neoplotíme
Sme jedna z mála obcí, ktorá v dnešných
þasoch, keć obce zápasia s každým eurom,
má na svojom úþte prebytok vo výške 32 tis.
eur. Som si vedomá mnohých nedostatkov,
ktoré treba odstrániĢ, mnohé veci nám chýbajú. Poþas celého obdobia starostovania
som si stanovila priority, ktoré treba riešiĢ.

venovaĢ obnove interiérových priestorov.
Budova je stará a v zlom technickom stave.
Kećže sme v predchádzajúcich rokoch dobre
hospodárili, þasĢ z ušetrených peĖazí môžeme použiĢ na výmenu strešnej krytiny a výmenu okenných a dverných výplní. Plánujeme aj
zatepliĢ obvodový plášĢ.

Stop tretej bytovke
Územný plán obce Ostrov bol prvý strategický dokument, ktorý naštartoval podporu rozširovania výstavby bytových domov
þi rodinných domov v našej obci. Na tento
dokument sme nadviazali pri spracovaní
Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Ostrov a Programu bytovej výstavby. Mojou ¿lozo¿ou od zaþiatku bolo,
že pokiaĐ si chceme v obci udržaĢ školské
zariadenia, musíme pre to aj nieþo urobiĢ.
Podpora výstavby bola prvým, veĐmi podstatným krokom. Výsledkom je nárast poþtu
obyvateĐov za posledných osem rokov o 59
 Likvidácia drevného odpadu v obci.

 Cintorín v Ostrove – chýbajúca þasĢ oplotenia.

Jednou z mojich priorít bola i obnova cintorínov v obci. V tomto roku sme pokraþovali
v úprave priestorov cintorína v Malom Orvišti. Hranica pozemku medzi cintorínom a areálom PD bola oddelená starým, hrdzavým,
zniþeným oplotením obrasteným náletovým
vysokým porastom. Z tohto porastu sme museli každoroþne odpratávaĢ odpad vytvorený
nedisciplinovanými návštevníkmi cintorína.
Preto sme sa pustili do práce a hranicu pozemku z tejto strany vyþistili, upravili terén
a zasiali trávu. Dúfam, že sme týmto zabránili vytváraniu skládky odpadov. V obnove
cintorína budeme ćalej pokraþovaĢ.
Ušetrené peniaze vo výške 32 tis. eur
som navrhovala použiĢ na nové oplotenie
cintorína v Ostrove. Tento zámer sa mi
nepodarilo presadiĢ. Môj návrh schválili
len traja poslanci – Juraj Bielik, Simona
Vatrtová a Vojtech Dekan. Ostatní poslanci
návrh na vybudovanie nového oplotenia
na cintoríne v Ostrove nepodporili.
Je mi to veĐmi Đúto, nakoĐko po rokoch
veĐkých investícii a plnenia záväzkov sa nám
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koneþne podarilo nieþo ušetriĢ a mohli sme
rozumne investovaĢ. Cintorín je miestom, kde
Đudia chodia navštevovaĢ svojich zosnulých
príbuzných, známych, miesto odpoþinku, spomienok, modlitieb. Cintorín je pietnym miestom,
ktoré si zaslúži byĢ pekne upravené. Jeho podoba je prejavom našej úcty k zosnulým.
ZaujímavosĢou je i to, že z obidvoch strán
Manželstvo
bez detí
Hlavnej cesty
od PiešĢan,
þi z jeKrakovian,
vstup do našej
obce
zaþína
pohĐadom
ako deþ bez slnieèka. na cintorín. Darmo sa budeme snažiĢ odstraĖovaĢ
staré prerastené stromy, kríky, kosiĢ, zametaĢ,
hrabaĢ, keć nám ploty padajú. Aj podĐa cintorína poznaĢ, akí Đudia v dedine bývajú.
Ešte malé zamyslenie. Na ostrovskom cintoríne máme pekne upravené plochy pred cintorínom, parkovisko, nový chodník k cintorínu. Bolo
mi vytknuté, že cintorín nedostatoþne vykášanie je obdobie
života, hrome. JaMladosĊ
si to nemyslím.
Keby nájomcovia
bových miest saale
o hroby
a
okolie
hrobov
riadne
stav duše.
starali, vlastníci pozemkov, ktorým sa urobili
vstupy z chodníka na pozemky riadne vykášali
trávnatú plochu vedĐa chodníka, urþite by to pomohlo a prispelo k tomu, aby to vyzeralo lepšie.
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NARODILI SA

NAŠI JUBILANTI

Chcem len veriĢ, že tieto rozhodnutia
obecného zastupiteĐstva nie sú úþelové
v súvislosti s prichádzajúcimi komunálnymi
voĐbami, kećže som sa rozhodla opätovne
uchádzaĢ o funkciu starostky našej obce.

 Cintorín v Ostrove – ostatné oplotenie.
Každý volený zástupca obþanov by mal
obhajovaĢ záujmy rozvoja obce bez ohĐadu
na þasĢ funkþného obdobia a osobu starostu. UvažovaĢ pri rozhodovaní o tom, že
túto aktivitu nepodporíme, pretože by sme
starostke prihrali možné hlasy voliþov, je nezodpovedné a nehodné poslanca obecného

zastupiteĐstva. V tomto prípade mám však
u niektorých poslancov takéto podozrenie.
Obec netvoria starosta a poslanci, tvoria ju
obþania. Sme tu na to, aby sme obec rozvíjali, spravovali a slúžili obþanom.
PhDr. DANA BOROVSKÁ
starostka obce

Cintoríny a hrobové miesta
Z dôvodu množiacich sa problémov
na cintorínoch v obci, dovoĐujeme si poukázaĢ na niektoré povinnosti vyplývajúce zo zákona o prevádzkovaní pohrebísk
a prevádzkového poriadku pre pohrebiská na území obce Ostrov.
V úvode chceme upozorniĢ nájomcov,
že obec je povinná zabezpeþovaĢ kosenie
a údržbu prístupových chodníkov k hrobovým miestam, ale o hrobové miesta samotné
a ich okolie je povinný sa staraĢ nájomca.
Prosíme návštevníkov cintorína, aby nenechávali za hrobovými miestami, ani na trávnatých plochách kahance a vázy, nakoĐko
pri údržbe cintorína môže dôjsĢ k zraneniu
pracovníkov z odletujúcich þastí.

Na odpad z hrobových miest sú urþené nádoby na komunálny odpad, nie kríky a priestor za domom smútku. Jedným
z problémov je aj napĎĖanie nádob na cintorínoch domovým odpadom.
Prosíme návštevníkov cintorínov v obci, aby využívali smetné nádoby na odpad
z hrobových miest, a nie na ten, ktorý pochádza z ich domácností!
Niektoré povinnosti nájomcov hrobových miest:
z Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpeþovaĢ údržbu hrobového miesta
a oznamovaĢ prevádzkovateĐovi pohrebiska
všetky zmeny údajov potrebné na vedenie
evidencie hrobových miest.

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

S ÚCTOU SPOMÍNAME

 Cintorín v Ostrove – pohĐad na oplotenie od cesty.

z Ak správca alebo prevádzkovateĐ pohrebiska zistí nedostatky v starostlivosti o prepožiþané miesto, vyzve oprávneného, aby
ich v primeranom þase odstránil. Ak sa tak
nestane, alebo nie je známa adresa oprávneného, alebo ak je nebezpeþenstvo z omeškania, urobí správa pohrebiska potrebné
opatrenia na náklady nájomcu.
z Nájomca môže na prepožiþanom mieste
urobiĢ ćalšie úpravy (výsadbu kríkov, stromov, umiestĖovanie laviþiek a iné) len so
súhlasom správcu pohrebiska!
z Na vybudovanie akejkoĐvek stavby
na pohrebisku alebo na úpravu už jestvujúcej stavby (hrobu, hrobky, rámu) treba predchádzajúci súhlas Obce Ostrov ako stavebného úradu a prevádzkovateĐa pohrebiska.
z Pri vyhotovení stavby alebo pri jej úprave sa musí stavebník riadiĢ úpravami prevádzkovateĐa pohrebiska (zverejnené na informaþnej tabuli na dome smútku), najmä
pokiaĐ ide o tvar, rozmery, výzdobu alebo
druh použitého materiálu.
z Po ukonþení prác je stavebník povinný
na svoje náklady vyþistiĢ okolie hrobu a odstrániĢ prebytoþný stavebný materiál.
Povinnosti všetkých návštevníkov pohrebiska:
V súvislosti s udržiavaním poriadku
na pohrebisku a zachovaním dôstojnosti
tohto miesta sú návštevníci cintorína povinní:
z UdržiavaĢ pokoj a dôstojne sa správaĢ
v priestoroch pohrebiska a jeho bezprostrednom okolí.
z UdržiavaĢ poriadok na hroboch i vo
všetkých priestoroch pohrebiska.
z Nepotrebné predmety, hlavne sklenené
nádoby, neodkladaĢ kvôli bezpeþnosti pri
kosení pohrebiska za pomníky!
Ćakujeme za porozumenie a spoluprácu.
LUKÁŠ PAVLECH
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Závery z rokovaní obecného zastupiteüstva
Od vydania posledného þísla Ostrovského spravodajcu zasadalo Obecné zastupiteĐstvo v Ostrove nasledovne:

 Zasadnutie OZ dĖa 14. apríla 2014
Obecné zastupiteĐstvo schválilo plat starostky obce s úþinnosĢou od 1.5.2014.

 Zasadnutie OZ dĖa 16. decembra 2013
Obecné zastupiteĐstvo sa uznieslo na: Dodatku þ. 1 k VZN þ. 1/2013 o urþení výšky dotácie
na prevádzku a mzdy na dieĢa MŠ a školských
zariadení so sídlom na území obce Ostrov, VZN
þ. 2/2013 o miestnych daniach na území obce
Ostrov, VZN þ. 3/2013 o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce Ostrov, VZN þ. 4/2013 o poskytovaní
sociálnej pomoci, VZN þ. 5/2013 o nakladaní
s komunálnym odpadom a s drobným stavebným odpadom na území obce Ostrov.
Obecné zastupiteĐstvo schválilo: zmenu
Rozpoþtu Obce Ostrov na rok 2013 rozpoþtovým opatrením þ. 8/2013, Smernicu þ. 1/2013
o postupoch pri verejnom obstarávaní, Finanþný rozpoþet Obce Ostrov na rok 2014,
Plán kontrolnej þinnosti hlavného kontrolóra
na 1. polrok 2014.

 Zasadnutie OZ dĖa 30. júna 2014
Obecné zastupiteĐstvo vzalo na vedomie:
znalecký posudok þ. 064/2014 na urþenie
ceny spoluvlastníckych podielov Obce Ostrov
na parc. þ. 300/1, parc. þ. 300/2, parc. þ.
300/3 a parc. þ. 303 v k. ú. Ostrov vypracovaný Ing. ďubicou Hornákovou, PiešĢany.
Obecné zastupiteĐstvo schválilo: závereþný
úþet obce a hospodárenia obce, správu audítora
a hlavného kontrolóra, Plán kontrolnej þinnosti
hlavného kontrolóra na 2. polrok 2014, zmenu
Rozpoþtu Obce Ostrov na rok 2014 Rozpoþtovým
opatrením þ. 2/2014, umiestnenie dopravného
znaþenia na zaþiatok a koniec chodníka na Rozmarínovej ulici, výkon funkcie starostu obce Ostrov
na funkþné obdobie 2014 – 2018 v plnom rozsahu
(100 %), jeden volebný obvod a 9 volených poslancov v obci Ostrov vo volebnom období 2014
– 2018, nájom nebytových priestorov spoloþnosti
MEDIPA, s. r. o., Teplická 110, PiešĢany.
Obecné zastupiteĐstvo neschválilo:
 rozvojový zámer obce Ostrov pokraþovaĢ
vo výstavbe bytov do osobného vlastníctva,
Prítomných: 9
Za: 1 (Mgr. Simona Vatrtová)
Zdržal sa: 0
Proti: 8 (Ing. Juraj Bielik, Vojtech Dekan,
JUDr. Jozef Bolješik, Mgr. Pavol Kabát, Miloš
Žažo, Ing. Peter Janþík, Ing. ďubomír Marci,
Jozef Tkácz)
Nehlasoval: 0
 rozvojový zámer obce Ostrov pokraþovaĢ

 Zasadnutie OZ dĖa 10. marca 2014
Obecné zastupiteĐstvo schválilo: Poskytnutie ¿nanþných prostriedkov na grant v roku
2014 v rámci schváleného rozpoþtu obce
na rok 2014 obecnému futbalovému klubu
TJ Slovan Ostrov (futbalový oddiel – 5 200
€, stolnotenisový oddiel – 800 €), úpravu
priestorov budovy súp. þ. 112 vo vlastníctve
Obce Ostrov pre potreby zariadenia ambulancie všeobecného lekára, zmenu Rozpoþtu
Obce Ostrov na rok 2014 rozpoþtovým opatrením þ. 1/2014.
 Na þo je nám vlastne kultúrno-spoloþenské centrum? Preþo sa nesĢahujú
od septembra?
- Myslím, že témou rekonštrukcie materskej
školy na kultúrno-spoloþenské centrum (ćalej
„KSC“) sme sa v ostrovským
novinách už viackrát zaoberali. Bývalá materská škola bola
postavená zaþiatkom 70-tych
rokoch, jej technický stav bol už
veĐmi zlý a bolo nutné ho riešiĢ.
Budova si vyžadovala rozsiahlu rekonštrukciu, na ktorú sme
však v rozpoþte nemali dostatok ¿nanþných
zdrojov. Všetky práce by museli prebiehaĢ postupne, þo by vplývalo na riadny chod zariadení a rovnako by si to vyžadovalo dlhodobé investície. Súþasne nám klesal poþet detí, najmä
v základnej škole. Najekonomickejšie riešenie
bolo zlúþiĢ školské zariadenia do jednej budovy. Týmto sa nám otvoril priestor na realizáciu
projektu vybudovaĢ z materskej školy KSC
s cieĐom rozvíjaĢ kultúrno-spoloþenské aktivity
obþanov našej obce. Dávalo to priestor pre
vznik nových spolkov, združení, pre aktívny
život obþanov, pre školiteĐské aktivity.
BohužiaĐ, v tomto smere sa tento zámer
nerozvinul. KSC sa využívalo þiastoþne, a to
na stolnotenisovú þinnosĢ a cviþenie. Ak sa
niekto domnieva, že táto investícia bola zbytoþná, mýli sa. Urþite nebola. Vedela som, že
pokiaĐ budova na daný úþel nebude slúžiĢ,
môžeme po uplynutí 5-tich rokov úþel jej užívania zmeniĢ. Táto obava bola premietnutá
do samotného projektu stavby založeného
na variabilite. PäĢroþná lehota uplynie 27.

novembra 2014. Tak preto nie od septembra
– od zaþiatku nového školského roka, ale až
po tomto dátume, kedy záväzky zo Zmluvy
o poskytnutí NFP zanikajú. Pozitívom je, že
päĢroþné obdobie sme mohli využiĢ na po-

vo výstavbe nájomných bytov
Prítomných: 9
Za: 2 (Mgr. Pavol Kabát, Jozef Tkácz)
Zdržal sa: 4 (Ing. Juraj Bielik, JUDr. Jozef
Bolješik, Ing. Peter Janþík, Ing. ďubomír Marci)
Proti: 3 (Vojtech Dekan, Mgr. Simona Vatrtová, Miloš Žažo)
Nehlasoval: 0
 návrh starostky obce na vytvorenie jedného volebného obvodu a 7 volených poslancov v obci Ostrov vo volebnom období
2014 – 2018
Prítomných: 9
Za: 3 (Ing. Juraj Bielik, Mgr. Pavol Kabát,
Mgr. Simona Vatrtová)
Zdržal sa: 0
Proti: 6 (Vojtech Dekan, JUDr. Jozef Bolješik, Miloš Žažo, Ing. Peter Janþík, Ing. ďubomír Marci, Jozef Tkácz)
Nehlasoval: 0
 návrh starostky obce na použitie prebytku rozpoþtového hospodárenia za rok 2013,
ktorý sa použil na tvorbu rezervného fondu,
na výstavbu oplotenia na cintoríne v Ostrove
Prítomných: 9
Za: 3 (Ing. Juraj Bielik, Vojtech Dekan,
Mgr. Simona Vatrtová)
Zdržal sa: 3 (JUDr. Jozef Bolješik, Mgr. Pavol Kabát, Miloš Žažo)
Proti: 3 (Ing. Peter Janþík, Ing. ďubomír
Marci, Jozef Tkácz)
Nehlasoval: 0
Závery z rokovaní Obecného zastupiteĐstva
v jeho podrobnej a kompletnej forme nájdete
na internetovej stránke Obce Ostrov www.
obecostrov.sk
- OcÚ rozvinúĢ ćalej, ukáže þas. Záleží to od množstva informácií, rokovaní, hĐadaní zdrojov ¿nancovania, vôle obecného zastupiteĐstva, þi
takýto zámer podporí, alebo nájde vhodnejšie
využitie tohto objektu. Uvidíme...
 Preþo starostka nepodporí detské ihrisko?
- Samozrejme, že myslím
aj na naše mamiþky s deĢmi.
V kancelárií mám kopu prospektov od množstva výrobcov
detských ihrísk. Všetko je to
veĐmi drahé, ale krásne a veĐmi
by som si priala, keby v našej obci sa vytvorila centrálna oddychová zóna s detským
ihriskom, laviþkami, náuþným chodníþkom, þi
inými zaujímavosĢami, ktoré by potešili naše
oþi a poskytli priestor na stretávanie mamiþiek
s deĢmi, oddych pre všetkých. Vôbec nie je
pravdou, že to nepodporujem. Mám veĐa nápadov i myšlienok. Problém vidím len v tom,
že nemáme vhodný pozemok na realizáciu
tejto aktivity. PodĐa môjho názoru, najvhodnejší priestor by bol na „okruhu“. BohužiaĐ,
celá táto zelená plocha nie je vo vlastníctve
Obce Ostrov. Pozemok nie je vysporiadaný
a vlastnícke vzĢahy sú veĐmi zložité, avšak
toto urþite nie je neriešiteĐné. Na obecnom zastupiteĐstve som viackrát vyzývala poslancov,
aby mi v tom pomohli a navrhli, kde ihrisko
umiestniĢ. DoposiaĐ som nedostala odpoveć.
Naćalej sa budem zaoberaĢ touto myšlienkou
a verím, že riešenie sa nájde. Potom môžeme
pracovaĢ na spracovaní projektu a následne
jeho realizácii.
PhDr. DANA BOROVSKÁ
starostka obce

Otázky a odpovede
alebo ûudia sa pýtajú, starostka odpovedá
stupné zakúpenie interiérového vybavenia
do celej budovy. Takže materská škola, základná škola a školská jedáleĖ sa budú sĢahovaĢ nielen do nových priestorov, ale budú
maĢ aj nový nábytok a nové zariadenie.
Teraz ma þaká zosúladiĢ s týmto zámerom aj
právny stav. VybaviĢ zmenu úþelu užívania KSC
na prevádzku školských zariadení – základnej
školy, materskej školy a školskej jedálne, a pracovníci OcÚ ešte pred samotným sĢahovaním
do zaþiatku školského roka upravia pre naše
deti priestory v okolí KSC – preliezaþky, šmýkaþky, hojdaþky, pieskovisko a ostatné.
 ýo so starou školou?
- ýo so starou školou? Výborná otázka.
Jedna budova sa nám naplní, druhá zostane
prázdna. ýo s Ėou? Myšlienku mám. Jednou
z možností je budovu využiĢ pre sociálne úþely. Žijeme v rýchlej dobe a potreba budovania
sociálnych zariadení pre starých Đudí je þoraz
aktuálnejšia. Touto problematikou sa zaoberáme aj v rámci združenia obcí Mikroregión nad
Holeškou. ýi sa nám podarí túto myšlienku
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Správa nezávislého audítora
Obecnému zastupiteĐstvu Obce Ostrov o overení úþtovnej závierky k 31.12.2013
Uskutoþnil som audit priloženej úþtovnej závierky Obce Ostrov, ktorá obsahuje
detívýkaz
je ziskov
súvahu k Manželstvo
31. decembrubez
2013,
a strát za rok
konþiaci
k
uvedenému
dátuako deþ bez slnieèka.
mu a poznámky, ktoré obsahujú prehĐad
významných úþtovných zásad a úþtovných
metód a ćalšie vysvetĐujúce informácie.
ZodpovednosĢ štatutárneho orgánu
za úþtovnú závierku
Starostka obce je zodpovedná za zostavenie úþtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý
a verný obraz v súlade so zákonom o úþtovnie Z.je z.obdobie
života,
níctve MladosĊ
þ. 431/2002
v znení
neskorších
predpisov (ćalejalelen
„zákon
o
stav duše. úþtovníctve“)
a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán
považuje za potrebné pre zostavenie úþtovnej
závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, þi už v dôsledku podvodu alebo chyby.
Starostka obce je zodpovedná za dodržiavanie
pravidiel rozpoþtového hospodárenia, vývoj dlhu
a používanie návratných zdrojov ¿nancovania
podĐa zákona þ. 583/2004 Z. z. v platnom znení.
ZodpovednosĢ audítora
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
samosprávu v znení neskorších predpisov.

NARODILI SA
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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 2013
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.
26. júna 2014
Ing. JOZEF ADAMKOVIý
zodpovedný audítor

Dodatok správy audítora
o overení súladu výroþnej správy s úþtovnou závierkou v zmysle zákona
þ. 540/2007 Z. z. § 23 odsek 5 pre Obecné zastupiteĐstvo Obce Ostrov

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

I. Overil som úþtovnú závierku Obce Ostrov
k 31. decembru 2013, ku ktorej som dĖa
26.6.2014 vydal správu v nasledujúcom znení:
Stanovisko
PodĐa môjho stanoviska úþtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach
pravdivý a verný obraz finanþnej situácie Obce
Ostrov k 31.decembru 2013 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.
II. Overil som taktiež súlad výroþnej správy s vyššie uvedenou úþtovnou závierkou.
Za správnosĢ zostavenia výroþnej správy je
zodpovedná starostka obce. Mojou úlohou je

S ÚCTOU SPOMÍNAME

vydaĢ na základe overenia stanovisko o súlade výroþnej správy s úþtovnou závierkou. Overenie som
vykonal v súlade s Medzinárodnými audítorskými
štandardami. Tieto štandardy požadujú, aby som
naplánoval a vykonal overenie tak, aby som získal
primeranú istotu, že informácie uvedené vo výroþnej
správe, ktoré sú predmetom zobrazenia v úþtovnej
závierke, sú vo všetkých významných súvislostiach v súlade s príslušnou úþtovnou závierkou.
Informácie uvedené vo výroþnej správe som posúdil
s informáciami uvedenými v úþtovnej závierke k 31.
decembru 2013. Iné údaje a informácie, ako úþtovné informácie získané z úþtovnej závierky a úþtovných kníh, som neoveroval. Som presvedþený, že
vykonané overovanie poskytuje primeraný podklad
pre vyjadrenie môjho stanoviska.
PodĐa môjho stanoviska uvedené úþtovné informácie vo výroþnej správe Obce Ostrov poskytujú vo
všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný
obraz o úþtovnej závierke k 31. decembru 2013 a sú
v súlade so zákonom o úþtovníctve þ. 431/2002 Z. z.
v znení neskorších predpisov.
26. júna 2014
Ing. JOZEF ADAMKOVIý
zodpovedný audítor

Závereêný úêet
Obce Ostrov za rok 2013
Základným nástrojom ¿nanþného hospodárenia obce bol rozpoþet obce na rok
2013. Obec v roku 2013 zostavila rozpoþet
podĐa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona þ.
583/2004 Z. z. o rozpoþtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Rozpoþet obce na rok 2013 bol
zostavený ako vyrovnaný.
Po poslednej zmene bol rozpoþet nasledovný:
Rozpoþet obce v eurách
Príjmy celkom
469 560
Výdavky celkom
469 560
Hospodárenie obce
0
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Prebytok bežného rozpoþtu

449 883
396 888
52 995

z toho:
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Schodok kapitál. rozpoþtu

0
31 820
-31 830

Príjmové ¿nanþné operácie
Výdavkové ¿nanþné operácie
Hospodárenie z ¿n. operácií

19 677
40 842
-21 165

Zostatky ¿nanþných prostriedkov na bežných úþtoch, v pokladni, výsledok hospodárenia, použitie fondov
Zostatok na bežných úþtoch: 121 673,12 €
Z toho:
Úþet RF
54 174,44 €
Úþet fondu opráv (nájomné byty) 4 241,57 €
Úþet ¿nanþnej zábezpeky (nájomné byty)
18 506,28 €
Úþet depozit (mzdy za 12/2013) 14 571,60 €
Zostatok v pokladnici
2 732,90 €
Zostatok na úþte školskej jedálne 1 002,74 €
Zostatok na úþte sociálneho fondu 683,22 €
Spolu
126 091,98 €
Výsledok rozpoþtového hospodárenia
v zmysle zákona þ. 583/2004 Z. z. o rozpoþtových pravidlách územnej samosprávy
Bežné príjmy za rok 2013
Bežné výdavky za rok 2013
Prebytok
Vylúþenie z prebytku (FO)
Príjmy z FO (rok 2013)
Výdavky z FO (rok 2013)
Prebytok

444 285,57 €
367 332,18 €
76 953,39 €
-1 568,71 €
5 443,71 €
3 875,00 €
75 384,68 €

Kapitálové príjmy za rok 2013
0,00 €
Kapitálové výdavky za rok 2013 20 963,29 €
Schodok
-20 963,29 €
Prebytok

54 421,39 €

Prebytok rozpoþtu v sume 32 938,16 eur
zistený podĐa ustanovenia § 10 ods. 3
písm. a) a b) zákona þ. 583/2004 Z. z.
o rozpoþtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, navrhujeme použiĢ na:
- tvorbu rezervného fondu vo výške
32 938,16 €.
Vypracovala: Ing. HANA ZUBÁKOVÁ
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Máj sme postavili spoloêne

O polnoci 31.12. sme sa pri Kultúrnom
dome v Ostrove ako už tradiþne rozlúþili so
starým rokom 2013 a privítali nový rok 2014
ohĖostrojom a vareným vínkom. Všetkým,
ktorí s nami strávili posledné chvíle starého
roka a prvé minúty toho nového, ćakujeme.
Starostka obce,
poslanci OZ a pracovníci OcÚ

Veüká noc
Na Slovensku bola vždy VeĐká noc bohatá na tradície a zvyky. Predstavme si
niektoré z nich, lebo stále platí: Poznajme minulosĢ, aby sme si vedeli vážiĢ prítomnosĢ a orientovaĢ sa v budúcnosti.

KresČanské tradície
VeĐká noc je pre kresĢanov najväþším sviatkom. KresĢania si pripomínajú umuþenie, smrĢ
a vzkriesenie Ježiša Krista. VeĐkej noci predchádza 40-dĖový pôst. Pôstne obdobie sa
zaþína Popolcovou stredou. Poþas pôstneho
obdobia sa kresĢania zdržiavajú zábavy, hodovania, majú sa duchovne obnovovaĢ a zamýšĐaĢ nad svojím životom. Po veĐkonoþnom
trojdní (Zelený štvrtok, VeĐký piatok, Biela
sobota) nasleduje VeĐkonoþná nedeĐa, ktorá
je oslavou Kristovho zmĚtvychvstania, víĢazné
zavĚšenie Kristovho vykupiteĐského diela.

ûudové zvyky a tradície
Zelený štvrtok bol deĖ, keć sa vyháĖal dobytok na pašu po prvýkrát. Na dvere
stajní sa kolomažou alebo cesnakom robili
kríže, aby chránili dobytok pred strigami.
Zlých duchov vyháĖali z dediny rapkáþe
a biþe. Konzumovali sa zelené jedlá ako
žihĐava, špenát, kel, þakanka.
Na veĐký piatok sa Đudia kúpali pred východom slnka v potoku, aby nemali vredy,
chrasty, lišaje a aby boli po celý rok zdraví.
Biela sobota bola dĖom prípravy obradných jedál, najmä šunky z bravþoviny
(niekde jahĖa alebo baránok). MasĢ zo šunky odkladali Đudia na lieþenie rán a mnohí
verili, že chráni aj pred hadím uštipnutím.
V sobotu sa „pálili judáše” – spaĐoval sa
oheĖ starého roka a Đudia zakladali v domácnostiach nové ohne.
V nedeĐu po omši sa dávali posvätiĢ jedlá,
najmä obradný koláþ, zvaný na východnom
a strednom Slovensku ,,paska“ (aj pascha).
Pevné miesto tu mali vajíþka ako symbol
kontinuity života. Stolovanie pripomínalo
Štedrú veþeru. Zvyšky z posvätených jedál
sa nesmeli vyhadzovaĢ. Pálili sa, primiešavali
dobytku do jedla, alebo sa zakopávali na poli.
VeĐkonoþný pondelok bol þasom kúpaþky
(na východnom Slovensku), resp. šibaþky
(na západnom Slovensku). PodĐa tradícií šibanie nemalo mladé dievþatá ponížiĢ, naopak, dotyk þerstvým, miazgou napuþaným
vĚbovým prútikom sa mal na telo ženy preniesĢ, aby sa stala ohybnou, mladou, krásnou
a plodnou. Voda mala zabezpeþiĢ zdravie
a krásu.
Zdroj: Internet

 Zamestnanci Obecného úradu v Ostrove v spolupráci s Jozefom Kunicom, ml. postavili
30. apríla máj na Námestí sv. Terezky. „Vršák“ tohto mája, ako každoroþne stužkami
ozdobili deti so Základnej školy v Ostrove, za þo ich þakala sladká odmena.
(OcÚ)

zamyslenie

Žijeme vo svete kríz
Keć sa pýtam, aký je tento svet, v ktorom žijeme, þasto mám možnosĢ poþuĢ
bolestné vzdychnutie. Svet krízy! Poþúvame o ekonomickej kríze, o ekologickej kríze, o kríze vernosti, o kríze spravodlivosti,
o kríze dobrého zdravia, o kríze rodiny,
o kríze vzĢahov, o kríze lásky, o kríze viery.
ďudia sa v tomto svete potácajú ako osamelé lode na mori. Kým svieti slnko a nefúka vietor, zdajú sa byĢ isté svojho miesta.
Ak sa však zdvihnú vlny, sú bezradne zmietané ako lode bez kormidelníka. Niektoré
sú odnesené na šíre more, a tam sa stratia.
Iné do seba bezradne narážajú a roztrieštia
sa na trosky, ktoré sa postupne rozptýlia
na nekoneþnom mori. Len tie lode, ktoré
majú kormidelníka, odolávajú a odolávajú
vetrom þi nebezpeþným vlnám.
My Đudia sme ako lode. Nech sme akokoĐvek vybavení pre život, potrebujeme kormidelníka. Toho, ktorý by nás upozornil na nebezpeþenstvá, ktorý by nás bezpeþne previedol
všetkými búrkami. DieĢa, ktoré zistí, že je
osamelé, hĐadá svoju mamu, þi tých, ktorí
sú mu blízki. Jedine v jej náruþí sa cíti byĢ
bezpeþné. A to mu þasto staþí. Niþ viac nepotrebuje. Je to teplo, láska srdca jeho matky.
Všetci to poznáme. No aj nepatrná spomienka
na podobné chvíle nás poteší. Dobrý Pán Boh
to tak zariadil. A þo teda potrebujeme? Aby to
fungovalo, ako kedysi. Keć Đudia nepotrebovali bezpeþnostné zariadenia, bezpeþnostné
zámky, ba dokonca žiadne kĐúþe, pretože si
dôverovali. Pocit bezpeþia, istoty a dôvery
nám nedá žiadna technická vymoženosĢ. Ani
žiadna previerka þloveka nám nezabezpeþí,
že nikdy nezlyhá.
Ten pocit istoty dáva každému þloveku
Boh. Túto istotu môže nadobudnúĢ, keć sa

þlovek zverí svojmu StvoriteĐovi. Tak, ako
to malé dieĢa do náruþia svojej matky. Nezostáva nám niþ iné, ako konštatovaĢ, že
Đudskému zlyhaniu predchádzalo zlyhanie
modlitby. Zlyhanie dôvery þloveka v Boha.
ýlovek akosi uveril, že všetko je omnoho
viac potrebné ako Boh. On dostane priestor
až vtedy, ak si þlovek nájde nejaký þas.
Až potom bude ochota modliĢ sa. Kto však
prežíva živé spoloþenstvo s Bohom, vie, že
to on je prameĖ všetkého dobrého. A preto
sa znova vráĢme k tomu živému prameĖu.
Nájdime si þas pre tichú a pokojnú modlitbu.
Modlime sa nielen perami, ale predovšetkým
srdcom. Nemodlime sa pre množstvo. Každá
modlitba nech vždy vychádza z nášho úprimného srdca. S vierou predkladajme Bohu
naše prosby. No s ešte väþšou vierou ho
poþúvajme a verme mu. Stvoril nás s láskou k nám. A uvedomujme si, že to pre nás
stvoril tento prekrásny svet, v ktorom žijeme.
Aj to je argument jeho veĐkej lásky k nám.
ZaumieĖme si, že každý deĖ si nájdeme þas
len pre Boha. Tak, aby sme boli len s ním. Aj
keć to bude len niekoĐko minút. Len ja a môj
Pán. Božia prítomnosĢ dáva þloveku pokoj,
istotu, radosĢ a lásku. Jeho prítomnosĢ lieþi
þloveka zo všetkých zranení a dáva mu pocit
bezpeþnosti. Aj my sa troška vynasnažme.
Osobne skúsme a presvedþme sa, aký dobrý
je Pán. Prijímajme, þo nám dáva. Tak, ako to
on chce. Boh dáva þloveku len to najlepšie.
Túto skúsenosĢ nám už nikto nezoberie. Bude pre nás nádejou v noci aj vo dne.
Prajem vám, aby ste mali þoraz viac týchto živých skúseností s Bohom. Nech vás posilĖujú v úsilí o to dobré, þo bude potešenie
a povzbudenie pre všetkých.
ANTON ZOĕ, farár
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Školský rok je opäČ za nami
DesaĢ mesiacov skorého ranného vstávania do školy, povinností a domácich
úloh je nenávratne preþ a snáć niet ani
Manželstvo
bez neoþakával
detí je
žiaka, ktorý
by s radosĢou
dva
mesiace prázdnin.
ako deþ bez slnieèka.
V uplynulom školskom roku navštevovalo
našu školu 24 detí. Žiaci mohli pracovaĢ v troch
záujmových krúžkoch – Angliþtina hrou, literárno-dramatický krúžok, výtvarný krúžok. Snáć
najväþší kus práce odviedli naši prváci, ale
pochvalu si zaslúžia všetci naši žiaci.
Poþas uplynulého polroka sme do výchovMladosĊ nieprocesu
je obdobie
života,
no-vzdelávacieho
zaradili
rôzne podujatia, ktoré nadviazali
na
zruþnosti,
talenty
ale stav duše.
žiakov a rozvíjali vzĢahy nielen medzi deĢmi,
ale aj vzĢah škola – rodiþ.
Ak sa v spomienkach vrátime do zimného
obdobia, urþite si deti, rodiþia i starí rodiþia
spomenú na vianoþné posedenie spojené
s vianoþnými trhmi a malým obþerstvením
v našej malej škole. Toto podujatie bolo poćakovaním zo strany uþiteĐov rodiþom za ich
spoluprácu, podporu a organizáciu podujatí,
ktoré už dlhé roky pripravujú pre školu i obec.
Nový kalendárny rok priniesol okrem polroþného snaženia o þo najlepšie vysvedþenie,
aj I. roþník výtvarnej súĢaže Mladý talent,
v ktorej naši žiaci súĢažili so žiakmi Základnej
školy vo VeĐkom Orvišti.
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 Zvládanie dopravných znaþiek a situácií na dopravnom ihrisku majú deti veĐmi rady.
Február je tradiþným fašiangovým obdobím, þo pre deti znamená obĐúbený karneval. I tohoroþný bol organizovaný RZ pri MŠ
a ZŠ Ostrov a podporený Obcou Ostrov.

Príjemné letné dni!
Jún sme zaþali – ako inak – oslavou
MDD. Školákom sme pripravili zábavnovedomostnú hru, v ktorej pomocou mapy
hĐadali kĐúþe od pokladu a zábavne si
overovali poznatky.
VeĐkým prekvapením v tento deĖ bola sladká torta s obrázkom „školosaurusa“. Ten bol
predzvesĢou témy pravek, ktorá nás sprevádzala takmer celý mesiac. Vyvrcholením bol
totiž výlet do bojnického Dinoparku. Tomu
však predchádzali rôzne aktivity: deti namaĐovali a odtlaþkami rúk vyplnili „školosaurusa“
ŠĊastný
kto zomrie
na okne
školskej je,
chodby.
Prváci sprv,
tretiakmi vo
svojej triede vytvorili pravekú krajinu. Pozreli
než sám zaène volaĊ smrĊ, aby ho
sme si rozprávky s touto témou, deti priniesli
vzala...
knihy a encyklopédie
o rôznych pravekých

zvieratách, þi vytvorili triþká s namaĐovanými
dinosaurami. Poþas výletu sme navštívili aj
umeleckú skláreĖ vo Valaskej Belej.
Do júna neodmysliteĐne patrí rozlúþka so
štvrtákmi, na ktorú pozývame rodiþov detí našej školy. Tohoroþná sa opäĢ niesla v príjemnej
atmosfére. Opekaþku v priestoroch školského
dvora dotvorila ukážka psovodov PZ Trnava
a podávala sa aj výborná zmrzlina, ktorú daroval p. Peter Bartoš z Ostrova. Deti v ten veþer
neodchádzali domov, ale prežili noc v škole
v spacích vakoch a medzi kamarátmi.
Všetkým deĢom, ich rodiþom, Obci Ostrov
i ostatným, ktorí poþas školského roka našu
školu podporovali, ćakujeme za spoluprácu
a prajeme príjemné letné dni.
PaedDr. S. CHLAPÍKOVÁ

S ÚCTOU SPOMÍNAME

Oživením bol klaun, ktorý s deĢmi spieval,
tancoval a zabával ich. Tento mesiac sa
v našej škole konalo tiež podujatie PriateĐská pošta, v ktorej deti prostredníctvom
školskej poštovej schránky si medzi sebou
posielali kresby, listy, básniþky i darþeky.
Marec sa spája s knihou, preto v tomto
období sa viac sústredíme na prácu s Ėou:
pripravili sme recitaþnú súĢaž v prednese
poézie a prózy Hollého pamätník, zapojili
sme sa do literárno-výtvarnej súĢaže organizovanej Mestskou knižnicou v PiešĢanoch
s názvom Zlatá priadka venovanej osobnosti M. Ćuríþkovej. Každé stredajšie ráno
v tomto mesiaci nieslo názov „rozprávkové“, pretože sme si s deĢmi þítali rozprávky z dielne spomínanej autorky. Tiež sme
navštívili Mestskú knižnicu v PiešĢanoch,
kde sme okrem jej prehliadky, videli veselé predstavenie dramatizácie rozprávky K.
Bendovej Opice z naše police.
V apríli sme sa s deĢmi zúþastnili na dopravnej výchove na dopravnom ihrisku vo
Vrbovom, kde pod odborným vedením žiaci absolvovali teoretickú i praktickú þasĢ.
Okrem týchto podujatí, sme spolu s MŠ videli
predstavenie O psíþkovi a maþiþke v Dome
umenia v PiešĢanoch a ćalšie – predstavenia
Divadlo spod Spišského hradu o priateĐstve
a pomoci a dramatizáciu o Hugovi a zdravom
stravovaní, sme si spoloþne pozreli v priestoroch školy.
PaedDr. S. CHLAPÍKOVÁ
ZŠ Ostrov

poóakovanie
òakujeme za všetko!

 Žiaci na exkurzii v umeleckej sklárni vo Valaskej Belej.

Tento školský rok bol posledným, ktorý prežila v Základnej škole v Ostrove
vychovávateĐka Mária Hudzíková. Pracovala tu takmer 20 rokov. Ćakujeme
jej za prácu, láskavý prístup, kolegialitu
a v dôchodkovom þase jej želáme príjemné dni.
Kolektív pracovníkov školy
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Rozlúêili sme sa s prváêikmi
Deti Materskej školy v Ostrove mali
v poslednom polroku veĐa aktivít plných
nových zaujímavých zážitkov a poznatkov.
Nový rok 2014 sme zaþali veselým fašiangovým obdobím, v ktorom sa naše deti zabávali so svojimi kamarátmi zo základnej
školy na detskom fašiangovom karnevale.
Na ukonþenie fašiangov sme si už tradiþne
nacviþili obĐúbené Đudové pásmo Pod šable
– veselý sprievod detí cez dedinu. Deti sa
najskôr predstavili v podniku Argus, a potom
pred kostolom na Námestí sv. Imricha. Aj touto cestou sa snažíme s deĢmi uchovaĢ staré
Đudové tradície, a tak si aspoĖ symbolicky
pripomenúĢ ukonþenie veselého fašiangového obdobia a zaþiatok pôstu. V rámci vystúpenia deti pochovávali basu, spievali a tancovali. Detský prejav je vždy bezprostredný
a veĐmi milý, þo ocenili aj prítomní diváci,
žiaci základnej školy a starší obyvatelia obce
vrúcnym potleskom.
Ešte pred zápisom detí do základnej školy
mali deti možnosĢ navštíviĢ ich bývalých kamarátov zo škôlky v triede základnej školy. Prváci im ukázali, þo všetko sa za polroka v škole nauþili. Touto aktivitou sa snažíme predchádzaĢ stresu detí z neznámeho prostredia,

 V marci v knižnici sa škôlkari zahrali aj
na požiþiavanie kníh.
ktoré ich þaká po odchode z materskej školy
a zaþatí povinnej školskej dochádzky.
K rozvoju kompetencií detí pripravujúcich
sa na primárne vzdelávanie prispieva aj návšteva obecnej knižnice v mesiaci marec.
Deti sa vždy na tieto návštevy tešia aj vćaka
milej tete knihovníþke. Deti sa primeranou
formou oboznámili so systémom vedenia,
usporiadania a požiþiavania kníh. Zahrali sa
aj na požiþiavanie kníh.
V mesiaci marec sa uskutoþnil aj zápis nových detí do materskej školy. Podaných bolo
spoloþne aj s minuloroþnými 14 žiadostí o prijatie dieĢaĢa do materskej školy. Vyhoveli sme
8 žiadateĐom. Uprednostnené boli deti s odkladom povinnej školskej dochádzky a deti 5
a 4-roþné. Šiestim žiadostiam sme nevyhoveli.
ZriaćovateĐ – Obec Ostrov uplatnila aj výnimku
a prijatých bolo 24 detí, þo je maximálny poþet
na jednotriednu materskú školu.
NiekoĐkokrát deti navštívili bábkové divadelné predstavenie. Jedenkrát sme boli

 Na výlete na Ranþi pod Babicou spoznali deti aj zvieratká, aké ešte nevideli.
chádzajú 1. septembra do základnej školy.
v Dome umenia v PiešĢanoch na rozprávke
O psíþkovi a maþiþke a dvakrát nás navští- Budúci prváci si pripravili pekný program
s ukážkami kompetencií, ktoré si osvojili povili bábkoherci. Predviedli našim deĢom aj
þas dochádzky do materskej školy a ktoré
deĢom zo základnej školy zábavné ale aj popotrebujú pri vstupe do základnej školy.
uþné predstavenia Snežní Đudkovia a Hugo
Posledný deĖ školského roka si deti kona jeho sladkosti.
þiace dochádzku do materskej školy prevzali
Jedným z najkrajších tvorivých období
od pani riaditeĐky Osvedþenie o absolvovapre deti v materskej škole sú veĐkonoþné
ní predprimárneho vzdelania a zabavili sa
sviatky. Deti si vyfarbovali kraslice, kreslili
na detskej diskotéke. Rozlúþili sa s matera maĐovali kuriatka, zajaþikov a všetko, þo
skou školou, spolužiakmi a s pani uþiteĐkami.
k týmto sviatkom patrí.
JANKA KOVÁýIKOVÁ
DeĖ matiek je sviatkom, kedy sa chceme
riaditeĐka MŠ
poćakovaĢ našim mamiþkám za ich starostlivosĢ. Pre deti v materskej
škole je to ešte aj možnosĢ
prejaviĢ sa, ukázaĢ þo dokážu, þo všetko sa v materskej
škole nauþili. Preto aj kultúrny program, ktorý si deti
pre mamiþky, babiþky ale aj
oteckov pripravili, bol veĐmi
bohatý a pestrý. Predviedli
ho v kultúrnom dome.
V mesiaci máj sa uskutoþnila detská olympiáda málotriednych škôl, aj naše deti boli povzbudzovaĢ svojich kamarátov
zo základnej školy.
DeĖ detí sme si pripravili
na školskom dvore, kde sme
súĢažili v behu, skákali vo vreci, hádzali loptiþkou, preskakovali prekážky a podliezali.
Bol to náš veĐký športový deĖ.
VeĐa pekných zážitkov
si odniesli deti aj z výletu
na Ranþ pod Babicou v Bojnej. Prezreli si malú zoologickú záhradu s rôznymi netradiþnými zvieratami, zajazdili si
na malých koníkoch, zahrali
sa na preliezaþkách, obdivovali krásnu prírodu a súĢažili.
Ćalším super dĖom bola  Od septembra z nich už budú školáci, preto sa so škôlkou,
rozlúþka s deĢmi, ktoré odako sa patrí, rozlúþili.

12

OSTROVSKÝ SPRAVODAJCA

1/2014

Super Mikro kvíz

DeĀ matiek

Naše šikovnice!

S obdivom a úctou

Manželstvo bez detí je
ako deþ bez slnieèka.

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

„Tak vážme si ich, kým sú medzi nami.
A prosme Boha, nech bdie pri nich sám.
Već by sme þasto v svete boli sami
bez našich dobrých milujúcich mám.
A tým z nich, Bože, þo už s nami nie sú
a ktoré kryje tichá þierna zem,
ktorým len sám vieš správnu adresu,
tým pošli od nás tiché – ĆAKUJEM.“
(S. Kuþerková: Mama, úryvok)

Druhá májová nedeĐa už tradiþne patrí
všetkým mamám. V našej obci sme si pripomenuli DeĖ matiek príjemným posedením
v kultúrnom dome. Pozvanie Obce Ostrov, ale
aj detí miestnej materskej školy a základnej
školy, prijali mnohé mamiþky i babiþky. V úvode slávnostného posedenia sa im prihovorila
starostka obce. Vyjadrila obdiv, poćakovanie
a potrebnú úctu každej žene – matke. Deti
pod vedením uþiteliek pripravili pre mamy
darþeky a kultúrny program v podobe piesní,
tanca, scénok i básní, þo prispelo k slávnostnému prežívaniu tohto sviatku. REDAKCIA

NAŠI JUBILANTI

 VíĢazky Super Mikro kvízu – hore zĐava
V. Kolaroviþová, N. Blašková, dole
V. Borovská s výhrou.
V tomto roku sa opäĢ uskutoþnil Super
Mikro kvíz Mikroregiónu nad Holeškou, tentokrát v obci Nižná. Do súĢaže sa vyberajú
žiaci 5. až 9. roþníka. Za každú obec mikroregiónu súĢažia traja žiaci. Obec Ostrov
reprezentoval dievþenský tím v zložení Nicol Blašková, Viktória Borovská a Veronika
Kolaroviþová. Kvíz bol rozdelený do dvoch
þastí. Prvá bola vedomostná a druhá zábavná, v ktorej úþastníci mali možnosĢ prejaviĢ svoju zruþnosĢ, obratnosĢ, šikovnosĢ.
Po vedomostnej þasti bol stav na prvých
ŠĊastný
kto zomrieZdalo
prv, sa, že
prieþkach
takmerje,vyrovnaný.
naše dievþence získajú v tejto þasti plný
než sám zaène volaĊ smrĊ, aby ho
poþet bodov, avšak malé zaváhanie na jednej otázke ich o vzala...
toto pripravilo. NedostihnuteĐné však boli v druhej þasti a tromÀi
ostatné tímy v šikovnosti. Pri dvoch závereþných súĢažiach pri puzzle skladaþke
skonþili na treĢom mieste a pri jazde zruþnosti na kolobežke na prvom mieste, þím si
vyslúžili celkové 1. miesto.

 Každý školák þi škôlkar, ktorý mal v hĐadisku mamiþku, jej chcel zablahoželaĢ najkrajšie.

S ÚCTOU SPOMÍNAME

Koneþné poradie – obec
Body
1. Ostrov
325
2. Dubovany
315
3. V. KostoĐany
310
4. Rakovice
305
5. Veselé
300
6. Nižná
295
7. Chtelnica
285
8. Borovce
280
9. Krakovany
275
10. D. Lopašov
205
11. Trebatice
140
LUKÁŠ PAVLECH

Vóaka za prínosnú prácu
Pri príležitosti DĖa uþiteĐov sa so starostkou
obce PhDr. Danou Borovskou i tento rok stretli pedagogickí pracovníci miestnej materskej
a základnej školy na slávnostnom posedení.
V príhovore im poćakovala za ich prínosnú
prácu, priþom vyzdvihla jej úzky súvis so
životom spoloþnosti. ZároveĖ vyjadrila prianie väþšej spolupráce i podieĐania sa uþiteĐa
na živote obce. Na Slovensku slávia uþitelia
svoj sviatok dĖa 28. marca ako spomienku
na narodenie Jána Amosa Komenského. Hoci

školstvo prechádza neustálymi zmenami, výchovno-vzdelávací princíp je stále inšpirovaný
jeho myšlienkami prameniacimi v humanizácii
a demokratizácii školstva, v názoroch na úlohu vzdelania v živote jednotlivca i spoloþnosti.
Okrem tohto sviatku, vo sa svete slávi aj
Svetový deĖ uþiteĐov, a to 5. októbra ako pripomienka Charty uþiteĐov (dokument prijatý
v roku 1966 OSN pre výchovu, vedu a kultúru
na mimoriadnej medzivládnej konferencii o postavení uþiteĐa).
REDAKCIA
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Športová olympiáda málotriednych ZŠ v okrese PiešČany

Olympionikov hostila obec Ostrov
DĖa 20. mája 2014 Základná škola Ostrov
v spolupráci s Obcou Ostrov a rodiþovským združením zorganizovala 16. roþník
športovej olympiády málotriednych škôl
nášho okresu.
Myšlienku, zorganizovaĢ nejaké športové
podujatie pre málotriedne školy vyslovila pred
16 rokmi bývalá riaditeĐka jednej zo škôl
Mgr. Libuša Hoštáková. Vyslovila ju na podnet PiešĢanských športových hier, ktoré sa pripravovali každý rok v júni pre žiakov piešĢanských škôl. Odvtedy sa športová olympiáda
koná každý rok v jednej z obcí nášho okresu,
kde sa nachádza základná škola.
Tohtoroþné podujatie sa konalo na ihrisku
TJ Slovan Ostrov a zúþastnilo sa na Ėom 9
základných škôl s 250 žiakmi a 35 pedagógmi.
Pozvanie prijali aj niektorí starostovia obcí zúþastnených škôl. Žiaci súĢažili v 6 športových
disciplínach: beh na 60ௗm, beh na 600ௗm, hod
kriketovou loptiþkou, vybíjaná, futbal a nesúĢažne preĢahovanie lanom. Boli rozdelení na kategórie mladších a starších žiakov
a na chlapcov a dievþatá. Tri najúspešnejšie

 Ostrovþania síce skonþili šiesti, ale zašportovali si a zabavili sa rovnako ako víĢazi podujatia.

 Olympijský oheĖ zapálil paralympionik – cyklista Vladislav Janovjak.

 Slávnostné otvorenie športovej olympiády na štadióne TJ Ostrov.

 PreĢahovanie lanom bola nesúĢažná, ale veĐmi obĐúbená disciplína, kde sa ukázala sila kolektívu.

školy získali pohár, ktorý spolu s medailami venovala starostka obce PhDr. Dana Borovská.
V celkovom poradí sa ostrovská škola
umiestnila na 6. mieste, vćaka zlatej medaile
v hode kriketovou loptiþkou. Vybojoval ju žiak
4. roþníka Daniel Brenessel. Školy sa umiestnili v tomto poradí: 1. ZŠ Trebatice, 2. ZŠ
Dubovany, 3. ZŠ Veselé, 4. ZŠ VeĐké Orvište,
5. ZŠ Krakovany, 6. ZŠ Ostrov, 7. ZŠ Dolný
Lopašov, 8. ZŠ Borovce, 9. ZŠ Ratnovce.
Okrem športových súĢaží si deti mohli vyskúšaĢ svoju obratnosĢ v rôznych zábavných
disciplínach, ktoré pre ne pripravili rodiþia
a animátori z radov ostrovskej mládeže. Pútavou atrakciou bolo aj maĐovanie na tvár.
NezabudnuteĐným zážitkom bolo zapálenie
olympijského ohĖa ostrovským paralympionikom Vladislavom Janovjakom v sprievode
žiakov našej základnej školy, za zvukov olympijskej hymny. Podujatie bolo veĐmi vydarené
aj vćaka sponzorom a ochotným obþanom,
ktorí ho svojou aktivitou podporili a pomohli
zorganizovaĢ. Všetkým srdeþne ćakujeme!
Mgr. H. SVETLÍKOVÁ
riaditeĐka ZŠ Ostrov
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komunálny odpad

skúsme to spoloêne!

Obecný úrad Ostrov v spolupráci so
spoloþnosĢou Marius Pedersen, Stredisko
PiešĢany oznamujú

Domáce kompostovanie

Manželstvo
detí je
Termíny
odvozubezzberového
ako deþ bez slnieèka.

papiera – rok 2014
NARODILI SA–

Júl
August
September
Október
November
MladosĊ
nie
December

1. (piatok)
12. (piatok)
24. (piatok)
–
obdobie
života,
5. (piatok)

je
ale stav duše.

Modrá plastová nádoba slúži len
na zber papiera.

NAŠI JUBILANTI
Zberá sa: noviny,

þasopisy, 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 chybný papier, obuvnícka lepenka, papierový prach a výseky dierkovaþiek,
papier a plasty zneþistené potravinami.
Nádoba nesmie obsahovaĢ neþistoty
(piesok, uhlie, kovy, sklo, cement, škváru,
drevo, kožu, gumu a iné).
PET fĐaše a ostatné plasty sa budú
zberaĢ osobitne do vreca.

Termíny odvozu plastov
rok 2014
Zberá sa PET fĐaše a ostatné plasty
Júl
–
August
7. (štvrtok)
ŠĊastný je, kto 18.
zomrie
prv,
September
(štvrtok)
Október
30. (štvrtok)
nežNovember
sám zaène volaĊ smrĊ,
aby
–
December vzala...
11. (štvrtok)

ho

ýervená plastová nádoba slúži len
na zber plastov.

S ÚCTOU SPOMÍNAME

Zberá sa: PET fĐaše z nealkoholických
nápojov v stlaþenom stave, vrecká, fólie,
igelity, plastové nádoby z kozmetiky – potravín.
Nádoba nesmie obsahovaĢ neþistoty
(piesok, uhlie, kovy, sklo, cement, drevo,
kožu, gumu a iné).

Bývate v rodinnom dome, máte záhradku a chceli by ste znížiĢ množstvo odpadu,
ktoré vyhadzujete do kontajnera, získaĢ
kvalitné hnojivo a pomôcĢ tak sebe aj prírode? Ponúkame vám jedineþný, jednoduchý a overený spôsob, ako to urobiĢ.
Zákon o odpadoch zakazuje bez možnosti výnimiek pod hrozbou pokuty (obþania
do 166 € a právnické osoby do 1 660 €) biologický odpad z údržby verejnej a súkromnej
zelene a záhrad:
z spaĐovaĢ,
z vyhadzovaĢ na nelegálne (þierne) skládky, ukladaĢ do zberových nádob na zmesový komunálny odpad,
z odvážaĢ ich na skládky odpadov.
Kompostovanie sa považuje za technológiu, ktorá významným spôsobom pomáha pri
ochrane životného prostredia. Je to jedineþný,
jednoduchý a generáciami overený spôsob
na využitie biologického odpadu. Kompostovaním premeníme biologický odpad pomocou
prirodzeného, ale riadeného rozkladu na kompost – organické hnojivo, ktoré môžeme použiĢ ako hnojivo alebo pestovateĐský substrát.
Takto môžeme využiĢ živiny obsiahnuté v biologickom odpade a vrátiĢ ich späĢ do pôdy,
z ktorej sme ich predtým pri pestovaní odobrali. Aplikáciou kompostu na pôdy v nich zvyšujeme množstvo organickej hmoty. Jej nedostatok je v poslednom období hlavným dôvodom
znižovania úrodnosti pôd na celom svete a aj
na Slovensku. Vyzretý kompost môžeme aplikovaĢ kedykoĐvek a na akúkoĐvek aplikáciu
(výsev; výsadba priesad, krov, stromov; prihnojovanie; výmena pôdy v skleníkoch atć.)
okrem kyslomilných rastlín (kompost má pH
neutrálne). Kompost nikdy nezaorávame, len
ho jemne zapravíme do zeme. Na dostatoþné
zásobenie pôdy živinami staþí pre väþšinu pestovaných rastlín 1ௗcm vrstva kompostu roþne.
Potrebujeme k tomu 10 litrov kompostu na 1
m² pôdy. Správne zvolená forma a technológia
kompostovania môže pre obec a jej obyvateĐov
priniesĢ aj znaþné ¿nanþné úspory.
Kompostovaním môžeme teda vyriešiĢ viacero problémov:
z znížime množstvo odpadov, ktoré nám
z domu odvážajú na skládky,
z znížime náklady na nakladanie s odpadmi,
þo môže viesĢ k ustáleniu, v lepšom prípade
až k zníženiu miestneho poplatku za odpady,
z z odpadu vyrobíme kvalitné hnojivo pre
svoju záhradku.
Pri zakladaní kompostoviska by sme mali
dbaĢ na:
1. výber vhodného miesta,
2. typ kompostoviska – hrobĐa alebo zásobník,
3. ktoré odpady patria do kompostoviska.

Prosíme o dôkladné triedenie odpadov. Prispievate tým k ochrane životného
prostredia a úspore dôležitých druhotných
surovín. Za spoluprácu a úþasĢ pri triedení
odpadov ćakujeme.

Suroviny vhodné
na kompostovanie:

Informácie: Marius Pedersen, a. s., PiešĢany, Valová 44, tel.: 033/7741954 - OcÚ -

a) záhradné biologické odpady – pokosená
tráva, zvyšky zeleniny, opadané ovocie, zvädnuté rastlinné þasti, mladá vypletá burina,
odrezané þasti vetiev, lístie,

b) kuchynské a domové biologické odpady
– rastlinné zvyšky z prípravy jedál (z þistenia
ovocia a zeleniny), usadenina z kávy, šupky z južného ovocia (banány, pomaranþe,
citróny), zvyšky varenej stravy (nie produkty
živoþíšnej výroby), potraviny po záruþnej lehote, zvädnuté kytice, opotrebovaná zemina
z kvetináþov, vlasy, zvyšky vlny, papierové
vreckovky, popol z pecí, kotlov a kozubov –
len þistý drevný,
c) biologické odpady z chovu hospodárskych zvierat – zvieracie výkaly (hnoj, hnojovica, moþovka) hlavne dobytka, hydiny, koní,
zajacov a pod., uložené na slame alebo drevených pilinách,
d) kompostovacie prísady – napr. vápenaté látky, bentonit, rohovinová múþka, rôzne
urýchĐovaþe kompostovania, rôzne výluhy
z rastlín, pôda, kompost.

Odpady nevhodné
na kompostovanie:
a) odpady, ktoré nepodliehajú biologickému rozkladu, napr. sklo, kovy, plasty, veĐká
þasĢ textilu, jednorazové plienky, viacvrstvové kombinované materiály (škatuĐové obaly
z mlieka a džúsov),
b) odpady s obsahom nebezpeþných látok
a Ģažkých kovov, napr. farby, staré lieky, staré
oleje, batérie, chemické prostriedky a pod.,
c) suroviny podozrivé, že obsahujú patogénne mikroorganizmy, napr. výkaly od mäsožravých zvierat, chorých zvierat, cudzí alebo
neznámych zvierat, ale aj Đudské výkaly, kaly
zo žúmp a septikov,
d) biologické odpady, u ktorých je nadmerné riziko vzniku zápachu a prilákania nežiaducich zvierat, napr. jedlá z mäsa, rýb
a mlieþnych výrobkov, veĐké množstvá varenej stravy,
e) biologické odpady s nadmerným obsahom soli, mastnoty, napr. veĐmi slané potraviny, suroviny a zemina kontaminované posypovou soĐou alebo olejom.
Kompostujeme iba upravený (posekaný,
podrvený, nalámaný) materiál. ýím je menší,
tým sa rýchlejšie rozloží. Nazbierané materiály neukladáme do kompostoviska vo vrstvách, ale ich navzájom zmiešavame. Platí, že
mäkké, zelené a šĢavnaté materiály (zvyšky
z þistenia ovocia a zeleniny, tráva, þaj, kávová
usadenina, zhnité ovocie, zelenia, zvädnuté
kvety...), musíme zmiešavaĢ s tvrdými, hnedými a suchými materiálmi (seno, slama, konáre,
štiepka, lístie, ihliþie, kukuriþné klasy a stonky,
papierové obrúsky, kartón, popol z dreva).
Možno sa vám na prvý pohĐad zdá kompostovanie zložité, no verte, že také nie je. Chce to
len trocha skúseností a výsledky sa dostavia.
Hlavné je zaþaĢ a skúšaĢ. Znížime tým množstvo zneškodĖovaných odpadov a získame
kvalitné hnojivo pre svoju záhradku.
LUKÁŠ PAVLECH
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Chystajú sa do Brazílie
Naši ostrovskí cyklisti Vladislav Janovjak a Róbert Mitošinka (na fotografii
zĐava) aj v tomto roku bojujú o body.
Po vlaĖajšom voĐnejšom a oddychovom
roku tvrdo trénujú. Prvé tréningy mali
na aprílovom sústredení na španielskej
Malorke. DosiahnuĢ þo najlepšiu formu
chcú i preto, aby mohli dobre reprezentovaĢ Slovensko aj na letných Paralympijských hrách v Brazílii v roku 2016.
V máji 2014 sa zúþastnili na prvom kole
Svetového pohára v paracyklistike v talianskom Castiglione Della Pescaia, kde v þasovke obsadili pekné ôsme miesto. V pretekoch
s hromadným štartom sa v závereþnom špurte so šĢastím vyhli takmer istému hromadnému pádu a do cieĐa prišli na 12. mieste.
V polovici júna mali namierené do nemeckého Elzachu na Európsky pohár v paracyklistike. Na tomto sa, bohužiaĐ, nezúþastnili,
lebo V. Janovjak dva dni pred odchodom
ochorel na chrípku. 12. júla bojovali o body vo
Vrátnej, kde sa konali preteky Európskeho pohára ZPŠ v rôznych kategóriách. V þasovke
kategórie B sa umiestnili na 2. mieste. O týždeĖ majú už zápoliĢ v druhom kole Svetového

Sezóna 2014 sa pre Europe Kart Racing
PiešĢany zaþala veĐmi sĐubne. Do teamu sa pripojil ćalší nádejný motokárista Dominik Goldschmied, ktorého zaþal
do tohto športu zasväcovaĢ Tomáš Mišík
– tréner a zároveĖ aj pretekár. Tomáš
s otcom sú oporou a vzorom pre svojich
zverených pretekárov.

pohára v paracyklistike v španielskej Segovii.
V auguste absolvujú sústredenie na Slovensku, na ktorom budú dolaćovaĢ formu na Maj-

strovstvá sveta v paracyklistike v Amerike,
ktoré sú naplánované na 28.8. – 2.9. v Greenville.
REDAKCIA

Mišík je oporou i vzorom

Od zaþiatku sezóny absolvovali už niekoĐko pretekov na okruhoch v Trebaticiach, Maćarsku – Panonnia ring, ýechách – Sosnova
a Cheb a Nemecku – Wackersdoorf.
Prvé sezónne závody odštartoval Dominik Goldschmied v þeskom Chebe, kde pod
Tomášovým vedením dosiahol 12. miesto
z 28 pretekárov. V poradí druhé preteky boli
v Sosnovej. Tam Dominik získal celkové 3.
miesto. V Trebaticiach mal klub väþšie zastúpenie jazdcov – Peter Jurþo, Ondrej Fekete,
Matej Knapek, Andrej Lorinc, Oliver Bako,
Dominik Goldschmied. Chlapci si vybojovali
aj umiestnenie v tabuĐkách a obidva dni si

 Na Panonnia Ringu štartoval Tomáš Mišík v kráĐovskej kubatúre KZ.

 Talentovaný Dominik Goldschmied na MSR
vo Vysokom Mýte.

užívali dráhu. Aj ćalšie preteky sa odohrávali
v Trebaticiach ako šampionát MSR. Štartoval
Dominik a medzi skúsenými pretekármi si
poþínal veĐmi dobre.
V Maćarsku na Panonnia Ringu sa odohrávali preteky, na ktorých jazdci EKRP štartovali v dvoch kategóriách. Za kategóriu Mini
60 jazdil Dominik a za kategóriu KZ 125 Peter Jurþo. Obaja získali 4. miesto v celkovom
hodnotení. Na Panonnia Ring sa opäĢ vrátili
o týždeĖ, kde sa konali veĐké preteky CEE
Karting – zóna strednej Európy. Zišlo sa tam
okolo 300 pretekárov z celého sveta. Jediný
zástupca nášho teamu bol Tomáš Mišík, ktorý štartoval v kráĐovskej kubatúre KZ. Tomáš
v jednotlivých rozjazdách dokazoval svoje
kvality, þo sa odzrkadĐovalo aj na jeho výsledkoch – 2. miesto v celkovom hodnotení.
Kećže išlo o veĐké európske preteky, Tomáša tam prišiel podporiĢ celý team.

Tomášove pocity po pretekoch vyjadrené maćarskému novinárovi: „Jazdilo sa mi
dobre, všetko fungovalo, vćaka patrí celému
teamu a hlavne Đućom, ktorí nás podporujú
a posúvajú nás dopredu. Všetkým ćakujem!“
DoposiaĐ posledné preteky boli v rakúskom Bruck an der Leitha. V šampionáte MSR štartoval Dominik Goldschmied.
V jeho kategórií sa zišlo 32 pretekárov,
takže mal þo robiĢ, aby bol úspešný a rýchly. Preteky ovplyvnilo aj poþasie, ktoré bolo
veĐmi premenlivé a jazdci sa museli pasovaĢ
z horšími podmienkami.
Team EKRP sa teší so záujmu o tento
šport. Jeho vedenie verí, že bude maĢ þoraz
viac pretekárov, bude sa stále len rozrastaĢ o nových nádejný jazdcov, ktorí budú
dosahovaĢ kvalitné výsledky. Podrobnejšie
informácie o pretekoch nájdete na stránke
www.tm-kart.sk.
- EKRP -
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Turnaj O pohár
starostky obce Ostrov
V Krakovanoch na umelej tráve sa konal turnaj O pohár starostky obce Ostrov
za úþasti klubov – Ostrov, Dubovany, PiešĢany A a B, Akadémia J. Adamca A a B.
Na turnaji triumfoval tím Akadémie J. Adamca B, pred Pieštanmi B, resp. Akadémiou
J. Adamca A. Vyhodnotenie turnaja bolo
za prítomnosti starostky obce Ostrova Dany
Borovskej, predsedu ObFZ Trnava Vladimíra Hracha, þlena VV ObFZ Trnava Jozefa
Galbavého a þlena Komisie rozhodcov SFZ
Tibora Janþovica. Pri tejto príležitosti ObFZ
Trnava, menovite jeho predseda Vladimír
Hracho, odovzdal strieborný odznak od Západoslovenského futbalového zväzu pánovi
Milanovi Rojkovi. Bol mu udelený za dlhodobú þinnosĢ vo futbale, nakoĐko sa na regionálnej konferencii nezúþastnil.

Manželstvo bez detí je
ako deþ bez slnieèka.

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

NAŠI JUBILANTI

„éože je to
päČdesiatka?“
Obþas býva veselo. Tak aj 4.5. 2014
sme mali milú udalosĢ – štyria bývalí hráþi
a funkcionári oslavovali okrúhlych 50 rokov
veku. Jánovi Buchelovi, Jaroslavovi Michalcovi, Miroslavovi Labudovi a Pavlovi Bartošovi prišli zablahoželaĢ aj starostka obce
Dana Borovská, predseda ObFZ Trnava
Vladimír Hracho a þlen výkonného výboru
ObFZ TT Jozef Galbavý.

„Infošky“
Slovenský futbalový zväz uviedol do života nový informaþný systém, kde je možné si pozrieĢ všetky detaily o jednotlivých
zápasoch, zostavy, strelcov gólov, tabuĐky.
Adresa je www.futbalnet.sk. Novinky o živote TJ si môžete tiež pozrieĢ na www.
facebook.com/tjslovanostrov.

Turnaj žiakov
ŠĊastný je, kto zomrie prv,
než sám zaène volaĊ smrĊ, aby ho
vzala...Vojvodine. Prezident TJ Juraj Bielik s prezidentom FK BudúcnosĢ
 Na návšteve v srbskej

29.6.2014 sme usporiadali turnaj žiakov o pohár predsedu TTSK, na ktorom sa
zúþastnili výbery oblastných futbalových
družstiev z Galanty, Senice, Trnavy a Dunajskej Stredy. Vyhrali žiaci z Dunajskej
Stredy, Trnava bola druhá, þlenom tímu bol
aj domáci talentovaný hráþ Michal Blaško.
- JB -

Hložany Ondrejom Korþokom a najstarším starým pánom 65-roþným Jánom Eliašom.

S ÚCTOU SPOMÍNAME

 Organizaþný výbor turnaja – zĐava M. Gajdoš, M. Blašková, J. Bielik.

 OceĖovanie úþastníkov turnaja.
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òakujeme, budete nám chýbaČ!
V živote þloveka je niekoĐko míĐnikov.
Prvá láska, škola, nástup do práce, manželstvo, narodenie detí..., ale aj deĖ odchodu do dôchodku.
Využívam príležitosĢ sa touto cestou v mene
svojom ako i v mene obecného zastupiteĐstva
poćakovaĢ pani Janke Kovaþikovej, riaditeĐke
Materskej školy v Ostrove a pani Márii Hudzíkovej, vychovávateĐke Základnej školy v Ostrove za ich dlhoroþné pôsobenie v našej obci
a obetavú prácu.
Vaším odchodom stráca naša obec dve zo
spoĐahlivých opôr, poctivých a zodpovedných
pracovníþok. Obec Ostrov si váži Váš obetavý
prístup pri plnení si zverených úloh, kvalitný a zodpovedný prístup pri výkone práce.
Prajeme Vám, aby ste si v dobrom zdraví

dlho spokojne užívali Váš dôchodok v kruhu
svojich najbližších a nikdy na nás nezabudli!
Na záver školského roka sme mali možnosĢ vysloviĢ veĐké poćakovanie aj pani
uþiteĐke Anne Melicherovej, ktorá pôsobí
v našej materskej škole už 40 rokov. V súþasností je to pracovníþka, ktorá v našej
samospráve pôsobí najdlhšie. Milá, vždy
usmievavá a milujúca pani uþiteĐka – tak si
ju pamätajú mnohé generácie ostrovských
škôlkarov. Vybrala si povolanie, ktoré ju
veĐmi baví a napĎĖa po všetkých stránkach,
þo sa prejavuje na jej obetavom a poctivom
prístupe k práci. SĐúbila, že i ona vydrží do
dôchodku, ktorý sa taktiež neodvratne blíži.
Je radosĢ s Vami pracovaĢ, Aniþka!
PhDr. DANA BOROVSKÁ
starostka obce

výsledky volieb
Voüby do Európskeho
parlamentu 2014
ÚþasĢ:
9,7ௗ% oprávnených voliþov
Poþet platných hlasov:
95
1. KresĢanskodemokratické hnutie
28
2. SMER - sociálna demokracia
17
3. NOVA, Konzervatívni demokrati Slovenska, Obþ. konzervatívna strana 12
4. Obyþajní Đudia a nezávislé osobnosti 6
5. Sloboda a Solidarita
6
6. Strana demokratického Slovenska
5
7. Národ a SpravodlivosĢ – naša strana
4
8. Slovenská národná strana
4
9. Strana TIP
4
10. Slovenská demokratická a kresĢanská
únia - Demokratická strana
3
11. ďudová strana Naše Slovensko
3
12. Magni¿cat Slovakia
1
13. Právo a spravodlivosĢ
1
14. Strana moderného Slovenska
1

Voüby prezidenta SR
1. kolo – 15.3.2014

 Janka Kovaþiková.

 Mária Hudzíková.

 Anna Melicherová.

Ples športovcov – 4. roêník
DĖa 18.1.2014 o 20.00 sme odpískali
4. roþník futbalového plesu. Do tanca hrala
skupina Impulz. Tak ako každoroþne, perfektne sme sa uvoĐnili a zabavili. Príjemnú
atmosféru dotvárala vkusná výzdoba sály

 Organizátori dbali aj na najmenšie detaily.

Kultúrneho domu v Ostrove. Vážim si ochotu
a prácu všetkých, ktorí sa na príprave plesu podieĐali. Nepochybne ku kvalite plesu
prispeli aj ceny do tomboly. Ćakujem všetkým
sponzorom!
Ing. Juraj Bielik, predseda TJ

ÚþasĢ:
45,06ௗ% oprávnených
Poþet platných hlasov: 451
Andrej Kiska
156
Radoslav Procházka
128
Robert Fico
83
Milan KĖažko
39
Pavol Hrušovský
27
Helena Mezenská
10
Viliam Fischer
4
Ján Jurišta
2
Jozef Behýl
2

voliþov
34,58%
28,38%
18,40%
8,64%
5,98%
2,21%
2,21%
0,44%
0,44%

2. kolo – 29.3.2014
ÚþasĢ:
52,19ௗ% oprávnených voliþov
Poþet platných hlasov: 531
Andrej Kiska
348
65,53ௗ%
Robert Fico
183
34,46ௗ%
Spracoval: LUKÁŠ PAVLECH

 Prítmie, intimita, dobrá hudba – prídete si zaplesaĢ aj vy?
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TJ Slovan Ostrov informuje

Futbalová sezóna 2013/2014
Pred zaþiatkom roþníka 2013/14 sme sa
Manželstvo
bez detí je družvenovali hlavne
téme mládežníckych
stiev. Z dôvodu
nedostatku
detí sme uroako deþ bez slnieèka.
bili dohodu so susedmi z VeĐkého OrvišĢa,
že postavíme 3 spoloþné mládežnícke tímy
– dorast, žiakov, prípravku. Napriek tomu,
že medzi dedinami vládne dlhoroþná rivalita, dokázali sme nájsĢ spoloþnú reþ
a spolupráca fungovala výborne.

NARODILI SA

V MladosĊ
obraneniemáme
je obdobierezervy
života,

Muži do jarnej
aleþasti
stavsúĢaže
duše. vstupovali z 8.
miesta. Mužstvo sa posilnilo o D. Bojkovského,
ktorý sa vrátil z hosĢovania v PiešĢanoch. V úvode jari sme doma privítali lídrov tabuĐky z Boroviec a z ýerveníka, s oboma sme uhrali cenné
remízy. Mrzí hlavne tá s tímom ýerveníka, kde
sme dostali vyrovnávajúci gól v úplnom závere
a po spornej situácii, kedy mal rozhodca pískaĢ
postavenie mimo hry strelca gólu. Okrem týchto
dvoch zaváhaní sme všetky domáce zápasy
vyhrali. Na ihriskách súperov to bolo skoro nao-

NAŠI JUBILANTI

Prvenstvo neudržali

Dorast vstupoval do jarnej þasti z prvého
miesta a s veĐkými oþakávaniami. Situáciu
chlapci ale nezvládli a polþasové prvenstvo
neudržali. Takisto sa borili s problematickou
dochádzkou, svoju úlohu úplne nezvládol
aj tréner, ktorý venoval veĐa þasu riešeniu
bytovej otázky.
Mužstvo sa oslabilo o Patrika Bartoša,
ktorý na jar hosĢoval v piešĢanskom doraste. Na druhej strane, keć beriem do úvahy
fakt, že tím bol zložený len tesne pred zaþiatkom súĢaže, výsledné 4. miesto je veĐmi
dobrým vysvedþením. Strelecky sa najviac
darilo Gágoríkovi, ktorý vsietil 13 gólov,
Bartoš doplnil 6 a Bábsky 5.

Škoda šance byČ druhí
Žiaci predvádzali takmer celú jar vyrovnané výkony, potešili hlavne remízou
u lídra v Leopoldove a víĢazstvom na pôde

Výsledné tabuüky roêníka
2013/2014
Muži – Oblastná súĢaž, skupina B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

TJ Slovan ýerveník
TJ Družstevník Dolný Lopašov
ŠK Borovce
TJ Družstevník Chtelnica
TJ Madunice
TJ Bojniþky
TJ Slovan Ostrov
OTJ - Banka
OŠK Veselé
TJ Družstevník Trakovice
ŠK 2011
OFK Ratnovce
OŠK Prašník
TJ Klas Dolné Trhovište
TJ Družstevník Šípkové
TJ Sokolovce

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

23 4
19 7
20 3
15 6
13 9
14 5
12 7
13 4
13 5
11 7
12 4
6 12
6 11
7 6
3 6
3 4

3
4
7
9
8
11
11
13
12
12
14
12
13
17
21
23

96:26
73
87:30
64
67:33
63
57:50
51
60:42
48
63:58
47
69:66
43
51:61
43
71:73 44(-3)
58:56
40
70:61
40
44:59
30
41:61
29
39:84
27
34:90
15
25:82
13

Dorast – Oblastné majstrovstvá,
skupina B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

TJ Družstevník Trakovice
OFK Malženice
TJ Madunice
Ostrov - VeĐké Orvište
MTK Leopoldov
OFK Trebatice
TJ Sokolovce
OFK - Drahovce
OFK Buþany
OŠK Veselé
OŠK Horné Otrokovce
TJ Bojniþky
FK Šulekovo
OFK Ratnovce (odstúpil)

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
0

19
18
17
15
15
11
10
10
9
8
6
4
2
0

0 5
1 5
3 4
3 6
1 8
1 12
3 11
0 14
2 13
2 14
2 16
4 16
2 20
0 0

135:34
57
137:34
55
104:34
54
82:56
48
102:39
46
75:70
34
69:74
33
68:96 30 (-3)
58:85 29 (-3)
54:113
26
56:108 20 (-3)
50:102
16
47:192
8
0:0
0

Žiaci – Oblastná súĢaž, skupina B

ŠĊastný je, kto zomrie prv,
než sám zaène volaĊ smrĊ, aby ho
 Aj takto vyzerala vzala...
zimná príprava ostrovského A-mužstva.
pak, doviezli sme len 4 body. Výsledné siedme
miesto hodnotíme celkovo ako neuspokojivé.
Káder sme mali na to, aby sme skonþili v prvej
trojke. Dôvodov, preþo tomu tak nebolo, je viacero. Aj keć sme si vypracovali veĐké množstvo
šancí, len zlomok z nich sme dokázali premeniĢ.
Naša obrana dostáva veĐa gólov, máme v nej
rezervy. Problémom sa javí takisto dochádzka,
a to nielen na tréningy, ale aj na zápasy.
Najlepším strelcom bol Miloš Holán, ktorý
vsietil 12 gólov, Klasovitý pridal 11, Mitošinka
a Peter Kabát po 8.

S ÚCTOU SPOMÍNAME

druhej Banky. Naopak, nezvládli predposledný zápas u posledných Bojniþiek, þo
ich pripravilo o možnosĢ získaĢ koneþné
druhé miesto. Výsledné piate miesto nie
je zlým umiestnením, škoda ale nevyužitej
šance byĢ druhí. V tejto kategórii nastane
po sezóne veĐká obmena kádra, do dorastu odchádza päĢ hráþov. Najlepším strelcom bol Beþareviþ s 15 gólmi, Svetlík
pridal 10 a Borovský 9.
Rozpoþet TJ je napriek grantu od Obce
Ostrov vždy na hrane, preto sa snažíme

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

MTK Leopoldov
TJ Slovan ýerveník
OTJ – Banka
TJ Družstevník Chtelnica
Ostrov – VeĐké Orvište
TJ Madunice
TJ Družstevník Pastuchov
OFK Drahovce
TJ Klas Dolné Trhovište
FK Šulekovo
TJ Družstevník D. Lopašov
OFK KĐaþany
OŠK Prašník
TJ Bojniþky

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

23
17
17
16
16
13
11
10
9
9
9
8
5
2

1 2
2 7
1 8
3 7
3 7
0 13
4 11
3 13
3 14
3 14
2 15
4 14
2 19
3 21

121:11
78:43
74:28
61:33
70:36
56:43
77:70
49:71
37:57
53:80
58:76
57:86
40:100
24:121

70
53
52
51
51
39
37
33
30
30
29
28
17
9

zarobiĢ ćalšie peniaze organizáciou Plesu športovcov þi spoluprácou s obcou pri
organizovaní Ostrovských hodov. Dôležitá
pre nás je i pomoc od sponzorov. Preto
prostredníctvom novín využívam možnosĢ
sa poćakovaĢ našim hlavným sponzorom:
Dr. Mariánovi Gonovi, Jánovi Zenkayovi
a Jaromírovi Bolješikovi. Poćakovanie patrí
aj Obci Ostrov, ktorá našu þinnosĢ a aktivity
podporuje nie len ¿nanþne. Od tohto roka
obec zabezpeþuje údržbu ihriska.
Ing. Juraj Bielik, predseda TJ
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