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Hody aj so zbierkou na studňu

príhovor starostky
Ponúkam predstavy
triezve a reálne
Vážení občania,
v týchto voľbách sa
opäť uchádzam o Vašu priazeň a podporu.
Odpočet toho, čo sa
urobilo, Vám ponúkam
vo svojom príspevku.
Snažila som sa robiť
maximum. Za svoju
prácu sa nehanbím
a dovolím si bez pátosu vyjadriť pocit – som
spokojná. Ako sa hovorí: „Kto chce vidieť,
vidí, kto chce počuť, počuje.“
V prípade Vašej dôvery v ďalšom volebnom období sa budem snažiť nepoľaviť
v nastavenom tempe. Využijem všetok svoj
potenciál, schopnosti a skúsenosti na to,
aby naša obec rozkvitala, aby občania, ktorí v nej žijú boli na svoju obec hrdí. Urobím
všetko preto, aby sa naďalej skvalitňovali
a zlepšovali podmienky vo všetkých oblastiach života s ohľadom na všetky vekové
skupiny k ich spokojnosti. Vzhľadom na
skúsenosti, ktoré som v tomto volebnom
období získala, ponúkam Vám predstavy
triezve a reálne.
Pokiaľ mi dáte možnosť pokračovať vo
svojej práci, v ďalšom volebnom období
bude pre mňa prvoradé dokončiť to, čo
máme začaté – výstavbu nájomných bytov.
Získať prostriedky na postupné dobudovanie vodovodu v obci (žiadosť o dotáciu je
podaná), rekonštrukciu miestnych komunikácií a chodníkov, rekonštrukciu verejného
osvetlenia (žiadosť o NFP je tiež už podaná), venovať sa problematike odpadového
hospodárstva – nájsť vhodný pozemok za
účelom vytvorenia zberného dvora, pokračovať v revitalizácii verejných priestranstiev
a v zhodnocovaní obecného majetku.
(Pokračovanie na 2. strane.)

 Po hodovej sv. omši vysvätili kaplnku Lurdskej Panny Márie.
Napriek na toto ročné obdobie neobvykle
teplému počasiu, pohľad do kalendára nás
presvedčil, že sa blíži deň s menom Imrich.
Pre obyvateľov Ostrova to znamenalo prípravu na stretnutia v kruhu rodiny a priateľov, inak povedané – prípravu na hody.
V sobotu 6. novembra Obec Ostrov usporiadala hodovú zábavu, kde si všetci mohli
z chuti zatancovať a zaspievať. Zábavu otvorila kapela Slniečko. Táto skupina už tradične navštevuje našu obec na hody a poteší
staršiu, a aj, ako bolo vidieť tento rok, mladšiu

generáciu. Po nich nastúpila „pravá slovenská
SKA kapela“ Fuera Fondo, ktorá sa v Ostrove
predstavila prvýkrát. Bol to príval energickej,
živej hudby s nenútenými melódiami a s textami, z ktorých jeden vyberám:
„Kráčajúc svetom prichádzam na to, že
s rastúcim vekom, mlčať je zlato. Prúdy slov
furt ľudia chŕlia, aj tak mi krv nerozprúdia…
Ideológie sú bez ideí, veci čo sme vôbec nevedeli. Všetko to k nám ide bližšie, haló ľudia
radšej kričte…“
(Pokračovanie na 10. strane.)
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spoločenská kronika

príhovor starostky

od 1.7.2010 do 12.11.2010

Ponúkam predstavy triezve a reálne
(Dokončenie z 1. strany.)
Veľkou výzvou do budúcna je pre mňa vytvoriť podmienky pre vytváranie pracovných
príležitostí pre občanov postupným získavaním a sceľovaním pozemkov pre potenciálnych investorov – budúcich zamestnávateľov,
ako i hľadanie možnosti pre rozvoj individuálnej či hromadnej bytovej výstavby.
Dôležité je nezabúdať na kultúrno-spoločenské a športové vyžitie občanov a pokračovať v nastavených iniciatívach. V sociálnej
oblasti chcem zaviesť program podpory novonarodených detí v obci – uvítanie do života.

Narodili sa
Andrea Štefková
Leonie Čmaradová
Oliver Dlhý
Dominik Drevenák
Veronika Šustáková
Maxim Vatrt
Chiara Bzdušeková
Viktória Glasnáková

Jubilanti

Mojou túžbou naďalej zostáva v spolupráci
s občanmi obce zriadiť pamätnú izbu. Verím,
že tí, ktorí mi veria, vážia si moju prácu, pristúpia k volebným urnám a svoj hlas mi dajú.
Budem sa snažiť Vás nesklamať!
Na záver chcem všetkým, ktorí sa podieľali
na splnení vyššie uvedených úloh, úprimne poďakovať. Som presvedčená, že obec
Ostrov výrazne pokročila za uplynulé volebné
obdobie vo svojom rozvoji.
PhDr. DANA BOROVSKÁ
starostka obce

komunálne voľby 2010

90 rokov
Emília Králová, č. d. 336

Zvolíme si samosprávu

80 rokov
Pavol Mišík, č. d. 250
Anna Čechvalová, č. d. 48
75 rokov
Františka Havrlentová, č. d. 164
Augustín Janega, č. d. 117
Antónia Jankechová, č. d. 337
Ján Kopecký, č. d. 390
70 rokov
Mária Borovská, č. d. 161
Mária Janegová, č. d. 117
Oľga Labudová, č. d. 354
Mária Makarská, č. d. 232
Margita Vavrová, č. d. 119
65 rokov
Jozefína Jankechová, č. d. 274
Eduard Lenický, č. d. 369
Anna Madunická, č. d. 326
Ján Čechvala, č. d. 39
Soňa Glossová, č. d. 458

Obec Ostrov oznamuje oprávneným voličom, že voľby do orgánov samosprávy obcí
sa uskutočnia v sobotu dňa 27.11.2010 v čase od 7.00 hod. do 20.00 hod. v Kultúrnom
dome v Ostrove.
Volič hlasuje osobne, zastúpenie nie je prípustné. Volič po príchode do volebnej miestnosti preukáže svoju totožnosť. Ak volič nemá
preukaz a žiadny z členov volebnej komisie ho
nepozná, komisia požiada, aby volič preukázal
svoju totožnosť svedectvom dvoch osôb známych komisii. Ak tak neurobí ani do ukončenia
hlasovania, hlasovanie sa mu neumožní.
VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
pre voľby starostu obce v Ostrove
27. novembra 2010
Miestna volebná komisia v Ostrove podľa
§ 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách
do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov:

60 rokov
Peter Tkácz, č. d. 412
František Snoha, č. d. 83
JUDr. Anton Borovský, č. d. 418
1. Peter Bielik, 51 r., technik, Ostrov 422, nezávislý
kandidát

Zomreli
Jozef Borovský, 21.8.2010
Ing. Marián Borovský, 6.10.2010
Rudolf Vaňo, 26.10.2010
Peter Šimo, 2.11.2010
Anna Bieliková, rod. Kolesárová, 9.11.2010
- OcÚ -

pozvánka
Vianočné trhy sú tu!
Srdečne Vás pozývame na Vianočné trhy spojené s vianočným kultúrnym
programom, ktoré sa budú konať 11. decembra o 15.00 hodine v Kultúrnom dome v Ostrove.
Rodičovské združenia
pri MŠ a ZŠ Ostrov

2. Dana Borovská, PhDr.,
39 r., starostka obce, Ostrov
435, nezávislá kandidátka
3. Peter Jančík, Ing., 35 r., podnikateľ,
Ostrov 206, nezávislý kandidát
4. Miloš Žažo, 44 r., mechanik, Ostrov
109, koalícia KDH a SDKÚ-DS
VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
pre voľby poslancov
Obecného zastupiteľstva v Ostrove
27. novembra 2010
Miestna volebná komisia v Ostrove podľa
§ 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách
do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby

poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:
1. Juraj Bielik, Ing., 41 r., manažér,
Ostrov 469, koalícia KDH a SDKÚ-DS
2. Jozef Bolješik, JUDr., 29 r., advokát,
Ostrov 91, koalícia KDH a SDKÚ-DS
3. Peter Borovský, 42 r., živnostník,
Ostrov 211, nezávislý kandidát
4. Mário Brunovský, 36 r., sklad. manažér, Ostrov 162, koalícia KDH a SDKÚ-DS
5. Vojtech Dekan, 47 r., živnostník, Ostrov
80, koalícia KDH a SDKÚ-DS
6. Alena Drahovská, 45 r., živnostníčka,
Ostrov 311, nezávislá kandidátka
7. Ľuboš Hladký, 45 r., vodič, Ostrov 257,
nezávislý kandidát
8. Peter Jančík, Ing., 35 r., podnikateľ,
Ostrov 206, koalícia KDH a SDKÚ-DS
9. Pavol Kabát, Bc., 23 r., študent, Ostrov
252, nezávislý kandidát
10. Ľubomír Marci, Ing., 48 r., živnostník,
Ostrov 216, koalícia KDH a SDKÚ-DS
11. Lukáš Rajnák, Bc., 24 r., študent,
Ostrov 393, nezávislý kandidát
12. Vojtech Svetlík, Ing., 53 r., SZČO,
Ostrov 199, SNS
13. Jozef Tkácz, 30 r., živnostník, Ostrov
412, koalícia KDH a SDKÚ-DS
14. Ján Vatrt, 45 r., vodič, Ostrov 79, koalícia KDH a SDKÚ-DS
15. Simona Vatrtová, Mgr., 36 r., štátna
zamestnankyňa, Ostrov 135, SMER – sociálna demokracia
16. Miloš Žažo, 44 r., mechanik, Ostrov
109, koalícia KDH a SDKÚ-DS
(OcÚ)
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zhodnotenie volebného obdobia 2006 – 2010

Kto chce vidieť, vidí, kto chce počuť, počuje...
Vážení spoluobčania,
končí sa volebné obdobie starostu obce
a poslancov obecného zastupiteľstva. Dňa 27.
novembra si budete spomedzi kandidátov na
starostu obce a poslancov do obecného zastupiteľstva uchádzajúcich sa o vašu priazeň voliť
tých, ktorí budú obec spravovať a riadiť nasledujúce volebné obdobie 2010 – 2014. Preto
je mojou povinnosťou ucelene a faktograﬁcky
zosumarizovať všetko to, čo sa nám podarilo
uskutočniť za volebné obdobie 2006 – 2010.
Počas volebného obdobia 2006 - 2010
boli realizované v obci nasledovné práce
a aktivity
ROK 2007
 Revitalizácia centra obce – výsadba verejnej zelene pred kostolom a okolo sochy sv.
Terezky, osadenie obrubníkov (184 922 Sk)
 Zakúpenie nových informačných tabúľ – na
cintoríny v Ostrove (20 156 Sk)
 Zakúpenie nových úradných tabúľ pred
OcÚ a Poštou v Malom Orvišti (45 506 Sk)
 Vydávanie obecných novín – Ostrovský
spravodajca
 Obnova interiérových priestorov MŠ – vymaľovanie, výmena radiátorov, zásuviek
a vypínačov, výmena podláh (95 396 Sk)

 Nová oddychová zóna a výsadba v centre obce.

 Ukončenie projektu Zahraničná pomoc
vracia život povodiu
Dudváhu a regiónu
(637 042,87 Sk)
 Revitalizácia centra obce – vytvorenie oddychovej zóny, výsadba zelene
a výstavba chodníka (360 911 Sk)
 Výstavba spevnených plôch na
cintoríne v Malom
Orvišti, výsadba
zelene, zakúpenie novej brány,
výsadba okrasných drevín na
cintoríne v Ostrove
(169 251 Sk)
 Zakúpenie posuvnej brány na dvore
 Nový chodník s verejným osvetlením k cintorínu.
 Rekonštrukcia strechy na dome smútku
v Ostrove (68 850 Sk)
 Rekonštrukcia obecného úradu – výmena
okien a dverí (150 000 Sk)
 Výmena radiátorov a plynového kotla na
obecnom úrade (113 138 Sk)
 Zabezpečenie interiérového vybavenia KD
– kuchyne (75 703 Sk)
 Zabezpečenie prevádzkových strojov na
obecnom úrade – tlačiarne, ozvučovací
systém, prenosný mikrofón (110 314 Sk)
 Budova TJ Slovan Ostrov – pokračovanie
v prístavbe šatní (190 920 Sk)
 Zabezpečenie výstavby kanalizácie v súčinnosti s hlavným investorom TAVOS, a. s.

ROK 2009

ROK 2008
 Ukončenie a schválenie projektu Spracovanie Územného plánu obce Ostrov a jeho
uvedenie do praxe (497 750 Sk)

obecného úradu (29 155 Sk)
 Obnova interiéru na obecnom úrade
– zriadenie kancelárie pre HK a kuchynky
(45 101 Sk)
 Výstavba nového verejného osvetlenia
na ulici Športová II. – položenie káblov
(92 608 Sk)
 Doplnenie detského ihriska v MŠ U dvoch
medvedíkov o exteriérovú drevenú šmýkačku a drevené koníky, prekrytie detského pieskoviska (42 950 Sk)
 Zakúpenie exteriérovej zostavy do detského ihriska pri ZŠ, zakúpenie výpočtovej
techniky pre ZŠ (57 269 Sk)
 Zakúpenie výpočtovej technicky a kuchynského vybavenia do školskej jedálne
(40 598 Sk)
 Zabezpečenie interiérového vybavenia kultúrneho domu – kuchyne (40 924 Sk)
 Budova TJ Slovan Ostrov – pokračovanie
v prístavbe šatní (188 872,50 Sk)
 Rekonštrukcia elektrických rozvodov
v športovom areáli
(37 737 Sk)
 Pokračovanie vo
výstavbe kanalizácie

 Nový spojovací chodník a verejné osvetlenie.

 Rekonštrukcia
strechy a prístavba prístrešku na
OcÚ (18 718,65
€/563 918 Sk)
 Podpora športovej činnosti v obci
– zakúpenie športových potrieb
pre TJ Slovan
Ostrov (8 024
€/241 731Sk)
 Budova TJ Slovan Ostrov
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22 158 Sk)
 Budova TJ Slovan Ostrov – rekonštrukcia
sociálnych zariadení + zateplenie prístavby
(6 527,50 €/196 647 Sk)
 Oprava strechy na budove TJ Slovan
Ostrov (3 159,59 €/95 186 Sk)
 Začiatok výstavby parkoviska na Hlavnej
ulici oproti cintorínu v Ostrove, revitalizácia
a výsadba plôch za parkoviskom (účtovne
neuzatvorené)
 Začiatok výstavby nájomných bytov
v Ostrove – dva bytové domy po 10 b. j.
v lokalite Horné pole na Blatinskej ulici
 Spustenie webovej stránky Obce Ostrov
Za toto volebné obdobie obec dala vypracovať projektovú dokumentáciu na
ROK 2007

 Rozostavané nájomné byty na Blatinskej ulici.
– dokončenie prístavby šatní (712,50
€/21 475 Sk)
 Budova TJ Slovan Ostrov – rekonštrukcia
sociálnych zariadení (3 680 €/110 884 Sk)
 Rekonštrukcia strechy Kaplnky v MO,
výmena a zakúpenie dverí (2 710,28 €/
81 650 Sk)

 Budova TJ – sprchy pred rekonštrukciou.
 Rekonštrukcia vnútorných priestorov ZŠ
z dôvodu sťahovania MŠ a ŠJ do ZŠ
(2 949,43 €/88 855 Sk)
 Začiatok výstavby nového chodníka na
Hlavnej ulici smerom od mostu k cintorínu
 Začiatok výstavby verejného osvetlenia na
Hlavnej ulici smerom od mostu k cintorínu
 Vypracovanie Programu rozvoja bývania
v obci Ostrov (600 €/18 076 Sk)
 Aktualizácia Programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce Ostrov (500 €/
15 063 Sk)
 Prekládka trafostanice T1 v súčinnosti so
ZSE, a. s.
 Ukončenie výstavby kanalizácie

a Športovú ulicu (28 541,19 €/859 832 Sk)
 Výstavba verejného osvetlenia na chodníku spájajúceho Hlavnú a Športovú ulicu
(11 736,54 €/353 575 Sk)
 Výsadba verejnej zelene – popri spojovacom chodníku, úprava zelene okolo chodníka k cintorínu (účtovne neuzatvorené)

 Rekonštrukcia miestnych komunikácií
(8 613,65 €/259 495 Sk)
 Preloženie trafostanice T1
ROK 2008
 Nájomné byty v Ostrove (14 871 €/
448 004 Sk)
 Rekonštrukcia MŠ na KSC (7801,40 €/

 Budova TJ – zrekonštruované sprchy.
 Zakúpenie interaktívnej tabule s príslušenstvom do ZŠ (2 324,55 €/70 029 Sk)
 Zakúpenie vizualizéra k interaktívnej výučbe s príslušenstvom do ZŠ (735,50 €/

235 025 Sk)
 Rozšírenie verejného vodovodu v obci
Ostrov – ulice. Lazová, Nám. Sv. Imricha,
Veterná, Športová, Mlynská II., Jalšovská,

 Budova TJ – toalety pred rekonštrukciou.

 Budova TJ – zrekonštruované WC.

ROK 2010
 Rekonštrukcia MŠ na KSC (účtovne neuzatvorené)
 Oprava rovnej strechy na prístavbe ZŠ
(1866,29 €/56 224 Sk)
 Spevnenie plôch pri vstupe do budovy ZŠ
zo zadnej časti (2 509,31 €/75 595 Sk)
 Výstavba chodníka k cintorínu – dokončenie (64 795,49 €/1 952 029 Sk)
 Výstavba verejného osvetlenia k cintorínu
– dokončenie (26 336,14 €/793 403 Sk)
 Výstavba chodníka spájajúceho Hlavnú

4/2010
Blatinská (6 637,12 €/199 950 Sk)
 Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci
Ostrov
 Rozšírenie NN a VO siete – IBV Ostrov,
Športová ulica
 Autobusové zastávky Ostrov, Malé Orvište
(1 228,17 €/37 000 Sk)
ROK 2010
 Rekonštrukcia ZŠ Ostrov (6 910 €/
208 171 SK)
Kultúrno-spoločenské a športové podujatia v obci Ostrov
Pokračovali sme v tradičných, zaužívaných
podujatiach. Veľmi ma však teší, že vďaka
iniciatíve občanov našej obce vznikli i nové
podujatia, či sprievodné akcie, o ktoré je veľký
záujem:
 Detský karneval, Pod šable
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nu hospodárskeho a sociálneho rozvoja,
podporovať občanov v hmotnej núdzi umožňovaním vykonávania aktivačnej činnosti ako i možnosť
zamestnania sa podľa § 50i na podporu
miestnej a regionálnej zamestnanosti prostredníctvom
úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.
Zabezpečuje opatrovateľskú službu, vydáva stravu pre dôchodcov a poskytuje
podporu dôchodcom,
ktorí nie sú členmi
družstva. Navštevuje
a uctieva si občanov,
ktorí dosiahli jubilejný vek 90 rokov. Or-  Pôvodná budova materskej školy.

ganizuje každoročné
slávnostné stretnutie
s občanmi – dôchodcami nad 65 rokov
v októbri – Mesiaci
úcty k starším.
Toto volebné obdobie nebolo vôbec ľahké. Na začiatku sme
si museli určiť stratégiu rozvoja obce, pomenovať problémy,
nedostatky, hľadať
riešenia. Mnohé sme
premenili na hmatateľnú skutočnosť, iné
potrebujú na riešenie
určitý čas, či dostatok ﬁnancií, ktoré
Budova materskej školy zrekonštruovaná na kultúrno-spoločenské
je potrebné získať
centrum.
a zabezpečiť. Preto ich bolo potrebné
Deň učiteľov
presunúť do ďalšieho volebného obdobia. Aj
Deň matiek a otcov
napriek tomu sme dobrou prácou všetkých
Medzinárodný deň detí
zainteresovaných naplnili väčšinu naplánovaFutbalové turnaje
ných úloh z volebného programu.
Ostrovské letné dni
Dožinkové slávnosti
V období rokov 2006 – 2010 obecné zaPosedenie s dôchodcami
stupiteľstvo prijímalo na každý rok záväzné
Ostrovské hody
úlohy, ktoré vychádzali hlavne z prijatého PláMikuláš, vianočné trhy
Rozlúčka so starým a vítanie nového roka
Úspechy obce v projektovej činnosti

Obec získala mimo svojho rozpočtu nenávratné ﬁnančné prostriedky z fondov EÚ,
dotácie zo štátneho rozpočtu a príspevky
z grantových programov na realizáciu plánovaných investičných akcií, podporu športu,
kultúry, bývania, životného prostredia a na zabezpečenie strategických dokumentov v celkovej výške 743 188,41 € (22 389 294 Sk).
V rokoch 2007 – 2010 bolo podaných 31
žiadostí. Podporených bolo 9 žiadostí, u 6
žiadostí čakáme na vyhodnotenie.
Oblasť odpadového hospodárstva
Obec aj v tomto období zabezpečovala
zber komunálneho a separovaného odpadu
a od roku 2008 zaviedla zber drevného odpadu, zber kuchynského oleja a odpadového
oleja.
Oblasť sociálnej činnosti
V sociálnej oblasti obec využívala možnosť
 Príprava parkoviska pred cintorínom.

Územného plánu obce a Programu rozvoja
bývania Obce Ostrov a tieto boli počas roka
OZ kontrolované a vyhodnocované. Vždy sa
prihliadalo na obecnom zastupiteľstve, aby sa
úlohy rozdeľovali primerane podľa potreby do
jednotlivých častí našej obce a oblastí života
(bývanie, občianska vybavenosť, školstvo,
šport, kultúra, životné prostredie, sociálne
zabezpečenie...).
Za seba chcem povedať, že byť starostom obce je veľmi zodpovedné povolanie,
vyžaduje obetavosť, pevné nervy, toleranciu, empatiu, zanietenosť, odhodlanie...
Starosta reprezentuje, vedie zastupiteľstvo, presviedča, argumentuje, hľadá kompromisy, konsenzy. Musí vedieť naučiť sa
žiť s priateľmi, ktorých okruh sa časom zužuje ako i žiť s nepriateľmi. Byť starostom
je krásne povolanie, je však potrebné sa
mu úplne odovzdať, len vtedy sa dostavia
výsledky, úspech a snáď aj uznanie. Na jeho pleciach je veľká miera zodpovednosti.
Musí byť rozhodný, zásadový, stáť pevnými nohami na zemi. Starosta je dobrým
starostom len vtedy, keď žije, robí, trápi
i raduje sa pre obec. Je to 24-hodinová
služba občanovi. Dedinským starostom
nie je čo závidieť...
PhDr. DANA BOROVSKÁ
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Účinná spolupráca školy a rodičov
Základná škola v Ostrove má viac ako
100-ročnú tradíciu. Jej bránami prešla väčšina obyvateľov Ostrova a viaže k sebe spomienky mnohých z nás. Počas jej existencie
sa situácia v školstve veľakrát zmenila.
Trendom súčasnosti je zatvárať základné
školy na dedinách, či, v tom lepšom prípade,
spojiť ich s materskými školami. I naša škola prechádza náročným obdobím. Finančná
podpora zo strany štátu a následne obce
pokrýva základný štandard. Našou oporou
na pozdvihnutie úrovne školy je „rodičovské
združenie“. Sú to rodičia našich školákov,
naši priatelia. Inými slovami ani nemožno nazvať ľudí, ktorí nezištne a obetavo pomáhajú
nášmu školskému zariadeniu. Ich činnosť je
podporovaná Obcou Ostrov. Minulý školský
rok úspešne pracovalo pod vedením p. Košútovej, jeho súčasný predseda je p. Klampár.
Rodičovské združenie organizuje rôzne
podujatia – školský ples, vianočné trhy, karneval či oslavu Medzinárodného dňa detí
– a získaný ﬁnančný zisk poukáže pre potreby školy. Preto si naša škola môže dovoliť
aj nadštandard: v minulom školskom roku,
aj za podpory Obce Ostrov, sme mohli žiakom zakúpiť nové športové dresy, v ktorých
reprezentujeme obec i školu na oblastnej
olympiáde. Našou spoločnou pýchou je však
zakúpenie techniky, ktorá modernizuje vzdelávanie. Ide najmä o interaktívnu tabuľu, ktorú
využívame v každodennom vyučovaní. V podstate je to veľká tabuľa, na ktorej žiaci pracujú
dotykovým perom ako na veľkej počítačovej
obrazovke. Vzdelávanie ich týmto spôsobom
viac baví, je efektívnejšie a dáva nekonečné
možnosti na prácu s učebnou látkou. Vďaka

 Interaktívna tabuľa robí vyučovanie zábavnejším.
našim rodičom sme mohli do školy zakúpiť
aj ďalšie technické pomôcky – vizualizér (zariadenie, ktoré premietne zväčšený obrázok
z knihy na tabuľu), dataprojetor s plátnom
na stenu. Rodičovské investície do školy,
získané na organizovaných podujatiach i od
sponzorov, sa počas minulého roka priblížili
k sume takmer 3300 eur.

 A kto nie je pri tabuli, pozorne sleduje prácu spolužiakov.

I tento školský rok majú za sebou školský
ples, pripravujú vianočné trhy. Uvedomujeme
si, aké náročné je podujatia pripraviť i realizovať, často na úkor voľného času, rodiny.
Ich snahu si veľmi vážime a veríme, že naša
spolupráca bude napredovať. Ďakujeme.
Za kolektív učiteľov ZŠ
PaedDr. S. CHLAPÍKOVÁ

 Ostrovskí školáci na hodine matematiky.

Rodičovský „jesenný“ ples
Tak ako každý, ani tento rok sa nezaobišiel bez Rodičovského plesu. Tohtoročný sa konal v miestnom kultúrnom dome
16. októbra a mal prívlastok „jesenný“.
Za výdatnej spolupráce rodičov, školy
a prispenia sponzorov sa podarilo zorganizovať príjemné podujatie.
Na úvod prišli do vyzdobenej sály svojim
rodičom zatancovať deti zo základnej školy,
a potom pokračovala vo veselom rytme hudobná skupina Disco. Na toto, kto pri tanci
vyhladol, čakala chutná večera. A kto si kúpil
tombolové lístky, mohol sa tešiť na možnú

peknú výhru. Zábava sa skončila až nadránom. Všetkým, čo sa podieľali na vydarenom
priebehu plesu, patrí veľké poďakovanie.
Sponzori Rodičovského plesu
Argus Ostrov, p. Baláž – Ostrov, Bartoš expres, J. Bielik – Ostrov, J. Bielik ml. – Ostrov, J.
Bolješik – Ostrov, p. Braško – Ostrov, p. Brenessel – Ostrov, Fimabo, s. r. o., Element
– Piešťany, p. Hetešová – Ostrov, p. Janoviaková – Ostrov, Kvetinárstvo Ruža – Piešťany,
Kaderníctvo L. Ferancová – Vrbové, S. Kauka
– Ostrov, Kozmetika Andrea, Kvars – Pieš-

ťany, M. Labuda – Ostrov, p. Marci – Ostrov,
Okrasná škôlka – Dubovany, Obec Ostrov,
Pekáreň Moravany nad Váhom, Pneu servis
Dekan – Ostrov, Rodičovské združenie pri
MŠ a ZŠ Ostrov, Roľnícke družstvo, Ostrov,
Simea – Piešťany, p. Strečanský – Dubovany, Sedliacka stodola – Ostrov, B. Svetlík
– Ostrov, K. Svetlík – Ostrov, L. Svetlík a V.
Svetlíková – Ostrov, M. Svetlík – Ostrov, J.
Šimo – Ostrov, T-klub – p. Marciová, Ostrov,
Tri ﬂora – Rakovice, M. Zubák – Ostrov.
Ďakujeme!
Mgr. JARMILA PASTULOVÁ
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Novinky zo škôlky U dvoch medvedíkov
Školský rok 2010/2011 sme otvorili v budove základnej školy. Do materskej školy
je zapísaných 21 detí, čím je naplnená jej
kapacita.
Ideálom výchovy a vzdelávania by mal byť
dobrý, múdry, aktívny, šťastný a zodpovedný
človek. Proces výchovy a vzdelávania smerujúci k tomuto ideálu ako všeobecnému cieľu
výchovy by mal začať už od predprimárneho

obsahové celky sú rozpracované na príslušné
témy. Okrem výchovno-vzdelávacej činnosti
si deti osvojujú základy anglického jazyka,
hru na zobcovú ﬂautu, dramatickú výchovu
a tvorivé činnosti.
Vyšetrenie percepčných schopností detí
pracovníčkou Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Piešťanoch sa uskutočnilo 29. septembra 2010.
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závery rokovaní OZ
Obecné zastupiteľstvo v Ostrove
dňa 6. septembra 2010 na zasadnutí
schválilo:
- navýšenie úveru schváleného uznesením obecného zastupiteľstva v celkovej
výške 280 000 €, na predﬁnancovanie o sumu 35 000 € a spoluﬁnancovanie o sumu
40 000 € projektu Rekonštrukcia MŠ na
kultúrno-spoločenské centrum obce Ostrov,
spoluﬁnancovaného z fondov EÚ,
- vystavenie vlastnej vista blankozmenky
na rad banky za účelom zabezpečenia
pohľadávok banky vyplývajúcich z úveru vo
výške 355 000 €,
- ročné nájomné v nájomných bytoch
v Ostrove vo výške 3,2 % z obstarávacej
ceny bytu.
Obecné zastupiteľstvo v Ostrove
dňa 13. septembra 2010 na zasadnutí

vzdelávania v materskej škole a pokračovať
v priebehu celého života. Cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu
emocionálnu, sociálnu a kognitívnu úroveň
ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti.
Aj v našej materskej škole sme pre deti
vypracovali školský vzdelávací program, ktorý
plníme vo všetkých výchovných zložkách.
Je rozpracovaný na obsahové celky: Doma
a v materskej škole, Jeseň pani bohatá, Môj
kamarát Bezpečko, Tešíme sa na Vianoce,
Zima všade okolo, Ľudské telo, Jar, Zem –
vesmír, Čím budem, Letí leto voňavé. Všetky

Bábkové divadlo v Dome umenia v Piešťanoch navštívili deti 5. októbra 2010, 23. októbra sa prezentovali svojím kultúrnym programom na posedení s dôchodcami.
Pravidelne navštevujeme telocvičňu v Tclube a v priaznivom počasí tenisové kurty,
kde majú deti možnosť rozvíjať sa po športovej stránke.
Jesenný ples, z ktorého ﬁnančný zisk bol
venovaný deťom, sa uskutočnil 16. októbra
2010. Srdečne ďakujeme sponzorom a zúčastneným.
ANNA MELICHEROVÁ, učiteľka

zobralo na vedomie:
- doručenie jednej ponuky na uzavretie
zmluvy na priamy predaj majetku obce,
pozemku parc. č. 375/1,
- doručenie jednej ponuky na uzavretie
zmluvy na priamy predaj majetku obce,
pozemku parc. 978/52,
- žiadosť Ing. Romana Jánoša, ktorý dal
podnet na Zmeny a doplnky Územného plánu obce Ostrov spolu s ďalšími občanmi, ktorí majú záujem o výstavbu rodinných domov
v lokalite označenej v územnom pláne 4c.
Schválilo:
- rozpočtové opatrenie č. 3, Zmeny Rozpočtu Obce Ostrov na rok 2010 podľa predloženého návrhu,
- poradie ponúk v rámci priameho predaja majetku obce – pozemku parc. č. 375/1,
zapísanú na LV č. 900 o výmere 1278 m2,
- priamy predaj majetku obce – pozemku
parc. č. 375/1, zapísanú na LV č. 900 o výmere 1278 m2, podľa návrhu kúpnej zmluvy
za cenu 6700 € na základe výsledkov konania o priamy predaj majetku obce,
- poradie ponúk v rámci priameho predaja majetku obce – pozemku parc. č. 978/52,
zapísanú na LV č. 900 o výmere 506 m2,
- priamy predaj majetku obce – pozemku
parc. č. 978/52, zapísanú na LV č. 900 o výmere 506 m2, podľa návrhu kúpnej zmluvy
za cenu 7970 € na základe výsledkov konania o priamy predaj majetku obce.
Neschválilo:
- predložený návrh starostky obce o podmienkach pri prijímaní detí do školského
klubu detí pri ZŠ v Ostrove s uprednostnením detí s trvalým pobytom v obci Ostrov,
v prípade väčšieho počtu detí ako 25.
Zvolilo:
Antóniu Svetlíkovú za hlavnú kontrolórku
Obce Ostrov na obdobie 2010 – 2016.
Určilo:
- že Obecné zastupiteľstvo v Ostrove
bude mať 9 poslancov, ktorí budú zvolení
v jednom volebnom obvode.
Obecné zastupiteľstvo v Ostrove
dňa 20. septembra 2010 na zasadnutí
zobralo na vedomie:
- návrh Ing. Romana Jánoša, bytom
Ostrov, časť Malé Orvište 58, na riešenie situácie v lokalite 4c územného plánu obce,
(Pokračovanie na 9. strane.)

 Tohtoročný ples otvárali deti z tanečného krúžku pri ZŠ Ostrov.
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 K programu dňa neodmysliteľne patrilo odovzdanie dožinkového
venca.

 Atmosféra bola výborná – nechýbalo chutné jedlo, príjemná hudba,
ani dobrá nálada.

Dva dni v znamení oddychu a zábavy
V dňoch 20. a 21. augusta 2010 sa na
priestranstve pred reštauráciou Sedliacka
Stodola uskutočnili dve podujatia. V piatok
Dožinkové slávnosti a v sobotu Guláš párty. Sme radi, že sa na týchto akciách zišlo
také množstvo ľudí.
V piatok bolo súčasťou programu Folklórnej
skupiny Krakovienka odovzdanie dožinkového venca zástupcovi Poľnohospodárskeho
družstva Pokrok v Ostrove, príhovor starostky
obce PhDr. Dany Borovskej a p. Jána Kováča. Po programe ľudí zabávala svojím vystú-

 Ako inak – aj deti si prišli na svoje...

pením ľudová hudba Dubovanka.
V sobotu zábava pokračovala pri dobrom
súťažnom guláši. Varili ho štyri družstvá.
Po dôkladnom koštovaní odbornou porotou
sa umiestnili nasledovne: 1. miesto Trebatice – Andrej Varga, Eduard Jankech s 13
bodmi, 2. miesto Ostrov – Ľubomír Valo,
Miloš Žažo a Jaroslav Blaško s 12 bodmi, 3.
miesto poľovníci z Piešťan a Vrbového s 11
bodmi, 4. miesto Ostrov – Peter Drahovský
so 6 bodmi.
Pri pochutnávaní si na výbornom guláši

počas sobotného popoludnia ľudí zabávala
svojimi piesňami kapela Vavrinecká trojka.
Tiché chvíle cez oba dni vypĺňal hudobnou
produkciou Lukáš Pavlech. O tom, že sa
tieto akcie vydarili, ste sa mohli presvedčiť na
vlastné oči. A ten, kto neprišiel, môže ľutovať.
Za podporu ďakujeme najmä organizátorovi
– reštaurácii Sedliacka stodola, spoluorganizátorovi Obci Ostrov, sponzorom – PD Pokrok
Ostrov a ostatným podnikateľom a občanom
obce Ostrov.
Redakcia

 Takto sa začínalo varenie v súťaži o najchutnejší guláš.

recepty z ostrovskej kuchyne
Karamelové pokušenie
Cesto: 225 g hladkej múky, 75 g kryštálového cukru, 175 g masla
Krém: 200 g masla, 400 g sladeného
mlieka (Salko), 4 PL kryštálového cukru,
250 g slaných orieškov
Čokoládová poleva: 125 g mliečnej čokolády, 125 g čokolády na varenie
Z prísad vypracujeme cesto, ktoré rozvaľkáme na plech (cca 20x25 cm) a pečieme pri

160° asi 40 minút. Necháme vychladnúť.
Krém
Do hrnca si dáme všetky prísady okrem
orieškov a za stáleho miešania pomaly varíme. Zhruba po 10 minútach začne krém hustnúť a karamelizovať. Vtedy pridáme oriešky
a ešte horúce nanesieme na cesto, ktoré
sme predtým preložili na tácku. Nad parou
rozpustíme čokolády a vylejeme na krém.
Vložíme do chladničky a po hodine môžeme
krájať. Vyskúšajte!
PaedDr. SLÁVKA CHLAPÍKOVÁ
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Rozohriali srdcia babičiek a deduškov

Ak máte radi rozprávky, určite si spomeniete na tú od bratov Grimmovcov o starom otcovi a vnukovi. Starý otec pri jedení
ledva udržal lyžicu, a preto ho jeho syn so
ženou posadili do kúta a dávali mu jesť
z dreveného válovčeka, aby nerozlieval
a aby im nerozbil hlinenú misku.
Až keď ich malý syn, vnuk starého otca,
začal čosi skladať s doštičiek a na otázku
otca, čo robí, odpovedal, že válovček preňho,
aby mal z čoho jesť, keď bude starý, sa otec
spamätal a svoje správanie napravil. A ako je
to s nami? Ako sa mi správame k starším ľudom ? Prejavujeme im úctu, ktorú si zaslúžia?
Pretože úcta k starším je prirodzená vlastnosť
každého vychovaného človeka.
A preto som rada, že v našej obci je dlhoročnou tradíciou usporadúvať v októbri
– Mesiaci úcty k starším posedenie s našimi
seniormi. A tak tomu bolo i tento rok. Dňa 23.
októbra 2010 Obec Ostrov v spolupráci s PD
Pokrok Ostrov a SD COOP Jednota pripravila
v kultúrnom dome posedenie spojené s bohatým kultúrnym programom a občerstvením.
Na úvod privítala všetkých prítomných starostka obce. Po jej príhovore vystúpili so svojím programom deti z materskej a základnej
školy, ktoré piesňami a básničkami rozohriali
srdcia mnohých babičiek a deduškov. Bohaté
kultúrne popoludnie zavŕšila dychová hudba

závery rokovaní OZ
(Pokračovanie zo 7. strany.)
- predložené žiadosti o pridelenie nájomných bytov,
- návrh Zmluvy o združení ﬁnančných
prostriedkov a Zmluvy o pristúpení k združeniu ﬁnančných prostriedkov,
- návrh VZN o reklamných tabuliach,plagátových plochách a reklamných informačných a propagačných zariadeniach.
Prerokovalo:
- návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami
vo vlastníctve Obce Ostrov, a to: pozemku
parc. č. 243/10 (zastavané plochy a nádvoria), vo výmere 123 m², nachádzajúcej sa
v k. ú. Malé Orvište, obec Ostrov, zapísanej
Správou katastra Piešťany na LV č. 200,
spoluvlastnícky podiel 1/1,
- návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami
vo vlastníctve Obce Ostrov, a to: pozemku parc. č. 161/20, vo výmere 485 m² ,
nachádzajúcej sa v k. ú. Malé Orvište,
obec Ostrov, zapísanej Správou katastra
Piešťany na LV č. 200, spoluvlastníctky
podiel 1/1.
Schválilo:
- prenájom nehnuteľností vo vlastníctve
Obce Ostrov – pozemku parc. č. 243/10,
vo výmere 123 m², v k. ú. Malé Orvište,
obec Ostrov, ako prípad hodný osobitného
zreteľa,
- odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve
Obce Ostrov - pozemku parc. č. 161/20,
vo výmere 485 m² , v k. ú. Malé Orvište,
obec Ostrov, do výlučného vlastníctva, ako
prípad hodný osobitného zreteľa, o kúpnej
cene obecné zastupiteľstvo rozhodne na
ďalšom zasadnutí OZ, pričom bude vychádzať zo všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti stanovenej podľa osobitného predpisu
– znaleckého posudku,
(Dokončenie na 12. strane.)

Bučkovanka. Ako spomienku na tento deň
si každý z pozvaných odniesol nielen pekné

dojmy z kultúrneho programu, ale aj malý
darček.
Mgr. SIMONA VATRTOVÁ

pamiatka zosnulých

Žiarili svetlom stoviek sviec...

V šepote hĺbky cintorínov, úlovku roztrhnutých sietí, modlitby objímajú synov,
čo presadení driemu v kvietí.
November. Rok čo rok mieria naše kroky
na cintoríny, ktoré v tomto období rozkvitajú
záplavami kvetov a očistným svetlom tisícok
sviečok. Stojíme pri hroboch, šepkajúc modlitbu, či mlčky s pohľadom upretým do minulosti. Spomíname. Na tých, čo už nie sú medzi
nami. Na to pekné, čo v našich mysliach
zanechali. Na ich črty, letmý úsmev, slová

či lásku, ktorú rozdávali. Na to, čo zostalo
nedopovedané.
V tajomstve vône chryzantémy, pamiatka láskou zabliká...
Aj cintoríny v Ostrove a Malom Orvišti otvorili svoje brány a žiarili svetlom stoviek sviec.
Prišli sem ľudia z blízkeho i ďalekého okolia.
Na chvíľu zanechali za sebou zhon všedných
dní, aby zapálili sviečky na hroboch svojich
blízkych zosnulých a v tichosti im venovali
modlitbu či spomienku.
- sv -

 Pobožnosť na cintoríne v Ostrove na Sviatok všetkých svätých.
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Hody aj so zbierkou na studňu

(Dokončenie z 1. strany.)
Po polnoci sa k slovu dostal DJ Minoxi,
ktorý sa postaral o zábavu až do skorých ranných hodín. Sprievodnou akciou
k ostrovským hodom bola i zbierka organizovaná reštauráciou Sedliacka stodola na
výstavbu ostrovskej obecnej studne. Pre
studňu je už v obci pripravené miesto. Už
len vybrať dostatok peňazí a môžeme začať s jej výstavbou. Všetkým tým, ktorí sa
pristavili pri Sedliackej stodole na chutnú
kapustnicu a punč a poskytli dobrovoľný
príspevok, srdečne ďakujeme!
V nedeľu, o pol jedenástej sa konala
v rímskokatolíckom kostole slávnostná
svätá omša. Po nej bola vysvätená kaplnka

 Zbierka na obecnú studňu.
šiemu biskupovi, sv. Gerhardovi. Pod jeho
vedením vyrástol Imrich na zbožného muža,
ktorý dosiahol vysoký stupeň dokonalosti.
Otec veľmi chcel, aby sa Imrich oženil a prevzal po ňom uhorský kráľovský trón. Imrich
sa však vzpieral, keďže túžil žiť len pre Božie
kráľovstvo a zostať slobodný. Zložil dokonca
slávnostný sľub, že chce zostať čistým až do
smrti. No nakoniec predsa len privolil a oženil
sa s Chichou (Čikou), dcérou kráľa Dalmácie
a Chorvátska Křesimíra. Všetci sa tomu tešili.
Považovali Imricha za múdreho a svätého.
Verili, že bude spravodlivým kráľom. So svojou ženou Chichou pokračovali doslova v pretekaní sa v nábožnosti a vo vykonávaní dob-

 Hodová svätá omša.
Panny Márie Lurdskej.
Patrónom nášho kostola je sv. Imrich
a práve preto sa hody konajú v tomto čase. Pre tých, ktorí nevedia, kto vlastne sv.
Imrich bol, je tu niekoľko informácií:
Sv. Imrich sa narodil medzi rokom 1000
– 1007 v Ostrihome. Bol synom uhorského
kráľa sv. Štefana a jeho manželky bl. Gizely,
dcéry bavorského vojvodu Henricha a sestry
cisára sv. Henricha. Obaja manželia boli veľmi nábožní. O Imricha sa starali svedomito
po všetkých stránkach. Ako štrnásťročného
ho zverili benediktínskemu mníchovi, neskor-

 Skupina Slniečko bola opäť excelentná!

 Obecenstvo bez rozdielu veku s nadšením sledovalo vystúpenia populárnych skupín.

rých skutkov. No zároveň si sľúbili, že budú žiť
ako brat a sestra, v čistote až do smrti.
Štefan chcel Imricha korunovať za kráľa
ešte za svojho života. Osem dni pred slávnostnou korunováciou, ktorá mala byť 2.
septembra 1031, však Imricha poranilo divé
zviera (tak hovorí kronika z Hildesheimu z r.
1031). Imrich po ťažkej chorobe zomrel 3.
septembra 1031. Pochovali ho v Stoličnom
Belehrade (Székesfehérvár). O týždeň na to
umrela aj jeho manželka. Celá krajina za ním
smútila. Za svätého ho vyhlásil pápež Gregor
VII. v roku 1083 spolu so sv. Gerhardom,
Štefanom, Bystríkom, Andrejom Svoradom
a Benediktom a ďalšími.
Pripravila: Mgr. JARMILA PASTULOVÁ
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V Kanade získali striebro pre Slovensko

Vrcholným podujatím zdravotne postihnutých cestných cyklistov boli tento rok
UCI majstrovstvá sveta, ktoré sa konali 16.
– 22. augusta v Baie-Comeau v Kanade za
rekordnej účasti 324 športovcov zo 40 krajín. V reprezentačnom družstve Slovenska
nechýbali ani Ostrovčania Vladislav Janovjak a Róbert Mitošinka.
Časovka jednotlivcov, ako aj cestné preteky s hromadným štartom sa išli na 11,4 km
dlhom okruhu a táto trať na pobreží Atlantického oceánu bola jednoznačne najťažšia
zo všetkých doterajších majstrovstiev sveta
organizovaných Medzinárodnou cyklistickou
úniou (UCI).
Na štart časovky sa 20. augusta postavil aj
slovenský tandem Vladislav Janovjak – Róbert Mitošinka, ktorý v skupine B (zrakovo
postihnutí) obsadil 12. miesto so stratou 1 min
40,13 s na víťaznú španielsku dvojicu David
Blanco Leal – Jaime Morales.
Posledným súťažným dňom v Baie-Comeau bol 22. august a cestné preteky tandemov
aj poslednou nádejou slovenského družstva
na medailové umiestnenie. Vladislav Janovjak
s pilotom Róbertom Mitošinkom síce nastupovali na štart v pozícii lídra svetového rebríčka,
v tej chvíli to však nič neznamenalo a všetko
bolo otvorené.
Preteky v celkovej dĺžke 102 km sa išli na
9 kôl. Pelotón sa vo štvrtom kole rozdelil na
3 skupiny, v tej prvej ostali Slováci spolu so
všetkými favoritmi. V siedmom kole sa o únik
pokúsili Holanďania a vytvorili si 30 sekundo-

 Na stupni víťazov v Baie-Comeau dekorovali našich chlapcov striebrom.
vý náskok, pelotón ich však pomerne rýchlo
dostihol. V predposlednom ôsmom kole sa
Vlado s Robom rozhodli, že to skúsia. Ich
nástup v kopci nikto z hlavnej skupiny nezachytil, chalani sa všetkým postupne vzďaľovali a do posledného kola vchádzali s takmer
50 sekundovým náskokom. Šanca na prvé

Prví vo svetovom rebríčku!
V sobotu 25.9.2010 sa v Prahe konalo
posledné tohtoročné kolo pretekov UCI
Európskeho pohára v cestnej cyklistike
zdravotne postihnutých. Tieto preteky
boli súčasťou najstarších a najnáročnejších jednorazových klasických pretekov
profesionálov v Českej republike Praha
– Karlovy Vary – Praha. V reprezentačnom
družstve Slovenska opäť nechýbali ani
Ostrovčania Vladislav Janovjak a Róbert
Mitošinka.
Organizátori pripravili náročnú členitú trať
s ťažkým cieľovým stúpaním, ktorá viedla ulicami v okolí Strahovského štadióna. Ako prví
sa na štart postavili v skupine B (nevidiaci
a slabozrakí športovci) tandemisti Vladislav
Janovjak s pilotom Róbertom Mitošinkom.
V treťom z dvanástich okruhov sa hlavnej
skupine vzdialilo päť dvojíc, medzi ktorými
nechýbal ani slovenský tandem. V polovici
pretekov ostali vpredu už len tri tandemy
– česká dvojica Moﬂar – Chyba, paralympijskí víťazi z Pekingu 2008 Poliaci Zajac
– Flak a Slováci Janovjak s Mitošinkom. Táto skupina si udržiavala zhruba dvojminútový
náskok pred hlavným poľom a bolo jasné, že
víťaz vzíde práve z tejto trojice. Pri prejazde
do posledného kola si nastúpil český tandem
a pokúsil sa o únik. Na tento atak zareagovali len V. Janovjak s R. Mitošinkom, Poliaci
Zajac s Flakom už nemali dostatok síl a do
cieľa prišli na treťom mieste so stratou 30
sekúnd. Do cieľovej rovinky vošiel ako prvý
český tandem, Janovjak s Mitošinkom išli
v tesnom závese. Slováci zaútočili zhruba
50 metrov pred cieľovou páskou, Moﬂara
s Chybom prešpurtovali a stali sa víťazmi

týchto náročných pretekov.
Pre Janovjaka s Mitošinkom bola sezóna 2010 mimoriadne úspešná – dokázali
zvíťaziť v troch pretekoch Európskeho pohára a na majstrovstvách sveta v Kanade
získali po excelentnom výkone v cestných
pretekoch s hromadným štartom strieborné
medaile. Víťazstvo v Prahe im zabezpečilo
fantastické prvé miesto v svetovom rebríčku
za rok 2010.
BRANISLAV REŽŇÁK
vedúci slovenského družstva

miesto bola v tej chvíli vysoká. Z pelotónu
sa ich vydala stíhať len veľmi silná talianska
dvojica Ivano Pizzi – Luca Pizzi. Taliani našich dostihli 1 km pred cieľom. Do cieľovej
rovinky vošli oba tandemy spolu a o víťazovi
rozhodoval záverečný špurt. Vo ﬁniši mali
viac síl Taliani a Vladovi Janovjakovi s Robom Mitošinkom ušiel titul majstrov sveta
o jedinú sekundu. Po pretekoch prišli našim
chalanom k perfektnému výkonu a odvážnemu úniku zagratulovať mnohí tréneri a pretekári z ostatných zúčastnených národných
tímov.
Sklamanie z prehratého súboja tak aj po
slovách chvály a uznania čoskoro vystriedala
radosť zo zisku veľmi cenného striebra.
Po majstrovstvách sveta bola dvojica
V. Janovjak – R. Mitošinka na výbornom
druhom mieste svetového rebríčka. Zaútočiť
na celkové prvenstvo za rok 2010 mohli ešte
koncom septembra na pretekoch Európskeho
pohára v Prahe.
BRANISLAV REŽŇÁK
vedúci slovenského družstva

 Na víťazstvo zaútočili 50 metrov pred cieľom.
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Po kolísaných výkonoch sme klesli v tabuľke

Skončila sa jesenná časť futbalového
súťažného ročníka 2010/2011, po ktorej sú
muži na priemernom 6. mieste. Mužstvo
viedol B. Svetlík s asistentmi M. Gajdošom
a L. Svetlíkom. Umiestnenie mohlo byť
oveľa lepšie, ak by sme nezaváhali v poslednom, hodovom zápase.
Všeobecne boli naše výkony kolísavé. Po
dobrom začiatku prišiel prvý zlom vo Veľkom
Orvišti, kde sme dobre rozohraný zápas nedotiahli v posledných sekundách. Okrem bodov
sme stratili na dlhšie obdobie štyroch hráčov
zo základu (zranenia, trest), a začalo sa trápenie, ktoré vyvrcholilo domácou prehrou so
Šípkovým. V tejto nepríjemnej situácii sme sa
rozhodli mužstvo posilniť o 2 hráčov – Urbana
z Bašoviec a Sedláka z Krakovian. Postupne
sa do zostavy vrátili aj spomínaní pauzujúci
a výsledkom bola séria šesť víťazstiev v rade,
čo nás vynieslo na priebežné druhé miesto.
Neuspeli sme ale v posledných dvoch zápasoch, kedy nám z rôznych príčin (zranenia,
trest, osobné dôvody) chýbali viacerí hráči
zo základu. Následkom toho sme klesli na
spomínané šieste miesto.
Potešiteľné je, že mužstvo sa po vypadnutí
celkom vzchopilo a dokázalo predvádzať solídnu hru. Dokázali sme zvonka priviezť 13
bodov. Veľká škoda spomínaných zaváhaní
a strate 6 bodov v domácom prostredí. Zaujímavosťou je aj fakt, že tým, keď hráme s mužstvami z blízkeho okolia, chodí na zápasy viac
fanúšikov, na základe čoho sme vybrali na
vstupnom takmer dvojnásobok ako po minulé
roky. Oporami mužstva boli nestarnúci Braško
so Svetlíkom, výborné výkony podával J.
Borovský, najlepší strelec, škoda že sa zranil
a posledné štyri kolá nehral. Stabilné výkony

podával kapitán Kabát s Kubicom a Rajňákom, brankár L. Valo bol v „reprezentačnej“
forme. Solídne sa ukazovali posily, mrzí nás
vážne zranenie Sedláka v zápase vo Veselom. Snažili sme sa do mužstva zapracovať
hlavne mladých odchovancov, ale ich dochádzka a celková morálka nie je dostatočná.
Hlavne im chýba srdce pre futbal a zdravá
ctižiadostivosť, aby ’zamakali‘ na sebe, snažili sa prebojovať do základu, zároveň zvýšili
v mužstve konkurenciu a celkovo participovali
na lepších výsledkoch mužstva.
Žiaci sú po jeseni takisto na 6. mieste. Tré-

závery rokovaní OZ

nuje ich T. Drevenák. Ich umiestnenie mohlo
byť takisto lepšie, ale mali veľký problém na
brankárskom poste. Družstvo sa všeobecne
stabilizovalo, ak budú mať chlapci naďalej
chuť trénovať a na sebe pracovať, nemusíme
sa báť budúcnosti futbalu v obci.

(Dokončenie z 9. strany.)
- Zmluvu o združení ﬁnančných prostriedkov s vybranými uchádzačmi o pridelenie
nájomných bytov a Zmluvu o pristúpení
k združeniu ﬁnančných prostriedkov,
- pridelenie nájomných bytov,
- výšku združených prostriedkov.
Neschválilo:
- zámer predaja nehnuteľnosti: pozemku,
parc. č. 42/2 (záhrady), k. ú. Malé Orvište,
LV č. 200 o výmere 483 m², do času, kým
sa nevyriešia zmeny a doplnky územného
plánu obce.
Súhlasilo:
- s oslovením spracovateľa ÚPNO o predloženie cenovej ponuky na vypracovanie
zmien a doplnkov územného plánu.
Obecné zastupiteľstvo v Ostrove
dňa 21. októbra 2010 na zasadnutí
zobralo na vedomie:
- zloženie sľubu poslanca Obecného zastupiteľstva v Ostrove Ladislava Boliešika
do rúk starostky obce.
- OZ -

Mimoherné aktivity
Počas leta sme vykonali svojpomocne rekonštrukciu trávnika v priestoroch brán, koberce trávnika nám sponzorsky dodal Ľubomír
Antolík. Okrem žiackeho turnaja sme mali
pripravený turnaj starých pánov, ale pre nepriazeň počasia a posun súťaží na skoršie obdobie
sme ho museli zrušiť. Počas domácich zápasov sme pre fanúšikov pravidelne pripravovali
bulletin, kde sa mohli dozvedieť podrobné
informácie o zápasoch, aktuálnom postavení
a podobne. V tomto trende chceme ďalej pokračovať. Podarilo sa nám od sponzorov získať
určité ﬁnancie, a zároveň vďaka tomu, že celý
výbor vrátane trénera pracuje bez nároku na
odmenu, zastabilizovali sme ﬁnančnú situáciu
v klube a vyplatili väčšinu záväzkov. Počas
hodov sme participovali na príprave hodovej
zábavy, kde sme zabezpečili kompletné bufetové služby a prispeli tak k bezproblémovému
priebehu. Vďaka podpore Obce Ostrov bola
vykonaná rekonštrukcia strechy, ktorá bola

v havarijnom stave. Počas zimy plánujeme
svojpomocne opraviť interiér chodby.
Ing. JURAJ BIELIK
predseda TJ Slovan Ostrov
Aktuálne poradie našich strelcov
Muži: 11– J. Borovský, 5 – Vaško, po
4 – Rajňák, Svetlík, 2 – Braško, po 1 – A.
Borovský, Jankech, Kabát, M. Valo, D. Valo,
Urban, Sedlák
Žiaci: 7 – Bábsky, 6 – Bečarevič, 5 – P. Bartoš, 3 – Gágorik, po 1 – M. Bartoš, P. Svetlík,
Masar

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

Muži
15 13
15 9
15 9
15 9
15 9
15 9
15 8
15 8
15 7
15 5
14 5
15 5
15 4
14 1
14 1
14 0

1 1 49 : 11
4 2 35 : 22
4 2 30 : 19
2 4 32 : 17
1 5 35 : 17
1 5 33 : 24
2 5 28 : 22
2 5 35 : 33
0 8 23 : 25
3 7 27 : 42
2 7 33 : 31
1 9 21 : 30
3 8 18 : 26
3 10 19 : 33
2 11 23 : 46
1 13 7 : 50

40
31
31
29
28
28
26
26
21
18
17
16
15
6
5
1

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

Žiaci
11 10
11 9
11 8
11 8
11 7
11 5
11 5
11 3
11 3
11 2
11 2
11 2

0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0

30
28
25
24
21
15
15
9
9
7
7
6

1
1
2
3
4
6
6
8
8
8
8
9

68 : 10
53 : 10
40 : 26
63 : 19
39 : 19
39 : 30
37 : 33
12 : 37
14 : 72
15 : 28
9 : 38
6 : 73
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