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vianoêné zamyslenie

Láskou dokážeme meniČ svet
Ako stredoškoláþka
som rada þítala. Preþítala som nespoþetné
množstvo kníh. K mnohým sa vraciam i dnes.
V tejto þarovnej atmosfére prichádzajúcich
vianoþných sviatkov
som si spomenula
na knihu od Ericha Segala Love story. Nádherný, romantický príbeh lásky dvoch mladých
Đudí, na ktorý sa nedá zabudnúĢ.

Odohráva sa v šesĢdesiatych rokoch minulého storoþia. Oliver je študent Harvardu,
vynikajúci hokejista, syn bohatého bankára.
Oliver Barrett IV. nenávidí þíslicu za svojím
menom, nenávidí svojho otca Barretta III.
Prekáža mu, keć ho Jennifer núti, aby zmenil
voþi otcovi svoje správanie. Jennifer je študentka hudby na Redcliffu, nadaná klaviristka,
ktorá má už len otca, chudobného talianskeho
prisĢahovalca, na ktorom jej veĐmi záleží. Napriek rozdielnosti spoloþenského postavenia
sa do seba zamilujú, proti vôli Oliverovho otca
sa vezmú a zaþínajú spoloþný život plný lásky,

no nie bez Ģažkostí. Spoþiatku žijú na pokraji
biedy, neskôr, keć Oliver ukonþí štúdium práv,
sa ich situácia zlepší. Rozhodnú sa maĢ dieĢa,
ale nedarí sa im. Po mnohých vyšetreniach sa
dozvedia, že Jennifer má leukémiu, umiera.
SkĐúþený Oliver po odchode z nemocnice
ako prvého stretáva svojho otca. Rozplaþe sa
mu v náruþí. RadosĢ, lásku a šĢastie vystriedala bolesĢ, smútok a smrĢ. SmrĢ týchto dvoch
mladých Đudí rozdelila, paradoxne spojila syna
s otcom. Jennifer uþila Olivera milovaĢ tak,
aby sa nemusel ospravedlĖovaĢ. Obaja sa
vedeli pre lásku obetovaĢ. Tento jednoduchý,
ale citlivý príbeh lásky prináša mnoho krásnych odkazov, zanecháva silnú nezabudnuteĐnú emóciu. Rovnako ako i vianoþný príbeh
oslavujúci príchod þloveka – malého dieĢatka,
ktoré sa narodilo, aby spasilo tento svet. Tento
þlovek nám dokázal, že nie násilím, zlom, závisĢou, nenávisĢou, klamstvom, pokrytectvom,
ale vierou, dobrom, pokorou a láskou dokážeme meniĢ svet. S narodením Božieho syna sa
zrodili hodnoty hodné obdivu. Vianoþné sviatky
majú neobyþajnú silu... zamyslieĢ sa.
Vážení spoluobþania, želám Vám, aby poþas
vianoþných sviatkov do Vašich životov, rodín
vstúpila láska. Zabudnite na Ģažké chvíle, ktoré
Vás poþas tohto roka postretli a tešte sa z toho,
že máte jeden druhého. Pokúsme sa o to, aby
boli naše Vianoce þo najkrajšie! Dúfam, že sa
mi aspoĖ trošku podarilo rozsvietením stromþekov v strede našej obce vo Vás vzbudiĢ pocit
þarovných Vianoc. Predstavme si, že každé
svetielko symbolizuje život, život všetkých obyvateĐov našej obce, ktorí sa priþinili o jej rozvoj
a konali, þi konajú tak, aby za sebou zanechali
tvorivý odkaz. V novom roku Vám prajem, aby
prevažovala radosĢ nad smútkom, úspech nad
neúspechom, smiech nad plaþom, zdravie nad
chorobou. Pokojné Vianoce a šĢastný Nový rok
2014!
PhDr. Dana BOROVSKÁ
starostka obce

ÿitateĕom Ostrovského spravodajcu želáme
Vianoce krásne a Āisté ako sneh,
v rodine len pokoj a smiech,
dobrú silvestrovskú náladu,
šĨastie, v novom roku zdravie a pohodu!
Poslanci OZ Ostrov, pracovníci OcÚ a redakcia

pozvánka

Všetko krásne v novom roku,
dobrýchna
ľudí
popri boku.
Príóte
varené
vínko
Veľa
šťastia,
veľa
zdravia,
Starostka obce a poslanci obecného zastupiteĐstva
pozývajú plány
Ostrovþanov
na Silnech
sa všetky
zdaria!
vestra o polnoci na varené vínko. Spoloþne
sa rozlúþime so starým rokom 2013 a privítame Nový rok 2014!
-r-

praje Redakčná rada
Ostrovského spravodajcu
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Zhotovitelia sú niekedy tvrdý oriešok
Takto sme budovali, prerábali, opravovali! Nieþo sa podarilo, nieþo nie...
Zaþiatkom roka sme zrekonštruovali
havarijný stav þasti strechy kultúrneho
Manželstvo vbezobnove
detí je interiérodomu a pokraþovali
vých priestorov
obecného
úradu. Obnova
ako deþ bez slnieèka.
priestorov kancelárie starostky obce sa
vydarila, þo potvrdili mnohí návštevníci.

NARODILI
SA
Miestne
komunikácie
Pokraþovali sme ćalej v oprave výtlkov
na miestnych komunikáciách. Miestne komunikácie v našej obci sú vo veĐmi zlom stave.
MladosĊsinie
života,prevažUvedomujeme
to. je
Je obdobie
to spôsobené
ne výstavbou splaškovej
kanalizácie.
Obec
ale stav duše.
Ostrov sa opakovane obrátila na zhotoviteĐa
stavby, spoloþnosĢ Váhostav, a. s., a žiadala
odstránenie chýb na miestnych komunikáciách. ZhotoviteĐ reklamované nedostatky podĐa zaslaného súpisu akceptoval len þiastoþne. V ostatných prípadoch sa vyjadril, že neakceptuje zvyšné reklamácie z dôvodu ich nejednoznaþnosti a s prihliadnutím na pôvodný
stav vozovky. V súþasnosti obec podniká ćalšie zákonné kroky.

NAŠI JUBILANTI

Zvonica a zastávky
V jarných mesiacoch sme sa pustili do rekonštrukcie zvonice v Malom Orvišti a výstav-

spoloêenská kronika

 Strechu kultúrneho domu sa podarilo zrekonštruovaĢ hneć zaþiatkom roka.
by dvoch autobusových zastávok v centre obce, ktoré sme dokonþili tesne pred vypuknutím
osláv. Obe tieto aktivity sú pre mĖa srdcovou záležitosĢou a som veĐmi rada, že sa nám podarilo ich dotiahnuĢ do konca. Myslím si, že môžeme byĢ hrdí na to, þo sme urobili. Stretla som sa
s mnohými pozitívnymi ohlasmi, aj z radov mojich kolegov, ktorí naše autobusové zastávky
obdivovali a v dobrom nám ich závidia.

od 1.6.2013 do 6.12.2013

Okolie bytoviek

Nemám dieĢa rád preto, že je poslušné,
ale preto, že je to moje dieĢa.

V rámci výstavby technickej vybavenosti k nájomným bytom sa v tomto roku
v prácach na stavebných objektoch – dažćová kanalizácia, vonkajšie osvetlenie areálu, komunikácie – dopravné
znaþenie a areálové komunikácie, nepokraþovalo, nakoĐko nebola zo strany zhotoviteĐa vôĐa sa dohodnúĢ na sporných otázkach týkajúcich sa
prác navyše. V súþasnosti þakáme na podpis Dodatku þ. 3
k Zmluve o dielo þ. 1 zo strany zhotoviteĐa. Po podpise dodatku sa v prácach bude pokraþovaĢ.
V novembri sme vybudovali
závlahy pred bytovkami a zaþali s výsadbou zelene. PokraþovaĢ budeme na jar budúceho roku.

(Rabíndranáth Thákur)

Narodili sa
Adela Vachová
Alica Rebrová
Kristína Kuklová
Natália Kaasová
Karolína Lajchová
Kristína Holánová

ŠĊastný je, kto zomrie prv,
Je to láska, nie rozum,
než sám
zaène volaĊ smrĊ, aby ho
ktorá je silnejšia ako smrĢ.
vzala... (Thomas Mann)

Zomreli

S ÚCTOU
SPOMÍNAME
Mária Opatovská
Peter Gogol
Jozef Raška
Antónia Gajdošová
Marek Raška
Bernardína Lacková
ŠĢastné manželstvo je stavba, ktorú treba
znova stavaĢ každuþký deĖ.
(André Maurois)

Zosobášili sa
Ing. Jozef Šimo a Ing. Andrea Balúnová
Ing. Ján Kozlovský a Veronika Pekníková
- OcÚ -

ke Glasnákovej a Antonovi Janovjakovi, ktorí ocenili úsilie obce, z vlastnej iniciatívy sa
postarali o výsadbu a úpravu okolia zvonice
a vzorne sa o jej okolie starajú. Takýto Đudia
sú pre mĖa vzorom a príkladom a nesmierne
si ich vážim. Mnohí by si mohli zobraĢ z nich
príklad. Vysoko oceĖujem takýto prístup, lebo
nie þasto sa s tým stretávam. Srdeþná vćaka!
PhDr. Dana BOROVSKÁ
starostka obce

Poóakovanie za
príkladnú iniciatívu
V súvislosti s rekonštrukciou zvonice by som chcela poćakovaĢ rodine ýechvalovej za poskytnutie vody a elektriny poþas rekonštrukþných prác. Rovnako by
som chcela poćakovaĢ MaloorvišĢanom – Márii ýechvalovej, Vierke Kubicovej, Andrej-

 Zvonica dostala novú podobu ešte pred zaþiatkom osláv.
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editoriál
òakujem!
Blížiaci sa koniec roka je obdobím,
kedy viac ako inokedy hodnotíme, þo sa
nám v uplynulom roku podarilo a þo nie.
Ja sa vrátim k oslavám 900. výroþia prvej
písomnej zmienky o našej obci, nakoĐko
si myslím, že nielen svojou veĐkosĢou,
ale aj významom patrili k tým „naj“ udalostiam v našej obci v roku 2013. Z hĐadiska odozvy u obyvateĐov našej obce by
som ich hodnotila ako úspešné.

 Autobusové zastávky sú dnes oprávnene pýchou obce.

Vynovené sakrálne pamiatky
Kaplnka na cintoríne v Ostrove bola
dostavaná 29.9.1955. Poþas októbra tohto
roku, došlo k rekonštrukcii stien a stropu
vo vnútri kaplnky, podlahy a schodíka,
renovácii strechy a fasády. Boli zrenovované aj dvere so zárubĖou a kríž. Pre zníženie vlhkosti boli okolo kaplnky osadené
obrubníky a drenážny kameĖ. Darcovsky
sa podieĐali na financovaní rekonštrukcie
kaplnky LSO Ostrov a JUDr. Jozef Bolješik, PhD., za þo im patrí veĐká vćaka.
V tomto roku sa uskutoþnila i rekonštrukcia vstupu do kostola, kde došlo ku kompletnému odstráneniu starých omietok, ktoré
boli nahradené novou sanaþnou omietkou.
V rámci rekonštrukcie bola položená i nová
podlaha z protišmykovej dlažby. Redakcia

 Kaplnka na cintoríne pred rekonštrukciou.

Z postu šéfredaktorky Ostrovského spravodajcu by som chcela hlavne poćakovaĢ
všetkým, ktorí svojimi osobnými vyznaniami k obci Ostrov skrášlili júnové vydanie
Ostrovského spravodajcu venované práve
týmto oslavám. Taktiež by som chcela poćakovaĢ všetkým Đudom, ktorí zareagovali
na naše výzvy zverejnené v novinách a poskytli nám dobové fotky, þi zapožiþali alebo
darovali dobové predmety na vytvorenie
pamätnej izby. Vážim si ich ochotu a snahu
podieĐaĢ sa na príprave osláv a prispieĢ tak
osobne k ich úspešnému zvládnutiu.
Vćaka urþite patrí všetkým, ktorí sa
akýmkoĐvek spôsobom podieĐali na príprave a realizácii týchto osláv. Svoje ćakujem
im na stránkach tohto spravodajcu vyjadrí
tá najkompetentnejšia – starostka obce.
Ja by som však chcela poćakovaĢ práve
jej – starostke obce Ostrov PhDr. Dane Borovskej. PodĐa môjho názoru sa najväþšou
mierou priþinila o úspešný priebeh osláv.
Bola nielen dobrou manažérkou, ktorá vedela okolo seba zmobilizovaĢ tím Đudí, ktorí
jej boli nápomocní a spoloþne tieto prípravy
dotiahli do úspešného konca, ale sama
veĐkou mierou priložila ruku k dielu. Myslím
si, že úspešne zvládla nároþné prípravy
osláv, ktoré spoþívali nielen v plánovaní
a organizaþnom zabezpeþení samotných
osláv, vydaní historicky prvej monogra¿e
o obci Ostrov, ale aj v samotnom „skrášlení“ našej obce (vybudovanie nových autobusových zastávok, dokonþenie zvonice
v Malom Orvišti, vytvorenie pamätnej izby
v priestoroch kultúrneho domu). Snáć sa
k môjmu poćakovaniu pripoja aj všetci tí,
ktorým sa oslavy páþili.
PS: V mene celej redakþnej rady ćakujem všetkým prispievateĐom, ktorí nám
v roku 2013 pomáhali tvoriĢ Ostrovského
spravodajcu. ZároveĖ sa teším na ćalšiu
spoluprácu v roku 2014.
Mgr. Simona VATRTOVÁ

pozvánka
18.1.2014 o 20.00 hod.
TJ Slovan Ostrov usporiada

4. ROÿNÍK
FUTBALOVÉHO
PLESU
 Zrekonštruovaný vstup do kostola.

 A od októbra je opäĢ ako nová!

Do tanca bude hraĢ skupina Impulz.
Srdeþne vás pozývame!
Ing. Juraj BIELIK
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blahoželáme

Život si užívajte v pokoji a zdraví

Manželstvo bez detí je
Sviatoêný
ako deþ bez slnieèka.

deĀ

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

NARODILI SA

Krásneho životného jubilea 90 rokov sa 23.12.2012 dožila
MladosĊ
nie je obdobie
života,
pani Mária
Klimová,
þ. d. 132.
Starostka privítala oslávenkyĖu
15.1.2013 na obecnom
úrade.
ale stav duše. Stretnutie sa konalo v príjemnej
atmosfére pri pohári dobrého vínka od brata oslávenkyne, pána
Klþu z Oþkova, ktorý ju v tento slávnostný deĖ sprevádzal.

NAŠI JUBILANTI

 Pani Klimová si po gratuláciu k jubileu prišla na obecný úrad.

 Najstaršia obyvateĐka Ostrova pani Štefánia Leždíková v marci
oslávi už svoje deväĢdesiate šieste narodeniny.

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

S ÚCTOU SPOMÍNAME

 DĖa 29.7.2013 starostka obce zagratulovala jubilantke Bernardíne
Lackovej k jej 90. narodeninám.

 Matildu Košútovú navštívila starostka s blahoželaním k jej deväĢdesiatinám dĖa 16.1.2013.
V roku 2013 toto významné jubileum oslávili 13.1.2013 pani Matilda
Košútová, þ. d. 369 a 3.7.2013 p. Bernardína Lacková, þ. d. 379. Obe
dámy nás vrúcne privítali a dovolili nám popriaĢ im pevné zdravie a veĐa radosti. Zo smútkom sme prijali správu, že zanedlho po našej návšteve nás jubilantka Bernardína Lacková navždy opustila. Stalo sa to
dĖa 11.11.2013, v spomienkach nám však navždy zostane jej usmievavá tvár a jasná myseĐ.
Nie veĐa Đudí sa dožije takého krásneho veku ako pani Štefánia Leždíková, najstaršia obþianka Ostrova. DĖa 18.3.2013 oslávila svoje 95.
narodeniny! Hoci jej zdravie už neslúži tak ako voĐakedy, iskriþky v jej
oþiach nevyhasli. V úprimnom oþakávaní a v príjemnej atmosfére starostka oslávenkyni zablahoželala a popriala pohodu a lepšie zdravie.
Pred 90 rokmi sa 24.11.1923 narodil aj Ing. Ján Zubák, þ. d. 217.
Na osobné stretnutie s ním sa už teraz veĐmi tešíme!
Milí jubilanti, 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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dane a poplatky
Žiadosti o úüavu
UpozorĖujeme všetkých majiteĐov nehnuteĐností a žiadateĐov o úĐavu z poplatku za odvoz komunálneho odpadu
a drobného stavebného odpadu, tých
ktorí nadobudli do vlastníctva nehnuteĐnosĢ, predali þi darovali nehnuteĐnosĢ,
prípadne sa stali majiteĐom psa, že je
potrebné podaĢ všetky žiadosti, prípadne priznanie na Obecnom úrade v Ostrove do 31.1.2013.
z PodĐa miestnych podmienok v obci
Ostrov sa
od dane z pozemkov oslobodzujú tieto pozemky:
- pozemky vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie,
- pozemky, na ktorých sa nachádzajú cintoríny, kolumbáriá, prípadne urnové háje,
od dane zo stavieb sa oslobodzujú tieto stavby:
z stavby vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie.
Správca dane poskytne zníženie dane vo
výške 50ௗ%:
- zo stavieb a bytov, ktorých vlastníkmi
sú obþania v hmotnej núdzi starší ako 62
rokov, ak tieto slúžia na ich trvalé bývanie,
- za garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž, ak
tieto sú vo vlastníctve obþanov s Ģažkým
zdravotným postihnutím alebo držiteĐov
preukazu obþana s Ģažkým zdravotným postihnutím, ktoré slúžia pre motorové vozidlo
používané na ich dopravu.
Doklady preukazujúce dôvody pre poskytnutie daĖového zníženia predloží daĖovník správcovi dane najneskôr do 31.
januára 2013, inak sa zníženie neposkytne!
Za doklad preukazujúci dôvod zníženia
dane sa považuje napr.: rozhodnutie o Ģažkom zdravotnom postihnutí. Pre zníženie
dane je rozhodujúci stav k 1. januáru bežného zdaĖovacieho obdobia a daĖovník je
povinný ho uplatniĢ v lehote na podanie daĖového priznania do 31.1.2013. V prípade,
že daĖovník má už uplatnené zníženie dane z predchádzajúceho zdaĖovacieho obdobia a nedošlo u neho k žiadnej zmene,
opätovne nemusí žiadaĢ o jej zníženie.
z Poplatok za odvoz komunálneho
a drobných stavebných odpadov odpustí správca za obdobie, poþas ktorého preukáže obci, že sa v zdaĖovacom období
viac ako 90 dní nezdržiaval na území obce.
Poplatník predloží do 31.1.2013 aktuálne
potvrdenie, ktorým je:
a) potvrdenie zamestnávateĐa o trvaní pracovného pomeru v aktuálnom roku
s uvedením obdobia, v ktorom sa poplatník
nezdržiaval v mieste trvalého pobytu (v prípade cudzojazyþného potvrdenia je potrebný preklad),
b) potvrdenie o umiestnení v zariadení
sociálnych služieb,
c) potvrdenie o návšteve školy v zahraniþí,
d) potvrdenie o ubytovaní na internáte,
e)ௗprípadne iné doklady, v ktorých bude uvedený dátum preukazujúci nárok
na uplatnenie úĐavy z poplatku a dátum,
kedy nárok na odpustenie zaniká.
Doklady nie je možné nahradiĢ þestným
prehlásením!
Lukáš PAVLECH
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Stop vandalizmu a zneêisČovaniu!
Prijatím VZN þ. 4/2008 o udržiavaní þistoty a o údržbe verejnej zelene na území
obce Ostrov sme sa naivne domnievali, že
prejavy vandalizmu a zneþisĢovania obce eliminujeme. Zdá sa, že tento zámer
sa nenapĎĖa podĐa našich predstáv. Pre
oživenie informovanosti si vám dovolíme
pripomenúĢ niektoré ustanovenia tohto
všeobecne záväzného nariadenia obce.
V záujme zabezpeþenia þistoty, verejného
poriadku a zdravého životného prostredia sa
na území obce Ostrov zakazuje:
a) odhadzovaĢ odpad mimo urþených nádob;

akéhokoĐvek druhu na verejnom priestranstve
alebo miestnych komunikáciách bez povolenia
na používanie verejného priestranstva;
k) osadzovaĢ reklamy, plagáty, a oznámenia
na iných miestach, než vyhradených obcou;
l) znehodnocovaĢ budovy striekaním obrazcov a znakov sprejovými farbami (tzv. gra¿ty);
m) vyhadzovaĢ akékoĐvek predmety do korýt vodných tokov, alebo ich ukladaĢ na miesta, z ktorých by mohli byĢ do nich splavené,
vylievaĢ do vodných tokov chemické látky
alebo odpadovú vodu a tým ohroziĢ akosĢ,
zdravotnú nezávadnosĢ alebo prietok toku;

 Vandalizmus a iné prejavy nekultúrnosti v našej obci, nie sú neznáme pojmy. Po oslavách 900.
výroþia neznáma osoba (osoby) zvalila krásne vysadený sud s muškátmi a inými kvetinami.
Snahu spríjemniĢ a skrášliĢ okolie obce sa nám asi u tohto obþana naplniĢ nepodarilo.Každý
z vás si iste spomenie na nášho dlhoroþného aktivaþného pracovníka PeĢa Gogola, ktorý nás
navždy opustil 5.8.2013. Bol to práve on, kto sa každý deĖ staral o þistotu a poriadok v okolí zastávok a odstraĖoval následky agresívnych prejavov výtržníkov. VeĐmi nám chýba!
b) zneþisĢovaĢ verejné priestranstvá – pĐuvancami, odhadzovaním ohorkov cigariet, odhadzovaním, odkladaním alebo skladovaním
odpadov, fekáliami, splaškovými vodami, odpadovými vodami, chemickými látkami a iným
obdobným spôsobom;
c) umývaĢ, þistiĢ a opravovaĢ motorové vozidlá na verejnom priestranstve s výnimkou
nutného oþistenia skiel, reÀektorov, koncových svetiel a poznávacích znaþiek;
d) akokoĐvek ohrozovaĢ, znehodnocovaĢ,
poškodzovaĢ a niþiĢ verejnú zeleĖ a verejné
objekty ako sú laviþky, vázy, nádoby na odpad, zariadenia detských ihrísk, a iné obdobné zariadenia;
e) nechávaĢ psov alebo iné zvieratá voĐne pobehovaĢ po verejných priestranstvách
a spôsobovaĢ zneþisĢovanie výkalmi;
f) vypaĐovaĢ trávu alebo iné porasty a voĐne spaĐovaĢ lístie alebo
akýkoĐvek iný odpad;
g) z balkónov, lodžií a okien
umiestnených v tesnej blízkosti
chodníkov vyklepávaĢ alebo prášiĢ
deky, koberce, alebo šatstvo alebo
vyhadzovaĢ rôzne predmety;
h) odstavovaĢ vraky vozidiel
na parkoviskách a ostatných verejných priestranstvách;
i) v dôsledku vyberania a preberania obsahu zberných odpadových
nádob zneþisĢovaĢ ich okolie;
j) skladovaĢ akýkoĐvek materiál
(napr. palivo, výrobky, obaly) a odpad

n) umývaĢ motorové vozidlá a vykonávaĢ
opravy a údržby motorových vozidiel na brehoch vodných tokov alebo v tokoch;
o) vypúšĢaĢ do vodného toku odpadové
vody bez povolenia vydaného príslušným
orgánom štátnej vodnej správy;
p) zneþisĢovaĢ miestne komunikácie;
q) prepravovaĢ cez obec náklad, ktorý nie je dostatoþne zabezpeþený pred jeho únikom do okolia
(proti prášeniu, odkvapkávaniu, spadnutiu);
r) jazdiĢ motorovými vozidlami po verejnej
zeleni, chodníkoch a parkovaĢ na nich.
Konanie, ktoré je v rozpore s ustanoveniami tohto nariadenia, sa kvali¿kuje ako priestupok proti poriadku v správe podĐa § 45, 46, 47
a 48 zákona þ. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov.
- OcÚ -
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Závery z rokovaní obecného zastupiteüstva
 Obecné zastupiteĐstvo v Ostrove zasadalo dĖa 9. septembra 2013.
Schválilo:
- zmenu rozpoþtu vrátane programov a podprogramov rozpoþtovým opatrením þ. 7/2013
v zmysle Manželstvo
ustanovenia §bez
14 detí
ods.je2 písm. b
zákona þ. ako
583/2004
Z.
z.
o
rozpoþtových
deþ bez slnieèka.
pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- obstaranie Urbanistickej štúdie pre lokalitu
4c2 v zmysle Územného plánu obce Ostrov
a jeho zmien a doplnkov. Štúdia bude obstaraná až po doriešení nepovolenej stavby,
ktorá sa nachádza v lokalite 4c2 na pozemku
MladosĊv podiele
nie je obdobie
života,
vo vlastníctve
1/1 Romana
Jánoša,
bytom Malé Orvište
þ.
58,
Ostrov
ale stav duše. a Janky Jánošovej, rod. Bocánovej, bytom Ostrov þ. 367,
parcela registra „C“ parc. þ. 32/7 orná pôda
o výmere 935 m2, k. ú. Malé Orvište,
- návrh Zmluvy o úhrade nákladov spojených s obstaraním vyššie uvedenej urbanistickej štúdie,
- prevod majetku obce podĐa § 9a ods.
8 písm. b) zákona SNR þ. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov:
nehnuteĐnosti vo vlastníctve Obce Ostrov –
pozemku parcela registra „C“ parc. þ. 434/1
ostatné plochy o výmere 251 m2 a pozemku
parcela registra „C“ parc. þ. 434/2 ostatné
plochy o výmere 120 m2, ktoré sú zapísané
na LV þ. 900, k. ú. Ostrov, za cenu 7,00 eur/
m2 do vlastníctva nadobúdateĐa Ing. Jozefa
Šimu a manž. Ing. Andrey Šimovej, rod. Balúnovej, obaja bytom Ostrov 403,
- prevod majetku obce podĐa § 9a ods. 8
písm. b) zákona SNR þ. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov: nehnuteĐnosti vo vlastníctve Obce Ostrov, pozemku parcela registra „C“ parc. þ. 243/22,

NARODILI SA

NAŠI JUBILANTI

upozornenie
Výzva
pre majiteüov psov
Na základe množiacich sa problémov s výkalmi psov, ktoré sa vyskytuje, upozorĖujeme
kto zomrie prv,majitejú po ŠĊastný
celej obci,
Đov psov, že podĐa VZN þ. 3/2007 o chonež sám zaène volaĊ smrĊ, aby ho
ve, vodení a držaní psov na území obvzala...príslušných ustace Ostrov a v zmysle
novení zákona þ. 282/2002 Z. z., ktorým
sa upravujú niektoré podmienky držania
psov, je držiteĐ psa, resp. ten, kto psa vedie, povinný:
a) zabezpeþiĢ, aby zviera nepôsobilo
rušivo na svoje okolie (hluk, špina, zápach),
b) na miestach verejnosti prístupných
bezodkladne odstrániĢ výkaly zvierat – trus
umiestniĢ do igelitového vrecúška a následne do odpadovej nádoby tak, aby nedochádzalo k úniku pachu z trusu do okolia.
Ćalej upozorĖujeme i majiteĐov psov
v bytových domoch, že sú povinní vyþistiĢ aj spoloþné priestory po ich zneþistení
psom, a to najmä po návrate z vonkajšieho
prostredia poþas daždivých dní.
Obec je oprávnená za porušenie týchto povinností udeliĢ majiteĐovi psa, alebo tomu kto psa vedie, pokutu do výšky
165,- €.
- OcÚ -

S ÚCTOU SPOMÍNAME

zastavané plochy a nádvoria o novej výmere
85 m2, k. ú. Malé Orvište, ktorý bol vytvorený
GP þ. 201/2013 na oddelenie pozemku parc.
þ. 243/28, vypracovaný geodetickou kanceláriou, za cenu 2,50 eur/m2 do vlastníctva nadobúdateĐa Daniela Palkecha a manž. Andrey Palkechovej, rod. ýentíkovej, obaja bytom Ostrov 78, za stanovených podmienok,
- prevod majetku obce podĐa § 9a ods. 8
písm. b) zákona SNR þ. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov: nehnuteĐnosti vo vlastníctve Obce Ostrov, novovzniknutého pozemku parcela registra „C“ parc. þ.
243/28, zastavané plochy a nádvoria o výmere
39 m2, k. ú. Malé Orvište, ktorý bol vytvorený
GP þ. 201/2013 na oddelenie pozemku parc. þ.
243/28, vypracovaný geodetickou kanceláriou,
za cenu 2,50 eur/m2, do vlastníctva nadobúdateĐa Vojtecha Dekana a manž. Beáty Dekanovej, rod. Košútovej, obaja bytom Ostrov 80,
za stanovených podmienok,
- zámer prevodu majetku obce z dôvodu
hodného osobitného zreteĐa podĐa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR þ.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov: nehnuteĐnosti vo vlastníctve
Obce Ostrov, pozemku parcela registra „C“
parc. þ. 882/47, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 71 m2, zapísanej na LV þ. 524, k.
ú. Ostrov, za cenu 7,00 eur/m2 (po doplnení
žiadosti o súhlas konateĐa spoloþnosti Agrobolješik, s. r. o., so sídlom Ostrov 324, Ostrov,
s prevodom nehnuteĐnosti do výluþného
vlastníctva žiadateĐa – Jaromíra Bolješika,
bytom PiešĢany, ul. Komenského 28 a manž.
ďudmily Bolješikovej, rod. Petrášovej, bytom
Ostrov þ. 324, v celosti).
 Obecné zastupiteĐstvo v Ostrove zasadalo dĖa 18. novembra 2013.
Schválilo:
- Dodatok þ. 1 k Zmluve o prevádzkovaní
verejného vodovodu v obci Ostrov, ev. þ. prevádzkovateĐa: ZoPVV þ. 3/2012, uzatvorenej
s Trnavskou vodárenskou spoloþnosĢou, a. s.,
Priemyselná 10, PiešĢany,
- Dodatok þ. 1 k Zmluve o prevádzkovaní verejného celoobecného vodovodu v obci
Ostrov, ev. þ. prevádzkovateĐa: 2/1998, uzatvorenej s Trnavskou vodárenskou spoloþnosĢou, a. s., Priemyselná 10, PiešĢany,
- Zmluvu þ. 95/13/PN – DED/ Obec Ostrov –
VODA, o dodávke vody z verejného vodovodu, uzavretú na základe zákona þ. 513/1991
Zb. – Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov zákona þ. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách,
v znení neskorších predpisov a zákona o regulácii v sieĢových odvetviach v znení neskorších predpisov, uzatvorenú s Trnavskou
vodárenskou spoloþnosĢou, a. s., Priemyselná 10, PiešĢany,
- Zmluvu þ. 95/13/PN – DED/ Obec Ostrov
– Kanál, o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou, uzavretú na základe zákona þ. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov zákona
þ. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch
a verejných kanalizáciách, v znení neskorších
predpisov a zákona o regulácii v sieĢových
odvetviach, v znení neskorších predpisov,
uzatvorenú s Trnavskou vodárenskou spoloþnosĢou, a. s., Priemyselná 10, PiešĢany,
- Zmluvu o zriadení vecného bremena uzatvorenú v zmysle § 151 n a zák. þ. 40/1964
Zb. Obþianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, na parcely v k. ú. Malé Orviš-

te, kde oprávnená strana – Trnavská vodárenská spoloþnosĢ, a. s., Priemyselná 10, PiešĢany, má uložené inžinierske siete – vodovod,
- Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, þíslo TP3123125765911, s ¿rmou Slovak Telekom, a. s., na telefonickú
linku v ZŠ Ostrov, Ostrov 128,
- Zmluvu o bezodplatnom prevode majetku štátu uzatvorenú podĐa ustanovení § 18i
zákona þ. 278/1993 Z. z. o správe majetku
štátu, s Ústavom informácií a prognóz školstva, Staré Grunty 52, 842 44 Bratislava, ktorej predmetom je bezodplatný prevod didaktickej techniky,
- Dohodu o skonþení nájmu bytu a Zmluvy o nájme bytu þ. 485/2/3 uzatvorenú medzi prenajímateĐom: Obec Ostrov, zastúpená: PhDr. Danou Borovskou, starostkou obce
a nájomcom: Klaudia Hudáková, rod. Vatrtová, trvale bytom: Malé Orvište 485/3, Ostrov,
k dátumu 31.12.2013. Zmluvu o nájme bytu þ.
485/2/3-2013, uzatvorenú medzi prenajímateĐom: Obec Ostrov, zastúpená: PhDr. Danou
Borovskou, starostkou obce a nájomcami:
Mgr. Katarína Pospiechová, rod. Borovská,
trvale bytom: Stromová 2, PiešĢany a manžel Ing. arch. Peter Pospiech, trvale bytom:
N. Teslu 4407/13, PiešĢany,
- príspevok na záujmové vzdelávanie v centrách voĐného þasu Ahoj PiešĢany a CVý pri
ZŠ sv. M. Goretti v PiešĢanoch na jedno dieĢa s trvalým pobytom v obci Ostrov vo výške
60 € na rok 2014, a to formou mesaþných príspevkov poþas obdobia, kedy bude dieĢa navštevovaĢ záujmový krúžok, najneskôr do 31.
augusta 2014. Príspevok bude poskytnutý 6
žiakom CVý pri ZŠ sv. M. Goretti a 5 žiakom
CVý Ahoj, PiešĢany,
- Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej þinnosti za školský rok
2012/2013, predloženú riaditeĐkou Základnej
školy v Ostrove Mgr. Helenou Svetlíkovou,
Správu o výchovno-vzdelávacej þinnosti
materskej školy za školský rok 2012/2013
predloženú riaditeĐkou Materskej školy
v Ostrove Jankou Kováþikovou.
Neschválilo:
- zámenu ¿nálnej úpravy komunikácie –
zámkovej dlažby za cestný betón pri obecných bytovkách.
- OZ -

Mikroregión v akcii
21. septembra sa konali v obci Trebatice tradiþné Kapustové hody. Napriek daždivému poþasiu sa na súĢaži zúþastnilo 6
družstiev. PäĢ družstiev bolo zostavených
z obcí Trebatice, Rakovice, Borovce, Veselé a Ostrov. Šieste družstvo bolo „starostovské“. Našu obec reprezentovali zamestnanci obecného úradu Lukáš Pavlech a Zitka Miklánková. Tím dopĎĖal Ostrovþan Peter
Drahovský. Nechýbala ani starostka obce,
ktorá bola nápomocná ostrovskému i starostovskému družstvu. Starostka na otázku,
preþo sme sa ani v tomto roku na stupeĖ víĢazov nedostali, odpovedala: „Neviem, asi
sme príliš dobrí!“ Zdá sa, že nepriaznivé poþasie nikomu náladu nepokazilo.
Medzi posledné aktivity mikroregiónu v mesiaci december patrí slávnostné preberanie
betlehemského svetla, ktoré sa uskutoþní
v pondelok 23.12.2012 o 10.40 v Kostole
sv. Imricha. Srdeþne vás pozývame! - r -
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Vydarený jubilejný rok 2013
Rok 2013 sa niesol v duchu osláv 900.
výroþia prvej písomnej zmienky o obci
Ostrov. Toto výroþie bolo potrebné si pripomenúĢ a uctiĢ, preto mnohé aktivity samosprávy viedli ku skrášleniu a zveĐadeniu našej obce a najmä prípravám osláv
tohto krásneho jubilea.
Myšlienka o priebehu osláv a nastavenie
jednotlivých aktivít sa rodilo už dávno predtým. Roþné prípravy naberali na intenzite
s blížiacim sa termínom osláv. Za každým
rokom, dĖom, udalosĢou, výroþím, þinom
sú Đudia. Mnohí vytvárali hodnoty v takých
podmienkach, ktoré si dnes ani nevieme
predstaviĢ... – a dokázali to. Je našou povinnosĢou zachovávaĢ hodnoty, nezabúdaĢ
na dobré skutky, pouþiĢ sa zo zlého. Budem
rada, keć do našej obce bohatej na históriu,
tradície, kultúrne hodnoty tvorené a zachované mnohými generáciami našich predkov
bude zapísaný aj rok 2013 ako jubilejný rok,
v ktorom sa obyvatelia našej obce spojili, obetovali a vytvorili neopakovateĐný zážitok. Dva
dni osláv odzneli v jednoduchosti, slušnosti
a v príjemnej atmosfére.
Pridanou hodnotou pre našu obec je však
odkaz, ktorí sme vytvorili v podobe vydania
prvého knižného diela o histórii našej obce
pod názvom: Ostrov 1113 – 2013, zriadenia
pamätnej izby, spracovania prezentácie fotogra¿í Ostrov vþera a dnes na CD ako i obnovenia písania kroniky. Za týmto všetkým je aktívny prístup Đudí, ktorí zanechávajú pozitívne
stopy a ktorým na našej obci záleží.

 Pamätná izba. Na návštevníkov osláv dýchala história.
ní þistoty a poriadku pred svojimi domami. Ćakujem obþanom, ktorí prispeli rôznymi Đudovými predmetmi, odevmi, dobovými fotogra¿ami
þi zariadením do pamätnej izby, bez nich by sa
nám nepodarilo vytvoriĢ toto krásne dielo. Ćakujem aj tým, ktorí s obcou v tomto roku spolupracovali a pomáhali jej rozvoju.

Poóakovanie sponzorom
Oslavy v obci podporili: Argus, s. r. o.,
PROWIN, s. r. o., Chateau Krakovany, PD Pokrok Ostrov. Srdeþne ćakujeme!

Poóakovanie Ostrovêanom
Využívam túto príležitosĢ vyjadriĢ moje
úprimné poćakovanie všetkým, ktorí tvorili
a tvoria obec Ostrov. Ćakujem Ostrovþanom,
ktorí sa obetovali a prispeli k dôstojnému priebehu osláv – ženám, ktoré napiekli výborné koláþe a rôzne peþivo, cukrárke za nádhernú tortu v podobe obecného erbu, kuchárovi za reprezentatívny slávnostný obed, ktorý sa podával pre pozvaných hostí vo vysoko kultivovanom prostredí so skvelou obsluhou. Ćakujem

Poóakovanie VÚC
 Kto nosil tieto okuliare a akú knihu to þítal?
mládencom za organizáciu dopravy a parkovania, zamestnancom obce za ich schopnosti a obetavú prácu, poslancom obecného zastupiteĐstva za pomoc pri stavaní pódia. Poćakovanie patrí aj všetkým tým, ktorí reagovali na výzvy obce a podieĐali sa na zabezpeþe-

Obec Ostrov ćakuje Trnavskému samosprávnemu kraju za poskytnutie dotácie,
o ktorú sa uchádzala v rámci programu Podpora kultúrnych a umeleckých aktivít 2013, vo
výške 440,- eur na projekt pod názvom: Vydanie monogra¿e o obci Ostrov pri príležitosti osláv 900. výroþia prvej písomnej zmienky
o obci Ostrov.
PhDr. Dana BOROVSKÁ
starostka obce

kultúrny a spoloêenský život

Nadšenie organizátorov vyprchalo
NeoddeliteĐnou súþasĢou diania v obci
sú rôzne kultúrne þi športové podujatia.
O tom, aký majú pre obec význam, som sa
vyjadrila už viackrát. Tradiþné podujatia
organizované obcou v tomto roku sa rovnako niesli v slávnostnom tóne. Neobvyklou udalosĢou pre Ostrov bola návšteva
zahraniþných Slovákov zo Srbska. Stretli
sme sa s príjemnými Đućmi, ktorí majú
k Slovensku vrúcny vzĢah a sú hrdí na to,
že sú Slováci.

Vraj sa to nevypláca
V minulom roku som bola nadšená z organizácie a príprav vianoþných trhov združením rodiþov. V tomto roku, keć som sa na redakþnej rade opýtala na termín vianoþných

trhov, bolo mi oznámené, že trhy nebudú. Takéto podujatie sa vraj nevypláca. Moje predchádzajúce nadšenie, uznanie a pochvala sa
zrazu rozplynuli. Najviac ma zamrzela skutoþnosĢ, že pri zrode myšlienky organizovania vianoþných trhov som stála i ja a vždy
som toto podujatie podporovala.
A nielen toto podujatie, lebo dobré veci sa
majú podporovaĢ. ZaþaĢ nieþo je veĐmi Ģažké, pokraþovaĢ v tom ešte Ģažšie. Tak ako
som už spomenula, bez obety, nadšenia,
tvrdej práce, vytrvalosti, odhodlania a viery
v dobrú vec sa nedá robiĢ niþ. SkonþiĢ nieþo
len pre suché skonštatovanie, že sa to nevyplatí, mi pripadá dosĢ plytké. Nejde predsa vždy len o to, þi sa to vypláca, alebo nevypláca. Viem, že väþšinou to záleží len
od malej skupinky Đudí. Viem, že nie vždy sa

dostaví spätná väzba taká, akú by sme oþakávali. Viem, že nie každému vyhovieme,
ulahodíme. Ale viem aj to, že som sa stretla
len s pozitívnymi ohlasmi. Možno niekedy
menej je viac. Pre mĖa bolo dôležité, že sa
tam stretli rodiþia, starí rodiþia, uþitelia, rodinní príslušníci, známi, priatelia... a spoloþne strávili príjemné chvíle. Len takýmto spôsobom sa upevĖujú vzĢahy, rozvíja spolupatriþnosĢ, súdržnosĢ. Obci Ostrov sa to vyplatilo napriek tomu, že s týmto podujatím
mala výdavky. V iných obciach sú vianoþné
trhy þi zabíjaþky súþasĢou prichádzajúcich
najväþších a najþarovnejších sviatkov roka. Obohacujú vianoþnú atmosféru v obecnej komunite. No my sme o to v dôsledku,
podĐa mĖa, neuváženého rozhodnutia prišli.
Škoda.
Starostka
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Mesiac úcty k starším

Všetkých êaká jeseĀ života...
„ýlovek je krásny nielen vtedy,
Manželstvo
bez krok.
detí je
keć má pružný
ýlovek jeako
krásny
pre
múdrosĢ,
þo zraþí sa
deþ bez slnieèka.
mu v oku, pre vrásky a biele vlasy,
pre slová, keć ponára sa v hovore s deĢmi
do rokov, keć aj on bol mladý.
ýlovek je krásny vtedy,
keć ho Đudia majú radi.“

NARODILI SA

V mesiaci októbri si pripomíname viac
ako inokedy jednu z najvzácnejších cností,
nie maĢ.
je obdobie
ktorú MladosĊ
þlovek môže
Je Ėouživota,
úcta k starším. Úcta k tým,
ktorí
pracovali
ale stav duše. preto, aby
sme sa my mali dobre, k tým, ktorí sa
o nás starali, vzdali sa mnohého pre lásku
k nám. Úcta k našim mamám, otcom, babiþkám þi deduškom.

NAŠI JUBILANTI

Každý þlovek je krásne umelecké dielo, ktoré tvaruje majster život skúškami, radosĢami ale aj problémami a starosĢami.
Všetkých þaká jeseĖ života, ktorá môže byĢ

 Z vystúpenia detí sa tešila plná sála.

 Vystúpenie detí zo základnej školy.
krásna vo svojej farebnosti, skúsenostiach,
múdrosti a láske našich najbližších. NezabúŠĊastný
je, svete
kto zomrie
dajme na
to, že na
je vždyprv,
niekto, kto
nás potrebuje a pre koho sa nám oplatí žiĢ.
než sám zaène volaĊ smrĊ, aby ho
A nezáleží na tom, þi máme dvadsaĢ alebo
vzala...
sedemdesiat.

 RoztancovaĢ našich dôchodcov vie najlepšie Borovienka.
Aj u nás v Ostrove 26. októbra 2013 prijali
pozvanie starší obþania na posedenie v miestom kultúrnom dome. Pani starostka sa im
v príhovore poćakovala a pripomenula, že sú
pre nás dôležití najmä pre svoju múdrosĢ,
skúsenosti a lásku, ktorú okolo seba rozdávajú.

Deti z materskej a základnej školy ich v peknom
programe pobavili, rozveselili a vohnali slzu
do nejedného oka. Chutné pohostenie a Đudová
hudba Borovienka prispeli k tomu, že toto sobotné popoludnie bolo príjemné pre každého,
kto prišiel.
Mgr. Jarmila PASTULOVÁ

S ÚCTOU SPOMÍNAME

 Úvodný tanec nacviþila s deĢmi zo ZŠ sl. Marika Drahovská.

 Borovienka prispela k dobrej nálade a príjemnému popoludniu.
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vianoêný príhovor
Pastieri sa potom vrátili a oslavovali
a chválili Boha za všetko, þo poþuli a videli, ako im bolo povedané. (Lk 2, 20) Takto
reagovali na to, þo im bolo povedané, þo
videli a þo prežili.
Vianoce, ako Božie narodenie sú pre každého þloveka veĐkou výzvou, aby nenasledoval
príklad Đudí, ktorí sa pred Ježišom zamkli a nepustili Jozefa s Máriou do svojich príbytkov. Oni
nám ho totiž priniesli. Pastieri túto výzvu prijali
a dokonca sa rozbehli na miesto, kde sa narodil, aby ho videli a všetkým o tom rozprávali.
Mnohí Đudia si radi spomínajú na tie prvé tajomné zvesti príchodu malého Ježiška. Znova
prežívajú tie chvíle, keć v noci len pri zažatom
stromþeku a horiacich svieþkach chceli nájsĢ
nieþo neskutoþne výnimoþné, ba tajomné, þo
sa inde a inokedy nedá spoznaĢ. A títo s radosĢou rozprávajú, že ani nie v darþekoch, lebo
boli veĐmi skromné, ale popri spoloþenstve
a láske svojich najbližších v tej noci nachádzali
prítomnosĢ nieþoho, ba niekoho neviditeĐného, ktorý ich napĎĖal þímsi neopakovateĐným.
Spomínajú: „Boh prišiel medzi nás.“ S úžasom
a bázĖou v tichej a pokornej modlitbe sme
prežívali jeho tajomnú a pritom nevinnú prítomnosĢ. Až potom sme postupne zaþali spievaĢ
koledy a oslavovaĢ Boha a naša radosĢ vyvrcholila poþas spoloþnej sv. omše.
Už len tie spomienky nás privádzajú k obrovskej túžbe znova prežiĢ takúto tajomnú noc
v ktorej nás navštívi sám Najvyšší. Niþ nám ho
nemôže nahradiĢ. On prichádza a klope na dvere nášho srdca. AspoĖ v tento veþer by sme mu
mohli daĢ miesto a priestor nášho srdca, aby
sme spoznali þaro toho výnimoþného navštívenia. Je taký mocný a zároveĖ bezbranný. Mocný v tom, že mu neodolá žiadne stvorenie dobrej vôle. A bezbranný, lebo prišiel ako malé nevinné dieĢa, ktoré sa zveruje do našich rúk.
Mária s Jozefom ho prijali a chránili ako
ten najväþší poklad – ako svojho Boha. Ako

900. výroþie prvej písomnej zmienky
o obci Ostrov je významnou udalosĢou
v živote samotnej obce a jej obyvateĐov.
Táto chvíĐa si zaslúžila aj zobraziĢ existenciu obce do knižnej podoby.
Spracovanie monogra¿e o obci Ostrov bolo pre mĖa veĐkou výzvou, ale zároveĖ som
pociĢovala i rešpekt pred tým, þi sa nám po-

 Monografia mapuje históriu obce Ostrov od
ky po súþasnosĢ.

Boh prišiel medzi nás

 Svätá rodina.
s ním naložíme my? Budeme ho pozorne
a pokorne poþúvaĢ? Nedovolíme prehlušiĢ
sa hlukom a krikom tohto sveta? Budeme ho
prosiĢ, aby nás oslobodil od všetkej závisti,
nenávisti a všetkého zla? Pôjdeme k nemu?
Zatúžime ho spoznaĢ v jeho pravom svetle?
Aj na tieto otázky by sme si mali odpovedaĢ, aby sme boli dobre pripravení na jeho
príchod. Osloboćme sa od všetkého, þo by

nás príliš vyvyšovalo, alebo naopak dokonca
zotroþovalo. V tento þas verme tým, ktorí
nám ho chcú priniesĢ v tichosti, pokore, nevinnosti, láske a viere.
Prajem vám, aby ste aj vy tento pokoj
prežívali. Aby to ticho nebolo prázdne, ale
preniknuté jeho prítomnosĢou. Pretože v Ėom
spoznáte a budete poþuĢ Boha, ktorý prichádza medzi nás.
Anton ZOĕ

Prvá kniha o histórii Ostrova
darí naplniĢ naše ambície – priblížiĢ þitateĐom
nielen históriu obce, ale i súþasné dianie, významné osobnosti našej obce, existenciu
a þinnosĢ škôl, spoloþenských organizácií,
záujmových združení a mnohé iné.
Dnes toto vzácne dielo je uvedené
do života a myslím
si, že sa nám vydarilo. Ide o historicky prvú publikáciu o obci Ostrov.
Som presvedþená,
že poteší každého
þitateĐa a obohatí
knižnice mnohých
z vás. Monogra¿a
Ostrov 1113 – 2013
je dielom kolektívu autorov. Snažili sme sa spracovaĢ
množstvo informácií z rôznych prameĖov.
Publikáciu vydaprvej písomnej zmienla Obec Ostrov vo

vydavateĐstve Tripsoft Trnava. Gra¿cky a jazykovo ju spracovala v spolupráci so spoloþnosĢou WebHouse. Z pôvodne plánovaných
130 strán, kniha v koneþnej podobe ponúka 256 strán a je obohatená rôznymi súþasnými i dobovými fotogra¿ami. Vyšla v náklade 1000ௗks. Každý z vás si ju môže zakúpiĢ
na obecnom úrade.
Jedna staroþínska povesĢ hovorí, že keć
sa narodí dieĢa, na oblohe sa zažne nová hviezda. Môžeme povedaĢ, že keć sa
narodí nová kniha, aj na literárnom nebi
zažiari nová hviezda. Chcela by som tejto
knihe popriaĢ, aby si našla miesto v knižnici
vo všetkých domácnostiach tejto obce, aby
potešila všetkých tých, ktorí sa tu narodili
a dnes nežijú v našej obci, aby bola pre nich
spomienkou na ich rodisko. Prajem jej, aby
si ju þitatelia vážili, tak ako ja, lebo viem, že
sa nerodila Đahko. PokiaĐ si však nájde veĐa
priaznivcov a zaryje sa im do ich srdieþok,
tak ako mne, bude to najväþšia odmena
za úsilie, ktoré sme vynaložili.
Ćakujem všetkým, ktorí sa na príprave,
spracovaní a vydaní knihy podieĐali!
Starostka
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oslavy 900. výroêia prvej písomnej zmienky o obci

Dni plné histórie, kultúry, športu a stretnutí
Oslavy 900. výroþia prvej písomnej
bezboli
detí naplánovaje
zmienky Manželstvo
o obci Ostrov
né na 6. –ako
7. deþ
júla bez
2013,
teda
slnieèka.na víkend
po významnom štátnom sviatku sv. Cyrila
a Metoda. Po nároþnej príprave sme všetci
verili v to, že oslavy sa vydaria. Jediné,
þo snáć nikto z nás nevedel predpovedaĢ
a ani „protekþne vybaviĢ“, bolo poþasie.
NašĢastie nás nesklamalo a slnieþko nás
hrialo možno viac, ako sme si priali.

NARODILI SA

MladosĊ
niev jesobotu
obdobie
života,
Oslavy
sa zaþali
6. júla
2013 slávnostnou svätouale
omšou
v
kostole
sv. Imristav duše.
cha, ktorú celebroval súþasný vdp. Anton
ZoĖ a prítomný bol aj vdp. Vladimír Drška, farár pôsobiaci vo farnosti Krakovany v rokoch
1982 – 1992. Zúþastnili sa na nej nielen predstavitelia našej obce, ale aj pozvaní hostia –
starostovia susedných obcí, zástupcovia VÚC
Trnava a ćalšie významné osobnosti ako i významní rodáci našej obce. SúþasĢou svätej
omše bolo aj posvätenie symbolov obce.
Po svätej omši nasledoval akt sadenia pamätnej lipy pred kostolom. Ujala sa ho starostka obce a následne poslanci obecného
zastupiteĐstva. Slávnostnú chvíĐu spríjemĖovali tóny Đudovej hudby Borovienka a tanec
v podaní folklórneho súboru LUSK z Krakovian. Potom sa pozvaní hostia presunuli na slávnostný obed do sály kultúrneho domu. O 14. hod. bolo o¿ciálne otvorenie osláv
pre širokú verejnosĢ na Námestí sv. Imricha. Z pódia sa všetkým prítomným prihovoril konferencier Lukáš Pavlech, ktorý povedal pár slov o obci a následne sa prítomných
prihovorila starostka obce PhDr. Dana Borovská. Po nej sa ujali slova pozvaní hostia –
starosta obce Rakovice a predseda Mikroregiónu nad Holeškou Dušan Daloš, poslanec
VÚC Trnava a primátor Holíþa PhDr. Zdenko ýambal. Ich príhovory vystriedal krst monogra¿e obce Ostrov 1113 – 2013. Krstilo sa
kvetnými lupienkami repky olejnej. Krstným
otcom sa stal ten najpovolanejší – Vladislav
Janovjak, úspešný ostrovský športovec a jeden z bronzových paralympionikov, ktorý robí dobré meno našej obci nielen na Slovenje, kto
zomrieslov
prv,k monosku, aleŠĊastný
aj vo sveta.
NiekoĐko
gra¿i povedal aj PhDr. Vladimír Krupa, rianež sám zaène volaĊ smrĊ, aby ho
diteĐ Balneologického múzea v PiešĢanoch
vzala...
a jeden z autorov monogra¿e.

NAŠI JUBILANTI

 Slávnostná svätá omša. VĐavo vdp. Anton ZoĖ, vedĐa neho vdp. Vladimír Drška.

 Po posvätení symbolov obce odovzdal vdp. Anton
ZoĖ insígnie starostke obce.

Po zavĚšení o¿ciálnej þasti nasledovala zábava. O Ėu sa postarali
DH Lieskované a v Ostrove a širokom okolí obĐúbené Slnieþko. Roztancovali a správne naladili Đudí postupne zapĎĖajúcich plochu na Námestí sv. Imricha. Zábava a dobrá
nálada sa stupĖovala vystúpeniami
známych slovenských skupín: Aya,
Tublatanka, Smola a hrušky. Krátko pred polnocou patrilo pódium
spevákovi Brunovi Oravcovi a jeho hosĢovi. Kto mal chuĢ, tancoval,
kto chcel len poþúvaĢ þi nieþo dobré si zajesĢ, mal k dispozícií stánky
s obþerstvením a príjemné posedenie pod stanmi. Zábava sa skonþila
krátko po polnoci.
Významným obohatením priebehu osláv boli sprievodné podujatia,
ktoré sa konali v priestoroch kultúrneho domu. Boli to hlavne: výstava fotogra¿í MUDr. Eduarda ýupku a otvorenie pamätnej izby. Taktiež sa v priestoroch kultúrneho domu uskutoþnila výstava starých dobových fotogra¿í zachytávajúcich
život v obci Ostrov, výstava prác
žiakov ZŠ a MŠ Ostrov a výstava

S ÚCTOU SPOMÍNAME

 Po oficiálnej úvodnej þasti zvesela spustila DH Lieskované.

 RozprúdiĢ pravú zábavu pomáhala aj populárna skupina Slnieþko.
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športových trofejí našich významných športovcov v cestnej cyklistike a bronzových paralympionikov – Vladislava Janovjaka a Róberta Mitošinku. Cez prestávky poþas kultúrneho programu na Námestí sv. Imricha
sa na veĐkoplošnej obrazovke objavila videoprojekcia Ostrov vþera a dnes. Ostrovþanom ale aj hosĢom, ktorí zavítali na oslavy, bol k dispozícií obecný stánok, kde si
mohli zakúpiĢ spomienkové predmety a monogra¿u obce.
Druhý deĖ osláv, nedeĐĖajší 7. júl 2013,
sa niesol v športovom duchu. O 15. hod.
sa na futbalovom ihrisku zaþal futbalový
zápas žiakov Ostrov – Krakovany. Po Ėom
si zmerali sily vo futbalovom zápase muži
z Ostrova a VeĐkého OrvišĢa. Po 18. hod.
šport vystriedala zábava. Do tanca hrala DH
Buþkovanka a poþas prestávok zabávala
Đudí svojím humorným hovoreným slovom
Ozefa Omáþkech z Krakován. Mladšia generácia si prišla na svoje po 21. hod., kedy
nastúpil na scénu DJ Minoxi.
Mgr. Simona VATRTOVÁ

Akt sadenia lipy
Konferencier
Vážení hostia, milí spoluobþania!
Pri príležitosti dnešných osláv 900. výroþia prvej písomnej zmienky o obci Ostrov
starostka obce spoloþne s vdp. Antonom
ZoĖom zasadia lipu ako pamiatku na tento
významný deĖ, na túto historickú udalosĢ.
Neskôr po jej zasadení bude na tomto mieste osadená tabuĐa s textom významu zasadenia stromu, pamätnej lipy. Po tomto slávnostnom akte poprosíme pozvaných hostí,
aby sa premiestnili do sály KD v Ostrove
na slávnostný obed. Vás, milí naši spoluobþania, srdeþne pozývame o 14.00 hod.
na Nám. sv. Imricha na slávnostné otvorenie
osláv a pripravený kultúrny program.
Príhovor starostky
Možno sa mnohým z vás natíska otázka:
„Preþo budeme sadiĢ práve lipu a preþo
práve na tomto mieste?“ Ešte pred samotnou prípravou osláv som si položila otázku,
þo by sme mali po sebe zanechaĢ na pamiatku tohto dĖa. V prvom rade mi napadla
myšlienka spracovania monogra¿e o obci
Ostrov a v druhom rade zasadenie stromu.
Už v minulosti naši slovanskí predkovia mali stromy v úcte. Verili, že v nich sídlia duše zomretých a zároveĖ v nich, akoby
veþne živých a rodiacich, videli prejav veþného života. Neskôr prijatím kresĢanstva
strom zaþal oznaþovaĢ všetko, þo náboženský þlovek považoval za posvätné. Preto
stromy sú neodluþiteĐnou þasĢou sakrálnej
architektúry a sú harmonickým doplnením
prírodného obrazu. Z hĐadiska výskytu drevín väþšinou pri týchto stavbách prevládajú listnaté stromy a z nich najmä lipy, lebo
sú to stromy okrasné a úžitkové, majú lieþivé úþinky a poskytujú krásne drevo. A tu je
práve odpoveć na otázku, preþo sadíme lipu. Kećže naša obec je kresĢanská a kostol je miestom stretávania sa veriacich, výber miesta bol jasný hneć od zaþiatku.
Tejto lipke by som chcela popriaĢ pekný
a zdravý rast, aby tu rástla niekoĐko storoþí
a poskytovala príjemný pocit radosti a pokoja.
Dúfam, že o 100 rokov pri tisícroþných oslavách bude nádherne košatá a bude trvalou
spomienkou na tohtoroþné oslavy.

 Aktu sadenia pamätnej lipy pred kostolom sa ujala starostka obce, miestny farár a poslanci
obecného zastupiteĐstva.

 Popoludní na Námestí sv. Imricha vystúpila aj skupina AYA.
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príhovor starostky na oslavách 900. výroêia prvej písomnej zmienky o Ostrove

Veüa oêakávame, ale málo dávame...
Od jubilejných osláv 900. výroþia prvej
bez detíuplynulo
je
písomnej Manželstvo
zmienky o Ostrove
už
päĢ mesiacov.
Iste
si
mnohí
na
ako deþ bez slnieèka. túto udalosĢ a jej detaily radi spomínajú. Sú však
i takí, ktorým sa zúþastniĢ na oslavách
z rôznych príþin neporadilo. Pre osvieženie pamäti úþastníkov osláv a pre informáciu tým ostatným prinášame úvodný príhovor starostky Dany Borovskej na tomto dlho a zodpovedne pripravovanom podujatí.

NARODILI SA

MladosĊ
obdobie
života,
Vážení
hostia,nie
milíjerodáci,
dámy
a páni!
Srdeþne Vás ale
vítam
na
dnešnom
slávnoststav duše.
nom stretnutí, ktoré sa nesie v znamení okrúhleho jubilea obce Ostrov. Ako ste mali pred
chvíĐkou možnosĢ poþuĢ, naša obec prešla
bohatou históriou, mnohými premenami, viackrát sa menil jej názov. 900 rokov v porovnaní
s existenciou života na zemi, nie je až taký dlhý
þas, avšak v porovnaní s tým, koĐko generácií
sa vystriedalo na území našej obce, koĐko
roĐníkov obrábalo našu zem, koĐko robotníkov cestovalo do svojich zamestnaní, koĐko
významných, pracovitých a vzácnych Đudí vychovala, ktorí v nej vytvárali hodnoty, rozvíjali
a usilovne budovali nielen svoju existenciu, ale

NAŠI JUBILANTI

 Tublatanka – obĐúbený úþastník obecných slávností.

ŠĊastný je, kto zomrie prv,
než sám zaène volaĊ smrĊ, aby ho
vzala...
 NedeĐný podveþer
po športových podujatiach patril Buþkovanke.

žili aj pre blaho obce, koĐko významných Đudí
v nej pôsobilo, je 900 rokov veĐkým, magickým
a nezabudnuteĐným þíslom.
Dnes aj my sa snažíme konaĢ podobne, našu obec zveĐaćovaĢ tak, aby sme pre budúce
generácie zanechali lepšie, dôstojnejšie podmienky pre život. Jediná cesta, ktorá však vedie k úspechu, je cesta spolupráce, spolupatriþnosti, spoloþného záujmu, vzájomnej pomoci a solidarity! Lebo len spoloþnými silami sa
dajú robiĢ veci, ktoré dávajú zmysel. To sú hodnoty, pre ktoré sa oplatí žiĢ a pracovaĢ v prospech miesta, kde žijeme, miesta, ku ktorému
máme úprimný vzĢah a máme ho radi.
Naše problémy a starosti musíme riešiĢ len
my. Sme odkázaní na vlastné sily a schopnosti,
na potenciál našich Đudí, na podnikateĐské subjekty pôsobiace v obci, ktoré dávajú našim Đućom prácu, živobytie, na spoloþenské združenia a organizácie, na ich nadšenie a ochotu priložiĢ ruku k dielu. Uþí nás to história, a my sme
povinní to uþiĢ naše deti. Ostrov má pred sebou budúcnosĢ a dnes robíme všetko preto, aby
sme tu zostali žiĢ my, naše deti a vnuci.

S ÚCTOU SPOMÍNAME

 Návštevníci osláv sa mohli preniesĢ do obdobia našich predkov.

 Rovnaké veci používame i dnes, ale v trochu inom dizajne...
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 PohĐad do vyzdobenej sály pre hostí. V pozadí výstava fotografii MUDr. E. ýupku.
Za 900 rokov bola v obci vybudovaná kompletná infraštruktúra, nové ulice, postupne sa
rekonštruoval a zveĐaćoval obecný majetok, naštartovala sa bytová výstavba, a poþet obyvateĐov stúpol až na terajších 1214. V súþasnosti
obec nie je orientovaná len na poĐnohospodárstvo, ale i iné odvetvia, kećže v obci vznikli nové ¿rmy zamerané na podnikateĐskú þinnosĢ.
V Ostrove zaniklo divadlo, Cimbalová
hudba Mitošinkovic, Združenie katolíckej
mládeže, DobrovoĐný hasiþský zbor, Sloven-

ský zväz žien, ktorí sa svojho þasu
výrazne podieĐali na tvorbe obecnej
kultúry a spoloþenského života. Doteraz však v obci pokraþuje v þinnosti PoĐovnícke združenie, SD COOP
Jednota þi TJ Slovan Ostrov. Dnes
má obec nové kultúrno-spoloþenské
centrum, byty pre mladé rodiny, športoviská pre voĐnoþasové aktivity.
Paradoxom dnešnej doby je, že máme skoro všetko, ale zabúdame žiĢ,

 ÚþasĢ na oslavách a sprievodných podujatiach bola nad oþakávanie hojná.

 Všetci pozvaní hostia a návštevníci KD sa mohli
zapísaĢ do pamätnej knihy.
myslieĢ jeden na druhého, stretávaĢ sa, stále viac a viac sa izolujeme. VeĐa oþakávame,
ale málo dávame. Od svojej podstaty je þlovek tvor spoloþenský a takého správanie túto
jeho podstatu potláþa. Mám dojem, že z práce
a þinnosti našich starých otcov a mám by sme
sa mali pouþiĢ a verím, že by sa nám žilo lepšie, veselšie. Već máme byĢ preþo hrdí na svoj
pôvod. Úprimná vćaka patrí všetkým tým, ktorí sa podieĐali na rozvoji našej obce, aktívne sa
zapájali do rôznych þinností a starali sa o kultúrno-spoloþenský život v obci.
Dámy a páni, každá oslava má svojho jubilanta a hostí. V mene svojom ale i v mene
hostí prajem našej jubilantke – obci Ostrov,
aby sa neustále rozvíjala, napredovala, zveĐaćovala tak, aby sa v nej obþania cítili príjemne. Obþanom obce želám múdrych a zodpovedných volených zástupcov obce, pre
ktorých je verejný záujem prvoradý.
Všetkým Vám prajem príjemné chvíle strávené poþas najbližších dvoch dní v oslavujúcom Ostrove.
PhDr. Dana BOROVSKÁ
starostka obce Ostrov

OpäČ píšeme kroniku
Po 18-roþnej prestávke sa nám darí pokraþovaĢ v písaní obecnej kroniky. V obci
Ostrov sa s písaním kroniky zaþalo 26. decembra 1957. Zápisy v nej sú od roku 1945
do roku 1978. Záznamy z rokov 1945 – 1974
viedol kronikár František Chudý za spolupráce so správcom Osvetovej besedy Emilom Mitošinkom a z rokov 1975 – 1978 Jozef Bolješik st. Od 15.12.1982 do 29.8.1990
viedla kroniku zlúþených obcí uþiteĐka Mária
Podhorná. V kronike sú spísané udalosti
od roku 1980. Od roku 2008 do súþasnosti
je obecnou kronikárkou Mgr. Jarmila Pastulová. V kronike je i struþne zdokumentované
chýbajúce obdobie od roku 1990. PodĐa slov
niektorých starších obyvateĐov obce, v obci
existovala kronika ešte pred rokom 1957.
Údajne však bola spálená.
Starostka
 Paralympionik Vladislav Janovjak s vystavenými oceneniami.
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Poüovnícka etika

alebo éo sa „nezmestilo“ do êlánku v našej monografii...
Pri spätnom pohĐade do histórie nášho pobez detíže,
je bohužiaĐ,
ĐovníctvaManželstvo
smutne konštatujem,
„platným þlenom“
spoloþnosti
rangu
ako deþ bez slnieèka. päĢdesiatych a neskorších rokov 20. storoþia bol
iba þlovek, ktorý sa vzdal vlastného presvedþenia a slepo sa nechal viesĢ u nás prekypujúcou ideológiou budovania toho, þo nás
z úrovne malej Ameriky doviedlo na úroveĖ
rozvojových krajín.
Duchovnému životu bol koniec a poĐovnícka etika uznávaná v celom nekomunistickom
nie je za
obdobie
života,
sveteMladosĊ
bola vyhlásená
prežitok
kapitalizmu.
VeĐmi nerád dávam
mojej
úvahe
ale stav duše. nádych politického prifarbenia, ale prežil som „vrchol“
komunizmu a je to nutné na pochopenie vtedy existujúceho stavu. Napokon, plných 45
rokov nás oni neživili niþím iným, než gumovaním mozgov, a preto aspoĖ túto jednu stranu pravdy si zaslúžia.

Doba je rýchla, život nám preteká medzi
prstami ako horúci piesok a z mladíkov plných elánu tu zrazu máme v kolektíve päĢdesiatnikov, šesĢdesiatnikov, ba aj osemdesiatnikov, þlenov, ktorí sa vypro¿lovali do
rôznych Đudských vlastností, ktoré v zaþiatkoch neprejavovali, teda od tých najlepších
až po tie najhoršie.
Ba stretávame sa už aj s bývalými þlenmi, ktorí pri stretnutí a podávaní si rúk k priateĐskému pozdravu plaþú ako malé deti, lebo si už uvedomili, že tu nie sú naveky, pominuli ich kontroverzné názory a uvedomujú si, že horiaca svieþka ich života neúprosne ubúda... „a preto žime s vedomím, že sme
smrteĐní, lebo len tak zostaneme nesmrteĐní!“

Kultúrna pohroma

Postupne sa dostávam k podstate veci
v poĐovníckej záĐube a tou je etika, presne de¿novaná ako morálno-etický kódex
skutoþného poĐovníka. PoĐovnícka etika
je vnútorný cit vyplývajúci z kultivovanosti, skúsenosti a schopnosti jednotlivca aplikovaĢ tieto svoje danosti pri ovládaní sa,
þo vlastne už ani ovládaním nie je, lebo ide
o vnútornú prirodzenú reakciu vlastného
JA. Ide tu o slušnosĢ a kultúru, ktorá tu kedysi bola a tá dala skutoþné základy poĐovníckym hodnotám a tradíciám.
Skutoþných poĐovníkov musí stmeĐovaĢ
vzĢah k prírode a prirodzený cit ku kráse
a zodpovednosti. Kto má túto vlastnosĢ vrodenú, nepotrebuje poĐovnícky disciplinárny
senát, lebo ak sa niekde previní, tak hanbí
sa sám pred sebou, musí to mrzieĢ jeho sa-

NARODILI SA

NAŠI JUBILANTI

Nátlak na poĐovníkov, ktorí chceli vlastniĢ viacero poĐovných zbraní, bol viazaný na
þlenstvo v komunistickej strane a patrilo to
k samozrejmosti tej doby, nehovoriac o tom,
že vlastníctvo malokalibrovej zbrane bolo maximálne obmedzené zo strachu „nehluþného výstrelu“ pri likvidácii straníckych funkcionárov... Vlastníci zbraní bývali þasto pozývaní
na koberec k svojim straníckym nadriadeným
a þasto dostávali psychicky nátlakovú otázku: „Súdruh, a ty chceš ešte poĐovaĢ?“ Teda
o tom, þi a ako budem svoju záĐubu vykonávaĢ, rozhodoval ktosi iný. Bola to kultúrna pohroma, keć „uþiteĐmi“ sa nám stali tí, þo mali
ešte dlho nohavice draĢ v školských laviciach.

Ide tu o slušnosČ

mého, ak má aspoĖ nejaký charakter a robí
všetko preto, aby sa mu to viackrát nestalo.
ďúto mi je tých, þo tento pocit nezažili a nepoznajú. Nikto ma nemusí presviedþaĢ, že jemu sa nikdy niþ také nestalo a nemôže staĢ.
Jedno si však musíme sústavne uvedomovaĢ, a tomu podriaćovaĢ svoje konanie, že
sme jednotlivci, ktorí sa medzi Đućmi þasto pohybujeme so zbraĖou v ruke a patríme
medzi tých, ktorí majú právo a výsadu rozhodovaĢ o živote a smrti zveri. Preto sa vždy
správajme tak, aby sme si túto výsadu a právo zaslúžili. O to viac sme podriadení verejnej kritike všade tam, kde sa objavíme.

NejednotnosČ oslabuje
Po zmene spoloþenského systému akoby
sa roztrhlo vrece s novými etikmi, bohužiaĐ,
uznávajúcich iba tú svoju etiku. Naše PZ nebolo výnimkou a þasto sa mi ako opaþný názor dostala odpoveć, že „kašlem ci na tvoju etiku!“ PoĐovnícka reþ a vyjadrovanie sa
na adresu zveri musí byĢ tiež pretkané etikou a nie „berme flinty a ideme to tam v......t!“
NejednotnosĢ þlenskej základne a skupinka þlenov hĐadiacich iba na svoje záujmy
oslabili celistvú jednotu PoĐovníckeho združenia vlastníkov pôdy Blacina Ostrov, ako
výhovorku používajú odôvodnenie, „... lebo
oni scú poluvat a striélat!“ Tu sa mi potvrdil
môj citát „Pane Bože, ochraĖuj ma pred mojimi priateĐmi, nepriateĐov si postrážim sám!“
ŽiaĐ, je to veĐmi smutná skutoþnosĢ, kam sme
to dotiahli, ako sme sa dokázali vypro¿lovaĢ.
Je to priam vzorová ukážka stavu, þo dokáže narobiĢ Đudská zloba, nenávisĢ a závisĢ,
þo v duši a mysli zlého poĐovníka platí trojnásobne! Platí tu moja skúsenosĢ, že „ReĢaz je
taká silná, akú silu má jej najslabší þlánok!“
Nuž a tých v „reĢazi nášho združenia“ bolo
sedem, lenže nebolo to tých povestných „Sedem statoþných“...
Jozef MIKLOVIý

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

S ÚCTOU SPOMÍNAME

 Dobrú náladu stupĖovala aj skupina Smola a Hrušky.

 V nedeĐu popoludní si exhibiþne zahrali futbal aj starí páni.

 Na takomto podujatí nemohli chýbaĢ ani atrakcie pre deti.

 Erb obce v sladkej podobe. Upiekla Jarmila Vatrtová z Ostrova.
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upeête si s nami
Jablkový koláê
Danky Svetlíkovej
Potrebujeme:
- 1 lístkové cesto
- 100 – 150ௗg mletých orechov
(lieskových, alebo vlašských)
- jablká (asi 10ௗks)
- 3 lyžice kryštálového cukru
- hrozienka
- vanilínový cukor, prípadne škoricový cukor
- 3 vajíþka
- 250ௗml šĐahaþky
- 3 lyžice kryštál. cukru (môže byĢ vanilínový)
- 1 Zlatý klas

 Skupina Slnieþko pobavila zabávajúcich sa aj humornými pesniþkami v trnavskom dialekte.
Druhý novembrový víkend sa niesol v Ostrove v znamení hodov.
Kto mal chuĢ, mohol sa
prísĢ zabaviĢ do miestneho kultúrneho domu.
Okrem chutného obþerstvenia tu všetkých
návštevníkov hodovej
zábavy þakala príjemná
a veselá hudba v podaní známej skupiny Slnieþko a po nej zábava
s DJ Minoxi. Kto prišiel, urþite neoĐutoval.
Mgr. Jarmila
PASTULOVÁ

 DJ Minoxi vie v sále vytvoriĢ skvelú náladu domácimi i zahraniþnými hitmi.

Postup:
Cesto na pomúþenej doske rozvaĐkáme a uložíme na jemne vymastený plech,
okraje vytiahneme až po okraj hlbšieho
plechu. Posypeme ho orechmi (mletými,
alebo posekanými), hrozienkami a dvomi
lyžicami cukru. Jablká ošúpeme, vyþistíme, pokrájame na mesiaþiky. Poukladáme
ich na cesto tesne veĐa seba do radov,
po celej ploche. Posypeme vanilínovým
cukrom, škoricovým cukrom – podĐa kyslosti jabĎk. (Ak máme skoré letné jabĎþka,
netreba ich okrajovaĢ, iba vyberieme jadrovník a nakrájame na mesiaþiky a uložíme na cesto.)
Peþieme 30 minút vo vyhriatej rúre, kým
jablká nie sú takmer mäkké (skúsime vidliþkou).
Potom vymiešame 3 vajíþka, šĐahaþku,
1 Zlatý klas, 3 lyžice kryštálového cukru
a zmes vylejeme na koláþ. Dopeþieme ho
(ešte asi 12 minút).
- DS -

MO Matice slovenskej Ostrov

SúČaž o najkrajší a najchutnejší medovník
Vážené Slovenky, vážení Slováci, rok
2013 je rokom významných dejinných
udalostí. V tomto roku sme si pripomenuli
1150. výroþie príchodu vierozvestcov Cyrila a Metoda a 150. výroþie založenia Matice slovenskej. Práve v tomto jubilejnom
roku bol v obci Ostrov založený Miestny
odbor Matice slovenskej.
Pri jeho vzniku sme sa stretli aj s takým názorom, že táto apolitická kultúrna ustanovizeĖ, ktorá môže širokospektrálne pôsobiĢ, prišla v hodine dvanástej. V našej obci v minulosti veĐmi aktívne pôsobili rôzne spolky a organizácie, ktoré akosi þasom zmizli. Spomínané boli spolky záhradkárov, ýervený kríž, Zväz žien
a iné. Je krásne a dobré, že Đudia, ktorí chcú
byĢ aktívni práve cez Maticu, môžu nájsĢ svoju
realizáciu v skutoþne akejkoĐvek oblasti spoloþenského života. Treba k tomu len chuĢ a vôĐu.
ýo si v našej obci a regióne urobíme dobré,
prospešné a potešujúce, na to budeme spomínaĢ a budeme hrdí. Nauþíme spoloþensky žiĢ aj
naše deti. Nie sú na mieste tvrdenia niektorých
komerþných spoloþností a médií, ktoré presadzujú konzumný spôsob života, potláþajú naše
tradície a nie je pre nich vhodné a zaujímavé,

 Medovníþky z internetu. Urobíte krajšie?
aby sa spoloþnosĢ zjednocovala a bavila sa navzájom, medzi sebou, lebo z tohto nemajú žiadne zisky. Matica slovenská nadväzuje na naše
slovenské zvyky, zvyky našich predkov, ktorí
dokázali tvrdo pracovaĢ, ale sa aj spoloþne zabaviĢ, a tak obohacovaĢ svoj život.
Prvá matica bola založená v Srbsku. Pojem
matica preložený do slovenþiny znamená „úĐ“
s vþeĐou kráĐovnou – matkou. Význam slova

matka je neskutoþne obsiahly. Slovo matka
je nenahraditeĐný pojem, tak ako slovo láska.
Matka sa stará o svoje deti, vychováva, vzdeláva, pomáha im a podĐa potreby napomína.
Milí Ostrovþania a MaloorvišĢania, Matica
slovenská ponúka všetkým, ktorí sa chcú realizovaĢ, priestor a má pre nich dvere otvorené. ýasto k aktívnemu a hodnotnému prežitiu života staþí málo. ZaþaĢ sa dá aj na krásnom predvianoþnom posedení pre deti, rodiþov a starých rodiþov spojenom so zaujímavým kultúrnym programom. ýo treba? Napríklad napiecĢ plech medovníkov, prípadne ich vyzdobiĢ a zapojiĢ sa do súĢaže, kde
ich všetci ochutnáme. Najchutnejší a najkrajší medovník bude ocenený. Medovníkovú súĢaž s kultúrnym programom organizuje Matica slovenská v obci Ostrov už druhýkrát. Tento rok to bude v sobotu 21. decembra 2013 o 15.30 h v Kultúrnom dome obce Ostrov. Vstup cez hlavný vchod.
Matica slovenská praje všetkým krásne
prežitie vianoþných sviatkov v kruhu blízkych
a do nového roku 2014 želá veĐa zdravia
a Božieho požehnania.
Ing. Ivan MELICHER
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Mikuláš našu školu neobišiel
Sú to už takmer štyri mesiace, þo sa
opäĢ zaþal školský rok. Na jeho slávnostnom otvorení zneli príhovory starostky
obce PhDr. Dany Borovskej i riaditeĐky
Manželstvo
bez detí jePozornosĢ
školy Mgr.
Heleny Svetlíkovej.
sa upriamovala
najmä
na našich nových
ako deþ bez slnieèka.
štyroch prváþikov.

NARODILI SA

Možno spoþiatku trošku nesmelí, ale odhodlaní uþiĢ sa a spoznávaĢ nové, sú v triede
spolu s tretiakmi u uþiteĐky Slávky Chlapíkovej. Druháci a štvrtáci sú pod vedením
riaditeĐky H. Svetlíkovej. V školskom klube je
vychovávateĐkou Mária Hudzíková. V tomto
MladosĊ
nie školu
je obdobie
života,24 detí.
školskom
roku našu
navštevuje
Nízky poþet žiakov
dáva
priestor
ale stav duše. na vytvorenie dobrých vzĢahov medzi školou a rodinami
žiakov, podporuje ich komunikáciu a spoluprácu, individuálny prístup.
Každý žiak navštevuje najmenej jeden
záujmový krúžok – Angliþtina hrou, literárnodramatický krúžok, tvorivé dielne. Už druhý
rok sa každý týždeĖ školáci tešia na taneþný krúžok s M. Drahovskou, ktorá v nich
buduje základy pohybovej kultúry a radosĢ
z pohybu. Modernizácia výchovno-vzdelávacieho procesu je podporovaná aktívnym
využívaním interaktívnych tabúĐ, ktoré nahra-

NAŠI JUBILANTI

 Zaþiatok nového školského roku. Prváþikovia v popredí.

 DeĖ smiechu je vlastne na našej škole každý deĖ...

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

S ÚCTOU SPOMÍNAME

 V piatok 6. decembra nás aj v škole navštívil Mikuláš.

 Na exkurzii v Hasiþskom zbore v PiešĢanoch.
dili klasické tabule. Už tretí rok pokraþujeme
vo výuþbe anglického jazyka ako povinného
predmetu od 1. roþníka.
Vyuþovanie obohacujeme o rôzne školské
podujatia. Od septembra ich bolo niekoĐko:
DeĖ smiechu, DeĖ jablka, beh Terryho Foxa,
bábkové predstavenie, návšteva divadelného
predstavenia v Dome umenia v PiešĢanoch.
Minulý školský rok sme sa zamerali na spoznanie práce polície. Tento rok chceme deĢom
priblížiĢ prácu hasiþov, preto sme v decembri absolvovali exkurziu v Hasiþskom zbore
v PiešĢanoch. Predvianoþné obdobie tradiþne
spestruje privítanie Mikuláša v škole alebo
spoloþné adventné þítania spojené s tvorivými dielĖami. Vyvrcholením predvianoþného
þasu bolo vianoþné posedenie 13. decembra
v základnej škole. ýaro Vianoc deti sprítomnili v kultúrnom programe, þi vianoþnými
maškrtami, ktoré pripravili s pani uþiteĐkami.
Pre všetkých rodiþov a starých rodiþov bol
pripravený darþek pod školským vianoþným
stromþekom i malé školské vianoþné trhy.
Všetkým našim žiakom a ich rodinám želáme pokojné vianoþné sviatky, naplnené pohodou a láskou. PaedDr. Slávka CHLAPÍKOVÁ
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Tešíme a chystáme sa na Vianoce
Letné prázdniny sa s augustom skonþili
a nastal þas zasadnúĢ opäĢ do školských
lavíc. Toto je þas aj pre škôlkarov na stretnutie s novými, ale aj starými kamarátmi.
V novom školskom roku 2013/2014 sme
privítali 5 nových detiþiek.
Kapacita našej jednotriednej materskej školy je 21 detí. Stretávajú sa tu drobci od 3 do 6
rokov, nastúpili všetci prijatí. Tých, ktorí by
mali ísĢ na budúci školský rok do základnej
školy, je osem. Strednú skupinu tvorí sedem
detí a najmenších detí je šesĢ. Noví škôlkari
sa postupne adaptovali na prostredie materskej školy, zvykali si na režim dĖa, odlúþenosĢ
od rodiþov a spoloþnosĢ viacerých kamarátov.
V mesiaci október ich navštívila logopediþka z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v PiešĢanoch.
S deĢmi staršej a strednej vekovej skupiny urobila odbornú depistáž so zameraním
na odstraĖovanie chybnej výslovnosti hlások
a hláskových skupín u jednotlivcov.
V tomto mesiaci sme si uctili aj babiþky
a deduškov. Na posedenie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším v kultúrnom dome sme
pre nich pripravili pekný kultúrny program.
Vystúpenie sa nieslo v duchu Đudových piesní
a tradícií, þomu zodpovedalo aj obleþenie detí. Boli v krojoch, v minulosti typických pre Đudí
v tomto regióne. DeĢom sa kroje veĐmi páþia.
V novembri sme si spoloþne so žiakmi
základnej školy pozreli bábkové divadelné
predstavenie Kozliatka. Herci si pre malých
divákov pripravili modernú verziu tejto známej
Đudovej rozprávky, s výchovným momentom
použiteĐným v situácii, kedy môže byĢ dieĢa

ohrozené a usmernením, ako sa má vtedy
správaĢ. Deti toto predstavenie veĐmi zaujalo.
Mesiac december je pre všetkých veĐmi
pútavý. Blíži sa obĐúbené roþné obdobie detí – zima a s Ėou spojené vianoþné sviatky. Aj
v našej materskej škole sa postupne pripravujeme na tieto nádherné sviatky lásky a pokoja. Predchádzala ich túžba privítaĢ Mikuláša. Štedrý deduško sa nakoniec objavil, ako
sa patrí, 6. decembra, v krásnom obleþení

a hlavne s plným vrecom sladkostí a hraþiek.
Deti si pripravili básne a piesne, aby si tak zaslúžili od Mikuláša pochvalu a darþeky. Vianoþné obdobie prežívame v tvorivej atmosfére prípravy ozdôb na vianoþný stromþek, nácviku najznámejších vianoþných piesní, kolied
a vinšov. Nimi naše deti potešia tety a ujov
v miestnych podnikoch, úradoch a podnikateĐov v obci.
Janka KOVÁýIKOVÁ
riaditeĐka MŠ Ostrov

 Divadelné predstavenie Kozliatka bolo obohatením klasickej rozprávky o ćalšie výchovné
prvky. DeĢom sa veĐmi páþilo.

VýČažok z plesu podporil školu
JeseĖ v našej obci obohatil tradiþný školský ples, ktorý aj tento rok pripravilo Rodiþovské združenie pri MŠ a ZŠ Ostrov. Ples
sa konal v Kultúrnom dome v Ostrove.
Niesol sa v duchu našich predkov, Đudovej
kultúry, jednoduchosti a krásy. Sála hýrila
motívmi dedinského života v podobe predmetov používaných v minulosti, krásnych
krojov a výšiviek prelínajúcich sa s pestrosĢou kvetov a plodov záhrad. Otvorenie plesu
patrilo deĢom. Tie pod vedením Z. Bielikovej
predviedli Đudový tanec spojený so spevom
a hudobným sprievodom Krajnanskej muziky z Krajného.

Taneþné
melódie hrala hudobná
skupina Disk. To, že
poslední taneþníci
odchádzali nadránom, svedþí o tom,
že vytvorili pravú plesovú atmosféru. Prestávky medzi taneþnými kolami vypĎĖala
spevom a hudbou

Krajnanská muzika. K vzrušujúcemu prežitiu
plesovej noci prispela aj bohatá tombola. Atmosféra tohoroþného plesu bola jedineþná.
Jej mozaiku vytvorili príjemní Đudia, melódie,
chutné jedlá, zábava. Veríme, že na budúci rok
sa opäĢ nájdu rodiþia, ktorí i týmto spôsobom
budú chcieĢ podporiĢ miestnu školu a škôlku.
Ćakujeme za spoluprácu Obci Ostrov
a všetkým, ktorí akýmkoĐvek spôsobom
prispeli k realizácii tohto plesového veþera.
S. CHLAPÍKOVÁ
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Mišík je oporou a vzorom mladých
Europe Kart Racing PiešĢany má už
od roku 2010 rozbehnutú motokárovú školu pre deti a mládež, kde sa zdokonaĐujú
v motokárovom športe pod vedením ToManželstvo
bez detí vedením
je
máša Mišíka.
Pod Tomášovým
sú
takisto ćalší
jazdci
jazdiaci
v
ako deþ bez slnieèka.triede KZ2
125, ktorí sa zúþastĖujú na slovenských
šampionátoch, a to sú Ondrej Fekete, Matej Knapek a Andrej Lorinc.

NARODILI SA

V sezóne 2013 náš jazdec Tomáš Mišík bol
oporou a vzorom mladým jazdcom, pri ktorých sa taktiež zúþastnil na majstrovstvách
Európy, v Taliansku odjazdil sériu EurosiMladosĊ
nie šampionát
je obdobie nemeckej
života, séris. Odjazdil
i celý
rie KTWB, veĐa ale
národných
a
medzinárodných
stav duše.
pretekov. V tomto roku absolvoval aj veĐa testov s talianskou ¿rmou TB Kart, kde sa podieĐa na vývoji a testoch podvozkov, ktoré pomáhajú ako jemu samému, tak aj deĢom.
V priebehu sezónny sa nám obmenila technika pre nášho jazdca, oslovila nás novo zaþínajúca znaþka motorov MODENA Engine
a ponúkla nám domáce zázemie a podporu,
s ktorou budeme pokraþovaĢ do ćalších nadchádzajúcich sezón.

NAŠI JUBILANTI

 Tomáš Mišík na fotke z majstrovstiev Európy z nemeckého Wackersdorfu, kde sa zúþastnil
ako jediný Slovák.

ŠĊastný je, kto zomrie prv,
než sám zaène volaĊ smrĊ, aby ho
vzala...preteky v Dunajskej Strede, kde sme predstavili celý náš tím od naj Záver sezóny. Posledné
menšieho Olivera Baka cez Mateja Knapeka, Ondreja Feketeho až po Tomáša Mišíka.

S ÚCTOU SPOMÍNAME
Cyklotour
Holeška 2013
Aj v tomto roku 31. augusta sa uskutoþnilo podujatie Mikroregiónu nad Holeškou s názvom Cyklotour Holeška. Išlo už
o siedmy roþník, na ktorom sa zúþastnili aj
štyria Ostrovþania. Celkovo bolo na štarte
144 cyklistov. Štart a cieĐ bol v Chtelnici,
trasa bola dlhá 42,594ௗkm. Jedna zo zastávok cyklotrasy bola i v Ostrove, kde sme
cyklistov privítali malým obþerstvením, vo
forme vody, kofoly, ktorú sponzorsky poskytol Marek Svetlík, a pagáþikov. Ako už tradiþne, každý úþastník získal triþko a vlajku.
Obec Ostrov ćakuje rodine Mareka
Svetlíka za pomoc pri zabezpeþení obþerstvenia pre úþastníkov cyklotrasy!
-r-

Motokárová škola je založená na výchovu mladých talentov v tomto odvetví. Deti chodia s Tomášom na tréningy, na preteky a rôzne súĢaže. Motokárová škola sa
nezaoberá len slovenskými pretekmi, ale
deti cestujú na preteky do Maćarska, Rakúska a ýeska. Pod Tomášovým vedením
dosahujú mladí jazdci vynikajúce výsledky a umiestĖujú sa na prvých prieþkach.
Pre rok 2013 mal Tomáš ćalšieho mladého jazdca – Olivera Baka, ktorý pod Tomášovým vedením dosiahol vynikajúce výsledky a zúþastĖoval sa na pretekoch na Slovensku, v Maćarsku a Rakúsku. Oliver sa
s motokárou skamarátil a obĐúbil si aj tento šport. Celú sezónu jazdil v triede Baby
50, a dosiahol aj prvenstvo v podobe titulu
celkového majstra šampionátu v tejto triede. V ćalšom roku by mal Oliver pod Tomášovým vedením nastúpiĢ do triedy Baby 60,
kde taktiež bude cestovaĢ po celej Európe
a zdokonaĐovaĢ sa v tomto športe.
V súþasnom období sa pripravujeme s celým tímom do talianskeho mesta Lonato, kde sú
veĐmi dobré podmienky na testovanie. Chceme
tam stráviĢ 7 dní testov. Rok 2014 sa neúprosne blíži, preto sa celý tím musí pripraviĢ na nasledujúcu sezónu.
Tomáš MIŠÍK
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Nebolo to zlé, ale mohlo byČ aj lepšie
Janovjak a Mitošinka po paralympiáde trochu odpoþívali
Naši cyklisti Vladislav Janovjak a Róbert Mitošinka mali tohtoroþnú cyklistickú sezónu menej aktívnu, ako boli
tie predošlé. Po paralympijskom roku
zvoĐnili tréningové tempo a oddychovali.
Zúþastnili sa len na štyroch pretekoch
a jednom sústredení.
Prvé preteky absolvovali v máji. Bol to Svetový pohár v talianskom Meráne, kde skonþili v þasovke na 25ௗkm na 9. mieste a v pretekoch s hromadným štartom na 6. mieste.
V polovici júla pretekali v domácom
prostredí vo Vrátnej na európskom pohári,
z ktorého domov doniesli strieborné umiestnenie z þasovky. Na pretekoch s hromadným
štartom skonþili štvrtí.
Na ćalšie dvoje preteky odleteli v polovici augusta do kanadského Matane a BaieComeau. V Matane sa konalo posledné kolo svetového pohára, na ktorom skonþili v þasovke na 8. mieste. O týždeĖ štartovali v Baie-Comeau na majstrovstvách sveta, na ktorých skonþili v þasovke na 9. mieste. V Kanade sa zúþastnili aj na pretekoch s hromadným štartom. ŽiaĐ, oboje preteky pre technické problémy nedokonþili.
Na otázku, ako sú spokojní s tohtoroþnou
sezónou, obaja svorne odpovedali, že to nebolo zlé, ale mohlo byĢ aj lepšie, ak by ma-

li trochu viac šĢastia... Potrebovali si trochu
oddýchnuĢ po nároþnom štvorroþnom cykle
pred Paralympyjskými hrami v Londýne a na-

braĢ nových síl a chuti do ćalšej paralympiády, ktorá sa bude sa konaĢ v Brazílskom Rio
de Janeiro.
Redakcia

Michal po tretíkrát Majstrom Slovenska
Vyvrcholením streleckej sezóny na Slovensku boli Majstrovstvá SR v brokových
disciplínach v areáli Národného streleckého
centra v Trnave v dĖoch 4. – 6. októbra 2013.
Tituly Majstrov SR si vybojovali v jednotlivých kategóriách títo strelci:
- Trap muži – Marián Kovaþócy,
- Trap ženy – Zuzana Štefeþeková,
- Skeet muži – Štefan Zemko,
- Skeet ženy – Danka Barteková.
„Náš zástupca“, Michal Emil Mikloviþ, þlen
Centra talentovanej mládeže Trnava, súĢa-

žil v kategórii kadetov do 18 rokov v disciplíne
skeet. Samotné majstrovstvá SR sa konali netradiþne v neskorom termíne, kde sa pod výsledky podpísalo surové chladné poþasie s nepriaznivým vetrom, ktorý þasto ovplyvĖoval
smer letu asfaltového terþa. Takže strelci boli niekedy nútení na „odfúknutý“ terþ „poĐovaĢ“.
Preteky sa v podstate zaþínajú už v piatok klasi¿kaþným tréningom, kde sa losujú
štartovné þísla strelcov. StrieĐa sa poþas
dvoch dní, v prvý deĖ (sobota) na 3x25 terþov
a v druhý deĖ (nedeĐa) na 2x25 terþov.
Po prvom dni Michal Mikloviþ ¿guroval
na 2. mieste po jednotlivých položkách 22,

 Michal Emil Mikloviþ sa stal Majstrom Slovenska za rok 2013 v kategórii kadetov do 18 rokov v disciplíne skeet.

23 a 21. V nedeĐu strelil prvú položku 22
terþov. Na poslednú 5. položku nastupoval
v nezávidenia hodnej situácii, keć na porazenie dovtedy vedúceho pretekára Dominika
Krþmára, ktorý strelil poslednú položku 22
terþov, potreboval zasiahnuĢ 24 terþov, aby
tak vyrovnal bodový rozdiel a dostal sa do ¿nálového rozstrelu na KO systém. „MusieĢ
povinne“ streliĢ 24 terþov na koniec pretekov
je veĐmi nároþné na psychiku a „þistú“ hlavu
strelca, bez poþítania a kalkulovania situácie,
keć súperi prakticky už oslavovali víĢazstvo,
lebo nepoþítali s možným zvratom.
Potvrdilo, že „biþ plieska na konci“ a Michal
s chladnou hlavou absolvoval úspešne sériu
nároþných dvojstrelov a strelil tak „þistú 25tku“, bez jedinej chyby. A bolo „vymaĐované“!
Súperom „spadli sánky“ a Michal Emil Mikloviþ sa stal Majstrom Slovenska za rok 2013.
VíĢazstvo a zisk tretieho titulu bol urþitou satisfakciou za nespravodlivé vyradenie
z Majstrovstiev SR v roku 2012, kedy mu
„údajne“ chýbali do nominácie jedny preteky,
práve tie, keć sa zúþastnil na pohrebe svojho
starého otca na východnom Slovensku. Stalo
sa tak aj napriek tomu, že v roku 2012 vytvoril
dvojnásobný slovenský rekord. Asi to tak vyhovovalo jeho súperom, aby ich neohrozil. Aj
taký je šport na Slovensku.
Úspech je o to cennejší, že Michal sa
v tomto roku z ¿nanþných dôvodov nezúþastĖoval na žiadnych tréningoch, þo znamenalo
urþitú nervozitu pre jeho súperov, keć sa
objavil na strelnici. V roku 2013 absolvoval
iba povinných 6 pretekov, z ktorých bol 5-krát
na stupni víĢazov.
Jozef MIKLOVIý
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futbalová jeseĀ 2013

Spoloêná reê v mládežníckych tímoch
Pred zaþiatkom roþníka 2013/2014 sme
Manželstvo
bez detí
je
sa venovali
hlavne téme
mládežníckych
družstiev. ako
Z dôvodu
nedostatku
deþ bez slnieèka. detí sme
urobili dohodu so susedmi z VeĐkého
OrvišĢa, že postavíme tri spoloþné mládežnícke tímy – dorast, žiakov, prípravku.
Napriek tomu, že medzi dedinami vládne
dlhoroþná rivalita, dokázali sme nájsĢ spoloþnú reþ a spolupráca funguje výborne.

NARODILI SA

Muži po
MladosĊ
nie jeseni
je obdobieôsmi
života,
Jesennú þasĢale
roþníka
hodnotíme
ako
stav duše.

dobrú, ale nie úplne uspokojivú. Mužstvo vstupovalo do súĢaže s konsolidovaným kádrom, po-

Mládež doplní starších
Najväþšie problémy sme mali so žiakmi, ktorých bolo málo a do poslednej chvíle sme váhali,
þi ich vôbec do súĢaže prihlásiĢ. Tím sa nakoniec
skonsolidoval, na konci jesene ich bolo takmer
20. Žiakov trénuje hráþ áþka Miloš Holán. Po jeseni sa umiestnili na kvalitnom 5. mieste. Najlepšie sa darilo dorastencom, ktorí sú po jeseni na prvom mieste. Družstvo vedie takisto hráþ
áþka Marek Hajdin. Prípravku vedie hráþ Orvišta Adam Doktor. Tím je zložený väþšinou z mladších chlapcov, þomu zodpovedá aj ich postavenie v tabuĐke. Dôležité je, aby sa chlapci nauþili
hraĢ futbal a priebežne dopĎĖali staršie kategórie.

NAŠI JUBILANTI

 Športovou súþasĢou jubilejných osláv bol aj zápas žiakov Ostrova so žiakmi Krakovian.
silnené o S. Mitošinku, vedené už skúseným
trénerom B. Svetlíkom, ktorý bol hneć na zaþiatku konfrontovaný požiadavkou z PiešĢan
o uvoĐnenie viacerých bývalých hráþov. S mladými chlapcami vidina hraĢ vyššiu súĢaž zamávala, þo trocha poznaþilo úvodné kolo, kde sme
vysoko prehrali u nováþika v PeþeĖadoch. Situáciu sme nakoniec vyriešili kompromisne,
pustili sme na hosĢovanie Denisa Bojkovskeho
a na výmenu prišiel Sebastián ChochuĐa. MužŠĊastný
je, kto zomrie
prv,ofenzívstvo následne
predvádzalo
atraktívny,
ny futbal, lepšie to bolo smerom dopredu ako
než sám zaène volaĊ smrĊ, aby ho
dozadu. Nedôraz a nižšia kvalita v defenzíve,
vzala...
nepremieĖanie þistých
šancí v ofenzíve malo za následok, že sme zbytoþne stratili nemálo dôležitých bodov, ktoré sme mali na dosah.
Za zmienku stojí nepremenená penalta v Borovciach za stavu 0:1, takisto nepremenené
šance v ýerveníku za totožného stavu. V sumáre sme tak po jeseni na 8. mieste. Mrzí takisto domáca prehra s Chtelnicou, inak platilo môj dom – môj hrad. Naopak, potešili bodové zisky na ihriskách v Maduniciach, Ratnovciach, kde sme aj za nepriaznivého stavu nevzdali a dokázali zabojovaĢ a bodovaĢ. Najlepším strelcom bol M. Holán s 11 gólmi, Klasovitý pridal 7, Mitošinka 5, Pe. Kabát a Kertis po 4.

S ÚCTOU SPOMÍNAME

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.

Poóakovanie sponzorom
Touto cestou chceme poćakovaĢ našim
sponzorom za ¿nanþnú podporu – Obci
Ostrov, M. Gonovi, J. Zenkayovi, D. Palkechovi, J. Bolješikovi za poskytnutie hnojiva,
M. ýernokovi za nákup zápasových lôpt. ZároveĖ chceme osloviĢ ćalších potenciálnych
sponzorov, ktorým vieme ako protislužbu poskytnúĢ areál ihriska na umiestnenie reklamy.
TJ Slovan Ostrov je opätovne zaregistrovaná pre príjem 2࣯% z dane, aj touto cestou sa
chceme o tento spôsob podpory uchádzaĢ.
Záverom chcem poćakovaĢ celému výboru,
ktorý pracuje bez nároku na odmenu – M.
Gajdošovi, M. Labudovi, L. Svetlíkovi, M.
Braškovi, M. LegíĖovi, trénerovi B. Svetlíkovi,
J. Bielikovi. M. Svetlík nám celý rok bezplatne
kosil ihrisko.
Ing. Juraj BIELIK

Tabuüky roêník 2013/2014
Muži – Oblastná súĢaž, skupina B
Por. Družstvo
Z V R P Skóre
1. TJ Slovan ýerveník
16 13 2 1 55:12
2. ŠK Borovce
16 13 1 2 39:13
3. TJ Družst. Chtelnica
16 10 2 4 29:18
4. TJ Bojniþky
16 9 2 5 33:29
5. OTJ – Banka
16 9 2 5 27:29
6. TJ Družst. D. Lopašov
16 7 6 3 41:21
7. TJ Družst. Trakovice
16 7 4 5 29:26
8. TJ Slovan Ostrov
16 7 3 6 44:34
9. TJ Madunice
16 6 5 5 33:24
10. OŠK Veselé
16 7 2 7 38:38
11. ŠK 2011
16 5 2 9 34:34
12. TJ Klas D. Trhovište
16 4 3 9 20:48
13. OFK Ratnovce
16 3 5 8 23:35
14. OŠK Prašník
16 3 5 8 24:39
15. TJ Družst. Šípkové
16 0 4 12 16:50
16. TJ Sokolovce
16 0 2 14 11:46
Dorast – Oblastné majstrovstvá,
skupina B
1. TJ Slovan VeĐké OrvišteSlovan Ostrov
12 9 2 1 45:18
2. OFK Malženice
12 9 1 2 65:15
3. TJ Družst. Trakovice
12 9 0 3 47:19
4. TJ Madunice
12 8 2 2 55:18
5. MTK Leopoldov
12 8 0 4 51:21
6. TJ Sokolovce
12 6 2 4 39:33
7. OFK Buþany
12 6 2 4 36:31
8. OŠK H. Otrokovce
12 5 0 7 34:56
9. OFK Trebatice
12 4 0 8 29:34
10. TJ Bojniþky
12 2 4 6 26:37
11. OŠK Veselé
12 2 2 8 23:47
12. FK Šulekovo
12 1 1 10 25:108
13. OFK Drahovce
12 1 0 11 28:66
14. OFK Ratnovce (odstúpili) 0 0 0 0 0:0
Žiaci – Oblastná súĢaž, skupina B
1. MTK Leopoldov
13 12 0 1 64:5
2. TJ Slovan ýerveník
13 9 1 3 41:21
3. OFK KĐaþany
13 8 3 2 49:14
4. OTJ Banka
13 8 1 4 33:15
5. TJ Slovan VeĐké OrvišteSlovan Ostrov
13 7 2 4 34:22
6. TJ Družst. Chtelnica
13 7 1 5 30:19
7. TJ Madunice
13 7 0 6 29:22
8. FK Šulekovo
13 5 3 5 25:35
9. TJ Družst. Pastuchov
13 4 3 6 30:40
10. TJ Klas D. Trhovište
13 4 2 7 16:26
11. OFK Drahovce
13 4 1 8 13:42
12. TJ Družst. D. Lopašov
13 4 0 9 26:51
13. OŠK Prašník
13 2 2 9 23:44
14. TJ Bojniþky
13 0 1 12 10:67
Prípravka, skupina C (PN, HC)
POZ
Z V R P G A
1. VeĐké KostoĐany
10 10 0 0 51 5
2. Vrbové
10 8 0 2 61 14
3. Krakovany
10 7 0 3 38 15
4. Drahovce
10 6 1 3 40 22
5. Dvorníky
10 6 1 3 25 21
6. ýerveník
10 5 1 4 33 28
7. Jalšové
10 3 0 7 23 31
8. VeĐké Orvište-Ostrov
10 3 0 7 20 31
9. KĐaþany
9 2 1 6 15 44
10. PeþeĖady
10 2 0 8 10 55
11. VoĐný los
0 0 0 0 0 0
12. Trebatice
9 0 0 9 5 55

Body
41
40
32
29
29
27
25
24
23
23
17
15
14
14
4
2

29
28
27
26
24
20
20
15
12
10
8
4
3
0
36
28
27
25
23
22
21
18
15
14
13
12
8
1
B
30
24
21
19
19
16
9
9
7
6
0
0
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