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Cesty, chodníky, byty
Život je už raz taký: výsledkom ľudskej čin-
nosti sú raz samé príjemné veci, inokedy 
zase menej vydarené príbehy. Nie je tomu 
inak ani v práci miestnej samosprávy: po-
slanci zastupiteľstva na svojom zasadnutí 
dňa 6. septembra rokovali o mnohých 
otázkach, veľká väčšina rozhodnutí môže 
potešiť nás všetkých, ale museli sme pri-
jať aj také uznesenia, ktoré pre niektorých 
našich občanov asi nebudú tie najlepšie 
správy.
Členovia miestnej samosprávy s radosťou 
odhlasovali správu o tom, že termínom 
ukončenia výstavby chodníkov a obnovy 
ciest je koniec októbra, a že do konca de-
cembra — podľa schváleného harmono-
gramu — budú odovzdané do užívania dve 
nové autobusové zastávky, a to na Šamo-
rínskej ulici, respektíve na konci Školskej 

ulice. Verím, že táto správa poteší aj obča-
nov našej obce. Poslanecký zbor rokoval aj 
o výstavbe studne vo dvore materskej škôl-
ky a rozhodli sme sa, že tento zdroj pitnej 
vody bude využitý aj pre občanov- budú-
cich užívateľov nájomných bytov. Vodovod 
bude dokončený do polovice októbra, čo 
nám umožní odovzdať do užívania spome-
nuté nájomné byty v priebehu novembra. 
Na základe týchto opatrení a uznesení 
— podľa našich predstáv — noví užívatelia 
nájomných bytov môžu stráviť tohtoročné 
vianočné sviatky už v priestoroch svojich 
nových domovov. Žiaľ, v súvislosti s uve-
denými stavbami sme sa museli zaoberať 
aj so sťažnosťou dodávateľských firiem,
ktoré nám oznámili, že im „mizne“ časť 
materiálu. Zastupiteľský zbor však nie je 
orgánom činným v trestnom konaní, preto 
sme sa nedopracovali k žiadnemu uznese-
niu. Jediné, čo môžeme, je to, že vyzývame 
všetkých Štvrtočanov, aby boli bdelí, aby 

sme spoločne mohli ustrážiť dobré meno 
našej obce.
V letných mesiacoch na obecnom úrade 
viackrát sme hovorili o situácii našich star-
ších občanov s cieľom, aby sme im mohli 
prispieť k stravovaniu. O zabezpečenie 
verejného stravovania nás požiadalo 19 
dôchôdcov zo všetkých 321, žiaľ, práve v 
tejto otázke sme museli konštatovať — čo 
pre dotknutých určite nebude tá očakáva-
ná dobrá správa —, že toho času obecné 
zastupiteľstvo nemá možnosť zabezpečiť 
pre žiadateľov spomínanú službu. Preskú-
mali sme dve možnosti, menovite kapacitu 
školskej jedálne a kapacitu kuchyne v ma-
terskej škôlke, avšak ukázalo sa, že tieto sú 
enormne preťažené. Sme však pripravení 
naďalej hľadať možnosti pomoci, a dúfam, 
že dôchodcovia nám doprajú čas na to, aby 
sme pri najbližšej príležitosti aj pre nich 
mohli oznámiť len tie najlepšie správy.  

Péter Őry, starosta obce

Po prstoch sa kradne dáždik tichý.
Súka nebo tenké pradivá.
Vyzlečená vetrom z dávnej pýchy,
ošumela jeseň márnivá.

Do kalúž jak vetchý popol leta
zosypala listy hrdých krás.
O päsť vŕškov hlavou podopretá,
trpezlivo čaká na svoj čas.

Hotová tú slávu chvíľou každou
oželieť jak ľúbosť nevernú,
chríplym hláskom padajúcich dažďov
pesničku si spieva večernú.

A na lúke na zhorených trávach
zahulákal kaviek čierny zbor.
Sedí hmla jak sliepka popolavá
na kŕdliku učupených hôr.

Mokrou dlaňou hladiac pusté brehy,
z polospánku riečka hovorí:
sniežik, príď. A plný múdrej nehy
zakry stud tej nahej pokory!



Jedným z dôležitých medzníkov mladého 
človeka je obdobie plnenia školskej do-
chádzky na základnej škole. Naša základ-
ná škola si toto poslanie plní už 62 rokov, 
počas ktorých sa stala nevyčerpateľným 
zdrojom informácií v oblasti výchovy a 
vzdelávania. 
Učitelia školy chápu podstatu svojho vzťa-
hu ku žiakovi, ako k cieľu a zmyslu svojej 
pedagogickej práce. 
 Počet žiakov školy v každom roku narastá. 
V tomto školskom roku máme 37 žiakov v 
2 triedach so spojenými ročníkmi a 2 od-
delenia ŠKD s počtom žiakov 34.  V jednej 
triede sa spolu učia prváci a štvrtáci a v 
druhej triede pracujú spoločne druháci a 
tretiaci. Naplnenosť jednotlivých ročníkov 
je nasledovná: 10 prvákov, 11 druhákov, 
11 tretiakov a 5 štvrtákov.
Naša družina či ŠKD nikdy neboli len 
„úschovňou detí pracujúcich rodičov“. Ba 
práve naopak! Práca, pri ktorej je nutná 
trpezlivosť, vynaliezavosť, improvizácia a 
veľká dávka pochopenia detskej duše zo 
strany vychovávateľky Ingrid Šnircovej 
prinášala i prináša úspechy. Deti aj rodi-
čia si cenia  rozmanité zložky záujmovej 
činnosti , končiac prípravou na vyučova-
nie a jej láskavý prístup a milujúce srdce. 
V tomto školskom roku pracuje na škole 
6 pedagogických zamestnancov v zložení: 
2 učiteľky 1. stupňa, 2 vychovávatelia, 1 
asistentka učiteľa a 1 katechétka.
Cieľom a úlohou 1.stupňa ZŠ je poskytnúť 
žiakom elementárne vedomosti, rozvíjať 
základné zručnosti, upevňovať správne 
psychosociálne návyky. Deti si nacvičujú 
základné komunikačné praktiky. Svoju 
tvorivosť a nápaditosť si deti rozvíjajú 
formou záujmovej činnosti.. Veľkej obľube 
sa tešia rôzne jednorazové podujatia, ak-
tivity a akcie, ktoré majú už svoju tradíciu. 
Spomeňme Halloween, Mikuláša, Vianoč-
nú besiedku, karneval, triedne besiedky, 
MDD, školské výlety... .
Získané vedomosti si žiaci preverujú v 
rôznych súťažiach. Deti na 1. stupni veľmi 
rady kreslia, modelujú a tvoria. Pekné a 

zaujímavé práce posielame do výtvarných 
súťaží . 
Vieme, že naši žiaci sú z rôznych sociál-
nych vrstiev, rôzneho výzoru, rôznych 
pováh, majú osvojené rôzne zvyky, ba i 
zlozvyky, dokážu sa správať pekne, milo, 
ale niekedy i príkro, sú zo šťastných či 
menej šťastných rodín. V hrudi každého 
žiaka však bije ľudské srdce. V každom 
sú konkrétne dispozície, sklony či nada-
nie a danosti, ktoré sa v procese výcho-
vy môžu rozvinúť do krásneho ľudského 
originálu. Z tohto hľadiska chápeme vy-
učovací proces ako proces zložitý, ktorý 
nemožno redukovať len na poznávanie a 
získavanie vedomostí, ale treba mať na 
zreteli celkový osobnostný rozvoj dieťaťa. 
Prostredníctvom vytýčených úloh vedieme 
deti k zdravému životnému štýlu, zmyslu-
plnému využitiu voľného času, rozvíjaniu 
medziľudských vzťahov, ako aj k vhodné-
mu správaniu a zdravému spôsobu života 
človeka.
Za dominantné postavenie k dosiahnutiu 
uvedených cieľov považujeme interakciu 
učiteľ - žiak - rodič, vytváranie optimálnej 
klímy a v neposlednom rade zdravé me-
dziľudské vzťahy. I v tomto školskom roku 
bude škola zabezpečovať vzdelávanie 

žiakov tak, aby získané vedomosti a zruč-
nosti, utvárané názory a postoje umožnili 
spoľahlivé uplatnenie v živote.
V rámci komplexného rozvoja osobnosti 
každého žiaka našej školy chápeme zmy-
sel školy nielen v tom, že sa naučí čítať, 
písať a počítať, ale že mu pomôžeme nájsť 
aj svoju životnú cestu.
Viem, že mnohí z nás ešte žijú zážitkami 
z prázdnin a dúfam, že boli príjemné, a 
že ste si naozaj počas nich oddýchli od 
školských, či pracovných povinností. Ale 
je čas opäť si sadnúť do školských lavíc, 
postaviť sa za katedry pred svojich žiakov 
a prispôsobiť chod života v rodine škol-
skému zvoneniu. 
       Vy milí žiaci, snažte sa poznať to, čo 
vedia Vaše učebnice a učitelia a získajte čo 
najviac poznatkov a návykov, ktoré bude-
te v živote veľmi potrebovať. Robte sebe, 
svojim rodičom a tým i našej škole dobré 
meno. 
       Tešme sa zo spoločných výsledkov a 
prajem si, aby naša základná škola naďa-
lej bola žriedlom múdrosti a výchovy mla-
dých ľudí, ktorých naša obec a spoločnosť 
bude potrebovať.

Mgr. Mariana Jurašiová
riaditeľka

A opäť sa nám začala škola!
2 Spoločenský život



Cirkevná história o kríži hovorí vždy spolu 
s prijatím utrpenia. Svätá Tereza avilská 
hovorí: „Kríž je našim veľkým vychovávate-
ľom, a keď chýba kríž z môjho života, tak sa 
bojím, že Boh sa na mňa zabudol.” Súčasný 
svätý otec, Benedikt XVI. keď sa ho spýtali, 
prečo zraníme detské duše v školách vyve-
sením prostriedku popravy, pohľadom na 
kríž, dal odpoveď: „Kríž na stenách učební 
je odstrašujúci, lebo nám ukáže, čo všetko 
je schopný urobiť človek človeku, zároveň 
je vecou požehnanou, pokladom, lebo nám 
pripomína, napriek všetkému, čo všetko 
pre nás dokáže urobiť pán Boh.“  Kríž je 
symbolom božej lásky, živej božej lásky 
k ľuďom a prameňom veľkej milosti. Kríž 
má obrovskú cenu aj preto, lebo je symbo-
lom utrpení Ježiša Krista, ale ešte viac pre-
to, lebo je aj symbolom jeho víťazstva nad 
satanom. Povýšenie Svätého Kríža je preto 
povýšením aj Kristovho víťazstva.
„Spievajme o chvále a moci Kríža svätého 
my všetci, ktorí vkladáme pravú dôveru 
do jeho sily veľkej“ – učí nás jedna z piesní 
o Svätom kríži. Veriaci nášho cirkevného 
spoločenstva vždy oslavovali Kríž ako znak 
vykúpenia nášho veľkou láskou. Aj preto, 
lebo naše spoločenstvo predáva z generá-
cie na generáciu úctu, ktorú jeho predkovia 
prechovali voči Svätému Krížu. Niekdajšia 
rotunda totiž, ktorá stála pri našom kosto-
le, bola základom tejto úcty.
Znamenite píše o tom Svätý Augustín : 
„Svet sa točí, ale Kríž stojí. (Stat crux, dum 
volvitur orbis.)“  Kríž stojí... Len Boh je 
stály, len vykupiteľská moc Kristovho kríža 
nezmenšuje, neubúda. Kríž stojí, a upo-
zorňuje nás, aby sme napriek našim prob-
lémom a utrpeniam dokázali zastaviť sa 
v kolobehu nášho uponáhleného pozem-
ského života. Na tomto kríži vidíme Krista 
ako apoštola nekonečnej božej lásky a mi-
losti. Kristov kríž je blahoslaveným krížom 
nášho odpútavania sa od pozemskosti, 
znakom obrátenia sa k vyšším hodnotám, 
k duchovnému, ku konečnému cieľu, več-
nému životu, ktorý očakávame.
Liturgickú oslavu povýšenia Svätého Kríža 

slávime 14-ho septembra pre-
to, lebo podľa tradícií svätý kríž 
našli v roku 335 práve13-ho sep-
tembra, a o deň neskôr ho ukáza-
li ľuďom, pozdvihli a povýšili.
Ku kríži, na kríž viedla veľmi na-
máhavá cesta. Ku kríži, tam, na 
jeho vrchol ani naša cesta nie je 
ľahká, bezproblémová. Aj my mu-
síme absolvovať tú našu vlastnú 
cestu krížovú, po ktorom pán 
Boh aj nám vyznačí naše stácie, 
pozastavenia. Po týchto pozasta-
veniach často potkýname, možno 
aj spadneme, ale Pán nás nikdy 
neopustí, vždy nám pošle neja-
kého Šimona alebo Veroniku, 
dáva nám matku a vlastným prí-
kladom nás učí, ako sa dostať na 
„svätý vrch“.
Napriek tomu všetkému kríž 
nie je symbolom smútku, nie 
je stromom zakázaným, nie je 
prostriedkom sebazapierania. Oveľa viac 
je úžasným cieľom, ktorý dosiahneme pre-
konaním seba samého. Kríž neznamená 
vec neľudskú, ale nadľudskú. Preto človek-
-kresťan neupadne do mdlôb v tieni kríža, 
ale jeho pomocou  sa chce dostať do svetla, 
do svetla vyžarovaného krížom.
Kríž stojí – je to skutočnosť plná nádeje. 
Stojí pred nami neprestajne, aby vytvoril 
most medzi Bohom a nami. Náš milujú-
ci Boh nás príjme do svojho objatia, ak 
pri kríži dokážeme klaknúť. Hľa, škandál 
a omyl kríža,  ale aj veľkosť a víťazstvo jeho. 
Je na nás, akým pohľadom na to pozeráme, 
z akého uhľa sa k nemu  približujeme. Ak 
naň pozeráme takou dôverou, akou poze-
ral národ vyvolený na vyveseného mede-
ného hada, zostaneme živí. Prebudíme sa 
na večný život, ak vo svetle kríža, vedení 
krížom usporiadame naše myšlienky, slová 
a činy. 
Kríž, ktorým Kristus vykúpil svet, stojí. Do-
kazuje to nekonečnú lásku Boha voči nám, 
lásku, ktorou Boh za nás obetoval svojho 
jediného Syna. Kríž je znakom slávneho po-

výšenia sa, znakom človeka kresťanského, 
dôvodom kresťanského chválenkárstva. 
„My sa máme vystatovať  sa v znamení 
kríža nášho Pána, Ježiša Krista: lebo v tom 
je naša spása, život a vzkriesenie. To nás 
spasil a to nás zachránil“ – stojí v liturgii 
dnešnej svätej omše.
Kríž je stromom života, kríž nesený veria-
cim človekom, je znakom toho, že je ochot-
ný umrieť pre tento svet, aby začal život 
nový. Kresťanský človek totiž bol pri krste 
ukrižovaný spolu s Kristom, aby žil Bohu.
Pastierska konštitúcia II. Vatikánskeho 
koncilu, Gaudium et Spes o tom hovorí: 
„Kresťanský človek je prirodzene nútený, 
dokonca povinný bojovať vo veľkom utr-
pení proti zlu, a musí pretrpieť aj smrť, 
napriek tomu silou nádeje neustále pocho-
duje k vzkrieseniu, lebo zdieľa mystérium 
veľkej noci a jeho smrť stáva sa podob-
ným Kristovej.“  Pokorné znášanie telesnej 
a duševnej bolesti znamená neustále po-
chodovanie ku vzkrieseniu. Naše utrpenia 
a muky nám k tomu dopomôžu.

László Parák 
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Svätý kríž, jediná naša nádej


