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  Vinšovačy
Už sa blíži, už sa blíži
  Veľkonočný pondelok,
  Už sa vajcia obliekajú
  Do farebných košieľok.
  Ej, krúťte sa, kolovrátky,
  Ej, krúťte sa, praslice!
  Už sa vajcia obliekajú,
  By z nich boli kraslice.

Šibi, ryby, mastné ryby,
  kus koláča od korbáča.
  Kázal kadlec aj kadlečka,
  aby dali tri vajíčka.
  Jedno biele, druhé čierne,
  a to tretie zafarbené,
  to je moje potešenie.
  Aj kus baby,
  Aby boli naši radi.

Toto vajíčko, moje srdiečko,
  koho ja milujem, tomu ho darujem.
  Teba ja, Janíček, teba ja milujem,
  Tebe toto vajíčko, tebe darujem.

Radostné a veselé 

veľkonočné sviatky 

Vám praje

obecný úrad 

a miestna samospráva



Vrcholom liturgického cirkevného roku 
je slávenie Veľkej noci. Terajší kresťanský 
sviatok, ktorý si kresťania každoročne pri-
pomínajú vznikol zo židovského sviatku 
pesach, ktorý sa  oslavuje 14. a 15 deň v 
mesiaci nisan podľa židovského kalendá-
ra. Na rozdiel od Vianoc nemá svoj stabilný 
dátum. 
V ranej cirkvi sa oslavoval najprv v deň 
židovského sviatku. Ešte dnes sa považuje 
kresťanská slávnosť Veľkej noci tiež za spo-
mienku na Starú Zmluvu. Nicejský koncil 
(325) určil dátum Veľkej noci na nedeľu 
po prvom jarnom splne, ktorý nastane 
po prechode Slnka jarným bodom. Tak sa 
veľkonočné sviatky oddelili od židovského 
kalendára. Veľká noc patrí k najväčším 
kresťanským sviatkom. Na Zelený štvrtok 
si kresťania pripomínajú Poslednú večeru 
Ježiša Krista, na Veľký piatok Ukrižova-
nie, na Bielu sobotu pobudnutie v hrobe 
a na Veľkonočnú nedeľu zmŕtvychvstanie. 
Slávnosť vzkriesenia začína veľkonočnou 
vigíliou večer alebo v noci na Bielu sobotu. 

Počas veľkonočnej vigílie sa svätí voda na krstenie a veriaci obnovujú sľub krstu. V mnohých cirk-
viach sa krstia dospelí, ktorí sa pripravovali na krst. Počas Veľkonočnej nedele pokračuje a vrcholí 
slávnosť Zmŕtvychvstania Pána druhou slávnostnou omšou. Slávenie Veľkej noci predchádza šty-
ridsaťdňový prípravný čas - tzv. pôst. Začína Kvetnou nedeľou. O slávnostnom vstupe Pána Ježiša 
do Jeruzalema píšu všetci štyria Evanjelisti. Už to hovorí o veľkom význame tejto udalosti. Aby splnil 
proroctvo Zachariáša, sadá na oslicu a v slávnostnom sprievode vstupuje do Jeruzalema. Prítomný 
dav ho víta a hádže halúzky na cestu. Centrálnym momentom Kvetnej nedele bol slávnostný vstup do 
Jeruzalema. Na túto pamiatku už v IV. storočí v Jeruzaleme sa zaužíval zvyk, že patriarcha v ten deň 
spolu so zástupom schádzal na oslici do mesta. Kňaz túto nedeľu si neoblieka fialové, ale červené 
rúcho. Táto farba má charakter víťazstva, triumfu. Kristus vstupuje do svätého mesta ako jeho Kráľ 
a Pán a dostáva od obyvateľov Jeruzalema poctu. Názov Kvetná pochádza od obdobia v ktorom sa 
ukazujú prvé kvietky, prebúdza sa príroda. V našich podmienkach kvety nahrádzajú vŕbové ratoles-
ti s bahniatkami. Po posvätení sa ratolesti zastrčia doma za obrazy, krížik v domácnosti, aby členom 
rodiny pripomínali Božie požehnanie. V celej Cirkvi je Veľký týždeň najslávnejším týždňom liturgic-
kého roka. Názov Veľký, alebo Svätý dostal preto, že v ňom Kristus uskutočnil najväčšie tajomstvo 
spojené s vykúpením človeka: Kristus Pán dobrovoľne prijal kríž, zomrel na kríži a slávne vstal 
z mŕtvych. Keďže Veľký týždeň nám predstavuje veľké tajomstvo nášho spasenia, všetci členovia 
rodiny sa usilujú využiť ho na svoj duchovný prospech. Cirkev vyzýva veriacich, aby sa činne zúčast-
ňovali svojho vykúpenia vnútornou premenou, cez prerod „starého človeka“ na „nového človeka“, 
ktorého vzorom je Ježiš Kristus. Viac času venujme čítaniu svätého Písma, rozjímaniu o umučení 
Pána Ježiša, modlime sa krížovú cestu, ruženec a pod. 

Vzkriesenie Pána Ježiša je pre nás príkladom, čo máme vo svojom živote aj my uskutočniť. Ježiš 
vo veľkonočné ráno vstal z mŕtvych a začal nový život v oslávenom tele. Každý z nás kresťanov 
má povstať z hrobu hriechov a začať nový život v posväcujúcej milosti. Má odumrieť hriechu a 

začať žiť v spravodlivosti, v láske k Bohu a blížnemu.     
    -net-

Sviatok vzkriesenia
2 Duchovný život

Celoštátne denníky ešte aj v týchto 
dňoch prinášajä správy o tom, 

v ktorom meste alebo dedine chýby 
rozpočet na tento rok, Štvrtok na 
Ostrove takýto problém nemá, za-
stupiteľský zbor dal zelenú návrhu 
starostu obce. Na základe rozpočtu 
čo môžu čakať Štvrtočania od no-
vého roku, aké sú výhliadky obce v 
roku 2008? 
— Zastupiteľský zbor miestnej samo-
správy ešte v januári, na riadnom za-
sadnutí schválil nový rozpočet. Na rok 
2008 máme teda zhruba 32 miliónov 
korún, avšak máme vyrovnaný rozpo-
čet, čo je z hľadiska budúcnosti obce 
nesmierne dôležitá správa. Veď — ako 
sa hovorí — peňazí nikdy nie je dosť, 
všetci by sme vedeli minúť možno aj 
dvoj-, trojnásobok tejto sumy, ale bolo 
by veľmi nezodpovedné voči nasleduj-
úcim generáciam, keby sme sa takýmto 
spôsobom zadĺžili obec. Som však op-
timista, veď aj v tomto roku pokračuje 
rozvoj obce. Jednu tretinu uvedenej 
sumy totiž použijeme na opravu miest-
nych cestných komunikácií a chodní-
kov, a tiež na vybudovanie dvoch auto-
busových zastávok. Podarilo sa nám v 
tejto otázke uzavrieť aj zmluvu s minis-
terstvom regionálneho rozvoja, a i keď 
príspevok štátu sa zníži o cca 870 tisíc 
korún, čo musíme zabezpečiť z vlast-
ných zdrojov, v ceste k realizácií záme-
rov asi nebude stáť žiadna prekážka. 
Podarilo sa nám totiž získať vyše 720 
tisíc korún od spoločnosti Agro Bio, 
keďže sme sa odhodlali  vymáhať ich 
dlh na daniach z nehnutelností formou 
exekúcie, a boli sme úspešní. Vyše de-
väť miliónov korún ide v tomto roku na 
školstvo, žiaľ, nie toľko, koľko by som 
osobne dal na tento účel, veď existen-
cia materskej školy a základnej školy 
znamená pre každú obec veľa. Jednak 
z hľadiska úlohy, ktorú každá takáto 
ustanivizeň zohráva v spoločenskom 
živote obce, ale predovšetkým kvôli 
našim deťom, budúcej generácie, pre 
ktorú je nesmierne dôležité, aby prvé 
kroky do sveta rôznych vied boli spo-
jené s rodnou obcou. No, a poslednú 



časť výdavkov by som charakterizoval 
ako rozpočet pre fungovanie obce, čo 
znamená zabezpečiť verejné osvetle-
nie, odpadkové hospodárenie, chod 
obecného úradu včítane platov zamest-
nancov, podpora športu a kultúry, ob-
čianskych združení a podobne.
— Sú však aj ďalšie dobré správy, 
hovorí sa medzi občanmi, že bude 
odovzdaný nový úsek kanalizácie 
odpadových vôd, takzvaný úsek 
Alžbetinej ulice.
— Momentálna situácia je taká, že ten-
to nový úsek najneskôr koncom mája 
bude funkčný, áno, je to dobrá správa, 
treba však povedať, že v tejto otázke 
ešte nás čaká nemálo diskusií, aby 
občania, ktorí budú napojení na tento 
úsek, nedopadli s platbami horšie, ako 
tí, ktorí túto službu využívajú už roky. 
Investíciu sme začali spoločne so Zá-
padoslovenskou vodárenskou sploloč-
nosťou, avšak spoločnosť požaduje od 
nás, aby sme existujúce úseky predali 
za symbolickú korunu, ako aj vlastníc-
ku časť v čističke v Hubiciach, ktorú 
sme realizovali v spolupráci so sused-
nými dedinami. Je to svojská logika a 
zámer ZsVS, veď následne by sme moh-
li tieto služby prenajať od spoločnosti. 
Tento „obchod“ sme — samozrejme 
— odmietli, nemienim hazardovať s mi-
lionovým majetkom obce, ani znevážiť 
prácu a snaženie mojim predchodcov, 
len aby som bol dobrý pre vedenie 
spoločnosti. Pre tieto problémy zati-
aľ viazne komunikácia medzi obcou a 
spoločnosťou, a, žiaľ, následkom toho 
môže byť práve to, že v našej obci za tú 
istú službu jedni budú platiť viac, ako 
druhí. Ale hovorí sa, že nádej umiera 
posledná, preto dúfam, že nakoniec 
nájdeme spoločnú reč so spomínanou 
spoločnosťou.
— To by bolo prepotrebné, veď takéto 
investície nie sú potrebné len z hľa-
diska zlepšenia životných podmienok 

občanov obce, ale aj z pohľadu ochra-
ny životného prostredia, čo na Žitnom 
ostrove má určité priority. 
— Som si vedomý tejto priority, a celé 
vedenie obce vynaloží nemalé úsilie 
a prostriedky v rámci odpadového 
hospodárstva na ochranu životného 
prostredia. Preto sme zabezpečili na-
príklad deväť kusov 1100 litrových 
kontajnérov na separovaný zber pa-
piera, skla a umelej hmoty. Preto je 
na dvore obecného úradu kontajner 
na zber použitého kuchynského oleja, 
autobatérií a podobne. Objednali sme 
na takzvané jarné upratovanie domác-
ností 70 litrové vrecká, odvoz týchto 
smetí obec zabezpečí vo vlastnej réžii. 
Nehovorím, že občania stopercentne 
využívajú ponúknuté možnosti, mno-
hí zatiaľ nerozlišujú fľaše a  flakóny z 
umelej hmoty, čím zámery separova-
ného zberu odpadu míňajú účinkom, 
alebo nie každý si uvedomí, že pou-
žitý kuchynský olej nesmú vyliať ani 
do prírody, ani do kanalizácie odpa-
dových vôd. Podľa mňa je len otázkou 
času, kedy si zvyknú občania na nové 
pomery v oblasti ochrany životného 
prostredia. A, myslím si zároveň, že 
tieto nezrovnalosti zo strany občanov 
nemôžu spôsobiť ľahkovážny prístup 
k ochrane životného prostredia v prí-
pade takej spoločnosť, akou je ZsVS, a 
tobôž nemôžu viesť k takému postoju 
pri ponuknutých službách, ktorý zne-
výhodní určitú skupinu občanov. 
— K rozvoju obce však môžu prispie-
vať aj takzvané občianske investí-
cie, napríklad výstavba rodinných 
domov. Aká je situácia v obci v tom-
to smere, sú dané podmienky na 
takýto rozvoj?
— Niekedy sa stanú veci, ktoré na prvý 
pohľad nijakým spôsobom spolu nesú-
visia, a prax ukáže, že predsa. A práve 
teraz sa nám to stalo. Na Slovensku 
boli vytvorené nové biskupstvá, naša 

obec bola preradená do pôsobnosti 
bratislavského arcibiskupstva, čím 
došlo k tomu, že naša dohoda s miest-
nym pánom farárom Parákom ohľadne 
rekonštrukcie budovy starej školy — čo 
je majetkom cirkvi — neplatí, veď túto 
dohodu nám schválili ešte v Trnave. A 
tak isto neplatí zámena pôdy, ktorú by 
sme získali od cirkvi za rekonštrukciu 
budovy, a ktorú sme chceli využiť práve 
ako stavebné parcely pre mladých ľudí. 
A tak sa stalo, že jedna celoslovenská 
cirkevná udalosť priamo ovplyvňuje zá-
mery samosprávy v našej obci. Dúfam 
však, že tento problém sa nám podarí 
vyriešiť v krátkom čase, veď je to záu-
jem nielen obce, ale aj cirkvi. Sú však 
zo strany občanov aj také iniciatívy, 
že rodinný dom pre deti by postavili 
v záhrade vlastnej parcely, avšak také 
investície sú viazané na územný plán 
obce, ktorý bol prijatý v roku 2006, a 
ten takéto stavby neumožní. Verím, že 
občania pochopia túto situáciu, a vy-
čkajú, kým im môžeme zabezpečiť le-
gálnym spôsobom parcely na výstavbu 
rodinných domov.

3Rozhovor

Starosta Péter Őry verí v ďalšom napredovaní obce

Rozpočet je vyrovnaný




