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Báj na Dunaji
Na Dunaji pláva húska biela,
húska biela s červenými ústy.
Ohliada sa po zelenom poli,
ohliada sa po vysokom nebi:
i zatúžiac po slobode zlatej
vystiera v let svoje krídla mladé.
Aj! tu víchor, starý vrah Dunaja,
besom zhučí: — húska padá dolu,
dolu padá v rozježené vlny. —
Vlny tečú a veky sa vlečú —
a na vlnách kvíli húska biela,
húska biela s červenými ústy.

Vďaka za aktivitu
O

d posledného vydania
nášho občasníka až dva
razy boli voliť občania Slovenskej republiky, a teda aj
občania našej obce. V apríli
sme absolvovali druhé kolo
prezidentských volieb, 6.
júna sme hlasovali na kandidátov do Európskeho parlamentu. Keďže účasť na voľbách od nežnej revolúcie aj u
nás je právom občanov, a nie
povinnosťou, je samozrejmé,
že boli občania, ktorí neprišli k urnám. Tým viac patrí
však vďaka tým, ktorí využili
svoje základné politické právo a aktívne sa zapojili do
procesu volieb.
V druhom kole prezidentských volieb z 1 408 oprávnených voličov až 876 občanov
vyzdvihlo hlasovacie lístky,
avšak piati hlasovali neplat-

ne. Z 871 platných hlasov až
825 získala kandidátka opozičných strán, pani Iveta Radičová, zvyšných 46 hlasov
získal úradujúci prezident,
pán Ivan Gašparovič. Ako
vieme, na základe výsledkov
celoštátnych hlasovaní Ivan
Gašparovič obhájil svoj post
prezidenta republiky, a už
mu beží druhé funkčné obdobie.
O voľby do Európskeho parlamentu bol menší záujem
medzi občanmi našej obce,
obdobne, ako na celom Slovensku. Z oprávnených 1
396 voličov hlasovacie lístky
vyzdvihlo 286 občanov. Odovzdaných bolo 272 platných
hlasov. Platne hlasujúci občania najviac verili Strane
maďarskej koalície, jej kandidáti získali 238 hlasov. Na

pomyselnom druhom mieste sa umiestnila Slovenská
demokratická a kresťanská
únia - Demokratická strana
so ziskom 11 hlasov. Šesť
hlasov získala nová, mimoparlamentná strana Sloboda
a Solidarita, celoštátny víťaz
volieb, strana Smer - Sociálna demokracia v našej obci
získal päť hlasov, štyria podporili Kresťanskodemokratické hnutie, traja Hnutie za
demokratické Slovensko-Ľudovú stranu a dvaja Komunistickú stranu Slovenska.
Po jednom hlase získali: Demokratická strana, Slobodné fórum a koalícia Konzervatívni demokrati Slovenska
- Občianska konzervatívna
strana. Ako vieme, Slovensko
v Európskom parlamente zastupuje 13 poslancov.

Nad Dunajom stojí skala pevná.
Na skale sedáva junák mladý:
za zory s husičkou vítava sa,
večerom s Dunajom zhovára sa.
Cez Dunaj prechodí polnoc tichá.
Na vode hviezdičky ihrajú si —
medzi nimi pláva húska biela,
pláva, pláva smutno, neveselo:
horkými slzami umýva sa,
tej tichej polnoci sťažúva sa.
Svet jasný, svet krásny, len môj
tmavý:
ktože mňa pravekej kliatby zbaví?!
ktože má, ktože má orlie krídla,
hruď čistú Michala archanjela?!
Kto pôjde do boja s vetry zlými?!
Junák môj, orle môj, kdeže si mi?!
(Úryvok)
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Duchovný život

N

aše spoločenTeologálne
čnosti
stvo s Bohom sa
sú základom, dudeje pomocou viery,
šou a charakterisnádeje a lásky. Sú
tickou vlastnosťou
to tri schopnosti,
morálneho konania
ktoré nám umožňukresťana. Stvárňujú rozvíjať Boží život
jú a oživujú všetky
a uskutočňovať uvemorálne čnosti. Boh
domelé spolužitie
ich vlieva veriacim
s Bohom. Sú tiež
do duše, aby sa stanadprirodzenými
li schopnými konať
darmi, ktoré človek
ako jeho deti a zadostáva vždy sposlúžili si večný život.
lu s posväcujúcou
Teologálne čnosti sú
milosťou cez sviazárukou prítomnosti
tosti. Môže si ich
a pôsobenia Ducha
aj sám upevňovať a
Svätého v schopnoszveľaďovať skutkami
tiach človeka. Teoloviery, nádeje a lásky.
gálne čnosti sú tri:
Voláme ich božské
viera, nádej a láska.
(alebo aj teologálne,
(Kachizmus Katolícvliate) čnosti.
kej Cirkvi, 1813)
Božské čnosti sú
Vierou veríme v Boha
schopnosti žiť Boa všetko, čo nám zjažím životom. Sú to
vil a čo nám svätá
„...
A
tak
teraz
zostáva
viera,
nádej
duchovné nadpriroCirkev predkladá vedzené schopnosti,
riť. (KKC, 1842)
a láska, tieto tri: no najväčšia z nich je
ktorými sa Boží život
Nádejou túžime po
v nás prejavuje navečnom živote a očavonok.
kávame od Boha s
(1Kor
13,13)
Božské čnosti sú VIEpevnou dôverou miRA, NÁDEJ a LÁSKA.
losti, aby sme si ho
Viera je schopnosť
zaslúžili. (KKC, 1843)
súhlasiť s Božím učením a žiť podľa
Láskou milujeme Boha nadovšetko a
neho. Nádej je schopnosť spoliehať
svojho blížneho z lásky k Bohu ako
sa na Božiu pomoc a túžiť po Pánu
seba samých. Láska je „zväzkom doBohu. Láska je schopnosť milovať
konalosti“ (Kol 3, 14) a formou (vnúBoha a robiť tak, ako sa páči jemu.
tornou náplňou) všetkých čností.
O božské čnosti sa máme starať a
(KKC, 1844)
máme si ich rozmnožovať a rozvíjať
Ľudské čnosti sú zakorenené v teolosviatosťami, úkonmi a skutkami viegálnych čnostiach, ktoré uspôsobujú
ry, nádeje a lásky. Božské čnosti si
schopnosti človeka, aby mohli mať
treba chrániť pred hriechom, lebo
účasť na Božej prirodzenosti. Teoich ničí.
logálne (božské) čnosti sa totiž bezHriech úmŕtvuje čnosti. Ťažkým hrieprostredne vzťahujú na Boha. Robia
chom sa vždy stráca láska, Hriechom
kresťanov schopnými žiť vo vzťahu
proti nádeji strácame čnosť nádeje.
s Najsvätejšou Trojicou. Pôvodcom,
Hriechom proti viere strácame čnosť
dôvodom a predmetom teologálnych
viery. Keď žijeme v hriechu, sme bez
čností je jeden Boh v troch osobách.
lásky a viera s nádejou sú mŕtve.
(KKC, 1812)

Božské cnosti

- viera, nádej a láska
láska.“

Školstvo
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Dôležité pre dieťa je prístup učiteľa
„Všetko zlo pochádza zo slabosti. Dieťa je zlé len preto, že je slabé.
Urobte ho silným a stane sa dobrým. Ten, kto by mohol všetko,
nerobil by nič zlého.“
(Jean Jacques Rousseau)
Som Mgr. Viera Iliašová a bola som
menovaná starostom obce Štvrtok na
Ostrove za riaditeľku neplno organizovanej Základnej školy vo Štvrtku
na Ostrove. Počas mojej pedagogickej
praxe som bola vychovávateľkou, učiteľkou I. stupňa a aj zástupkyňou riaditeľa pre I. stupeň základnej školy.
Som presvedčená, že pre dieťa nie je
dôležité, či chodí na plne organizovanú, alebo na neplne organizovanú
školu, pretože obe školy žiakovi poskytnú rovnaké vzdelanie a rovnako
dobre ho pripravia na pokračovanie
vzdelávania na II. stupni.
Oveľa dôležitejší je pre dieťa prístup
učiteľa, učiteľom využívané formy a
metódy práce a vzťah, aký si dokáže
so žiakom vybudovať.
Moja vízia vychádza z vízie nového
Školského zákona — „Menej učiť, viac
naučiť“.
Vo vzťahu k žiakom by som chcela
uprednostniť komunikatívny a tvorivý vzťah učiteľa a žiaka pred vzťahom
direktívnym. Tento cieľ by som chcela
dosiahnuť využitím:
1. alternatívnych foriem výučby —
skupinová práca, učenie riešením
problémov, práca vo dvojiciach,
učenie formou projektov,
2. informčno-komunikačných technológií — v rámci možnosti integrovať IKT do vyučovania rôznych
predmetov,
3. relaxačných cvičení a vplyvom na
zdravý životný štýl,
4. didaktickej hry — prežitie informácií — nie len výklad učiteľa,

5. rešpektovaním žiaka ako individuality, ktorý je schopný slobodne
myslieť, tvoriť a hodnotiť,
6. vedenie žiakov k zodpovednosti
za seba a iných, vedením vyjadriť
svoje požiadavky, ale vedieť si vypočuť a rešpektovať aj názor iných
ľudí,
7. využívaním individuálneho prístupu k žiakom, uvážlivým pristupovaním k riešeniu problémov, cieľavedomým zvyšovaním sebadôvery
žiakov pomocou pochvál a pozitívnym hodnotením.
Vo vzťahu s kolegami by som chcela
podporovať osobnostný rozvoj kolegov absolvovaním školení, seminárov
a v neposlednom rade aj výmenou
skúseností.
Vo vzťahu spolupráce s rodičmi, prácou a aktivitami školy, úspechmi
žiakov, pritiahnuť záujem rodičov a
verejnosti o dianie v škole. Realizo-

vať spoločné tvorivé dielne pre deti a
rodičov spojené s predajom výrobkov,
organizovať športové súťaže, vystúpenia žiakov pred rodičmi.
Vo vzťahu so zriaďovateľom vzájomnou komunikáciou spolupracovať pri
modernizácii a aktualizácii učebných
pomôcok, pri príprave rôznych rôznych akcií a podujatí. Pri súčasnom ﬁnančnom stave školstva budem samozrejme považovať za svoju povinnosť
oslovovať sponzorov a snažiť sa získať
ich ﬁnančnú podporu. Samozrejme z
tohto vzťahu nemožno vylúčiť aj spoluprácu s Radou rodičov a Radou
školy, ktoré tiež môžu napomôcť škole
vhodnými podnetmi k rozvoju školy.
Na záver by som chcela poďakovať
Rade školy, že mi dala svoju dôveru
a pevne verím, že našu školu budú
opúšťať žiaci vzdelaní, tvoriví, adaptabilní, emancipovaní a emocionálne
vyrovnaní.
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Spoločenský život

Internetové služby našim občanom
Nie je každodenný jav, ale stáva sa, keď jedna a tá
istá udalosť vyvolá v človeku radosť, ale zároveň
aj určitú príchuť horkosti. Nuž, a práve to sa
mi stalo koncom mája, keď sme organizovali
v našej obci fórum občanov, o ktoré prejavilo
záujem veľmi málo ľudí, avšak tí, ktorí prišli,
boli aktívni, mali prehľad o veciach verejných,
a svoje názory vyjadrili veľmi jednoznačne. Dali
nám, vedeniu obce a poslancom zastupiteľstva
najavo, čo podporujú, čo považujú za správne,
ale, samozrejme, aj to, čím nesúhlasia, čo ich
bolí, ako by sme mali postupovať v riešení
niektorých nezdravých javov v našej obci.
Dúfam, že všetci prítomní mali taký dobrý pocit z posedenia a diskusie, ako ja, čo by mohlo
byť zárukou do budúcna, že na naše spoločné
stretnutia prídu naši občania v hojnejšom
počte, ako tomu bolo na spomínanom májovom
fóre.
Keďže témami fóra občanov boli otázky
verejného záujmu, snáď bude na mieste, ak v
krátkosti poinformujem o tom aj tých našich
občanov - čitateľov, ktorí sa neunúvali na naše
stretnutie. Tak občania, ako aj poslanci obecného
zastupiteľstva s radosťou skonštatovali, že
začala sa prestavba križovatky na „šamorínskoseneckej“ ceste, ktorá medzičasom bola aj
dokončená. Nová okružná križovatka — pevne
verím — prispeje k zníženiu počtu nehôd na
tomto úseku cesty. V každom prípade prítomní
občania ocenili, že k stavbe, ktorú zastrešovala

krajská samospráva, prispela aj naša obec
tým, že za symbolické jedno euro sme predali
krajským úradom pozemok vo výmere 150
štvorcových metrov.
Menej radosti robia našim občanov vodiči
osobných automobilov a chovatelia psov tým, že
prví často odstavia svoje vozidla na chodníkoch,
kým druhí zanedbávajú hygienu po prechádzke
so svojimi miláčikmi v prírode. Práve preto
obecné zastupiteľstvo aj vo vyhláške, aj vo
forme upozornenia cez náš občasník vyzýva
chovateľov psov, aby výkaly svojich štvornohých
priateľov pozbierali, odstránili z verejných
priestranstiev, čo je ináč aj ich zákonnou
povinnosťou, zároveň pripomíname šoférom,
že chodníky patria chodcom, bolo by dobré,
keby neohrozovali ich zdravie a životy tým, že
ich vytláčajú na cestné komunikácie.
Rozprávali sme sa aj o kanalizácii, lebo všetkým
nám je jasné, že po začatí práce rozkopávky
budú znepríjemňovať život nás všetkých.
Sme však toho názoru, že sa oplatí byť trošku
benevolentní, veď ide o najvýznamnejšiu
investíciu za posledných desaťročí, ktorá
výrazne prispeje k zlepšeniu životného
prostredia a rozvoju našej obce. Hovorili sme aj
o tom, že na uskutočnenie investície sa prihlásilo
sedem spoločností, z nich piati dostali výzvu
na vypracovanie konkrétnej cenovej ponuky,
čo môžu urobiť do 6. augusta, následne
komisia vyhodnotí ich zámery a vyberie víťaza

www.stvrtoknaostrove.sk
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Tu môžete nájsť
elektronické formuláre

výberového konania. Ak s postupom príprav
a výsledkami verejného výberového konania
súhlasí aj ministerstvo, v septembri by sa
mohli začať konkrétne stavebné činnosti. Reč
bola aj o osude budovy starej školy. Občania
privítali zámery obecného zastupiteľstva, že
tieto priestory by sme využili na zabezpečenie
zdravotnej starostlivosti pre našich občanov.
Všetci veríme, že v blízkej budúcnosti sa nám
podarí dohodnúť vzájomne výhodné podmienky
na zmysluplné využitie budovy s jej majiteľom,
Bratislavským biskupským úradom.
Informovali sme našich občanov aj o tom, že
zastupiteľstvo pracuje na novom pomenovaní
ulíc našej obce, a získali sme podporu občanov
v tom zmysle, aby sme vychádzali z vžitých
názvov ulíc, námestí a častí obce, využívajúc aj
názvy okolitých osád a geograﬁckých jednotiek.
Obecné zastupiteľstvo medzičasom prijalo
všeobecne záväzné nariadenie o pomenovaní
ulíc obce, všetky názvy zverejníme v prílohe
nášho občasníka.
Na fóre občanov sme informovali prítomných
aj o tom, že obecný úrad mieni rozšíriť služby
obyvateľom obce, a to cez internet. Nuž, s
radosťou oznamujem čitateľom Spravodaju, že
medzičasom sa nám podarilo splniť tento cieľ,
a tí, ktorí navštívia webovú stránku našej obce
(www.stvrtoknaostrove.sk), môžu tam nájsť
tie elektronické formuláre, ktoré najčastejšie
potrebujú vyplniť v styku s obecným úradom.
Sú to formuláre — spolu dvadsaťpäť —, ako
napríklad Všeobecná žiadosť/oznámenie, DP k
dani z nehnuteľnosti FO, Ohlásenie stavebných
prác, Čestné prehlásenie, alebo Žiadosť o
predaj - prenájom nehnuteľností, Žiadosť
o zvláštne užívanie miestnej komunikácie
a podobne. Program software 602 pri tom
umožní elektronicky vyplniť formuláre a poslať
na obecný úrad, ale je schopný po zadaní
potrebných údajov aj na to, aby vypočítal
napríklad výšku dane dotyčného občana.
Dúfam, že aj s touto novou, internetovou
službou — ktorú sme zaviedli na Slovensku
ako prvá obec nemestského charakteru
— prispejeme k spokojnosti našich občanov,
veď jej zmyslom je práve pomoc občanom v
rôznych životných situáciách.
Péter Őry, starosta obce

