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Lístia ako v lese
Vedieť ako sa vyfarbujú stromy
skôr než sa v lese zozimí
farebne vzlietnem v lánoch ozimín
zapadnem v hustom šume húštin
odkryjem koreň zakopaný
skôr ako vánok haluz zlomí
Kráčam však farebnými ulicami
a moje lístie
iba bledo šuští
Spoznať ako sa vyfarbujú stromy
skôr než sa v lese zotmie
uhádnem kto im pomáha
povyzliekať sa donaha

Konečne dohoda
Ak tvrdím, že veľká väčšina občanov našej
obce vyše desať rokov so znepokojením sledovala osud budovy našej takzvanej starej
školy, určite nepreháňam. Prečo aj, veď žijú
ešte medzi nami takí postarší ľudia, ktorí
celkom konkrétne si pamätajú na stavebné
práce tejto školy, o tých ani nehovorím, ktorým rodičia darmi, alebo konkrétnou prácou prispeli k výstavbe tejto budovy. Je teda
logické, ak nevôľou sledovali, ako sa chátra
a znehodnocuje dielo svojich predkov.
Vedenie našej obce už koncom minulého
storočia plánovalo odkúpenie budovy a
zrodili sa aj rôzne návrhy, ako ju využiť.
Tieto predstavy boli živé aj v minulom volebnom cykle, keďže osud našej „starej
školy“ nie a nie dotiahnuť do uspokojivého konca. Vlastník budovy, arcidiecéza
v Trnave, respektíve jej vedenie ako si
nemalo pochopenie pre naše znepokojenie. Zlomovým momentom sa stala

prehrmím v severáku cez polomy
skôr ako vánok rannú rosu zotne

zmena hraníc a reorganizácia arcidiecéz
v Slovenskej republike, čo malo vplyv aj
na našu obec, na miestnu farnosť, keďže
bola pre členená z Trnavskej do Bratislavskej arcidiecézy. Vedenie našej obce za
výdatnej pomoci Tibora Nagya, predsedu
Občianskeho združenia Svätého Jakuba
po vytrvalých rokovaniach dosiahlo dohodu s vedením arcidiecézy, že obec môže
odkúpiť pre vlastné potreby budovu starej
školy za 71 700 eúr, čím zastupiteľstvo súhlasilo. Zobrali sme úver, a 1. októbra sme
poslali kúpnu sumu na účet našej farnosti
— keďže podľa dohody tieto peniaze ostanú v našej obci, a všetci pevne veríme, že
farnosť ich využije v čo najkratšom čase
na prepotrebné rekonštrukčné práce na
našom historicky a kultúrne veľmi hodnotnom kostole.
Péter Őry, starosta

Mesto však zdvíha za mnou komín
a ja tu stojím
opadaná potme
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Odpočet

Dňa 27. novembra sa uskutočnia v Slovenskej republike voľby do miestnych samospráv, ukončilo sa teda
ďalšie volebné obdobie — aj
v našej obci, vo Štvrtku na
Ostrove. My, volení predstavitelia obce, teda starosta a
poslanci miestneho zastupiteľstva, považujeme za našu
povinnosť, aby sme dali odpočet občanom našej obce aj
na stránkach nášho občasníka Spravodaj a zhrnuli —
i keď len heslovite — výsledky našej práce v uplynulých
štyroch rokoch.

ÚZEMNÝ ROZVOJ
(cesty, ulice, verejné priestranstvá,
cintorín, pamätihodnosti)
- zavedenie pomenovania ulíc a námestí,
vyhotovenie a rozmiestnenie tabúl,
- výstavba odvodňovacieho kanála a chodníka, a výmena vozovky na Školskom
rade, vytvorenie vozovky na Veternej
ulici, výstavba chodníka na Gazdovskom
rade, výstavba autobusových zástaviek
na Šamorínskej a Čakanskej ceste — zo
štátneho a miestneho rozpočtu s pomocou z fondov EÚ,
- vytvorenie Mýtneho námestia s vybudovaním zavlažovacieho systému, verejného osvetlenia, chodníka a parku — s pomocou Nadácie EKOPOLIS,
- vybudovanie okružnej cesty na tzv. hubickej
križovatke — k investícií Trnavského samosprávneho kraja prispela naša obec s pozemkom o rozlohe sto metrov štvorcových,
- obnovenie sochy Svätého Floriána,
- výstavba a vysvätenie náhrobného pamätníka na Mýtnom námestí,
- obnova a rozšírenie zavlažovacieho systému v cintoríne a jeho rozšírenie,
- ohradenie novej časti cintorína, vybudovanie chodníka k cintorínu,

Ďakujeme vám
- digitalizácia cintorínskeho registra a
jeho sprístupnenie na internete,
- zabezpečenie údržbárskych prác na verejných priestranstvách a cintoríne,
- príprava projektovej dokumentácie obnovy verejného osvetlenia a odovzdanie projektu na Ministerstve hospodárstva SR,
- projektová dokumentácia prestavby Námestia Sv. Jakuba, plán výmeny vozovky na
Čakanskej ceste a Malej cesty — odovzdanie projektu na výzvu pomoci z fondov EÚ.

NÁJOMNÉ BYTY
- dokončenie výstavby a odovzdanie nájomných bytov — pomocou Ministerstva
výstavby a regionálneho rozvoja SR,
- vybudovanie chodníkov, parkovacích
miest a verejnej studne popri nájomných
bytov, výstavba kanalizácie k nájomným
bytom a materskej škole na Malej ulici.
ŠKOLSTVO

OCHRANA PRÍRODY A ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA
- plné dobudovanie kanalizácie obce — zo
štátneho a miestneho rozpočtu s pomocou z fondov EÚ
- rozšírenie možnosti separovaného zberu
odpadu,
- vytvorenie možnosti zberu odpadu do igelitových vreciek na jednorazové použitie
formou dodatočnej služby odvozu odpadu,
- príprava projektovej dokumentácie a
odovzdanie projektu do Ministerstva pôdohospodárstva a životného prostredia
na vybudovanie úložného dvora pre separovaný odpad.

- komplexné zateplenie budovy miestnej
základnej školy, rekonštrukcia strešnej
konštrukcie, výmena okien a dverí, obnova sociálnych zariadení školy a výstavba
hromozvodu — zo štátneho a miestneho
rozpočtu s pomocou z fondov EÚ a Stredoeurópskej nadácie,
- rekonštrukcia chodby medzi hlavnou budovou základnej školy a telocvične s komplexným zateplením, obnovou strechy a
výmenou okien a dverí,
- nákup nových počítačov,
- oprava ohradenia materskej školy a vybudovanie detského ihriska — s podporou GraveLand s. r.o.

Odpočet
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za spoluprácu
OBECNÝ ÚRAD
- rekonštrukcia strešnej konštrukcie budovy a obnova troch kancelárskych miestností,
- nákup modernej techniky pre miestny
rozhlas — s možnosťou využitia CD a
MP3,
- rozvoj počítačového systému (nákup
servera, vybudovanie počítačovej siete,
zavedenie programu cetrálnej evidencie)
— s pomocou Nadácie Szülőföld,
- zavedenie interaktívnych elktronických tlačív na internete (ako prvá obec v celej SR),
- vytvorenie webovej strany obce, jej doplňovanie s najnovšími informáciami,
včítane zápisníc a uznesení miestneho
zastupiteľského zboru.
MIESTNE NARIADENIA
— ADMINISTRATÍVA

- podpora rozvoja služieb pre potreby
obyvateľov s využitím obecného majetku
(mäsiarstvo, benzínová pumpa).
KULTÚRA, DRUŽOBNÉ VZŤAHY

- zjednotenie miestnych nariadení,
- vypracovanie komplexných normatív pre
proces prechodu na euro,
- komplexná úprava evidencie obyvateľstva v súvislosti so zavedením názvov ulíc
a námestí
- administratívne zabezpečenie obnovy
registra evidencie pôdy, určenie vlastníckych vzťahov v prípade pôdy neznámych
vlastníkov a prinavrátenie vlastníckyvh
práv určeným vlastníkom pôdy,
- zabezpečenia vlastníckych práv obce k
doposiaľ neidentiﬁkovanému obecnému
majetku (napr. rôzne verejné priestranstvá, časti ulíc, nádvorie MH, atď.).
ZDRAVOTNÍCTVO, SLUŽBY
- zabezpečenie materiálnej pomoci na fungovanie lekárskej ordinácie,
- zabezpečenie rozvozu liekov — pre starších a zdravotne postihnutých občanov,
- vytvorenie možnosti odberu nepotrebných liekov,

- rekonštrukcia strechy na budove kultúrneho domu
- zabezpečenie chodu miestnej knižnice,
nákup nových kníh,
- organizácia Dňa obce, podpora hromadnej
návštevy divadiel a umeleckých vystúpení,
- vydávanie občasníka Spravodaj — s pomocou Nadácie Szülőföld,
- podpora kultúrnych a vzdelávacích aktivít a jednotlivých akcií civilných organizácií v našej obci (zabezpečenie priestorov, cien a pod.),
- rozvoj osobných kontaktov a priateľských
vzťahov s družobnou obcou Balatonederics,
- rozšírenie družobných stykov našej obce
– podpísanie zmluvy o spolupráci s mestom Gyömrő.
VEREJNÝ ŽIVOT, OBČIANSKE ZDRUŽENIA
- podpora budovania osvetlenia na športovom ihrisku, zabezpečenie údržby
športoviska a okolia,

- podpora rozvoja technickej vybavenosti miestneho Dobrovoľného hasičského
zboru, pomoc pri vybudovaní novej hasičskej zbrojnice,
- stála, normatívna pomoc pre civilné
organizácie a miestne občianske združenia na vlastnú činnosť a verejné aktivity.
Sme si vedomí, že uvedené akcie a množstva práce by sme nemohli uskutočniť bez
aktivity našich občanov, bez ich súhlasu a
podpory, a ich porozumenia. Práve preto
dovoľte nám, aby sme sa na záver volebného obdobia poďakovali vám všetkým za
úzku a úspešnú spoluprácu:
Péter Őry, starosta a
Róbert Németh, zástupca starostu,
ako aj členovia zastupiteľského zboru:
Csöllei Štefan,
Kiss Ferenc,
Lago Silvester,
Németh František,
Prónay Ladislav,
Sípos Ladislav,
Tomanovičová Rita,
Verébová Alžbeta.
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Školstvo

Škola nás opäť volá
Viem, že viacerí z nás ešte žijú krásnymi
zážitkami z prázdnin, ktoré boli určite príjemné. Verím, že všetci — žiaci aj učitelia
— si počas prázdnin naozaj oddýchli od
školských či pracovných povinností. Nadišiel však čas, keď je nevyhnutné opäť si
sadnúť do školských lavíc, či postaviť sa
pred svojich žiakov a pokúsiť sa zdolať
všetky problémy, ktoré už na nás čakajú.
Znovu, po čase, musíme prispôsobiť cely
chod v rodinách školskému zvoneniu.
Aj tenot školský rok — tak, ako aj predchádzajúci — bude plný obsahových zmien.
Budeme pokračovať v školskej reforme,
ktorá bola zavedená pred dvoma rokmi.
K reformným ročníkom našich prvákov a
druhákov pribudnú tento rok aj tretiaci,
ktorí sa budú učiť podľa nového školského
vzdelávacieho programu. Zameranie nášho
školského vzdelávacieho programu ostáva
v prvom a druhom ročníku na cudzie jazyky, v treťom ročníku posilníme hodiny matematiky a slovenského jazyka.
Aj v tomto školskom roku sa budeme naďalej usilovať viesť našich žiakov k ochrane
prírody, k empatii, k váženiu si ľudských
hodnôt, budeme sa snažiť vychovávať žiakov v duchi humanistických princípov,
aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť,
rýchlo a účinne riešiť problémy.

Naším zámerom je, aby každý žiak v škole zažil úspech, aby bol šťastný, a to bez
ohľadu na rodinné a majetkové pomery,
sociálne prostredie, rasu. Verím, že sa na
našej škole bude páčiť aj prváčikom, ktorí
is tu určite nájdu veľa dobrých kamarátov,
chápajúcich učiteľov a di školy budú chodiť s radosťou. V tomto školskom roku im
môže k tomu napomôcť aj samostatná prvácka trieda.
Moje poďakovanie patrí v prvom rade
zriaďovateľovi školy, obecnému úradu,
za povolenie orvoriť túto triedu. Všetci
predsa vieme, v akej finančnej situácii
sa naše školstvo nachádza, a práve na
tomto riešení je vidieť úzku vzájomnú

spoluprácu s pánom starostom Péterom
Őrym, s pani Tímeou Vargovou, ako aj
s ostatnými zamestnancami Obecného
úradu vo Štvrtku na Ostrove, ktorí sú
vždy nápomocní v hľadaní vhodných riešení našich problémov. Moje poďakovanie však patrí aj pani učiteľke Renáte Mészárosovej a pani vychovávateľke Ingrid
Šnircovej, s ktorými sme spoločnými silami cez prázdniny priložili ruku k dielu
a pomohli k premene skladu učebníc na
triedu maličkú, milučkú, no pre sedem
nových prvákov vyhovujúcu.
Ako všetci vieme, v minulom školskom
roku 2009/2010 sa začalo s rekonštrukciou budovy školy. Boli vymenené okná a
prerobené sociálne zariadenia. Budova
školy bola zateplená a vymaľovaná, opravila sa zatekajúca strecha. Bohužiaľ, na
maľovku vnútorných priestorov už peniaze vydelené neboli. Za pomoci sponzorov sa nám však podarilo domaľovať
vnútorné priestory tried a chodieb, takže
dnes žiari naša škola nielen zvonka, ale
aj zvnútra.
Na záver mi dovoľte všetkým nám, žiakom,
rodičom a učiteľom zaželať, aby sa neúspechy minulého roka nezopakovali, a aby
sa úspechy minulého roka zdvojnásobili.
Vykročme na túto neľahkú cestu ďalšieho
poznávania a objavovania tou správnou
nohou. Dajme každému dňu v tomto školskom roku šancu, aby nás naplnil nielen
novými vedomosťami, ale aj slušnosťou,
zdvorilosťou, či obyčajným priateľským
úsmevom.
Mgr. Viera Iliašová, riaditeľka

Duchovný život

N

a bráne jedného cintorína
je možné prečítať tento nápis: „To, čo ste vy, boli sme my.
— To, čo sme my, budete i vy“.
Nápis pripomína okoloidúcim,
že život je ubiehaním času, že
raz skončí, až z času nezostane
ani zlomok sekundy. Aj Cirkev
pripomína, že raz príde koniec
pozemského života. Nekoná tak
ale s jednostrannou pochmúrnosťou. Naopak. Pravdu o smrti, o ktorej je často nepríjemné
premýšľať, doplňuje oslobodzujúcou pravdou o skutočnosti
večného života, ktorý sa žije s
Bohom. Stojac nad hrobmi našich milovaných v týchto dňoch,
naše mysle letia do veľkých diaľav. Letia do minulosti, z ktorej
spojenky vyplavujú spoločne
prežité chvíle. No čo je dôležitejšie, naše mysle a srdcia vystupujú do nových polôh bytia,
do ešte väčších a širších diaľav
bez hraníc, o to intenzívnejšie,
nakoľko sa tešíme z budúceho
stretnutia. A tak je v posvätnom
tichu rozžiarených cintorínov
jednoduchá svieca najkrajším
posolstvom. Jej malý plamienok
stačí síce len na to, aby sme sa
mohli ako-tak orientovať, aby
nebola celkom tma, ale možnosti nového života, ktorý klíči
z umierania, viac ani osvietiť
neslobodno. Jednoducho na
väčšie svetlo by náš zrak už nestačil. Ako by sme mohli jasne a
zreteľne poznávať, alebo lepšie
povedané, ako by sme mohli tu
na zemi plnými dúškami kochať
v žiare tajomných svetov, z ktorých vyšiel zákon, podľa ktorého
sa život rodí a umiera? To bude
možné až potom, keď vytvoríme
jediné spoločenstvo sŕdc a duší.
To bude možné až potom, keď
svojim zrakom dohladíme až za
to prvé umieranie, a narodí sa

Záhadná
pravda
o človeku
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nám zrak, ktorým budeme poznávať v novom živote.
Či to tak nepovedal Ježiš v šere
toho večera, keď ho bol navštíviť Nikodém? Bez vnútorného
prerodu neuvidíme svetlo. My
rozprávame iba o tom, čo vieme
a svedčíme o tom, čo sme videli.
Veď nikto nevystúpil na nebesia
okrem toho, kto z nebies zostúpil,
Syn človeka. A preto ako hodnoverný svedok Syn človeka hovorí
(osvecuje nám tajomstvo len takým plamienkom, čo znesú naše
oči), že to nie sú len hroby, čo sa
celou dĺžkou ľudských dejín roztrúsili po zemi. Ježiš Kristus nám
prišiel povedať, že v dejinách ľudí
ide o niečo oveľa, oveľa viac. Že
hroby sú len pozostatkami nadčasovej a nad priestorovej veľkosti
ľudského rodu, že naša vlasť je v
nebesiach, že v novom živote bude
možné byť nasýtený bez toho, aby
nás to znechutilo a nudilo, že
temnoty ťažkého života už nie sú
celkom temnotami, že sú osvietené Ježišovým Posolstvom len tak
ticho, nenásilne a tajomne, ako
mihotavé plamienky osvecujú večerné priestory cintorínov.
Keď teda v tieto dni rozožneme
svojim mŕtvym sviečky, započúvajme sa do Ježišových slov o
záhadnej pravde o človeku.
Marián Križan,
kaplán v Dvoroch nad Žitavou

