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PRÍHOVOR

Všetko záleží
od dotácií

Aleluja, radujme sa,
Kristus Ježiš zmŕtvych vstal!
Istá legenda hovorí o tom, ako sa
jedného dňa rozprával Ježiš s diablom. Satan sa práve
vrátil z obchôdzky
po svete a škodoradostne sa chválil:
„Nuž, Pane, práve
som nachytal plný
svet ľudí. Nastavil
som im pascu, sta Marcel Kubinec
rú návnadu, vedel
som, že neodolajú.
Mám ich všetkých!
„Čo s nimi budeš robiť?“
spýtal sa Ježiš.
Satan odpovedal: „Cha,
budem sa zabávať! Budem
ich učiť, ako sa rozvádzať,
ako sa majú nenávidieť
a škodiť si, naučím ich
fajčiť, piť a preklínať. Pomôžem im vynájsť pušky
a bomby a naučím ich, ako
sa navzájom pozabíjať. Už
sa teším na tú zábavu!“
„A čo urobíš potom?“ dozvedal sa Ježiš.
„Zabijem ich!“ hrdo sa
vypol Satan.
„Koľko za nich chceš?“
pokračoval Ježiš.
„Hádam by si tých ľudí

nechcel?! Nie je v nich ani štipka dobra. Keď
si ich vezmeš, budú ťa len nenávidieť. Napľujú
na teba, budú ťa preklínať, zabijú ťa! Určite
ich nemôžeš chcieť!“
„Čo za nich žiadaš?“ naliehal Ježiš.
Satan pozrel na Ježiša a zaškeril sa: „Všetky tvoje slzy a všetku tvoju krv!“
„Máš ich! Dám ti svoje slzy a krv,“ povedal
Ježiš a zaplatil. (Pokračovanie na 2. strane)

Vážení občania,
v tomto roku sa v Kostolianskych pohľadoch stretávame po prvýkrát, preto mi
dovoľte zaželať Vám všetkým úspešný rok,
šťastie v ňom a predovšetkým to najdôležitejšie, zdravie.
Možno sa viacerí pýtate, aké aktivity budú prioritné v tomto roku. Vo februári sme
podali žiadosť o úver zo Štátneho fondu
rozvoja bývania a žiadosť na nenávratnú
ﬁnančnú dotáciu na výstavbu bytových domov. Naším cieľom z tejto podpory bývania
je získať ﬁnancie na pokrytie nákladov na
výstavbu nájomných bytov. V obci evidujeme niekoľko desiatok žiadostí o ich pridelenie. Výstavbou 18 bytov by sme vyriešili
časť prijatých žiadostí.
Aj v tomto roku by sme mali pokračovať vo výstavbe kanalizácie. Časť prípojok
sme už zrealizovali v zimných mesiacoch,
v súčasnosti sa budujú prípojky na Trnavskej ulici. V decembri minulého roka sme
požiadali o nenávratný ﬁnančný príspevok
na vybudovanie kanalizácie na Športovej
ulici vo výške 9 mil. Sk. Za predpokladu, že
vyžiadané prostriedky dostaneme, budeme
na tejto ulici realizovať výstavbu gravitačnej kanalizácie. Pôvodne bola kanalizácia
riešená ako podtlaková a v časti dnešnej
novej výstavby riešená vôbec nebola. Na
jeseň minulého roka sme dali dopracovať
projekt na výstavbu kanalizácie a zároveň
sme zmenili podtlakový systém na gravitačný. Podtlakový systém sa nám javil
ako značne nevýhodný a ﬁnančne náročný
z pohľadu ceny podtlakových šácht, ktoré
sa pohybujú na úrovni približne 70 tis. Sk.
Ďalšou aktivitou bude výstavba nového
chodníka, ktorý spája ulice Štúrovu a Trnavskú, resp. Ul. M. Korvína. Občania si ním
skracovali cestu na cintorín a do miestneho
kostola. Pôvodný chodník bol už nevyhovujúci, bez osvetlenia. Nový bude v jednej
úrovni s obidvoma ulicami a plánujeme tam
vybudovať taktiež osvetlenie. Toľko k aktivitám, ktoré budeme v tomto roku realizovať.
Pripravujeme sa tiež na výzvy ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja,
ktoré sa dotýkajú regenerácie sídel. Naším
zámerom je zapojiť sa do výziev a žiadať
EÚ o nenávratné ﬁnančné prostriedky na
obnovu niektorých miestnych komunikácií,
chodníkov a budovy kultúrneho domu.
Verím, že aspoň časť našich plánov sa
bude dať uskutočniť a vytvoríme tak pre našich občanov lepšie podmienky na bývanie
a život v našej obci.
Mgr. GILBERT LIŠKA
starosta obce
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KRONIKA OBCE
Jubilanti
60 rokov
Peter Drahovský
Anton Harajka
František Kadlíček
Vladimír Karaba
Rozália Kobolková
Jozef Kollár
Karol Varadín
65 rokov
Oľga Bubáková
Augustína Jakubičková
Štefánia Pekarovičová
70 rokov
Marta Cíbiková
Jozef Molnár
Mária Nitková
Mária Orihelová
Cecília Porubská
Oľga Reháková
Štefánia Šimeková
Jozefa Ušáková
75 rokov
Jozef Chorvatovič
Dominik Kubovič
Melánia Lesayová
Ľudmila Lužáková
80 rokov
Augustín Bubák
Mária Krajčovičová
Emília Porubská
85 rokov
Agneša Gulová
91 rokov
Rozina Micháliková
95 rokov
Ernestína Sedmáková
Jozefína Hanzlová

Aleluja, radujme sa,
Kristus Ježiš zmŕtvych vstal!
(Dokončenie z 1. strany.)
Nie je smiešne, ako my ľudia nerozmyslene
pohŕdame Bohom, a potom sa čudujeme, že
svet je zlý, že sa rúti do pekla? Nie je smiešne, ako veľmi dôverujeme novinám, televízii,
ale nedôverčivo skúmame Sväté Písmo? Nie
je smiešne, ako každý chce prísť do neba za
predpokladu, že nemusí veriť, myslieť, hovoriť
alebo robiť nič z toho, k čomu nás vyzýva
Božie slovo, najmä keď ide o lásku k druhému
človekovi?
Iní zas hovoríme: „Verím v Boha,“ a pritom si
myslíme, že veriť Bohu netreba. Nie je smiešne,
že posielame tisícky e-mailov, sms a pohľadníc,
pričom si prajeme pekné prežitie sviatkov jari
a vôbec si nespomenieme na Krista?
Veľká noc to nie sú jarné oslavy, to nie je
šunka na stole. Veľká noc to je kresťanský
sviatok, kedy Kristus „zaplatil“ za nás na

dreve kríža, keď nás vykúpil svojím utrpením
a smrťou, a tak porazil diabla.
Veľká noc, to je víťazstvo nad smrťou, kedy
Ježiš Kristus premohol smrť a zjavil nám život. Život v láske a radosti. Život s Bohom.
Kristus vstal z mŕtvych! To je naša najväčšia
radosť a nádej, ktorú si pripomíname a oslavujeme aj tejto Veľkej noci. Aleluja, radujme sa,
Kristus Ježiš zmŕtvych vstal! A či tomu veríš,
alebo nie, raz sa s Ním stretneš aj ty...
Preto vám my, vaši duchovní, prajeme, aby
zmŕtvychvstalý Kristus vás pretvoril v nové
stvorenie, aby ste zachovávali a verne žili Jeho slovo v tomto svete, a tak raz dosiahli večnú odmenu v nebi. Na príhovor Panny Márie
i sv. Jozefa zo srdca Vám vyprosujú a želajú
požehnané Veľkonočné sviatky
MARCEL KUBINEC, správca farnosti
PATRIK KATRINEC, kaplán

Víchrica nikoho nešetrila

Narodili sa
Michaela Paulína Kavcová
Kristián Perger
Diana Babušeková
Viktor Dovčík
Dominik Radošovský

Manželstvo uzavreli
Matúš Kolarovič a Romana Knapová
Dušan Janíček a Zuzana Palšovičová
BLAHOŽELÁME!






 Vďaka ochotným ľuďom, obe strechy boli v priebehu dvoch dní opravené.
Ani nás neobišla víchrica, ktorá sa prehnala obcou prvú marcovú sobotu, akoby
chcela dať najavo, že odchádzajúca zima
sa nezaobíde bez následkov. Zaznamenali
sme škody na majetku u našich občanov
a taktiež na obecnom majetku.
Bytové domy na Ul. P. Jilemnického a M. R.
Štefánika počas víchrice za pár minút zostali
bez škridle a dažďová voda vnikala nájomníkom do podkrovných bytov. Ešte v ten deň
bola opravená časť strechy na jednej bytov-

ke a v nedeľu v predpoludňajších hodinách
opravili strechu aj na ďalšej bytovke, ktorá
bola najviac poškodená. Strechy opravovali
robotníci aj napriek nepriaznivému počasiu,
vetru a dažďu, a preto by som sa chcel poďakovať ﬁrme Jomastav, s. r. o., Profstav, s. r.
o. a pánovi Polakovičovi za rýchlu pomoc pri
obnovení poškodených striech. Ďakujem aj
zamestnancom Katelstavu, s. r. o., za rýchly
zásah pri odstraňovaní popadaných stromov
v obci.
Text a foto: GILBERT LIŠKA

Rozlúčili sme sa
Ján Kašák, 82 rokov
Viola Sabová, 84 rokov
Ernest Mečír, 82 rokov
Anna Polčíková, 58 rokov
Emília Krajčovičová, 78 rokov
Andela Pastorková, 82 rokov
Paulína Micháleková, 93 rokov
Anna Bittarová, 61 rokov
Anna Boháčiková, 97 rokov
Emília Ďuračková, 86 rokov
Valent Vozár, 73 rokov
SPOMÍNAME.

 Vyvrátený strom na cintoríne zahatal chodník.
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Basu sme pochovali
s nárekom i smiechom
Fašiangy sú symbolom veselosti, zábavy, hodovania a pitia. Také bývavali v minulosti a také sú aj dnes. Označovali tiež
obdobie, ktoré ukončovalo priadky, za ktorým nasledovalo tkanie.
Pri fašiangoch sa stretávame aj s výrazom
„dii parentes“, čiže dni rodičov. V tieto dni sa
na hroby kládli jedlá a chodilo sa v maskách,
ktoré znázorňovali predkov. Slovo „masca“
údajne znamená, podľa talianskeho etnografa
Paola Toschiho, dušu zomrelého.
Radovánky sa nevyhýbali ani šľachtickým
dvorom. Vraj aj kráľ Matej I. si na svoju zábavu
dal poslať masky až Ferrary. Zo starších ﬁlmov
si aj my pamätáme masky vo forme zvierat,
ktoré sa preháňali na lyžiach po svahoch.
Tieto slávnosti boli spestrené aj o antické
časti, napríklad bakchanálií, ktoré sa konali
na počesť Bakcha. Hlavne na vidieku sa
roľníci bavili rôznymi žartmi a dávali si masky
spravené z kôry stromov. Podávali sa koláče
poliate medom, nakoľko Bakchove dary boli
sladké.
Ešte v nedávno chodili po dedinách podšabliari. Boli to chlapci – regrúti, chodili
s dychovkou, mali vlastný vtipný program
s prútikmi a tancovali so všetkými slobodnými
dievkami. A keď tých bolo málo, tak s každou
ženou. Vyspevovali „Pod šable....“ a „Tuto
nám nedali, tamto nám dajú...“. Mali svojho
pokladníka, ktorý zberal všetko, čo dostali
v domoch a z toho potom urobili zábavu, kto-

rá sa končila polnocou, kedy pochovali basu.
Ale tieto zvyky sú v súčasnosti ešte stále
v niektorých obciach zaužívané.
Aj my sme sa tento rok tradične stretli na
konci fašiangov pri pochovávaní basy, a to
v sobotu 2. februára. Skončilo sa obdobie
plesov a zábav, a preto nás na záver pred
pôstom pobavili svojím vystúpením folklórna
skupina Krakovanka pod vedením Anny Horanskej a do tanca hrala kapela Vrbovanka.
Program bol ako obyčajne pripravený podľa tradícií v dobových krojoch, za výskotu
a smiechu, ale aj plaču a nárekov, doplnený
o aktuálne politické komentáre. Pobavili sa
deti i dospelí a opäť bola príležitosť postretať
sa s kamarátmi a priateľmi, zatancovať si
a zasmiať sa.
Fašianok je milý sviatok,
ponúknite šunky plátok,
slaninku aj klobás pár,
neľutujte pre nás dar.
My vám za to zaželáme
zdravie, šťastie, požehnanie,
nech sa majú dobre muži
aj ich rúče, milé panie.
Keď pálenky pridáte,
do roka si vašu dcéru
isto-iste vydáte
a keď dáte vína,
oženíte syna.
JARMILA HODÁLOVÁ
Foto: Pavel Hambálek

Dievčatá postúpili do krajského kola
V stredu 20.2.2008 sa žiaci našej školy zúčastnili na okresnom kole Biblickej
olympiády na Základnej cirkevnej škole v Piešťanoch. Súťažili v trojčlenných
družstvách, ktorých bolo spolu 13. Svoje
vedomosti zo Starého i Nového zákona si
preverovali v desiatich kolách, ktoré boli
zamerané viac na presnosť ako rýchlosť
vypracovania odpovedí.
V tomto roku zúčastnení žiaci základných
škôl mali sťažené podmienky, pretože testy
pre základné školy neboli včas vypracované,
a preto boli použité testy pre stredné školy. Aj
s touto prekážkou sa žiaci popasovali a naše
3 družstvá sa umiestnili na krásnom 2., 4. a 5.
mieste z celkového počtu 13 družstiev. Družstvo v zoskupení Vierka Bohunická (9. B), An-

drea Adámiková (7. A), Lukáš Sabo (7. B) získalo 5. miesto. Magdaléna Kollárová, Patrícia
Vanková (obe 7. A), Patrícia Demovičová (8.
A) obsadili 4. miesto. Najlepšie umiestnené
naše družstvo, ktoré získalo 2. miesto s počtom bodov 92 z celkového počtu 100 bodov,
reprezentovali žiačky z 8. A triedy: Kristína
Mikušová a Adriana Porubská a žiačka 7.
A triedy Agáta Porubská. Keďže od 1. miesta
ich delil jediný bod, postúpili tieto žiačky do
krajského kola, ktoré bude v Trnave. Všetkým
zúčastneným ďakujeme za reprezentáciu našej školy a blahoželáme k úspechu.
Ja osobne im prajem to, aby všetky vedomosti, ktoré majú, zúročili vo svojom živote
a hlavne, aby žili Ježišovou láskou.
Mgr. RENÁTA GAUROVÁ

POĎAKOVANIE
Zo srdca ďakujeme
všetkým príbuzným,
známym, susedom,
spolupracovníčkam,
ktorí dňa 20.11.2007
odprevadili na poslednej ceste našu mamu,
babičku, starú babičku,
krstnú mamu a tetu

PAULÍNU HLUŠTÍKOVÚ.
Ďakujeme aj za kvetinové dary a modlitby za ňu.
Dcéra a synovia s rodinami

POĎAKOVANIE
Ďakujeme všetkým
priateľom a známym,
ktorí sa dňa 1.3.2008
zúčastnili na poslednej rozlúčke v Drahovciach s našou drahou
zomrelou

PAULÍNOU
MICHÁLEKOVOU.
Ďakujeme za kvety, modlitby a prejavenú sústrasť.
Syn Jozef s manželkou a rodinou

INZERCIA
 Predám stavebný výťah továrenskej
výroby, plošina pre 2 fúriky, výška 6,5 m
s možnosťou ďalšej nadstavby, zdvihák
elektrický šnekový, ovládanie tlačidlami,
automatická brzda bubna, lano 16, dĺžka
lana 30 m, samostatne na kolieskach.
Cena 7000 Sk. Kontakt: 0905 686 557
 Predám rotavátor továrenskej výroby, masívna liatinová prevodovka, nože
z ušľachtilej ocele, vhodné do najťažších
podmienok (os priemer 36 mm), max. šírka
125 cm, spojkový bubon priemer 120 mm.
Cena 6 500 Sk. Kontakt: 0905 686 557
 Kúpim byt do osobného vlastníctva
vo Veľkých Kostoľanoch.
Kontakt: 0903/950311
 Celoročný predaj včelieho medu. Adresa: František Mihalička, Družstevná 772/62
 AUREL ZSOLNAY
- pílenie stromov
- orezávanie konárov lezeckou technikou
- kosenie krovinorezom
- výškové práce, tmelenie, natieranie
Adresa: Piešťany, Letná 52, tel.: 033/
7623 358

BLAHOŽELANIE
Dňa 23.3.2008 sa dožíva krásnych 70 rokov

CECÍLIA PORUBSKÁ.
Veľa zdravia, šťastia, lásky a Božieho
požehnania zo srdca želajú
manžel, synovia Milan, Peter,
Ján a dcéra Eva s rodinami.
Za všetkých babičku bozkáva najmladšia
vnučka Natálka.
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Spomienka
na plesovú sezónu
Plesová sezóna v plnom prúde neobišla
ani našu obec. Dňa 26. januára o 19.00 hodine sa konal už 26. ročník reprezentačného
plesu v priestoroch obecného úradu. Róby,
v ktorých prišli dámy, honosné aj jednoduchšie, zaplnili sálu v krásnom tanečnom rytme,
ktorý nás sprevádzal po celú noc až do rána.
Ples otvoril starosta obce Mgr. Gilbert Liška
a poprial prítomným príjemnú zábavu. Pričinili
sa o ňu aj žiaci základnej školy vtipným vystúpením, za ktoré si vyslúžili burácajúci potlesk.
Skupina Senátor nám spievala a hrala ľudové
piesne, načrela aj do košíčka s Repete a modernými pesničkami. Bohatosť a pestrosť
tomboly bola uchvacujúca. Patrí za ňu vďaka
všetkým organizátorom a sponzorom. Výťažok z tomboly bol venovaný základnej škole.
Organizátori sa prejavili ako profesionáli, či
už výzdobou, alebo aj fantastickou večerou
a vynikajúcim gulášom.
- jh -

OKIENKO PRE ŽENY

Kakaové rezy
Cesto: 10 vajec, 6 lyžíc hrubej múky, 6
lyžíc kakaa, 1 prášok do pečiva, 10 lyžíc
práškového cukru. Cesto vypracujeme ako
biskvit, rozdelíme na 2 diely a upečieme.
Plnka: Nad parou uvaríme 4 dcl mlieka
s 10 dkg hladkej múky a 5 žĺtkov. Pridáme
teplom zmäknutú čokoládu na varenie (10
dkg) a necháme vychladnúť. Vymiešame
45 dkg masla s 25 dkg práškového cukru
a pridáme vychladnutú zmes.
Polovicu krému natrieme medzi dva biskvity a druhú polovicu na vrch, polejeme
čokoládou. Dobrú chuť!
-r-

Známky nie vždy
vyjadrujú schopnosti
V posledný januárový deň odovzdali
triedni učitelia žiakom našej základnej
školy vysvedčenia s vyhodnotením ich
polročnej práce a preukázaných vedomostí a zručností za 1. polrok. Známky
však nie vždy vyjadrujú samotné žiakove schopnosti. Mnohí z nich majú rozhodne na viac. Chýba im však záujem
o učenie, sústavná každodenná príprava
a zdravá ctižiadosť a vytrvalosť. Tu je
ešte priestor aj pre rodičov - podporiť
proces učenia sústavnou každodennou
kontrolou.
V 1. polroku navštevovalo školu 451 žiakov. Z toho 435 prospelo a 16 neprospelo.
Najviac nedostatočných bolo zo slovenského
jazyka (7) a matematiky (11). Z ostatných
predmetov neprospievali v priemere 2 až 3
žiaci. Z problémov, ktoré nás najviac trápia
a majú značný podiel na prospechu žiakov,
je veľmi slabé čítanie bez pochopenia textu,
nedbalá graﬁcká úprava písomností, nečitateľné písmo.
Pri hodnotení správania boli udelené výchovné opatrenia za porušovanie školského
poriadku, nevhodné správanie voči spolužiakom a neospravedlnenú neprítomnosť na
vyučovaní. Napomenutie triednym učiteľom
dostalo 16 žiakov, pokarhanie triednym učiteľom 16 žiakov, pokarhanie riaditeľom školy
6 žiakov, znížená známka o jeden stupeň 3
žiaci a o dva stupne 2 žiaci.
Neprítomnosť žiakov na vyučovaní predstavuje 17 241 vyučovacích hodín. Z toho
je 266 neospravedlnených. V priemere na
jedného žiaka z celkového počtu pripadá
38 vyučovacích hodín. Dochádzka závisela
od chorobnosti, no sú aj jednotlivci, ktorí
bezdôvodne chýbajú na vyučovaní a z toho dôvodu majú neospravedlnené hodiny.

Preto je nutné vyvodiť potrebné zákonné
opatrenia.
Prvou vážnou udalosťou pre budúcich školákov bol zápis do 1. ročníka na školský rok
2008/2009. Prihlásilo sa 26 detí, sú však
medzi nimi štyria, ktorí po posúdení školskej
zrelosti môžu dostať odklad.
Dňa 6. februára sa aj na našej základnej
škole konalo celoplošné testovanie žiakov
deviateho ročníka Monitor 9. Na testovaní
sa zúčastnilo 62 žiakov, ktorí boli rozdelení
do troch skupín. Testy z matematiky aj zo
slovenského jazyka boli zložené z dvoch
častí. Prvá časť testu bola zameraná na vedomosti žiakov, druhá zase na ich tvorivosť.
Testy boli zaslané Štátnemu pedagogickému
ústavu Slovenskej republiky v Bratislave.
Výsledky testovania sme v čase uzávierky
novín ešte nemali. Testovanie prebehlo bez
komplikácií, žiaci pracovali sústredene.
Naši žiaci sú v mimotriednej a mimoškolskej činnosti mnohí veľmi aktívni. Stačí
vymenovať krúžky, ktoré pracujú – napr. športové, tanečné, biblický, rybársky, počítačové, technický a ďalšie (spolu ich je v škole
26), prezentáciu na verejnosti vo vianočnom
programe, účasť na olympiádach a súťažiach.
Ťažisko týchto súťaží je hlavne v druhom
polroku, takže vyhodnotenie úspešnosti bude
vhodnejšie uviesť na konci školského roku.
No prvé úspechy sa už dostavili, ako sa dočítate v samostatnom príspevku.
Zaželajme teda našim deťom do druhého
polroku veľa vytrvalosti a úspechov, aby to
koncoročné vysvedčenie prinieslo uspokojenie im, aj vám, rodičom.
Mgr. ANNA SOKOLOVSKÁ
riaditeľka školy

Bez symbolov si nevieme Veľ kú noc predstaviť
Veľká noc alebo veľkonočné sviatky sú
najvýznamnejšími kresťanskými sviatkami, ktoré slávime v mesiacoch marec alebo apríl. Medzi ich zaužívané symboly patria vajíčka, baránok, zajačik a korbáč, ale
aj kríž, oheň a sviečka. Veď aj na našich
stoloch sa počas veľkonočných
sviatkov vždy nájde tanier so šunkou, vajíčkom, hrudkou a zeleninovou oblohou.
Vajíčko, obsahujúce zárodok života, bolo vždy symbolom plodnosti,
života a vzkriesenia. A práve preto vznikla tradícia vajíčka maľovať
a nakoľko sa v pôstnom období nesmeli jesť, práve na Veľkú noc sa
nachádzali na stoloch. Do konca
19. storočia sa farbili iba prírodnými farbivami, ktoré sa získavali
z rôznych rastlín. Napríklad žltá farba bola z cibuľových šupiek, ale aj
z rasce či mladého ovsa, červená
sa pripravovala z odvaru slivkového dreva alebo rozdrvenej pálenej
tehly, ﬁalovočervená z vývaru cvikly,
oranžová až hnedá zo šupiek červenej cibule, brezovej kôry, orechových listov a škrupín, svetlohnedá

z vývaru z ruského čaju, zelená z varenia
mladej trávy, ďateliny, špenátu alebo petržlenovej vňate, čierna z odvaru z jelšovej a dubovej kôry a modrá farba z odvaru čerstvých
alebo kompótových čučoriedok. Kraslice sú
hlavnou dekoračnou zložkou veľkonočných

stolov, a preto naše babičky vymysleli nielen
farbenie, ale aj voskovanie, batikovanie, leptanie, vyškrabovanie, oblepovanie, drôtovanie
a dokonca okúvanie. Ale našli sa aj kraslice
vyrobené z dreva a zo skla.
Baránok sa vyskytoval už v predkresťanských tradíciách ako obetné zviera
za hriechy a je jedným zo symbolov
Ježiša Krista, ktorý je považovaný
za baránka obetovaného za spásu
sveta. Zajačik má pravdepodobne
korene v pohanských rituáloch oslavujúcich príchod jari.
A korbáč poznáme všetci, veď
bez neho si naozaj nevieme sviatky jari predstaviť. Býva väčšinou
spletený z ôsmich, dvanástich alebo až dvadsiatich štyroch prútov
a jeho dĺžka býva medzi pol metrom
až dvomi metrami. Traduje sa, že
dievčence aj ženy majú byť vyšibané korbáčom, aby boli zdravé a tie
časti tela, ktoré im šibač korbáčom
zasiahne, najbližší rok neochorejú.
Šibanie býva v niektorých častiach
Slovenska doplnené aj o polievanie,
a niekde sa len polieva.
- JH -

Radostnú
a požehnanú
Veľkú noc
všetkým čitateľom
želá starosta,
poslanci
a pracovníci
obecného úradu.
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Matka Božia objíma celý svet
Keď sme sa s manželkou po prvýkrát zúčastnili na celonárodnej slovenskej púti Lurdoch, ktorú spolu so
Železnicami SR organizovala Rodina
Nepoškvrnenej, vracali sme sa domov
plní dojmov a neuveriteľných a nezabudnuteľných zážitkov. Bolo to pre
nás niečo, čo sme v živote nezažili
a nikdy nevideli. Dlho sme sa z toho
spamätávali a túžili sme sa ešte aspoň
jedenkrát vrátiť na toto pútnické sv.
miesto. Slová, ktoré Panna Mária povedala Bernadete pri prvom zjavení:
„Chcem, aby si sem prichádzala“, sa
stali aj pre nás skutočnosťou. Naše
prosby boli vyslyšané a na tejto celonárodnej púti sme sa pod ochranou
Matky Božej zúčastnili aj druhýkrát.
Od prvého zjavenia uplynulo 11. februára 150 rokov. O tom, že Lurdy ležia
v údolí pod Pyrenejami na brehoch rieky
Gávy, ktorá vyteká z jazera Gavarnie,

 Tento ležadlový vlak nás priviezol
do Lúrd a po desiatich dňoch nás zasa
šťastlivo odviezol domov.

Panna Mária Bernadete pri 16. zjavení.
V kúpeľoch vedľa jaskyne, kde sa možno
ponoriť do vody, znamená vyzliecť sa zo
šiat a je to gesto pravdy a dôvery v Boha:
„Tu sme, Pane, takí, akí sme, chudobní
a nahí pred Tebou.“
Samotné pútnické Lurdy navštívi ročne
asi 3 500 000 pútnikov. Lurdy sú jedným
z pútnických miest. Nie každému sa podarí navštíviť tieto pútnické miesta. I my
Slováci máme svoju Nebeskú Matku ako
patrónku Slovenska. Takisto máme svoje
pútnické miesta, ktoré by sme mali v rámci
svojich možností navštevovať. Dokonca aj
my v našej obci máme Lurdskú jaskynku.
I keď v nej nevyviera voda, pri chvíľke
zamyslenia tam nájdeme pokoj a útechu.
Matka Božia objíma celý svet, teda aj nás
a vždy máme za čo ďakovať a o čo prosiť.
Naše prosby budú určite vyslyšané.
za manželov Gulovcov
EMIL GULA

som už v Kostolianskych pohľadoch písal
podrobnejšie. Samotné Lurdy sú čím ďalej,
tým viac navštevované. V Lurdoch sú tri baziliky a dva veľké katedrálne chrámy. V jednej
z bazilík, ktorá sa nazýva Ružencová a pojme
okolo 2500 ľudí, je 15 kaplniek a každá predstavuje jedno ružencové tajomstvo. Tajomstvo
Nanebovzatia Panny Márie je dar českých
pútnikov, kde pri strope môžeme vidieť nápis v češtine: „Panne Nepoškvrnenej národ
český.“
Podzemná bazilika PIA X. je unikátna tým,
že pojme 27 000 pútnikov. Samotná Masabielská jaskyňa je neďaleko Ružencovej
baziliky. Je to prekrásny útvar, odkiaľ pramení
voda a kde sa slúžievajú sv. omše. V otvore
vpravo hore je veľká socha Panny Márie,
kde na podstavci je napísané: „QUE SOY
ERA IMACULADA COUNCEPCIOU – Ja som
nepoškvrnené počatie.“ Tieto slová povedala

 Na takýchto vozíkoch sa v Lurdoch
prepravujú chorí pútnici. Podobné, lenže
upravené ako ležadlo, sú pre ležiacich
pacientov.

OZNAMY OBECNÉHO ÚRADU
 Obecný úrad vo Veľkých Kostoľanoch
oznamuje občanom, že pohrebné služby
(dom smútku a prevoz zomrelého) zabezpečuje Ján Deket, Trnavská cesta č. 330, Veľké
Kostoľany, č. tel. 033/7782 661.
V prípade úmrtia príbuzného doma, môžete
volať ako prehliadajúceho lekára MUDr. Ivana
Svieženého, č. tel. 033/7781 256.
 Pri dovŕšení 15. roku dieťaťa je potrebné vybaviť mu občiansky preukaz. K prvému
občianskemu preukazu treba predložiť na
Obecný úrad vo Veľkých Kostoľanoch rodný
list dieťaťa. Správny poplatok je 100 Sk.

POĎAKOVANIE
Obecný úrad vo Veľkých Kostoľanoch
ďakuje majiteľovi pneuservisu Marekovi
Magulovi za sponzorský dar, ktorý venoval Obci Veľké Kostoľany.

 Obecný úrad vo Veľkých Kostoľanoch
oznamuje občanom, ktorí majú záujem si zakúpiť knihu Fotoobjektívom Petra Kolaroviča,
že si ju môžu vyzdvihnúť na obecnom úrade
v cene 75 Sk.
 Obecný úrad vo Veľkých Kostoľanoch
oznamuje občanom, že štvrtok bude neúradný deň. Stránky budeme vybavovať
počas stránkových hodín: v pondelok, utorok, stredu a piatok.
 V zmysle VZN obce Veľké Kostoľany č.
1/2006 o určení názvu ulíc Obecný úrad vo
Veľkých Kostoľanoch oznamuje zmenu nasledovných ulíc:
Ulica, kde bývajú rodiny Hájeková, Majerníková, Zemková a Jelušová sa premenovala
na ulicu Pod sadmi.
Ulica za potokom, kde bývajú rodiny Opetová a Kmeťová, sa premenovala na Ulicu P.
Jedličku.
Ulica pri cintoríne, kde býva rodina Cibulko-

vá sa premenovala na Ulicu M. Korvína.
Ulica za humnami, kde bývajú rodiny
Lesayová a Žabčíková, má názov Záhumenská.
Zároveň oznamujeme občanom, ktorí bývajú na týchto uliciach, aby si urobili zmeny vo
svojich osobných dokladoch (zmenu trvalého
pobytu na obecnom úrade).
- ocú -

POZVÁNKA

Oslávime Deň matiek
Obecný úrad vo Veľkých Kostoľanoch
pozýva všetky ženy - matky na oslavu Dňa
matiek, ktorá sa uskutoční dňa 4. mája
2008 o 15.30 hod. v Kultúrnom dome Veľké
Kostoľany. V kultúrnom programe vystúpi
rodina Hlbocká z Piešťan.
Obecný úrad Veľké Kostoľany
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Poďakovanie
Riaditeľka Materskej školy vo Veľkých Kostoľanoch
ďakuje štedrým sponzorom, Ing. Mariánovi Šupovi a Pavlovi Kolarovičovi,
za poskytnutie ﬁnančných
prostriedkov na nákup hračiek pre deti pod vianočný
stromček.
Ďakujeme aj všetkým
sponzorom, rodičom, ktorí
pomohli pri organizovaní
detského karnevalu zakúpením darčekov a poskytnutím ﬁnančných prostriedkov do tomboly.
-r-

Na chvíľu hrdinami
z rozprávky
V nedeľu 3. februára sa sála kultúrneho domu premenila na rozprávkovú krajinu. Konal sa totiž karneval, ktorý
naša materská škola zorganizovala za pomoci obetavých
rodičov a ochotných sponzorov. Zišli sa tu zvieratká,
princezné, víly, kvietky, Spidermani, piráti, kovboji a kopa
iných rozprávkových bytostí, ktoré pri vstupe dostali malú
sladkosť. Po promenáde hojného počtu masiek, z ktorých boli niektoré odmenené vecnou cenou, nasledovala
veselá zábava, o ktorú sa postaral DJ Stacho. Prestávky
medzi tancovaním sme vyplnili žrebovaním bohatej tomboly. Bolo to veľmi milé popoludnie, na ktorom sa stretli
mnohé rodiny, aby aj deťom dopriali okúsiť, ako „chutia“
fašiangy a aspoň trošku im splnili sen stať sa na chvíľu
tým obdivovaným hrdinom z rozprávky. Ani sme sa nenazdali a museli sme sa rozlúčiť. Neboli sme ale smutní,
lebo vieme, že sa o rok na karnevale stretneme zas!
J. STREČANSKÁ, učiteľka MŠ
Foto: archív MŠ

FUTBAL V OBCI

Začala sa jarná časť ročníka 2007/2008
Príprava A - mužstvo
Prípravné zápasy nie s najlepšími výsledkami
Borovce – V. Kostoľany 5:6, Piešťany – V.
Kostoľany 1:3, V. Kostoľany – Sereď 1:2,
Pezinok – V. Kostoľany 3:0, Brezová – V.
Kostoľany 7:2, Kočovce – V. Kostoľany 7:3.

19. kolo: V. Kostoľany – Jacovce
21. kolo: V. Kostoľany – Petrova Ves
23. kolo: V. Kostoľany – Radošina
25. kolo: V. Kostoľany – Trebatice
27. kolo: V. Kostoľany – Tovarníky
29. kolo: V. Kostoľany – Krakovany
30. kolo: V. Kostoľany – Kúty

Zmeny v kádri A-mužstva
Odišli: Marcel Modrovič – Piešťany, Peter
Brezovan, Ivan Michalčík, Roman Virág – Pečeňady, Patrik Lužák – Žlkovce, Michal Vígh
– Veselé.
Prišli: Marcel Kúdela – Sudoměřice, Ivan
Šurina – Jaslovské Bohunice, Milan Štrba
– Spartak Trnava.

Príprava dorast
Jaslovské Bohunice – V. Kostoľany 4:0,
Leopoldov – V. Kostoľany 5:0, Modranka – V.
Kostoľany 0:3, Drahovce – V. Kostoľany 1:0,
Modranka – V. Kostoľany 0:2, Leopoldov – V.
Kostoľany 6:2
Dorast hrá domáce zápasy vždy v sobotu!
16. kolo: V. Kostoľany – Kúty
15.3. o 12.30 h
18. kolo: V. Kostoľany – Šaštín
29.3. o 12,30 h
20. kolo: V. Kostoľany – V. Orvište
12.4. o 13.30 h
21. kolo: V. Kostoľany – Preseľany 19.4. o 13.30 h

Rozpis domácich zápasov
16. kolo: V. Kostoľany – Jalšové
17. kolo: V. Kostoľany – Hlohovec

16.3. o 15.00 h
23.3 o 15.00 h

6.4. o 15.30 h
20.4. o 16.00 h
1.5. o 16.30 h
11.5. o 16.30 h
25.5. o 17.00 h
8.6. o 17.00 h
15.6. o 17.00 h

23. kolo: V. Kostoľany – Bojná
25. kolo: V. Kostoľany – Solčany
27. kolo: V. Kostoľany – Trebatice
29. kolo: V. Kostoľany – Tovarníky

3.5. o 14.00 h
10.5. o 14.00 h
24.5. o 14.30 h
7.6. o 14.30 h

Žiaci – okresné majstrovstvá - jar 2008
– doma, vždy v sobotu!
17. kolo: V. Kostoľany – Šúrovce
22.3. o 15.00 h
20. kolo: V. Kostoľany – Madunice
12.4. o 15.30 h
22. kolo: V. Kostoľany – Trakovice
26.4. o 16.00 h
24. kolo: V. Kostoľany – Siladice
8.5. o 17.00 h
26. kolo: V. Kostoľany – Modranka 17.5. o 17.00 h
28. kolo: V. Kostoľany – V. Orvište
31.5. o 17.00 h
30. kolo: V. Kostoľany – Križovany
4.6. o 17.30 h
Prípravné zápasy: J. Bohunice – V. Kostoľany 14:3, V. Kostoľany – J. Bohunice 0:5, V.
Kostoľany – Sokolovce 6:1, Sokolovce – V.
Kostoľany 1:3, V. Kostoľany – Veselé 13:1, V.
Kostoľany – Dechtice 2:0
-r-
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