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Vatru zapálili aj hostia

 Tohoročnú Vatru zvrchovanosti zapálil 13. júla starosta obce Mgr. Gilbert Liška spolu
s predsedom Trnavského samosprávneho kraja Ing. Tiborom Mikušom a jeho zástupcom Zdenkom Čambalom. Čítajte na str. 2.
Foto: Ing. Július Hodál

Začíname s výstavbou bytových domov
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Dobré zdravie,
milí naši seniori!
Deň, keď si určite spomenieme na starších a hlavne na tých, čo žijú v našom
okolí, je určite ten, v ktorý si pripomíname
Svetový deň seniorov - 1. október i celý
október, ktorý je Mesiacom úcty k starším.
Ale spomenieme si na nich určite každý
deň, keď nám poradia, či nás len usmernia,
ale verte tomu, že je to z lásky k nám, k ich
deťom, ktoré priviedli na tento svet a ktoré
s obetavosťou vychovali a viedli životom.
Buďme im vďační za to, že takto isto ako
oni viedli nás, odovzdávame toto aj my našim deťom, ktoré to zas ďalej posunú svojim potomkom a takto duch našich rodičov
nikdy nezanikne.
Keď si všimnete staršie páry, väčšinou
chodia po lekároch. Je pekné vidieť ich,
ako sa navzájom podopierajú a starajú sa
o seba. Len je škoda, že niektoré veci musia
absolvovať sami, bez našej pomoci. Preto si
vážme, keď nás o takúto pomoc požiadajú.
Je to predsa pre nás česť, tak isto ako
ponuka, že nám pomôžu. Vracajú nám tým
našu ochotu pomáhať im v tých ťažších okamihoch ich života, keď už niektoré veci nezvládajú sami. Ale takisto ponúknime pomoc
aj iným starším občanom, ktorí žijú v našom
okolí a nemajú sa na koho s prosbou o pomoc obrátiť, nakoľko tu ostali sami.
S veľkou vďakou prijmime snahu a ponúknime pomoc pri vybudovaní Domova
sociálnej starostlivosti u nás vo Veľkých
Kostoľanoch. Je pre našich rodičov a starých rodičov, kde bude o nich počas dňa
postarané. Počas týchto hodín, budú mať
možnosť sa stretávať so svojimi kamarátmi
a my ten čas môžme venovať práci, aby
sme zase zabezpečili naše deti, ktoré nám
túto obetavosť s láskou odplatia, až raz budeme starší my. Buďme deťom príkladom
odovzdanosti tým, ktorí sú v našom živote
najdôležitejší.
Milí naši seniori, dovoľte, aby sme vám
k tejto etape vášho života zaželali dobré zdravie a veľa krásnych dní naplnených láskou,
oddanosťou a pomocou vašich blízkych.
JARMILA HODÁLOVÁ

POZVÁNKA
Posedenie s dôchodcami
V septembri tohto roka sme začali na
Mierovej ulici s výstavbou troch bytových
domov. Výstavba meškala dva mesiace
kvôli podpisu zmluvy so Štátnym fondom
rozvoja bývania a Ministerstvom výstavby
a regionálneho rozvoja SR. Obec požiadala fond o úver na 80 percent ﬁnančných
prostriedkov z celkovej ceny stavby a dostala nenávratnú dotáciu vo výške 20 per-

cent. 100-percentné ﬁnancovanie je teda
zabezpečené na celú výstavbu bytoviek.
V každom bytovom dome sa budú nachádzať štyri trojizbové a dva dvojizbové byty.
Spolu tak poskytneme pre mladé rodiny 18
bytových jednotiek, čo nie je v súčasnosti
vôbec zanedbateľné. Dopyt po nájomných
bytoch je stále veľký a žiadostí na bývanie
stále pribúda.
(Pokračovanie na str. 2.)

Obecný úrad vo Veľkých Kostoľanoch
pozýva občanov – dôchodcov na tradičné
posedenie s dôchodcami, ktoré sa uskutoční v nedeľu 12. októbra 2008 o 15.30
hod. v kultúrnom dome.
V pripravenom programe vystúpi dychová hudba Vrbovanka. Na pozvaných čakajú
darčeky i pohostenie.
- OcÚ -
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KRONIKA OBCE
Jubilanti
60 rokov
Ján Čapkovič
Jarolím Dovičic
Anna Hanzelová
Ľudmila Kollárová
Miroslav Liška
Vladimír Magula
Emília Magulová
Mária Pavlovičová
Viliam Strečanský
65 rokov
Michal Balužák
Michal Hanus
Michal Chudý
Cyril Kováč
Karol Šintál
70 rokov
Anna Bučková
Anna Cibrínová
Rudolf Dubovský
Milan Hovorka
Oľga Kolorosová
Rudolf Orihel
Oľga Toráčová
75 rokov
Marcela Bokorová
Emília Holická
Viliam Jakubec
Jozef Jankovič
Emília Kopecká
Ľudmila Kotyrová
Anna Lukáčová
Jozef Slabý
80 rokov
Františka Eliášová
Jozef Mĺkvy
Viktor Súkenik
85 rokov
Michal Ferančík
Tilda Hercegová
90 rokov
Irena Rešetová

Narodili sa
Adam Vígh
Monika Orihelová
Hana Orihelová
Zuzana Duranová
Pavol Bučány
Adrián Janech
Andrej Uhrovič
Leila Adamkovičová
Andrej Mečír

Manželstvo uzavreli
Michaela Blašková – Mário Galčák
Ing. Lucia Fabianová – Bc. Jozef
Kostolanský
Jana Lulovičová – Jaroslav Lipka
Veronika Malovcová – Juraj Lieskovský
Miroslava Michalčíková – Miroslav
Pavlovič
Eva Šupová – Eduard Drlička
Jana Dudová – Marián Štepka
B L A H O Ž E L Á M E !

Začíname s výstavbou bytových domov
(Dokončenie z 1. strany.)
Veľa občanov sa pýta, prečo práve na Mierovej ulici, na priestranstve, kde v júni bývajú
postavené kolotoče. Je na to len jeden dôvod,
a to nedostatok obecných plôch. Tento pozemok je jediný, ktorý obec vo svojom centre
vlastní. Obec sa snaží odkúpiť aj ďalšie pozemky, ktoré by boli vhodné na bytovú výstavbu, avšak už niekoľko rokov celá vec „stojí“ na
nevysporiadaných pozemkoch občanov, ktorí
sú ich súčasnými majiteľmi a ktorí nemajú
zrealizované dedičské konanie. V praxi to
znamená, že o pozemky sa stará obec, ale
odkúpiť ich nemôže, pretože vlastne nemá
od koho. Nevzdávame sa a pevne verím, že
časom aj na týchto miestach budú stáť stavby
prospešné našim občanom.
TRNAVSKEJ VODA UŽ NEHROZÍ
Výstavba kanalizácie sa v tomto roku ukončila na Trnavskej ceste, kde boli zrealizované
kanalizačné prípojky. V súčasnosti je už dobudovaný betónový kanál na odvod dažďovej
vody zo štátnej komunikácie. Vybudovaný kanál zachytí maximum
vody, ktorá steká zo
Zákostolskej ulice
a z poľnej cesty vyúsťujúcej na hlavnú
komunikáciu. V čase
prívalových dažďov
bývala táto časť ulice
najviac ohrozená.

dovaním nového chodníka sme začali s oneskorením z dôvodu prekladania inžinierskych
sietí, ktoré mali istý časový sklz. Preloženie vodovodného potrubia bolo azda najnáročnejšou
akciou, ktorú v jarných mesiacoch komplikovali
časté prívalové dažde, ktoré boli hlavnou príčinou v omeškaní stavby. V najbližších dňoch
ešte plánujeme zrealizovať výsadbu stromov
a krov v blízkosti nového chodníka.
MOTOCYKLISTOV TREBA SPOMALIŤ
Na podnet občanov žijúcich na Štúrovej
a Jilemnického ulici sme sa zaoberali možnosťou výstavby retardérov – spomaľovačov.
V súčasnosti nie sú tieto ulice veľmi bezpečné
z dôvodu rýchlej jazdy prevažne motocyklistov, ktorí nedodržiavajú predpisy a maximálnu
rýchlosť na vozovke. Kvôli osadeniu spomaľovačov sme museli prepracovať dopravný
plán obce, ktorý ešte musí odsúhlasiť Dopravný inšpektorát v Trnave.
Problém s „motorkármi a štvorkolkármi“
nemá iba naša obec, ale aj ostatné obce či
mestá. Napriek tomu, že polícia sa snaží

POPRI CHODNÍKU
VYSADÍME ZELEŇ
Chodník na Ulici M. Korvína je už
vybudovaný a slúži
občanom, ktorí z ulíc
Družstevná, Štúrova
 Novovybudovaný chodník na Ul. M. Korvína.
a Jilemnického po
ňom pravidelne choo riešenie tohto problému, rýchle jazdenie
dievajú do kostola. Oprava chodníka, ktorý už
na motorkách sa stáva asi najväčším hitom
bol v nevyhovujúcom stave a na niektorých
dnešnej mládeže. Verím, že spomaľovače
miestach sa začal zosúvať, bola nevyhnutná.
prispejú k zvýšeniu bezpečnosti na miestnych
Keďže sme občanom chceli vyjsť čo najviac
komunikáciách.
v ústrety, chodník sme dali vybudovať v rovine
Text a foto: Mgr. GILBERT LIŠKA,
s ostatnými komunikáciami. Dnes je dostatočstarosta obce
ne široký, bezpečný a v noci osvetlený. S bu-

Vatru zvrchovanosti zapálili aj hostia
Od roku 1992 si každoročne 17. júl pripomíname ako pamätný pre našu Slovenskú
republiku. V tento deň bola prijatá Deklarácia o zvrchovanosti Slovenska. V roku
1992 po júnových voľbách sa najmocnejšie politické strany v Čechách a na Slovensku pri rokovaniach dohodli na riešení
štátoprávnych záležitostí vtedajšej federatívnej republiky. Prijatie deklarácie bolo
v tom čase označené ako významný zlom
v histórii Slovenska, na ktorý sa čakalo
viac ako 1000 rokov.
Pri tejto príležitosti sa konajú oslavy po celom
Slovensku a pravidelne sa stretávame pri Vatre
zvrchovanosti. Takisto sme sa stretli v nedeľu
podvečer 13. júla 2008 na štadióne u nás vo
Veľkých Kostoľanoch. Po privítaní a prejave
starostu Mgr. Gilberta Lišku, sa nám prihovoril aj predseda Trnavského samosprávneho
kraja Ing. Tibor Mikuš a po ňom nás oslovil aj

zástupca predsedu TTSK a zároveň primátor
mesta Holíč Zdenko Čambal. Ako zvyčajne sa
o organizáciu postarali pracovníci obecného
úradu, ktorí okrem iného dopriali deťom aj
pravú opekačku. Podával sa fantastický guláš,
ktorý sme mali možnosť zapiť nealkoholickými
nápojmi, či správne vychladeným pivom alebo
chutným vínom. Nechýbala ľudová hudba Rovina a ani atrakcie pre deti, pre ktoré bola veľká šmykľavka vynikajúcim magnetom zábavy.
Vatru zvrchovanosti zapálil starosta obce Mgr.
Gilbert Liška spolu s predsedom Trnavského
samosprávneho kraja Ing. Tiborom Mikušom
a jeho zástupcom Zdenkom Čambalom.
Na záver by sme chceli poďakovať dychovej hudbe Rovina, Poľovníckemu združeniu,
pracovníkom Katelstavu a ostatným dobrovoľníkom za pomoc pri organizovaní akcie a za
vytvorenie dobrej nálady.
JARMILA HODÁLOVÁ

3

KOSTOLIANSKE POHĽADY

Za nezodpovednosť jednotlivcov
zaplatíme všetci
Občania a obecná kanalizácia sú dva
pojmy, ktoré navzájom veľmi úzko súvisia, avšak často sa stávajú aj protivníkmi.
Resp. nedisciplinovaný občan je kameňom
úrazu.
Kanalizácia v našej obci sa buduje už
takmer desať rokov, obec na ňu vynaložila
niekoľko desiatok miliónov korún. Niektorí
občania nám však neustále spôsobujú veľké
škody tým, že do kanalizácie púšťajú odpad,
ktorý tam nepatrí. Prejavilo sa to v tomto roku,
kedy sme spustili gravitačnú časť kanalizácie
z Trnavskej cesty. Do čistiarne odpadových
vôd, ktorá sa nachádza za našou obcou,
dotiekli splašky, ktoré narušili, alebo doslova
zničili biologické čistenie. To malo za následok
zlé výsledky rozborov vypúšťanej vody. Obsahovala veľké množstvo nežiadúcich látok
a namerané hodnoty vysoko prekračovali povolené limity. Tento problém ešte stále nebol
odstránený, napriek tomu to stálo našu obec
už viac ako stotisíc korún. A zaplatia ich všetci
občania, nielen tí, ktorí túto škodu spôsobili.
Po zvážení celej situácie a na základe
rozboru nameraných hodnôt v akreditovanom

laboratóriu sme prišli k záveru, že do kanalizácie bola vypustená močovina hospodárskych zvierat. Tento odpad je neprípustné
vypúšťať do kanalizácie! Z tohto dôvodu vykonala oprávnená osoba prevádzkovateľa obecnej kanalizácie kontrolu na Trnavskej ceste,
aby zistila pôvodcu odpadu. Zistiť pôvodcu
však nie je jednoduché, pretože kanalizačné potrubie, ktorým sú občania napojení na
hlavné potrubie, je v zemi a jeho identiﬁkácia
je značne sťažená. Napriek tomu, sa budú aj
v budúcnosti vykonávať priebežné kontroly
zamerané na vypúšťanie splaškov do obecnej kanalizácie. V prípade, že prevádzkovateľ
zistí vinníka, bude mu uložená pokuta a bude
musieť znášať všetky náklady na opravu.
Žiadame občanov, aby do kanalizácie nepúšťali chemické látky, oleje, močovinu, farby,
laky, tuky a iné nežiaduce látky. Do kanalizácie je zakázané vypúšťať aj dažďovú vodu zo
striech a spevnených plôch.
Občania by sa mali riadiť podľa pokynov
uvedených v letákoch, ktoré dostali počas
letných mesiacov.
GILBERT LIŠKA

KRONIKA OBCE
Rozlúčili sme sa
Veronika Strečanská – 81 rokov
Anna Beluská – 67 rokov
Marek Valko – 36 rokov
Štefan Chovanec – 69 rokov
Jozefína Janíčková – 86 rokov
Ján Schlosser – 69 rokov
Júlia Dončevová – 79 rokov
Ľudmila Lužáková – 75 rokov
Štefánia Chorvatovičová – 81 rokov
Dominik Ďuračka – 82 rokov
Oľga Zámečníková – 70 rokov
Viera Oravcová – 42 rokov
Patrik Porubský – 88 rokov
SPOMÍNAME.

OZNAM
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.
- ocú -

POĎAKOVANIE
Mamička, odišla si za
svojou životnou láskou
strašne skoro... Nepripravila si nás na svoj bolestný odchod. Ďakujeme,
mama, za všetko! Aj vám
- všetkým priateľom, susedom, DH Rovina, ktorí ste
odprevadili na poslednej
ceste našu drahú

ĽUDMILU LUŽÁKOVÚ,
ktorá nás opustila dňa 19.8.2008.
Vďaka za kvetinové dary, úprimné slová
sústrasti a všetko, čím ste pomohli v ťažkej
chvíli.
Smútiace deti s rodinami

 Nové dažďové kanály na Trnavskej ceste.

POĎAKOVANIE
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa prišli dňa
23. júna rozlúčiť s našou
drahou mamou, babkou

ANNOU
BELUSKOU.
Poďakovanie za dôstojnú rozlúčku pri pohrebnom obrade patrí aj
p. kaplánovi Katrincovi a diakonovi Petrovi Gulovi. Ďakujeme aj dychovej hudbe
a všetkým tým, ktorí nám pomáhali pri
zachraňovaní jej života. Zároveň ďakujeme
za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Smútiaca rodina

POĎAKOVANIE
Z celého srdca ďakujeme všetkým priateľom,
známym, najmä susedom
Jožkovi a Ľubke Orihelovcom, ktorí nám pomohli
zmierniť bolesť v srdci nad
zomrelým manželom, otcom a dedkom

ŠTEFANOM CHOVANCOM.
Úprimné Pán Boh zaplať diakonovi Petrovi Gulovi, ktorý vykonal pohrebný obrad.
Ešte raz všetkým ďakujeme.
Manželka Marta, dcéry Alena, Milka
a vnuci Paľko, Mirko, Mirka, Ľuboš,
Veronika a Kristián.
Odpočívaj v pokoji!

POĎAKOVANIE
Ďakujeme všetkým príbuzným, susedom, priateľom, známym, obyvateľom Veľkých Kostolian,
kolegom DC Tesco Beckov, kolegom z montáže
PSA a dôstojnému pánovi
Marcelovi Kubincovi, ktorí
sa prišli rozlúčiť s naším
drahým zosnulým synom

MAREKOM VALKOM.
Navždy nás opustil dňa 29. júna 2008 vo
veku 36 rokov.
Zároveň ďakujeme za prejavenú sústrasť
a kvetinové dary.
Smútiaca rodina
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OZNAMY 0BECNÉHO ÚRADU
 Obecný úrad vo Veľkých Kostoľanoch upozorňuje občanov, aby v prípade porúch volali:
Elektrický prúd: nonstop 0850 111 555
Pitná voda: 033/7910 286, 033/
7910 287, 033/7910 288
Plyn: 0905 401 064,
Poruchy: 0850 111 727
Zákaznícka linka: 0850 111 363
Poruchy na káblovej televízii: 033/
7782 498
 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 názvov nasledovných ulíc:
Ulica pri cintoríne, kde býva rodina
Cibulková sa premenovala na Ulicu M.
Korvína. 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 za humnami, kde bývajú rodiny
Lesayová a Žabčíková sa nazýva Záhumenská.
Zároveň oznamujeme občanom, ktorí
bývajú na týchto uliciach, aby si urobili
zmeny vo svojich osobných dokladoch
(zmenu trvalého pobytu) na obecnom
úrade.

KOSTOLIANSKE POHĽADY

Separovaný zber odpadu po novom
Vo Veľkých Kostoľanoch sa snažíme
o skvalitňovanie všetkých služieb pre našich občanov. Touto službou je nepochybne aj zjednodušenie separovaného zberu
druhotných surovín.
V spolupráci so spoločnosťou A. S. A. Trnava sme zabezpečili do každého rodinného
domu plastovú 240 l nádobu, do ktorej občania môžu vhadzovať tetra-packy, pet-fľaše, fólie, plechovky z nápojov, a papier. Pred
bytové domy sme umiestnili kovové 1100 l
nádoby na separovaný zber. Každá domácnosť dostala leták, ktorý informuje o spôsobe
zberu a harmonograme vývozu na rok 2008.
Prosíme preto občanov, aby sa riadili týmito
pokynmi a do nádob vhadzovali len odpad na
to určený.

Po celej obci sme rozmiestnili aj kovové
nádoby na sklo, ktoré sa budú vyprázdňovať
raz za štvrť roka. V prípade, že v niektorej
časti obce, alebo pri bytovom dome nebude
postačovať nádoba na sklo, alebo separovaný
odpad, nahláste požiadavku na obecný úrad.
Nedávno sme v obci realizovali aj zber
veľkoobjemového odpadu. Kovové kontajnery
boli rozmiestnené po jednotlivých častiach
obce tak, aby boli k dispozícii všetkým občanom. Rovnaký zber sa uskutoční aj v budúcom roku v jarných mesiacoch. V jeseni
pripravujeme zber dreveného biologického
odpadu zo záhrad, ako napr. konáre, odrezky
zo stromov a podobne. O zbere budú občania
včas informovaní.
Starosta obce

Bezohľadnosť vodičov
S bezohľadnými vodičmi sa stretávame pomerne často. Príkladom toho je aj vodič vozidla na fotograﬁi, ktorý napriek niekoľkým upozorneniam OcÚ naďalej parkuje pravidelne
na chodníku pred bytovým domom. Neberie
pritom ohľad na svojich spoluobčanov a deti,
ktoré po tom chodníku chodievajú do škôlky

a školy. Vedeli by sme to pochopiť v prípade,
že nie je dostatok parkovacích miest, ale v súčasnosti je ich naozaj dosť. Chodníky sú pre
chodcov a nie pre motorové vozidlá. Dúfam,
že po tejto výzve cez naše noviny, bude chodník slúžiť na ten účel, pre ktorý bol zriadený.
Starosta obce

 Obecný úrad upozorňuje občanov, ktorí doposiaľ nemajú zaplatenú daň za psa,
daň z nehnuteľností a poplatok za vývoz
komunálneho odpadu, aby tieto čo najskôr
uhradili buď na účet obce v Slovenskej
sporiteľni vo Veľkých Kostoľanoch, alebo
priamo do pokladne obecného úradu u p.
Gulovej.
 Súhlas na výrub drevín vydáva obec v súlade s § 47 a 48 zákona
o ochrane prírody, a to formou rozhodnutia a na jeho vydanie sa vzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok). Konanie týkajúce
sa výrubu dreviny sa začína na základe
písomnej žiadosti o vydanie súhlasu
na výrub dreviny, ktorú si vyzdvihnite
na obecnom úrade. Obdobie vegetačného pokoja je určené od 1. októbra
do 31. marca.
Pri podaní žiadosti o vydanie súhlasu
na výrub dreviny sa platí správny poplatok vo výške:
1. fyzická osoba 200 Sk,
2. právnická osoba alebo fyzická
osoba oprávnená na podnikanie, ktorej
predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou, 2000 Sk.
 Obecný úrad vo Veľkých Kostoľanoch
oznamuje občanom, ktorým uplynula doba
prenájmu hrobového miesta na miestnom
cintoríne, že poplatok za prenájom môžu
zaplatiť u p. Krajčovičovej na obecnom
úrade.

 Chodník, alebo parkovisko?

Foto: -gl-

Psy nepatria do ulíc
Počas roka sa často stretávame s problémom, ktorým sú psy pobehujúce po
uliciach. Každý občan, ktorý vlastní psa,
je podľa zákona povinný zabezpečiť, aby
sa jeho pes nedostal na verejné priestranstvo. Akým spôsobom, to záleží od občana
samotného. Je však neprípustné, aby sa
psy prechádzali po našich komunikáciách
a pobehovali za cyklistami, vchádzali do
jazdnej dráhy vozidiel, či skákali na okoloidúcich občanov.
Len nedávno sta stalo, že pes ušiel svojmu
majiteľovi a prechádzal sa v strede obce. Nakoniec prišiel až na detské ihrisko, kde sa hrali
deti. Stačí malá chvíľa a nešťastie je na svete.
Hlavne malé deti nevedia, ako sa správať

v prítomnosti psov. Zväčša začnú plakať a kričať, prípadne nejakou palicou psa odháňať,
čo môže psa priviesť do útočnej polohy.
Žiadame preto všetkých majiteľov psov,
aby svojich štvornohých miláčikov bezpečne
uzatvorili vo svojich dvoroch, mimo obecných
priestranstiev. V prípade, že zistíme, že takýto
pes sa pohybuje po ulici, budeme to riešiť
pokutou podľa zákona. A to je jeden z lepších
prípadov postihovania majiteľov psov. Ten
horší je, ak pes niekomu spôsobí ťažké alebo
smrteľné zranenie. V tom prípade sa majiteľ
bude zodpovedať pred súdom.
Majitelia psov, buďte preto ohľaduplní voči
ostatným občanom a nedovoľte, aby sa vaše
psy túlali po uliciach.
Starosta obce
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Škôlka – prvý krok do života...
Letné prázdniny ubehli a pripravené
priestory materskej školy netrpezlivo čakali na svojich prvých žiačikov. V tomto školskom roku máme zaradených 102
detí vo veku od troch do sedem rokov.
K 1.9.2008 nastúpilo 98 detí, ostatné deti
budeme zaraďovať do materskej školy po
dovŕšení tretieho roku veku dieťaťa.
Z tohto počtu dve deti majú odloženú povinnú školskú dochádzku. Im sa budú učiteľky
individuálne venovať špeciálne pripraveným
Rozvíjajúcim programom výchovy a vzdelávania. Deti sú zaradené do štyroch tried
materskej školy podľa veku. Na základe tohto
zloženia máme dve triedy mladšej vekovej
skupiny a dve rovnocenné staršie vekové
skupiny, kde sa predškoláci pripravujú na
vstup do 1. ročníka základnej školy.
Materská škola má veľký význam pri socializácii dieťaťa a neodškriepiteľný význam pri začleňovaní dieťaťa do spoločnosti. Nie je to iba
inštitúcia na odkladanie a stráženie detí. Treba
prihliadať na význam zložitej výchovno-vzdelávacej činnosti, ktorá kladie dôraz na režim dňa
a pravidelnosť, ktorú dieťa potrebuje na to,
aby si neskôr dokázalo svedomite plniť svoje
školské a pracovné povinnosti. Samozrejme,
úloha rodiny je veľká a dôležitá. Ale v určitom
veku je už pre dieťa potrebné iné sociálne
prostredie, ako to mikroprostredie, v ktorom

vyrastalo a vyvíjalo sa v prvých rokoch života.
Dieťa musí prijať novú, inú sociálnu rolu. Rodič
má zas možnosť porovnávať, konfrontovať. Vidí zrazu svoje dieťa v spoločnosti iných, jemu
rovných detí, ktoré mu vytvárajú akúsi zdravú
konkurenciu. Dieťa začína vnímať aj iné názory
a vzory správania. Vstupuje do života, a tento
vstup je spájaný práve s materskou školou.
Ovplyvňuje ho, formuje, pripravuje na všetko
to, čo príde potom.
Aj slová spisovateľa Roberta Fulghuma
vôbec nie sú prehnané keď hovorí: „Všetko,
čo naozaj potrebujem vedieť o tom ako žiť, čo
robiť a akým byť, som sa naučil v materskej
škole. Múdrosť nebola na vrchole hory zvanej
vysoká škola, ale na pieskovisku materskej
školy, kde som sa naučil: So všetkým sa
podeľ. Hraj fér. Nebi ľudí. Vráť veci tam, kde
si ich našiel. Upratuj po sebe. Neber si nič, čo
ti nepatrí. Ak niekomu ublížiš, povedz, prepáč.
Umývaj si ruky pred jedlom. Splachuj. Teplé
koláče a studené mlieko ti urobí dobre. Ži
vyrovnaný život – trochu sa uč a premýšľaj,
trochu kresli a maľuj, trochu spievaj a tancuj,
hraj sa a pracuj. Každý deň popoludní si
zdriemni. Keď vyrazíš do sveta, dávaj si pozor
na dopravu, chyť niekoho za ruku a drž ho
vždy s ostatnými pohromade...“
MÁRIA BAŽÁNYOVÁ
riaditeľka MŠ

Výstava jesenných farieb a chutí
V Krakovanoch sa opäť na pár dní premenil vonkajší areál kultúrneho domu na
bohatú záhradu s množstvom krás a záhad, ktoré dokáže len ona ukrývať a ponúkať. Cez víkend 19. až 22. septembra ožila
Holeška a návštevníkom 5. ročníka veľkej
jesennej výstavy pripravila ovocie, zeleninu a kvety všetkých možných druhov,
odrôd a farieb.
Plné stoly pestovateľov z Veľkých Kostolian, Nižnej, Veselého, Rakovíc, Boroviec,
Trebatíc, Kočína-Lančára, Šterús či domácich
Krakovian sa prehýbali pod krásou zrelých
a od slniečka zafarbených jabĺk, hrušiek, neskorých broskýň či malín. Nemenšiu pozornosť vzbudzovali i všakovaké druhy zeleniny,
od domácich zemiakov, burgýň, plného arzenálu koreňovej zeleniny, papriky i paradajok,
po exotické topinambury, baklažány, cherry či
americké rajčiaky.
V provizórnych komorách trónili na regá-

loch ovocné kompóty, zeleninové zaváraniny,
či džemy a marmelády neuveriteľných kombinácií, farieb i chutí. K prehliadke záhradných
exponátov sa pridali i miestni poľovníci a škôlkari a školáci nielen domáci, ale aj z okolitých
obcí okolo Holešky. Nad celou expozíciou
dohliadali starostlivo tekvice – malé ozdobné, maľované, vyrezávané i tie obrovitánske,
niektoré dokonca zamaskované za robotníkov
pracujúcich v záhrade, či už oslavujúcich bohatú úrodu.
Aj keď počasie nebolo zrovna najteplejšie,
hrejivú atmosféru návštevníci mohli prežiť pri
burčiaku, pohári vínka a domácich špecialitách ako bobále, opatance, či mnohé druhy
kaší. Nechýbal ani tradičný guláš a hlavne
nefalšovaná dychová hudba, pri ktorej sa
dobre plánovali ďalšie spoločné akcie Mikroregiónu nad Holeškou.
M. HAVRLENTOVÁ
výbor MsSČK Krakovany

 Výstava prác žiakov z Veľkých Kostolian v Krakovanoch.

Schránka na odkazy
V priebehu októbra bude nainštalovaná pri vstupe do obecného úradu schránka pre občanov, ktorí chcú zanechať pre
pracovníkov OcÚ odkaz, oznam, prípadne nejakú inú listovú zásielku. Schránku
budeme vyberať denne a bude zriadená
z dôvodu zanechania informácie alebo
listovej korešpondencie v prípade, že
pracovníčky OcÚ budú na školení, prípadne občan nebude môcť prísť v čase
stránkových dní.
Žiadame občanov, aby do schránky
nevhadzovali listy s urážlivými a vulgárnymi textami. Zriadením tejto služby
by sme chceli vyjsť v ústrety našim
občanom.
Obecný úrad

INZERCIA
 Predám zrekonštruovaný 2-izbový rodinný dom vo Veľkých Kostoľanoch, ihneď
obývateľný. Cena: 1 700 000 Sk, prípadne
dohodou. Tel. 0907 041 935.
 Predám kuchynskú rohovú lavicu koženkovú. Informácie na OcÚ.
 Predám automatickú práčku zn. Whirlpool, plnenie zhora, a mraziaci box 380 l.
Dohoda istá. Tel.: 033/7781 286.
 Hĺbkové čistenie pleti s prírodnou
luxusnou kozmetikou NOURI FUSION +
poradenstvo za 199 Sk. Aj u vás doma!
Kontakt: 0918 391 841.
 Celoročný predaj včelieho medu.
Adresa: František Mihalička, Družstevná
772/62.

OKIENKO PRE ŽENY

Kakaový zákusok
Potrebujeme: 5 celých vajec, trištvrte
šálky kryštálového cukru (šálka veľká
asi 2,5 dl), 1 šálku polohrubej múky, 1
šálku Granka, 1 polievkovú zarovnanú
lyžica kakaa, 1 prášok do pečiva, 1 šálku
oleja.
Postup: Všetko spolu vyšľaháme a vylejeme na vymastený a múkou vysypaný
plech. Ešte teplý upečený korpus polejeme
1 šálkou nesladenej instantnej kávy.
Vychladnutý korpus natrieme džemom
a na džem natrieme čokoládovú polevu:
Jednu šľahačkovú smotanu so 150 g čokolády na varenie za stáleho miešania
privedieme do varu, potom stíšime oheň
a miešame dovtedy, kým sa čokoláda so
šľahačkou pekne spojí.
- GH -

 Obecný úrad vo Veľkých Kostoľanoch oznamuje občanom, ktorí majú
záujem o knihu Fotoobjektívom Petra
Kolaroviča, že si ju môžu zakúpiť na
obecnom úrade v cene 75 Sk. Zakúpiť si
môžete aj ﬁlm o Veľkých Kostoľanoch,
a to buď vo forme VHS pásky, alebo na
DVD nosiči v cene 100 Sk.
- ocú -
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Prišiel k nám nový kaplán
Od 1. júla prišiel do našej farnosti novokňaz Vladimír Ondáš. Pochádza z Richnavy, kde sa narodil 3.2.1976. Za kňaza bol
vysvätený 15. júna 2008 v Trnave. Aby sme
ho čitateľom predstavili, požiadali sme ho
o krátky rozhovor.
 Pán kaplán, povedzte nám niečo
o sebe.
- Pochádzam z východného Slovenska
z dediny Richnava, ktorá patrí do kluknavskej farnosti a je súčasťou spišskej diecézy.
Mám veľmi dobrých rodičov a dvoch mladších súrodencov. Vyštudoval som Fakultu
humanitných a prírodných vied Prešovskej
univerzity s aprobáciou dejepis - geograﬁa, čo
som si vyskúšal aj v praxi - v školskom roku
1999/2000 som učil na Základnej škole sv.
Cyrila a Metoda v Humennom. Už na vysokej
škole v Prešove som však cítil volanie ku
kňazstvu. Chodil som od mala do kostola, ale
neplánoval som stať sa kňazom. Až keď som
mal 22 rokov, po dlhšom období vnútorných
bojov a skúmaní, čo vlastne chcem v živote,
som urobil krok na cestu ku kňazstvu. Rodičia neboli veľmi nadšení, teraz to už berú
pozitívne.
 Z východu až k nám na západné Slovensko?

Pánovi kaplánovi Vladimírovi Ondášovi prajeme na prvom kaplánskom
pôsobisku veľa vytrvalosti a horlivosti
v kňazskej službe. Nech ho sprevádza
svojím požehnaním Všemohúci Pán
a nech mu na príhovor Panny Márie
udelí potrebné milosti a dary Ducha Svätého v jeho neľahkej, ale krásnej službe
Bohu i ľuďom.

- Nie som jediný, kto sa na cestu
ku kňazstvu vydá až neskôr a rôznymi okľukami. Náš život nie je
priamočiara cesta, ale sú na ňom
rôzne zákruty. Po roku, keď som
skúsil učiteľskú profesiu, som
odišiel do Čiech, kde som študoval
katolícku teológiu v Prahe. Bola to
veľmi zaujímavá skúsenosť a som
vďačný za tých 5 rokov, ktoré som
tam bol. Mal som veľkú dilemu, či
zostať v Čechách, alebo sa vrátiť na
Slovensko. Nakoniec som požiadal
otca arcibiskupa Jána Sokola o prijatie do diecézy. V polovičke februára 2006 som nastúpil z jeho súhlasom do bratislavského seminára.
V júni 2007 som bol vysvätený na
diakona a bol som zamestnaný na
Arcibiskupskom úrade v Trnave. Po
kňazskej vysviacke som vedel, že
nezostanem v Trnave. Veľmi som
sa potešil, keď som bol určený za
kaplána do Veľkých Kostolian.
 S akými plánmi prichádzate
do našej farnosti?
- Prišiel som do farnosti, ktorá je
aktívna, kde je mnoho vecí veľmi
dobre rozbehnutých. Okrem vysluhovania sviatostí a iných kňazských
povinností by som rád pomohol pri
rôznych aktivitách mládeže. To, čo
je dobré, je treba ďalej rozvíjať. Ak
sa podarí niekoho povzbudiť, alebo niekomu pomôcť, alebo priniesť
niečo obohacujúce, vďaka Bohu.
Kostol je pre všetkých - starších
i mladších, každý tam môže nájsť
posilu. Viera v Boha je aj pre človeka 21. storočia.
- red -

Oslava Panny Márie v Hájičku

 Na fotografii z púte do Hájička vľavo kaplán Vladimír Ondáš a Vladimír Strečanský.

 Vladimír Ondáš bol za kňaza vysvätený arcibiskupom Jánom Sokolom v Trnave. Na fotografii po
vysviacke.

V nedeľu 7. septembra sme sa prebudili
do krásneho sviatočného dňa, ktorý pre nás
nebol len ďalším všedným dňom. Slávili sme
Sviatok Narodenia Panny Márie našou púťou
do Hájička. Táto tradícia, a verím, že nielen
iba tradícia, žije v našej farnosti približne 200
rokov.
Púť je vyjadrením vďaky farníkov za záchranu pred morom našich predkov i nás, za Máriinu pomoc, ochranu a jej ustavičné príhovory
u svojho syna. Našu spoločnú púť sme začali
o 8.30 hodine od farského kostola. Cestou sme
spievali piesne na oslavu Nebeskej Matky za
sprievodu našej dychovky Rovina. Neskôr sme
čas posvätili modlitbou svätého ruženca s našimi duchovnými - pánom kaplánom a pánom diakonom. Tých, ktorí sa naozaj nemohli zúčastniť
na slávnostnom sprievode, dopravili do Hájička
autobusy, alebo ich blízki. Slávnosť v Hájičku
sme začali loretánskymi litániami. Svätú omšu
celebroval farár Marcel Kubinec a kaplán Vladimír Ondáš. Po jej skončení nasledovalo agapé,
záver slávnosti, kde sme si mohli pochutiť na
dobrotách, zahasiť smäd a prehodiť pár slov
so svojimi známymi. Ďakujeme našej Nebeskej
Matke za požehnaný deň, ktorý nám bol daný.
Taktiež ďakujeme našim duchovným za dôstojné odslúženie svätej omše a všetkým, ktorí sa
zapojili do príprav a slávenia liturgie akýmkoľvek
spôsobom.
-r-

7

KOSTOLIANSKE POHĽADY

Obec prispela Noemi materiálne i finančne
Ešte pred vznikom neziskovej organizácie
obec prisľúbila, že určitým spôsobom prispeje k rekonštrukčným prácam na budove budúceho domu opatrovateľskej služby. Obec
poskytla mechanizmy na vývoz stavebnej
sute a jej uloženie na skládku odpadu v požadovanom rozsahu a taktiež ﬁnančný dar,
ktorý nezisková organizácia použije na obnovu budovy.
Som rád, že spolupráca medzi obcou,
farským úradom a neziskovom organizáciou
Noemi funguje na vynikajúcej úrovni a pokiaľ
bude jasný zámer a pre občanov prospešný
cieľ celej akcie, ﬁnančne prispeje obec aj
v budúcnosti. Prajem Noemi skoré ukončenie celej rekonštrukcie a verím, že naši
občania, ktorí to najviac potrebujú, nájdu
v nových priestoroch pokoj na prežitie jesene
svojho života.
Text a foto:
Mgr. GILBERT LIŠKA, starosta obce
 Práce na prestavbe interiéru starej fary
na dom opatrovateľskej služby.
V minulom čísle KP Vás d. p. Mgr. Marcel
Kubinec informoval o vzniku neziskovej
organizácie Noemi. Organizácia si položila
za cieľ zrealizovať v obci dom opatrovateľskej služby, ktorý by mal vzniknúť v rekonštruovanej budove bývalého farského
úradu. Myšlienka je to výborná, a preto
ako starosta obce som ju uvítal.
V našej obci je veľa občanov, ktorí potrebujú a budú potrebovať pomoc iných. Žijú
tu ľudia, ktorí nemajú príbuzných, a tak sa
nemá o nich kto postarať. Celý projekt však
vyžaduje veľké ﬁnančné investície, pretože
rekonštrukcia budovy bude mať rozsiahly
charakter.
Nezisková organizácia preto požiadala
podnikateľské subjekty v obci a tiež obecný
úrad o sponzorské príspevky, ktoré by mali
pomôcť pri riešení ﬁnancovania celej stavby.

 Prístavba vonkajšej časti bývalej fary.

Roľnícka nedeľa v Novej Bani
Krásne slnečné počasie v poslednú septembrovú nedeľu lákalo do prírody, na
výlety - za oddychom. Aj farníci z Veľkých
Kostolian a z Pečeniad spolu s pánom farárom a pánom kaplánom putovali do mesta Nová Baňa.
Farský kostol Narodenia Panny Márie v Novej Bani je miestom, kde novobanskí roľníci
každoročne konajú deň vďakyvzdania pánu
Bohu za požehnanie úrody, tzv. Roľnícku
nedeľu. Viac ako päťdesiat rokov sa na dva
týždne kostol naplní vôňou ovocia a všetky
bočné oltáre sa premenia na galériu obrazov, ktoré sú vytvorené z plodov každoročnej
úrody. Nádherné obrazy, vytvorené z jabĺk,
hrušiek, orechov, fazule, maku, obilia, ryže,
múky, sliviek, hrachu, šípok a iných plodov, sú
naozaj umeleckými dielami, k vytvoreniu ktorých treba talent, obetavosť a hlavne lásku.
Pretože Nová Baňa bola prevažne roľnícka,
aj sv. omša tejto nedele si zachovala takýto
ráz. Ženy a muži oblečení v krojoch nastúpia
do sprievodu. K oltáru prichádzajú v tomto
poradí: na čele sa nesie vyzdobený kríž, za
ním idú miništranti, krojovaní roľníci na čele
s roľníckou zástavou a na konci ide kňaz
s asistenciou. Samotný obrad požehnania

úrody sa koná na začiatku sv. omše.
Výzdoba kostola trvá dva týždne. Po ukončení sa všetko ovocie a zelenina pozberá
a rozdelí. Časť ide do detského domova,

časť do ústavu pre telesne postihnuté deti do
Hrabín, časť do domova dôchodcov a časť do
kňazského seminára.
- GH -
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Kostolianska kapustnica najlepšia!
V sobotu 27. septembra 2008 sa v Trebaticiach uskutočnil už druhý ročník Kapustových hodov. Organizátorom podujatia
bola Obec Trebatice spolu s MO Jednoty
dôchodcov na Slovensku Trebatice a Mikroregiónom nad Holeškou.
Trebatičanov prezývajú aj Kapustári, pretože majú v svojich tradíciách predovšetkým
kapustu a jej výrobky. Celé podujatie sa nieslo
v duchu obecných tradícií, kde nechýbala ani
pôvodná trebatická svadba v krojoch a miestnom nárečí. Ľudovou veselicou sprevádzala
dychová hudba Vavrinecká trojka. Jedným
z najväčších lákadiel podujatia boli rôzne dob-

roty a kapustové špeciality, ktoré si hostia
mohli zakúpiť v stánkoch s občerstvením.
Najväčšou atrakciou však bolo varenie kapustnice v tradičnom kotle. Do tejto súťaže
o najlepšiu kapustnicu sa prihlásila aj naša
obec, ktorú reprezentovali Mária Križanová
a Jozefína Hechtová. Okrem nich pripravovali
kapustnicu aj kuchári z obcí Nižná, Krakovany, Rakovice, Dolný Lopašov, Veselé a,
samozrejme, nemohla chýbať domáca obec
Trebatice. Kuchári z každej obce varili podľa
vlastného receptu a chuti, a tak každá kapustnica bola iná. Ako najlepšiu a najchutnejšiu ohodnotila nezávislá komisia práve našu
- kostoliansku kapustnicu!
A bola naozaj vynikajúca,
pikantná a lahodná zároveň. Veď sa pri našom kotle
zastavovali takmer všetci
okoloidúci a každý z nej
chcel ochutnať. Netrvalo
dlho a pôvodne plný kotol
kapustnice bol prázdny...
Touto cestou by som
chcel zablahoželať našim
kuchárkam Márii Križanovej a Jozefíne Hechtovej
k získaniu prvého miesta vo
varení kapustnice v tejto súťaži a poďakovať im za výbornú reprezentáciu našej
obce v celom mikroregióne.
 Jozefína Hechtová a Mária Križanová počas varenia kaText a foto
pustnice v Trebaticiach, alebo ako sme porazili Kapustárov.
GILBERT LIŠKA

FUTBAL V OBCI
Začal sa ročník 2008/2009

Muži i dorast v 5. lige – západ
A – mužstvo - 5. liga, západ
1. kolo: V. Kostoľany - Smolenice 5:0 (3:0)
Nováčika súťaže sme do vážnejšej šance
nepustili, a tak skóre mohlo byť i vyššie. Naše
góly dávali Kadlíček, Guniš, Urban, Gajarský,
Štrbo.
2. kolo: Kúty - V. Kostoľany 0:1 (0:0)
Chlapi hrali veľmi disciplinovane a v zápase, v ktorom sme boli aktívnejší, sme zaslúžene vyhrali gólom Petra Kubiša.
3. kolo: V. Kostoľany - Radošina 1:0 (1:0)
Ďalšia výhra doma s húževnatým súperom,
keď jediný gól dal Tomáš Gula.
4. kolo: V. Kostoľany - Trebatice 1:0 (1:0)
Tretie víťazstvo v rade o gól, tentoraz sa
v derby zápase presadil Lukáš Kadliček.
V závere Miro Urban zahodil pokutový kop
5. kolo: Dvorníky - V. Kostoľany 2:1 (2:0)
Prvá strata bodov po slabom výkone. V prvom polčase sem nestihli zrovnať skóre. Náš
jediný gól dával Lukáš Kadlíček.
6. kolo: V. Kostoľany – Gbely 1:0 (1:0)
Líder súťaže - Gbely - k nám prišiel ako
vedúce mužstvo tabuľky so skóre 24:7 a 15
bodmi a bez prehry, no po dobrom výkone
sme gólom Zdena Guniša už štvrtýkrát vyhrali
tesne 1:0.
7. kolo: Krakovany - V. Kostoľany 1:1 (0:1)

V derby zápase sme boli lepší a v 15. min
sme išli do vedenia gólom Lukáša Kadlíčka,
no v nadstavenom čase sme sa pripravili
o víťazstvo.
8. kolo: V. Kostoľany – Jacovce 4:0 (2:0)
Domáci boli jednoznačne lepší a góly dával
Kadlíček 3 a Tomáš Gula. Doma sme tak doteraz neinkasovali.
9. kolo: Hlohovec – V. Kostoľany 0:0
V zápase boli V. Kostoľany lepšie, no svoje
šance nevyužili.
Dorast - 5. liga, západ
1. kolo: V. Kostoľany - D. Krupá 2:2 (1:1),
góly: Peter Marko. Reno Kadlíček
2. kolo: Hlboké - V. Kostoľany 2:2 (1:1),
góly: Ľuboš Kusý, Reno Kadlíček
3. kolo: V. Kostoľany - Preseľany 5:0 (2:0),
góly: Gažík 3. Kusý, Lulovič
4. kolo: V. Kostoľany - Trebatice 2:0 (0:0),
góly: Peter Gažík, Ľuboš Kusý
5. kolo: Bojná – V. Kostoľany 1:1 (1:1), gól
Gažík
6. kolo: V. Kostoľany - Gbely 4:3 (2:2),
góly: Kusý, Martin Porubský, Reno Kadlíček,
Gažík
7. kolo: Chtelnica – V. Kostoľany 1:0 (0:0)
8. kolo: V. Kostoľany – Jacovce 2:1 (1:0),

Úspešný rok
dychovky Rovina
Pomaly prichádza jeseň, a to značí, že
sa končí letné obdobie koncertov a iných
hudobných produkcií v parkoch a amﬁteátroch pod holým nebom. Rok 2008 mala naša dychová hudba Rovina pomerne
úspešný. Koncertnú sezónu sme začali
tradične v Piešťanoch, promenádnym koncertom v parku. Potom nasledovali ďalšie
mestá ako Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Trnava, Hody pri Galante, Modra,
Hlohovec, Plavecký Mikuláš, Šterusy a, samozrejme, Vatra zvrchovanosti v našej obci
Veľké Kostoľany. Spomenúť treba procesiu
Božieho Tela a procesiu do Hájička. Ešte
nás čaká vinobranie v Modre a koncert na
Fraštackom jarmoku.
Určite sa ešte pritrafí nejaká svadba,
alebo posedenie s dôchodcami a po „dušičkách“ nastane zimná príprava v skúšobni.
Po krátkej dovolenke určíme prvú skúšku,
na ktorej sa zíde asi polovica hráčov. Niektorí sa ešte nebudú môcť spamätať, niektorí
budú rozmýšľať, či sa im ešte chce hrať.
A tak to pôjde skoro až do Vianoc.
Pred Vianocami sa budeme chystať na
polnočnú, vtedy sa to konečne začne stabilizovať. Prídu aj tí, čo lajdáčili. V januári
to ešte nebude celkom naozaj, ale bude sa
blížiť fašiang a konsolidácia bude vrcholiť.
Pretože - na fašiangy býva veselo, je tam
dobrá partia, niečo sa popije a to si my muzikanti nenecháme ujsť.
A takto to ide z roka na rok. Dúfajme, že
sa nás zíde vždy toľko, aby bola naša dychovka stále schopná dobre reprezentovať
seba a našu obec Veľké Kostoľany.
To nám želám všetkým ako umelecký
vedúci a dlhoročný dirigent dychovej hudby
Rovina.
MICHAL ŠINTÁL

góly: Kusý, Kadlíček
9. kolo: Radošina – V. Kostoľany 2:7 (2:3),
góly: Lulovič 3, Gažík 2, Kusý, Marko
Žiaci v Okresných majstrovstvách Trnava
1. kolo: Modranka - V. Kostoľany 1:1 (1:0),
gól: Samo Molnár
2. kolo: V. Kostoľany - Špačince 17:0 (8:0),
góly: Andrej Mačica 4, Peter Čeliga 4, Samo
Molnár 3, Tomáš Boldiš 3, Heňo Porubský 1,
Dezider Toráč 1, Ľubo Vŕbik 1
3. kolo: V. Orvište - V. Kostoľany 1:4 (1:2),
góly: S. Molnár, A. Mačica, P. Čeliga 2
4. kolo: V. Kostoľany - D. Voda 2:0 (2:0),
góly: Peter Augustín, Samo Molnár
5. kolo: Zavar - V. Kostoľany 3:2 ( 1:0), góly:
Ľubo Vŕbik, Andrej Mačica
6. kolo: V. Kostoľany - Šúrovce 0:1 (0:1)
7. kolo: Madunice - V. Kostoľany 1:3 (0:1),
góly: Ľubo Vŕbik 2, Tomáš Boldiš
8. kolo: V. Kostoľany - D. Krupá 1:0 (1:0),
gól: Samo Molnár
9. kolo: Križovany - V. Kostoľany 6:2 (4:0),
góly: Dezider Toráč, Ľuboš Vŕbik
MILAN BOHÁČIK, prezident FO
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