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Mikuláš rozdával dobrým deťom

 Ani tento rok Mikuláš Veľké Kostoľany neobišiel. Viac sa dozviete na str. 2.
Foto: GILBERT LIŠKA

Bohom požehnané Vianoce!
Jedna arabská rozprávka hovorí: Istý
kráľ sa vracal domov a rozmýšľal, aký dar
priniesť svojmu ľudu. Na jednom mieste
raz zbadal slnečné hodiny. Povedal si, že
aj on si vezme domov takéto hodiny, lebo
také ešte doma nemajú. A naozaj, hodiny
priniesli svoj úžitok.

Ľudia sa stali usilovnejšími, pracovitejšími,
presnejšími, a tak kráľovstvo začalo prekvitať. Po čase však kráľ odišiel a ľudia začali

uvažovať, ako sa kráľovi zavďačiť. Nakoniec
sa rozhodli, že nad slnečné hodiny umiestnia
zlatú kupolu. Takto však hodiny stratili svoju
funkčnosť.
Aj my sme od Boha dostali veľký dar. Dal
nám svojho Syna ako záchrancu. Teraz slávime jeho narodenie. Bolo to dávno v Betleheme a ešte k tomu
v maštaľke, na
sene...
No aby sme sa
mu zavďačili, tiež
sme toto narodenie zakryli „novou
strechou“ – darčekmi, stromčekmi, preplnenými
bruchami, koláčmi a vianočnými
guľami, opekancami a kaprami,
salónkami a blikajúcimi svetlami... až sme
znefunkčnili Jeho
narodenie.
Odkryme tú
strechu, aby sme
mohli dovidieť na
to novonarodené
Dieťa v jasliach.
Bezstrešné
a Bohom požehnané Vianoce Vám praje
farár MARCEL KUBINEC
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Bol to rok
investičných akcií
Rok 2008 bude čoskoro
minulosťou a my všetci sa
musíme popasovať s tým,
ako ho zhodnotiť. Každý
z nás bude bilancovať ten
svoj súkromný, ako aj pracovný. Z pohľadu starostu
obce môžem charakterizovať odchádzajúci rok ako
rok uskutočnených menších či väčších investičných akcií, o ktorých
sme vás pravidelne v našich novinách informovali. Dokončili sme výstavbu kanalizácie
na Trnavskej ceste, kde zostáva už len napojiť dve prevádzky. S výstavbou kanalizácie
sa v časti tejto ulice zrekonštruovala časť
mostíkov a časť priekop na odvod dažďovej
vody. V jarných mesiacoch nebudú prívalové
dažde, či topiaci sa sneh znepríjemňovať
život občanom, ktorí bývajú v okolitých rodinných domoch. Samozrejme, sme si vedomí
aj toho, že po výstavbe kanalizácie musíme
myslieť na obnovu chodníkov a ďalších poškodených vjazdov do dvorov našich občanov. Avšak aj my máme obmedzené zdroje
a v jednom roku nie je možné uskutočniť
komplexnú obnovu. Ako veľmi pozitívnu hodnotíme výstavbu chodníka na Ul. M. Korvína, spájajúceho ulice Štúrovu a Trnavskú.
Chodník spolu s osvetlením je bezpečný pre
všetkých našich občanov, ktorí ho pravidelne
využívajú pri ceste do kostola.
(Pokračovanie na 3. strane.)

27. reprezentačný ples
Rodičovské združenie pri Základnej škole vo Veľkých Kostoľanoch vás srdečne
pozýva na 27. reprezentačný ples, ktorý sa
uskutoční 14. februára 2009 v Kultúrnom
dome vo Veľkých Kostoľanoch. Čaká vás
bohatá tombola, dobrá zábava so skupinou
CASIO a chutná večera.
Vstupenky v cene 400 Sk (13 €) si môžete zakúpiť na obecnom úrade u p. Emílie
Ondrašikovej. Tešíme sa na vašu účasť.

Novoročný ohňostroj
Obecný úrad vo Veľkých Kostoľanoch vás
srdečne pozýva na ohňostroj pri príležitosti
vzniku Slovenskej republiky a silvestrovskej
oslavy, ktorý sa uskutoční 31. decembra
o 20.00 hod. pred kultúrnym domom. Príďte
sa zabaviť a so svojimi priateľmi osláviť
príchod Nového roka.
- ocú -
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KRONIKA OBCE
Jubilanti
60 rokov
Ľudmila Kollárová
Milan Michálik
Jozef Pikna
Mária Porubská
Marian Porubský
Ľudmila Varadínová
65 rokov
Anna Drobná
Milan Mišík
Štefan Orihel
Štefan Pavlovič
Michal Porubský
70 rokov
Mária Bubáková
Oľga Janegová
Marta Jurkuľáková
Gabriela Kohútová
Rudolf Majerník
Anna Strečanská
75 rokov
Jaroslav Baláž
Anna Gulová
Božena Jakabovičová
Jolana Lesajová
Otília Michlerová
Anton Orviský
Štefánia Ševečková
Oľga Toráčová
Ignác Zemaník

Mikuláš rozdával dobrým deťom
Toľko detí, koľko sa zišlo vo štvrtok
4. decembra podvečer v kultúrnom dome, sa nevidí len tak hocikde a hocikedy.
Ale príležitosť bola neodolateľná, nakoľko
k nám zavítal sám svätý Mikuláš. A neprišiel s prázdnymi rukami. Každé dievčatko
či chlapček bez rozdielu veku si odnášali
po odrecitovaní básničky alebo odspievaní
pesničky svoj vlastný balíček s radosťou
a hrdosťou. Ale neobišli naprázdno ani
deťúrence, ktoré sú hanblivejšie, aj ich
obdaril Mikuláš balíčkom, veď nie každý
z nás je smelý a nebojácny.
Svätý Mikuláš nikdy nemyslel na seba, ale
rozdával všetko chudobným a chorým. Štedrosť tohto svätca je známa už po celom svete
a vychádza aj z legiend, napríklad o obdarovaní dcér zadlženého šľachtica, ktorý nemal
na ich veno a keď sa to Mikuláš dozvedel,
každej z nich oknom v noci vhodil do izby
mešec peňazí. Keď sa prezradilo, že to bol sv.
Mikuláš, ktorý im takto pomohol, pred chválou
odišiel do Palestíny. Po čase, keď sa vracal
domov, v meste Myra sa stal biskupom a aj
naďalej sa snažil o zmiernenie hmotnej ako aj
duchovnej biedy ľudí.

Legenda o Mikulášovi sa postupne šírila
celou Európou od Grécka, cez Rusko, Nemecko, Francúzsko, Anglicko až do Talianska, kam talianski piráti preniesli v Turecku
ukradnuté Mikulášove pozostatky. Dodnes sú
uložené v Bazilike sv. Mikuláša v meste Bari.
Záznamy o tom existujú už zo 14. storočia.
Označenie „svätý“ poukazuje na život prežitý a naplnený dobrom. Svätým sa ešte pred
naším letopočtom nazývalo to, čo prináležalo
Bohu alebo pripomínalo jeho vlastnosti – najvyššie dobro. Dotyčný človek sa usiloval konať druhým dobro, ľutoval svojich nedobrých
činov, snažil sa ich napravovať a pravidelne
odstraňoval zlo zo svojho srdca. Bol vzorom
pre všetkých v konaní dobra, vo vzťahoch
k druhému človeku. A práve sv. Mikuláš je
takýmto vzorom so svojím dobrým srdcom.
Za vytvorenie príjemnej atmosféry pri stretnutí s Mikulášom srdečne ďakujeme pánovi
učiteľovi Karolovi Šintálovi, d. p. Marcelovi Kubincovi, Michalovi Augustínovi, čertom
a anjelom a, samozrejme, pracovníkom obecného úradu.
- JH Foto: Gilbert Liška

80 rokov
Anna Kollárová
Ján Krajčovič
Emília Toráčová
Olívia Zemanová
85 rokov
Štefan Bisták
Anna Kollárová
89 rokov
Jolana Beluská

Narodili sa
Melánia Bohunčáková
Daniel Opeta
Soﬁa Mišíková
Dušan Michalkovič
Adrián Čapkovič
Adrián Lipka

Manželstvo uzavreli
Marián Štepka a Jana Dudová
Ing. Dušan Filip a Erika Jamrichová
Roman Petic a Lenka Bačová
BLAHOŽELÁME!






Rozlúčili sme sa
Saloména Gulová – 81 rokov
Anton Toráč – 66 rokov
Jozef Sabo – 65 rokov
ÚPRIMNÚ SÚSTRASŤ.

 Mikuláš priniesol balíčky pre deti vo Veľkých Kostoľanoch.

Chyťte sa za ruky, kým nebude neskoro!
Milí farníci! Vždy, keď spoznám nejaké
kresťanské spoločenstvo, moja nádej sa
opäť posilní a obnoví. A rád im poviem
nasledujúci príbeh.
Je to príbeh malého dieťaťa. Malo sa to
všetko stať niekde v Južnej Dakote. Jednu
noc sa chlapček zatúlal preč z domu. Bola
tma, daždivé počasie a blatisto, dvere boli
otvorené a on bol malé batoľa... Mohol byť
preč hodinu alebo viac, keď začal matke chýbať, odišla po neho, a on tam nebol. Zavolala
jeho meno a žiadna odpoveď, vyskúšala dole
v pivniciach, skúsila na poschodí, prehľadala
každé miesto. Dlhý čas trvalo, kým zistila,
že on v dome vôbec nie je. Vybehla na susediacu farmu, kde robotníci práve končili
svoju prácu, a ani tam nešiel. Ako naschvál,
kilometre na všetky strany sa rozprestierali
obrovské pšeničné polia. Zorganizovali pátraciu skupinu a bola tma, dážď, blato a neskoro,
až sa nakoniec museli vzdať.
A nasledujúci deň na úsvite boli opäť vonku
spolu s ďalšími pomocníkmi, a tu jeden muž
zvolal všetkých dokopy a povedal: „Toto je bláz-

novstvo. Beháme tu každý nejakým smerom
bez akéhokoľvek plánu, organizácie, či pokusu
konať spoločne. To dieťa môže byt meter alebo
dva od nás v tej vysokej pšenici a my si ho nevšimneme. Prečo sa jednoducho nepostavíme
do jedného radu, nechytíme za ruky, nepohneme sa rovno dopredu a neprejdeme tak pole
za poľom?“ Pochytali sa teda za ruky a išli dole
prvým poľom, a asi o tridsať či štyridsať metrov
ho našli. Spadol do jamy, bol v hlbokom bezvedomí, ležal tam od predchádzajúcej noci, vonku
na daždi. Zdvihli ho, utekali s ním spať do domu,
ale bolo príliš neskoro, posledná iskierka života
vyhasla. A ako ho vložili do matkinho náručia,
sadla si na schody pre vchodom, všetci mali pohľad upretý na ňu, slzy jej stekali po tvári a odkiaľsi z hĺbky svojej duše vykríkla: „Pre Boha,
ľudia, prečo ste sa skôr nepochytali za ruky?“
Rozhliadnem sa po celej mojej farnosti
a poviem to znova a znova, každej skupine
kresťanov, čo stretnem. Koľko ľudí musí ešte
umrieť? Prečo sa viac z vás, ľudia, nezačne
chytať za ruky, predtým než je príliš neskoro!
Váš farár MARCEL KUBINEC
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Bol to rok uskutočnených investičných akcií
(Dokončenie z 1. strany.)
V tomto roku je najväčšou akciou výstavba
troch bytových domov, ktoré by mali byť do
konca roka uzatvorené strešnou konštrukciou
a osadenými oknami. Výstavba napreduje výborným tempom a pokiaľ stavbárom počasie
dovolí pracovať nepretržite aj v zimných mesiacoch, jeseň by mala byť príjemným obdobím na
sťahovanie sa nájomníkov do nových bytov.
Okrem už spomenutých investičných akcií,
ktoré majú stavebný charakter, sme pracovali
aj na iných záležitostiach, ktoré obec potrebuje, a ktoré občania nevidia. Vypracovali sme
dve žiadosti spolu s projektmi, ktoré boli predložené na ﬁnancovanie. Prvý projekt, ktorý
sme spracovali a ktorý nás stál najviac času
a úprimne môžem povedať, že aj „nervov“, bol
projekt na dostavbu kanalizácie. Času sme mali málo, pretože od výzvy, ktorá vyšla koncom
augusta, bolo len pár týždňov na usporiadanie
všetkých podkladov. Pracovali sme po večeroch a venovali sme projektom aj víkendové
dni. Najväčším kameňom úrazu sú neusporiadané vlastnícke vzťahy na pozemkoch medzi
obcou a súkromnými osobami. Je to však
dôsledok výstavby z pred 40 rokov, kedy sa
nové ulice stavali, ale k prevodu majetku, hlavne pozemkov pod chodníkmi a cestami medzi
dvomi zúčastnenými stranami nedošlo. Ani po
vzniku novej miestnej samosprávy v deväťdesiatych rokoch sa tomu nevenovala patričná
pozornosť. Veľké problémy nám vytvárajú aj
nezrealizované dedičské konania, kde vlastne
obec nemá od koho vykúpiť dané pozemky,
prípadne občania, ktorí sú vlastníkmi, nežijú
v našej obci a často nie je možné ich vypátrať.
Projekt na dostavbu kanalizácie sme podali
v októbri, vyhodnotenie by sa malo uskutočniť
počas prvých dvoch mesiacov nového roka.

 Bytový dom pred zastrešením.
Ďalším projektom, ktorý sme pripravili na
možnosť ﬁnancovania z európskych prostriedkov, je rekonštrukcia budovy kultúrneho domu.
Tento projekt sme podali v auguste tohto roka
a začiatkom budúceho roka by sa mal uskutočniť energetický audit, ktorý po vyhodnotení
zaradí stavbu kultúrneho domu do niektorej
z kategórií podľa teplotných tabuliek. Pracovníci z Energetickej a inovačnej agentúry
z Bratislavy vykonali už v tomto mesiaci prvé
teplotné merania termovíznou kamerou. Výzva, na ktorú sme reagovali, bola zameraná
na efektívnosť a energetickú úsporu vo verejných budovách. Vzhľadom na to, že budova

 Výstavba troch bytových domov.
KD pochádza z roku 1982, materiály, ktoré
boli v tom čase použité, nespĺňajú dnešné
energetické kritériá. Ak budeme v tomto projekte úspešní, kultúrny dom dostane novú fasádu so zateplením, vymeníme okná a zmodernizujeme zastarané kúrenie.
Ďalší projekt, na ktorom v súčasnosti pracujeme, je obnova niektorých chodníkov
a miestnych komunikácií a rekonštrukcia autobusového nástupiska. Výzva na ﬁnancovanie týchto projektov z fondov EÚ by mala
vyjsť v prvom štvrťroku 2009. V súčasnosti
sa spracováva stavebný projekt. Štvrtým projektom by sme chceli zrekonštruovať budovu
základnej školy. Avšak aj tu sa pasujeme
s problémom kolaudácie telocvične, ktorá
bola vybudovaná v akcii Z a dodnes nebola
skolaudovaná. Podobne je na tom aj jedáleň
a kuchyňa školy, kde sa bude musieť zakresliť
súčasný stav, a ten sa následne prenesie do
stavebnej dokumentácie, aby mohlo dôjsť ku

Foto GILBERT LIŠKA
kolaudácii dnes už viac ako tridsaťročnej stavby. Až po týchto úkonoch je možné spracovať
ďalší projekt, ktorý bude súvisieť s rekonštrukciou a žiadať na ňu ﬁnančnú dotáciu.
V novembri tohto roka sme vypracovali aktualizáciu dopravného plánu, ktorý je v súčasnosti na odsúhlasení na Dopravnom inšpektoráte v Trnave. Jeho najdôležitejšou zmenou je
možnosť výstavby betónových spomaľovačov
– retardérov. Tie by sa mali objaviť hlavne na
Štúrovej, Školskej a Jilemnického ulici.
Aktualizáciou prešiel územný plán obce,
kde je navrhnutá rozšírená priemyselná zóna.
V obci sme v tomto roku začali so zavá-

Foto GILBERT LIŠKA
dzaním kamerového systému, ktorý by mal
postupne monitorovať najohrozenejšie časti
obce. Verím, že tým znížime vyčíňanie vandalov a zlodejov. Kamerový systém pracuje
na mikrovlnnom vysielaní a nevyžaduje si
rozkopávky na ťahanie káblov v zemi. Dúfam,
že to naši občania ocenia, pretože ide predovšetkým o ich bezpečnosť a ochranu súkromného alebo obecného majetku.
Okrem pracovných aktivít sme sa aj v tomto
roku venovali kultúrnym akciám ako napr. pochovávanie basy, stavanie mája, Deň matiek,
zapálenie Vatry zvrchovanosti, posedenie
s dôchodcami, divadelné ochotnícke predstavenie a vianočné pásmo. Zároveň sme sa
ako obec zúčastnili na niekoľkých kultúrnošportových podujatiach v rámci Mikroregiónu
nad Holeškou, napr. na Kapustových hodoch
v Trebaticiach, podujatí Jablko – produkt prírody v Rakoviciach, Výstave plodov našej záhrady v Krakovanoch či Vianočnej kvapky krvi
v Krakovanoch a Veľkých Kostoľanoch.
Vážení občania, teraz ste mali možnosť
získať informácie, ktoré sa dotýkali našej
práce v tomto roku. Samozrejme, spomenuli
sme len to najdôležitejšie. Práce, ako vidíte, je
dosť a ďalšia nás čaká v budúcom roku.
Na záver hodnotenia roka by som rád poďakoval všetkým, ktorí prispeli svojou činnosťou
k spoločne dosiahnutým úspechom. Ďakujem
pracovníčkam obecného úradu, pracovníkom
Katelstavu, všetkým podnikateľom, ktorí v tomto roku spolupracovali s obcou, vedeniu základnej a materskej školy, farskému úradu, Občianskemu združeniu Noemi, Poľovníckemu
združeniu Rovina, Zväzu drobnochovateľov,
Dobrovoľnému hasičskému zboru, Dychovej
hudbe Rovina, Telovýchovnej jednote Družstevník, vedeniu Poľnohospodárskeho družstva podielnikov a taktiež všetkým občanom.
Mgr. GILBERT LIŠKA, starosta obce
 Vážení občania a čitatelia KP, blížia
sa najkrajšie sviatky roka, ktoré by mali
byť naplnené láskou a radosťou z prítomnosti svojich najbližších. Želám Vám
všetkým, aby ste ich prežili v zdraví,
spokojnosti, s láskou k svojim blízkym.
Nech nie sú symbolom Vianoc iba darčeky, či vianočný stromček, ale predovšetkým úcta, porozumenie a dobrosrdečnosť nielen počas týchto sviatkov.
Prajem Vám krásne vianočné sviatky.
GILBERT LIŠKA
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Začal sa neobvyklý
školský rok
Hoci už uplynuli tri mesiace nového
školského roka, nedá mi nevrátiť sa
na jeho začiatok. Do školských lavíc
zasadlo 399 žiakov. Keďže nastúpilo iba
22 prváčikov, zaznamenali sme v tomto školskom roku pokles počtu žiakov.
V septembri 2009 by sa mal ich počet
opäť zvýšiť.
Vzhľadom na zvýšený záujem o pobyt
v školskom klube, sú vytvorené dve
oddelenia. Školská reforma znamenala
pre našu školu zmeny. Vďaka obetavej
práci pedagógov sme mohli 1. septembra povedať, že máme svoj školský
vzdelávací program. Reforma sa začína
postupne od prvého a piateho ročníka základnej školy. V priebehu štyroch
rokov by sa mala dotknúť už všetkých
ročníkov.
Prvou základnou zmenou je redukcia
nepotrebného, nadbytočného učiva a sústredenie učiteľov a učenia sa detí na
podstatné obsahy. Ďalšou novinkou je
zavádzanie výučby informatickej výchovy a informatiky. Nejde tu len o ovládanie počítača, ale o jeho využitie v rámci
ostatných vyučovacích predmetov. Jednou zo základných zmien je zavedenie
vyučovania cudzích jazykov v treťom
ročníku a v šiestom ročníku rozšírenie
výučby o druhý cudzí jazyk. Reforma
prináša aj posilnenie „výchovy“, t. j. sledovanie správania žiakov, vyhľadávanie
rizikových žiakov, posilnenie výchovných
predmetov a mimoškolskej výchovnej
činnosti (napr. krúžky a pod.).
Tieto zmeny sú však podmienené aj
dostatočným ﬁnančným zabezpečením
práce školy. Zatiaľ ešte nevieme, s akými štátnymi dotáciami budeme hospodáriť v budúcom kalendárnom roku. Školu
je potrebné vybaviť ďalšími modernými
pomôckami a začíname zápasiť s nedostatkom odborných učební. Dve počítačové internetové učebne sú svojou kapacitou vhodné iba pre skupiny žiakov.
Chýba nám jazyková učebňa a interaktívna učebňa vybavená modernou technikou. Sú to úlohy, ktoré chceme splniť
v čo najkratšom čase. Tiež je potrebné
upraviť priestory knižnice, aby sa čo najviac využívala na rôzne triedne aktivity,
čim by sme mohli prispievať k rozvíjaniu
čitateľskej gramotnosti našich žiakov.
O potrebách súčasnej školy a vzdelávania by sa dalo ešte písať hodne. Napokon, všetkým by nám malo záležať
na tom, aby naši žiaci boli samostatní,
sebavedomí, komunikatívni, tvoriví a po
každej stránke pripravení do života.
Všetkým, ktorí nám v končiacom sa
kalendárnom roku podali pomocnú ruku a akýmkoľvek spôsobom pomohli,
chcem touto cestou srdečne poďakovať.
Je to už raz tak, že na prstoch rúk sa
dajú spočítať dni, ktoré nás delia od
Vianoc nesúcich posolstvo lásky, pokoja
a spolupatričnosti. Sú časom, kedy sa
na chvíľu väčšina z nás zastaví – preruší celoročný stereotyp. Nielen v tomto
čase želám všetkým radostné, pokojné
sviatky, plné lásky a porozumenia.
Mgr. ANNA SOKOLOVSKÁ
riaditeľka ZŠ

KOSTOLIANSKE POHĽADY

Uctili sme si našich seniorov

 Dychová hudba Vrbovanka vynikajúco pobavila seniorov.
Október – Mesiac úcty k starším, je príležitosťou pre funkcionárov obce poďakovať sa tým, ktorí aktívny život vymenili za
zaslúžený odpočinok. V nedeľu 12. októbra sa v sále kultúrneho domu stretli všetci
naši seniori.
Program bol nad očakávanie dobrý. Vo
veselom rytme vyhrávala dychová hudba Vrbovanka, ktorej vystúpenie rozveselilo prítomných a aspoň na chvíľočku im pomohlo
zabudnúť na zdravotné problémy a iné starosti. Starosta obce Mgr. Gilbert Liška im vo
svojom príhovore poďakoval za obetavý život,
prácu a výchovu ďalších generácií a zaželal
im ešte veľa spokojných rokov v pevnom
zdraví. Každý sa mohol ponúknuť chlebíč-

kami, sladkosťami, nealkoholickým nápojom
či dobrým vínkom. Pohoda, družná debata
a dobrá zábava sa niesli sálou počas celého
popoludnia. Plné obsadenie bolo svedectvom,
že podujatie sa teší medzi seniormi obľube.
Zaslúžia si vďaku, úctu a starostlivosť, za to
že sa pričinili o lepší život svojich detí a vnukov. Nebyť ich mozoľov a driny, nemali by to,
čo im ponúkli a obetovali.
Spokojné tváre, poďakovania a uznanlivé
vyjadrenia odchádzajúcich, s ktorých každý
si odnášal na pamiatku darček, hovorili za
všetko. Poďakovanie preto právom patrí organizátorom i účinkujúcim.
JARMILA HODÁLOVÁ
Foto: GILBERT LIŠKA

 Dôchodcovia pri počúvaní hudby.

OKIENKO PRE ŽENY

Medovníčky
Potrebujeme: 40 dkg hladkej múky, 12
dkg medu (t. j. 3 polievkové lyžice), 16
dkg práškového cukru, 6 dkg Palmarínu,
2 vajcia + 1 vajce na potieranie, 1 kávová
lyžičku mletej škorice a mletých klinčekov,
z 1/2 citróna nastrúhanú kôru, 1 kávovú

lyžičku sódy bikarbóny
Postup: Zo surovín zmiesime cesto, ktoré
dáme na 1 hod. do chladničky. Z vyvaľkaného cesta vykrajujeme formičkou rôzne tvary.
Poukladáme ich na mierne vymastený plech
a pečieme. Upečené natrieme rozšľahaným
vajcom.
-r-
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Trebatická svadba ako vyšitá!
Zásluhou organizačných schopností
pracovníkov obecného úradu, mohli sme
si 30. novembra 2008 pozrieť zaujímavé
a zábavné predstavenie Trebatická svadba,
s ktorým k nám zavítal ochotnícky divadelný súbor z Trebatíc.
Predviedli nám už skoro zabudnuté tradície našich predkov, pozvali nás na svadbu,
kde sme sa i my mohli zúčastniť na celom
jej priebehu, od svadobného nahovárania

a ponúkania neviest ženíchovi, až po hostinu. A veru z hostiny sa ušlo aj obecenstvu,
ktoré divadelníci ponúkli domácimi pečenými
koláčmi... Prítomných zahŕňali aj veselými
ľudovými pesničkami, ktoré vždy sprevádzali
svadobné zábavy. Bolo to veľmi príjemné
popoludnie, domov sme sa vracali usmiati
a veselí ako zo svadby.
- JH Foto: GILBERT LIŠKA

Schránka na odkazy
V októbri bola nainštalovaná pri vstupe do obecného úradu schránka pre občanov, ktorí chcú zanechať pre pracovníkov OcÚ odkaz, oznam, prípadne nejakú
inú listovú zásielku. Schránku vyberáme
denne. Zriadená bola z dôvodu zanechania informácie alebo listovej korešpondencie v prípade, že pracovníčky OcÚ
sú na školení, prípadne občan nemôže
prísť v čase stránkových dní.
- ocú -

POĎAKOVANIE

Ďakujem za byt
I keď oneskorene, ďakujem celému
obecnému zastupiteľstvu i starostovi obce
Mgr. Gilbertovi Liškovi za pridelenie bytu,
napriek tomu, že som Rómka. Ešte raz
srdečná vďaka. Prajem Vám veľa, veľa
zdravia a šťastia.
Božena Bangová

POETICKÝM PEROM

Lukáš Opeta
Vyššie

OZNAMY OBECNÉHO 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 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.
 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.
 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.
 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.

Zaslepená cesta z mesta.
Plná malicherného gesta.
Po ceste sa plavia ľudia.
Do mesta idú, už ho vidia.
Vstupujú tam plní života.
Idú, ďalej strácajú slovom sloboda.
Vrchná vláda malicherná,
mesto rozširuje, púšťa sa do boja.
Ostré meče mávajú za Malichera.
Ľudia vôkol cesty púšťajú sa do odboja.
Smútok, žiaľ a mračný pocit.
Strach, nenávisť a súcit.
Odvážne šípy letia.
Na cestu si hnevom svietia.
Nenávisťou zapaľujú malicherné činy.
Súdia, vraždia prevrásnené viny.
Dobro však je rajom.
Raj je krásnym snom.
Prebuďme sa, nespime.
Jadro zloby rozbime.

Láska
Čo je to láska?
Je to nejaká kráska?
Je to to, čo mi dáva matka,
či vrúcne objatie tatka?
Je to cit, ktorý v nás prebýva,
Je to to, z čoho krása vyplýva.
Sú to vlny šťastia, vánok dobra, čo nás ovieva.
Láska, to je neha a pokorná dôvera.
Je v tých, ktorí sa radi majú.
Je ukrytá aj v tých, ktorí hľadajú ju.
Je v strome, v kvete, v chŕští.
Je všade okolo nás, snáď to raz každý zistí.
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 Mobilná jednotka Národnej transfúznej služby pred zadným vchodom do obecného úradu.

Hasičská kvapka krvi aj od prvodarcov
Pri príležitosti Medzinárodného dňa
dobrovoľníkov 5.12.2008 sa uskutočnila v obci Veľké Kostoľany akcia
Hasičská kvapka krvi. Cieľom akcie bolo spropagovať bezplatné darcovstvo, hlavne u mladých darcov
a prvodarcov v obci a okolí. Tento
cieľ sme splnili, nakoľko väčšia časť
darcov, ktorí sa rozhodli darovať krv,
boli práve prvodarcovia.
Na samotnej akcii vládla veľmi dobrá
atmosféra, personál Národnej transfúznej služby (NTS) bol veľmi milý a usmievavý. Mobilná jednotka NTS zaparkovala ráno o 7.30 hod. pri zadnom vchode
obecného úradu, kde jej pracovníkov
privítal starosta obce. Členovia miestneho DHZ pomohli s prenesením vybavenia a usporiadaním stolov. Prví dobrovoľní darcovia už začali prichádzať.
Najskôr každý vypísal dotazník týkajúci sa zdravotného stavu. Zaevidoval sa
a hneď nasledovali vyšetrenia. Každému potenciálnemu darcovi bola odobratá vzorka krvi bezbolestným bodnutím
 V kresle si každý najprv pocvičil s gumedo prsta a priamo na mieste urobené
nou kvapkou krvi, aby sestričky ľahšie našli
základné vyšetrenia a zmeraný krvný
vhodnú žilu.
tlak. Našlo sa aj zopár takých, ktorí boli
vyradení pre nevyhovujúce parametre
krvi, o ktorých sa dozvedeli priamo na mieste.
Potom už prišla na rad pre podaktorých najoPočas čakania na voľné ležadlo mali prílebávanejšia časť, samotné odobratie krvi. Na požitosť trochu sa občerstviť šunkou a doplniť
čudovanie, takmer všetci to znášali veľmi dobre
tekutiny teplým čajom, či minerálkou.
aj napriek tomu, že krv darovali po prvýkrát. Iba

 Pre všetkých darcov krvi bolo pripravené občerstvenie, spočiatku najmä tekutiny.

pri dvoch darcoch sa sestričky aj zapotili, keď už
pri samotnom odbere zbledli a strácali vedomie.
Našťastie nakoniec nikto neodpadol, všetci to
zvládli až do konca a nikomu ten slabý polliter
krvi nechýbal... Po vytiahnutí ihly zo žily si všetci
zúčastnení spokojne užili pripravené občerstvenie. Spolu sa na hromadnom odbere krvi v oslovenej spádovej oblasti zúčastnilo približne 30
darcov, z nich drvivá väčšina boli prvodarcovia.
Táto akcia bola zároveň rozlúčkou miestnych hasičov s tohtoročnou sezónou. Pokračovala v priestoroch hasičskej zbrojnice.
Z prvodarcov týmto už opadol strach, a tak
sme presvedčení, že v auguste sa stretneme
na podobnom podujatí v ešte väčšom počte.
Ing. MÁRIO MICHALČÍK

 Do odberného vaku sa zmestí približne
4,5 dl životodarnej tekutiny.

 Nechýbali ani chutné koláčiky, džúsy a namiesto červenej krvi
pohárik červeného vínka...
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„Všetko ma opúšťa, iba humor nie!“
O zážitky zo svojho bohatého života sa s nami podelil
jeden z najstarších občanov Veľkých Kostolian - AUGUSTÍN BARTOVIČ
Veľkokostolanec Augustín Bartovič sa
21. júna v tomto roku dožil krásnych 94
rokov. Teraz žije vo svojom domčeku, kde
mu pomáhajú jeho deti. Pán Bartovič s láskou opatruje fotku svojej mamičky v rámčeku na stene. Nevesta na neho prezradila,
že celé leto dedko strávil pri svojich úľoch.
A čo všetko za tých krásnych niekoľko rokov zažil, nám s radosťou porozprával.

prišla Agneša a povedala nám, že Bendovci
som futbalové zápasy v okrese päť až šesť ropredávajú dom a že nám na neho požičia. kov, potom ešte štyri a pol roka 2. ligu. Bol som
Tak sme ho kúpili a ja som ho poprerábal.
tajomníkom TJ. A posielali ma hocikde, aj na
Vzadu som si spravil dielňu, kde som robil
Moravu som chodil pískať. To som hneď vedel,
okná, dvere, nábytok a mal som sklad truhiel
že neprídem domov skoro, lebo som šiel cez
pre Veľké Kostoľany, Pečeňady a Dubovany.
Nové Mesto a do Leopoldova a odtiaľ peši až
Moja žena chodila pešo z Hlohovca so sklom, do Kostolian. Aj o polnoci som prišiel. Bol som
na chrbte ho nosila. Dokonca som spravil štyri
aj v Slovenskom Mederi pískať, ale tam som
kompletné stavby, vrátane brán a vyučil som
si hneď spravil poriadok, povedal som chlaptroch učňov a tovarišov.
com: „Toto mi nerobte, nerobte drzačicu, lebo
 Ste rodákom z VeľVtedy život utekal ako vosi nezahráte.“ A bol pokoj. A keď som raz bol
kých Kostolian?
da. Keď zrušili živnosti,
pískať v Lednických Rovniach, tam som stretol
– Narodil som sa v roku
prihlásil som sa do Madu- kamaráta Jana Vulgana, na vojne v Rusku
1914 na madunickej stanici
níc ako stolár, stavala sa sme spolu boli. Pracoval som aj v organizácii
ako posledné dieťa. Môj
tam elektráreň. Potom ma
drobnochovateľov, spolu so svojimi kamarátmi
nebohý otec bol železničiar,
zobral majster do Piešťan Miroslavom Zámečníkom, Vinckom Filínom
oženil sa trikrát. S prvou
do ČSAD. Odrobil som
a Jozefom Magulom. A od roku 1950 som bol
ženou nemali deti, po drutam 21 rokov a odtiaľ som kostolný otec. Nebohý pán farár Herda, na ktohej ich ostalo sedem a my
už išiel do dôchodku.
rého mám krásne spomienky, ma vtedy zavolal
sme boli štyria. Mamička
V roku 1972 som dostal
do funkcie, vraj dočasne - a robil som ju 38
bola Borovčanka. Neskôr
dekrét ako najlepší pracovrokov. A pred dvomi rokmi som skončil s funksme odišli do Červeníka,
ník v Západoslovenskom
ciou v Spolku svätého Vojtecha v Trnave, kde
kde otec robil strážnika.
kraji, k tomu ﬁnančnú odsom 52 rokov predával kalendáre. Mám na čo
Bývali sme v služobnom
menu a letecký zájazd do
spomínať.
dome. Odtiaľ sme odišli do
Ruska na tri týždne. Prvý
Ratkoviec a tam sme kúpili
týždeň sme boli dolu pri
 Vašou srdcovou záležitosťou sú vraj
dom od otca Fera Jakabomori v Suchumi, potom
včely...
viča. Tam som býval štyri
týždeň v Moskve, kde sme
– V roku 1939 chcel Strečanský, mlynár
roky, a potom som v roku
prišli na 1. mája a videli cez Nižnej, narezať latky na rámiky do úľov.
 V čase prevzatia dekrétu
1928 odišiel do Pečeniad
lú tú slávu. Pustili nás v auUrobil som mu ich 300 a keď sa ma pýtal, že
Najlepšieho pracovníka v ZáCypriánovi Kolarovičovi za
tobuse cez celý sprievod.
čo za to, tak som sa priznal, že chcem začať
padoslovenskom kraji.
učňa - stolára. Štyri roky
Nakoniec sme boli ešte
včeláriť. Na oplátku som si vypýtal včely.
som sa učil, a potom som
ďalší týždeň v Leningrade.
Mal pri mlyne veľký slivkový sad a dal mi po
bol rok tovarišom. V Pečeňadoch som stretol
týždni tri včelie rodiny. Išiel som si po ne na
aj svoju prvú lásku Pavlínku Pobjeckú, ale
 Mali ste s Vilmuškou aj deti?
bicykli s debničkami. Ešte pred tromi až štyrmi
odišla do Ameriky... Ďalšia bývala na majeri,
– Máme šesť detí. Gabiku, Jozefa, Miroslarokmi som mal 32 rodín, ale teraz mám už
kde som chodil po mlieko, vydala sa na Mova, Dušana, Ľubomíra a Mariána a všetky boli
len 18. A koľkokrát ma dopichali! Ale ja viem
ravu. Ako stolársky tovariš som prišiel v roako na nich. A robím
ku 1933 robiť do Kostolian k Strmenskému
aj propolisovú tinkv Kaniži. Oproti Kolár robil svadbu a ja som
túru, na ktorú mám
išiel pozrieť pod okno. Prišla ku mne pekná
recept a použitie
dievčina a ja som jej povedal, že by som
od docenta primára
potreboval trochu vody. Zavolala ma k nim,
na internom oddek Magulovcom - Haptovým, kde mi dali napiť.
lení Nemocnice na
A to bol môj osud - to bola moja Vilmuška.
Kramároch v BratiV tom dome bývali vtedy štyri rodiny - Magula,
slave. Podľa neho
Petro Pištika, Strmenský a Letko.
sa riadim a aj celá
Z Kostolian som aj rukoval na vojnu. Bol
naša rodina.
som desiatnik v Rusku, 11 mesiacov. Robil
som tam u delostrelcov predvoj, chodili sme
 Prezraďte, ako
pred batériou 7 až 8 kilometrov, aby sme im
si žijete teraz?
hlásili, čo bolo pred nimi. Vo dne v noci nad
– No, bol som včenami lietali guľky. Keď padol Kyjev, boli sme
ra u doktora a hovomy - delostrelci v meste ako prví. Vyzeralo to
rím mu: „Pán doktor,
tam ako v Trnave na námestí, len namiesto
všetko ma opúšťa,
mestskej veže bola krásna veľká bazilika,
nohy studené, ruky
a tam stál ruský tank. A bol taký, ako keď
studené, zima mi je,
 Pán Augustín Bartovič so svojimi šiestimi deťmi. Fotografia
brava roztnete napoly, vyzeral akoby bol rozale humor, ten ma
je z 11. 2. 2006.
ťatý... To Američania urobili. Potom prišiel Tiso
neopúšťa.“
a prehlásil, že ženatí domov a slobodných
  
zadŕžame.
podľa plánu. A už trinásť rokov som vdovec.
Žena mi umrela v nemocnici 18. júna 1995
A na záver jedna životná múdrosť, ktorej
 Kde všade ste pracovali?
a ja som potom 21. júna mal narodeniny. Moji sa Augustín Bartovič drží po celý život:
– V Ladcoch som robil tovariša dva roky, súrodenci sa rozbehli po celom svete a už
„Život je boj a kto nevie bojovať, dávno
v pondelok ráno som odchádzal a v piatok nikto z nich nežije. A deti sú roztrúsené po zhynie.“
večer sa vracal domov, lebo v Kostoľanoch
celom Slovensku.
Ďakujeme pánovi Bartovičovi za krásne
nebola robota. Bývali sme vtedy u svokrovvyrozprávanie jeho životných skúseností
cov. Potom som sa vrátil do Kostolian a založil
 Prezraďte nám niečo o svojich koníč- a prajeme mu, aby jeho život, ktorý je nasom si živnosť. Bývali sme tri roky v podkoch a záľubách.
plnený múdrosťou, bol šťastný a veselý
nájme na kraji dediny, pri ceste na stanicu,
– Ako štyridsaťročný som mal v ôsmich orgaa aby ho obchádzali všetky choroby.
hovorilo sa mu Bežuchovec, a mal som dielňu
nizáciách funkciu. V roku 1951 som si spravil
u Čurilu. Jedného dňa v roku 1942 k nám
pred komisiou rozhodcovské skúšky a pískal
Zhovárala sa JARMILA HODÁLOVÁ
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Kostolianske zákusky sú najchutnejšie
Naše ženy o tom presvedčili tentoraz v Rakoviciach
Na jeseň tohto roka sa konal v Združenej
strednej škole poľnohospodárskej v Rakoviciach Deň otvorených dverí. Zameraný
bol na odovzdávanie vedeckých poznatkov
v oblasti záhradníctva. Predovšetkým však
sa celé podujatie sústredilo na u nás najznámejší a najstarší ovocný plod – jablko.
To súviselo s aranžovaním plodov jesennej
prírody, výstavkou prác žiakov okolitých
základných škôl a, samozrejme, ako každý
rok aj s výstavou a súťažou o najchutnejší
jablkový koláč, či zákusok.
Účasť na tejto akcii bola veľká, hlavne svoje skúsenosti a poznatky z oblasti ovocinárstva tu odovzdali svojim nástupcom kapacity
z vysokých škôl, ovocinárskych spoločností
a svoje zastúpenie mali aj hostia z neďalekej
Moravy. Výmena praktických skúseností je
niekoľkokrát hodnotnejšia ako memorovanie

z učebníc. A práve na to stavilo aj vedenie
školy a urobilo veľmi dobre. Prednášky boli
zaujímavé aj pre hostí, ktorí sú v tejto oblasti
laici, alebo sa ovocinárstvu venujú len ako
svojmu koníčku.
Na tejto akcii sa zúčastnila aj naša obec
prostredníctvom základnej školy a oslovených
kuchárok, ktoré napiekli skvelé dobroty. Žiaci
z našej základnej školy pripravili množstvo
prác na výstavu, ktorá pozostávala z výkresov, prác z jesenných plodov, lístia a iných
trojrozmerných ukážok toho, že práve jeseň
je najvhodnejším obdobím na popustenie
uzdy svojej fantázie. Okrem žiakov sa na výstave zúčastnili aj naše ženy kuchárky, ktoré
vedia z trochy múky a ovocia vykúzliť výborné
dobroty. Súťaž kuchárok o najkrajší a najchutnejší jablkový koláč bola zaujímavá a vyberať
bolo naozaj z čoho. V internátnej jedálni tiekli

slinky azda každému, kto sa prišiel na jablkové fantázie pozrieť.
Našu obec reprezentovali Ing. Gabika Hájeková, Emília Porubská a Mária Lesayová.
A práve Veľké Kostoľany môžu byť hrdé,
pretože v tejto súťaži získali dve ceny - zlatú
a mimoriadnu. Obidva víťazné zákusky napiekla pracovníčka obecného úradu Ing. Gabika Hájeková.
Všetkým, ktorí sa zúčastnili na tejto akcii
a výborne reprezentovali našu obec, srdečne
ďakujem. O tom, že máme výborné kuchárky,
svedčia ich tohtoročné úspechy. Pri varení
kapustnice v Trebaticiach sme taktiež obsadili
prvé miesto. Verím, že v tomto tempe vydržíme aj v budúcom roku.
Mgr. GILBERT LIŠKA, starosta obce
Foto: autor

 Víťazný zákusok napiekla Ing. Gabika Hájeková.

 Ťahaná štrúdľa Márie Lesayovej.

 Jablká v želé - Ing. Gabika Hájeková získala taktiež mimoriadnu cenu.

 Jablkový zákusok Emílie Porubskej.
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S Novým rokom k nám príde aj euro
Desatoro pre občana
1. Euro ako národná mena bude na Slovensku zavedené 1. januára 2009.
Výklad 1. pravidla: Od tohto dňa sa stane
zákonným platidlom euro. Euromince a eurobankovky sa tak na Slovensku stanú jediným
platidlom a euro sa stane jedinou platnou
menou. Zavedenie eura sa uskutoční podľa
scenára „veľký tresk“ (Big-Bang scenár), kedy je nová mena zavedená bez prechodného
obdobia. Eurami bude možné platiť na Slovensku aj v ktorejkoľvek krajine eurozóny.
2. Slovenskými korunami bude možné
platiť v hotovosti až do 16. januára 2009.
Po tomto termíne bude možné platiť už
len eurami.
Výklad 2. pravidla: Možnosť platiť súčasne
dvoma menami - slovenskými korunami i eurami - nazývame duálny obeh. Duálny obeh
potrvá od 1. januára 2009 do 16. januára
2009.
K 1. januáru 2009 je vhodné si pripraviť
aspoň malé množstvo euromincí na menšie
nákupy po tomto dni. Vydávať vám v čase
duálneho obehu budú už len v eurách.
3. Niekoľko mesiacov pred zavedením
eura a do konca roku 2009 sa ceny tovarov a služieb budú uvádzať súčasne
v slovenských korunách i v eurách.
Výklad 3. pravidla: Uvádzanie cien všetkých
tovarov a služieb súčasne v dvoch menách slovenských korunách a eurách – nazývame
duálne zobrazovanie. Ceny sa budú v tomto
období prepočítavať stanoveným konverzným kurzom 30,126 €.
4. Banky budú vymieňať slovenské korunové mince 6 mesiacov a bankovky 12
mesiacov po zavedení eura. Výmena mincí a bankoviek bude bezplatná.
Výklad 4. pravidla: NBS bude bezplatne
vymieňať slovenské mince 5 rokov po zavedení eura, teda do konca roku 2013 a slovenské bankovky bez časového obmedzenia.
Peniaze sa začnú z obehu sťahovať ešte
pred zavedením eura, už koncom roka 2008.
Najviac bankoviek a mincí sa do NBS vráti
počas prvých 16 dní roku 2009, keď budú
v obehu súčasne slovenské koruny aj eurá.

5. Klientovi odporúčame vložiť prebytočné slovenské koruny na účty do bánk
ešte pred zavedením eura. Vyhne sa tak
očakávaným náporom klientov v pobočkách bánk.
Výklad 5. pravidla: Ak vložíte svoje prebytočné slovenské koruny na účty do bánk ešte
pred zavedením eura, vyhnete sa očakávaným náporom záujemcov o výmenu sloven-

ských korún po 1. januári 2009, a tým budete
mať o starosť menej. Pri platbách u obchodníkov za nakúpený tovar alebo služby
využívajte platobné karty. Po 1. januári 2009
získate euro hotovosť jednoducho, aj výberom z bankomatu.
6. Finančné prostriedky uložené v banke budú automaticky prepočítané na eurá,
bez toho, aby kvôli tomu musel klient
navštíviť banku.
Výklad 6. pravidla: Ak máte ﬁnančné
prostriedky uložené v banke, v súvislosti so
zmenou slovenských korún na eurá banky automaticky uskutočnia všetko potrebné - prepočítania trvalých príkazov, súhlasov s inkasom,
termínovaných vkladov, podielových fondov
a pod., bez toho, aby ste museli z tohto dôvodu
prísť do banky. Pri prvom kontakte s bankou
po januári 2009 vás bude banka informovať
o vašom zostatku na účte v eurách.
7. Čísla účtov sa nezmenia. Po januári
2009 budú účty vedené v eurách.
Výklad 7. pravidla: Čísla účtov, ktoré sú
teraz vedené v slovenských korunách a po

Už klopú na dvere...
Vianoce - sviatky, ktoré zbližujú ľudí, či už za
stolom pri štedrovečernej večeri, alebo počas
týchto dní pri návštevách medzi príbuznými a priateľmi, tu budú
onedlho.
Všetci si užívame to
čaro, ktoré sa začína hlásiť pred vianočnými
sviatkami, vládne počas nich a doznieva po
nich. Keď všetka tá nádhera okolo nás dýcha
a prechádza nami, výzdoba dominuje nielen
v našich príbytkoch, ale aj v celom okolí. Vdychujeme omamnú vôňu doma pečených oblá-

tok, ktorých tradíciu nám odovzdali predchádzajúce generácie, pečieme koláče, vianočky
a štedrák, ale aj zákusky našej modernejšej
doby. Chystáme sa ponúknuť plný stôl dobrôt
vedno s láskou, ktorú všetci v sebe nosíme.
Ten pocit, keď sa stretneme so svojimi najbližšími, milovanými pri štedrovečernom stole, za
zvuku zvonov z veže nášho kostola a dojemných tónov vianočných kolied, sa nedá nahradiť ničím. Môžeme sa im s láskou pozerať do
očí a poďakovať sa za to, že sú s nami. Vtedy
zabúdame aj na trápenia a bolesti, na stresy
z práce a nervozitu z príprav, našimi srdcami
prechádza pohoda, pokoj a láska.
Všetci sa už tešíme aj na rozbaľovanie

januári 2009 budú vedené v eurách, sa nezmenia. Váš účet zostane vedený pod rovnakým číslom, len ﬁnančný obnos na ňom
sa prepočíta zo slovenských korún na eurá
podľa konverzného kurzu. Toto pravidlo platí
aj pre vkladné knižky a termínované účty.
8. Poplatky za bankové služby sa v súvislosti so zavedením eura nebudú zvyšovať.
Výklad 8. pravidla: V súvislosti s nákladmi
súvisiacimi so zavedením eura, banky nebudú zvyšovať ceny poplatkov za svoje služby,
vychádzajúc z pravidiel Etického kódexu pre
zavedenie eura, ktorého signatárom je aj
Slovenská banková asociácia ako aj niektoré
členské banky Slovenskej bankovej asociácie a v súlade s Národným plánom pre zavedenie eura a Generálnym zákonom. Banky
zabezpečia, aby výmena SKK na euro aj
formou vkladu na účet po 1. januári 2009,
bola bez poplatku.
9. V platnosti zostanú všetky zmluvy
s bankou, pričom sumy v nich uvádzané
v slovenských korunách sa len prepočítajú na eurá.
Výklad 9. pravidla: Po 1. januári 2009 zostanú v platnosti všetky vaše doterajšie zmluvné
vzťahy s bankou, či už ide o zmluvu o termínovanom vklade alebo úverové zmluvy (hypotekárny úver, spotrebný úver a pod.), pričom
sumy uvádzané v zmluvách v slovenských
korunách sa len prepočítajú na eurá podľa
konverzného kurzu. Všetky ostatné zmluvné
podmienky ostanú bezo zmien.
10. Platobné karty po zavedení eura
zostanú v platnosti a nie je potrebné ich
meniť. Po 1. januári 2009 budú automaticky komunikovať v eurách.
Výklad 10. pravidla: Pri nákupoch využívajte platobné karty. Do konca roka 2009
platíte platobnou kartou u obchodníkov na
Slovensku prostredníctvom POS terminálov
a vyberáte z bankomatov v slovenských korunách a po 1. januári 2009 v eurách. O časovom harmonograme možných technických
prestávok POS terminálov a bankomatov
súvisiacich s prechodom na euro vás bude
vaša banka vopred informovať.
M. ARVAYOVÁ
(prevzaté z MO)

darčekov pripravených pre našich najbližších.
Pre deti, ktorým v očkách svieti milión hviezdičiek očakávania, pre našich rodičov, ktorých,
aj keď tvrdia, že už nič vo svojom veku nepotrebujú, určite potešíme vhodnou drobnosťou,
alebo pre partnera, na ktorého sa môžeme
vždy spoľahnúť, je našou životnou oporou
a verným priateľom. Aj keď zvyky pri podávaní večere sú rozdielne, všetci máme niečo
spoločné. Je to radosť z vianočných sviatkov
- sviatkov rodiny, lásky a pokoja.
Vôňa medu, ihličia, dobrôt plný stôl,
atmosféra vianočná - liek na každý bôľ.
Svoje srdcia vkladáme do balíčkov drahým,
zimné nebo preťali zlaté hviezdne dráhy...
Je tu čas vianočný... stromček sa ligoce...
Želáme zo srdca prekrásne Vianoce!
JARMILA HODÁLOVÁ
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FUTBAL V OBCI

Čaká nás boj o postup do IV. ligy
Skončila sa jesenná časť súťaží. S umiestnením našich mužstiev sme spokojní.
A - MUŽSTVO
Doma: 8 zápasov – 8 výhra 0 remíza 0 prehra
21:1 24 bodov
Veľké Kostoľany – Smolenice
5:0 - 3
Veľké Kostoľany – Trebatice
1:0 - 3
Veľké Kostoľany – Gbely
1:0 - 3
Veľké Kostoľany – B. Mikuláš
4:1 - 3
Veľké Kostoľany – Prašice
2:0 - 3
Veľké Kostoľany – Petrová Ves
3:0 - 3
Veľké Kostoľany – Jacovce
4:0 - 3
Veľké Kostoľany – Radošina
1:0 - 3
Vonku: 7 zápasov - 2 výhry 2 remízy 3 prehry
7:9 8 bodov
Dvorníky – Veľké Kostoľany
2:1 - 0
Kúty – Veľké Kostoľany
0:1 - 3
Hlohovec – Veľké Kostoľany
0:0 - 1
Holíč – Veľké Kostoľany
0:2 - 3
Holíč – Veľké Kostoľany
0:2 - 3
Senica B – Veľké Kostoľany
3:0 - 0
Mor. Ján – Veľké Kostoľany
3:2 - 0
Krakovany – Veľké Kostoľany
1:1 - 1
Spolu 15 10 2 3 28:10 32 bodov (+8)
Góly: Lukáš Kadlíček 10, Milan Štrbo 3, Miro
Urban, Tomáš Gula, Zdeno Guniš po 2, Juraj
Brodek, Lukáš Durdy, Igor Blaško, Dušan
Vavrinec, Martin Jurkas, Matrin Horváth, Michal Gajarský po 1.
DORAST
Doma: 8 zápasov – 5 výhier 2 remízy 1 prehra
25:13 17 bodov (-7)
Veľké Kostoľany – D. Krupá
2:2 - 1
Veľké Kostoľany – Trebatice
2:0 - 3
Veľké Kostoľany – Gbely
4:3 - 3
Veľké Kostoľany – Jacovce
2:1 - 3

Veľké
Veľké
Veľké
Veľké

Kostoľany
Kostoľany
Kostoľany
Kostoľany

– Preseľany
– V. Orvište
– Tovarníky
– Šaštín

5:0
5:0
5:5
0:2

-

3
3
1
0

Vonku: 7 zápasov - 3 výhry 2 remízy 2 prehry
13:11 11 bodov (+11)
Hlboké – Veľké Kostoľany
2:2 - 1
Bojná – Veľké Kostoľany
1:1 - 1
Chtelnica – Veľké Kostoľany
1:0 - 0
Radošina – Veľké Kostoľany
2:7 - 3
Holíč – Veľké Kostoľany
0:2 - 3
Mor. Ján – Veľké Kostoľany
0:1 - 3
Senica – Veľké Kostoľany
5:0 - 0
Góly: Peter Gažík 13, Pavol Lulovič 9, Ľuboš
Kusý 6, Reno Kadlíček 4, Peter Marko 3, Michal Kinči 2, Martin Porubský 1.
ŽIACI
Doma: 7 zápasov - 5 výhier 0 remíz 2 prehry
25:3 15 bodov (-6)
Veľké Kostoľany – Špačince
17:0 - 3
Veľké Kostoľany – D. Voda
2:0 - 3
Veľké Kostoľany – Šúrovce
0:1 - 0
Veľké Kostoľany – D. Krupá
1:0 - 3
Veľké Kostoľany – Dubovany
2:0 - 3
Veľké Kostoľany – Chtelnica
0:1 - 0
Veľké Kostoľany – Smolenice
3:1 - 3
Vonku: 8 zápasov - 4 výhry 1 remíza 3 prehry
21:20 13 bodov (+13)
Modranka – Veľké Kostoľany
1:1 - 1
V. Orvište – Veľké Kostoľany
1:4 - 3
Zavar – Veľké Kostoľany
3:2 - 0
Madunice – Veľké Kostoľany
1:3 - 3
Križovany – Veľké Kostoľany
6:2 - 0
Dvorníky – Veľké Kostoľany
6:2 - 0
Ružindol – Veľké Kostoľany
1:5 - 3
Siladice – Veľké Kostoľany
1:2 - 3
Góly: Čeliga 13, Samo Molnár 7, Andrej Mači-

ca 7, Boldiš, Ľubo Vŕbik po 6, Toráč, Augustín
po 2, Tomáš Vŕbik, Uhlík po 1.
Vážení spoluobčania, dovoľte zároveň na
konci roka poďakovať Vám za priazeň, ktorú
ste nám dávali po celý rok 2008. Poďakovanie
patrí i starostovi obce Mgr. Gilbertovi Liškovi,
ako i obecnému zastupiteľstvu, pracovníkom
obecného úradu, ako i všetkým sponzorom,
ktorí nám pomáhali v tomto roku. Veríme, že
v budúcom roku, kedy bude náš futbal oslavovať 80 rokov, A-mužstvo nám pripraví ten
najkrajší darček v podobe postupu. Ďakujem
všetkým hráčom, trénerom i funkcionárom.
Želám Vám v mene FK Veľké Kostoľany
šťastné Vianoce a mnoho zdravia v novom
roku 2009.
MILAN BOHÁČIK, prezident FK
UMIESTENIE V TABUĽKÁCH
A – mužstvo - V. liga, západ – jeseň 2008
1. Gbely
15 11 1 3 56:21 34
2. V. Kostoľany
15 10 2 3 28:10 32
3. Trebatice
15 9 0 6 20:22 27
4. Hlohovec
15 8 1 6 31:20 26
5. Prašice
15 8 1 6 27:23 25
Dorast - V. liga, západ – jeseň 2008
1. Senica B
15 14 0 1 73:15
2. Šaštín
15 11 0 4 30:21
3. Tovarníky
15 9 3 3 50:34
4. V. Kostoľany
15 8 4 3 38:24
5. Chtelnica
15 9 1 5 36:27

42
33
30
28
28

Žiaci - OM Trnava
1. Chtelnica
2. Siladice
3. Križovany
4. Dubovany
5. V. Kostoľany

43
36
31
30
28

– jeseň
15 14
15 11
15 10
15 9
15 9

2008
1 0
3 1
1 4
3 3
1 5

65:3
92:14
65:25
38:13
46:23

Útočníkov privádzal do pomykova
V živote človeka je to tak - niečo odchádza a nové prichádza.
Na sklonku roka mi nedá, aby som nezaspomínal na JOZEFA
CHORVATOVIČA, ktorý zomrel náhle a na cintoríne vo Veľkých
Kostoľanoch sme ho odprevadili do večnosti na jar tohto roku,
keď sa príroda prebúdzala k novému životu. Bol mladý - športovec - futbalista telom i dušou, a tento záujem o futbal mu
vydržal až do jeho smrti. Veď sme ho vídali až do posledku na
futbalových zápasoch ako ochotného usporiadateľa. Ba čo viac,
z osobnej skúsenosti viem, že v nedeľu po litániách, hoci nebol
futbalový zápas, išiel na prechádzku na futbalový štadión. V čase aktívnej činnosti bol oporou mužstva ako brankár. Hoci bol
nižšej postavy, súperových útočníkov privádzal do pomykova
svojou vrtkosťou a svojím brankárskym umením. Bez neho sme
si v tom čase nevedeli predstaviť futbalovú jedenástku. Nech
odpočíva v pokoji!
Zo svojho osobného archívu uverejňujem fotograﬁu z roku
1960, kedy futbalové mužstvo pod vedením hrajúceho trénera
a kapitána Rudolfa Mužíka hralo okresné majstrovstvá. V strede je brankár Jozef Chorvatovič. V civilnom oblečení Rudolf
Mĺkvy, tajomník a Jarolím Magula, predseda Futbalového klubu
Veľké Kostoľany.
- RM -

 Horný rad zľava: hráči Eduard Didi, Rudolf Mužík, Marcel Kollár,
Rudolf Kolarovič, Jozef Herceg, Ľudovít Lazo. Dolný rad zľava: hráči
Jozef Zemko, Vladimír Bubák, Libor Gula, Michal Michalčík.
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