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Kto ukradol
časť čakárne?
V noci zo Zeleného štvrtka na Veľký
piatok dosiaľ nezistený páchateľ odcudzil
z nedávno osadenej čakárne na Piešťanskej ul. (oproti bývalému vysielaču) priskrutkované tabule z lexanu a taktiež kovové lišty, ktoré boli k nemu pripevnené.
Obci tak vznikla škoda za 20 tisíc korún.
Žiadame občanov, ktorí si všimli v tomto
čase niečo podozrivé, prípadne u niekoho
videli tieto odcudzené časti čakárne, aby
nás informovali, alebo poskytli informáciu
na bezplatnú linku 158.
- ocú Foto: Gilbert Liška

 Výstavba domových kanalizačných prípojok na Ulici P. Jilemnického. O tom, čo všetko chce okrem kanalizácie obec realizovať, čítajte na 2. strane.
Foto: Gilbert Liška

Uzavreté železničné priecestie
Oznamujeme občanom, že v čase od
15.4.2007 do 31.10.2007 bude uzávierka
cesty III/50419 v úseku železničného priecestia Veľké Kostoľany.
Povolenie uzávierky bolo vydané z dôvodu
výstavby stavby Železníc Slovenskej republiky
Modernizácia železničnej trate Trnava – Nové
Mesto nad Váhom, žkm 47,500 – 100,500 pre

traťovú rýchlosť do 160 km/hod., II. etapa.
Obchádzková trasa uzávierky bude vedená
v smere Piešťany: cez Madunice po ceste
č. I/61, ďalej odbočenie vľavo v zastavanej
časti obce Drahovce, na miestnu komunikáciu
smerujúcu do časti Voderady, až na cestu č.
II/50419 smer Veľké Kostoľany, Dubovany
a opačne na smer Trnava.
- ocú -

 Ukradnutá výplň a lišty čakárne predstavujú škodu takmer 20 tisíc korún.

POZVÁNKA

Oslávime Deň matiek
 Železničné priecestie vo Veľkých Kostoľanoch tak, ako ho už nikdy neuvidíme.
Foto: - gl -

Obecný úrad vo Veľkých Kostoľanoch pozýva všetky ženy – matky na oslavu Dňa
matiek, ktorá sa uskutoční dňa 6. mája 2007
o 15.30 hod. v Kultúrnom dome vo Veľkých
Kostoľanoch. V kultúrnom programe vystúpi
súbor Súrodenci Jendruchovci.
- ocú -
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KRONIKA OBCE

Obec dostala dotáciu päť miliónov

Jubileum oslavujú

O prácach v obci hovoríme so starostom Mgr. Gilbertom Liškom

60 rokov
Jozef Čeliga
Rudolf Dovičic
František Ivančík
Anna Jarábiková
Viliam Magula
65 rokov
Božena Bangová
Karol Guľa
Ján Hecht
Michal Michalkovič
Mária Orihelová
Jozef Porubský
Michal Šintál
70 rokov
Vlasta Balážová
Alexander Svitek
Mária Vozárová
75 rokov
Ľudovít Lesay
80 rokov
Angela Porubská
Michal Turanský
Ján Verčík
85 rokov
Emília Ondrášiková
90 rokov
Rozina Micháliková
91 rokov
Pavla Hluštíková
94 rokov
Jozefína Hanzlová

Narodili sa
Eliška Jurišová
Diana Cisárová
Viktória Vnuková
Šimon Michalkovič
Branislav Ďuriš

Manželstvo uzavreli
Ľubomír Šupa a Mgr. Radka Kohútová
Stanislav Štrnál a Mária Čimová
BLAHOŽELÁME!






Rozlúčili sme sa

 Budete pokračovať s výstavbou kanalizácie v tomto roku?
- Áno, pokračovať budeme vo výstavbe
gravitačnej kanalizácie, na ktorú sme dostali
v rámci nenávratnej finančnej dotácie 5 miliónov korún. Po minuloročnej dotácii 3 milióny

ži. Počas prázdnin je naplánovaná výmena
okien. Ak by zvýšili peniaze, použijeme ich na
výmenu starých dažďových zvodov a žľabov.
Z pohľadu počtu okien na budove školy to
určite nebude lacná záležitosť. Táto investícia
je však už nevyhnutná.

 Výstavba parkoviska na Ulici Petra Jilemnického.
korún, ktoré sme použili na výstavbu kanalizácie na Zákostolskej ulici, som v tomto roku
vybojoval o dva milióny viac. Už onedlho sa
tak začne budovať kanalizácia aj na Trnavskej
ceste.
 Pošepkáva sa aj o rekonštrukcii domu
smútku...
- Dom smútku je naozaj už v stave, kedy by
si zaslúžil modernizáciu a pristavenia potrebných sociálnych zariadení. Podľa projektovej
dokumentácie by sa mala k súčasnej budove
pristaviť časť, v ktorej sa bude nachádzať
sklad, WC, dve miestnosti pre pozostalých,
v ktorých sa budú konať modlitby za zosnulých a hlavná časť, ktorá bude slúžiť na
cirkevný obrad.
 V minulom roku bola zrekonštruovaná
materská škola. Nie je v pláne rekonštrukcia základnej školy?
- Základná škola, ktorá bola postavená na
konci 50. rokov, si rekonštrukciu určite zaslú-

 Občania sa pochvalne vyjadrujú o novej výsadbe pri cintoríne.
- Po rekonštrukcii spevnených plôch pri
cintoríne a výstavbe parkovísk prišiel rad aj
na novú kvalitnú výsadbu, ktorá dodá tejto
časti obce novú tvár. Dlhé roky pôsobila
pusto a neútulne. Nová zeleň ešte viac oživí
vynovenú časť obce tak, aby sa v nej všetci
cítili príjemne. Na obnovu zelene v obci sme
v rámci zapojenia sa do Programu obnovy
dediny dostali dotáciu zo Slovenskej agentúry
životného prostredia 96 tisíc korún. Tie sme
investovali do nákupu nových stromov, ihličnanov a krov. Podobný zámer sme zrealizovali aj v parku na Ul. J. Hollého, kde sa taktiež
pripravuje nová výsadba. Okrem zelene do
parku pribudli aj nové svietidlá. Bol by som
veľmi nerád, keby nová zeleň dopadla ako
tá, ktorú sme dali vysadiť pred dvoma rokmi
okolo areálu školy. Chcem týmto vyzvať tých,
ktorí zdevastovali, polámali alebo odcudzili

Jolana Pisarčíková, 82 rokov
Mária Mišíková, 59 rokov
Anna Adamovičová, 44 rokov
Stanislav Pavlovič, 50 rokov
Michal Magula, 63 rokov
ÚPRIMNÚ SÚSTRASŤ.

OZNAM
 Obecný úrad vo Veľkých Kostoľanoch oznamuje občanom, že poplatky za
overenie podpisov, fotokópií a vydanie
duplikátov matričných dokladov sa vyberajú v hotovosti.
Poplatok za overenie podpisu je 30 Sk,
poplatok za overenie fotokópie 1 strany
je 50 Sk a poplatok za vydanie duplikátu
matričného dokladu je 50 Sk.
- ocú -

 Nová zeleň pri vchode na cintorín zo Zákostolskej ulice.
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ihličnany pred dvoma
rokmi, aby si dobre
rozmysleli, čo robia.
Zeleň sú pľúca planéty
a okrem kyslíka nám
dáva aj pocit krajšieho
prostredia.
 Aké ďalšie aktivity boli zrealizované?
- V tomto roku sa
dokončila rekonštrukcia Záhradnej ulice,
kde boli osadené nové cestné obrubníky
a vydláždený kanál na
odvod dažďovej vody.
Cesta dostala nový živičný povrch, podobne
 Obecná knižnica
aj lávka nad potokom
a chodník v uličke
spájajúci Hollého a Záhradnú ulicu. Rekonštrukcia cesty sa vykonáva aj na Ulici P. Jilemnického, kde sa osádzajú nové obrubníky
a buduje sa nové dažďové odvodnenie. Na
Ul. P. Jilemnického sa v marci dokončilo nové
parkovisko, ktoré by malo slúžiť hlavne pre
rodičov, ktorí vozia autami svoje deti do materskej či základnej školy. V tejto súvislosti by
som chcel vyzvať všetkých vodičov, aby nové
parkovisko využívali a kvôli bezpečnosti aj

POĎAKOVANIE
Pred tridsiatimi rokmi našu drahú mamičku

Máriu MIŠÍKOVÚ

po rekonštrukcii.
vlastných detí neparkovali pri areáli materskej
školy. V tomto roku sme uviedli do prevádzky
aj rekonštruovanú knižnicu, kde sme vymenili
nové koberce, zakúpili nový a zrekonštruovali
starý sedací nábytok. Onedlho zakúpime aj
nové knihy a odbornú literatúru. K dispozícii
sú tiež dva počítače s inštalovaným internetom. Pre občanov obce je internetová služba
zdarma.
-rFoto: Gilbert Liška

poznačila ťažká životná skúška – zostala
vdovou a my sirotami. Táto skúška z nej
urobila bojovníčku. Posledných desať rokov
svojho „krátkeho“ života musela bojovať
s ťažkou chorobou. Svoj kríž niesla hrdinsky, obetavo a s pokorou. Dňa 26.3.2007
zomrela s nádejou vo večný život.
V posledných dňoch svojho života prijímala eucharistického Krista, prijala sviatosť zmierenia a pomazania chorých.
Poďakovanie patrí J. E. Mons. Štefanovi
Vrablecovi, emeritnému biskupovi, za zádušnú sv. omšu a pohrebné obrady a zároveň aj d. p. farárovi Obrancovi, p. kaplánovi Jókaymu za časté návštevy a aj tým,
ktorí jej prinášali Pána Ježiša.
Touto cestou chceme poďakovať
všetkým, ktorí jej aj nám akýmkoľvek spôsobom pomáhali. Oni vedia, ktorí sú to.
Za prejavenú sústrasť, kvetinové dary
a modlitby Vám všetkým ďakuje
syn a dcéra s rodinou.

POĎAKOVANIE
Úprimne ďakujeme
všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí
dňa 9. marca 2007 odprevadili na poslednej ceste
nášho drahého

Jána VERČÍKA,
ktorý zomrel vo veku 55 rokov v Piešťanoch. Ďakujeme za prejavy sústrasti
a kvetinové dary.
Smútiaca rodina

POĎAKOVANIE
Dňa 23.2.2007 nás vo veku 82 rokov
opustila naša drahá mamička, babička
a prababička

 Zrekonštruovaná Záhradná ulica.

Máj stojí uprostred obce
Po vynášaní Moreny všetci privítame
nezadržateľne sa blížiacu jar. Býva zvykom, že v posledný aprílový podvečer sa
už neodmysliteľne v našich obciach spája
s tradičnou slávnosťou, akou je stavanie
mája, bohato ozdobeného farebnými stuhami, ktoré symbolizujú radostné uvítanie
nastávajúceho mesiaca. Táto udalosť má
nezameniteľný charakter a pre každú obec
aj svoju jedinečnú atmosféru. Nie je to len
výška mája, čo láka divákov, ale i miesto,
kde sa celý nasledujúci mesiac bude týčiť.
A ako ináč, zvedavosť, či nevzniknú problémy a podarí sa máj úspešne vztýčiť. Ale
v dnešnej dobe, keď si môžeme pomôcť
 Obecný úrad vo Veľkých Kostoľanoch sa touto cestou chce poďakovať
spoločnosti Chladiace veže, a.s., Jaslovské Bohunice, predovšetkým však Ing.
Márii Krajčovičovej za sponzorsky zapožičaný autožeriav pri stavaní mája. Ešte
raz ďakujeme.
- OcÚ -

modernou technikou, tieto starosti miznú.
V zmysle prastarých tradícií, podľa ktorých sa
máje stavali v strede dediny, v predvečer 1.
mája sa aj tento náš bude vždy stavať pred
obecným úradom.
V minulosti sa to robievalo klasicky: mladí
chlapci - regrúti aj podregrúti sa zišli, vykopali jamu pre máj, ozdobili, prichystali si ho
a prácne, všetkou silou a za pomoci rebríkov
dotlačili do pripravenej jamy.
Takéto máje stavali aj chlapci svojim dievčatám, hlavne tým, ktoré im dali svoj súhlas
k sobášu, za pomoci svojich kamarátov. A či
už boli ozdobené stužkami, alebo v modernejších časoch nafúknutými balónikmi, vyznanie
bolo jasné celej obci, a to ráno, keď vstali,
bolo pre dievčence to najkrajšie. No veď,
ktorá z nás by odmietla, alebo sa nepotešila
takejto pozornosti.
Aj v tomto roku sme postavili pekný máj. Do
rytmu nám tak ako po iné roky veselo vyhrávala
dychová hudba Rovina, za čo jej členom a tiež
kapelníkovi v mene všetkých občanov srdečne
ďakujeme.
JARMILA HODÁLOVÁ

Jolana PISARČÍKOVÁ.
Ďakujeme za prejavenú sústrasť a kvetinové dary všetkým, ktorí sa prišli s našou
drahou rozlúčiť, a tak sa snažili zmierniť
náš veľký žiaľ.
Smútiaca rodina
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Humorne o tom,
čo nás naučila mama
Moja mama ma naučila
OCENIŤ DOBRE VYKONANÚ PRÁCU:
Ak sa chcete navzájom pozabíjať,
urobte to láskavo na dvore, práve som
upratala!
Moja mama ma naučila
NÁBOŽENSTVO:
Modli sa, aby to z toho koberca zišlo
dole!
Moja mama ma naučila
LOGICKY MYSLIEŤ:
Prečo?
Pretože som to povedala!
Moja mama ma naučila
PREDVÍDAŤ:
Skontroluj si, či máš čistú bielizeň!
Čo keby ťa zrazilo auto?
Moja mama ma naučila
IRÓNIU:
Ešte chvíľu plač a ja ti k tomu dám aj
dôvod!
Moja mama ma naučila
veľa o vede nazývanej OSMÓZA:
Zavri si ústa a zjedz tu polievku!
Moja mama ma naučila
BYŤ OHYBNÝ:
Pozri sa na tú špinu, čo máš na chrbte!
Moja mama ma naučila
BYŤ VYTRVALÝ:
Neodídeš odtiaľto, pokiaľ nezješ
všetok špenát!
- JH -

OZNAMY OcÚ
Platenie dane
Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná:
a) ak ide o daňovníka prevádzkujúceho
poľnohospodársku výrobu v troch splátkach, a to 20 % dane do 31. mája, 30 %
dane do 31. augusta a 50 % dane do 30.
novembra bežného zdaňovacieho obdobia,
b) v ostatných prípadoch v dvoch rovnakých splátkach, a to najneskôr do 31. mája
a 31. júla bežného zdaňovacieho obdobia,
za ktoré sa daň vyrubuje.
Ak ročná daň vyrubená fyzickej osobe
nepresahuje 1000 Sk a právnickej osobe
10 000 Sk, je splatná naraz do 31. mája
bežného zdaňovacieho obdobia.
Daň možno zaplatiť naraz aj vtedy, ak je
vyššia, ako je uvedené v predchádzajúcom
odseku.
 Obecný úrad vo Veľkých Kostoľanoch upozorňuje občanov, ktorí nemajú
prihlásené psy staršie ako 6 mesiacov
do evidencie, aby tieto čo najskôr prihlásili u p. Gulovej a vyzdvihli pre ne
evidenčnú známku. Prvá známka pre
psa je zdarma. Pri strate známky sa za
náhradnú známku platí poplatok 50 Sk.
Ročná sadzba dane za psa je 100 Sk.

Deň matiek má dlhoročnú tradíciu
Patrí najvzácnejším bytostiam na svete –
našim mamičkám.
Deň matiek vznikol veľmi dávno, 250
rokov pred Kristom. Už v antickom Grécku
každý rok počas troch dní uctievali matky
všetkých bohov. Úcta k matkám mala svoje nespochybniteľné miesto aj v Anglicku,
kde si Deň matiek pripomínajú viac ako
1600 rokov.
Oslavovali ho vždy štvrtú nedeľu po Veľkej
noci. Spočiatku to bol sviatok na počesť Matky
cirkvi - Bohorodičky Panny Márie. Ľudia putovali do svojich rodných miest, aby si vo svojich chrámoch uctili tento cirkevný mariánsky
sviatok. V USA začiatkom 20. storočia začala
za tento sviatok bojovať Anna Jarvisová, po
tom ako jej zomrela milovaná matka a v roku
1909 si vďaka podpore cirkvi v Graftone ľudia
v celej Philadelphii pripomenuli Deň matiek.
Od roku 1911 ho už oslavovali takmer v každom štáte USA a onedlho sa stal oficiálnym
sviatkom. Čoskoro sa tento sviatok dostal
aj do Európy a od roku 1923 sa oslavuje aj
v Maďarsku, a to v prvú májovú nedeľu. Inde

sa slávi vždy v druhú májovú nedeľu a v tento
deň si ho pripomínajú aj Slováci. A kvetom
Dňa matiek sa stal biely klinček, predstavujúci
čistotu, ľúbeznosť a prijímanie materinskej
lásky ako daru.
A preto si dovolím všetkým našim mamičkám poďakovať. Za všetky tie roky, ktoré
ste nám venovali, za lásku a nehu, úsmevy
a dotyky, smiech, vľúdnosť a žičlivosť, ochotu
a rady, trpezlivosť, výchovu a oddanosť, lebo
toto všetko z nás spravilo tie osobnosti, ktorými dnes sme.
Mami, ďakujem.
A dúfam, že budeme mať dosť možností
ukázať Vám, našim maminkám, že ten čas
a sila, ktoré ste do nás vložili, neboli zbytočné.
Ale nezabúdajme, že sú aj deti, ktoré matku
nemajú, a preto by sme mali poďakovať za
výchovu aj otcom či starým rodičom, ktorí sa
o svoje deti či vnúčence príkladne starajú.
Ešte raz Vám ďakujeme.
JARMILA HODÁLOVÁ

Pozvánka na „jarný výpredaj“
Máte záujem kúpiť lacnejší tovar a pritom zo svojho vrecka neminúť ani korunu?
Poradíme vám, kam za lacným nákupom
za „babku“. Staršie ale zachovalé interiérové okenné žalúzie si možno bezplatne za
odvoz vyzdvihnúť na konci Zákostolskej
ulice, hneď za prvým kanálom.
Možno tu dostať aj plastové okenné žalúzie. Tie by sme vám odporúčali, pretože vraj
ušetria aj 30 percent tepla počas vykurovacieho obdobia. Okrem iného sa tu nachádza
aj celé bytové jadro, také, aké sa kedysi
osádzali v panelových domoch. K jadru si
zdarma môžete pribaliť aj nefunkčnú časť
kuchynskej linky. Ak máte záujem obkladať
kúpeľňu, za druhým kanálom si môžete vybrať
staršie bledomodré obkladačky so vzorom
a kedysi modernú bordovú dlažbu. Tí, ktorí
fandia opotrebovaným pneumatikám červenej a zelenej farby, si tiež prídu na svoje.
Sú vyhodené pri kanáli a tvária sa, že tam
nemajú čo robiť. Kočíky, sedacie súpravy
a kreslá ponúkajú naši občania aj na konci
Kanižskej ulice. Donedávna by ste si určite
veľmi dobre vybrali. Nachádzal sa tu široký
výber fliaš, aj zaváraninových (myslite už
teraz na uhorkovú sezónu). Zopár drobností
do domácností si môžete vyzdvihnúť na konci

 Čierna skládka odpadu na Sadovej ulici.

Poľnej ulice, ktorá taktiež nezaostáva za
ostatnými. Tabuľa s nápisom zákazu vývozu
smetí je zavalená „lacným tovarom“. Svojou
pestrosťou výberu tovaru nás prekvapila Sadová ulica. Podľa miestnej obhliadky môže
byť nominovaná na zlatú priečku. Na jej konci
smerom do poľa je naozaj sa na čo pozerať.
Bandasky z motorového oleja, poškodený nárazník z osobného automobilu, asi tri druhy
pálenej a betónovej škridle, polámaná tehla,
kúsky kvádrov, zadné dvere z kamióna firmy
VVISS a rôzne iné náhradné diely. Svoje popredné miesto zaujala v minulom aj v tomto
roku aj Ulica Potočná. Veľmi pekne boli zdobené stromy a kríky s pestrofarebnými handrami a použitými odevmi. Pôsobili ako naozajstné vianočné stromčeky – super nápad!
Prírodné terénne nerovnosti boli vyrovnané
starou škridlou a inou stavebnou suťou...
To bol taký letmý pohľad na naše centrá použitých tovarov a rôznych stavebných
materiálov. Takže, milí občania, neváhajte
a rýchlo bežte, aby sa vám ešte niečo ušlo.
A ak by ste si tam predsa nevybrali z bohatej
ponuky, počkajte týždeň, dva, nový tovar
určite privezú. Kedy? Zásadne vo večerných
hodinách.
Starosta

Foto: - gl -
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Úspechy žiakov v druhom polroku
Tak ako v minulosti, aj v tomto školskom
roku sa žiaci našej školy zúčastňujú na mnohých školských i mimoškolských aktivitách.
Veľa žiakov pracuje aj v rôznych záujmových krúžkoch. Pod vedením svojich učiteľov sú žiaci vedení k základným morálnym
a etickým hodnotám, vzájomnej spolupráci,
zdravej súťaživosti, humánnosti, tolerancii, ochrane prírody a estetickým hodnotám.
Svoje vedomosti a schopnosti si mohli preveriť vo viacerých súťažiach aj v rámci okresu, kde dosiahli aj pekné výsledky.
ŠPORTOVÉ AKTIVITY
Športové súťaže a akcie boli uskutočnené
podľa plánu školy a prispôsobené možnostiam školy. Dňa 2.3.2007 sa uskutočnil na
našej základnej škole turnaj v halovom futbale
MIKRO 2007. Zúčastnili sa na ňom družstvá
obcí Mikroregiónu nad Holeškou.
Našu obec reprezentovali: P. Bernát, R.
Hovorka – 3. roč., P. Augustín, D. Janega, H.
Porubský – 4. roč. , M. Bernát, J. Kollár, A.
Bašovský, P. Prosnan – 5. roč.
Konečné umiestnenie: 1. Veľké Kostoľany,
2. Nižná, 3. Rakovice. Najlepším strelcom
turnaja sa stal náš žiak Jozef Kollár.
Dňa 14.3.2007 sa naši žiaci zúčastnili na
okresnom kole hádzanej chlapcov. Súťaž sa
uskutočnila na V. ZŠ v Piešťanoch. Školu reprezentovali: M. Kunik, F. Nesteš, Š. Magula
(9. A), M. Čapoš, R. Marko, T. Hájek, M. Cepko (9. B), O. Lietavec, M. Janega, Ľ.Orihel
(8. B), M. Michalčík (7. A). Chlapci obsadili 2.
miesto v základnej skupine.
O dva dni, 16.3.2007, sa naše žiačky zúčastnili na okresnom kole hádzanej dievčat.
Súťaž sa uskutočnila na Cirkevnom gymnáziu
v Piešťanoch. Reprezentovali nás: T. Letková,
S. Porubská, M. Magulová (8. B), N. Lukáčová, K. Spálová (8. C), N. Veverová, G. Ondrušová (8. A), M. Spálová (7. B), Z. Bartovičová,
V. Mečírová, B. Kollárová (9. A).
Dievčatá obsadili 1. miesto, stali sa majsterkami okresu a postúpili do regionálneho kola
v Hlohovci, ktoré sa konalo 20.3.2007. Tam
skončili na 3. mieste.
VÝTVARNÁ VÝCHOVA
Koncom februára sa naši žiaci zúčastnili na
súťaži Vesmír očami detí.
V apríli Slovenský zväz záhradkárov miestny koordinačný výbor v Piešťanoch udelil Čestné uznanie našim žiakom za účasť vo
výtvarnej súťaži Záhrada očami detí 2007.
HUDOBNÁ VÝCHOVA
V deň sv. Valentína sa uskutočnilo rozhlasové vysielanie s témou sv. Valentín. Vysielanie obsahovalo vysvetlenie pôvodu sviatku
sv. Valentína. Žiaci vytvorili pozdravy pre ľudí,
ktorých majú radi, a potom bola valentínska
pošta určeným ľuďom roznesená. Cieľom
bolo rozvíjať emocionalitu a humánnosť vo
vzájomných ľudských vzťahoch.
V mesiaci február žiaci tanečného krúžku
pripravili program k výročnému plesu ZRPŠ.
Program obsahoval valčík, dva moderné tance a scénku s hudobným podkladom.
Dňa 15.3.2007 sa žiačky z tanečného krúžku zúčastnili na súťaži Playback Show v Piešťanoch. Radka Mesíčková zo 4. B bola ocenená za najlepšiu choreografiu. Spoluúčinkujúce
boli: F. Mečírová, J. Mečírová (4. B), V. Hechtová, E. Trandžíková (4. A), P. Strečanská, L.
Borovská (3. B).

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA
V polovici februára naši žiaci dostali Čestné
uznanie za 2. ročník súťaže Envirootázniky.
Žiaci vypracovali súbor otázok týkajúcich sa
ochrany prírody. V modelových situáciách riešili a podávali návrhy na možnosti ochrany
prírody v domácom prostredí i na celoslovenskej úrovni. Súťaž sa uskutočnila pod záštitou
Ministerstva životného prostredia SR.
Dňa 21.3.2007 škola v spolupráci s OcÚ
zorganizovala tradičný zber starého papiera.
25. apríla 2007 sa žiaci zúčastnili na projekte Strom poznania. Naši žiaci spolu so zástupcom organizácie Lesy Slovenskej republiky,
š. p., OZ Smolenice v areáli školy založili
miniarborétum. Vysadili 5 základných drevín
Slovenska (buk, dub, borovica, jedľa, smrek)
s cieľom vytvoriť názornú pomôcku a tiež zvýšiť estetickú úroveň parku v blízkosti školy.
ĎALŠIE AKTIVITY
Dňa 17.1.2007 sa uskutočnilo okresné kolo
olympiády v anglickom jazyku v CVČ Ahoj
Piešťany.
Našu školu reprezentovala D. Rytířová,
obsadila 5. miesto.
20. februára 2007 sa dve družstvá našej
školy zúčastnili na Biblickej olympiáde na
Základnej cirkevnej škole v Piešťanoch. Družstvo v zložení K. Mikušová (7. A), A. Porubská
(7. A), A. Horňáková (9. A) obsadilo 1. miesto,
druhé družstvo v zložení V. Bohunická (8. B),
A. Horníková (8. B), T. Podolan (9. B) obsadilo
4. miesto.
19. apríla 2007 sa v kultúrnom dome konal
výchovný koncert pre žiakov našej školy.
Pytagoriáda
V dňoch 26. a 27.3.2007 sa uskutočnilo
okresné kolo matematickej Pytagoriády, v ktorej žiak 3. A triedy Juraj Mečír obsadil 3.
miesto. Úspešná bola i žiačka 7. B triedy Mária Spálová, umiestnila sa na 6. mieste.
HOLLÉHO PAMÄTNÍK
V dňoch 2. a 3.4.2007 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Hollého pamätník. Na súťaži
v prednese poézie a prózy sa zúčastnilo 64
žiakov I. a II. stupňa. Odborná porota rozhodla o umiestnení takto: I. kategória - poézia:
1. P. Táborská (4. A), 2. L. Kašáková (2. B),
R. Majerník (3. B), 3. S. Krivošíková (2. A), I.
kategória - próza:
1. R. Mesíčková (4. B), 2. T. Sasáková (4.
A), P. Adamovič (4. B), 3. F. Mečírová (4. B),
A. Berešová (4. B).
II. kategória - poézia: 1. miesto nebolo udelené, 2. L. Mišák (6. B), 3. K. Orságová (6. B),
II. kategória - próza:
1. V. Stachová (7. B), 2. M. Kollárová (6. A),
B. Tomanicová (7. A), 3. S. Lulovičová (5. B).
III. kategória – poézia: 1. miesto nebolo
udelené 2. V. Bohunická (8. B) 3. miesto
nebolo udelené, III. kategória – próza: 1. A.
Horňáková (9. B), 2. T. Letková (8. B) 3. B.
Strečanská (8. A).
Žiaci umiestnení na 1. miestach reprezentovali našu školu dňa 19.4.2007 v okresnom kole
v Piešťanoch. Adriana Horňáková (9. A) v II.
kategórii (próza) sa umiestnila na vynikajúcom
1. mieste a postupuje do krajského kola.
Žiakom prajeme ešte veľa ďalších úspechov a postupujúcim žiakom do vyšších kôl
držíme palce, aby sa čo najlepšie umiestnili.
Mgr. J. ŠIMONČIČOVÁ
Mgr. Ľ. KOREŇOVÁ

OZNAMY OcÚ
 Obecný úrad vo Veľkých Kostoľanoch
upozorňuje všetkých majiteľov psov, že
podľa VZN obce Veľké Kostoľany č. 1/1999
je zakázané ponechávať psy voľne pobehovať po verejných priestranstvách. Ak
bude zistené, že sa pes pohybuje voľne po
uliciach obce, bude odchytený na náklady
majiteľa a zároveň bude majiteľovi uložená
bloková pokuta.
 Sadzba poplatku za komunálne odpady je 200 Sk/osoba/rok. Za každú ďalšiu kuka nádobu je ročný paušálny poplatok za vývoz 200 Sk. Rodina so 6-imi
a viac rodinnými príslušníkmi má nárok
na bezplatný vývoz ďalšej kuka nádoby.
Pre podnikateľov a právnické osoby je
stanovená sadzba 1000 Sk za jednu 110litrovú kuka nádobu za jeden rok. Túto
nádobu je povinná právnická osoba si
zakúpiť.
Pre osoby, ktoré v obci Veľké Kostoľany vlastnia nehnuteľnosť – stavbu
a nemajú v obci trvalý ani prechodný
pobyt, sa stanovuje výška poplatku za
vývoz jednej kuka nádoby 200 Sk na jeden rok. Komunálny odpad vyváža poverená organizácia podľa harmonogramu
v pravidelných intervaloch: 1-krát za dva
týždne. Poplatok za vývoz komunálneho
odpadu je splatný do 30.6. príslušného
kalendárneho roka. Poplatok za uskladnenie drobného stavebného odpadu
na skládku stavebnej sute vo Veľkých
Kostoľanoch sa stanovuje na 100 Sk za
jednu tonu odpadu.
 Obecný úrad vo V. 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, 033/7623 015, 033/
7740 570
Poruchy na káblovej televízii: 033/
7782 498, 0903 182 430
 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. 033/7782661.
V prípade úmrtia príbuzného doma,
môžete volať ako prehliadajúceho lekára MUDr. Ivana Svieženého, č. tel.
033/7781256.
 Pri dovŕšení 15. roku veku dieťaťa je
potrebné vybaviť mu občiansky preukaz.
K prvému občianskemu preukazu treba:
rodný list, prihlasovací lístok k trvalému
pobytu a dve fotograﬁe. K vystaveniu prihlasovacieho lístka k trvalému pobytu treba
predložiť rodný list dieťaťa. Prihlasovací lístok k trvalému pobytu si vyzdvihnite
u pracovníčky OcÚ Evy Krajčovičovej. Prvý
občiansky preukaz je bez poplatku.
 Obecný úrad vo Veľkých Kostoľanoch oznamuje občanom, ktorým uplynula doba prenájmu za hrobové miesta
na miestnom cintoríne, že poplatok za
prenájom môžu zaplatiť u p. Krajčovičovej na obecnom úrade.
- ocú -
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Tenisový turnaj

FUTBAL V OBCI

Dňa 26.5.2007 v sobotu sa uskutoční
Tenisový turnaj amatérov na tenisových
dvorcoch v areáli Základnej školy vo Veľkých Kostoľanoch. Vyzývame všetkých fanúšikov tenisu, ktorí majú chuť zasúťažiť
si, aby sa prihlásili na tel. č. 0908 070 281
– A. Mišák, alebo na tel. č. 0908 718 331
– P. Kotleba do 20. mája.
Štartovné: 200 Sk. Cena zahŕňa prenájom kurtov, tenisové loptičky, občerstvenie.
Tešíme sa na Vašu účasť.
- tk -

Muži napriek posilám stále nebodujú

Máte už film o obci?
Obecný úrad vo Veľkých Kostoľanoch
oznamuje občanom, ktorí majú záujem
si zakúpiť ﬁlm o Veľkých Kostoľanoch
buď vo forme VHS pásky, alebo na DVD
nosiči, že si ho môžu vyzdvihnúť na
obecnom úrade v cene 100 Sk.

INZERCIA
 Stanislav Mikuš, Ul. Ľ. Štúra 456/60
zabezpečí vývoz fekálií (traktor s cisternou
8 m3). Cena za jednu cisternu je 450 Sk.
Objednávka: osobne na uvedenej adrese,
alebo na tel. č.: 0903 430 668
 Predám 2-izbový byt v osobnom vlastníctve po úplnej rekonštrukcii s vlastným kúrením. Byt sa nachádza v obci Veľké Kostoľany,
v objekte Vysielač. Cena dohodou. Kontakt:
č. tel. 0903/411 538, Piešťanská ul. č. 89
 Celoročný predaj včelieho medu. Adresa: František Mihalička, Družstevná 772/62
 Predám kombinovaný plynový sporák,
chladničku 100 l – v záruke. Cena dohodou. Informácie na tel. č. 7782 261
 Predám stavebný výťah s plošinou.
T. č. 0905 686 557
 Predám 900 ks pálenej škridle Tondach – čierna engoba, lacno 9 Sk/ks. T. č.
0905 896 942

Po jesennej časti malo A-mužstvo 4 body. Po 21. kole sa to ale nezmenilo. Stále
sme v IV. lige na poslednom 16. mieste.
16. kolo: Šimonovany – V. Kostoľany 1:0
(0:0). V zápase sme boli lepší, no jedinú šancu domáci premenili a odišli sme naprázdno.
17. kolo: V. Kostoľany – Považská Bystrica 1:4 (0:1). Vedúce mužstvo tabuľky sme
držali celkom dobre až do 82. min. kedy bolo
1:2, no záver nám nevyšiel. Gól Patrik Lužák.
18. kolo: Hrnčiarovce – V. Kostoľany 6:1
(1:1). V polčase sme skórovali z PK Patrikom
Lužákom a ďalšie šance sme zahodili. Prišli
dve ČK – Franc, Gajarský a súper to dokonale
využil.
19. kolo: V. Kostoľany – Mýtna Nová Ves
0:1 (0:0). Druhé mužstvo tabuľky sme potrápili, no prišla už druhá prehra o gól.
20. kolo: Nová Dubnica – V. Kostoľany
5:2 (3:0). Úvod sme zaspali a v 25. min. už
bolo 3:0. V druhom polčase sme v úvode
nedali PK - Kadlíček, no znižovali sme Modrovičom a Gulom na 4:2. V závere sme urobili
zase hrubú chybu a bolo rozhodnuté.
21. kolo: V. Kostoľany – Skalica 0:3 (0:2).
Dve strely na našu bránu a bolo 0:2. V poli
sme sa snažili, ale naša obrana mala už po
niekoľkýkrát voľno. V 84. minúte nám dal
súper K.O.

Bilancia – jar: 6 zápasov 0 – 0 – 6
0 bodov

4:20

Dorast, V. liga, skupina západ - jar
16. kolo: Hlboké – V. Kostoľany 1:1 Velšic
17. kolo: V. Kostoľany – Solčany 6:0
18. kolo: Bojná – V. Kostoľany 3:1 Virág
19. kolo: V. Kostoľany – Čáčov 6:1 Porubský
3, Chudý 3
20. kolo: Zeleneč – V. Kostoľany 0:1 Horváth
21. kolo: V. Kostoľany – Leopoldov 2:0 Velšic,
Vavrinec
Bilancia – jar: 6 zápasov 4 – 1 – 1 17:5 13
bodov. V tabuľke 2. miesto o skóre za prvými
Kútmi.
Žiaci mali po jesennej časti 10 bodov a boli
na 13. mieste. Na jar sú pod vedením trénera
Stanislava Balóna veľmi efektívni, keď prehrali len s prvým mužstvom.
16. kolo: V. Kostoľany – Zeleneč 0:4
17. kolo: Trakovice – V. Kostoľany 1:2
18. kolo: V. Kostoľany – V. Orvište 3:0
19. kolo: V. Kostoľany – Siladice 2:1
20. kolo: Dvorníky – V. Kostoľany 1:4
21. kolo: V. Kostoľany – D. Voda 8:0
Bilancia - jar 6 zápasov 5 – 0 – 1 19:7 15
bodov. V tabuľke preskočili na 8. miesto OM.
- MB -

Na Sadovej ulici horelo
V podvečerných hodinách 14. februára
2007 nám občan zo Sadovej ulice oznámil, že na konci ulice v kroví a trávnatom
poraste niečo horí. Po osobnej obhliadke
sme zistili, že horí výplň zadných dvier
z návesu kamióna firmy VVISS, ktoré tam
boli vyhodené na čiernej skládke.
Okamžite sme informovali Dobrovoľný hasičský zbor Veľké Kostoľany. Keďže sa im

neporadilo oheň uhasiť, prišli hasiči z Piešťan a oheň uhasili. Napriek tomu bolo ďalej
potrebné hliadkovať, aby sa oheň nerozšíril
do ďalších porastov. Žiadame občanov, ktorí
majú informácie, kto mohol oheň založiť, prípadne dvere z návesu kamióna vyviezol, aby
tieto oznámili na linke 158.
- ocú Foto: Gilbert Liška

Poďakovanie
Obecný úrad vo Veľkých Kostoľanoch
srdečne ďakuje pani Veronike Mečírovej,
ktorá obci darovala 150 kusov kríkov do
výsadby zelene pri cintoríne a do obecného
parku. Srdečná vďaka.
- OcÚ -

Poďakovanie
Ďakujem „čestnému nálezcovi“, ktorý
okradol invalidného dôchodcu o dôchodok
a o všetky osobné doklady. Avšak úprimné
poďakovanie patrí Deziderovi Toráčovi (Mário) a Petrovi Chorvatovičovi, ktorí prázdnu
peňaženku našli a vrátili mi osobné doklady.
Okradnutý dôchodca

 Na konci Sadovej ulice horela tráva, kríky a odpad z plastov, ktorý tam občania navozili.
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