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Prijmime radostnú zvesť
„Prišla Láska na svet, ale svet ju neprijal,
Kráľa kráľov do zimy vyhnal...“
Otec jednej veľmi bohatej rodiny
zobral raz svojho
syna na vidiek
s úmyslom ukázať
mu, v akej biede
niektorí ľudia žijú. Pár dní a nocí
strávili na istom
malom hospodárstve, ktoré vlastnila pomerne chudobná rodina. Keď
sa vracali domov,
otec sa syna pýta,
ako sa mu výlet
páčil.
„To bolo úžasné,
ocko!“
„Videl si v akej
biede tí ľudia žijú?“
spýtal sa otec.
„Videl.“
„Tak mi povedz,
čomu si sa na
tomto výlete naučil?“
A syn mu nato odvetil: „Videl
som, že my máme jedného psa
a oni štyroch. My
máme bazén do
polovice záhrady
a oni potok, čo sa
nikde nekončí. My
sme si kúpili do
záhrady lampáše
a im v noci svietia
hviezdy. Naša veranda siaha až po
prednú záhradu a im patrí celý horizont. My
žijeme na malom pozemku a oni majú polia,
ktorým nedovidíš konca. My máme sluhov, čo
nás obsluhujú, ale oni slúžia druhým. My si

Zaspievajú
Jendruchovci
Obecný úrad srdečne pozýva všetkých
občanov na vianočný koncert, ktorý sa
uskutoční na tretiu adventnú nedeľu,
t. j. 16. decembra 2007 o 16.00 hod.
v Kultúrnom dome vo Veľkých Kostoľanoch. Vianočné piesne a koledy zaspievajú Súrodenci Jendruchovci. Vstup je
voľný.
- ocú-

potraviny kupujeme, kým oni si pestujú svoje
vlastné. Náš pozemok je obohnaný ochranným múrom, ich chránia priatelia.“ A potom
syn dodal: „Ocko, ďakujem ti, že si mi ukázal,
akí sme biedni.“
No nie je to úžasné, keď sa človek dokáže
pozrieť na veci z nadhľadu? To vás potom
núti zamýšľať sa, čo by sa stalo, keby sme
dokázali byť vďační za to, čo máme a nerobili
si starosti kvôli tomu, čo nemáme.
„... stalo sa to dávno, no stáva sa to
i dnes, že neprijímame radostnú zvesť.“
On bohatý stal sa chudobným, aby sme
sa my jeho chudobou obohatili.
Pokojné a radostné vianočné sviatky
a požehnanie od Novonarodeného Vám
vyprosuje
MARCEL KUBINEC, farár

POZVÁNKA

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 19.30 hod. pred kultúrnym
domom. Príďte sa zabaviť a so svojimi priateľmi osláviť príchod nového roka.
- ocú -

VIANOČNÝ PRÍHOVOR

Domovy plné šťastia!
Vážení občania,
čas plynie neuveriteľne rýchlo. Nestačíme si ho ani uvedomiť
a najkrajšie sviatky
roka opäť klopú na
dvere. Každým rokom
si všímam, akoby Vianoce prichádzali stále rýchlejšie a rýchlejšie. Žijeme naozaj
v uponáhľanom svete, plnom termínov
a časových tiesní. Skúsme aspoň počas týchto sviatkov trochu pribrzdiť.
Z osobnej skúsenosti však viem, že je
to obťažné.
Vianoce sú akýmsi symbolom šťastia,
lásky a radosti z nového života... Vianoce sú sviatky, ktoré by sme mali prežívať
hlavne vo svojich srdciach, a to, čo
z nich vyžaruje, darovať svojim blízkym.
Neuchyľujme sa ku komercionalizmu
týchto sviatkov, ktoré nám ponúkajú
obchodné domy a televízne reklamy už
takmer koncom októbra len preto, aby si
získali nových zákazníkov. To nie sú tie
pravé hodnoty. Zachovajme si posvätnú
úctu k vianočným sviatkom, nezabúdajme na ich čaro a atmosféru, ktorá nás
sprevádzala od útleho detstva. Tešme sa
z nového narodenia, pretože náš Pán má
lásku pre nás všetkých. Preto rozdávajme lásku a radosť aj my svojim blízkym
a priateľom. Tešme sa aj z mála, tešme
sa z lásky, ktorú sme venovali. Poďakujme všetkým, ktorí nás obdarovali svojím
srdcom, ktorí nám pomohli v núdzi, poďakujme tým, ktorí v nás verili. Venujme
si čas jeden pre druhého.
Vážení občania, aj ja by som sa chcel
všetkým Vám poďakovať za to, čo ste
urobili pre obec a svojich spoluobčanov.
Ďakujem všetkým, ktorí udržali svoje
medziľudské vzťahy na úrovni hodnej
človeka. Ďakujem inštitúciám, organizáciám, školám, zložkám, farskému úradu
a ﬁrmám, ktoré s obcou v tomto roku
spolupracovali. Verím, že naša dobrá
spolupráca bude pokračovať aj v ďalšom období.
Milí občania, počas vianočných sviatkov Vám všetkým prajem rodinnú pohodu, radosť, veľa lásky, porozumenia
a pochopenia. Nech sú Vaše domovy
šťastné a nech pri štedrovečernom stole
Vám nechýba nikto z blízkych. A tým,
ktorí už nie sú medzi nami, venujme aspoň tichú spomienku.
Všetkým občanom Veľkých Kostolian
prajem krásne Vianoce.
Mgr. GILBERT LIŠKA
starosta obce
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KRONIKA OBCE

Zabávali sa pri dychovke i vínečku...

Naši jubilanti
60 rokov
Cecília Bokorová
Cecília Hercegová
Michal Janech
Marta Kandričáková
Mária Kukučová
Milan Papay
RNDr. Mária Stanková
65 rokov
Michal Bokora
Margita Jakábová
Mária Kotlebová
Angela Kubovičová
Oľga Magulová
Michal Porubský
70 rokov
Angela Magulová
Anna Šintálová
Marta Vnuková
75 rokov
Mária Bernátová
Emília Boháčiková
Michal Polčík
80 rokov
Rudolf Bačík

Narodili sa
Tamara Janechová
Tomáš Škrha
Adriána Koreňová
Laura Macová
Martin Magula
Matúš Drnák
Anna Ondrusová

Manželstvo uzavreli

 Kultúrny program i občerstvenie si dôchodcovia pochvaľovali.
V nedeľu 21. 10. sme sa tradične ako posledné roky stretli pri posedení s dôchodcami. Všetci - dámy aj páni, slávnostne
vyobliekaní, sa zhromaždili v sále kultúrneho domu. Čakalo na nich prekvapenie
vo forme dychovej hudby Rovina a pohostenia, ktoré s láskou a starostlivosťou
pripravili pracovníčky obecného úradu.
Bolo niečo na zahryznutie, vo forme chlebíčkov, na zapitie malinovka i vínko, ba aj
malá sladkosť.
Po úvodnej piesni kapely Rovina sa prítomným prihovoril starosta Mgr. Gilbert Liška.
Hovoril o úcte a vďačnosti, ktorú si všetci
starší zaslúžia, o spomienkach a poprial im
ešte veľa krásnych rokov pred sebou. Celý
hudobný program sa niesol v ďakovnom
i humornom duchu za aktívneho prispenia
kapelníka Michala Šintála. Zazneli pesničky,
ktoré prítomní zväčša veľmi dobre poznali.
Oživovali im spomienky. K mladým spevákom

a ich o niečo skúsenejším kolegom sa pridali
aj starší občania. V sále vládla harmónia ľudí,
poznajúcich sa dlhé roky, ktorí spolu rástli,
dospievali, prežili náročné ale krásne životy
a teraz ich kamarátstvo kvitne vo forme odpočinku a tiež takýchto príjemných posedení.
Na stretnutí dominovala radosť a veselosť,
ktorú naozaj nie je možné vidieť hocikde. Akoby roky strávené tvrdou prácou, starosťami
a trápením zmizli a znovu tu sedeli tí mladí
ľudia, ktorí sa voľakedy bavili na zábavách
a svadbách... Pospomínali si na časy dávno
minulé, ale aj nedávne. Bol to príjemný zážitok, obohacujúci ich životnú púť.
Z posedenia neodchádzali s prázdnymi rukami. Praktický darček im bude pripomínať
príjemne strávený čas s rovesníkmi, dychovkou i predstaviteľmi obce. Srdečná vďaka
organizátorom i účinkujúcim!
JARMILA HODÁLOVÁ
Foto: Gilbert Liška

Gabriela Boháčiková a Jozef Harajka
Stanislava Kubovičová a Richard Mrázik
BLAHOŽELÁME!






Rozlúčili sme sa
Angela Ďuračková, 77 rokov
Milan Vnuk, 71 rokov
Anna Balagová, 87 rokov
Michal Šintál, 81 rokov
Emília Sasáková, 55 rokov
Ladislav Toráč, 68 rokov
Paulína Hluštíková, 91 rokov
Viktor Pružinec, 70 rokov
Pavel Krátky, 50 rokov
ÚPRIMNÚ SÚSTRASŤ.

POZVÁNKA

Na ples príde Senátor
ZR pri ZŠ Veľké Kostoľany a Obecný úrad
Veľké Kostoľany vás pozývajú na 26. reprezentačný ples, ktorý sa uskutoční dňa 26. januára 2008 o 19.00 hod. Hrá hudobná skupina Senátor. Vstupné je 400 Sk. Vstupenky
sú v predaji na obecnom úrade.
-r-

 Pri sledovaní vystúpenia dychovej hudby Rovina.

Október aj v znamení birmovky
V sobotu 20. októbra sa uskutočnila
v našom rímsko-katolíckom kostole birmovka. Dlhé prípravy vyvrcholili veľkou
slávnosťou, ktorá sa však uchovala len
v našich pamätiach.
Našu farnosť navštívil biskup Mons. Stanislav Zvolenský. Celebroval slávnostnú svätú omšu, do ktorej sa zapojili aj birmovanci a udelil im sviatosť birmovania. Skupinu
birmovancov tvorilo 143 mladých študentov
z Veľkých Kostolian a ich farských ﬁliálok.

Veľkú vďaku chceme prejaviť pánu farárovi Petrovi Obrancovi za jeho pevné nervy
a trpezlivosť, ktorú vynaložil pri príprave birmovancov. Vďaka patrí aj pánu kaplánovi
Lukášovi Jókajovi, ktorý pripravoval študentov
z ﬁliálok, aj animátorom, ktorí pripravili birmovancov na sviatosť birmovania po duchovnej
stránke.
V mene birmovancov ďakujeme všetkým,
ktorí akokoľvek pomohli pri príprave na birmovku a jej priebehu.
-r-
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Budeme vždy spomínať v dobrom
Ďakovná rozlúčková reč po odcelebrovaní
svätej omše správcom farnosti d. p. Petrom
Obrancom, na konci jeho osemnásťročného
pôsobenia vo farnosti Veľké Kostoľany.
Veľké Kostoľany dňa 21. októbra 2007
Vážený pán farár,
cieľom tohto malého zastavenia sa je naša
vedomosť, či správa o Vašom preložení na iné
pôsobisko. Preto mi dovoľte, aby som v mene
všetkých farníkov naozaj iba v kocke prešiel
obdobím vášho pôsobenia u nás a dotkol sa
tak dejín našej farnosti ako v materiálnej, tak
i v duchovnej oblasti. Pretože jedno nemôže
vylučovať druhé pri takom zodpovednom zastávaní úradu, akým je spravovanie farnosti,
ku ktorej navyše patria i ﬁliálne miesta.
Od roku 1989 sa v spravovaní rôznej materiálne potrebnej činnosti urobilo nemálo. Kto sa
iba okrajovo zaujímal o priebeh života či rastu
farnosti v tejto oblasti, tomu nemohli uniknúť
práce urobené na chrámoch, či už to bola
úprava, akou bola injektáž, doplnky na exteriéri, výmena okien, prívod inžinierskych sietí,
vykurovanie, osadenie novej veže, vymaľovanie, doplnky akustických zariadení a aparatúr,
osvetlenie, zabudovanie bezpečnostných systémov, prepracovanie celého presbytéria a tabernákula s výmenou oltára, postavenie novej
fary a vybudovanie jej okolia, oprava kaplnky
pri starej fare, Hájskej kaplnky a nespočetné
ďalšie a ďalšie práce, na ktoré sa s odstupom
času akosi už pozabudlo.
Za toto všetko vám patrí náš obdiv a úprimná
vďaka, veď slúžiť to bude iba nám a tým, ktorí
prídu po nás. A predovšetkým nech to slúži na
Božiu slávu a chválu. K tejto časti asi toľko.
V duchovnej oblasti prešla s Vami jedna
celá generácia. Od narodenia, teda od prijatia

sviatosti krstu a azda u niektorých až po sviatosť manželstva. Tiež sme boli svedkami kňazských primícií. Vďaka vám patrí za slúženie
toľkých svätých omší, rozdávanie eucharistie,
vysluhovanie iných sviatostí, akými sú sviatosti
zmierenia, sviatosť manželstva, pomazanie
chorých, preukazovanie úcty pri poslednom
stretnutí so zosnulými. Vďaka za ochotu donášania viatika, vedenie maličkých k prvému
svätému prijímaniu, tých väčších k vedomostiam a organizačnému zabezpečeniu pri prijatí
sviatosti birmovania. Vďaka za iniciatívu obnovenia a usporiadania pútí do Hájskej kaplnky,
slávnostné slávenie sviatku Božieho tela pri oltároch postavených v obci pri tejto príležitosti,
rôzne iné púte - do Šaštína, Marianky, Starých
Hôr a za ďalšie podobné aktivity. Toľkými miništrantmi sa nemôže pochváliť každá farnosť,
ale naša k tým spokojnejším v tomto ohľade
rozhodne patrí. Služba akolytov a spevákov
žalmov sa vašim podnecovaním dostala na pomerne slušnú úroveň. Čo môže kňaz očakávať
za všetko dobro, ktoré s čo najlepším úmyslom
koná pre svojich zverených? Veľakrát sa mu
nedostane ani to základné: „Ďakujem.“ Ba,
ešte sa mu pridá čosi naviac, s čím niekedy ani
neráta: nevďak, osočovanie, utŕhanie na cti. Aj
takí sa nájdu, ale, chvalabohu, viac je tých, čo
dokážu oceniť úsilie a dobrotu. Zvykne sa vravieť, že osud človeka je v Božích rukách. Tak je
to i s kňazom – Božím služobníkom, na ktorého budeme vždy spomínať v dobrom, a vysielať za Vás modlitby, aby Váš pobyt na novom
pôsobisku bol úspešný a Bohu milý. Ešte raz
Vám za všetko, čo ste ako kňaz, správca našej
farnosti a predovšetkým ako človek pre nás
urobili, ďakujeme a vyslovujeme Vám srdečné
a úprimné Pán Boh zaplať.
Vaši farníci

SMÚTOČNÉ POĎAKOVANIE
„Každá fáza života má svoje
čaro. Umením života je
hľadať a nachádzať toto
čaro, kúzlo
prostého dňa
tak, ako prichádza a odchádza. A usilovať sa o dobro
v každej životnej situácii: nezáleží na tom či v zdraví, alebo
v chorobe, či v bohatstve, alebo v chudobe.
Len jedno je naozaj dôležité: byť dobrým,
milujúcim človekom, otvoreným pre To, čo
ho nevýslovne presahuje.“
Drahý náš,
Ty si umenie života vždy vedel zvládať.
Dokázal si v každej prekážke nájsť aj
kus toho dobrého, žiť svoj život naplno,
rozdávať lásku a optimizmus, odovzdať
vedomosti a danosti svojim deťom, tešiť sa
z každého dňa... Tak to bolo aj posledný
deň Tvojho života, 29. 11. 2007, keď si
nás náhle, nečakane a bez rozlúčky musel
opustiť a nikdy sa nedozvieme, prečo to
tak muselo byť. Vždy budeme na Teba
spomínať s láskou, úctou a vďačnosťou.
Ťažko v tejto chvíli osobne poďakovať všetkým, ktorí našej rodine pomohli
v najťažšej skúške života. Či už lekárovi
rýchlej zdravotnej služby a jeho spolupracovníkom, ktorí s nasadením všetkých síl
bojovali o jeho život, ako aj celej rodine
a priateľom z našej ulice. Vedeniu ﬁrmy
Transpetrol Bratislava, starostovi našej
obce. Dôstojnému pánovi Marcelovi Kubincovi za duchovnú podporu a dôstojnú
rozlúčku. Ďakujeme Vám!
Ďakujeme všetkým, ktorí vyprevadili na
poslednej ceste nášho otca, manžela, zaťa, švagra a priateľa

PAVLA KRÁTKEHO.
Za modlitby za jeho dušu a kvetinové dary.
Odpočívaj nám v pokoji tam, „kde vládne klid...“
Smútiaca rodina

SMÚTOČNÉ POĎAKOVANIE

 Pri rozlúčke s pánom farárom Petrom Obrancom nechýbala ani dychová hudba Rovina.
Foto: archív

Žičíme Božie požehnanie
Poďakovanie bývalému správcovi a farárovi farnosti Veľké Kostoľany dp. Petrovi
Obrancovi za jeho osemnásťročnú službu
vynaloženú pre dobro nás všetkých.
Aj touto cestou Vám posielame úprimné
prianie spokojnosti na novom mieste vo farnosti Plavecký Mikuláš, veľa zdravia a osobnej pohody. Prajeme Vám, aby ste pri sebe
mali ľudí, ktorí Vás majú radi a ktorí Vám budú dodávať odvahu. Ľudí, ktorí Vám pomôžu,

keď budete smutný, unavený a bezradný.
V modlitbách Vám vyprosujeme Božiu milosť a Jeho prítomnosť s poďakovaním za
všetku pre nás vynaloženú trpezlivosť, pokoru
a duchovný rast.
Ešte raz srdečne za všetko ďakujeme, žičíme Božie požehnanie, pokoj a zo všetkého
radosť.
V modlitbách
Vaši vďační a oddaní Kostoľanci

Celý svoj život tvrdo pracovala
a nikdy sa nesťažovala,
sama sebe pokoj nedopriala,
vždy sa o všetko s úsmevom postarala.
Jej zlaté srdce každému prialo
a z očí jej žiarila dobrota,
preto nám bude chýbať do konca života.
Úprimne ďakujeme
všetkým príbuzným,
priateľom, susedom
a známym, ktorí sa
dňa 13. novembra
2007 prišli rozlúčiť
s našou babičkou,
mamičkou, manželkou, švagrinou

EMÍLIOU SASÁKOVOU
Synovia, dcéra a manžel
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Nesprávne parkovanie
Obec v minulom roku dala vybudovať na
dvoch najfrekventovanejších miestach parkoviská kvôli zlepšeniu bezpečnosti cestnej
premávky a tiež komfortu parkovania.
Pred cintorínom sa nachádza veľké parkovisko, ktoré slúži našim veriacim hlavne
v dňoch pracovného pokoja a počas cirkevných sviatkov. V bezprostrednej blízkosti
vchodu do areálu cintorína na Zákostolskej
ulici sa nachádza aj parkovisko pre telesne
postihnuté osoby. Často tam však vídať
zaparkované aj vozidlá občanov, ktorí nemajú na vozidle značku ZŤP. Žiadame preto
všetkých vodičov, aby rešpektovali dopravné
značenie a neparkovali na miestach vyhradených pre zdravotne ťažko postihnutých.
Podobne žiadame aj všetkých rodičov,
ktorí v ranných hodinách a následne popoludní sprevádzajú svoje deti do materskej
a základnej školy, aby na parkovanie využívali parkovisko na to určené.
Neraz sa stáva, že cesta pri oboch školách býva zatarasená vozidlami, pomedzi
ktoré sa predierajú naši malí i veľkí školáčikovia. Sú medzi nimi možno aj vaše
deti, preto dbajte na zvýšenú opatrnosť
a parkujte bezpečne na miestach na to
vyhradených.
- OcÚ -

OZNAMY OcÚ
 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.
-r-

Pozvánka na
Vianočnú akadémiu
Žiaci základnej školy vo Veľkých
Kostoľanoch vás srdečne pozývajú na
kultúrne podujatie Vianočná akadémia,
ktorá sa uskutoční vo štvrtok 20. decembra 2007 o 17.00 hod. v kultúrnom dome. Školu môžete podporiť zakúpením
žiackych výrobkov, ktoré budú na predaj
vo vestibule KD. Príďte nás podporiť
a zároveň sa potešiť.
- žiaci ZŠ -

OSPRAVEDLNENIE
 Redakcia Kostolianskych pohľadov sa
ospravedlňuje p. Jarmile Čapkovičovej za
omylom uverejnené priezvisko v minulom
čísle KP. Za pochopenie ďakujeme. - r -

Tak si spolu pomáhajme
Nový správca farnosti d. p. Marcel Kubinec je už u nás ako doma, preto sme si
dovolili požiadať ho o krátky rozhovor pre
Kostolianske pohľady.
 Na začiatku typická otázka. Ako prežívate prvé týždne na novom pôsobisku
a aké máte pocity z nového prostredia farnosti? Či je ešte priskoro pýtať sa takto?
- Naozaj je ešte priskoro na položenú otázku adekvátne odpovedať, pretože aj s cestou
som tu spolu iba viac ako mesiac. Všetko
môžem hodnotiť iba z prvých dojmov, ktoré
sú viac ako dobré. Pôsobil som vo farnostiach
dosť málo bohatých na vieru v ľudských srdciach, ktorá by bola prejavovaná aj navonok.
Je to pre mňa preto prekvapením, keď vidím
plný kostol, a to k tomu ešte dvakrát v nedeľu.
Na to som zvyknutý nebol.
 Môžete v kocke priblížiť našim čitateľom stručný prierez vášho života? Tým mám
na mysli aj vaše detstvo a vašu rodinu.
- Narodil som sa 23. 7. 1972 vo Veľkom
Krtíši, kde som absolvoval aj základné vzdelanie. Neskôr z „politických“ dôvodov som ako
nábožensky sa prejavujúci chlapec, nemohol
študovať na gymnáziu, a tak som študoval
na SOU baníckom v Handlovej, kde som aj
zmaturoval v roku 1990. Keďže sa medzitým
zmenila politická situácia, mohol som nastúpiť
na vysokú školu. Nastúpil som na Teologický
inštitút v Banskej Bystrici – Badíne, kde som
v roku 1996 ukončil vysokú školu a 27. 7. 1996
som bol v Banskej Bystrici vysvätený na kňaza.
Aby to bolo úplné, mám dvoch bratov. Rodičia
sa presťahovali do malej dedinky Záhorce pri
Veľkom Krtíši, kde aj doteraz bývajú.
 Kedy ste pocítili túžbu stať sa Kristovým služobníkom a aké to bolo volanie. Dá
sa to opísať?
- Stať sa kňazom som chcel už ako chlapec, no nič som kvôli tomu nerobil. Až keď
som bol učňom, v Handlovej som spoznal
kňaza, ktorý tam pôsobil ako kaplán, a ten
začal vo mne túto túžbu napĺňať. Tam v hĺbke
bane a v tajnosti sa začala na povrch predierať najprv nesmelá, a potom možno až trúfalá
výzva: „Staň sa kňazom, Pán ťa volá!“
 Čo pre vás znamená Kristus?
- Kristus je pre mňa inšpiráciou, oporou a základom. S ním sa snažím, nakoľko je to možné,
komunikovať, radiť sa, jemu sa sťažujem, s ním
prežívam ťažkosti. Nechcem aby to vyzeralo
naučene, ale je mi priateľom, bútľavou vŕbou ...
 Máte na novom pôsobisku, teda u nás,
nejaké plány? Čo si od nich sľubujete?
- Najprv chcem spoznávať. Jednak prostredie, jednak mentalitu tunajších ľudí, spôsob
ich života, atď. No, a keď už čo to spoznám,
potom si môžem urobiť nejaké plány a vytýčiť
smer, ktorým spolu pôjdeme.
 Chcete niečo odkázať svojim farníkom?
- Nechcem odkázať nič také, čo by bolo nové,
pretože sa ešte nepoznáme, ešte o sebe málo
vieme. Takéto odkazy sa dajú uskutočňovať až
vtedy, keď už budeme o sebe viacej vedieť.
 A čo mládeži, s tou to býva, ako vieme,
všade vždy dosť zložité?
- V mládeži je nádej Cirkvi i spoločnosti,
i moja. Verím, že sa spoznáme a pri rôznych
stretnutiach budeme vedieť spolu komunikovať a dodávať si vzájomne optimizmus a silu.
Teším sa z mladých a na mladých.
 Laické aktivity vo farnosti sú pomerne
dosť dobre zabehnuté. Budete podporovať
ich úsilie, alebo máte pripravené aj niečo
nové – svoje?

- Každý človek, ktorého stretneme, nás môže obohatiť. Tak aj vy mňa a ja vás. Je preto
samozrejmé, že bude aj niečo nové, lebo ja
som nový pre vás a vy pre mňa.
 Zažili ste vo svojom kňazskom živote
osobitnú radosť a naopak i smútok, ktorý
vás ranil?
- Aj jedno aj druhé. Vie ma zarmútiť, keď ľudia
šíria fámy a „zaručené“ informácie bez toho, aby
vedeli, či je na tom niečo pravdy. Veď na každú
vec je viacero pohľadov a nie iba ten – jeden,
a bojím sa ľudí, ktorí poznajú a vidia iba svoj
jediný a najdokonalejší pohľad. Bojím sa ľudí,
ktorí dokážu veľa nahovoriť a pritom málo rozmýšľať, poprípade pripustiť aj iný názor.
 Máte aj nejakého osobného koníčka
– teda záľubu? Je to predsa prirodzené.
- Samozrejme, že je to prirodzené a koníčka
mám aj ja. Možno zvláštneho, ale sú to domáce zvieratá, ktoré som choval aj na predošlých
pôsobiskách. Tu v Kostoľanoch mám iba psa
a zopár sliepok, aby sme s pánom kaplánom
nevyhadzovali odpad z kuchyne. Takže je
dobré mať niečo, kde sa človek odreaguje,
poprípade príde i na iné myšlienky.
 Ako u človeka – i kňaza, aké túžby,
ciele a predsavzatia sú pre vás prioritou?
- Prioritou pre mňa je spása. Túžim a chcem
byť po pozemskej púti s Bohom navždy. Tomu
prispôsobujem aj svoje konanie. Nie je to vždy
jednoduché, nie je to vždy priamočiare, ale
usilujem sa o to. Som tiež človek so všetkými
kladmi a zápormi, so slabými stránkami...
Tak si spolu pomáhajme, vzájomne sa
podopierajme, aby sme vytvárali jedno pekné
spoločenstvo, podobne ako prví kresťania.
Aby aj o nás mohli tí druhí povedať ako o prvých kresťanoch: „Pozrite, ako sa milujú“.
Rozhovor zaznamenal a v mene všetkých
farníkov zaň ďakuje
PaedDr. JOZEF ŠINTÁL

Buďte pre nás darom
Pre tých, ktorí nemohli byť na uvítacej
svätej omši nového správcu farnosti
Veľké Kostoľany d. p. Marcela Kubinca
dňa 28. októbra, zverejňujeme autentickú uvítaciu reč po odcelebrovaní slávnostnej svätej omše.
Vážený pán farár,
pred týždňom sme boli zhromaždení
pri rozlúčke s d. p. Petrom Obrancom,
dnes vítame Vás, ako nového správcu
našej farnosti a duchovného vodcu menovaného cirkevnou hierarchiou, s ktorým
sa budeme snažiť na neurčitú dobu o spoluprácu, a v bratskom nažívaní vytvárať
spoločenstvo, aké by malo byť podľa vzoru
nášho majstra Pána Ježiša. I keď rozchod
s naším bývalým pánom farárom bol dosť
citlivý, veríme že i vaším pričinením pôsobenia u nás čoskoro všetko pôjde tak,
ako má ísť. Buďte pre nás darom, my sa
budeme usilovať, aby to tak zostalo, pokiaľ
budeme žiť a vládať. Nech sám Boh položí
na vás svoju ochrannú ruku a Jeho moc
nech vám pomáha zvládať všetky prekážky a protivenstvá pri zastávaní vášho
úradu. Nech vás dobrotivý Pán požehnáva
po všetok čas, ktorý budete obetovať pre
dobro Cirkvi, všetkých nás v našej farnosti
a, samozrejme, na Božiu chválu a slávu.
Srdečne vás u nás vítame.
-r-
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Mikuláš štedrý aj vďaka sponzorom
Obecný úrad vo Veľkých Kostoľanoch
srdečne ďakuje za sponzorské príspevky na
zakúpenie mikulášskych balíčkov pre deti
v našej obci. Mikulášsky večierok podporili
sponzori: DM Plast, s. r. o., ESSE – KAPA, s.
r. o., JOMA STAV, s. r. o., PUK Plus, s. r. o.,
Jozefína Radošovská, Marián Šupa, WITTEX

Plus, s. r. o., STRABAG, s. r. o., Kovovýkup
Ctibor Valko.
Poďakovanie patrí aj účinkujúcim – Andrejovi Bučkovi, Andrejovi Mihaličkovi a DJ
Dominovi Stachovi, za ozvučenie podujatia
a farskému úradu za zapožičanie kostýmu.
Srdečná vďaka.
- OcÚ -

Foto: Dominik Stacho

Až sviatočné zvony odbijú polnoc
Všetci vieme, že tradíciu Vianoc máme
vďaka kresťanom, ktorí ich začali sláviť
vo 4. storočí a v kalendári sa objavili po
prvýkrát v roku 354. Vianoce sú prebraté
zo židovských zvykov (práve preto sa
oslavuje Štedrý večer 24. decembra a polnočná omša sa koná v noci z 24. na 25.
decembra) a k slávnostne a bohato prestretému stolu si sadáme po objavení sa
prvej hviezdy na oblohe. V dedinských
domov dokonca vraj platilo, že čím neskôr
si sadnete k stolu, tým viac budete meškať
v lete s robotou.
Štedrovečerný stôl má vždy symbolizovať
hojnosť a podľa toho vždy vyzeral aj nasledujúci rok. V minulosti sa kládli pod obrus
peniaze a hrsť ovsa či jačmeňa. Na túto
príležitosť sa odkladali aj v časoch najväčšej
biedy ingrediencie, aby sa večera naozaj
dala pripraviť štedrá. Čo sa nachádzalo na
stoloch, ovplyvňoval charakter územia. Iná
skladba bola na stole v nížinách či vrchoch,
v mestách či dedinách, taktiež rozhodovalo,
či tam boli pastviny, ovocné sady alebo vinohrady.
V dnešných časoch sa stretávame s odchýlkami dokonca aj pri štedrovečernom stole. V niektorých rodinách sa večeria kapustnica na Vianoce, v iných až na Silvestra. Ale
jedna vec je stabilná snáď všade a všade ju
aj nájdeme – ryba, z gréckeho slova ichthys,
čo znamenalo v tajnej reči kresťanov Ježiš
Kristus Syn Boží Spasiteľ – Iesus Christos
Then Hyois Soter.
Na Štedrý deň sa mal ale každý najesť do
sýtosti, lebo odísť od stola s poloprázdnym

žalúdkom znamenalo, že by mohol byť ďalší
rok neúrodný.
Každému z nás sa Vianoce spájajú aj s betlehemom a vianočným stromčekom. Na vytvorení prvého betlehema sa podieľal svätý
František z Assisi, ktorý ako prvý pripravil
v jaskyni v Grecciu jasle a uložil do nich živé
dieťa v roku 1223. Údajne boli prvé drevené
jasličky postavené v Ríme už v 7. storočí.
Tento zvyk sa postupne rozširoval, tak ako
iné tradície, po celej Európe a na Slovensku
sa s touto tradíciou začalo v 13. storočí. Hoci
pôvod vianočného stromčeka nie je kresťanský a vznikol v protestantskom nemeckom
prostredí, udomácnil sa najskôr v mestách
a až potom postupne prenikol na dediny.
Dnes ho máme všetci na Vianoce vo svojich
domovoch. Či už sú ozdobené slamenými
skvostami, jabĺčkami, orechmi a perníkmi, ako
to mávali naši predkovia, alebo tak, ako si
ich zdobia ľudia teraz, v určitých farebných
tóninách, či pestrofarebné, na každom sa
nachádzajú sviečky a niečo ligotavé.
Medzi nové aspekty Vianoc patria rastlinky,
tradičné vianočné kvety, ku ktorým sa radia
vianočné hviezdy, dnes už v rôznych farbách,
azalky, cyklámen, hyacint a ardízia – minivianočný stromček so živými ozdobami.
A na záver vianočný vinš:
Až sviatočné zvony odbijú polnoc
a oznámia príchod čarokrásnych Vianoc,
zabudnite hneď na všetky starosti
a prežite chvíle v zdraví, šťastí a radosti.
JARMILA HODÁLOVÁ

O svätom Mikulášovi
Určite všetci poznáme základnú históriu
o svätom Mikulášovi, že bol dobrý a rozdával pochúťky. Odmalička ho s radosťou
a napätím očakávame a snažíme sa poslúchať rodičov a pomáhať, aby naozaj prišiel
aj k nám domov a ráno aby sme si našli
vo svojich vyčistených čižmičkách nejakú
tú sladkosť. Je pravda, že časy sa za tie
roky, čo tu všetci sme, menia. Od detského
strachu našich babičiek a deduškov, aby
im Mikuláš náhodou nepriniesol uhlie, veď
jeden nikdy nevie, že..., až po dnešok, keď
deti očakávajú, že v tej čižme nájdu nový
mobil alebo mp3 prehrávač či nejaký iný
výdobytok dnešnej techniky.
O slávu Mikuláša sa delia dve mestá:
Demre v Turecku, predtým Myra, miesto
úmrtia biskupa, a Bari v Apulii, kde je pochovaný v neobyčajnej bazilike sv. Mikuláša od r. 1087 a kde sa stretávajú mnohí
pútnici. Zo zápiskov sa dozvedáme, že
odmalička vynikal štedrosťou. Jeho otec
bol však šetrný boháč, preto vraj neváhal
aj niečo ukradnúť z otcovho bohatstva, len
aby pomohol chudobným. Skoro osirel,
a tak z majetku, ktorý mu po rodičoch ostal,
pomáhal, komu bolo treba. Nechcel, aby
ľudia, ktorých obdaroval, vedeli od koho
dar je, preto ho položil na okno, zabúchal
a zmizol. Alebo do črievic, čo sa prenieslo
až do našej doby. Taktiež sa traduje, že
Mikulášoví pomocníci počúvajú cez komín,
čo sa v dome deje a podľa toho potom rozdeľujú. Toto pochádza tiež z jeho doby, keď
sa za nezaplatené dlhy bralo do zástavy
dieťa a predávalo do otroctva. Pokiaľ bolo
niekde väznené, Mikuláš vyliezol na strechu a komínom počúval, kde plače, a tam
potom vhodil mešec s peniazmi.

Ako biskup sa stal zriaďovateľom škôl
a sirotincov, ktoré potom navštevoval. Boli
tu pre neho pripravované chvály a ponosy
na deti, ktoré potom predstupovali pred Mikuláša a boli buď odmenené alebo potrestané metlou riaditeľovými pomocníkmi, ktorí
sa postupom času stali symbolicky čertmi.
Je známy už len dátum Mikulášovej smrti
6. december.
A práve tento deň mal vždy svoje čaro,
keď sme verili, že s Mikulášom chodí skutočný čert a skutočný anjel. Bol to pôvab,
o ktorý nás nemohlo pripraviť ani poznanie
skutočnosti. Niektorí sme si ho zachovali
až do dospelosti. A ten zážitok je nádherný,
keď vidíte deti, ako nadšene čakajú na jeho
príchod.
- jh -

6

KOSTOLIANSKE POHĽADY

Medzi škôlkarov zavítala jeseň
„Lístok lístku hovorí, jeseň prišla do
hory...“ A zavítala nielen do hory, ale aj
do našej materskej školy. Vtiahla nás do
víru jesennej nálady, farieb a fantázie
prostredníctvom výstavky Jesienko 2007.
Pani Jeseň mala určite radosť z pekných
tekvicových strašiačikov, ale aj z iných
tekvicových dekorácií, ktoré skrášlili náš
dvor vďaka šikovným rukám mamičiek
a ockov našich škôlkarov.
13. október je vyhlásený za Medzinárodný
deň jablka. S myšlienkou propagácie čerstvého ovocia ako prevencie v boji proti drogovým
závislostiam a civilizačným chorobám.
Aj práve preto sme pripravili výstavku Jablko 2007. Jablká rôznych odrôd prevoňali
a okrášlili na niekoľko dní priestory chodby
materskej školy. Deti si po skončení výstavky
pochutnávali na „jablkových hodoch“.
Cieľom týchto aktivít je zapájať rodičov do
života materskej školy a neustále zlepšovať
spoluprácu s nimi. Aj touto cestou chceme
poďakovať všetkým rodičom, ktorí načúvajú
želaniam svojich detí a venujú trochu času
aktivitám v materskej škole. Veď čo by sme
pre tie naše ratolesti neurobili, keď vidíme ich
rozžiarené očká a počujeme to dychtivé: „To
som priniesol JA.“
Jarmila Strečanská
učiteľka MŠ

Tešíme sa na vianočnú besiedku
Vydarenou akciou v spolupráci materskej školy s rodičmi bola detská katarínska disco párty, ktorá sa konala popoludní

pochválil deti a sľúbil, že ak budú aj naďalej
dobré, určite sa o rok znova zastaví.
Pod maskou Mikuláša sa ukrývala babička

24.11.2007 v kultúrnom dome. O hudbu sa
postaral DJ Stacho. Tanečný parket bol
až do večera neustále zaplnený mladšími
aj staršími deťmi. Zo zisku z tejto akcie
sme zakúpili hračky a didaktické pomôcky
pre deti.
Mikuláš zavítal do materskej školy už 5.12.
doobeda a tradične, ako po posledné roky,
zase na aute. Spolu so svojimi pomocníkmi,
dvoma anjelmi, rozdali všetkým deťom balíčky,
ktoré zasponzorovali rodičia. Nechýbal však
ani čert, ktorý chodil pomedzi deti a niektorým
z nich svojím čiernym prstom urobil značku na
líci, z čoho mali deti neskutočný zážitok. Za
nádielku sa poďakovali, zaspievali piesne, zarecitovali básne. Mikulášovi sa program páčil,

nášho trojročného škôlkara Adamka Holíka, p. Danka Gajarská z Pečeniad.
Jej pomocníkmi boli deti
zo Základnej školy Veľké
Kostoľany.
Pred samotným odchodom nám Mikuláš zažal
vianočný stromček, a tým
sa začal aj v našej materskej škole čas predvianočný.
Pripravovanú besiedku Čaro Vianoc, spojenú
s otvorením vianočnej
výstavky, sme museli pre

zvýšenú chorobnosť detí zrušiť. O to viac
sa tešíme na besiedku 21.12.2007, kedy
si spoločne s deťmi zasadneme k štedrému
stolu a pripomenieme si tradíciu Štedrej večere a Vianoc. Dôležitá v súvislosti s týmto
podujatím je pomoc zo strany rodičov, hlavne
mamičiek a babičiek pri príprave vianočného
pečiva a oblátok pre vianočnú chvíľu. Spoločne si zaspievame vianočné piesne a koledy,
na spestrenie malej oslavy si staršie deti pod
vedením p. učiteliek pripravujú program. Už
sa všetci tešíme!
Dovoľte mi, aby som sa na záver poďakovala všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom
pomáhali pri organizovaní doterajších akcií,
pomohli k bezproblémovej prevádzke našej
materskej školy a všetkým zaželala veselé
Vianoce a šťastný nový rok.
MÁRIA BAŽÁNYOVÁ
riaditeľka MŠ
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Skúšky stavačov a malých plemien
Dňa 8.9.2007 sa konali v poľovnom revíri
PZ Rovina Veľké Kostoľany Jesenné skúšky stavačov a malých plemien (JSS a MP).
Organizáciou a zabezpečením skúšok poverila Okresná organizácia SPZ Piešťany naše poľovnícke združenie. Podujatie
otvoril tajomník OkO SPZ Piešťany p. Tekula. Predstavil delegovaných rozhodcov.
Hlavný rozhodca p. Liška oboznámil prítomných s priebehom skúšok a všetkých
účastníkov pozdravil v mene ústredia SPZ.
Počas uvítacieho ceremoniálu si účastníci
vyžrebovali poradové čísla, podľa ktorých
neskôr nastupovali na plnenie jednotlivých disciplín.
Na skúškach sa zúčastnilo päť stavačov,
dvaja stavači a dve malé plemená absolvovali
skúšku ostrosti. Schopnosti svojich zverencov
prišli preukázať majitelia psov z blízkeho i ďalekého okolia (Chtelnica, Trebatice, Piešťany,
Bučany, Žilina...).
V poraste cukrovej repy za Čerešňovou
cestou pod dohľadom rozhodcov p. Lišku
z Podolia a p. Radolského z Piešťan absolvovali psy a ich cvičitelia jednotlivé disciplíny
– spoločnú poľovačku, hľadanie, vystavovanie, dohľadávanie zastrelenej pohodenej
pernatej a srstnatej zveri, prinášanie vlečenej pernatej a srstnatej zveri na diaľku,
správanie po výstrele, prácu vo vode a poslušnosť. Rozhodcom asistovali členovia
PZ Rovina Vladimír Toráč a Ján Mačica ml.
Po náročných skúškach súťaž vyhodnotili a najlepší dostali diplomy. Prvé miesto
v kategórii stavačov obsadil pes „Bálint
ze Žopských kamencú“, maďarský krátkosrstý stavač s vodičom Ing. M. Vozárom
a v kategórii malých plemien Felix, anglický špringer španiel s vodičom Ing. M.
Galbavým.
Vydarené kynologické podujatie zavŕšili organizátori súťaže, vodiči súťažiacich
psov i priaznivci kynológie posedením pri
dobrom srnčom guláši. V družnej debate si vymieňali svoje postrehy z priebehu
skúšok. Usporiadanie skúšok bolo pre PZ
Rovina možnosťou propagácie nielen kynológie ako takej, ale i prezentácie obce.
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa o to
pričinili.
Výbor PZ Rovina

Kuchárske umenie
Pri príležitosti Dňa otvorených dverí v dňoch
25. a 26. októbra 2007 Združená stredná škola poľnohospodárska v Rakoviciach usporiadala súťaž pre gazdinky, pekárky, kuchárky
o najlepšiu tradičnú ovocnú, alebo zeleninovú
špecialitu Mikroregiónu nad Holeškou. Našu
obec reprezentovala kuchárka PDP Veľké
Kostoľany p. Helena Magulová makovo-čerešňovou štrúdľou a kuchárky zo Základnej
školy Veľké Kostoľany pp. Jarmila Čapkovičová, Jozefína Hechtová a Jana Mišáková
šálkovým zákuskom, mrežovníkom a krehkým
jablčníkom.
Za svoje kuchárske umenie boli ocenené
diplomom ZSŠP Rakovice a ﬁnančnou odmenou.
Obecný úrad vo Veľkých Kostoľanoch im
týmto ďakuje za reprezentáciu obce.
Redakcia

 Sladké dobroty kostolianskych kuchárok na výstave v Rakoviciach.
Foto: Gilbert Liška
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Pre bezpečnosť
na cestách!
V zimnom období sa stmieva skôr ako
v lete. A práve tu hrozia predovšetkým
chodcom v obci veľké nebezpečenstvá.
O šestnástej hodine je už šero, napriek
tomu sa v uliciach obce pohybuje veľa
chodcov a cyklistov.
Vyzývame preto všetkých účastníkov
cestnej premávky, aby sa pohybovali po
cestných komunikáciách osvetlení, prípadne
označení reﬂexnými páskami. Takto označení chodci a cyklisti sú lepšie videní vodičmi
vozidiel a omnoho bezpečnejší na ceste.
Najviac ohrozené sú deti, ktoré sa rýchlo pohybujú v okolí cestných komunikácií a starší
občania, oblečení v tmavých odevoch. Najviac to badať na starších ľuďoch pri ceste do
kostolov a následne pri návrate domov. Často idú po nesprávnej strane cesty, držiac sa
aj viac osôb pod pazuchou, ako to vídame aj
v našej obci. Upozorňujeme a obraciame sa
preto so žiadosťou hlavne na starších ľudí,
aby v rámci svojej bezpečnosti používali vo
večerných hodinách reﬂexné pásky, prípadne blikajúce svetielka. Ide o bezpečnosť nás
všetkých.
- OcÚ -

INZERCIA

Odpadu je stále viac – separujme ho
Divoké skládky odpadu sú horúcim
problémom súčasnosti. Skúsme sa prejsť
len po našom chotári a uvidíme, koľko
nových smetísk vzniklo. Pritom divoké
skládky sú nielen neestetické, ale predovšetkým škodlivé. Po každom daždi
sa vodou rozpustné látky vyplavujú do
pôdy a do podzemnej vody a znehodnocujú ju. Znečistená voda sa takto dostáva
do našich potokov a studní, polievame
ňou záhrady, napájame domáce zvieratá.
Škodlivé látky sa dostávajú do nami produkovaných a konzumovaných potravín
a spôsobujú dnešný nárast zákerných civilizačných ochorení.
Odstránenie divokej skládky je veľmi namáhavý a drahý proces, a pritom často neefektívny, pretože po jej odstránení ľudia na
to isté miesto navezú odpad znova. Pritom
vplyvom konzumného spôsobu života množstvo odpadu z roka na rok narastá. Kedysi
naši prarodičia hádam ani nepoznali slovo
odpad. Všetko malo svoje miesto, všetko
dokázali znovu použiť, podarovať, či nejako
inak zúžitkovať. Dnes priemerný človek na
Slovensku vyprodukuje asi 315 kg odpadov
ročne, pričom až 60 % odpadu sa dá vytriediť
a vzniknuté druhotné suroviny znovu zužitkovať. Tento proces sa nazýva recyklácia.
Náš doma vyprodukovaný odpad sa skladá
z týchto zložiek:

 Predám pultovú mrazničku 270 l ZANUSSI. Cena dohodou. Informácie na tel.
č.: 7782506, Mária Hulmanová
 Celoročný predaj včelieho medu. Adresa: František Mihalička, Družstevná 772/62

OKIENKO PRE ŽENY

Skladaník - štedrák
Potrebujeme: 750 g hladkej múky, 50 g
kvasníc, asi 1/4 l mlieka, 3 žĺtky, 1 lyžičku
soli, 2 lyžičky cukru, 200 g masla (Hera).
Postup: Do teplého mlieka dáme cukor,
kvasnice a necháme vykysnúť. Múku osolíme, pridáme kvások, žĺtky, tuk a urobíme
hustejšie cesto. Necháme vykysnúť, počas
kysnutia 2-krát premiesime. Cesto po vykysnutí rozdelíme na štyri časti. Rozvaľkáme.
Jeden plát cesta prenesieme na vymastený
plech, potrieme makovou plnou, prikryjeme
druhým plátom, potrieme orechovou plnkou,
prikryjeme ďalším cestom a potrieme tvarohovou plnkou, prikryjeme cestom a potrieme lekvárom. Na lekvár urobíme z tvarohu
mriežku. Necháme 10 minút vykysnúť a vo
vyhriatej rúre pomalšie pečieme 50 minút,
aby bol koláč prepečený. Plnky:
Maková plnka: 400 g maku, 200g cukru,
2 dl mlieka, hrozienka. Mlieko s cukrom
uvaríme, pridáme mak, hrozienka a necháme vychladnúť.
Orechová plnka: 400 g orechy, cukor,
mlieko - robiť ako makovú plnku.
Tvarohová plnka: 750 g tvarohu, cukor,
vanilka, 2 vajcia, hrozienka.
Tvaroh na mriežku: 250 g tvarohu, 2 vajcia, cukor podľa potreby. Tvaroh, cukor, vajcia rozmiešať, dať do vrecúška s trubičkou,
robiť mriežku.
-r-

 Bioodpad – 45 %
- nespotrebované zvyšky zeleniny a ovocia,
záhradný rastlinný odpad môžeme kompostovať vo svojej záhrade.
 Papier – 20%
- zbierame: kancelársky, obalový papier,
kartóny, knihy, zošity, noviny a časopisy,
- nezbierame: obaly od mlieka, džúsu, papier silne znečistený farbou a tukom, papier
s fóliovým povrchom,
- recyklovaním tony papiera ušetríme 4100kWh elektrickej energie a 31 780 litrov vody;
tona recyklovaného papiera zabráni výrubu
13 stromov.
 Sklo – 11 %
- zbierame: biele aj farebné fľaše, zaváraninové poháre, sklo z okenných tabúľ,
- nezbierame: uzávery, zátky, fľaše znečistené farbou a tukom, taniere a porcelán, auto
sklo, žiarovky, žiarivky, zrkadlá, obaly znečistené farbami,
- recykláciou skla sa ušetrí asi 30 % energie, ktorá je potrebná na jeho výrobu zo základných surovín
 Plasty – 7 %
- zbierame: stlačené PET fľaše rôznych

farieb od malinoviek, minerálok, koly,
- nezbierame: ostatné plastové obaly, napr.
tégliky od jogurtov, obaly z čistiacich prostriedkov, aviváží a kozmetiky, vrecká, plastové
tašky, tvrdé plasty (tieto plastové látky sú
predmetom zberu špecializovaných zberných
surovín), obaly silne znečistené zemou, olejom a chemikáliami,
- recyklovaním tony PET ﬂiaš ušetríme
asi 7200 kWh elektrickej energie, ktorá je
potrebná na ich výrobu zo základnej suroviny,
z ropy,
- z jednej dvojlitrovej PET fľaše sa dá vyrobiť dostatočné množstvo dutého vlákna na
jednu zimnú bundu.
 Kovy – 5 %
- zber kovového odpadu sa realizuje individuálne v zberných surovinách.
 Textil – 4 %
- zatiaľ sa na Slovensku neuskutočňuje
zber textilu ako druhotnej suroviny,
- existujú rôzne zberne šatstva organizované napr. katolíckou charitou, kde môžeme
odovzdať prebytočné odevy,
 Elektroodpad – 4 %
- staré elektrospotrebiče môžete odovzdať
v rámci ohláseného zberu v obci, prípadne,
ak sú funkčné, niekomu ich podarovať
- od 1. 7. 2005 sú predajne pri kúpe nového
spotrebiča povinné bezplatne prevziať starý
spotrebič.
 Drevo, guma, koža – 3 %
 Nebezpečné odpady
– 1%
- zbierame: akumulátory, riedidlá, farby, motorový olej,
- nezbierame: lieky a farmaceutické prípravky (nepoužité
lieky a lieky po dobe použiteľnosti odovzdávame v lekárni),
chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín, umelé hnojivá, pracie a čistiace
prostriedky.
Na záver sa skúsme zamyslieť nad tým, čo skutočne
potrebujeme k životu a čo už
je nadbytočné. Vytvorme si
vlastný štýl podľa svojej osobitosti, odolávajúc reklame, móde a konzumu. Premýšľajme už pred nákupom, koľko
odpadu následne vznikne z nášho nákupu
a či ho vieme využiť, alebo odovzdať na
recykláciu. Kupujme podľa možností len kvalitné výrobky, ktoré skutočne potrebujeme,
sú trvanlivé a dajú sa opraviť. Pokiaľ je to
len trochu možné, pokúsme sa znížiť spotrebu výrobkov v plechovkách, viacvrstvových
obaloch tzv. tetrapakoch a PET fľašiach.
Rastlinný odpad kompostujme, získame tak
cenný zdroj živín pre našu záhradu, oveľa
zdravší ako používanie umelých hnojív. Využívajme zber separovaného odpadu, ktorý
v našej obci aktuálne prebieha. Mesačne sa
zbierajú plastové fľaše, podľa potreby sklo,
a každoročne sa organizuje zber akumulátorov, zvyškov chemikálií, elektrospotrebičov
a iného nebezpečného odpadu, zber papiera
v obci uskutočnujú žiaci ZŠ a MŠ. Veci - textil, spotrebný tovar, ktoré sú ešte použiteľné,
ale pre nás už nepotrebné, nevyhadzujme,
radšej ich niekomu podarujme. Priestor na
inzerát je aj v našich novinách.
Mgr. IVETA MEČÍROVÁ
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Spoločné spomínanie na spoločné hospodárenie
Dňa 29. novembra 2007 sa členovia Poľnohospodárskeho družstva podielnikov
Veľké Kostoľany zišli na pracovno-spoločenskom stretnutí, aby si pripomenuli 50.
výročie založenia celoobecného družstva
v našej obci. Súčasní najstarší členovia
družstva sa vrátili svojimi spomienkami na
ťažké začiatky, na neistotu a obavy s novou formou hospodárenia, na odpracované mesiace práce bez vyplatenej mzdy, na
úmornú a fyzicky náročnú ručnú prácu.
Ale, plynutím času sa vynaložené úsilie
zhmotnilo do konkrétnych celkov, a to vo výstavbe areálu družstva, neistota sa premenila
na istotu v podobe množstva nielen sezónnych, ale aj trvalých pracovných príležitostí.
Mladší členovia družstva – dôchodcovia, si
pamätajú na 80. roky minulého storočia, ktoré
možno považovať za najvydarenejšie družstevné roky, kedy družstvo poskytovalo stabilitu, rozvoj, realizovalo najvýraznejšie investičné
stavebné zámery a nepoľnohospodárske výrobné činnosti, bolo vyhľadávané pre zárobky
a rozsiahlu sociálnu politiku a možnosti voči
 Zber krmovín – silážovanie kukurice za účasti (sprava) Vincenta Filina, Jána Valku,
svojim členom, stalo sa najväčším zamestJozefa Orihela a Jozefa Chorvatoviča.
návateľom v obci. Nie menej dôležitú úlohu
družstvo plnilo aj pri napĺňaní života obce,
a to prostredníctvom materiálovej a ﬁnančnej
zanikol spracovateľský priemysel (aj v našom
mäso, zemiaky, zelenina). Postupne zaniká
pomoci obci pri jej budovaní a rozvoji.
poľnohospodársky vhodnom a silnom trnavpoľnohospodárske školstvo, čo naznačuje neTerajší pracujúci členovia družstva porovskom regióne zanikli fabriky na spracovanie
dostatok kvaliﬁkovaných profesií v najbližšej
návajú nedávno skončebudúcnosti. Trvalou charakné a súčasné obdobie,
teristikou spomínaného obdopodmienky pre poľnohosbia je neustály a významný
podárstvo, keďže oni sú
rozdiel medzi cenami vstupov
určujúce a od nich závisí
poľnohospodárskych prvovýďalšia budúcnosť družrobcov, ktoré stúpajú a medzi
stva. V krátkom časovom
cenami, za ktoré prvovýroba
úseku nastali tak výrazne
predáva svoje produkty sprazmeny, ktoré rozhodujúcim
covateľom, (tie sa nemenia
spôsobom pretvorili sektor
alebo nedostatočne),čoho
poľnohospodárstva. Ide
dôkazom je aj kladné protiinnajmä o straty v produkčﬂačné pôsobenie potravín na
nej schopnosti – pokles
celkovú inﬂáciu v štáte. Tástavov hovädzieho dobytka
to skutočnosť je vyjadrená aj
(v r. 2006 stavy zvierat doštatistickými zisteniami v ukasiahli 31 % úrovne r. 1989),
zovateli výdavky domácností
ošípaných (v r. 2006 stavy
na potraviny, ktorá konštatuje,
zvierat dosiahli 41 % úrovže v r. 1990 tento ukazovateľ
ne r. 1989), znížil sa popredstavoval 32 %, kým v r.
čet pracovných príležitostí
2006 iba 20 %.
v poľnohospodárstve (v r.
Hoci tento vývoj pozitív2006 pracovalo v rastlinne ovplyvňoval každého ob Žatevné práce – zber obilnín. Jedna z prvých samochodných zberacích
nej a živočíšnej výrobe iba
čana štátu, súčasná verejná
mláťačiek na družstve. Strojník Viliam Kolarovič.
13 % ľudí oproti r. 1989),
mienka je zameraná proti
poľnohospodárskym prvovýzvierat a mäsa,
robcom, stali sa nechcenou a nezaujímavou
mlieka, cukrovej
súčasťou hospodárstva, nachádzajúcou sa na
repy, skončila sa
konci spoločenského rebríčka. Najväčšia publivýroba piva a krmocita je poľnohospodárom venovaná v súvislosti
vinársky priemysel).
s dotačnými prostriedkami. Málokto však už
Zmenil sa postoj
zdôrazňuje, že sme súčasťou zabehnutého
štátu k zabezpesystému, ktorému štát prispôsobuje svoje záčeniu potravinovej
kony, nariadenia, smernice – svoj právny sysbezpečnosti štátu
tém. Sme súčasťou spoločnej poľnohospodár– štát nepovažuje
skej politiky, ktorej rozhodnutia sa uskutočňujú
za jednu zo svojich
v Bruseli, a to aj v dotačnom systéme. Ak by
úloh zabezpečiť podotačná pomoc nefungovala, z poľnohospotravinovú bezpečdárstva by nezostalo ani to, čo ešte teraz pronosť pre občanov
dukuje, pretože limitujúcou silou pre rezort sú
(zrušil a netvorí štátnákupné ceny predávaných komodít.
ne hmotné rezervy),
Budúcnosť poľnohospodárstva je naviazastávame sa závislýná na politické rozhodnutia, tak ako aj budúcmi na dovoze ponosť nás všetkých.
 Hodnotenie skončeného roka. Skupina najstarších zakladajúcich
travín, ktoré vieme
Ing. JARMILA KRAJČOVIČOVÁ
členov družstva. (Sprava) Ján Pekarovič, Ferdinand Porubský, Štev našom priestore
predsedníčka PDP Veľké Kostoľany
fan Kupec, Silvester Magula, Augustín Herda, Dominik Janech.
vyrobiť (bravčové
Foto: archív
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Aktivita chovateľov až za hranice obce

 Organizátori podujatia.
V dňoch 17. a 18. novembra 2007 usporiadala ZO SZCH Veľké Kostoľany I. Oblastnú výstavu zvierat v priestoroch starého kultúrneho domu. Zvieratá posúdili
delegovaní posudzovatelia RR SZCH Bratislava.
Najviac na tejto výstave vystavovali holubiari,
a to 220 kusov holubov 16 plemien. Vynikalo
medzi nimi národné plemeno slovenský hrvo-

liak v počte 68 kusov v 5 faz okresov Piešťany, Hlohovec a Trnava, a orrebných a kresbových varieganizátorom výstavy za jej prípravu a vlastnú
tach. Ďalej norvičský hrvoliak
realizáciu patrí vďaka. Aktivita kostolianskych
v počte 40 kusov a moravský
chovateľov presahuje hranice obce. Výborné
pštros - 32 kusov. Expozívýsledky dosahujú na celoslovenských, ba aj
ciu hydiny prezentovalo 9 ks
medzinárodných podujatiach.
hrabavej veľkej a 52 kusov
Veríme, že aktivita členov našej základnej
zdrobnenej hydiny – 4 plemeorganizácie neustane a pripravia pre našich
ná v 8 farebných varietach.
občanov a širokú chovateľskú verejnosť ďalVeľmi solídna bola úroveň šie príťažlivé podujatia. Veď vidiek poskytuje
králikov s počtom 80 vystavo- chovateľstvu lepšie podmienky ako mestá.
vaných kusov, čo predstavoJOZEF SIGET
valo 12 plemien, nemeckými
Foto: Viliam Jakubec
obrovitými strakáčmi
počínajúc a francúzskymi baranmi
maličkými končiac.
Vynikali najmä veľké
plemená nemeckých
strakáčov a belgických obrov s francúzskymi baranmi.
Usporiadateľov potešila osobná
účasť starostu obce Mgr. Gilberta Lišku, a záujem občanov z radov neorganizovaných chovateľov, najmä
mládeže, pre ktorú by sa chovateľstvo
mohlo stať vhodnou náplňou mimoškolských aktivít. V tom by ju mohli
podporiť najmä rodičia.
 Medzi 220 holubmi vynikal slovenský hrvoliak.
Všetkým vystavovateľom, hlavne

Na jar chlapci potešia lepšími výsledkami
Skončila sa jesenná časť futbalových
súťaží 2007/2008 a je čas na bilancovanie roku 2007. Žiaľ, nemôžeme byť spokojní s účinkovaním všetkých mužstiev.
Žiaci skončili v strede tabuľky, dorast po
minuloročnom 3. mieste je na tom o 10
miest horšie a naše A mužstvo, ktoré po
10 rokoch vypadlo zo IV. ligy, je po polovici
súťaže taktiež až na 13. mieste.

DORAST
V. liga – západ
DOMA
1. kolo
3. kolo
6. kolo
8. kolo
11. kolo
12. kolo
14. kolo

Ako hralo A mužstvo
V. liga – západ
VONKU
2. kolo Hlohovec – V. Kostoľany
2:0 0
4. kolo Jacovce – V. Kostoľany
4:1 0
6. kolo P. Ves – V. Kostoľany
1:2 3
8. kolo Radošina – V. Kostoľany
1:1 1
10. kolo Trebatice – V. Kostoľany
4:1 0
12. kolo Tovarníky – V. Kostoľany
0:0 1
14. kolo Krakovany – V. Kostoľany
6:0 0
1. kolo dohrávka Jalšové – V. Kostoľany
5:1 0
15. kolo Kúty – V. Kostoľany
2:0 0
9 zápasov 1 2 6 6:25 5 bodov
DOMA
3. kolo V. Kostoľany – Prašice
3:3 1
5. kolo V. Kostoľany – Mor. Ján
2:3 0
7. kolo V. Kostoľany – Čáčov
4:1 3
9. kolo V. Kostoľany – Bor. Mikuláš 3:2 3
11. kolo V. Kostoľany – Dvorníky
4:0 3
13. kolo V. Kostoľany – Gbely
1:3 0
6 zápasov 3 1 2 17:12 10 bodov
V. Kostoľany
13. miesto 15 4 3 8 23:37 15

V. Kostoľany – Radošina
V. Kostoľany – Chtelnica
V. Kostoľany – Hlboké
V. Kostoľany – Boleráz
V. Kostoľany – H. Orešany
V. Kostoľany – B. Mikuláš
V. Kostoľany – Gbely
7 zápasov 5 1 1 20:7 13

7:1 3
2:1 3
1:1 1
0:2 0
5:2 3
2:0 3
3:0 3
bodov

FUTBAL V OBCI
VONKU
2. kolo
4. kolo
5. kolo
7. kolo
9. kolo
10. kolo
13. kolo
15. kolo

Šaštín – V. Kostoľany
3:1 0
V. Orvište – V. Kostoľany
2:2 1
Preseľany – V. Kostoľany
2:1 0
Bojná – V. Kostoľany
3:1 0
Solčany – V. Kostoľany
6:0 0
Trebatice – V. Kostoľany
2:2 1
Tovarníky – V. Kostoľany
4:3 0
Kúty – V. Kostoľany
2:1 0
8 zápasov 0 2 6 11:24 2 body
V. Kostoľany
13. miesto 5 3 7 31:31 18 bodov
ŽIACI
Okresné majstrovstvá
DOMA
1. kolo
3. kolo
4. kolo
6. kolo

V.
V.
V.
V.

Kostoľany
Kostoľany
Kostoľany
Kostoľany

–
–
–
–

Brestovany 13:0 3
Hlohovec
2:5 0
D. Krupá
1:2 0
Zavar
1:2 0

8. kolo
10. kolo
12. kolo
14. kolo
8

Špačince
Chtelnica
D. Voda
Dvorníky
3 38:16 15

6:1 3
7:3 3
4:2 3
4:1 3
bodov

Šúrovce –V. Kostoľany
Madunice – V. Kostoľany
Trakovice – V. Kostoľany
Siladice – V. Kostoľany
Modranka – V. Kostoľany
V. Orvište – V. Kostoľany
Križovany – V. Kostoľany
7 zápasov 1 2 4 13:17 5
V. Kostoľany
8. miesto 6 2 7 51: 33 20

5:1 0
1:1 1
2:0 0
3:2 0
1:1 1
0:8 3
5:0 0
bodov

VONKU
2. kolo
5. kolo
7. kolo
9. kolo
11. kolo
13. kolo
15. kolo

V. Kostoľany –
V. Kostoľany –
V. Kostoľany –
V. Kostoľany –
zápasov 5 0

bodov

Vážení športoví priatelia,
dovoľte mi, aby som sa na konci roku 2007
poďakoval za priazeň a podporu FK hlavne
sponzorom, a to: Obecnému úradu vo V.
Kostoľanoch – starostovi a poslancom obecného zastupiteľstva, podnikateľom a ﬁrmám:
WITTEX, AG-NÁRADIE, MACO-SK, PUK
– Mačica, Roman Hovorka, JOMASTAV – Jeluš, AUTODOPRAVA – Koštrna, POTRAVINY
– Dovičic, Marián Šupa, VÚJE, a. s., ako
i ostatným sponzorom. Všetkým patrí naša
vďaka a tešíme sa, že na jar vás naši chlapci
určite potešia lepšími výsledkami.
V mene FK V. Kostoľany veľa zdravia
a šťastia do nového roku prajem všetkým
spoluobčanom.
MILAN BOHÁČIK, prezident FO
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