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Medzi deti zavítal opäť Mikuláš
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PRÍHOVOR

Ideme cestou
k úspechu

V stredu 6. decembra, na svätého Mikuláša, bolo v našej materskej škole opäť veselo.
Z detských tvárí vyžarovala zvedavosť a očakávanie príchodu Mikuláša. Ten nenechal
na seba čakať a spolu s čerticou Ľubicou,
za zvukov zvončekov a s veľkým mechom
na chrbte, navštívil našu materskú školu už
v popoludňajších hodinách. Priniesol okrem
darčekov aj svoj vlastný program.
Aj deti sa na jeho príchod starostlivo pripravili.
Za pomoci p. učiteliek nacvičili básne, piesne.
Deti Mikulášovi zaspievali, s čerticou Ľubicou
si zatancovali, za čo dostalo každé dieťa balíček od Mikuláša. Návšteva v našej materskej
škole a program detí sa Mikulášovi veľmi páčil,
a preto sľúbil, že sa u nás o rok opäť zastaví.
Pred samotným odchodom nám ešte rozsvietil
ozdobený vianočný stromček.
Odchodom Mikuláša sa oslavy v našej materskej škole neskončili, pokračovali sme už za prítomnosti rodičov
slávnostným otvorením adventu. Deti zo
starších vekových skupín pod vedením
p. učiteliek sa predstavili v krátkej divadelnej scénke s vianočnou tematikou
– Narodenie Ježiška. Deti spievali vianočné
koledy, zavinšovali vianočné vinše, čím navodili slávnostnú predvianočnú atmosféru. Týmto

programom sme otvorili aj vianočnú výstavku
Čaro Vianoc, ktorá je v priestoroch materskej
školy a dostupná širokej verejnosti. Na výstavke sa prezentujú práce a výrobky rodičov, hlavne mamičiek, ktoré napiekli voňavé vianočné
pečivo, pripravili vianočné dekorácie a ikebany.
Týmto by sme chceli poďakovať všetkým, ktorí
sa zapojili do zorganizovania výstavky, pomohli
aj takýmto spôsobom zviditeľniť prácu v materskej škole.
Aj v materskej škole sa snažíme navodzovať rodinnú atmosféru a udržiavať vianočné
tradície. V predposledný predvianočný deň
si spolu s deťmi zasadneme k predčasnému
štedrovečernému stolu, kde si pripomenieme
tradície Štedrej večere, spoločne si zavinšujeme, zaspievame koledy...

Príďte, bude
ohňostroj!

Silvestrovský ples

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.

Keď si zasadnete spolu
k štedrovečernému stolu,
nech vám všetkým srdcia vedno
bijú ako srdce jedno,
v ktorom jedna túžba rastie:
láska, pokoj, radosť, šťastie.
Pokojné a radostné prežitie vianočných sviatkov želajú deti a celý kolektív materskej školy.
MÁRIA BAŽÁNYOVÁ
riaditeľka MŠ

FO Veľké Kostoľany pozýva občanov na
Silvestrovský ples, ktorý sa uskutoční dňa
31. decembra 2006 o 20.00 hod. v kultúrnom dome.
Vstupné je 400 Sk na osobu. V cene
vstupenky je večera, víno a káva. Do tanca
hrá hudobná skupina VKV a cimbalovka.
Vstupenky si môžete zakúpiť na obecnom
úrade.
-r-

Vážení občania,
komunálne voľby 2006
sú už za nami, pred nami
sú však štyri roky práce.
Začala sa ďalšia etapa
rozvoja našej obce, ktorú,
verím, že budeme kladne hodnotiť v roku 2010.
Dovoľte mi, aby som sa
Vám, ktorí ste mi dali svoj hlas vo voľbách,
čo najsrdečnejšie poďakoval za Vašu priazeň
a dôveru. Verím, že aj v ďalšom volebnom
období sa naša obec posunie smerom vpred
a jej napredovanie bude naďalej pokračovať.
Samozrejme, že nie všetko sa dá zrealizovať
v jednom roku. V ďalších štyroch rokoch budeme skvalitňovať kultúrny život našich občanov a vytvárať pre nich príjemné prostredie.
Vo volebnom období sme sa spolu s poslancami obecného zastupiteľstva snažili
urobiť v našej obci maximum. Myslím si, že
sa nám to podarilo a verím, že cesta, ktorou
sa dnes uberáme, nás privedie k úspechu.
Ďakujem preto všetkým poslancom OZ za
ich prístup a za prácu, ktorú vykonali pre našu obec. Zvlášť by som sa chcel poďakovať
poslancom Emilovi Kolarovičovi a Vladimírovi
Kukučovi, ktorí sa rozhodli v tohtoročných
voľbách nekandidovať za poslancov do obecného zastupiteľstva. Ich práca v OZ bola
veľkým prínosom a svojimi ľudskými náhľadmi na danú problematiku a konštruktívnym
riešením vždy prispeli k zdarnému vyriešeniu
vzniknutých situácií. Za ich čestný a spravodlivý prístup k občanom im vo svojom mene
i v mene OZ ešte raz ďakujem a prajem
im, aby si v spokojnosti a zdraví užili čas,
ktorý budú tráviť na dôchodku. Poslancom,
ktorí neboli vo voľbách zvolení do obecného
zastupiteľstva, prajem veľa osobných i pracovných úspechov v ďalších aktivitách. Novozvoleným poslancom želám veľa úspechov
v práci v obecnom zastupiteľstve a správne
rozhodovanie vo veciach verejných.
Poďakovanie patrí aj vedeniu základnej školy,
materskej školy, farskému úradu, zložkám v obci, podnikateľom a ﬁrmám, ktoré v roku 2006
spolupracovali s obcou. Dúfam, že podobná
spolupráca bude pretrvávať aj v roku 2007.
Všetkým občanom Veľkých Kostolian prajem ničím nerušené prežitie vianočných sviatkov v kruhu svojich najbližších, veľa zdravia
a pohody, radosti a splnených želaní. Nech
sú Vaše srdcia plné lásky a nehy, a dobrosrdečnosť nech Vás sprevádza na každom
kroku. Prajem Vám šťastné Vianoce.
Mgr. GILBERT LIŠKA, starosta obce
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KRONIKA OBCE
Narodil sa
Maxim Bučány

Jubileum oslavujú
60 rokov
Eduard Dovičic
Anna Gajarská
Rudolf Kollár
65 rokov
Mária Lesayová
70 rokov
Hedviga Chorvatovičová
Mária Orihelová
75 rokov
Magdaléna Koklesová
Mária Porubská
Mária Žilková
80 rokov
Štefánia Chorvatovičová
85 rokov
Emília Hercegová
Jozefína Janíčková
BLAHOŽELÁME!






Rozlúčili sme sa
Júlia Komorná – 80 rokov
Mária Magulová – 85 rokov

 Výstavba betónového žľabu na Zákostolskej ulici.

Čo nás čaká do konca roka
Jediná otázka starostovi obce Mgr. Gilbertovi Liškovi
 Blíži sa koniec roka, aké práce by mali
byť ešte ukončené?
- V súčasnosti sa dobudováva na Zákostolskej ulici parkovisko. Občania si už môžu
všimnúť aj upravený vstup na cintorín zo
Zákostolskej ulice. V minulosti práve v tejto
časti bývali veľké problémy s dažďovou vodou a topiacim sa snehom. Tento problém
sme sa snažili vyriešiť osadením drenážnej
šachty, ktorá bude dažďovú vodu zachytávať. Pripravené je aj riešenie odviesť daž-

V decembri sme dali vykopať odvodňovací
kanál za záhradami ulíc Družstevná a Potočná z dubovianskej strany tak, aby sa zabránilo
pretekaniu dažďovej vody z polí do záhrad
a dvorov našich občanov.
Touto cestou by som sa chcel poďakovať
dodávateľským firmám Chladiace veže Bohunice, s.r.o., Profstav Piešťany, s.r.o. a firme
Romana Hovorku, Veľké Kostoľany za profesionálny prístup, kvalitu a flexibilnosť pri
realizovaní prác.
-r-

ÚPRIMNÚ SÚSTRASŤ.

POĎAKOVANIE

Ďakujem za dôveru
Touto cestou sa chcem poďakovať
všetkým, ktorí mi dali svoj hlas v komunálnych voľbách za starostu obce a poslanca
do obecného zastupiteľstva, čím mi vyjadrili
určité sympatie.
Do ďalšieho volebného obdobia prajem
novým členom obecného zastupiteľstva
ako aj starostovi obce veľa pracovných
a osobných úspechov.
JOZEF HRICIŠÁK
 Výstavba vstupu na cintorín zo Zákostolskej ulice.

POĎAKOVANIE

„Anonymovi“
Ľudská zloba a nenávisť nepozná hraníc. Závisť je zlá vlastnosť. Ďakujem Ti,
že si aj na mne našiel niečo, čo sa dá
závidieť. Viem, kto si, poznám Ťa.
Prajem Ti veselé Vianoce, zdravie a hlavne dobrý telefón, aby si ešte dlho mohol
udávať ľudí na všelijaké inštitúcie.
S pozdravom
PAVOL AUGUSTÍN

ďovú vodu potrubím. Parkovisko, ktoré bude
pri oplotení cintorína, je určené pre vozidlá
s osobami zdravotne ťažko postihnutými.
V jarných mesiacoch sa zrealizujú potrebné
parkové úpravy.
Zo začatých prác sa realizuje dažďové odvodnenie z Ulice Pod sadmi, Kanižská a Záhradná s vyústením betónového žľabu do
potoka. Podobne sa betónový odvodňovací
žľab osadil aj na konci Zákostolskej ulice,
ktorý bude odvádzať vodu z Trnavskej cesty
do prvého melioračného kanála. Ukončenie
týchto prác však závisí od počasia, ktoré stavbárom prialo ešte v decembri.

Foto: Mgr. Gilbert Liška

POĎAKOVANIE

Vďaka za
sponzorské dary!
Obecný úrad vo Veľkých Kostoľanoch ďakuje za sponzorské dary na akciu Stretnutie
s Mikulášom ﬁrme AZOVE SK, s.r.o., Veľké
Kostoľany, J. Hollého č. 145, ﬁrme ESSE
KAPPA Dolné Voderady 26 a ﬁrme VVISS,
spol. s r.o., Madunice, Kostolanská 2.
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Prihovára sa duchovný otec Peter Obranec

Výsledky volieb

Boh vkladá do nás nádej
Aj tento rok nám Pán Boh doprial prežívať najkrajšie sviatky roka – Vianoce.
Posledné roky sme uvažovali, čo nám
hovorí vianočná viera a láska. Tento rok
sa zamyslime, o čom nám hovorí vianočná nádej.
Vianočná nádej nám hovorí: Boh je s nami! On je náš Spasiteľ a Záchranca. Boh
vkladá do nás nádej v Ježišovi Kristovi, príchodom Božieho Syna na svet prichádza
plnosť nádeje.
Si azda chudobný, uponížený,
trpiaci, plačúci, prenasledovaný? Vianočná nádej nám
hovorí: Hľa tu je ten, čo
nielen ústami, ale celým
životom vyhlasuje: „Blažení chudobní, tichí, plačúci, hladní a smädní,
milosrdní, čistí, pokojní,
prenasledovaní, lebo ich
je nebeské kráľovstvo.“
Si bezradný, sklamaný, nevidíš zmysel
života? Vianočná nádej
ti hovorí: Pohliadni, Boh
všetkému môže dať zmysel, ešte aj nešťastiam, pohromám, i tvojim hriechom.
Boh môže dať zmysel aj tvojmu
pomýlenému a sklamanému životu.
„Keď sa rozmnožil hriech, ešte väčšmi
sa rozhojnila milosť“ (Rim 5,21). Na ľudskú
biedu Boh odpovedá najvyšším darovaním:
„Boh dal svojho Syna, aby nik nezahynul...
„Ľudstvo žije len z tejto Bohom vliatej nádeje. Bez nej by bolo už len skameneným
geologickým obdobím.
Trápi ťa úzkosť a neistota? Máš zo všetkého strach? Vianočná nádej sa nám už
po tisícročia prihovára: „Neboj sa, červíček
Jakub, chrobáčik Izrael! Ja ti pomáham... (Iz
41,14). Neboj sa, Mária, lebo si našla milosť
u Boha! Jozef, syn Dávidov, neboj sa vziať si
Máriu... Pastieri, nebojte sa, hľa, zvestujem
vám veľkú radosť..."
Si celkom malý, obyčajný človek, nezná-

my muž, skromná žena? Vianočná nádej
zo srdca Máriinho ti privoláva: „Velebí duša
moja Pána, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice...“ Aj na teba Pán pohliadol so
záľubou, chce v tvojom živote urobiť veľké
veci... len mu povedz svoje Staň sa mi podľa
tvojho slova.
Vianočná nádej nám hovorí, ako tvoje
dieťa je živou nádejou pre teba otca, matku,
pre vašu rodinu, tak Syn Boží, ktorý sa
stal synom Márie Panny, je živou nádejou pre všetkých, pre
celú ľudskú rodinu. Vianočná nádej sa premieňa na
veľkú radosť, ktorá patrí
všetkému ľudu, že sa
nám narodil Spasiteľ,
Mesiáš a Pán.
Čo od nás žiada
vianočná nádej?
Predovšetkým, aby
sme mali neochvejnú
dôveru v Boha, v jeho prozreteľnosť, jeho
riadenie sveta a ľudských dejín. Boh má
s nami pokojné úmysly,
spásne zámery. Chce
nás priviesť bezpečne do
svojho Kráľovstva. Vianočná
nádej nás zaväzuje k vernosti
a napokon k horlivosti.
Vianočná nádej nás vedie k radosti. Radosť je dcérou nádeje. Vianočná radosť
vyrastá z nádeje, že budeme zachránení,
lebo sa nám narodil Spasiteľ. Kto môže mať
čistejšiu radosť, ak nie my kresťania? Preto
„nermúťte sa ako tí, čo nemajú nijakej nádeje (1 Sol 4,13), ale ustavične sa radujme
v Pánovi! Opakujem: Radujte sa! Buďte ku
všetkým láskaví, lebo Pán je blízko!“ (Flp
4,4-5)
Všetkým zo srdca prajem a vyprosujem
milostiplné a požehnané sviatky Božieho
Narodenia.
PETER OBRANEC
duchovný otec

OZNAMY OBECNÉHO ÚRADU
 Obecný úrad vo Veľkých Kostoľanoch upozorňuje občanov, aby v prípade
porúch volali:
Elektrický prúd: nonstop 0850/111555
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 zomretého) zabezpečuje Ján Deket, Trnavská cesta č. 330,
Veľké Kostoľany, č. tel. 033/7782 661.
 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.
 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.
 Obecný úrad vo Veľkých Kostoľanoch
oznamuje čitateľom knižnice, že knižnica je
v súčasnosti pre rekonštrukciu zatvorená.
- ocú -

v obci Veľké Kostoľany
do obecného zastupiteľstva
a starostu obce
Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov:
2047
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky:
1074
Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov
obecného zastupiteľstva:
1. Marián Šupa, Ing., ĽS-HZDS 427 hlasov
2. Pavel Hambálek, ĽS-HZDS
371 hlasov
3. Jana Balužáková, Ing. SMER 365 hlasov
4. Peter Jeluš, Ing. ĽS-HZDS
356 hlasov
5. Miroslav Maco, ĽS-HZDS
343 hlasov
6. Viliam Jakubec, SNS
290 hlasov
7. Miroslav Bernát, MVDr., KDH 289 hlasov
8. Ján Deket, KDH
284 hlasov
9. Miroslav Pavliš, ĽS-HZDS
268 hlasov
Náhradníci - kandidáti, ktorí neboli zvolení
za poslancov obecného zastupiteľstva:
1. Jozef Hricišák, KDH
267 hlasov
2. Milan Boháčik, ĽS-HZDS
266 hlasov
3. Ľuboš Bartovič, ĽS-HZDS
258 hlasov
4. Karol Jasenovský, Ing., KDH 252 hlasov
5. Miroslav Rupčík, ĽS-HZDS
230 hlasov
6. Helena Molnárová, Ing., SNS 219 hlasov
7. Vladimír Škoda, MVDr., KDH 214 hlasov
8. Miroslav Dovičic, SNS
209 hlasov
9. Branislav Michalčík, SNS
205 hlasov
10. Miroslav Hanzel, SNS
190 hlasov
11. Peter Kolarovič, SNS
164 hlasov
12. Iveta Bubáková, SMER
163 hlasov
13. Michal Nesteš, KDH
160 hlasov
14. Daniel Bubák, ĽS-HZDS
146 hlasov
15. Michal Porubský, KDH
132 hlasov
16. Stanislav Fodora, KDH
130 hlasov
17. Martin Lopatka, Ing., KDH
129 hlasov
18. Peter Porubský, SMER
127 hlasov
19. Milan Kollár, SMER
115 hlasov
20. Ľubomír Mĺkvy, SMER
112 hlasov
21. Mária Hanzelová, SNS
101 hlasov
22. Erik Porubský, SMER
89 hlasov
23. Miroslav Mečír, SMER
84 hlasov
24. Dušan Černák, SMER
57 hlasov
25. František Kadlíček, SNS
45 hlasov
Počet platných hlasov odovzdaných pre
jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce:
1. Jozef Hricišák, KDH, SDKÚ-DS 254 hlasov
2. Gilbert Liška, Mgr., ĽS-HZDS, SNS
808 hlasov
Za starostu obce bol zvolený: Gilbert Liška, Mgr.
Celková účasť vo voľbách bola 52,46 %.

Skontrolujte si knižky
Vážení občania, máte doma vkladnú knižku? Skontrolujte, či je v nej uvedené meno,
priezvisko, adresa, rodné číslo alebo dátum
narodenia a text „na meno“.
Ak niektorý z týchto údajov vo vkladnej
knižke chýba, príďte do pobočky Slovenskej sporiteľne. Táto vkladná knižka je
pravdepodobne anonymná.
Poradíme vám v ktorejkoľvek pobočke
Slovenskej sporiteľne alebo na nepretržitej
linke 0850 111 888.
Slovenská sporiteľňa
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Postihnuté deti otočia rytmus života rodiny aj o 180 stupňov

Zvrat
Som tu s vami
Spolunažívame každý sám
To čo tu je medzi nami?
Spoliehaš sa, že ti niečo dám
Maximálne sa zabávam
Okruh spriaznených duší
Momentálne sa nepýtam
Prečo raz skončiť sa to musí?
V ohni osudu táto otázka zbĺkne
Zhorí, popol napadne na naše duše
Už viem, že všetko raz skončiť musí
Preto aby presnívané sny
neostali iba v mysli
V minulosti som vykonal mnohé skutky
Do budúcna som napísal tieto riadky
Zmätky či nedostatky
V čom visia ich príčiny
Predsa som vynaložil úsilie
Zdá sa mnohým zmetené
Zhodil som zo seba bremeno predsudkov
Tú ťažobu všetkých problémov
z nedostatkov
Násobí sa pôžitok zo života
S ostatnými prežitá nahota
Každý skúsil dobré i zlé
Vyber si z toho čo je vhodné
Na rôzne veci sme si povedali:
Je to možné?
S obrazom pred očami čo skryl
to naozaj skutočné
Všetci hovorili za seba
Zriedkavá spoločenská náhoda
Bola to nevýhoda v zhode
Bola to nezhoda vo výhode
Tak čo sa to tu deje?
Ako sa na to zatvárime?
Vyjadrenia rôznych významov
Vyjavenia nemých prízrakov
Nedokážu odpovedať ani pomocnú ruku dať
Môžu ťa vypočuť, ale nesmú nič povedať.
L. Opeta

Čarovný čas
Keď prvý sniežik napadá,
to sa deťom očká rozžiaria.
Biele vločky letia krajinou,
pokryjú lúky, stráne bielou perinou.
Keď studený vietor duje,
pri teplom čaji je všetko iné.
Keď domov vonia vanilkou,
a k tomu šťastné chvíle s rodinkou.
To znamená ten zvláštny čas,
že sa blíži Vianoc jas.
Na Vianoce každý z nás,
praje si zdravie, šťastie zas.
Potom je tu už len malý skok,
do nového roka šťastný krok.
K. Stanková, 8.B

Žijú s nami
Čo je rodina? Už v škole sme sa učili, že
ju tvoria rodičia, deti, starí rodičia a príbuzní – tety, strýkovia, bratranci a sesternice.
No dominantné postavenie patrí rodičom
a deťom. Veď už pri svadbe želáme novomanželom okrem iného zdravé deti. Vieme,
či ozaj budú zdravé?! I keď lekárska veda
je na vysokej úrovni, predsa nedokáže
odhaliť inakosti, s ktorými v niektorých
prípadoch prichádzajú novorodenci zdravým rodičom na svet.
O čom vlastne chcem písať? O postihnutých deťoch, život ktorých veľakrát otočil
rytmus rodiny aj o 180 stupňov. Sociálnu
stránku rodiny s postihnutým dieťaťom rieši
štát a zdravotná patrí do rúk našich lekárov.
No najväčšia zodpovednosť za starostlivosť
a opateru postihnutého dieťaťa je viazaná na
rodičov – otca a matku, kde predsa ťažiskom
zostáva MAMA. Žijú medzi nami a sú súčasťou našej spoločnosti. Navštívila som niektoré
rodiny.
 Pani Helenka, prevediete nás životom
a prácou, ktorá vás zviazala starostlivosťou o postihnuté dieťa?
- Naše manželstvo trvá 31 rokov a prinieslo
nám dve deti. Prvý bol
syn Erik (1975), ktorý
bol telesne postihnutý,
mentálne na úrovni, až
vynikajúci, no bohužiaľ,
dožil sa iba 5 rokov. Mali
sme obavy mať druhé
dieťa, ale genetické
testy vychádzali 50:50
 Martinka
a v roku 1983 sa nám
narodila dcéra Martinka,
charakterizovaná po narodení ako zdravá.
Boli sme potešení. Zvrat nastal okolo 6 – 7
mesiaca, keď nedvíhala hlavičku a už sme
mali zlé tušenie. Lekári po rôznych vyšetreniach potvrdili mentálny postih. Hoci má už 23
rokov, vyžaduje si 24-hodinovú starostlivosť,
ktorá predstavuje osobnú hygienu, plienkovanie, obliekanie, kŕmenie a celkový dohľad.
Je až hyperaktívna. Stačí chvíľa nepozornosti
a byt obráti naruby. Má rada okolo seba veľa
vecí, jednoducho neporiadok. Nekomunikuje,
ale ja jej potrebám rozumiem. Hry sú pre ňu
nezaujímavé, ale má obľúbené rôzne druhy
košíkov, kde si nosí sponky, perá, gumičky,
guľôčky a iné. Stačí, že z košíka čosi stratí,
hľadá, prehadzuje aj niekoľko hodín, kým
stratu nenájde.
Som nesmierne vďačná mojej sestre Marienke, ktorá si Martinku berie k sebe na noc
a ja o pol šiestej ráno idem pre ňu a kolotoč
starostí sa opakuje.
Martinka je veľmi tvrdohlavá. Mám snahu
s ňou chodiť medzi ľudí, aby sa nebála. Najväčší rešpekt má pred matkou. Všetci ju berieme takú, aká je a jej strata by vyprázdnila náš
domov, čo by nás ranilo.
Mama Hela P.
 Pani Janka, v kostole Vás vídať s kočíkom, na ktorom vozíte už odrasteného
chlapca. Rozpovedzte niečo o jeho živote.
- Prečo je náš Maroško (1990) na vozíku?
Je to ťažká a smutná odpoveď. Veď v na-

šom 37-ročnom manželstve sme mali 4 deti
– chlapcov, z ktorých traja sú dospelí, majú
svoje rodiny a my máme 6 vnúčat. Najmladší
Maroško je z dvojičiek a je mentálne i fyzicky
postihnutý. Jeho narodením sa nám život
veľmi zmenil a začali sme uznávať iné životné priority. Do 6 rokov
som s Maroškom chodila na cvičenie Vojtovej
metódy do Piešťan. Je
to drastická cvičebná
metóda, mnohým aspoň
čiastočne pomohla, no
u nás výsledný efekt bol
minimálny.
Naučili sme sa s Maroškom žiť, je našou sú Maroško
časťou, všetci v rodine
ho máme radi, hoci nerozpráva, nechodí, kŕmime ho, robíme všetku
osobnú hygienu a plienkujeme ho. V mnohom
prípade za neho aj rozmýšľame. Ako matka,
rozumiem jeho pohybom, zvukom i želaniu
počúvať hudbu. V celom príbuzenstve je to
„náš Maroško“. A kostol? Tu vydrží pozerať
na ľudí, počúva spev, hudbu organu, reaguje
na priestor, farebnosť obrazov. Čo si myslí?
Nikto nevieme. Zmenil nám život, ale je náš
a máme ho radi takého, aký je.
Mama Janka M.
 Pani Cilka, vy sa staráte o dospelé
„malé dieťa“, ktoré nie je vaším potomkom. Ako nám to priblížite?
- Ako vám situáciu priblížiť? Ja som sa
vydala do rodiny Lesajovcov, kde mali postihnuté dievča – Matildu (1946). Čas plynul a po
smrti svokra som u nás doopatrovala svokru,
ktorá mi pri každej príležitosti kládla na srdce prosbu, aby som jej
sľúbila, že Matildu nedám do ústavu, ale že
ju doopatrujem. Starám
sa o ňu od roku 1985.
Ona prejde, nerozpráva,
nevie sa o seba postarať
či urobiť osobnú hygienu, potrebuje plienky,
činnosť žiadna, o nič sa
nezaujíma, čaká iba na
 Matilda
jedlo a nesmierne miluje spánok. Je to teda
dospelé malé dieťa vážiace okolo 130 kg.
Orientované je iba na okruh blízkych. Má
veľký strach z neznámych ľudí a nevychádza
ani do záhrady, nieto ešte na ulicu. Pri kúpaní
nám dá všetkým zabrať. Je to predsa človek
a ja to aj tak beriem, čo som sľúbila, musím
splniť a milú Matildu dochovať.
Pani Cilka L.
To je iba niekoľko pohľadov do rodín
s postihnutým človekom. Práca a starostlivosť veľmi náročná, ktorá opatrovníkov
viaže na 24 hodín denne. Ako a komu
poďakovať? Predsa všetkým tým, ktorí
majú veľa lásky a pochopenia. Nezačujú
ani slovko ďakujem, a predsa túto prácu
odvádzajú. Od nás všetkých, vám patrí
naša úcta. Ste fantastické!
- MN -
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Kostolianski motokrosári v Prahe
Po viactýždňovej príprave prišiel dátum,
na ktorý sme čakali. Sobota 2. december
bol okrem iného aj deň volieb do starostovského úradu a na poslanecké miesta, ktoré sú aspoň podľa preferencií a záujmov
určitých členov našej spoločnosti veľmi
lukratívne. Po dlhom čase som sa nechal
aj ja strhnúť volebnou lavínou a splnil som
si svoju občiansku povinnosť, aj keď som
bol dlhé roky antivolič. Ale druhý decembrový deň nezostane v mysliach šiestich
ľudí len preto, že sme si išli voliť starostu,
ale aj z iného dôvodu bol tento dátum
výnimočný. Ten sa však už odohrával za
hranicami. Nie za hranicami fantázie, ale za
hranicami slovenskej rodnej hrudy.
Praha bola tou destináciou, o ktorej sa potichu ale posledný týždeň aj nahlas rozprávalo.
A z tejto metropoly strednej Európy sme si my
vybrali športový stánok, koloseum, ktoré stojí
na svojom mieste od roku 2004. Sazka aréna
je šesťpodlažný komplex, ktorý je supermodernou víziou a tá s určitosťou uspokojí oko
aj zmysly najnáročnejšieho diváka. Rozkladá
sa na 35 000 metroch štvorcových a pojme až
18 000 divákov.
Freestyle je lákavá adrenalínová odnož
motokrosu, na ktorý nielen do Prahy, ale aj do
ktoréhokoľvek mesta a miesta na svete, chodia desiatky tisícok fanúšikov. Veď mená ako
Pastrana, Adams, Maddisson, Kuchař, alebo
mladé vychádzajúce freestylové hviezdy, akými sú bez pochýb Podmol či Pilát, boli vždy
zárukou super zážitku. My sme sa medzi fanúšikov zaradili v roku 2004, kde sme boli po
prvýkrát na Freestyle motocrosse práve v už
spomínanej aréne. Potom to už šlo
samé. S miernymi obmenami v kolektíve sme si vždy nenechali ujsť
podobné vyčíňanie týchto ,,šialencov“ na motorkách. Či už to bolo za
hranicami, za riekou Moravou, alebo aj na našom malom Slovensku.
Aj keď o úrovniach by sa dalo dlho
polemizovať, nebudeme tieto akcie
porovnávať, pretože sa to nedá,
lebo každá z nich je jedinečná.

a krikom určili konečný verdikt na remízu.
Dokonalá show s fantastickými svetelnými
a pyrotechnickými efektmi a dych berúcimi
výkonmi jazdcov vyvrcholila voľnými jazdami
a niečím, čo v hale vraj ešte nikdy nebolo vyskúšane. Motocykel,
štvorkolka a snežný
skúter v jednom okamihu dolu hlavou. Čiže naraz na všetkých
rampách by všetci
traja jazdci urobili salto. Pri skúške
však prišlo k technickej chybe a nakoniec
urobili salto len jazdci s motorkou a skútrom. V okamihu ako
sa opäť dotkli zeme,
sa hala skoro zrútila od reakcií nadšených divákov, ktorí
boli vďační za skvelú
predvedenú show.
Našťastie sa nám
všetky tieto akrobatické výkony podarilo
nafilmovať a vyfotiť a ako každý podobný
výlet to bude archivované na DVD formáte
a rozdané medzi účastníkov.

Spoznávali sme Prahu
Nedeľa sa niesla v duchu relaxu a spoznávania hlavného mesta Českej republiky.
Mali sme na to takmer celý deň a pocho-

Show v Sazka aréne
Po sérií bezpečnostných kontrol
sme sa dostali do útrob Sazka arény. V nej to už pekne vrelo, pretože
vo vnútri sa práve trénovalo. Hneď
po našom vstúpení k ploche, kde
už boli vybudované kopce a rampy
na toto adrenalínové divadlo, sme
nemohli nespozorovať šialenca,
ktorý práve robil salto so snežným skútrom.
Len tak na skúšku. Predznamenávalo to super zážitok.
A naozaj tak bolo. Celý večer bol predstavený formou gladiátorských zápasov medzi
Európou a americkým kontinentom. Pretekalo
sa v dvoch súťažných kolách, ktoré ani nepôsobili veľmi súťažne. Skôr to bola exhibícia pre
oko diváka. A ten sa im aj adekvátne odmenil
fantastickou atmosférou. Po skončení každého kola meral Leoš Mareš (inak aj moderátor
Česko hledá Superstar 3) hlasitosť skandovania a celkový hlasitý prejav fanúšikov Európy či Ameriky. Myslím, že pekným gestom
reagovali aj diváci, keď svojím potleskom

z nich boli naozaj skvosty. Neobišli sme ani
Petřínsku rozhlednu, ktorá je v celej Prahe,
a nielen v nej, vyhlásená ako raj milencov
a zamilovaných dvojíc. Po „strmáku“, ktorý
dal zabrať všetkým členom posádky, sa nám

naskytol výhľad, z ktorého sme mali celé
mesto ako na dlani. Prialo nám i počasie.
Po výstupe na Petřínsku vežu vyšlo slnko
a zdalo sa, že to boli v ten deň posledné
slnečné lúče, a tak sme si vychutnávali ten
pohľad na mesto, ktorý naozaj nič neostáva
dlžný názvu STOVĚŽATÁ PRAHA.
Ostáva na záver len poďakovať Ing. Petrovi Kolarovičovi z Motocross Clubu Veľké
Kostoľany, ktorý bol hlavným
organizátorom a aj vodičom
mikrobusu, ktorý nás bezpečne doviezol na miesto určenia
a späť domov. Strávili sme celý
víkend v príjemnej spoločnosti skvelých ľudí (Martin Pavliš
– fotograf, Peter Kolarovič – vodič, organizátor, fotograf, Dano Chorvatovič – kameraman,
Kamil Somorovský – novinár,
Lenka Komová – fotograf, Michal Augustín – kameraman,
fotograf). Napriek nedeľňajšiemu túlaniu sa Prahou sme boli
všetci príjemne unavení a plní
zážitkov, o ktorých sa ešte bude určite dlho rozprávať.
Členovia Motocross Clubu
Veľké Kostoľany

dili sme celé centrum. Pristavili sme sa
na námestí, kde práve prebiehali vianočné trhy, pri preslávenom Pražskom orloji
so smrtkou, ktorá každú hodinu vyzváňa
a upozorňuje na závratne ubiehajúci čas
pre každého z nás. Naše kroky viedli aj na
vežu mestskej radnice, z ktorej sme mali
výhľad z centra na všetky strany. Hlavne
pohľad na dav ľudí, čo vyčkávali na celú
hodinu, kedy začala povestná Smrť vyzváňať, nás celkom pobavil. Vyzeralo to tam
z hora ako v roku 1989 pri nežnej revolúcii.
Cez plné námestie rôznych turistov sme
sa pobrali na Karlov most, kde výtvarníci
ponúkali svoje maliarske výtvory a niektoré

INZERCIA
 Predám lacno obývaciu stenu. Cena
dohodou. Kontakt: Mária Hulmanová, C.
Majerníka 559. Číslo telefónu: 7782 506
 Celoročný predaj včelieho medu. Adresa: František Mihalička, Družstevná 772/62
 Predám staršiu, zachovanú sedaciu
súpravu, rozkladaciu, 3+1+1, lacno.
0908 111 024
 Predám 900 ks novej pálenej škridle
Tondach – čierna engoba. Cena za 1 ks
10 Sk. 0905 896 942
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FUTBAL V OBCI

Hodnotíme jesennú časť súťaže 2006/2007
A–mužstvo
IV. LIGA, skupina západ
DOMA
1. V. Kostoľany – Šimonovany
3. V. Kostoľany – Hrnčiarovce
5. V. Kostoľany – Nová Dubnica
7. V. Kostoľany – Kanianka
9. V. Kostoľany – Častkovce
11. V. Kostoľany – Bošany
13. V. Kostoľany – Senica
14. V. Kostoľany – Chynorany
Doma 8 zápasov

1-1-6 15:22

2:2
1:3
2:3
1:5
1:3
3:4
4:0
1:2
4 body

VONKU
2. Pov. Bystrica – V. Kostoľany
4. Mýtna Nová Ves – V. Kostoľany
6. Skalica – V. Kostoľany
8. Tovarníky – V. Kostoľany
10. Tr. Stankovce – V. Kostoľany
12. N. Pravno – V. Kostoľany
15. Solčany – V. Kostoľany
Vonku 7 zápasov
Spolu 16. miesto

0-0-7 4:29

5:1
7:0
6:0
3:2
5:1
3:0
3:0
0 bodov

1-1-13 19:51 4 body

Dorast
V. liga - západ
1. kolo V. Kostoľany – Hlboké 6:0, góly:
Kollár, Porubský, Velšic, Lesay, Malovec,
Vavrinec
2. kolo Solčany – V. Kostoľany 3:1, gól
Horváth
3. kolo V. Kostoľany – Bojná 3:3, góly: Lesay 2, Lulovič
4. kolo Čáčov – V. Kostoľany 1:2, góly:
Horváth
5. kolo Veľké Kostoľany – Zeleneč 8:0, góly: Vavrinec 2, Malovec, Kadlíček, Lesay,
Velšic, Chudý, Gažík
6. kolo Leopoldov – Veľké Kostoľany 3:2,
góly: Velšic, Vavrinec
7. kolo Veľké Kostoľany – Trebatice 1:0,
góly: Horváth
8. kolo Gbely – V. Kostoľany 0:4, góly: Horváth 2, Velšic, Vavrinec
9. kolo V. Kostoľany – Tovarníky 5:0, góly:
Horváth 3, Vavrinec, Velšic
10. kolo Smolenice – Veľké Kostoľany 0:3,
góly: Lesay 2, Velšic
11. kolo V. Kostoľany – H. Orešany 3:0,
góly: Porubský 2, Chudý
12. kolo V. Kostoľany – Kúty 0:0
13. kolo V. Orvište – V. Kostoľany 0:0
14. kolo V. Kostoľany – Chtelnica 4:2, góly:
Horváth, Žažo, Velšic, Chudý
15. kolo V. Bedzany – V. Kostoľany 1:2, góly: Vavrinec, Chudý
2. miesto

15 10 3 2

44:13

33

Žiaci
Okresné majstrovstvá
Žiaci vyhrali v 15 zápasoch OM len 2 zápasy: V. Kostoľany – Dvorníky 8:2 a Zavar – V.
Kostoľany 0:2. Remízu uhrali trikrát – s Trakovicami, Špačincami a Dolnou Krupou.
Majú 9 bodov a sú na 12. mieste.






OcÚ, p. starostovi Mgr. Gilbertovi Liškovi,
bývalým poslancom OZ, sponzorom a podnikateľom – p. Marianovi Šupovi, WITTEX
plus, MACO-SK, AGRODEAL Trnava, PUK
– Mačica, Hecht Dušan, Potraviny Dovičic, TISING, p. Puterovi a ostatným, ako i trénerom
Dušanovi Bartovičovi, Michalovi Majerníkovi,
všetkým funkcionárom, hráčom, fanúšikom
ako i vedúcemu mužstva.
Všetkým spomínaným, ako i Vám, vážení
spoluobčania, prajem v mene všetkých krásne
Vianoce a veľa zdravia a šťastia v roku 2007
Za VVFO prezident MILAN BOHÁČIK

Vážení spoluobčania, je čas bilancovať uplynulý rok 2006 i na našom poli futbalovom. Keď
som pred rokom písal, že
naše A-mužstvo je najhoršie
za 15 rokov, malo 7 bodov,
tak som ani nesníval, že
o rok to bude opäť horšie.
Kráčaj ticho a pokojne hlukom a chvatom sveta
Teraz po polovici súťaže 4
a pamätaj na mier, ktorý sa môže ukrývať práve v tichu.
body. Žiaľ, príčin je viacej,
Znášaj sa so všetkými ľuďmi,
začali sa objavovať už na
ale pokiaľ je to možné tak, aby si sa im nevydal napospas.
výročnej členskej schôdzi
Vyslov svoju pravdu rozvážne a jasne,
futbalového oddielu a pokraale načúvaj aj iným, bezduchým a nevedomým.
čovali nástupom posíl, ktoré
Aj oni majú svoj príbeh.
nám absolútne nepomohli,
Vyhýbaj sa hlasným a agresívnym ľuďom.
snáď s výnimkou Kubiša,
Na človeka pôsobia mučivo.
potom ukončením kariéry
Keď sa budeš porovnávať s inými,
opôr a tiež vylúčením hrámôžeš zatrpknúť a považovať sa za bezvýznamného,
čov. Výmenou až dvoch
pretože vždy sa nájdu ľudia, ktorí sú väčší ako ty.
trénerov, ale hlavne nezáujTeš sa zo svojich povinností, ale aj zo svojich plánov.
mom domácich hráčov, ktorí
Zaujímaj sa naďalej o svoju vlastnú cestu,
by mali mať hlavný podiel na
nech je akokoľvek skromná.
výsledkoch mužstva.
V meniacom sa šťastí čias je ona pravým majetkom.
Prednosť mala miniliga.
Vládla nechuť cestovať na
Vo svojom snažení buď opatrný, pretože svet je plný klamstva,
zápasy von a iné vnútorné
ale nebuď slepý voči jestvujúcej poctivosti.
problémy, ktoré sa musia
Mnoho ľudí sa usiluje nasledovať vysoké ideály
vyriešiť na VČS a stanoviť
a všade je život plný hrdinstva.
cieľ na rok 2007. Napriek
Ty však buď sám sebou.
problémom, ktoré sú v naNikomu nič nepredstieraj, najmä nepredstieraj náklonnosť.
šom futbale, verím, že nové
A čo sa lásky týka, nebuď cynický.
vedenie ako i určite posilLebo aj napriek tomu,
nené mužstvo s novým tréže nás obklopuje šedá bezútešnosť a sklamanie,
nerom sa pokúsi o zázrak.
ona zostáva večne zelená.
A ak nie aspoň o dôstojné
Prijímaj vľúdne a s trpezlivosťou svoj vek
dohratie súťaží IV. ligy.
a dôstojne sa vzdaj vecí mladosti.
Dorast ako nováčik V.
Posilňuj silu ducha, aby ťa chránil
ligy je na 2. mieste so strapred nepredvídaným nešťastím.
tou 1 bodu na 1. mužstvo.
Ale myšlienkami sa neumáraj.
Má stabilizovaný káder
Veľa strachu pochádza z únavy a osamelosti.
a hráči, ktorí boli ostaršení
Popri zdravej miere sebadisciplíny buď k sebe dobrý.
budú musieť pomôcť i ANie si o nič menšie dieťa vesmíru, ako sú stromy a hviezdy.
mužstvu, tak ako v závere
Máš právo tu byť.
jesene.
Žiakov sme preradili
A či ti je to jasné, alebo nie:
do OM. Káder sa oslaNiet nijakých pochýb o tom, že vesmír sa vyvíja tak,
bil odchodom 8 hráčov
ako sa vyvíjať má.
do vyššej kategórie, ako
Preto ži v pokoji s Bohom, nech Ho už chápeš akokoľvek.
i odchodom niektorých do
Čo by malo byť vždy tvojou snahou a túžbou?
Piešťan a Trnavy.
Udržuj v hlučnom zmätku života mieru so svojou dušou.
Napriek všetkej neúprimnosti, napriek všetkým ťažkostiam
Dovoľte, aby som závea všetkým tým rozbitým snom je to predsa len pekný svet.
rom poďakoval všetkým,
Buď opatrný a usiluj sa byť šťastný.
ktorí sa akokoľvek podieľali
(Prevzaté)
na chode klubu – hlavne

Rada do nového roka
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