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VIANOČNÝ PRÍHOVOR

O láske sú Vianoce!

Všetkým požehnané sviatky!

Zas stretneme sa pri stromčeku!
Jedno či dieťa, rodič, prarodič sen Vianoc sníme v každom veku:
Čo blaží, sotva zahodíš...
Zas rozbalíme kopce darov,
honosných, no i celkom malých.
Od šťastia s rozžiarenou tvárou,
že dostali sme, že sme dali
to, ono,
ale lásku v prvom rade
- veď o láske sú celé Vianoce!
Skloňujeme ju v každom páde.
Ona nám hlavy, srdcia zamoce.
Len pre tú lásku narodil sa Ježiš
a bude sa nám rodiť do tých čias,
kým nepochopíš, kam životom bežíš...
Pochopili už mnohí z nás!
A tak si opäť rozbaľ svoje dary,
nájdi v nich všetko, čo sa zračí v oku!
Buď zdravý a nech sa Ti darí
dnes, zajtra, aj v budúcom roku!

Pozvánka na ohňostroj
Obecný úrad vo Veľkých Kostoľanoch
Vás srdečne pozýva na silvestrovský
ohňostroj, ktorý sa uskutoční 31. decembra o 19.30 hod. pred kultúrnym
domom. Príďte sa zabaviť a so svojimi
priateľmi osláviť príchod nového roka.
Pred vianočnými sviatkami upratujeme
a vyzdobujeme svoje domy a príbytky.
Každý rok cez adventné obdobie máme
väčšiu príležitosť očistiť a pootvoriť svoje
srdcia nášmu Spasiteľovi.
Zamyslime sa, čo sa nám stále s novou aktuálnosťou zvestuje každé Vianoce. Čo môžu
vidieť naše oči, počuť naše uši a čo sa môže
dotknúť nášho srdca!
Naše oči sú šťastné a blažené, lebo vidia
veľké Svetlo. Vidia, lebo im žiari svetlo viery.
Nad týmto naším svetom, ktorý sa javí ako
tmavé údolie smrti, zažiarilo veľké svetlo,
svetlo spásy. Boh nám zažiaril v tvári Ježiša
Krista a skrze neho premenil údolie smrti na
kráľovstvo Božieho života.
My, čo sme od malička vyrastali a žili vo
svetle viery, si ani nevieme doceniť aký nezmerný je to dar, že môžeme vidieť ľudí i veci
i náš život vo svetle viery: nie ako tône, lež ako
svetlé postavy, osvietené Kristovou láskou.
Vo svetle viery vidíme, ako dávne veky
túžia po tomto dni svetla, ako proroci i všetci
spravodliví Starého zákona upierajú svoje
pohľady na tento bod.
Vo svetle vianočnej viery vidíme pastie-

rov ožiarených slávou Pánovou, naplnených
bázňou Božou, pastierov všetkých čias: tých
obyčajných, pracovitých, skromných a hlboko veriacich ľudí. Zachovali sa nezakalené
oči a otvorené srdce pre anjelské posolstvo.
K nim chceme patriť i my.
Vo svetle viery vidíme postavu prečistej
panenskej Matky Márie a spravodlivého muža
Jozefa, ako putujú do Betlehema, utiahnu sa
do jaskyne, lebo v mestečku nebolo pre nich
miesta. A kdesi ďaleko na obzore sa mihá
postava cisára Augusta, celý aparát rímskej
vládnej moci slúži nakoniec ako malá podnožka pre príchod Kráľa kráľov, aby sa splnili
slová prorokov.
Nakoniec vo svetle viery vidíme, že toto Dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach,
je náš Spasiteľ, Mesiáš a Pán. Z neho vychádza svetlo. On je Svetlom ľudí. Vidíme hĺbku poníženia, chudoby a bezmocnosti, ale
i nezmernú veľkosť Božej lásky. Vo svetle
viery vidíme zástupy anjelov i celú prírodu, ako
vzdávajú poklonu svojmu Pánovi. Vo vianočnom svetle vidíme i náš život jasnejší, krajší,
tajomne včlenený do života tohoto Dieťaťa.
(Pokračovanie na 4. strane)

Prajeme Vám
pekné sviatky!
Je tu opäť čas Vianoc, zabudnime preto
na všetky spory a starosti na pár dní odložme. Venujme sa tomu, čo nám prinášajú
vianočné sviatky. Majme vo svojich srdciach
dostatok lásky pre všetkých, rozdávajme
dobrosrdečnosť, úsmev a nezabudnime, že
Vianoce znamenajú viac ako ligotavé ozdoby na stromčeku, či darčeky pod ním.
Veľa spokojnosti, lásky, svornosti a pokoj
v duši všetkým občanom Veľkých Kostolian
prajú
starosta obce a poslanci OZ
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KRONIKA OBCE
Narodili sa
Nina Kalašová
Peter Mikuš
Alexandra Moravcová
Veronika Mátyušová
Zuzana Mečírová

Jubileum oslavujú
60 rokov
Jozef Magula
Jozef Radošovský
65 rokov
Veronika Brezovská
Cecília Orihelová

Ruch v obci neutícha
Aj napriek nepriaznivému počasiu práce
v obci aj naďalej bežia. V oblasti výstavby
kanalizácie zostáva osadiť už len zopár
šácht. Vákuová stanica na Ul. J. Hollého
začala svoju skúšobnú prevádzku. Ďalej
chystáme dobudovanie čerpacej stanice
na konci Zákostolskej ulice. Dokončené je
výtlačné potrubie spájajúce Ulicu J. Hollého a Zákostolskú. Sú to činnosti, ktoré nie
je vidieť, napriek tomu stoja obec najviac
financií.
Občania si určite všimli aj priestor pred
poštou, ktorý dostal nový šat dôstojný našej
obce a tiež príslušného úradu. Podobne boli
zrekonštruované všetky mostíky na Ul. C.
Majerníka. Na Sadovej ulici a Ul. Ľ. Štúra boli
vybudované betónové priepusty v miestnych
komunikáciách na odvod dažďovej vody. Ďal-

šie dva priepusty sa ešte dobudujú, keď bude
na to vhodné počasie. Aj naďalej sa pokračuje
vo výstavbe chodníkov na cintoríne. Nedávno
sme v spolupráci s FO Veľké Kostoľany dokončili v našom športovom areáli novú tribúnu
s kapacitou 350 miest na sedenie, ktorú nám
môžu závidieť nielen niektoré obce ale aj menšie mestá. Ďalšou investíciou bolo zakúpenie
vianočného osvetlenia, ktoré zdobí stromy na
Ulici C. Majerníka. Tieto milé svetelné reťaze
nám tak každý večer pripomínajú blížiace sa
vianočné sviatky. Ruch v obci teda neutícha
ani s blížiacim sa koncom roka. Samozrejme
nedá sa vyhovieť všetkým občanom, ale postupne budeme upravovať a skrášľovať našu
obec tak, aby sa páčila ako našim občanom,
tak aj tým, ktorí ňou iba prechádzajú.
Mgr. GILBERT LIŠKA

70 rokov
Karol Blažo
Adela Šintálová
75 rokov
Cecília Juríčková
Rudolf Mĺkvy
Apolónia Súdorová
80 rokov
Anna Cintlerová
85 rokov
Ľudmila Kollárová
Adela Magulová
Emília Michalčíková

Manželstvo uzavreli:
Jozef Opeta – Eva Strečková
Igor Lukačovič – Júlia Skripčáková
Peter Ďuračka – Katarína Malovcová
Andrej Palkech – Kristína Ondrušová
Dalibor Prievozník – Hedviga Fodorová
BLAHOŽELÁME!






Rozlúčili sme sa
Mária Porubská, 61 rokov
Viktória Dubovská, 90 rokov
ÚPRIMNÚ SÚSTRASŤ.

Rakovická jesienka
V dňoch 26. októbra a 27. októbra
usporiadali v priestoroch Združenej
strednej školy poľnohospodárskej v Rakoviciach dni otvorených dverí pod názvom Rakovická jesienka.
V rámci tejto akcie sa uskutočnila prehliadka kuchárskeho umenia gazdiniek
z Mikroregiónu nad Holeškou o najlepšiu jablčnú špecialitu. Našu obec reprezentovala Margita Jakábová s chutným
kysnutým jablčným koláčom a makovou
štrúdľou. Touto cestou jej OcÚ ďakuje
za reprezentáciu obce.
-r-

 Nové priestranstvo pred budovou pošty.

Foto: Gilbert Liška

V novinách sa to začalo...
V novinách sa to začalo, novinami by sa
to malo skončiť. V júnovom vydaní KP bol
uverejnený rozhovor s poslancom Ing. Karolom Jasenovským. Pán poslanec vyjadril
svoj názor na dianie a smerovanie obce. Na
tento článok som ako starosta obce reagoval
a snažil sa niektoré veci obhájiť a obhájiť

aj prácu môjho predchodcu. Svojím stanoviskom, som nemal záujem znevažovať,
či urážať pána poslanca. Ak sa však pána
Ing. Jasenovského moja reakcia dotkla, tak
sa mu týmto ospravedlňujem.
Mgr. GILBERT LIŠKA
starosta obce

Mladí dopisovatelia, zaktivizujte sa!
Čas je fyzikálna veličina, ktorej tok sa
nedá zastaviť, a teda plynie stále. Zdá sa
mi však, že tento rok 2005 si akosi prirýchlo podáva ruku s Novým rokom 2006. Či
je to len osobné zdanie? Ako pre koho. Aj
naše Kostolianske pohľady narátali už 11
rokov. Málo či dosť? Diskutabilné.
Verím, že mnohých čitateľov oslovili.
I v tomto 11. ročníku KP chcem úprimne poďakovať všetkým prispievateľom, ktorí si našli
ten čas, aby svoje myšlienky položili na papier. Sú to naše noviny a tvoríme si ich sami
– životom našej obce. Obsahovo by mohli byť
rôznorodejšie, ale stredná a mladšia generácia dopisovateľov akosi absentuje. Veď máme
veľa stredoškolákov i vysokoškolákov, ktorí

by dokázali im dať možno i omladenejšiu tvár.
Čo na to poviete? Pozrime sa okolo seba,
viac otvorme oči, povedzme svoje predstavy a želania, konkretizujme žitie našej obce,
ktoré vami napísané odovzdajte na obecnom
úrade a prostredníctvom našich novín budú
informovaní všetci naši čitatelia.
Tak ako dieťa miluje svoju matku, i ja som
si obľúbila naše Kostolianske pohľady a cez
ne, a nielen cez ne, mám rada našu obec
s jej obyvateľmi. Nie je to fráza. Tak to cítim,
lebo v každom človeku sa snažím hľadať vždy
to dobré. Veľmi by mi bolo ľúto, keby naše
noviny zanikli.
Pokoj doma a zdravie v novom roku vám
všetkým praje
MÁRIA NITKOVÁ
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Takto sa o nás starajú...
Predstavujeme poslancov nášho obecného zastupiteľstva
Rozhovorom alebo príhovorom čitateľom
postupne predstavujeme poslancov nášho
obecného zastupiteľstva. Dnes sa prihovára
pán Miroslav Pavliš.

stavebné práce prebiehajú tiež na cintoríne,
kde sa budujú chodníky, vodovod a nové
lavičky, projekt dopravy a osadenie nových
dopravných značiek, týmto dopravným značením sa čiastočne obmedzila nákladná doprava v obytných zónach. Obec zafinancovala
okrem iného aj výstavbu tribúny na futbalovom
štadióne. Prispieva však aj na
iné druhy športu (tenis, motokros). Prispieva aj na školstvo
a kultúru. Pre dychovú hudbu
zakúpila aparatúru. Dychová
hudba nám zato hráva na podujatiach v obci zdarma.

 Ako dlho pôsobíte v komunálnej politike a čím sa podieľate na rozvoji obce?
- V obecnom zastupiteľstve
pôsobím o roku 1998, kedy
som sa stal poslancom za ĽS
– HZDS. Ako mne, tak i poslancom z iných politických
strán ide o to isté – o lepší
a spokojnejší život v obci Veľké Kostoľany. Politika obce je
odlišná od politiky štátu, preto
by sme sa nemali rozdeľovať
podľa straníckych tričiek. Na
otázku čím sa podieľam na
rozvoji obce, odpovedám: aktívnou účasťou na rokovaniach
Miroslav Pavliš
obecného zastupiteľstva. Zaujímajú ma problémy obce, preto som vlastne kandidoval za poslanca OZ.
Teraz sa môžem priamo podieľať na riešení
problémov v obci.
 Myslíte si, že sa dobre plní plán rozvoja obce?
- Podľa môjho názoru sa plán obce plní
priebežne podľa možností obce. V tomto roku, vďaka VZN o miestnych daniach, sme získali viac financií, takže môžeme pokračovať
v investičných akciách, z ktorých najväčšia
je kanalizácia. Pre informáciu uvádzam, že
cena kanalizácie v našej obci je okolo 90
miliónov Sk. Popri dlhodobých a finančne
náročných akciách, ako je výstavba kanalizácie a následná úprava ciest a chodníkov,
prebiehajú súčasne aj menšie akcie, ktoré sú
v obci potrebné. Sú to napríklad oprava vchodu a priestorov pred zdravotným strediskom,

 Podľa vás sú aj nejaké
faktory, ktoré bránia rozvoju
obce?
- Sú to financie. Obec vypracovala projekty a v snahe získať financie podpísala
zmluvu so spoločnosťou, ktorej
predmetom činnosti je manažovanie, príprava a pomoc pri predkladaní
projektov na získanie finančnej pomoci zo
štrukturálnych fondov EÚ. Finančné prostriedky získané s týchto fondov sa použijú na opravu strechy kultúrneho domu, opravu strechy
materskej školy, výmenu okien na budove
základnej školy.
Na záver môjho príhovoru by som občanom
odporučil, aby vo väčšom počte prichádzali
na zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré
sú verejné a prítomnosť občanov je vítaná.
Na nich sa v diskusii o problémoch môžu
obyvatelia obce zapájať svojimi návrhmi a pripomienkami, ktorými môžu ovplyvniť rozhodovanie obecného zastupiteľstva. Výsledkom
účasti občanov na zasadnutiach by bola väčšia informovanosť, a teda aj spokojnosť v obci
Veľké Kostoľany.
-r-

Materská škola vás pozýva
Poslaním predškolského zariadenia je
dopĺňať rodinnú výchovu o výchovnovzdelávaciu činnosť zameranú na všestranný a harmonický rozvoj osobnosti
dieťaťa. Predškolská výchova sleduje
program schválený Ministerstvom školstva a vedy SR. Úlohou materskej školy
(MŠ) je pripraviť deti na povinnú školskú
dochádzku ako aj poskytovať rodičom
odborné rady a konzultácie.
Na začiatku školského roka 2005/06 otvorila svoje brány pre žiakov aj MŠ vo Veľkých
Kostoľanoch. Zapísaných bolo 98 detí. Niekoľko detí začne MŠ navštevovať až v priebehu školského roku. Personál sa postaral o to,
aby deti prišli do vyčistených a na výchovnovzdelávací proces pripravených priestorov.
Deti boli zaradené do 4 tried, o ktoré sa stará
sedemčlenný učiteľský zbor vedený riaditeľkou M. Bažányovou.
MŠ vo Veľkých Kostoľanoch aktívne spolupracuje aj s rodičmi detí a zapája ich do
výchovno-vzdelávacieho procesu. Umožňuje
im to napr. organizáciou rôznych podujatí, na
ktorých sa vyžaduje aktívna účasť oboch strán.
Takýmto podujatím je aj stretnutie detí s Miku-

lášom, ktorý do našej MŠ zavítal 5.12.2005.
Okrem toho sa do našej MŠ môžete prísť
inšpirovať a naladiť na Vianoce. V budove MŠ
pre vás pripravujeme výstavu
ČARO VIANOC,
ktorá sa uskutočňuje od 28.11.2005 do
23.12.2005. Na výstave sú prezentované vianočné ikebany, prestierania a pečivo. Týmto
vás čo najsrdečnejšie na túto výstavu pozývame a tešíme sa na vašu návštevu. O ďalších
podujatiach MŠ, ktoré pre vás pripravíme po
Vianociach (karneval, MDD...), vás budeme
informovať.
Kolektív MŠ

POĎAKOVANIE
Srdečne ďakujem občanom Veľkých
Kostolian a taktiež všetkým svojim voličom z Piešťanského okresu za prejavenú dôveru a podporu vo voľbách do
Vyššieho územného celku, do Trnavského samosprávneho kraja.
Mgr. GILBERT LIŠKA

Voľ by do orgánov
samosprávneho
kraja – VÚC
Výsledky hlasovania v našej obci
I. kolo:
Počet oprávnených osôb vo volebných
okrskoch zapísaných do zoznamu voličov:
2033
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva:
247
Počet platných hlasov odovzdaných pre
jednotlivých kandidátov pre voľby do zastupiteľstva podľa poradia na hlasovacom
lístku:
1. Martin Adamča
77 hlasov
2. Štefan Adamkovič
16 hlasov
3. Michal Augustín, Ing.
57 hlasov
4. Marián Babčan
6 hlasov
5. Iveta Babičová, Ing.
49 hlasov
6. Božena Bieliková
10 hlasov
7. Jozef Bolješik, JUDr.
47 hlasov
8. Ivan Borovský, PaedDr.
28 hlasov
9. Remo Cicutto, Ing.
17 hlasov
10. Marián Dóczy, Ing.
10 hlasov
11. Ján Giacko, Mgr.
62 hlasov
12. Edita Gregová, Ing.
3 hlasy
13. Igor Guba, Ing.
10 hlasov
14. Pavol Hložka, Ing.
3 hlasy
15. Vladimír Holec
2 hlasy
16. Vojtech Hornák
12 hlasov
17. Ján Horváth, Ing.
20 hlasov
18. Karol Jasenovský, Ing.
90 hlasov
19. Gilbert Liška, Mgr.
182 hlasov
20. Miroslav Masár, Mgr.
8 hlasov
21. Ladislav Mihalčík, Ing.
36 hlasov
22. Andrej Nižnanský, Mgr.
60 hlasov
23. Peter Ottinger, MUDr.
55 hlasov
24. Marian Ručkay, Ing.
53 hlasov
25. Miroslav Stračár, Ing.
23 hlasov
26. Pavol Ušák, Ing.
10 hlasov
27. Martin Valo
13 hlasov
28. Stanislav Valovič, Ing.
7 hlasov
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby predsedu: 253
Počet platných hlasov odovzdaných pre
jednotlivých kandidátov pre voľby predsedu
podľa poradia na hlasovacom lístku:
1. Jozef Klokner, Ing.
51 hlasov
2. Tibor Mikuš, Ing.
150 hlasov
3. Alena Schopperthová, Mgr.
2 hlasy
4. Peter Tomeček, Ing.
21 hlasov
5. Renáta Zmajkovičová, Bc.
29 hlasov
II. kolo:
Počet oprávnených osôb vo volebných okrskoch zapísaných do zoznamov voličov:
2037
Počet platných hlasovacích lístkov
odovzdaných pre voľby predsedu:

234

Počet platných hlasov odovzdaných pre
jednotlivých kandidátov pre voľby predsedu
podľa poradia na hlasovacom lístku:
1. Jozef Klokner, Ing.
82 hlasov
2. Tibor Mikuš, Ing.
152 hlasov
-r-
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OZNAMY OBECNÉHO ÚRADU
Obecný úrad vo Veľkých Kostoľanoch upozorňuje občanov, aby v prípade porúch volali:
Elektrický prúd: nonstop 0850 111 555
Pitná voda: 033/7910286, 033/7910287,
033/7910288
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 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 za náhradnú známku sa platí poplatok 50 Sk.
Podľa VZN č. 5/2004 zo dňa 15.12.2004,
ktoré nadobudlo účinnosť dňa 1.1.2005,
sadzba poplatku za komunálne odpady
je 200 Sk/osoba/rok. Za každú ďalšiu
kuka nádobu je ročný paušálny poplatok
za vývoz 300 Sk. Rodina s 8 a viac rodinnými príslušníkmi má nárok na bezplatný vývoz ďalšej kuka nádoby.
Pre podnikateľov a právnické osoby je
stanovená sadzba 1000 Sk za vývoz za jednu 110 litrovú kuka za 1 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 300 Sk na jeden rok.
Komunálny odpad vyváža poverená organizácia podľa harmonogramu v pravidelných intervaloch: jedenkrát 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.
Platba dane z nehnuteľností
Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná:
a) ak ide o daňovníka prevádzkujúceho
poľnohospodársku výrobu v troch splátkach, a to 20 % dane do 31. marca, 30 %
dane do 31. júla a 50 % dane do 30. novembra bežného zdaňovacieho obdobia
b) v ostatných prípadoch v štyroch rovnakých splátkach a to najneskôr do 31.
marca, 30. júna, 30. septembra a 30. novembra 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. marca
bežného zdaňovacieho obdobia.
Daň možno zaplatiť naraz aj vtedy, ak je
vyššia, ako je uvedené v predchádzajúcom
odseku.
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Všetkým požehnané sviatky!
(Dokončenie z titulnej strany.)
Vo svetle viery vidíme postavu prečistej
panenskej Matky Márie a spravodlivého muža
Jozefa, ako putujú do Betlehema, utiahnu sa
do jaskyne, lebo v mestečku nebolo pre nich
miesta. A kdesi ďaleko na obzore sa mihá
postava cisára Augusta, celý aparát rímskej
vládnej moci slúži nakoniec ako malá podnožka pre príchod Kráľa kráľov, aby sa splnili
slová prorokov.
Nakoniec vo svetle viery vidíme, že toto Dieťatko, zavinuté do plienok a uložené
v jasliach, je náš Spasiteľ, Mesiáš a Pán.
Z neho vychádza svetlo. On je Svetlom ľudí.
Vidíme hĺbku poníženia, chudoby a bezmocnosti, ale i nezmernú veľkosť Božej lásky.
Vo svetle viery vidíme zástupy anjelov i celú
prírodu, ako vzdávajú poklonu svojmu Pánovi. Vo vianočnom svetle vidíme i náš život
jasnejší, krajší, tajomne včlenený do života
tohoto Dieťaťa.
To všetko možno vidieť očami viery vo svetle vianočnej noci. Bez viery zostáva vianočná
noc ešte tmavšia než všetky iné noci.
Naše uši počujú Božie slovo: to najvlastnejšie Božie Slovo, ktoré sa stalo telom, prišlo
na svet ako Dieťa. Sluchom srdca počujeme
tlkot Božej lásky k nám v Ježišovom srdci.
Počujeme Božie vyznanie: „Večnou láskou
som ťa miloval…“
Naše uši, ak nie sú celkom otupené, začujú
aj celkom osobnú výzvu: Neboj sa, aj tebe
patrí radostná zvesť, aj tebe sa narodil Spasiteľ, Mesiáš a Pán. Len zájdi do Betlehema
a nájdeš ho tam ako Dieťatko zavinuté do

plienok a uložené v jasliach… Poďme a pokloňme sa mu!
Naše oči videli spasenie, ktoré nám dáva
náš Boh. Naše uši počuli radostnú zvesť
a spev anjelov. Čo na to hovorí naše srdce?
Naše srdce najprv stíchne, onemie nad
tajomstvom toľkej lásky. Nenachádza slová
na to, čo videlo a počulo. No na pomoc nám
prichádza Duch Svätý, ten sa prihovára za
nás a v nás.
A tak naše srdce vyslovuje slová obdivu:
„Aká hĺbka Božieho bohatstva, múdrosti a vedomosti! … Aké nepochopiteľné sú jeho súdy
a nevyspytateľné jeho cesty!“ Spolu s presvätou Pannou a Matkou naše srdce velebí Pána… Spolu so Simeonom ďakuje, lebo naše
oči uvideli spásu, videli Svetlo na osvietenie
pohanov a slávu Izraela. Spolu s Jánom naše
srdce vydáva svedectvo o Slove života, „čo
bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme na
vlastné oči videli, na čo sme hľadeli a čoho sa
naše ruky dotýkali“.
Čo hovorí naše srdce? Musí vysloviť to
svoje najvlastnejšie slovo, slovo lásky. Ježiš
sa nás už v tajomstve svojho narodenia pýta
(ako kedysi Petra): Ty čo tu stojíš pri jasliach,
čo hľadíš na mňa krehké Dieťa, čo počuješ
môj detský plač, ty, čo si prišiel sem na zvesť
anjelov – miluješ ma?
Odpovedzme mu každý v tichu svojho srdca:
Áno, Pane Ježišu, ty vieš, že ťa milujem.
Všetkým prajem a vyprosujem požehnané a milostiplné vianočné sviatky.
PETER OBRANEC
duchovný otec

Prišiel k nám Mikuláš
Aj tento raz, podobne ako po minulé
roky, zavítal k nám do kultúrneho domu
Mikuláš, aby rozdal sladkosti pre všetky
deti z obce.
Do sály kultúrneho domu vchádzal v sprievode anjelov, ktorí mu na ceste spievali Rolničky, rolničky... No a, samozrejme, nechýbali
ani čerti, ktorí tých menších dobre vystrašili.
Na javisku sa Mikuláš deťom pekne pozdra-

 Deti Mikulášovi pekne zarecitovali.

vil a prihovoril sa im. Potom si na pódium pozval deti, ktoré recitovali alebo spievali. Každé
odmenil sladkosťami.
Po obdarovaní všetkých detí sa Mikuláš
pobral navštíviť deti v susednej dedine.
Za toto pekné podujatie s vynikajúcou náladou ďakujeme žiakom ZŠ a diskdžokejovi
Stachovi.
-r-

Foto: Gilbert Liška
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Neformálna úcta k starobe
Dovidenia o rok! Takto sa pred rokom
rozchádzali naši dôchodcovia z im venovanej slávnosti. Akosi prirýchlo tu bolo ďalšie
výročné posedenie – nedeľa 16. októbra,
ktoré si nik z nich nenechal uniknúť.
Po peknom kultúrnom programe hrala dychová hudba Veselanka, po úprimnom príhovore pána starostu Mgr. G. Lišku nasledovalo
príjemné posedenie v priestoroch kultúrneho

OZNAMY OBECNÉHO ÚRADU

domu, ktoré našim starkým a starenkám pripravili pracovníčky OcÚ. Každý z nich dostal
aj vecný darček. Rozhovorov a spomienok na
staré časy bolo veľa, ale zaspomínali si aj na
tých rovesníkov, ktorí už medzi nimi nie sú.
Každá pieseň sa dospieva, a teda i posedenie
s našimi staršími občanmi sa skončilo a pri
rozlúčke opäť zneli slová: Dovidenia o rok!
-r-

Obecný úrad vo Veľkých Kostoľanoch oznamuje zmenu názvu ulice sídla
Obecného úradu vo Veľkých Kostoľanoch – M.R. Štefánika 800/1. Okrem OcÚ
na ulici sídli fa KATELSTAV v budove
kultúrneho domu a nájomné obecné byty – 12-bytová jednotka č. 911/40.
Zoznam ulíc v obci Veľké Kostoľany:
C. Majerníka, Družstevná, Hlboká, J. Hollého, Kanižská, Ľ. Štúra, Majerská, Mierová, M.R. Štefánika, P. Jilemnického, Piešťanská, Poľná, Potočná, Sadová, Školská,
Športová, Špringerova, Trnavská cesta,
Záhradná, Zákostolská, Železničná.
Obecný úrad vo Veľkých Kostoľanoch
oznamuje občanom, že pohrebné služby
(Dom smútku a prevoz zomrelého) zabezpečuje Ján Deket, Trnavská cesta č. 330,
Veľké Kostoľany.
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. Otváranie cintorína:
Od 1. apríla do 31. augusta 7.00 – 21.00
hod., od 1. septembra do 31. marca 7.00
– 19.00 hod.

 Našim dôchodcom sa program páčil.

Foto: - gl -

Vďačnosť je pamäťou srdca
Nežiadaj odo mňa veľké veci, len toto: oddanosť a vďačnosť…
Veľké Kostoľany, 16.10.2005
Vážený pán starosta, z hĺbky srdca i duše
chcem sa Vám poďakovať v mene všetkých
dôchodcov za milé rodinné nedeľné popoludnie pri dychovej hudbe. Som presvedčená,
že každý z nás bol spokojný
a niektorí si aj zaspievali. Všetky starosti a problémy sme
odložili aspoň v túto sviatočnú
chvíľu. Dôkazom toho boli pokojné a usmiate tváre všetkých
prítomných.
Za túto radostnú a príjemnú atmosféru v sále pri dychovke, občerstvenie a darčeky Vám
tlmočím vrelé poďakovanie v mene všetkých
prítomných. Nech Vás blažený pocit v srdci

hreje čo najdlhšie i v budúcich dňoch, ktoré
už vystrieda tvrdá pracovná realita rôznych
problémov.
Želám Vám veľa zdravia, tvorivých síl a nápadov v práci pre blaho a spokojný život nás
všetkých. Kiež radostný optimizmus a elán
zostanú Vašimi spoločníkmi
i v budúcom volebnom období.
Súčasne naša vďaka patrí
i Vašim administratívnym spolupracovníčkam, ktoré sa veľmi
obetavo podieľali na realizácii
celého podujatia.
Naša oddanosť a vďačnosť
nech sú pre Vás zárukou, že
nesklameme ani v budúcnosti.
S vďakou za všetkých
C. Juríčková, uč. v. v.
P.S. „Scripta manet“

OKIENKO PRE ŽENY
Pripravte k Vianociam pre rodinu a známych ku kávičke zaujímavý chutný rez, ktorý
aj na pohľad upúta.

Jahodový rez
Korpus: 6 celých vajec, 12 lyžíc kryštálového cukru, 10 lyžíc polohrubej múky, 1/2
prášku do pečiva – vyšľaháme, nakoniec
pridáme 6 lyžíc zomletých orechov.
Túto dávku môžeme rozdeliť a upiecť na
dvakrát na menšom plechu, alebo upečieme
jeden väčší korpus, ktorý po natretí pripomína
bohatý krémeš.

Krém: 2 smotany v prášku pripraviť podľa návodu, pridať 2 vanilkové cukry a 3 – 4
smotanové jogurty (jahodové), vyšľahať
vo väčšej nádobe.
Korpus natrieme troškou džemu, môžeme
pokvapkať rumom, natrieme polovicou plnky,
na ňu dáme pokrájané jahody, prikryjeme druhou polovicou korpusu a vrch a boky potrieme
druhou polovicou plnky. Ako ozdobu posypeme grankom alebo strúhanou čokoládou.
Dáme stuhnúť do chladničky.
Za recept ďakujeme Marienke Hanzelovej.
Dobrú chuť!
-r-

Obecný úrad vo Veľkých Kostoľanoch
upozorňuje všetkých majiteľov psov, že
podľa VZN obce Veľké Kostoľany č. 1/1999
je zakázané ponechávať psov 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.
Obecný úrad vo Veľkých Kostoľanoch
oznamuje občanom, že ﬁrma KATELSTAV
sídli v priestoroch kultúrneho domu.
Firma Katelstav upozorňuje účastníkov
káblovej televízie, že splatnosť poplatku za
I. polrok 2005 bola 31.1.2005. Splatnosť
II. polroku 2005 bola 30.6.2005. Žiadame
občanov, ktorí doteraz nezaplatili za užívanie káblovej televízie za rok 2005, aby tak
urobili čo najskôr.
Obecný úrad vo Veľkých Kostoľanoch
oznamuje občanom, aby v prípade poruchy na zariadení káblovej televízie túto
ohlásili servisným technikom Stanislavovi Fodorovi č. t. 7782 498, alebo Ladislavovi Zamborskému, č. t. 0903/182430.

Spomienka na jeseň. Aj takáto obrovská tekvica vyrástla v našej obci.
Dopestoval ju pán
Michalčík zo Zákostolskej ulice. (r)
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K neveste pridali aj kus poľa
Môj život zdobí veľa prežitých krížikov
života, a práve preto chcem, vďaka ešte
veľmi dobre slúžiacej pamäti, zaspomínať
a priblížiť vám nielen moju mladosť, ale aj
život doby, ktorú sme žili.
Ja som za slobodna bola Šintálová a naša
rodina bola bohatá na deti. Bolo nás spolu 11,
pretože tatíčko sa trikrát oženili, keď prvé dve
ženy zomreli. Moji rodičia boli pracovití a veľmi
rozvážni. Výchova v rodine mala svoje pravidlá,
ktoré sa presne dodržiavali a ich nerešpektovanie sa v rodine trestalo nie palicou, ale výstražným pohľadom či zvýšeným hlasom.
Školské roky opisovať nemienim. Ubehli
veľmi rýchlo a aj pri rodinných povinnostiach
(pasenie husí, opatrovanie hydiny, staranie sa
o mladších súrodencov, či udržiavanie čistoty
v dome) som základné učivo zvládla dobre. Po
škole sa z chlapcov stali mládenci a dievčatá sa
dievčili. Hodne sme pracovali na poliach, lebo
hospodárske produkty boli živnosťou pre celú
rodinu. V našom regióne bolo málo pracovných
miest. Nebol tu priemysel, a preto každý sedliak
chcel byť dobrým hospodárom a zveľaďovateľom svojho majetku. Cenili sa role a domy.
I keď prvá polovica 20. storočia bola veľmi
ťažká, mladým ľuďom sa nedá z tvárí vziať
smiech, veselosť, dobrá nálada, spev a hlavne bezstarostnosť a tancovačka pri každej,
čo i malej príležitosti. Hlavne tanec nám prihrával mládencov, ktorí očkom hádzali po
krojovaných dievčencoch. Mňa si takto našiel
Viktor, ktorý bol o 5 rokov starší a myslím, že
to nebola ani nejaká veľmi veľká láska, keď
som sa v 18-tich rokoch za neho vydala. Bolo
zvykom, aby z rodín dievčatá „vyleteli“ zavčasu, a tak odbremeňovali rodinu od starostí.
Dievčatá obyčajne šli za nevesty, keď s nimi
rodičia pridali aj kúsok poľa. Niektoré dievčatá
mali vopred rodičmi určeného ženícha, aby sa
sceľovali pozemky pre gazdovstvo a toto sa
netrieštilo. Vydaj bol bez lásky a mladá žena
musela poslúchať buď svokrovcov či muža,
ktorý jej neraz i „narezal“. Žena trpela a na

svet iba privádzala deti - a veľa detí. Občas sa
stalo, že žena odrodila aj na poli. Novorodenci
často mreli. Matka si poplakala, ale útechou
bolo: „Odíde ulicou, humnom príde“.
Môj muž bol na mňa dobrý, i keď málovravný,
bez nejakého ľúbostného líškania. Mali sme
dve deti – syn už zomrel a dcéra Ľudka býva
v Bratislave. Snažili sme sa ich dobre vychovať,

až do neskorej jesene. Sama si ešte navarím,
zbežne upracem, no nákupy mi prinesú ochotné
mladšie susedky, ako teraz Marka Mišíková.
Choroby ma ešte veľmi nekvária, iba minule
ma boleli zuby, a to ma Miško Šintál odviezol
k zubnému lekárovi, i na snímok do Piešťan.
Mám totiž ešte veľa svojich zubov, o ktoré sa
dobre starám, alebo je to aj genetická danosť.
Možno vďaka patrí aj dobrému kravskému
mlieku.
V živote som sa narobila dosť, lebo sme
gazdovali a mávali sme aj žencov a žnice,
ktoré pomáhali počas žatvy. Žatva bola
pracná, ale veselá. Trvala dlhšie, no mladí
ľudia únavu hodili za hlavu a ulicou sa niesol chichot so spevom. Každú sobotu bola
v krčme muzika za vstupné 1 Sk. Obyčajne hral harmonikár a až neskôr cigánska
hudba. Raz harmonikár pán Polčik sedel
na prázdnych sudoch a ako naťahoval harmoniku a spieval svoju obľúbenú pieseň
– Čo sa mi stalo v pondelí ráno, kuknem
do vačku, peňazí málo – sudy sa zosypali
a muzikant pod nimi. Pozberal sa a tancovačka pokračovala. Hoci ma gniavia roky,
predsa rada pozerám televíziu a nevynechám ani jedny televízne noviny. Mám
rada dobré seriály. Nepáčia sa mi málo oblečené herečky, alebo aj naše dievčatá. To
sú také nahotinky. Toto niekedy nebývalo.
Dievčatá mali svoju cudnosť – hanblivosť.
 Pani Anna Boháčiková v deň svojich 90.
Dnes odhalia všetko a aj ich gaťky ma
narodenín.
búria, veď to sú „tri niti v riti“ (tangá). Trošku
ťažšie si zapamätávam mená redaktorov
veď sme si takto pripravovali aj svoju starobu. a aj niektorých našich politikov. Často sa menia
a veľmi sa medzi sebou hádajú. Nie sú nám
Losom medzi súrodencami nám pripadla povinnosť postarať sa o svokrovcov, ktorú sme dobrým príkladom.
Rada by som vám porozprávala o niekdajšej
čestne a spravodlivo dodržali. Teda sme boli
dvojgeneračná rodina, kde deti videli, že treba kostolianskej svadbe, o obchodoch a obchodovadochovať aj starkých, to mi teraz dcéra vracia. ní. Snáď nabudúce. Pozdravujem čitateľov KP.
Za pekné zaspomínanie ďakujeme 95-ročnej
Už 25 rokov som vdovou a zimu žijem v Bratislave, kde panelákové žitie ma priestorovo pani Anne Boháčikovej a prajeme jej ešte veľa
obmedzuje a teším sa každý rok na jar, kedy liet strávených vo V. Kostoľanoch.
Spracovala: - MN prídem do môjho milého Zákostolia a tu žijem

Byť dobrým rodičom je náročné
ie je to ešte tak dávno, čo sme začínali
nový školský rok a už sme sa prehupli
do druhého štvrťroku. Naši žiaci už mali
možnosť zrekapitulovať svoje učebné výsledky
za prvý štvrťrok. Je to také prvé pozastavenie
sa, zhodnotenie práce a dôvod na zamyslenie,
ako pokračovať ďalej. Treba sa zlepšiť v správaní alebo v učení? Každý žiak si musí na
túto otázku odpovedať sám. Niektorým možno
musia pomôcť aj rodičia, aby s ich pomocou
a povzbudením dokázali prekonávať prekážky,
s ktorými sa vo svojej každodennej práci, podobne ako dospelí, stretávajú. Dieťa potrebuje
cítiť, že rodič stojí pri ňom v dobrých aj zlých
chvíľach, že ho chápe a nájde v ňom vždy podporu, že ho vždy vypočuje a pomôže mu.
Keďže sa blížia tie najkrajšie sviatky, kedy by mala byť rodina pohromade, nechcem
zaťažovať čitateľov pracovnými problémami.
Skúsim využiť danú situáciu a zamerať sa na
oveľa vážnejšie problémy, a to je postavenie
dieťaťa v rodine. Lebo rodina by mala poskytnúť
základy výchovy nielen v predškolskom veku,
ale aj neskôr, hlavne v oblasti citovej. Výchova a vzdelávanie v škole kladie dôraz viac na
vzdelávaciu stránku rozvoja dieťaťa a rodina

N

v prvom rade vychováva. Okrem rodiny a školy
ovplyvňuje deti prostredie, televízia, hudba,
počítače, mobily, kamaráti, partie. Zaznamenávame výrazné zhoršenie správania detí hlavne
v pubertálnom veku. Výskum ukázal, že 60
percent učiteľov tvrdí, že sa agresia detí za

ZAMYSLENIE
posledných desať rokov podstatne zvýšila, 23 %
učiteľov dokonca tvrdí, že uvažujú o odchode
zo školstva pre nedisciplinované a agresívne
správanie detí.
Dôležitá a nezastupiteľná je výchovná funkcia
rodiny, ktorá pomáha rozvoju osobnosti dieťaťa.
Je to hlavne rozvoj citovej zložky, podpora
a usmernenie aktivity, naučiť deti budovať disciplínu a sebadisciplínu, viesť ich k tvorivosti,
ktorej súčasťou je rozvoj myslenia a poznávania. Pôsobenie rodiny sa podľa výskumov
v tomto smere zmenilo. Zhoršuje sa situácia
práve v menovaných základných funkciách.
Príčiny tejto krízy sa hľadajú napr. v tzv. „elektronickej rodine“, kde preberajú výchovnú úlohu
televízia, DVD prehrávač, počítač a mobil. Tieto

moderné komunikačné prostriedky „kradnú“ čas
deťom aj rodičom, a tým sa zmenšuje priestor
na vzájomné rozhovory, riešenie problémov
a spoluprácu v rodine. Spôsoby komunikácie
v rodine sú často obmedzené na príkazy a zákazy. Málo sa pokojne a slobodne diskutuje
o problémoch rodiny, o plánoch do budúcna.
Príčinou je často aj prehnaná honba za peniazmi, majetkom a postavením. Trpia prirodzene
deti a ich výchova.
V mene „našich“ i Vašich detí Vás prosím,
zamyslite sa nad týmto problémov. Či je treba
niečo napraviť, čo sa ešte napraviť dá, či dostávajú Vaše deti toľko citu a pozornosti, koľko
si zaslúžia. Byť dobrým rodičom v dnešných
časoch je úloha naozaj veľmi ťažká a náročná.
Dovoľte mi, aby som Vám zaželala veľa
rodinného šťastia, spokojnosti, vzájomného porozumenia a hlavne trpezlivosti a obetavosti pri
výchove detí. Veď deti sú to najkrajšie a najdrahšie, čím nás život obdaroval. Opracovávajte, obrusujte ich ako drahokam, aby ste mali
radosť a potešenie, keď sa bude krásne ligotať
a ožiari Vás svojou múdrosťou a dobrotou.
Mgr. ANNA SOKOLOVSKÁ
riaditeľka školy
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Svetové dni mládeže v Kolíne
Môžem povedať, že som sa veľmi tešil
na toto stretnutie. Bol som i na Svetových
dňoch mládeže v Paríži v roku 1997. Mal
som už teda čiastočnú predstavu o tom,
ako to prebieha, keď som išiel do Kolína.
Navyše Svetové dni mladých bola aj téma
mojej diplomovej práce, kde som spracovával hlavné posolstvá pápeža Jána Pavla
II. k mladým. Môžem povedať, že už samotné príhovory sú tak hlboké a oslovujúce, ako keby Ján Pavol II. bol v neustálom
kontakte s mladými.
Tieto Svetové dni mládeže boli presne na
20. výročie vzniku týchto stretnutí. Hlavným
cieľom Svetových dní mládeže je vnášať do
stredu viery a života každého mladého človeka Ježišovu osobu, aby sa tak stal stálym
styčným bodom a tak, aby bola opravdivým
svetlom každej iniciatívy a každej výchovnej
činnosti pre nové generácie. Prvé dni som bol
ubytovaný v Bone v telocvični na karimatkách.
Chodil som na katechézy do nášho kostola,
kde boli len Slováci. Katechézy viedli naši otcovia biskupi. Kostol bol plný mladých ľudí, ktorí
počúvali v prednáškach ako žiť svoje kresťanstvo nielen teoreticky, ale i prakticky. Keď
sme prišli v sobotu večer do Kolína (boli sme
spolu štyria) mali sme dva praktické problémy.
Kde si zložíme karimatky, keďže všade bola
karimatka na karimatke. Druhý problém, že sa
už nevydáva strava, ako sme predpokladali,
keďže sa všetko minulo. S Božou pomocou
sa nám podarilo vyriešiť tieto problémy. Potom
sme sa sústredili na program.
Prebiehala práve bohoslužba slova, kde sa
čítal 139 žalm, ktorý ma veľmi oslovil. V tomto
žalme sa píše: „Pane, ty ma skúmaš a vieš
o mne všetko, ty vieš či sedím a či stojím. Už

zďaleka vnímaš moje myšlienky“. Bohu nemusím veľa hovoriť, veď On ma lepšie pozná
ako ja seba samého. Dôležité je v modlitbe si
uvedomiť, že Boh je blízko mňa, ba dokonca
vo mne. V nedeľu sme ráno išli do sakristie,

kde nám darovali štóly na svätú omšu so sv.
Otcom. Bol to pre mňa veľmi silný zážitok
koncelebrovať sv. omšu s pápežom, zvlášť
v roku eucharistie. Po skončení omše sme
sa naobedovali a išli peši cca 10 km na naše
parkovisko. K nášmu parkovisku sme putovali
veľmi pomaly, okolo 2,5 hodiny, keďže okolo

nás bolo veľa mladých ľudí.
Hoci cesta tam aj späť bola namáhavá,
myslím si, že to stálo za to. Veď staré slovenské príslovie hovorí: „Čo nič nestojí, za nič
nestojí“. Keď sme putovali k tomu parkovisku
pomalým krokom, nikto z mladých nebol netrpezlivý. Čo som si všimol na ich tvárach bol
hlboký pokoj, ktorý skoro každý mal na tvári. Najveselšou skupinou bolo spoločenstvo
neokatechumenátu. Celou cestou si spievali
a hrali na gitare. Boli veľkým povzbudením
aj pre nás.
Svetové dni mládeže slúžia k tomu, aby
sa mladí ľudia zamýšľali nad svojimi najintímnejšími túžbami a zámermi. Aby s väčšou
radosťou a smelosťou vyznávali spoločnú
vieru v umučeného a vzkrieseného Krista.
Pri týchto stretnutiach v mnohých mladých
ľuďoch dozrievajú odvážne rozhodnutia, či
už pre zasvätený život, alebo do manželstva.
Svätý Otec hovorí, že: „Pastorácia mladých je
jednou z priorít Cirkvi na prahu tretieho tisícročia. Povzbudzujem všetkých zodpovedných
za pastoráciu mládeže, aby stále s väčšou
veľkorysosťou a tvorivosťou využívali svetové
dni mládeže ako udalosti, ktoré patria normálnemu priebehu výchovy k viere a majú sa stať
mimoriadnym prejavom pozornosti a dôvery,
ktorú má celá Cirkev k mladej generácii.“
Keby sme môjmu svedectvu a svedectvu
ďalších ľudí dali spoločný menovateľ, mohli
by sme povedať, že mladí prichádzajú na
SDM, aby sa povzbudili vo viere v Boha. Mať
silné vedomie, že na ceste rastu vo viere nie
sú sami, že sú to tisíce a tisíce mladých, ktorí
sú zapálení pre Krista a pre rast Božieho
kráľovstva.
Ing. Marián Libič, kaplán

Šport povznáša aj v zrelom veku
Napriek môjmu pokročilému veku s hrdosťou reprezentujem svoju rodnú obec
Veľké Kostoľany na bežeckých podujatiach. Tak sa stalo, že začiatkom roka 2005
som sa rozhodol zúčastniť sa na Majstrovstvách sveta behu do vrchu v anglickom horskom stredisku Keswick. Mal
som pol roka na prípravu. Tréningový plán
mi vypracovala slovenská maratónkyňa
Mgr. Andrea Bérešová.
Usilovný tréning, účasť na pretekoch v okolí
Trnavy – Špačince, Horné Orešany, Častá
- všetko desaťkilometrové behy. Tak som sa

 Po dobehnutí do cieľa.

presvedčil, že na majstrovstvách
sveta nebudem len do počtu.
Cesta letecky Bratislava – Manchester, 200 km vlakom a 40 km
autobusom na sever Anglicka.
Bola bezproblémová. Ubytovanie,
prezentácia, všetko išlo hladko.
Predchádzali tomu informácie internetom, vybavené Ing. Jozefom
Koprnom z V. Kostolian. Záväzná
prihláška, ubytovanie, mapa mesta,
železnice a miesto štartu.
Dobrý spánok, anglické raňajky
prišli veľmi vhod.
Deň štartu – 10.
september. Príjemné slnečné počasie.
 Mestský park v Keswicku - cieľ pretekov.
Nevšedný, dojímavý
otvárací ceremoniál.
Vlajky štátov zúčastnených
Dostatočne vyčerpaný, no spokojný, že som
– slovenská medzi nimi, bol úspešne zvládol tieto preteky. Byť v strede
zážitok veľký. Hodina do štarštartovného poľa, na 24. mieste, je úspech.
tu. Dĺžka trate 9,5 km, štrNa tomto šampionáte bol so mnou môj
ková cesta horského terénu.
bežecký priateľ Vlado Suchán zo Suchej nad
Prevýšenie 480 m do kopca
Parnou.
a z kopca krkolomný beh do
Pre mňa bol 10. september dňom s veľkým
cieľa v mestskom parku. Prízážitkom z horského strediska na severe Angjemné prekvapenie, pred cie- licka, mesta Keswick. Chcem vyjadriť veľkú
ľom stovky povzbudzujúcich
vďaku Obecnému úradu Veľké Kostoľany,
divákov a následne povzbude- ktorý nezištnou pomocou prispel a pomohol
nie z reproduktorov Slovakia
mi zažiť účasť na tak krásnom bežeckom
Veľké Kostoľany.
podujatí.
STANO SEDMÁK
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Chovatelia pracujú
už 40 rokov
Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov vo Veľkých Kostoľanoch
patrí medzi najstaršie na Slovensku. Na
budúci rok si členovia pripomenú už 40. výročie jej vzniku. Medzi zakladateľov patria:
A. Bartovič, M. Zámečník, V. Filin, J. Žilka,
J. Magula, A. Cepko, M. Chudý, P. Kotleba.
Organizácia má 35 dospelých a 10 mladých
chovateľov. Aj keď členská základňa za
uplynulé roky výrazne poklesla, organizácia
nestratila svoju životaschopnosť. Naďalej
každoročne usporadúva špeciálnu výstavu
slovenských hrvoliakov a výstavu drobných
zvierat. Tieto výstavy sú na vysokej úrovni,
kde vynikajú chovom naši chovatelia M.
Zámečník, J. Magula, A. Cepko, V. Filin, M.
Chudý, J. Siget, M. Mačica, M. Sedlák, A.
Poturnay, Š. Šenkár, E. Dovičic, M. Jankovič. Hrabavej hydine sa venujú J. Rehák, R.
Špacír, M. Kabát, H. Filinová, E. Magulová,
M. Zámečník, A. Cepková, A. Poturnay.
Králikom sa venujú A. Cepko, M. Jankovič,
E. Dovičic, J. Magula, Š. Michalčík, M. Zámečník. ZO-SZCH má tiež kvalitné chovy
exotického vtáctva - S. Franc, E. Dovičic,
A. Cepko, R. Kollár, R. Špacír.
Z našej ZO SZCH, vďaka odbornosti, sa
niektorí členovia vypracovali za celoslovenských posudzovateľov holubov, vodnej a hrabavej hydiny. Každej výstave drobnochovateľov vždy predchádza posudzovanie jednotlivých exemplárov živých jedincov z rôznych
presne stanovených kritérií odbornou porotou, zverolekárom a posudzovateľmi. Každá
výstava je organizačne veľmi náročná, no
zanietení drobnochovatelia majú radosť zo
svojich zdravých a výborných chovov. V tomto období sa usporadúvanie výstav odsúva
na neskorší čas, keď sa zbavíme celosvetového strašiaka - vtáčej chrípky.
Nesmierne si vážime podporu, ktorá sa
nám dostáva od starostu Mgr. Gilberta Lišku a pracovníkov obecného úradu.
V. Filin, ZO SZCH

INZERCIA
 Celoročný predaj včelieho medu. Adresa: František Mihalička, Veľké Kostoľany,
Družstevná 772/62.
 Predám včelí med. Adresa: Milan
Mišák, Veľké Kostoľany, Záhradná 776/3.
 Predám usmerňovacie diódy na zváračku, 2 ks váľandy a 2 ks starších funkčných gamatiek. Cena dohodou. Tel.:
0905 444 657
 Predám dlažbu 30x30 modrú, béžovú,
obkladačky bledomodré perleťové, vápenný
hydrát, plávajúcu podlahu. T. č. 778 11 02
 Prosím dobrých ľudí o prenájom bytových priestorov, veľmi súrne aj s neterou. Ak môžete, prosím Vás, pomôžte mi.
Božena Bangová (informácie na OcÚ).

FUTBAL V OBCI

A-mužstvo najhoršie za pätnásť rokov
Skončila sa jeseň 2005/2006 a je čas bilancovať. Nie všetky mužstvá nás uspokojili,
ale vzhľadom na to, že pozornosť je upretá
na A-mužstvo – toto dopadlo za 15 rokov pôsobnosti v krajských súťažiach najhoršie.

Ako hrali
A-mužstvo
Doma
2. V. Kostoľany – Nitr. Pravno
4. V. Kostoľany – Moravany
6. V. Kostoľany – Dubnica
8. V. Kostoľany – Šimonovany
11. V. Kostoľany – Tovarníky
13. V. Kostoľany – Domaniža
15. V. Kostoľany – Partizánske
Vonku
1. Častkovce - V. Kostoľany
3. Tr. Stankovce – V. Kostoľany
5. Chynorany – V. Kostoľany
7. Senica – V. Kostoľany
9. Hrnčiarovne – V. Kostoľany
10. Kanianka – V. Kostoľany
12. Chtelnica – V. Kostoľany
14. Skalica – V. Kostoľany
D: 7 - 2 - 1 - 4 6:11 - 7 bodov
V: 8 - 0 - 0 - 8 8:24 - 0 bodov
V tabuľke IV. ligy, severozápad:
14. miesto 15 - 2 - 1 - 12 14:35 7 bodov

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

Dorast - okresné majstrovstvá
Doma
1. V. Kostoľany – Brestovany
8:0
3. V. Kostoľany – Križovany
1:2
4. V. Kostoľany – Zavar
9:1
6. V. Kostoľany – Šúrovce
3:1
8. V. Kostoľany – Dechtice
6:0
10. V. Kostoľany – Siladice
4:1
12. V. Kostoľany – Ružindol
10:1
14. V. Kostoľany – D. Krupá
5:0
Vonku
2. Modranka – V. Kostoľany
1:2
5. Bučany – V. Kostoľany
0:1
7. Krakovany – V. Kostoľany
0:6
9. Trakovice – V. Kostoľany
0:8
11. Špačince – V. Kostoľany
0:3
13. Slávia TT – V. Kostoľany
3:1
15. Boleráz – V. Kostoľany
2:4
D: 8 - 7 - 0 - 1 46:6 21 bodov
V: 7 - 6 - 0 - 1 25:6 18 bodov
V tabuľke okresných majstrovstiev:
1. miesto 15 - 13 - 0 - 2 71:12 39 bodov
Žiaci A - majstrovstvá kraja
Doma
1. V. Kostoľany – Suchá n. Parnou
3. V. Kostoľany – Leopoldov
5. V. Kostoľany – Gbely
6. V. Kostoľany – Hrnčiarovce
8. V. Kostoľany – J. Bohunice
10. V. Kostoľany – Špačince
12. V. Kostoľany – Kúty
Vonku
2. Smolenice – V. Kostoľany
4. Dechtice – V. Kostoľany

2:1
0:9
2:0
4:0
3:2
0:3
1:1
6:1
1:4

7. Šaštín – V. Kostoľany
9. Preseľany – V. Kostoľany
11. Drahovce – V. Kostoľany
13. Brodské – V. Kostoľany
D: 7 - 4 - 1 - 2 12:16 13 bodov
V: 6 - 2 - 0 - 4 11:22 6 bodov
9. miesto 13 - 6 - 1 - 6 23:38 19 bodov
Žiaci B – okresná súťaž
Doma
2. V. Kostoľany – Pastuchov
4. V. Kostoľany – Madunice
1:0
6. V. Kostoľany – Jalšové
9. V. Kostoľany – Sokolovce
10. V.K. – Koplotovce
Vonku
1. Žlkovce – V. Kostoľany
3. Bojničky – V. Kostoľany
5. Červeník – V. Kostoľany
7. Klačany – V. Kostoľany
8. H. Otrokovce – V. Kostoľany
9. V. Kostoľany – Sokolovce
10. Hlohovec – V. Kostoľany
D: 5 - 2 - 0 - 3 13:13 6 bodov
V: 6 - 0 - 0 - 6 1:23 0 bodov
10. miesto 11 - 2 - 0 - 9 14:36 6 bodov

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

2:3
(0:3)
0:4
5:1
6:2
1:0
4:0
1:0
8:1
2:0
5:1
7:0

 Novú tribúnu s kapacitou 350 miest na
sedenie v športovom areáli môžu Veľkým Kostoľanom obce nielen v okolí iba
závidieť.
Foto: (gl)
Zatiaľ nastala zmena na trénerskom poste,
kde Ľubomíra Chudého vystriedal Dušan Bartovič, ktorý trénuje mužstvo už od 28.11.2005.
Doterajšiemu trénerovi, ktorý zostáva trénerom dorastu, touto cesto výbor FO ďakuje za
prácu pre klub.
Určité zmeny budú i v kádri mužstva a veríme, že IV. ligu pre našu obec udržíme,
nakoľko je to súťaž hodná, i keď náročná. Pre
nášho diváka musia hráči urobiť viac, ako i my
funkcionári.
Nakoľko sa končí rok 2005, chcel by som
poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek
spôsobom podieľali na chode FO v našej
obci. Hlavne obecnému úradu – starostovi
a poslancom, ﬁrme Wittex, Agrodeal, Šupa,
Maco, Dovičic, ako i ostatným, ktorých som
už spomínal pri výstavbe tribúny.
Všetkým patrí naša vďaka a tešíme sa, že
na jar Vás naši chlapci určite potešia lepšími
výsledkami.
Veľa zdravia a šťastia do Nového roku prajem v mene výboru FO.
MILAN BOHÁČIK, prezident FO
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