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Fragile nám vyspievali Vianoce!

DNES V ÈÍSLE
 Potravinová pomoc zlyhala
 Unesieme ﬁnančné bremeno?
 Cvičenie pre cvičenky zdarma
 Seniori opäť v družnej zábave
 Mikuláš palicu nepoužil
 Krotiteľ pobozkal aligátora!
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PRÍHOVOR STAROSTU

Bol to najhorší rok
v histórii samosprávy

Vianočné sviatky sú najkrajšími sviatkami v roku, všetko sa trblieta, aj ľudia
sú k sebe, zdá sa, milší ako inokedy. Je
to čas, kedy sa možno viac stretáme so
svojimi známymi a nezabúdame na dlho-

dobé tradície. Takouto tradíciou sa vo Veľkých Kostoľanoch stal aj vianočný koncert
a práve tretia adventná nedeľa 11.12. bola
v našej obci koncertnou.
(Pokračovanie na 15. strane.)

Vážení spoluobčania!
Aj do našej krásnej obce prichádzajú Vianoce – čas stretnutí, nádejí, zázrakov a naplnených prianí. Vychutnajte si ich plným dúškom! Silvester nech Vám vykúzli šťastie,
lásku a úsmev na tvári, aby ste tak v pevnom zdraví privítali a prežili celý rok 2012.
Nech sa Vám v ňom všetko vydarí!
Želajú
poslanci Obecného zastupiteľstva
a pracovníci Obecného úradu Veľké Kostoľany

Vážení občania,
len pred nedávnom
sme si priali šťastie
do nového roka, ktorý
tak akosi rýchlo a nenápadne ubehol. Zo
skúseností z minulého
obdobia a praxe, ktorú mám, môžem povedať, že to bol veľmi
ťažký, komplikovaný
a neistý rok. Možno najhorší v histórii samosprávy, aký si pamätám.
Napriek tejto neľahkej situácii spojenej
s nízkym ﬁnancovaním obcí sme v obci dokázali niečo vybudovať. V porovnaní
s ekonomickou recesiou vo svete sa mi to
teraz zdá až neskutočné. V tomto roku sme
realizovali tri investičné akcie: výstavbu 28bytového domu, rekonštrukciu domu kultúry
a výstavbu zberného dvora. Na všetky stavby sme dostali z fondov nenávratné ﬁnančné prostriedky. Nie je jednoduché v súčasnosti získať dotáciu, v našom prípade sme
dostali hneď tri. Som vďačný za každý cent,
ktorý sa nám podarí do obce dostať bez jej
zbytočného ﬁnančného zaťaženia. Dnešný
biznis je o hľadaní sponzorov a správnych
kontaktov, bez nich to inak nejde. Prišla doba a my sa jej musíme prispôsobiť.
(Pokračovanie na 2. strane.)

POZVÁNKY
Silvestrovský ohňostroj
Vážení občania, pozývame Vás na slávnostný silvestrovský ohňostroj, posledný
v roku 2011, ktorý sa rozžiari 31. decembra
o 19.00 hodine pri obecnom úrade. Okrem
stretnutia s blízkymi a priateľmi všetkých iste zahreje varené víno, ovocný čaj a dobrá
nálada.
Obecný úrad

Jubilejný ples

Foto: Václav Hesko

Rodičovské združenie pri Základnej škole vo Veľkých Kostoľanoch Vás pozýva na
jubilejný 30. reprezentačný ples, ktorý sa
uskutoční 4. februára 2012 v sále Kultúrneho dome vo Veľkých Kostoľanoch. Okrem
dobrej zábavy je v ponuke aj dobrá večera
a bohatá tombola. Pobaví Vás vystúpenie
žiakov základnej školy a tanečných párov.
O hudobnú produkciu sa postará DJ Stacho.
Vstupenky budú v predaji od 10. januára
2012 na obecnom úrade. Tešíme sa na
hojnú účasť.
RZ ZŠ Veľké Kostoľany
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KRONIKA OBCE

PRÍHOVOR STAROSTU

Jubilanti

Bol to najhorší rok
v histórii samosprávy

60 rokov
Marta Bartovičová
Michal Calon
Jozef Kerekeš
Ján Mačica
Janka Mačicová
Terézia Michalčíková
Vlasta Pastorková
65 rokov
Eduard Dovičic
Anna Gajarská
Rudolf Kollár
Mária Michalčíková
Viliam Mišík
70 rokov
Vladimír Beluský
Angela Kollárová
Jarmila Laciková
Mária Lesayová
Jozef Líma
Anna Micháleková
Jolana Pavlová
75 rokov
Hedviga Chorvatovičová
Mária Orihelová
Mária Orviská
80 rokov
Katarína Jelínková
Mária Ondrášiková
Mária Porubská
Miroslav Zámečník
Mária Žilková
85 rokov
Vilma Adamcová
90 rokov
Emília Hercegová
91 rokov
Emília Michalčíková
92 rokov
Jolana Beluská
Štefan Gula

(Dokončenie z 1. strany.)
stva, ﬁrmám a organizáciám, ktoré s našou
Na druhej strane som však aj sklamaný obcou na akejkoľvek úrovni spolupracovali.
z procesu získavania ﬁnančných prostriedkov Aby sme dokázali vytvoriť hodnoty prospešné
z fondov Európskej únie. Ide o to, na ktorej
pre celú obec, musíme hľadať spoločné riešestrane práve stojíte. Všeobecne si myslím, že
nia, komunikovať a vzájomne tolerovať často
podporený by mal byť každý dobrý projekt, rozdielne názory. Po dvanástich mesiacoch
ktorý je určitým prínosom a slúži v prospech
práce som zistil, že to ide, ak majú záujem
obce či občanov. Bol by som rád, keby
o riešenie obidve strany.
v budúcom roku s obcou ministerstvo podpísalo dodatok zmluvy
o poskytnutí ﬁnančnej
podpory na rekonštrukciu centra obce, na výstavbu ktorého máme
odsúhlasené ﬁnančné
prostriedky. Ďalším
boľavým miestom je
výstavba kanalizácie.
V tomto roku sme dali
vypracovať novú projektovú dokumentáciu,
ktorá rieši odkanalizovanie obce gravitačne.
Nakoľko štát nemá
zdroje na ﬁnancovanie
spoluúčasti v rámci európskej podpory, nebola v tomto roku na vý Zatepľovanie 28-bytového domu, ktorého výstavba bola
stavbu kanalizácií podzrealizovaná v tomto roku.
porená ani jedna obec
a ani jedno mesto. Je to
škoda, pretože obdobie poskytovania podpory
Prierezom roka sme sa dostali k najkrajsa pomaly končí.
ším sviatkom roka, na ktoré sa tešia všetci,
Okrem investičných akcií, ktoré sme realipretože znamenajú pokoj, lásku a mali by byť
zovali, by som chcel upriamiť pozornosť aj na symbolom zrodu nového života.
kultúrny život našej obce. Aj v tejto oblasti sme
Milí spoluobčania, prajem Vám všetkým,
sa snažili získať dotácie a boli sme úspešní.
aby ste prežili nastávajúce sviatky v Božej
Veľmi dobrý ohlas mal hlavne remeselnícky
milosti, šťastí, pohode a v kruhu tých, ktojarmok, ktorý sa v tomto roku naozaj vydaril
rých máte najradšej. Želám Vám, aby Vaše
a občania sa tešia aj na vianočný koncert spo- domovy boli plné radosti, bez zbytočného
jený s ochutnávkou vianočného pečiva.
hnevu a aby v každej domácnosti voňali meRok 2011 o chvíľu zatvorí za sebou dvere,
dovníky, sladké oblátky či vanilkové rožteky.
a preto by som sa rád ešte poďakoval všetkým
Prajem Vám tie najkrajšie vianočné chvíle.
občanom, poslancom obecného zastupiteľMgr. GILBERT LIŠKA, starosta obce

Narodili sa
Tobias Pavliš
Richard Lenghart
Jessica Kosmálová
Matúš Bernát
Šimon Pajerský
Veronika Jurdáková
Karolína Kimerling
Ema Maslíková
Oliver Červenka

Manželstvo uzavreli
Ing. Barbora Mihalíková
a Ing. Roman Boledovič
Mgr. Mária Majerníková a Michal Cisár
Alena Ševčíková a Martin Holiš
Mgr. Katarína Polková a Miroslav Urban
Martina Tuhárska a Miroslav Horák
B LAH O Ž E LÁ M E !

 Na rekonštrukciu obecného úradu a domu kultúry získala obec nenávratné prostriedky z fondov.
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Potravinová pomoc v štáte zlyhala
Potravinová pomoc ako projekt z Poľnohospodárskej platobnej agentúry SR
zriadenej štátom, ktorá prostredníctvom
Potravinovej banky Slovenska mala pre
občanov v hmotnej núdzi, či pre dôchodcov s nízkym dôchodkom zabezpečiť prídel 20 kg potravín, bola dobrým marketingovým ťahom.
Pomoc tým, ktorí ju potrebujú, sa však
nedostala k občanom v termíne, kedy mali
byť potraviny doručené. Veľmi chaotická bola
distribúcia a celkový spôsob dodávok. Neboli
prezentované harmonogramy, ktoré by pomohli orientovať sa v termínoch dodávok prídelu potravín. Občania sa pýtali, prečo niektoré
obce dostali, prečo iné nie. Nevedeli sme im
odpovedať, pretože túto pomoc obce neorganizovali a nikto z organizátorov obecné úrady
nekontaktoval s podrobnejšími informáciami.
Tu sa dostávajú do popredia slová s otáznikmi
ako napr. komu, pre koho, kedy, prečo áno
a prečo nie... Niektoré obce, aby zabezpečili včasnú pomoc, organizovali svoju vlastnú
dopravu. To znamená, že na vlastné náklady,
pretože dopravu mal zabezpečiť organizátor.
Aj v tomto prípade organizácia zlyhala a obce
opäť suplujú aktivity niekoho, ktoré navonok
pôsobia ako nápomocné pre občana.
Podobným spôsobom sme to riešili aj v našej obci. Na náklady obce sme sa snažili
zabezpečiť dovoz potravín. Centrálne sklady
boli však prázdne a my sme sa pýtali, kedy
bude možné potraviny pre našich občanov
doviezť. Nevedeli. V mestách a obciach, kam
potravinová pomoc napokon dorazila, nastal
chaos, ľudia čakali v daždi so svojimi vozíkmi

na 20 kilogramový prídel. Niektorým sa ušla
iba múka, na cestoviny si museli prísť postáť
v rade o niekoľko dní, v niektorých prípadoch
až niekoľko mesiacov. Pre kraje Trnavský,
Trenčiansky a Bratislavský však potraviny dlhodobo meškali. Kritika občanov tak padla na
ramená pracovníkov obce, ktorí tieto výdaje
a celkové zabezpečenie realizovali dobrovoľne v dobrej viere pomôcť vlastným občanom.
Nakoniec sa museli o potravinovú pomoc, ktorá bola tak humanitne prezentovaná, postarať
obce samé.

Ďakujeme rodine, priateľom a známym, ktorí prišli odprevadiť na poslednej ceste nášho drahého
manžela, otca a dedka

JOZEFA AUGUSTÍNA.
Opustil nás vo veku 65 rokov.
Ďakujeme za kvetinové dary a úprimné
slová útechy. Osobitná vďaka patrí vdp. farárovi Igorovi Gajdošovi za dôstojné vyslúženie pohrebných obradov a slová nádeje.
Smútiaca rodina

SMÚTOČNÉ POĎAKOVANIE
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym, ktorí sa
prišli dňa 28. júla 2011
rozlúčiť s

DOMINIKOM
KALAŠOM

Tak aj takýto prístup majú štátne organizácie k občanom. Niekto zlíže smotanu za
humánny čin a niekto si vyslúži nahnevané
pohľady od občanov. Skúste hádať, kto stojí
na jednej a kto na druhej strane.
GILBERT LIŠKA

Čo a ako na zberný dvor
Občania s trvalým pobytom v obci Veľké Kostoľany môžu bez poplatku vyviesť
na zberný dvor nasledovný odpad: papier,
lepenka, plasty, sklo, kov, plechovky, tetrapaky, PET fľaše, pneumatiky, drobnú stavebnú sutinu, objemný odpad, elektronický odpad a biologický odpad (haluzovina),
odpadové jedlé a motorové oleje, textil.
Na zberný dvor je možné vyviesť len
rozobratý nábytok. Drobný stavebný materiál

SMÚTOČNÉ POĎAKOVANIE

je určený na jedného obyvateľa maximálne
200 kg za rok. Pri dovoze odpadu do zberného
dvora je povolený vstup len vozidlám s celkovou
hmotnosťou do 3,5 t. Nie je dovolené dovážať
a ukladať odpad od ﬁriem a právnických
osôb. Každý občan sa musí preukázať občianskym preukazom u obsluhy prevádzky.
Prevádzka dvora bude trikrát v týždni: utorok, štvrtok a sobotu od 12.00 do 18.00 h.
- ocú -

na jeho poslednej ceste.
Ďakujeme za slová útechy a kvetinové
dary ako aj pánovi kaplánovi Schindlerovi
za odslúženie svätej omše a dôstojnú rozlúčku.
Smútiaca manželka
a synovia s rodinami

SMÚTOČNÉ POĎAKOVANIE
Už žiadne slovo, ba ani len žiaden hlas
nenahradí toho, čo vzal tak náhle čas.
Smútok do srdca nás bodne,
veď zostali Ti ruky prázdne.
Naše srdcia pýtajú sa, prečo?
Ešte chvíľu mala si zostať,
uzrieť ďalšie leto...
Dňa 13. októbra 2011
nás navždy opustila vo veku 78 rokov naša milovaná

EMÍLIA HECHTOVÁ,

SMÚTOČNÉ POĎAKOVANIE
Už len kyticu z lásky
Ti na hrob môžeme dať,
modlitbu tichú odriekať,
za všetko krásne ďakovať
a s láskou v srdci na Teba
spomínať.
Dňa 6. novembra 2011 nás navždy opustila vo veku 72 rokov naša milovaná manželka, mamička, babička a prababička

ANDELA MICHALKOVÁ.
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom
a známym, ktorí sa s ňou prišli dňa 8. novembra rozlúčiť a odprevadiť ju na poslednej ceste. Ďakujeme za prejavenú sústrasť
a kvetinové dary a pánu kaplánovi Jurajovi
Schindlerovi za dôstojnú rozlúčku.
Smútiaci manžel s deťmi

KRONIKA OBCE
Rozlúčili sme sa
Anna Kollárová – 87 rokov
Dominik Kalaš – 66 rokov
Jozefína Hanzelová – 77 rokov
Ján Polčík – 48 rokov
Ing. Augustín Varga – 59 rokov
Oľga Bubáková – 47 rokov
Emília Hechtová – 78 rokov
Justína Šintálová – 95 rokov
Peter Michalčík – 59 rokov
Andela Michalková – 72 rokov
Michal Slabý – 59 rokov
Jozef Bubliš – 81 rokov
Jozef Augustín – 65 rokov
Angela Porubská – 88 rokov
Vít Kukuč – 75 rokov
ÚPRIMNÚ SÚSTRASŤ.

rod. Turanská.
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa s ňou prišli dňa 15. októbra
rozlúčiť a odprevadiť ju na poslednej ceste.
Ďakujeme za prejavenú sústrasť a kvetinové dary a pánu farárovi Igorovi Gajdošovi za dôstojnú rozlúčku.
Smútiaca rodina
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POZNÁMKA

Dokedy unesieme finančné bremeno?

Správanie naše
každodenné

Štát by mal obciam garantovať prostriedky
pred zostavením ich rozpočtu

Slušné správanie by malo byť automaticky zakódované v každom človeku.
No presvedčil som sa, že tomu tak nie
je. Ako starosta obce prichádzam denne
do styku s vami, občanmi obce a snažím
sa, aby naša komunikácia bola efektívna
a aby každý problém, ktorý je riešiteľný,
bol vyriešený. A hlavne, aby sme sa pri
riešení problému k sebe správali ako
slušní ľudia.
Nemožno to však povedať o všetkých.
Môj posledný zážitok, kedy som sa stretol
s takou veľkou aroganciou, akú som naozaj
nečakal, je spred pár týždňov. Nestalo sa to
ani v pracovný deň, ani na obecnom úrade,
ale cez víkend pred mojím domom. Vtedy
ma navštívil jeden náš občan, ktorý mal
problém s odtokom kanalizácie.
Prišiel rozhorčený, použil všetky „vyberané“ slová s maximálnou sprievodnou
gestikuláciou a značne silným hlasovým
rozsahom. Dotyčný sa rozčuľoval, že sa
o nič nestarám. V čase, kedy sa rozkrikoval pred mojím domom, pracovníci údržby
kanalizácie už jeho problém riešili.
Zistilo sa, že do kanalizačného potrubia
sa dostali predmety, konkrétne textilné
handry, ktoré zastavili v ohybe potrubia
prechod splaškov a spôsobili tak naplnenie potrubia splaškami a znefunkčnenie
kanalizácie. Nebola to chyba systému, ani
čerpadiel, ani moja chyba. Bola to chyba
niektorého občana, ktorý do kanalizácie
vhodil niečo, čo tam nepatrí. Napriek
tomu, sa tento pán veľmi nepekne vyjadroval na moju adresu.
Pri otázke okoloidúceho občana „čo
sa tu deje“, odpovedal, „robím porádky
ze starostom“. Tak to bola pre mňa fakt
silná káva. Chcel by som odkázať tomuto
pánovi, že keď čokoľvek dovtedy potreboval, vždy som mu vyšiel v ústrety, ale na
to už určite zabudol. A „porádky“ so mnou
určite nikto robiť nemusí, nepatrím totiž
do skupiny neprispôsobivých ľudí.
Stalo sa teda pravdou, keď z prvého sa
stal posledný. Je to naozaj smutné, keď
sa k sebe takto ľudia správajú. Snažím
sa vypočuť si každého občana, ktorý
ma navštívi s nejakým problémom a vždy
hľadám riešenie, ako dospieť k pozitívnemu výsledku. Pokiaľ je riešenie problému
v mojej kompetencii alebo kompetencii
zastupiteľstva, žiadosť nezostane nevypočutá.
Starosta obce

POĎAKOVANIE
 Ďakujem celému obecnému zastupiteľstvu a starostovi obce Mgr. Gilbertovi
Liškovi za predĺženie nájomnej zmluvy
na obecný nájomný byt aj napriek tomu,
že som Rómka. V byte bývame už tri
roky a sme veľmi spokojné. Ešte raz
srdečná vďaka.
BOŽENA BANGOVÁ

Pojem ﬁnančná kríza je v súčasnosti asi
najviac skloňované a používané slovné
spojenie. Zmeny v súčasnom ﬁnancovaní
štátu cítime v každej jednej oblasti života. Financie negatívne ovplyvnili aj našu
obec, v tomto roku sme to pocítili azda
najviac. Dôvodom je nedostatok verejných ﬁnancií v štáte, a to má za následok
nedostatočné ﬁnancovanie obcí, ktoré nemôžu naplniť svoje rozpočty a ciele, ktoré
si stanovili.
Po ﬁškálnej decentralizácii, zavedenej bývalým ministrom ﬁnancií Ivanom Miklošom,
mal byť výnos dane z príjmov fyzických osôb
rozhodujúcim a najdôležitejším príjmom ﬁnancovania obcí. Ak sú dane z tohto príjmu do
štátu pozitívne, to znamená, že štát vyberie
dostatok ﬁnancií od fyzických osôb (FO), aj
obce majú dostatok peňazí na riešenie svojich primárnych aktivít. Ak však je výber na
takej nízkej úrovni ako v súčasnosti, aj obce
sú ﬁnančne poddimenzované. Dôsledky tohto
výrazného prepadu pociťujú obce vo svojom
hospodárení už druhý rok. V rozpočtovom
roku 2011 bol opäť podiel výnosu dane z príjmov FO v prepade.

Namiesto investícií platíme
školstvo
Aj v našej obci sme museli sledovať skutočný vývoj výnosu dane z príjmov FO v priebehu roka a podľa stavu ﬁnancií v štáte sme boli
nútení reagovať a prijímať potrebné zmeny
vo ﬁnancovaní obce. Najhoršie obdobie bolo
v prvej polovici tohto roka, kedy sa ﬁnančný
prepad štátu prejavil aj v našej obci číslom
mínus 60 tisíc eur. Páni poslanci v parlamente
si nevedia predstaviť, aké ťažké je viesť obec,
keď starostovia nevedia, s akými ﬁnančnými prostriedkami môžu disponovať. Politikov
nezaujíma, kde majú obce vziať peniaze na
mesačné ﬁnancovanie prenesených a originálnych kompetencií, ktorými sú základné
a materské školy, školské kluby a školské
jedálne.
Podľa ministerstva ﬁnancií sa musia obce
s týmto negatívnym vplyvom vysporiadať samé. Rád by som preto pozval pána ministra
do našej obce, aby prišiel vysvetliť a oznámiť
zamestnancom škôl, učiteľom, žiakom a rodičom, že kvôli nedostatku ﬁnancií budú zrušené školy a jedálne. Tento pocit už v našej obci
niektorí zamestnanci zažili. Aby sme však
nahradili prostriedky, ktoré sme od štátu nedostali, museli sme zaﬁnancovať tieto služby
v školstve z prostriedkov obce, ktoré mali byť
podľa rozpočtu použité na rozvoj infraštruktúry a investičné akcie.

Hasíme, na čo štát už nestačí
Obce často „hasia“ to, čo sa v štáte nepodarilo naplniť podľa prognóz. My však žijeme
s občanmi v jednej obci, denne sa s nimi
stretávame, a preto im nemôžeme povedať,
„dnes sa variť nebude“ alebo „v tomto mesiaci
bude prerušená prevádzka materskej školy“,
pretože nám štát poslal na účet iba jednu tretinu ﬁnancií. Takto to v obciach jednoducho nefunguje. Napriek všetkému, ich ﬁnancovanie

zabezpečiť musíme. A to je jeden z rozdielov
medzi starostami obcí a parlamentnými politikmi. My už totiž nemáme na koho preniesť tú
kompetenciu, ktorou nás z času na čas poctia naši štátni úradníci a autori „zázračných“
zákonov, ktoré majú slúžiť akože pre dobro
našich občanov.
Prenos kompetencií štátu na obce po
slovensky znamená nasledovné: dáme vám
(obciam) niečo, na čo mi už v štáte ﬁnančne
nestačíme, veď vy si to už nejako ﬁnančne
pokryjete, napr. výberom poplatkov od občanov. Áno, takto to tvrdia niektorí politici,
ktorí sa tvária, ako veľmi všetkému rozumejú. Z ich reakcií býva čoraz častejšie našim
občanom nevoľno. V obci často počúvam,
čo všetko by si občania priali vybudovať.
Práve z dôvodu, že ﬁnancovanie obce zo
štátu je nedostatočné, nie je možné zostaviť
taký rozpočet, aký by sme si predstavovali
a vytvoriť pre našich občanov zázemie, aké
potrebujú.
Ak by to bolo možné, veľmi rád by som
vrátil štátu školské zariadenia naspäť, nech
sa stará o niečo, na čo nie je dostatok peňazí.
Školstvo je už niekoľko rokov vo ﬁnančnom
kolapse. Tlačia sa učebnice, z ktorých sa
nedá učiť a z ktorých sa dá učiť, tie na sklade
nie sú. Učiteľ namiesto toho, aby sa venoval
vyučovaniu, musí naháňať kredity, aby mal
o pár eur navyše k výplate a príjmom sa vyrovnal asociálovi v Rakúsku. Takto si to naši
páni ministri školstva predstavujú. Toto sú tie
naše slávne štátom prenesené kompetencie!
Je veľmi jednoduché preniesť kompetencie
na niekoho menšieho a ﬁnančne slabšieho.
Toto je fakt, ktorý sa v našom štáte deje, ale
dokedy ešte budú schopné niesť obce takéto
bremeno?

Stabilita obcí je ohrozená
Tento negatívny stav ohrozuje stabilitu
všetkých obcí, ktoré sú vlastne predĺženou
rukou štátu. Veď kto tvorí štát? Sú to predovšetkým obce, ktoré zabezpečujú jeho
administratívny a fyzický chod. Byrokratická
administratíva, ktorou štát zásobuje všetky
obce, je často nezmyselná a my len ťažko
dokážeme našim občanom, hlavne v dnešnej
dobe, vysvetliť, že to, čo od nich žiadame, nie
je naším výmyslom.
Ak by niektoré nariadenia a zákony
schvaľovali ľudia z praxe, slúžili by zmeny
k lepšiemu a pre občanov, a nie naopak.
Najlepším riešením by bolo, aby štát vedel
každej obci garantovať pred zostavením
rozpočtu, s akými prostriedkami bude môcť
počas roka pracovať, tak ako je bežná prax
v zahraničí.
V prípade, že vyberie od fyzických osôb
menší balík peňazí, mal by tieto prostriedky
štát doplniť z iných zdrojov, pretože v obciach sa musí svietiť, žiaci musia chodiť do
školy a kuchárky potrebujú suroviny na varenie obedov v školských stravovniach. Určite
by sa to dalo zrealizovať prijatím účinných
zákonov, napr. spojiť viaceré voľby, znížiť
dotácie pre politické strany na predražené
miliónové kampane, či nerealizovať čudné
referendá.
GILBERT LIŠKA
starosta obce
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Seniori opäť v družnej zábave
Naši seniori, opäť o rok zrelší, sa zišli
v nedeľu 16. októbra v kultúrnom dome
na posedení a zábave s muzikou. Tentoraz
ich bavila a do tanca či k spevu im hrala
dychová hudba Skalanka. Stretnutie otvoril starosta obce Mgr. Gilbert Liška.
V srdečnom príhovore poďakoval starším
spoluobčanom za ich obetavosť a opateru,
ktorú venovali nielen svojim deťom, ale aj svojim vnúčatám a tiež za všetko, čo vybudovali
v našej obci.
Celé vystúpenie dychovky prepletal humorným slovom Jozef Patka. Spievali Janka Filová a Daniel Filo. Popoludnie sa nieslo vo veselej nálade, zo sály sa popri kvalitnej hudbe
ozývali výbuchy smiechu. Pozvaní účastníci si
vo vzájomných rozhovoroch zaspomínali na
prežité, zvlášť na svoje mladé roky. Pre každého pracovníčky obecného úradu nachystali
aj pohostenie – chlebíčky, zákusok, vínko
a nealko. Pri odchode si každý sedemdesiatnik a starší odniesol praktický darček, ktorý
mu bude pripomínať toto milé podujatie.
-rFoto: Pavel Hambálek

 Posedenie seniorov pri dobrom vínečku.

Svätý Mikuláš palicu použiť nemusel
V nedeľu 4. decembra zavítal do našej
obce svätý Mikuláš. Všetci sme ho srdečne
privítali v kultúrnom dome. Najviac sa na
neho tešili najmä naši najmenší, ktorí ho
už netrpezlivo vyčkávali.
Mikulášsku besiedku spestrili deti zo základnej školy slovno-hudobným pásmom.
Úsmev na perách, radosť a hrdosť v očiach
rodičov a starých rodičov, ale aj slzička dojatia
v oku boli svedkami tejto radosti.
Svätý Mikuláš prišiel s anjelmi a so sánkami plnými balíčkov pre dobré deti. Ako povedal na začiatku, pre zlé si priniesol palicu, ale
tú, samozrejme, nepoužil. Každému dieťatku,
či menšiemu, alebo väčšiemu, podaroval balíček plný sladkostí. Deti ho za to potešili
svojimi pesničkami a riekankami.
Všetky odchádzali spokojné a šťastné
z tohto úžasného zážitku a vraj sa už teraz
tešia na stretnutie o rok...
-rFoto: Václav Hesko

 Mikuláš s pomocníkmi – anjelikmi.

 Slovno-hudobné pásmo pre Mikuláša si pripravili deti zo základnej školy.

 Aj najmenší si balíček sladkostí vyslúžili pesničkou či básničkou.
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INZERCIA
Celoročný predaj
včelieho medu.
Adresa:
František Mihalička,
Družstevná 772/62

Zberný dvor
funguje výborne

 Kto varí s dobrou náladou, musí uvariť aj dobrú kapustnicu...

Kostolianska kapustnica strieborná
Slnečné a pomerne ešte veľmi teplé počasie robilo kulisu už 5. ročníku Kapustových hodov v Trebaticiach, ktoré sa konali
17. septembra. Nielen počasie, ale i výborný program, vôňa kapustnice a iných špecialít z kapusty prilákali veľa ľudí. Slnečné
voľné popoludnie sa odohrávalo v trebatickom Areáli zdravia. Tu si mohli ľudia pochutnávať na všetkých špecialitách a popíjať kvalitný a osviežujúci burčiak.
V kultúrnom programe podporovala dobrú
náladu folklórna skupina Kapustár s pásmom
Nedzela v Trebatici poobede. K nej sa pridal
folklórny súbor Máj a celé podujatie sprevá-

dzala a spríjemňovala dychová hudba Bučkovanka. Dychová hudba pomáhala a obveseľovala i všetkých súťažiacich kuchárov
pri varení tradičnej kapustnice. Na súťaži sa
zúčastnilo 7 družstiev z obcí Mikroregiónu
nad Holeškou. Prvenstvo si tento rok zaslúžili kuchári z Nižnej. „Kostolianska omladina“ – kuchári z Mierovej ulice, s najmladšou
pomocnou 10-ročnou kuchárkou, si domov
odniesli ocenenia za krásne a chvályhodné 2.
miesto. Pri varení im pomáhal a povzbudzoval ich i starosta našej obce, ktorý bol tento
rok jedným z porotcov.
Mgr. PAVOL KRÁTKÝ

 Kuchárky a kuchár z Mierovej ulice výborne reprezentovali našu obec.

V lete tohto roka sme v našej obci
otvorili zberný dvor a po takmer piatich mesiacoch sa dá konštatovať, že
postupne plní svoju úlohu. Občania sa
naučili separovať odpad, ktorý im v domácnosti vzniká a ktorý nie je možné
vhodiť do domáceho kontajnera komunálneho odpadu. Na zbernom dvore poučená pracovníčka dozerá na triedený
odpad.
Pokiaľ odpad nie je správne roztriedený,
spoločnosť, s ktorou má obec uzatvorenú
zmluvu, tento odpad neodoberie. Potom
nám vzniká problém, čo so znehodnoteným
odpadom. Žiadame preto všetkých občanov, aby sa riadili pokynmi pracovníčky
a aby odpad priviezli v takom stave, aby ho
bolo možné odobrať a zatriediť.
S ekonomickou krízou vo svete zasiahla
kríza aj zberné suroviny. Výkup papiera je
v súčasnosti tak veľmi nízky, že jeho zber je
už neefektívny, ale je nám ľúto dať ho spáliť
alebo vyviesť na skládku.
Finančná kríza odhalila nedostatky
slovenského systému podpory a ﬁnancovania separovaného zberu odpadov.
Výkupné ceny druhotných surovín, ktoré
sa získavajú triedením z odpadu, výrazne
poklesli. V mnohých prípadoch spracovatelia úplne odmietajú vyseparovaný odpad
prevziať, a tak mestám a obciam chýbajú
v rozpočtoch ﬁnančné prostriedky na ﬁnancovanie separovaného zberu. Kríza
ukázala, že slovenská samospráva je pri
ﬁnancovaní separovaného zberu odpadu
takmer úplne závislá od výkupných cien
druhotných surovín a v tejto situácii je
separácia odpadu najdrahšia vo svojej
histórii. Je to smutná skutočnosť, pretože
naše deti neustále učíme, ako zbierať
papier, pretože z neho môžeme vyrobiť
ďalší papier a zachrániť tak jeden strom.
To je však morálne hľadisko.
To ekonomické je také, že výrobca dokáže zo surového dreva vyrobiť papier
lacnejšie ako z vyseparovaného starého
papiera. Podobné je to aj pri plastoch, ktoré
v súčasnosti odoberá už len pár čínskych
spoločností za extrémne nízke ceny. Napriek tomu sa každá obec snaží separovať
odpad. Verím, že tento negatívny stav
nebude pretrvávať dlho a postupne sa celá
situácia separovaného zberu dostane zo
svojej recesie.
GILBERT LIŠKA
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Gilbert Liška predsedom OIK
Novým predsedom Občianskej informačnej komisie (OIK) sa v polovici tohto roka
stal starosta našej obce Mgr. Gilbert Liška.
Predseda zastupuje obce a všetkých občanov žijúcich v okolí jadrovej elektrárne
v problematike jadrovej energetiky a vplyvu elektrárne na životné prostredie.

v jadrovoenergetickom komplexe. V tomto
roku predseda komisie Gilbert Liška na odbornom seminári za účasti štátnych orgánov,
Úradu jadrového dozoru či iných odborníkov,
vzhľadom aj na situáciu v japonskej elektrárni
Fukušima, poukázal na nutnosť venovať sa
tejto problematike v takej miere, aby občania žijúci v blízkosti elektrárne boli pravdivo
Ďalšími členmi komisie sú zástupcovia obcí
a včas informovaní. Komisia sa okrem iných
z prvého, druhého a tretieho pásma ako aj záaktuálnych informácií venuje aj problematike odškodnenia
všetkých občanov
v prípade udalosti
na jadrovom zariadení v takom
rozsahu, že okolie
elektrárne bude
niekoľko desaťročí neobývateľné
a všetci občania
budú evakuovaní.
Prevádzkovateľ
elektrárne uviedol, že pre prípad
tejto udalosti má
s poisťovňou uzatvorenú zmluvu,
komisia však zisťuje, do akej výšky a akou čiastkou
by boli obyvatelia
odškodnení.
V auguste tohto
roka prišlo k spusteniu sirén vyrozumenia a varovania občanov kolísavým tónom, čo
malo za následok
vznik paniky u občanov. Našťastie
 Predseda OIK Gilbert Liška v Nitre na seminári zameranom na
nešlo o havarijnú
bezpečnosť prevádzky jadrových zariadení na Slovensku.
situáciu, ale o zlyhanie pracovníka
stupcovia spoločností JAVYS, a. s., SE-Enel,
spoločnosti, ktorá dodávateľským spôsobom
a. s. a JESS, a. s. Komisia sa zaoberá pozabezpečuje pre prevádzkovateľa jadrovej
skytovaním informácií občanom a komunikuelektrárne inštaláciu nových varovných sirén.
je s jednotlivými spoločnosťami pôsobiacimi Dodávateľská spoločnosť sa už ospravedl-

 Na zbernom dvore sa učíme separovať, aj keď momentálne to nie je rentabilné.

 Nový systém varovania a vyrozumenia
obyvateľstva.
nila a ubezpečila nás, že podobná situácia
sa opakovať nebude. Podľa slov predsedu komisie, po spustení falošného signálu
oznamujúceho tiesňovú udalosť, Gilbert Liška
ihneď komunikoval s riaditeľom JE Bohunice
Ing. Milanom Molnárom, ktorý mu zakrátko
potvrdil, že v elektrárni nedošlo k žiadnej udalosti na jadrovom zariadení.
V októbri sa predseda komisie zúčastnil
na odbornom seminári zameranom na bezpečnosť jadrových zariadení, ktorý sa konal
v Českej republike, kde sa zaujímal o havarijnú pripravenosť personálu v prípade udalosti
na jadrových zariadeniach.
V prípade akýchkoľvek otázok zameraných
na oblasť jadrovej elektrárne a vplyvu elektrárne na životné prostredie sa môžu občania
obrátiť priamo na predsedu OIK Gilberta Lišku
telefonicky alebo emailom.
-r-

Za kanalizáciu
paušálne
Obecné zastupiteľstvo na svojom poslednom zasadnutí odsúhlasilo systém platieb
za služby spojené s odvádzaním a čistením
kanalizácie paušálne. Výnimku z tohto spôsobu úhrady platby dostali iba bytové domy,
ktoré nemajú preukázateľne iný zdroj vody.
K tomuto staronovému spôsobu ﬁnancovania kanalizačných služieb zastupiteľstvo
dospelo po prehodnotení systému platenia
za odvádzanie splaškov podľa spotrebovanej vody. Pred dvoma rokmi, kedy sme
zaviedli na požiadavku viacerých občanov
úhradu podľa vodomeru, došlo k tomu, že
do čističky odpadových vôd natieklo viac
splaškov, ako bol ﬁnančný príjem od občanov. Po analýze prevádzkovateľa bolo zistené, že viaceré domácnosti boli napojené
na iný, vlastný zdroj vody, pričom platbu za
odvádzanie a čistenie splaškov uhrádzali
podľa vodomeru. Týmto spôsobom bolo hospodárenie neefektívne a vzniknutý
rozdiel musela obec doplatiť zo svojho
rozpočtu. Aby nevznikali podobné situácie,
kedy občania svoje domy pripojili na vlastnú studňu a platili podľa odobratej vody, je
spôsob platenia za kanalizáciu paušálnym
systémom najlepším riešením.
-r-
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NÁŠ ROZHOVOR

Pán ho zvádzal,
nuž sa dal zviesť...
Iste ste si už všetci všimli, že v našej
farnosti istý čas pôsobí nový kaplán - Juraj
Schindler. Pre lepšie spoznanie sme ho
troška „vyspovedali“.

 Slávnostnú svätú omšu v Hájičku celebroval emeritný arcibiskup
Mons. Ján Sokol.

Plníme sľub – putujeme k Matke
 Kedy vás pochytila túžba stať sa
kňazom?
- Moja cesta ku kňazstvu nebola jednoduchá. Určite nepatrím medzi tých kňazov, ktorí
od malička cítili v sebe veľkú túžbu po kňazstve, a hneď, ako to bolo možné, vstúpili do
seminára a stali sa kňazmi. Na druhej strane,
povolanie sa rodilo už v detstve. Pamätám si
jeden dôležitý moment, mal som vtedy snáď
šesť rokov. Prišiel k nám na návštevu istý
kňaz, ktorého som vtedy videl asi prvýkrát
v živote. Nebol dokonca ani Slovák. Keď odchádzal, s úsmevom podotkol: „Tohto chlapca
si raz zoberiem do seminára...“ A vtedy sa to
vo mne začalo... ešte nie ako nejaká túžba,
ale ako možnosť. Čo, ak ma Boh volá, aby
som sa stal jeho kňazom? Najväčším mojím
problémom vtedy bolo, ako budem kázať,
pretože odmalička som introvert a nevedel
som si predstaviť, žeby som mal vystúpiť pred
ľudí, a dokonca im čosi aj povedať. Neskôr
som začal v sebe túto možnosť potláčať a nechcel som si ju ani pripustiť. Radšej som nad
ňou ani nerozmýšľal. Hneď po skončení priemyslovky som sa i preto prihlásil na vysokú
školu. Bavili ma počítače a chcel som kráčať
v stopách svojho brata programátora, ktorý mi
bol vzorom. Boh je však úžasne vynaliezavý
a nebojím sa povedať, že v tom dobrom slova
zmysle i on „zvádza“. I prorok Jeremiáš o tom
hovorí: „Zvádzal si ma, Pane, nuž dal som sa
zviesť, uchopil si ma a premohol.“ A to nehovoril len pod vplyvom nejakých emócií, ale vo
vedomí i veľkých ťažkostí, spojených s touto
jeho voľbou.
Počas štúdia mi Boh posielal do cesty
množstvo situácií, prostredníctvom ktorých
som stále viac cítil Jeho lásku ku mne
a pozvanie nasledovať ho s nerozdeleným
srdcom a zjavovať túto Jeho lásku i tým,
ktorých mi pošle do cesty. A tak som po
takmer 18-ročnom „boji“ ako 25-ročný vstúpil
do seminára a dnes piaty rok Bohu ďakujem
za dar kňazstva.

V tomto milostivom roku, ktorý trnavský arcibiskup Mons. Róbert Bezák vyhlásil za Rok Panny Márie Trnavskej – z dôvodu okrúhleho výročia udalostí okolo
milostivého obrazu v Trnave, sme aj my
znovu organizovali každoročnú púť do
Hájička.
V oboch je totiž podobnosť. Mor – procesia – prosba – sľub – jeho naplnenie. V Trnave i vo Veľkých Kostoľanoch, síce v rôznych
rokoch, sa udialo to isté. Vypukol mor, ľudia
mreli, nebolo lieku. Nádejou sa stala Božia
Matka. Preto po zastavení moru postavili
občania v Hájičku po procesii kaplnku a dali
sľub, že sem z vďaky za pomoc budú putovať každý rok.
A tak aj v nedeľu 11. septembra 2011 za
krásneho počasia sa vydala pešia púť s dychovkou smerom na Nižnú. Starších zvážal autobus z Pečeniad a Dubovian. Pridali
sa veriaci z Nižnej, Kátloviec a zo širokého
okolia.
Slávnostnú svätú omšu celebroval emeritný trnavský arcibiskup Mons. Ján Sokol.
Poukázal na nebezpečenstvo „duchovného
moru“ dnešnej doby, ktorý prevracia hodnoty,
rozkladá rodiny a je preto oveľa nebezpečnejší. Putovanie k Matke ukázal ako správnu

snahu učiť sa u tej, „ktorá zachovávala Božie
slovo hlboko vo svojom srdci a uvažovala
o ňom“. U tej, ktorá stála a stojí pri svojich
deťoch v každej ťažkej chvíli. Duchovný otec
farnosti Igor Gajdoš spomenul myšlienku,
ktorú priniesol z púte do Žárošic, že pútnické
miesta, hocijako malé, sú ako srdce... do
neho priteká z celého organizmu odkysličená, akoby „zoslabnutá“ krv, aby sa tu opäť
posilnila a akoby ozdravená sa rozprúdila do
tela... Aj my sme sa tu tak posilnili a odchádzame do každodenných povinností s vedomím ochrany Nebeskej Matky.
Po skončení púte sa konalo v Hájičku
agapé pre pútnikov, a sme radi, že mnohí
vytrvali a odložili svoj odchod domov, aby tak
pripravené dobroty nevyšli nazmar. Ďakujeme všetkým ženám za pripravené dobroty,
sponzorom za kofolu, chlapom za manuálne
práce spojené s púťou, poľovníkom za stráženie, obecnému úradu za úpravu priestranstva i časti cesty.
A keďže nám počasie prialo, zišli sme sa
v Hájičku v pondelok 12. septembra opäť
– osláviť aj meniny našej Nebeskej Matky
za hojnej účasti veriacich z našej farnosti
i okolia.
Mgr. IGOR GAJDOŠ

 Kde všade ste doposiaľ pôsobili?
- Dlhodobejšie som pôsobil v Novom Meste
nad Váhom a v Seredi. Pôsobenie v Novom
Meste bolo špeciﬁcké tým, že som bol blízko
rodiska a mnohí farníci ma poznali aj predtým.
Čelil som teda dvom problémom: predsudkom
a očakávaniam. Niektorí si mohli povedať, čo
nám tento môže dať. Na druhej strane ma
mnohí prijali s radosťou, ale zároveň sa ma
zmocňovala obava, či naplním ich očakávania. Ale potom som si povedal, že najlepšie
je zveriť to Pánu Bohu: nebáť sa ani predsudkov a nesnažiť sa ani nejako umelo plniť
očakávania. Dôležité je poznávať a napĺňať,
čo si praje odo mňa Boh a veriť mu, že mi
dá k tomu i silu i schopnosti, a o ostatné sa
postará On.

Sereď je sama o sebe špeciﬁcká, čo možno
trošku sledovať aj cez médiá. Napriek tomu
som sa tam veľa naučil a počas dvoch rokov
spoznal i veľa vzácnych ľudí. Jednoducho,
bol som tam rád, odnášam si veľa dobrých
spomienok a verím, že nielen ja som bol
obohatený, ale že nejaké to dielko tam Boh
spravil i prostredníctvom mňa, za čo nech je
pochválený.
Vďačný som Bohu za obe predchádzajúce
pôsobiská, boli pre mňa veľkým obohatením
a verím, že tomu bude tak i naďalej...
 Na gitaru hráte od detstva?
- Dá sa povedať, že áno. K hudbe mám
veľmi blízko keďže obaja rodičia sú hudobne
nadaní. Otec má veľmi dobrý improvizač-
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ný talent, čo je vidieť i z toho, že hoci má
odtrhnuté dva prsty, robí organistu v dvoch
farnostiach a vôbec to nie je poznať. Naopak.
S úsmevom hovorievam, že preto nehrám ako
otec, lebo mne tam tie moje prsty zavadzajú.
Mamička hudbu i študovala na konzervatóriu.
Keď ma dávali do hudobnej, chcel som chodiť na gitaru, ale tam mi povedali, že mám
krátke prsty, tak to nepôjde. Rodičia ma preto
zapísali na husle, keďže mama je violistka
a dvaja starší súrodenci už chodili na klavír.
Sestre sa však podarilo zohnať jednu starú
gitaru (trochu rozštiepenú), ktorú istá pani
chcela už vyhodiť. Kamarátka ju začala učiť
a ona zasa začala učiť mňa. Mal som vtedy
asi osem rokov. Nechodil som teda na gitaru
do hudobnej, s notami sa veľmi nekamarátime
(hoci noty poznám, ale je to ako s čítaním
– nestačí poznať písmenká, treba ich vedieť
skladať dokopy). No toľko, čo potrebujem pre
pastoráciu, som sa hádam naučil.
 Čo vás najviac zaujalo u nás?
- Priznám sa, že som bol veľmi milo prekvapený práve hudobnou úrovňou sprevádzania
svätých omší, čo býva zvlášť na dedinách niekedy problém. (Je tu i veľmi dobrá dychovka!)
Veľmi oslovujúce bolo pre mňa najmä vidieť
na chóre za organom hrať mladých chlapcov
a dievčatá a pána organistu, ako im spieva do
mikrofónu. Táto dôvera voči mladým a zároveň snaha a túžba vychovať si svojich nasledovníkov (i za cenu, že možno ho i predbehnú
či nahradia), mi je veľmi sympatická, pretože
mnohokrát sa stretávam skôr s tendenciou:
„Ja som tu pán organista či organistka, nado
mňa nie je, a neopovážte sa niekto dotknúť
organu.“
Tých vecí by sa však určite našlo viac...
 Na akú činnosť sa najviac u nás tešíte,
alebo z ktorej už máte radosť, že vyšla?
- Som rád, že už vyšla napríklad akcia s výletom pre deti a mládež do Vysokých Tatier.
Že som mohol prežiť aspoň pár vzácnych
momentov s deťmi na prázdninovom tábore
v Podolí. Teším sa na rôzne akcie, ktoré ešte
život prinesie. Pán farár Igor Gajdoš mi je
vzorom vo vynaliezavosti, zapálenosti, ale
i v realizácii rôznych dobrých akcií. Určite sa
teším na prácu s mládežou, ale rád sa stretávam aj so staršími, ktorí už mnoho prežili a ich
svedectvo života je niekedy veľmi silné.
Každá farnosť je veľmi špeciﬁcká, a preto
sa nedá prísť do farnosti s tým, že čosi som
robil predtým a takisto to budem robiť i tu
a bude to fungovať, a musí to vyjsť... V určitom zmysle sa vždy začína odznovu, s novými
ľuďmi, v nových podmienkach. Jedno však
ostáva: chcem mať ľudí rád. Mojou túžbou je,
aby ľudia i mojím prostredníctvom mohli stále
viac zakúšať, že sám Boh ich má skutočne
rád. Túžim po tom, aby sme spoločne stále
viac objavovali, že Boh je pôvodcom človeka,
a preto má čo povedať k jeho životu. Ale nie
preto, aby nás ubíjal, ale aby sa náš život
mohol stať skutočne „normálnym“, plnohodnotným a šťastným. Ľudia dnes si chcú užiť
len prítomný okamih odhliadnuc od všetkého... a potom prichádzajú často katastrofálne
následky, ktoré sa už ťažko naprávajú. Keby
sme viac dôverovali Bohu, že to s nami nemyslí zle a minimálne rešpektovali ho (oveľa
krajšie je však milovať ho), ušetrili by sme
sa mnohých sklamaní... A to bude mojou
radosťou. Nielen vydarenie nejakých akcií,
ale ak sa spoločne o kúsok priblížime k tomu,
ktorému nie sme ľahostajní.
Zhovárala sa: JARMILA HODÁLOVÁ

Kostolanský scískanec
...alebo ako to bolo...
Pri druhej návšteve členov obecného
zastupiteľstva na tzv. „druhej velčickej
kačici“ na fare, sme spomínali aj akcie,
ktoré sa pre spestrenie kultúrneho života
obyvateľov budú konať v našej obci. Ja,
ako nie rodák z Kostolian, som navrhol,
aby sa uskutočnila aj akcia, ktorá by mala
rýdzo kostoliansky charakter.
Teda niečo, čo je úzko späté s obcou.
A keďže som mal už tú česť ochutnať
miestnu špecialitu
– „scískanec“, navrhol som usporiadať akciu, ktorá by
túto špecialitu zviditeľnila.
A tak sa na
priestranstve za
kultúrnym domom
17. septembra
tohto roku dialo niečo nové. V kotloch
sa varila fazuľová
polievka – s údeninou i mliečna, na
pultoch sa kopili
scískance, ktoré
trochu hanblivé
dobré žienky radšej napiekli doma
a priniesli hotové,
a tie odvážnejšie,
ktoré vytvorili súťažné družstvá, ich zhotovovali pred očami návštevníkov akcie. Za
zmienku stojí skutočnosť, že aj naši klienti
z DSS Noemi sa zapojili aktívnym spôsobom, a síce v rámci terapie spolu s ošetrovateľkami tiež pripravovali scískance na
predaj, nakoľko celá akcia bola zameraná
na pomoc DSS Noemi. Trochu ďalej rozvoniavala cigánska, nalievalo sa dobré vínko,
správne vychladené pivko i kofola.
Samozrejme, najväčší záujem bol o scískance, prevyšoval ponuku, čo sme nečakali
a za čo sa aj ospravedlňujeme tým, ktorým
sa pravý kostolanský scískanec neušiel.
K príjemnej atmosfére prispela hudobná
skupina Vavrinecká trojka, ktorá celé podujatie sprevádzala kvalitnou hudobnou produk-

ciou. Súťažné družstvá zvíťazili všetky, lebo
pripravili veľmi chutné scískance, po ktorých
sa len tak zaprášilo, nebáli sa ísť súťažiť
a ukázať svoju zručnosť pred ostatnými.
Tým povzbudzujeme váhajúcich pre budúci
rok, a preto boli odmenené všetky vecnými
cenami. Ceny im odovzdali v mene Noemi
člen správnej rady Igor Gajdoš a predsedníčka kultúrnej komisie pri obecnom zastupiteľstve Gabriela Španková.

Výťažok z celej akcie bol poukázaný pre
DSS Noemi, n. o., Veľké Kostoľany. Klienti
a Správna rada Noemi ďakujú všetkým, ktorí
sa pričinili o hladký priebeh akcie, všetkým
dobrovoľníkom, ženám pečúcim scískance,
kuchárkam, našim dievčatám scískajúcim
deti i návštevníkov, obci za priestory, pani
poslankyni za osobnú účasť a všetkým, ktorí
svojou prítomnosťou podporili túto akciu
ponúknutú jednak na spestrenie kultúrneho
života v obci a tiež ako spôsob pomôcť dobrému dielu – DSS Noemi. Už sa tešíme na
reprízu o rok...
Keď môže byť „pardubický perník“, či
„skalický trdelník“, tak bude aj „kostolanský
scískanec“.
Mgr. IGOR GAJDOŠ
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Jarmok plný tradičných remesiel
Slniečko akoby pozabudlo, že sa blíži jeseň, a tak nás 3. septembra privítalo hneď
z rána na 2. remeselníckom jarmoku, nakúkalo do stánkov plných zaujímavých vecí
a vydržalo s nami po celý deň. Paráda!
S pribúdajúcimi stupňami pribúdalo i jarmočných návštevníkov – domácich, ale aj
z blízkeho a širokého okolia. Všakovaké výrobky z prútia či dreva, med a medovina,
tradičné trdelníky, perníky, hrnčiarske výrobky i produkty kováčskeho remesla... Svojimi
oplátkami lákali aj rodáčky – Otília Michlerová
a Mária Michalčíková.
Na slávnostnom otvorení o 10. hodine
všetkých prítomných privítal a poprial im príjemnú zábavu počas celého dňa starosta obce Mgr. Gilbert Liška. Organizátorom nebolo
čo vyčítať! Občerstvenie, ktoré v teplom počasí išlo na dračku, bolo zabezpečené naozaj
v dostatočnej miere a vydržalo až do neskorých nočných hodín. Zapíjať výborným chla-

 Drôtikárstvo je remeslo, ktoré sa už
tak často nevidí.
núť tradičné remeslá, ktorými sa živili naši
predkovia. Čo myslíte, v dnešnej dobe je to už
len spomienka alebo drahší luxus? Asi závisí
od uhla pohľadu.
A deťúrence si mohli nielen všetko popozerať, ale tiež vypýtať si od rodičov nejaké
tie peniažky a kúpiť si niečo jarmočné, aj tu
doma vo Veľkých Kostoľanoch. Kolotoče im
boli k dispozícii po celý deň – a bolo na nich
naozaj veselo. Cukrovej vaty a iných sladkosti
si mohli dopriať do sýtosti.
Ostáva iba poďakovať organizátorom, ktorí
obetovali čas a námahu, aby sme si mohli
takýto krásny deň užiť v plnej miere. A tešiť sa
na 3. ročník remeselníckeho jarmoku.
-rFoto: Gabriela Španková

 Cukrárka v dobovom odeve s domácimi medovníkmi.
deným pivkom, kvalitným vínkom aj sviežim
burčiakom rozvoniavajúcu cigánsku pečienku, langoše či iné tradičné jedlá a počúvať
pritom hudobné vystúpenia všetkých žánrov
– to nemalo chybu! Od desiatej jarmočníkov
zabávala dychová hudba Dubovanka, po nej
prišla na pódium skupina Macko Band, tú vystriedali znovu tóny ľudovej hudby dychoviek
Tatrachemka a Májovanka.
Súčasťou podujatia bola aj súťaž vo varení
gulášu. Okrem víťaza, ktorým sa stal miestny
futbalový klub, bolo ocenené každé súťažiace
družstvo, teda aj druhé, kuchárky z Mierovej
ulice, a tretie – pracovníci Katelstavu. Podvečer vystúpili Plastic duo so zmesou rôznych
moderných pesničiek. Roztancovali hlavne
malé deťúrence, ktoré nemali také zábrany
ako dospelí. Ozvali sa dokonca aj skladby na
želanie. Vo večerných hodinách nás prišla zabaviť a vydržala až do nočných hodín country
skupina Jako kedy.
A tak sme opäť využili možnosť nielen sa
pokochať v stánkoch, ale aj si kúpiť niečo
pekné do našich domovov, a tým si pripome-

 Dobré jedlo, pivo, burčiak, hudba, nuž čo viac si priať?
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 Dychová hudba Májovanka bola lákadlom pre všetkých milovníkov dychoviek.

 Nakúpili starší aj mladší.

 Novodobí kovboji pri varení gulášu.

 Nálada bola vynikajúca.

 Kapelník skupiny Jako kedy všetkých bavil aj po polnoci.

 Dobrú náladu prišla podporiť aj dychovka zo susedných
Dubovian.
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OKIENKO PRE ŽENY

Dobré medovníčky
od pani Emílie
Vyskočovej

Gratulácia starostu obce víťazom, futbalovému klubu.

Potrebujeme: 400 g hladkej múky Špeciál, 120 g medu, 160 g práškového cukru, 60 g Smetolu, 2 celé vajcia, pol lyžičky škorice, 1 kávovú lyžičku sódy bikarbóny, 2 lyžičky perníkového korenia.
Postup: Všetky ingrediencie spolu zamiesime a necháme aspoň 6 hodín odstáť.
Potom vyvaľkáme na hrúbku pol centimetra a vykrojené medovníčky v dostatočnej
vzdialenosti ukladáme na plech, potrieme
vajcom, môžeme posýpať kokosom, makom, alebo dať orech. Pečieme v rozohriatej rúre a upečené môžeme ešte poprskať
aj čokoládou.
-r-

Domáce oblátky napiekli Otília Michlerová a Mária Michalčíková.

Cukrárky v plnom nasadení
V prvú októbrovú sobotu sa v našom kultúrnom dome stretlo zhruba
40 žienok, ktorých záľubou je sladké tvorenie – pečenie, poťahovanie

 Výtvory, ktoré si spokojné žienky odnášali domov.

 Výsledok spoločnej práce cukrárok.

tort a ich zdobenie, či už nápismi alebo kvetinkami. Učili sa vyrábať na
drôtikoch nielen malé kvietky, ale aj tie väčšie a vyskúšali si aj prácu
s pomôckami a pri všetkom sa im venovali už skúsenejšie žienky.
-r-
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Krotiteľ pobozkal aligátora!
Cirkus Arotti je obľúbený najmä pre príťažlivý zverinec

V rámci svojho turné po Slovensku
v sobotu 2. júla zavítal do obce Veľké
Kostoľany rodinný Cirkus Arotti. Vlastní
ho rodina Jungovcov z Čiech. Spojenie
trikov a zábavy predvádzajú umelci – artisti a žongléri už skoro 40 rokov. „Vyrástol
som s cirkusom a hlavne tu, na Slovensku. Navštevujeme však aj iné krajiny ako
Rakúsko, Maďarsko, Poľsko, Ukrajinu,“
povedal Karel Jung, ktorý cirkus vedie. Aj
napriek silnému vetru, ktorý zhodil cirkusové šapito hneď, ako ho stihli postaviť,
nevzdávali sa a vytrvalo pracovali na jeho
opätovnom postavení.

Triky len tak chrlili
Predstavenie otvorilo vystúpenie vycvičených kôz, ktoré skákali po prichystanej
dráhe. Na scéne ich vystriedal šašo, ktorého predstavoval Karel Jung. Ten sa so
všetkými zvítal podaním ruky. „Šašo robí
šašoviny“, a tento šašo nimi zabával deti.
Žongloval s točiacimi sa taniermi, čo deti
veľmi zaujalo. Udržať rovnováhu pomocou úst dokázal Jack Jung. Nechýbala ani
kovbojská šou. Deťom tuhla krv, keď cirkusant hádzal nože do drevenej steny tak, aby

nezasiahol svoju kolegyňu. Ako sa dá správne dostať z väznenia reťazí, predviedol herec zo Senice, ktorý sa pridal k cirkusu len
pred nedávnom. Udržať stoličku na brade
nie je jednoduché a nieto ešte päť stoličiek.
Aj tento kúsok otvoril ústa deťom, ktoré
nemohli svojim očiam uveriť. Program vyvrcholil prehliadkou exotických zvierat. Každé
dieťa mohlo pohladiť hada, či korytnačku.
Zlatým klincom predstavenia bol bozk Jacka
Junga s nebezpečným aligátorom.

 Vedúci cirkusu Karel Jung sa ukázal
nielen ako veselý šašo, ale aj ako šikovný žonglér.

Najúspešnejšie zvieratá
„Prišli sme do cirkusu, aby sme urobili radosť našej malej vnučke a trochu sa zabavili,“
povedal jeden z návštevníkov. Aj takýto dôvod
priviedol ľudí pozrieť sa na neobyčajné kúsky
a triky. Na otázku ako sa im páčilo predstavenie, takmer každé dieťa odpovedalo: „Bolo to
zaujímavé, najviac sa mi páčili kozičky a zvieratá, ktoré sme videli nakoniec. Páčilo sa mi,
že sme sa mohli zvierat priamo dotknúť.“
Cirkus Arotti pokračoval vo svojom turné po
Slovensku. Jeho majitelia plánujú v budúcnosti zväčšiť zverinec, pretože práve zvieratká dokážu pritiahnuť pozornosť.
BARBORA ĎURAČKOVÁ

 Dominantou cirkusu sú plazy, jaštery a korytnačky. Najväčším zážitkom pre návštevníkov bolo môcť sa ich dotknúť.

 Tento mladík sa pridal k cirkusu len
nedávno a už sa hravo vymotá zo spútania reťazami.

 A tento malý, no nebezpečný aligátor
dostal nakoniec od krotiteľa pusu...
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Na vianočné trhy
prišiel i Mikuláš

POĎAKOVANIE

Oblizovali sme sa
až za ušami!
Organizátori z obecného úradu srdečne
ďakujú všetkým gazdinkám, ktoré svojimi vynikajúcimi koláčikmi a inými dobrotami podporili slávnostnú recepciu počas
vianočného koncertu. To, že boli naozaj
výborné, potvrdzuje aj fakt, že na stoloch
po recepcii neostalo takmer nič. Konštatujeme, že z roka na rok dobrovoľníčok,
ktoré prinesú ochutnať svoje sladké výtvory
pribúda. Snáď ako poďakovanie im dobre
padlo aj to, že ani jeden ich koláčik neostal
nepovšimnutý.
Tohtoročnú recepciu podporili: Otília
Michlerová, Jana Mišáková, Oľga Sedláčiková, Mária Karabová, Anna Lišková, Elena
Micháliková, Ľudmila Varadínová, Ľubomíra
Čapkovičová, Margita Jakábová, Emília Magulová, Jana Kuníková, Gabriela Hájeková,
Mária Michalčíková, Anna Dovičicová, Mária
Rupčíková, Erika Lišková, Anna Gajarská,
Emília Porubská, Jana Súdorová, Eva Čeligová, Marta Jančovičová, Katarína Jelínková, Vlasta Balážová, Jarmila Hodálová, Lucia Duranová, Cecília Lesayová a Stanislava
Kosová (Pečeňady).
- ocú -

Po priaznivých ohlasoch z minulého roku sa žiaci aj tento rok rozhodli zorganizovať vianočné trhy. Dňa 9. decembra škola
praskala vo švíkoch. Žiaci si pre rodičov aj
príbuzných pripravili mikulášsko-vianočný
program.
Vo vestibule sa prelínali vianočné piesne,
koledy s básničkami a scénkami našich najmenších žiačikov. V závere ich navštívil aj
Mikuláš, ktorý všetkým deťom, s anjelmi aj
s čertmi, porozdával sladkosti. Po skončení
programu sa už mohli začať „nákupy“. Namiesto školského zvončeka zneli chodbami
vianočné melódie. Na chodbách vyzdobenej
školy žiaci predávali svoje vlastnoručne zhotovené výrobky. Školské lavice sa premenili
na predajné pulty a prehýbali sa pod všakovakými výrobkami. Mohli ste si vybrať vianočné ikebany, adventné svietniky, ozdoby na
stromček, pohľadnice a iné vianočné nápady,
či ozdoby. Aj tento rok sa školská jedáleň
premenila na čajovňu a bufet v jednom, kde
šikovné dievčatá ponúkali občerstvenie. Príjemná vôňa lokší, langošov, punču, koláčikov
sa šírila po celej budove a lákala maškrtné

jazýčky. Usmiate tváre detí a ich rodičov odnášajúcich si svoj „vianočný nákup“ opäť potvrdili, že tohtoročné vianočné trhy boli akousi
predzvesťou toho, že ani budúci rok nikto
neodíde naprázdno.
- el Foto: Mgr. Jana Orviská

ĎAKUJEME
Oku lahodiaca výzdoba
V mene všetkých občanov a hostí nedeľného vianočného programu ďakujeme
Gabike Špankovej za krásne vyzdobené
priestory domu kultúry. Naaranžované ikebany aj slávnostne prestretá tabuľa, ktoré
autorka pripravovala počas celého víkendu
do večerných hodín, ulahodili každému
oku.
Pracovníci OcÚ

Ten smrek je krásny!
Aké by to boli Vianoce bez krásne osvetleného vianočného stromu? Ten tohtoročný
obci darovala rodina Koreňová z Trnavskej
cesty. Smrek plný ľadovo bielych svetielok
s veľkou hviezdou na vrcholci tak poteší
všetkých okoloidúcich, no predovšetkým
tých najmenších. Srdečne ďakujeme!
Obecný úrad
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Fragile nám vyspievali Vianoce!
(Dokončenie z 1. strany.)
Koncert otvoril starosta obce Gilbert Liška
a v príhovore zdôraznil potrebu byť k sebe
navzájom tolerantní a ohľaduplní. Známe
osobnosti slovenského šoubiznisu zoskupené
v hudobnej formácii Fragile zaspievali to najlepšie zo svojho repertoáru.
Dôkazom toho, že sa skupina teší veľkej popularite, bola plná sála domu kultúry,
v ktorej sa tlačilo viac ako päťsto divákov
a ďalší, ktorým sa neušlo miesto na sedenie
či na státie, mohli už len nakúkať cez dvere
z vestibulu. A neboli iba z našej obce! Podľa
slov stojacich divákov, sledovanie koncertu
tejto kvality postojačky nebola určite žiadna
prekážka. Braňo Kostka, Helena Krajčiová,
Jana Golisová, Kamil Mikulčík, Svetlana Rymarenko, Viliam Csontos a Slavo Košecký sa
začali rozcvičovať už tri hodiny pred koncertom. Kapela spieva bez hudobných nástrojov
a orchestra, takže speváci sa musia spoliehať
iba na svoje hlasivky. To, že v hrdle majú
zlato, dokázali hneď na začiatku pri prvých
piesňach. Viacerým prechádzali po tele zimomriavky. Svetové aj domáce skladby odspievali bravúrne, za čo ich publikum odmenilo

 Gabika Španková zdobí slávnostnú tabuľu.

 Po koncerte nasledovala autogramiáda.

 K perfektnému koncertu patrilo perfektne pripravené pohostenie.

 Sála kultúrneho doma by mohla mať pre takúto príležitosť
aspoň dvojnásobnú kapacitu.
dlhým potleskom. Predviedli, že aj vianočné
koledy sa dajú prezentovať v každom hudobnom žánri. Okrem skladieb známych svetových spevákov publikum dokonale pobavili aj
humorným sprievodným slovom. Presvedčili,
že aj jednoduché slovné spojenia môžu znieť
vtipne a žartovne.
Po koncerte stretnutie pokračovalo recepciou, ktorú pracovníčky obecného úradu
pripravili v prekrásne vyzdobenej vedľajšej
malej sále. Naaranžované obrusy, sviečky,
svetielka medzi podnosmi s pečivom, vianočné melódie, to všetko dýchalo príjemnou
atmosférou...
Vianočné sladké a slané dobroty, už tradične napiekli gazdinky z našej obce. Koláčiky,
oblátky či trubičky dopĺňal skvelý červený
a biely punč. Pre deti bol pripravený nealkoholický punč. V družnej atmosfére hostia
postávali pri stoloch, maškrtili, popíjali, rozprávali sa...
Priaznivé ohlasy na podujatie sú najkrajším
poďakovaním obci za tieto krásne predvianočné chvíle. Tešíme sa, aké prekvapenie pre
nás pripravia v budúcom roku.
-rFoto: Václav Hesko
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FUTBAL V OBCI

Vďaka za prístup a vzornú reprezentáciu
Po odohratí zápasov jesennej časti
futbalových súťaží ročníka 2011/2012 sa
umiestnilo A – mužstvo v V. lige západ na
4. mieste, mužstvo dorastencov v IV. lige
SZ skončilo na 3. mieste. Starší a mladší
žiaci v III. lige stred prezimujú zhodne na
10. mieste.
V mene futbalového klubu chcem poďakovať všetkým hráčom, trénerom a funkcionárom za pozitívny prístup k plneniu povinností
počas tréningov i zápasov, za vzornú reprezentáciu klubu i obce Veľké Kostoľany.
Poďakovanie patrí i našim fanúšikom, ktorí
svojou účasťou na zápasoch a podporou prispievali k dobrej atmosfére a hernej pohode
mužstva.
Na tomto mieste sa chcem poďakovať
i sponzorom futbalového klubu. Sú to: Obec
Veľké Kostoľany, AG Náradie Agrodeal, ZSE,
člen skupiny E-ON v projekte Rodinný futbal,
MACO-SK, Marián Šupa Záhradná technika,
WITTEX plus, PUK plus, JOMASTAV, Roman
Hovorka, Potraviny Dovičic, Autodoprava Koštrna, DM Plast, Kovovýkup Valko, KELLYS Bicycles. Ďakujem i pracovníkom Katelstavu za
pomoc pri prácach na futbalovom štadióne.
Michal Podolan
predseda FK V. Kostoľany

DORAST, IV. LIGA – SEVEROZÁPAD
Doma
V. Kostoľany – Beluša
6:2
V. Kostoľany – Nová Dubnica
0:0
V. Kostoľany – Nováky
2:2
V. Kostoľany – Krakovany
3:0
V. Kostoľany – H. Nitra
4:0
V. Kostoľany – Dubodiel
5:1
V. Kostoľany – Vrbové
4:0
Štatistika: 7 5 2 0, skóre 24:5, 17 bodov
Vonku
Boleráz – V. Kostoľany
0:4
Bánovce – V. Kostoľany
3:1
Moravany – V. Kostoľany
0:2
Partizánske – V. Kostoľany
0:8
Ilava – V. Kostoľany
2:1
Tr. Stankovce – V. Kostoľany
1:2
Nitr. Rudno – V. Kostoľany
0:0
L. Rovne – V. Kostoľany
1:0
Štatistika: 8 4 1 3, skóre 18:7, 13 bodov
1. Lednické Rovne
2. Nová Dubnica
3. V. Kostoľany
4. Bánovce
5. Horná Nitra

15 11
15 10
15 9
15 9
15 8

1
2
3
1
3

3
3
3
5
4

39:15
34:16
42:12
47:25
43:22

34
32
30
28
27

4. Šoporňa
5. Sereď
6. Brezová
7. Galanta
8. Senica C
9. ČFK Nitra
10. V. Kostoľany
11. Holíč
12. Ivanka pri Nitre
13. Kúty
14. Šamorín B

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

8
6
7
5
5
5
5
3
3
2
1

0 5 48:56
4 3 39:23
0 6 37:34
2 6 34:27
2 6 34:38
1 7 20:39
0 8 30:34
2 8 22:49
0 10 18:50
1 10 10:60
0 12 10:67

24
22
21
17
17
16
15
11
9
7
3

MLADŠÍ ŽIACI, III. LIGA - STRED
1. Skalica
2. Galanta
3. Sereď
4. ČFK Nitra
5. Šamorín B
6. Senica C
7.J. Bohunice
8. Kúty
9. V. Meder
10. V. Kostoľany
11. Ivanka pri Nitre
12. Brezová
13. Šoporňa
14. Holíč

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

12
12
11
10
8
8
7
5
5
5
3
2
1
0

1
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0

0
0
2
3
5
5
5
7
8
8
10
11
12
13

111:8
101:2
98:11
61:26
47:29
50:34
56:34
28:55
37:37
24:47
30:92
11:82
10:106
6:107

37
37
33
30
24
24
22
16
15
15
9
6
3
0

VÝSLEDKOVÝ SERVIS
A – MUŽSTVO, V. LIGA – ZÁPAD
Doma
V. Kostoľany – Križovany
2:2
V. Kostoľany – Moravský Ján
2:0
V. Kostoľany – Šaštín-Stráže
2:0
V. Kostoľany – Krakovany
0:0
V. Kostoľany – Smolenice
2:0
V. Kostoľany – Krtovce
1:0
V. Kostoľany – B. Mikuláš
2:1
Štatistika: 7 5 2 0, skóre 11:3, 17 bodov
Vonku
Hlohovec – V. Kostoľany
3:0
Jacovce – V. Kostoľany
3:1
Radošina – V. Kostoľany
0:2
Petrova Ves – V. Kostoľany
1:2
Modranka – V. Kostoľany
2:1
Trebatice – V. Kostoľany
0:1
Kúty – V. Kostoľany
0:1
Radošovce – V. Kostoľany
0:0
Štatistika: 8 4 1 3, skóre 8:9, 13 bodov
Strelci gólov: Janíček 4, Hnilka – Vavrinec
– Modrovič – Grígel po 3, Kinči, Kavuliak,
Kollár J. – po 1.
1. Križovany
2. Krtovce
3. Modranka
4. V. Kostoľany
5. Hlohovec
6. Trebatice
7. B. Mikuláš
8. Šaštín-Stráže
9. Radošovce
10. Jacovce
11. Moravský Ján
12. Smolenice
13. Krakovany
14. Petrova Ves
15. Radošina
16. Kúty

15 11
15 10
15 10
15 9
15 9
15 8
15 7
15 6
15 6
15 4
15 5
15 4
15 3
15 2
15 3
15 2

4 0 39:15
3 2 47:16
2 3 34:16
3 3 19:12
1 5 35:21
2 5 30:19
3 5 39:29
3 6 24:22
3 6 30:33
5 6 30:28
2 8 30:38
2 9 24:36
4 8 18:28
4 9 11:38
0 12 18:45
1 12 10:42

37
33
32
30
28
26
24
21
21
17
17
14
13
10
9
7

 Bojovať sa dá aj na inom fronte. Víťazné družstvo Futbalový klub V. Kostoľany navarilo v septembri na remeselníckom jarmoku najlepší guláš.
6. Nováky
7. Vrbové
8. Nitrianske Rudno
9. Krakovany
10. Beluša
11. Boleráz
12. Moravany
13. Trenč. Stankovce
14. Ilava
15. Dubodiel
16. Partizánske

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

7
7
7
7
7
6
5
4
4
3
0

5 3 42:24
4 4 44:24
4 4 23:20
1 7 37:28
0 8 36:32
1 8 19:43
1 9 35:39
4 7 26:33
1 10 20:36
1 11 13:41
0 15 9:101

26
25
25
22
21
19
16
16
13
10
0

STARŠÍ ŽIACI, III. LIGA - STRED
1. Skalica
2. J. Bohunice
3. V. Meder

13 13
13 11
13 10

0
1
1

0 66:4 39
1 68:9 34
2 67:13 31

Doma
V. Kostoľany
V. Kostoľany
V. Kostoľany
V. Kostoľany
V. Kostoľany
V. Kostoľany
V. Kostoľany

Skalica
Šamorín B
Brezová
Kúty
Galanta
Sereď
Ivanka p. N.

SŽ
0:1
6:0
1:2
5:1
3:2
1:2
1:2

MŽ
1:7
1:2
2:0
3:1
0:11
1:10
3:2

Vonku
Senica C – V. Kostoľany
Šoporňa – V. Kostoľany
ČFK Nitra – V. Kostoľany
V. Meder – V. Kostoľany
J. Bohunice – V. Kostoľany
Holíč – V. Kostoľany

7:3
4:1
1:5
5:1
2:0
2:3

4:1
0:6
3:1
4:1
2:1
1:3
- mp -

–
–
–
–
–
–
–

