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NÁŠ ROZHOVOR

Ani na jeseň
ruch neutícha
Napriek tomu, že z druhej polovice
roka máme už za sebou tretinu, práce
v obci bežia naplno. Nedá sa nevšimnúť
si stavebné aktivity, ktoré sa v súčasnosti realizujú. O rozhovor, v akom štádiu sa nachádzajú jednotlivé realizácie,
sme požiadali starostu obce Mgr. Gilberta Lišku.

Naša obec už dávno v stredoveku bola
významným sídlom a obchodnou križovatkou so štyrmi smermi. Takýmto obciam
kráľ dával rôzne výsady a jednou z nich
bola aj výsada klasického dedinského jarmoku, ktorý mohla obec organizovať. Nebolo tomu inak ani u nás.
V tej dobe bola naša obec kráľovským
mestečkom a jarmoky boli samozrejmosťou.
Ich tradícia sa zachovala po dlhé desaťročia.
V minulom storočí však nástupom politických
zmien po II. svetovej vojne sa jarmoky akosi
vytratili, a preto sa obec rozhodla túto tradíciu
oživiť. Snahou bolo zorganizovať jarmok, kde

by si občania mohli zaspomínať na remeslá,
ktoré boli v tej dobe súčasťou každodenného
dedinského života. Témou jarmoku sa teda
stali remeslá. Po informácii o konaní jarmoku
sa prihlásilo viac ako 50 jarmočníkov, ktorí
mali záujem vyrábať a predávať svoje výrobky
z dreva, prútia, kože, ocele, hliny, drôtu... Počasie však neprialo, a tak sa všetci jarmočníci
nedostavili. Jarmočníci s prúteným tovarom
sa obávali znehodnotenia svojich výrobkov,
preto svoju účasť v skorých ranných hodinách
prehodnotili a radšej zostali doma. Na ich výrobky sa však tešilo asi najviac kupujúcich.
(Pokračovanie na 4. strane.)

 V júli sa začala rekonštrukcia základnej
školy. Kto stavbu realizuje a kedy je naplánované jej ukončenie?
- Všetky stavebné aktivity zastrešuje stavebná
spoločnosť Reding, a. s.,
Bratislava, ktorú ako dodávateľa stavby vybrala komisia v rámci verejného obstarávania. Vybraná spoločnosť
už realizovala stovky podobných stavieb,
takže verím, že aj naša rekonštrukcia bude
vykonaná kvalitne a na požadovanej úrovni. Každú stredu sa na stavbe koná kontrolný deň, na ktorom sú vyhodnocované
úlohy a riešené prevažne technické záležitosti vyplývajúce zo stavebných činností.
V súčasnosti sú hlavné stavebné práce
na budove základnej školy zrealizované,
t. j. je vymenená strešná krytina, urobené zateplenie, fasádne nátery, nadstavba
nových učební, nová plochá strecha telocvične a zrekonštruovaný hlavný vstup do
budovy. Zostávajú už len práce vo vnútorných priestoroch a dokončovacie práce na
nadstavbe. Veľkou prekážkou počas celej
výstavby bolo abnormálne daždivé počasie, ktoré okrem toho, že znepríjemňovalo
prácu robotníkom, negatívne vplývalo na
časovú postupnosť výstavby. Najhorším
obdobím bol koniec augusta a začiatok
septembra, kedy trvalý dážď poškodil zatečením aj vnútorné priestory budovy a zničil
fasádny náter na telocvični.
(Pokračovanie na 2. strane.)

POZVÁNKA

Posedenie
pre starších

 Rekonštrukcia školy, v pozadí práce na nadstavbe nových učební.

Obec Veľké Kostoľany srdečne pozýva
všetkých starších občanov na posedenie,
ktoré organizuje pri príležitosti Mesiaca úcty
k starším 10. októbra 2010 o 15.30 hod.
v kultúrnom dome. Príďte si posedieť, pohostiť a zabaviť sa. Na dobrú náladu bude
hrať dychová hudba Boršičanka.
-r-
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KRONIKA OBCE

Ani na jeseň stavebný ruch neutícha

Narodili sa
Bibiana Skripčáková
Sebastián Bučko
Alexandra Pergerová
Filip Halaška
Tatiana Augustínová
Adriana Duračková
Damián Cisár
Damián Čonka
Šimon Hruštík
Lukáš Houdek
Omar Seye

Manželstvo uzavreli
Lucia Vaneková – Ľuboš Chorvatovič

Jubilanti
60 rokov
Miroslav Katra
Terézia Opetová
Mária Strečanská
65 rokov
Mária Guľová
Mária Hulmanová
Emília Chudá
Augustín Michálik
Daniela Szipplová
70 rokov
Pavla Beluská
Alojz Cepko
Ján Janík
Mária Majerníková
75 rokov
Ľudovít Kohút
Jozef Nitka
Jozef Súkeník
80 rokov
František Horák
Jozef Porubský
91 rokov
Štefan Gula
92 rokov
Irena Rešetová
BLAHOŽELÁME!






Rozlúčili sme sa

 Práce na výstavbe kanalizácie na Ul. C. Majerníka sú už ukončené.
(Dokončenie z 1. strany.)
Stavebné práce však boli poistené proti
živelným udalostiam, takže všetky zničené
omietky budú opravené z ﬁnancií poskytnutých poisťovňou. Okrem vonkajších prác
projekt rekonštrukcie obsahuje aj vnútorné a technické vybavenie školy. V nových
priestoroch budú z prostriedkov EÚ zakúpené
žiacke nábytky ako stolíky pod počítače, stoličky a nové katedry. Žiaci sa môžu tešiť aj na
nové keramické a interaktívne tabule a dataprojektor. Vybavená bude novým nábytkom aj
odborná učebňa fyziky a biológie. Škola bude
taktiež disponovať modernými mikroskopmi,
ktoré budú súčasťou modernizácie odborných
učební. Celá stavba by mala byť ukončená
koncom októbra.

tak, aby spĺňali podmienky Štátneho fondu
rozvoja bývania. Termín dokončenia stavby
je naplánovaný na jeseň budúceho roku. Samozrejme, všetko záleží od počasia, či bude
možné a do akej miery stavať aj v zimných
mesiacoch. Pred bytovým domom plánujeme
výstavbu parkoviska a príslušných komunikácií. Stavbu realizuje spoločnosť Jomastav, s.
r. o., ktorú v rámci výberu dodávateľa stavby
vybrala komisia zostavená z poslancov OZ.
V súvislosti s výstavbou nájomného domu je
naplánovaná aj výstavba novej trafostanice,
ktorá nahradí súčasnú, nachádzajúcu sa na
konci Kanižskej ulice. Nová trafostanica by
mala stáť neďaleko novopostaveného bytového domu. Túto realizáciu bude zabezpečovať
ZSE, a. s.

 Na pozemkoch pri starej fare sa začalo
s výkopovými prácami. O akú stavbu ide?
- V auguste tohto roka obec dostala rozhodnutie o poskytnutí štátnej dotácie na výstavbu nájomných bytov. Pôjde o väčší projekt
nájomného bytu, ako je napr. na Mierovej
ulici. V tomto bytovom dome bude 28 bytových jednotiek, zložených z jednoizbových,
dvojizbových a trojizbových bytov. Menšie
byty sa budú nachádzať na prízemí a nižších podlažiach, kým väčšie budú na vyšších
podlažiach. Výmerovo sú všetky pripravené

 Ako pokračujú práce na stavbe bytového domu na Mierovej ulici?
- Dom je vo fáze zatepľovania a realizujú
sa dlažby a podlahy vnútorných priestorov.
Zostáva ešte inštalácia kuchynského nábytku
a doplnkov. V súčasnosti čakáme na realizáciu plynovej prípojky a osadenie elektrickej
rozvodnej skrine. Termín realizácie týchto
prác nevieme ovplyvniť, nakoľko si ich subdodávateľským spôsobom koordinuje SPP, a.
s., a ZSE, a. s. V novembri by však mali už
nájomníci užívať nové bytové jednotky.

Paula Homolová – 89 rokov
Emília Porubská – 82 rokov
Peter Toráč – 40 rokov
Mária Vozárová – 73 rokov
Vladimír Sedláčik – 58 rokov
Ľudmila Podoláková – 90 rokov
Anna Kollárová – 81 rokov
Vít Gula – 77 rokov
Ján Gerula – 49 rokov
ÚPRIMNÚ SÚSTRASŤ.

POĎAKOVANIE

Vďaka za prístrešok
Ďakujeme rodine Jasenovskej za to,
že nám poskytla dočasné ubytovanie
z rodinných dôvodov.
Rodina Kollárová a Mačicová

 Prípravné práce na výstavbu nového 28-bytového domu.
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 Zatepľovanie budovy základnej školy.
 Prezradíte nám, aké práce sa ešte
v obci v súčasnosti realizujú, prípadne aké
sú ďalšie plány?
- Ako si mohli občania všimnúť, na Štúrovej
ulici boli kvôli bezpečnosti prevádzky osadené
spomaľovače, na obmedzenie rýchlosti. Tie
sú zamerané predovšetkým na zamedzenie
rýchlych jázd na motocykloch, nakoľko sú
v okolí školské a športové zariadenia, ktoré
navštevujú deti. Medzi ďalšie práce, ktoré by
sme mali zrealizovať pre bezpečnosť našich

 Jeden z cestných spomaľovačov na Ulici Ľ. Štúra.
roku máme ešte naplánovanú rekonštrukciu
kultúrneho domu. Termín realizácie zatiaľ nemáme presne zadeﬁnovaný, nakoľko v súčasnosti vykonávame výber dodávateľa stavby.
Po posúdení výberového konania ministerstvom a bankou bude začatá rekonštrukcia
budovy. Tento projekt sa realizuje z fondov
EÚ na základe výzvy Slovenskej inovačnej
a energetickej agentúry. Taktiež máme schválené ﬁnančné prostriedky a podpísanú zmluvu
s Ministerstvom výstavby a regionálneho roz-

SMÚTOČNÉ POĎAKOVANIE
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným a známym, ktorí odprevadili
na poslednej ceste našu
drahú

ANNU KOLLÁROVÚ.
Opustila nás 9. augusta
2010 vo veku 81 rokov.
Ďakujeme i za kvetinové dary a za
zmiernenie nášho veľkého žiaľu. Zároveň
ďakujeme d. p. farárovi Igorovi Gajdošovi, d. p. kaplánovi Michalovi Križákovi, d.
p. kaplánovi Petrovi Gulovi a vnukovi zomrelej d. p. kaplánovi Michalovi Kollárovi
za dôstojnú rozlúčku a za odslúženie sv.
omše. Odpočívaj v pokoji.
Smútiaca rodina

SMÚTOČNÉ POĎAKOVANIE
Ďakujeme všetkým príbuzným, susedom, priateľom,
spolupracovníkom a známym, ktorí sa prišli dňa 15.
augusta 2010 rozlúčiť s mojím drahým manželom

 6-bytovka pred zateplením.
detí, patrí monitorovanie priestorov pred materskou a základnou školou kamerami. Týmto
by sme chceli aspoň pasívne zvýšiť bezpečnosť premávky pri školách a monitorovať pohyb nežiaducich osôb v ich okolí. Inštalovanie
kamier by malo prispieť k zníženiu kriminality
v obci, ktorá sa, bohužiaľ, rozrastá. V tomto

 Vnútorné priestory v nových bytoch.

voja SR na projekt regenerácie centra obce.
Samotná výstavba sa začne až po ukončení
a schválení verejného obstarávania na výber
dodávateľa stavby. V auguste bola ukončená
výstavba domových prípojok na podtlakovej
časti kanalizácie na Ulici J. Hollého, C. Majerníka a Kanižskej. V súčasnosti tak máme
odkanalizovaných asi 50
percent rodinných domov
v obci. Stále nám však
robia nemalé problémy
niektorí občania, ktorí
do kanalizácie vypúšťajú močovinu a iné látky,
ktoré poškodzujú čistenie na ČOV. Ak bude potvrdené, kto zapríčiňuje
tento stav, hrozí mu vysoká ﬁnančná pokuta a,
samozrejme, uhradenie
všetkých nákladov na
opravu. Taktiež chcem
upozorniť všetkých občanov, že do kanalizácie
je zakázané vypúšťať
dažďovú vodu.
Zhovárala sa J. H.

VLADIMÍROM
SEDLÁČIKOM
na jeho poslednej ceste.
Ďakujeme za slová útechy a kvetinové
dary. Zároveň ďakujem d. p. kaplánovi za
vykonanie pohrebných obradov.
Smútiaca manželka

SPOMIENKA
Dňa 24. augusta 2010
uplynulo sedem rokov od
úmrtia nášho bývalého
starostu obce

JOZEFA MAGULU.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichu spomienku.
I my s úctou spomíname.
Starosta obce, pracovníčky obecného
úradu, priatelia a občania obce
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Ožili dobové remeslá
Obnovili sme kráľovskú výsadu remeselníckych jarmokov
(Dokončenie z 1. strany.)
Remeselníci, ktorí prišli, čakali na zlepšenie
počasia. Keď sa ani po niekoľkých hodinách
slnko neukázalo, skôr naopak, boli nútení
svoje výrobky presťahovať do priestorov kultúrneho domu a časť z nich odišla. No napriek
nepriaznivému počasiu bol kultúrny dom plný
ľudí, ktorí si prišli pozrieť tradičné dobové remeslá a kúpiť si niečo do svojej domácnosti,
ako napr. šperky, kraslice, sošky, ozdobné
kvetináče, sklo v drôte, kožené opasky, kovové spony, propolisové výrobky, medovníky...
Svoje miesto si našli i výrobcovia drevených
predmetov – sošiek, varešiek či iných potrieb do domácností. Zaujímavé boli obrazy,
dekoračné predmety do záhrad a plyšové
hračky, ktoré potešili hlavne deti. Veľkú radosť
detí a dospelých vytvorili naše rodáčky Otília
Michlerová a Mária Michalčíková hneď pri
vstupe do kultúrneho domu. Šírili krásnu vôňu tradičných pečených sladkých orechových
a slaných bryndzových oblátok. Ochutnať
mohol každý a môžeme potvrdiť, že oblátky
boli naozaj skvelé. Jarmok obohatila svojím
 Nemilosrdné počasie nevzalo návštevníkom chuť poprechádzať sa po jarmoku.
stánkom aj ovocinárska spoločnosť Plantex
Veselé, ktorá ponúkala na predaj niekoľko
odrôd jabĺk, hrušky, slivky a výborné zdravé jablkové a broskyňové
šťavy. Tí, ktorí si ovocie, alebo oblátky či medovníky kúpili, určite neobanovali. Svoj stánok mal aj obecný úrad. V ňom si mohli návštevníci
kúpiť materiály o obci, ako napr. knihy, DVD a iné maličkosti. Toho, čo
mali možnosť vidieť a si aj zakúpiť a šťastne doniesť domov, bolo veľa.

 Drôtikárstvo je aj dnes obdivuhodné.

 Oblátky piekli Otília Michlerová a Mária Michalčíková.

 Na prvom ročníku Remeselníckeho jarmoku bolo naozaj veselo.

No najviac všetkých ale hlavne organizátorov potešilo popoludňajšie
zlepšenie počasia. Vtedy sa už občanom prihovoril aj starosta obce
Mgr. Gilbert Liška a privítal všetkých na prvom ročníku Remeselníckeho jarmoku. Predpoludním si občania mohli vypočuť dychovú hudbu
Podolanku a skupinu Macko Band. Chutná cigánska, kebab, langoše,

 Tancovalo sa až do skorých ranných hodín.
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POĎAKOVANIE
Ďakujem všetkým, ktorí sa zaslúžili o výborný priebeh celého jarmoku,
predovšetkým pracovníčkam obecného
úradu, pracovníkom Katelstavu, Otílii
Michlerovej, Márii Michalčíkovej a rodine Hodálovej.
Zvláštne poďakovanie patrí sponzorom podujatia, ktorými boli Transpetrol,
a. s., Bratislava, JOMASTAV, s. r. o.,
Veľké Kostoľany a ENL SK, s. r. o., Veľké
Kostoľany.
Mgr. GILBERT LIŠKA
starosta obce

 Ukážky práce s kožou.
dobré víno, burčiak, pivo a kofola boli tým
pravým občerstvením pri hodovaní a počúvaní hudby. Okrem Dechtičanky popoludní ešte
vystúpila dychovka Bučkovanka, ktorá zožala
veľký úspech. V tom čase už bolo na jarmoku
veľa kupujúcich a divákov, a hlavne – bolo
veselo. Po zotmení na pódiu vystúpila country
skupina Jako – kedy, ktorá to naozaj „rozbalila“, a to doslova. Rodák z Veľkých Kostolian
Rado Rupčík a bratia Kollárovci z Dubovian
urobili skvelú atmosféru, čo dokazovalo aj
množstvo tancujúcich a zabávajúcich sa ľudí. O úspechu jarmoku svedčilo aj to, že sa
končil v neskorých nočných, či lepšie povedané v skorých ranných hodinách. A dokonca
vydržali nielen mladé páry, ale aj zástupca
skôr narodených, ktorý, podľa jeho slov, bol
na country vychovaný a na celé podujatie sa
už dlho tešil. Veríme, že prvý ročník jarmoku
bude mať mladších bratov v ďalších rokoch
a že táto tradícia si zachová svoj typický ráz.
Už teraz sa všetci tešíme na budúci rok, kedy
sa opäť stretneme na jarmoku a dúfame, že
za lepšieho počasia.
- jh Foto: Václav Hesko

Horela
Vatra zvrchovanosti
V krásnom a slnkom prehriatom nedeľnom popoludní 18. júla sme mali možnosť
opätovne sa stretnúť pri Vatre zvrchovanosti. Akcia sa ako obyčajne konala v priestoroch futbalového ihriska, kde nás už pri
vstupe vítali veselé tóny dychovej hudby Rovina. Ostýchavý potlesk na začiatku
stretnutia pri tejto príležitosti sa postupne
zmenil na veselší a po chvíľke sa už aj
na pľaci pred pódiom zvŕtali páry v tanci,
ktorý svedčil o tom, že táto udalosť je čoraz
viacej v obľube. Vatra bola slávnostne zapálená starostom Mgr. Gilbertom Liškom.
Pre všetkých hostí bol podávaný fantastický
guláš, chutné vínko a výborné vychladené
pivko, pre deti zasa kofola a rôzne sladkosti. Ďalšími atrakciami pre deti boli veľká
šmýkačka, balóny a iné dobroty.
Poďakovanie pri organizovaní tohto
podujatia patrí všetkým, ktorí priložili ruku
k dielu, predovšetkým ale Poľovníckemu
združeniu Rovina za výborný guláš, pracovníkom Katelstavu, Anne Cibrínovej, Marte
Vnukovej, Márii Kukučovej, Angele Šichmákovej a dychovej hudbe Rovina, bez ktorej
by nebolo veselej nálady.
-r-

OZNAM

 Jako-Kedy sa postarali o vynikajúcu nočnú atmosféru.

 Obecný úrad vo Veľkých Kostoľanoch oznamuje občanom, ktorí majú
záujem o knihu Fotoobjektívom Petra
Kolaroviča, že si ju môžu kúpiť na obecnom úrade v cene 2,50 €. Zakúpiť si
môžete aj ﬁlm o Veľkých Kostoľanoch,
buď vo forme VHS pásky, alebo na DVD
nosiči v cene 3,50 €. V predaji je tiež kniha o Veľkých Kostoľanoch pod názvom
História obce za 10 €.
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INZERCIA

Príďte sa konečne odlepiť!

Predám 3-izbový byt na Ul. Ľ. Štúra vo
Veľkých Kostoľanoch, neprerobený, 3. poschodie. Kontakt: 0905 696 935

OZNAMY OcÚ
 Obecný úrad vo Veľkých Kostoľanoch upozorňuje občanov, aby v prípade porúch volali:
Elektrický prúd: nonstop 0800/111 567
Pitná voda: 033/791 02 66, nahlásenie
stavu vodomeru – 033/791 02 65
Plyn: poruchy – 0850/111 727
zákaznícka linka: 0850/111 363
Poruchy na káblovej televízii: 033/
778 24 98
 Obecný úrad vo Veľkých Kostoľanoch
oznamuje občanom, že pohrebné služby
(dom smútku a prevoz zomrelého) zabezpečuje Ján Deket, Trnavská cesta č. 330,
Veľké Kostoľany, č. tel. 033/778 26 61.
V prípade úmrtia príbuzného doma,
môžete volať ako prehliadajúceho lekára MUDr. Ivana Svieženého, č. tel. 033/
778 12 56.
 Obecný úrad vo Veľkých Kostoľanoch
oznamuje občanom, že obecná knižnica je
otvorená v dňoch pondelok, streda a piatok v čase od 15.00 do 18.00 h.
 Obecný úrad vo Veľkých Kostoľanoch
oznamuje občanom, že štvrtok je neúradný deň. Stránky vybavujeme počas stránkových hodín: v pondelok, utorok, stredu
a piatok.
 Obecný úrad upozorňuje občanov,
ktorí doposiaľ nemajú zaplatenú daň
za psa, alebo psa prihláseného, aby to
čo najskôr urobili u p. Gulovej a daň
uhradili buď na účet obce v Slovenskej
sporiteľni vo Veľkých Kostoľanoch, alebo priamo do pokladne obecného úradu
u p. Gulovej.
 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.
 V prípade záujmu o uverejnenie
článku v Kostolianskych pohľadoch
svoj príspevok posielajte na adresu:
kostolianskepohlady@gmail.com.

Z ORDINÁCIE
Dvere ordinácie sa otvoria, po kolenách vojde dovnútra pacient a zahryzne
sa do nohy lekárovej stoličky. Lekár ho
pohladká a povie miernym hlasom:
– Výborne! Ale na psychiatriu musíte
ísť simulovať o poschodie vyššie. Tu ste
na kožnom.
Lekár hovorí pacientke:
– Napísal som vám recept, pani.
– Ach, pán doktor, vy tiež tak rád varíte?

 Takto vyzerajú autobusové čakárne po voľbách vo viacerých obciach. Kandidáti by
sa mali zamyslieť!
Pred voľbami sa snaží každý kandidát
dostať so svojím plagátom na to najlepšie
a najviditeľnejšie miesto. Tak to bolo aj v našej obci, kde na všetkých čakárňach boli
vylepené plagáty kandidátov, napriek tomu,
že je tam jasne napísané: Lepenie plagátov zakázané. Nikto to však nerešpektoval

a najhoršie na tom je, že ani po voľbách tieto
plagáty neodstránili a neočistili plochu. Pred
voľbami mali záujem o občana, po voľbách
už nie. Vážení kandidáti, ak sa spoznáte na
vašich predvolebných plagátoch, príďte sa
odlepiť a upratať si po sebe! Zdravia vás
vaši voliči.
-r-
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Kostoľanci znovu víťazmi
Mikroregión nad Holeškou prevzal aj
v tomto roku, 18. septembra, záštitu nad
akciou Kapustové hody, ktorej organizátorom bola Obec Trebatice. Na štvrtom
ročníku sa opäť súťažne varila kapustnica
medzi obcami Nižná, Ostrov, Rakovice, Borovce, Trebatice a, samozrejme, nechýbali
ani Veľké Kostoľany.
Už krátko popoludní bolo pripravených pri
areáli zdravia šesť kotlín, drevo a kvasená
kapusta. Všetky ostatné suroviny a ingrediencie si súťažiaci priniesli so sebou. Zástupcovia každej obce varili špeciﬁcky a snažili sa
dosiahnuť čo najlepšiu chuť kapustnice. Tím
kuchárok z našej obce tvorili Joja Hechtová
a Janka Mišáková, ktoré sa na varení zúčastnili aj v minulom roku.
So sebou si priniesli bravčové mäso z pliecka, chutnú údeninu a údené koleno, ktoré nakrájali na malé kúsky. Nechýbala ani
klobáska, ktorá dala všetkému dobrú chuť
a farbu. Kuchárky pridali ešte soľ, feferónky
a kapustnicu zahustili trochou múky. Hlavnú
úlohu podkurovača a miešača s obrovskou
varechou vykonával starosta Gilbert Liška.

 Poriadnym kuchárkam nemôže chýbať ostrý nôž. O posledné dobrúsenie sa snaží aj
Joja Hechtová. Vpravo Janka Mišáková.

 Kuchárky a starosta vytvorili dobrý tím.

 Komisia hodnotí navarené súťažné kapustnice.

Všetko sa nakoniec dobre premiešalo a čakalo sa na zdarný výsledok.
V roku 2008 sa naše kuchárky stali víťazkami v tejto súťaži, a preto sa rozhodli
zabojovať o prvé miesto aj v tomto roku.
A oplatilo sa, kapustnica bola skutočne výborná, čo potvrdila aj komisia zložená z jednotlivých zástupcov obcí. Komisia hodnotila
chuť, zloženie a celkový vzhľad kapustnice,
pričom bodovanie anonymných vzoriek sa
uskutočnilo tajne. Po ohodnotení komisárka
sčítala všetky body a zistila, že rovnaký počet bodov získali dve obce, Ostrov a Veľké
Kostoľany. Konečný verdikt vyniesol nezávislý porotca – ochutnávač a kapelník
dychovej hudby Verešváranka z Červeníka.
Ten vyhlásil kapustnicu z Veľkých Kostolian
za najlepšiu. Na stupni víťazov sa tak ocitli
naše kuchárky, ktorým patrí veľké poďakovanie. Okrem fľaše slivovice si dvojica
kuchárok odniesla z pódia aj putovný pohár
predsedu Mikroregiónu nad Holeškou. Veríme, že aj v budúcom roku bude naša obec
taká úspešná ako doposiaľ.
-r-

 Víťazkám cenu odovzdáva predseda mikroregiónu Dušan
Daloš.
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Opäť sa stretol človek s človekom
V máji minulého roka sa uskutočnila
zaujímavá akcia pod názvom – Deň radosti. Na priestranstve za Kultúrnym domom vo Veľkých Kostoľanoch vyhrávala
dychovka, šírili sa zaujímavé vône, a to
všetko ako magnet priťahovalo množstvo ľudí. Dobré jedlo, niečo na zapitie,
hudba na počúvanie i do tanca a dobrá
nálada. Stretli sa človek s človekom...
Bola to charitatívna akcia na podporu
Domova sociálnych služieb Noemi, ktorý
sa mal čoskoro otvoriť.
Dobrá myšlienka, najmä tá, aby sa stretol človek s človekom. Keďže sme ale na
podporu Noemi v máji organizovali 1. ročník
kresťanského majálesu – pripomínam, že tiež
úspešného, povedali sme si, že Deň radosti
urobíme neskôr. A že sa tento deň z vla-

 Tradičná cigánska rozvoniavala na
široko-ďaleko.

 Dychová hudba Rovina nechýbala na Dni radosti ani tento rok.

Ing. Kornel Janček
projektová kancelária
Mudroňova 2, 921 01 Piešťany

tel. 033/774 28 69, 0903 435 560
kornel.jancek@termoprojekt.sk
www.termoprojekt.sk

PONÚKAM KVALITNÉ SLUŽBY V OBLASTI VYKUROVANIE A PLYN
VO VÝHODNÝCH CENÁCH V KRÁTKEJ DODACEJ LEHOTE.
1. Projektové práce (novostavby i rekonštrukcie)
VYKUROVANIE
 klasické, podlahové, stenové
 kotle plynové, na drevo, elektrické
 tepelné čerpadlá
 solárne zariadenia
 technológie kotolní

PLYNOINŠTALÁCIA
 zemný plyn
 propán (LPG)
 plynovody

2. Poradenské služby v oblasti teplo a plyn
3. Vypracovávam Energetické certiﬁkáty v zmysle zák. č. 555/2005
(ku kolaudácii, k predaju alebo význačnej obnove rodinného domu)

ňajška dobre zapísal, svedčí aj to, že mnohí
obyvatelia Kostolian sa dopytovali, či bude aj
tohto roku a kedy. A tak sme dali hlavy dohromady a rozhodli sme, že by to bolo aj pekné
ukončenie dovoleniek a prázdnin, keby sa
podujatie uskutočnilo koncom augusta. A tak
sa 28.8.2010 mohol uskutočniť II. ročník Dňa
radosti – charitatívnej akcie na podporu DSS
Noemi Veľké Kostoľany.
Naše ochotné kuchárky navarili výborný
guláš, do ktorého nám divinou prispeli miestni
poľovníci, začo im patrí veľká vďaka. Šikovné
ruky kostolianskych žien napiekli vynikajúce
domáce lokše, ktoré sme ponúkali s kačacou
pečeňou, s lekvárom či s makom, ponúkali
sme aj pečené prasiatka, tradičnú cigánsku
i pečené klobásky... Čapovalo sa pivko, kofola, nalievalo vínko – to aby si tie dobroty
nemysleli, že ich pes zožral... Trošku nám zo
začiatku neprialo počasie, aj naša dychovka
Rovina sa musela presunúť dnu. Ale potom
asi aj tam hore im tak povykrúcalo nošteky,
že tie mraky rozohnali, ako pozerali dolu, čo
sa to tu deje. Deti a mladí skúšali na ihrisku
streľbu z airsoftových a paintballových zbraní,
predháňali sa v zbieraní guľôčok s farbou,
starší si pospevovali pri dobrých pesničkách.
A dobroty sa míňali... K večeru sa utíšil aj
vietor a pribúdali ľudia. Po 17. hodine vystriedala Rovinu kapela Mustafo. Začalo sa
aj tancovať. Zistili sme, že najďalej zanesie
dobrú zvesť o Dni radosti rodák z Kostolian
bývajúci až v Austrálii, ale mali sme návštevu
aj z Dubnice, či Pastuchova.
A tak sa opäť stretol človek s človekom.
Pri výbornom jedle i pití, pri príjemnej hudbe, no hlavne pri priateľskom slove a dobrej
myšlienke.
V mene klientov DSS Noemi ďakujeme:
sponzorom, dobrovoľníkom pri stánkoch, ženám v kuchyni i tým, ktoré napiekli lokše.
Ďakujeme aj dychovej hudbe Rovina, paintballovému klubu Fénix, Obecnému úradu vo
Veľkých Kostoľanoch a všetkým, ktorí ste
prišli a svojou účasťou podporili túto dobrú
myšlienku. Výťažok z charitatívnej akcie bude
použitý pre potreby Noemi.
- jh -
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Na púti v Hájičku aj dážď kapituloval
Trnavsko, topoľčiansko, zlatomoravecko... Regióny na Slovensku, ktoré sú tak
ako mnohé iné preniknuté mariánskou úctou. Milostivý obraz trnavskej Panny Márie
aj dnes nosený po uliciach Trnavy na pripomenutie zastavenia morovej rany...
Hájiček. Nie je taký známy, ale má podobný
zrod. Keď v roku 1830 kosila cholera ľudské životy, vybrala sa prosebná procesia až
na hranice chotára. A keď cholera prestala,
naši zbožní predkovia v Hájičku z vďačnosti
postavili kaplnku zasvätenú Narodeniu našej
nebeskej Matky. Už v roku 1832 bola tu kaplnka ako prejav vďaky. A odvtedy každoročne
prichádzajú deti k nohám svojej Matky, aby
pocítili láskavé pohladenie, súcitné privinutie,
ale i rázne napomenutie. A hoci cholera nekosí naše telá, duchovné choroby sú oveľa
horšou pliagou dneška pre naše duše.
Počasie ako keby bolo proti konaniu tohtoročnej púte. Dážď počas týždňa až do soboty,
akoby sa vysmieval. Ale prišla sobota, prvá
v mesiaci, Máriin deň – a dážď musel kapitulovať...

hým, ktorí pripravili rôzne slané i sladké dobroty – kávu, kofolu i za pohárik vínka...Všetko
je zaznačené v Božích účtoch.
Pomedzi pútnikov chodil otec biskup a pre
každého mal láskavé slovo povzbudenia. Naozaj krásna a vydarená slávnosť.
Poďakovanie patrí všetkým dobrovoľníkom,
ktorí spolu s kostolníkom Jankom Deketom
počas týždňa pripravovali prostredie Hájička,
aby sa púť mohla uskutočniť. Ďakujem tým,
ktorí v nedeľu ráno nakladali a vozili lavičky,
hasičom za usporiadateľskú službu, poľovníkom, ktorí strážili oltár v noci, tým, ktorí sa zapojili do sprievodu s obetnými darmi v krojoch
i v civile, miništrantom – proste všetkým, ktorí
sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o krásny
duchovný zážitok z tohtoročnej púte v Hájičku. A samozrejme Matke, ktorá nás neustále volá k svojmu Synovi a pripomína nám:
„Urobte všetko, čo vám povie...“ Vďaka, MAMA, prídeme zasa...
Mgr. IGOR GAJDOŠ

A aj tohto roku sa vydala procesia smerom
na Nižnú. Tí, ktorí mohli a ktorým záleží na
duchovných hodnotách, sa pridávali... Menej
zdraví išli autobusom a autami...A prišiel tohto
roku i vzácny hosť, trnavský pomocný biskup
J. E. Mons. Ján Orosch. A kde je biskup, tam
je Cirkev.
Svätá omša bola sprevádzaná našou dychovou hudbou Rovina. Kázal a k nasledovaniu príkladu Panny Márie nás viedol otec
biskup Ján. Vyjadril svoju radosť z prítomnosti
množstva mužov i mladých.
Bolo trochu chladno i mokro, ale v náručí
našej Matky bolo veľmi príjemne. Najmä, keď
sme jej Synovi cez ňu v obetných daroch
predložili všetko, čo sa dalo. Navonok to boli
koláče, ovocie, torta, chlieb a víno, ale priložili
sme aj naše „blúdenie“ a nevernosti, neistotu
v rodinách i v práci, ﬁnančné problémy i podliehanie lákadlám tohto sveta. Bolesti i radosti, úspechy i prehry. Prosili sme. Odprosovali.
Ďakovali i chválili Boha za jeho dobrodenia.
Po svätej omši bolo malé pohostenie, po
vzore prvokresťanských agapé. Vďaka mno-

10

KOSTOLIANSKE POHĽADY

Letný tábor ICHTIS 2010

 V stredu sme boli na túre na Tematíne.
Prázdniny? Krásne slovko. Myslím, že
sme ich mali radi aj my, čo už ich máme
len v spomienkach. No ale Petra Kollárová
a Dominika Zelisková to mali tieto prázdniny trochu pernejšie a ťažšie ako naše
deti, ktoré pod ich vedením zažili krásny
prázdninový týždeň od 26. do 30.7.2010,
plný hier, súťaží, výletov...
Možno že si niektorí občania všimli tieto

deti, ktoré chodili po skupinkách, pristavovali
ľudí a chceli odpovede na svoje otázky, ktoré
boli súčasťou ich hier. Deti menili s občanmi
rôzne predmety za iné, ktoré potom znova
menili za ďalšie predmety. Ďalej akcie pod ich
názvom Pevnosť Boyard, súťaže v rôznych
disciplínach, výlety po okolí, výlet na Tematín,
diskotéka – no proste dobre vyplnené prázdninové dni. Z pohľadu rodičov týchto detí to bolo

 Spoločná fotografia po záverečnej ďakovnej sv. omši.

 Strašidlá na nočnej hre.

POĎAKOVANIE

Perfektný tábor
V dňoch 26. až 30. júla sa vo Veľkých
Kostoľanoch konal pod záštitou Farského
úradu vo Veľkých Kostoľanoch a neziskovej
organizácie Ad Patrem letný detský tábor
Ichtys 2010. Uskutočnil sa už po druhý raz
po veľkom úspechu minuloročného tábora
Dar 2009.
26 detí vo veku od 6 do 13 rokov zažilo nezabudnuteľný týždeň naplnený smiechom, radosťou, veselými hrami a všelijakými činnosťami pod vedením šikovných
animátoriek, menovite Gabriely Stachovej,
Petry Kollárovej a Dominiky Zelískovej. Tejto trojici pomáhali zvládnuť nezbedníkov
pomocníci Ján Malovec, Mirka Pekarovičová, Magdaléna Kollárová, Monika Víghová
a Patrícia Vanková. Organizátori usilovne
pripravovali tábor niekoľko týždňov pred
jeho začiatkom. Pripravený program bol
naozaj veľmi pestrý, každé dieťa si tam našlo niečo pre seba. Veľký úspech u detí mal
hlavne výlet na Tematín a strašidelná nočná hra, ale radosť a úsmev vyčarili na ich
tvárach aj spoločné hry ako Faraolympiáda,
či Cesta do neba. Deťom urobilo radosť
vyšantenie sa na diskotéke a posedenie pri
táboráku. Do dnešného dňa si rady spomínajú na nevšedné letné zážitky.
Chcela by som sa aj touto cestou poďakovať animátorom a ich pomocníkom, ale aj
všetkým, ktorí sa rozhodli venovať svoj čas,
úsilie, ﬁnančné prostriedky a pripravili tak
pre naše deti príjemný prázdninový týždeň.
IVETA MEČÍROVÁ

niečo vynikajúce. Vedeli sme, kde sú naše deti, čo robia a s kým sú. Párkrát som mal možnosť vidieť na vlastné oči tieto akcie. Proste,
super! Až na to, že všetku zodpovednosť mali
už spomínané slečny, ktoré museli mať dobré
nervy. Ale zvládli to na jednotku. Hádam mi
dajú za pravdu aj tí, ktorí boli do tohto všetkého zainteresenovaní. Týmto spôsobom by
som sa chcel menovaným dievčatám poďakovať. Myslím tým aj za všetkých rodičov detí,
ktorých deti boli účastné na týchto akciách.
Ono bolo vidieť na dievčatách, že ich to baví
(veď robiť to nemuseli), majú z toho radosť,
aj keď to mali možno niekedy ťažké zvládnuť
takúto živú skupinu detí. Taktiež patrí vďaka
našej farnosti, ktorá bola nápomocná a umožnila užívať priestory fary na tieto akcie.
Farský úrad

 Hľadali sme poklad...
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Ku Márii, ku milej Matičke (2. časť)
Nočnou jazdou smerujeme od Atlantiku
k Stredozemnému moru cez celý Pyrenejský polostrov. Nočné presuny nie sú veľmi
príjemné, ale vzhľadom na vzdialenosti
sa inak nedá. Ráno nás náš sprievodca
budí neplánovanou zastávkou v Zaragóze.
„Ušetrili“ sme čas tým, že i tu sú nové
diaľnice, a tak sme urobili odbočku a neplánovane sme sa zastavili v hlavnom mariánskom pútnickom mieste Španielska.
Milé prebudenie. Neďaleko vidíme obrovskú stavbu baziliky – katedrály „Našej Panej na stĺpe“. Prekrásna baroková koloniálna
stavba. Mramor, množstvo pozlátených oltárov – proste niečo úžasné. A práve je nedeľa
Zoslania Ducha Svätého – Turíce a začína
sa svätá omša. Staručký kňaz v prekrásnych,
zlatom bohato vyšívaných červených „husličkách“ ide k oltáru. Zostaneme...
Po svätej omši si prezeráme námestie so
starou katedrálou, prechádzame cez historický most a vraciame sa k autobusu. Tu sa dozvedáme zaujímavú správu ako prekvapenie
číslo dve. Naše ubytovanie pri Barcelone je
vybavené v ďalšom významnom pútnickom
mieste, v benediktínskom kláštore Montserrat, vysoko v horách. Aké milé prekvapenie!
Budeme vidieť ďalšie pútnické miesto, s kto-

 Účastníci zájazdu absolvovali 7000 km jazdy a navštívili štyri významné pútnické mestá.

 Barcelona. V tomto krásnom španielskom meste sme strávili celý deň.
rým sme nepočítali. A tak nám príjemne ubieha cesta. Serpentíny a stúpanie zvyšujú očakávanie. Pýtame sa, prečo až tu, tak vysoko
a ďaleko od civilizácie si mnísi vybudovali
svoj kláštor? Ubytovávame sa v luxusnom
hoteli. Máme svätú omšu v kaplnke, odkiaľ
vidíme priamo na milostivú sochu Čiernej
madony. Po omši je voľný program. Je to 7.
deň našej púte.
Ráno je opäť svätá omša v tej istej kaplnke,
po nej raňajky a odchod do Barcelony, ktorá je
na dohľad. Najskôr olympijský štadión, potom
Rambla – hlavná výstavná ulica Barcelony,
katedrála s hrobom patrónky mesta svätej
Eulálie, rozostavaná katedrála Sagráda familia – to je celodenný program v Barcelone.
Zaujímavý deň. Je stále krásne, slnečno. Večer sadáme do autobusu po ôsmom dni. Ten
deviaty už budeme v Turíne.
Ráno sme na Valdoccu, v centre saleziánov, máme svätú omšu, využívame možnosti
na hygienu, naraňajkovanie sa. A vydávame
sa do mesta. Prezeráme si množstvo kos-

tolov, ale máme smolu, že známe turínske
plátno asi pred dvomi dňami uschovali. Katedrála je zatvorená, a tak si môžeme pozrieť
iba kópiu plátna v kráľovskej kaplnke. Celý
deň venujeme Turínu. Okrem sakrálnych
pamiatok iste zaujal i turínsky trh s množstvom krásneho a kvalitného ovocia (po 13.
h všetko za 1 €). A cesta domov – pred nami
je „posledných“ 1300 km. Ráno už stretáme
za Gráczom prvé kvapky dažďa a chlad...
Vraciame sa domov.
Šoféri hovoria, že sme prešli 7000 km. Navštívili sme štyri významné mariánske pútnické
miesta – Lurdy, Fátimu, Zaragózu, Montserrat, hrob svätého Jakuba v Santiagu de
Compostella, Turín... Donášame sme si veľa
krásnych zážitkov, ktoré nám už nikto nikdy
nevezme. A verím, že sme na týchto milostivých miestach vyprosili aj množstvo milostí
nielen pre seba, ale aj všetkých vás.
Kam na rok? Asi do Svätej zeme. Tak si
pomaly šetrite.
Mgr. IGOR GAJDOŠ

 Zastávka v Zaragóze bola neplánovaná, o to silnejšie dojmy sme si odniesli.
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Mladí rybári obstáli v každej súťaži
Stalo sa už pravidlom, že deti z detského rybárskeho krúžku pri ZŠ vo Veľkých
Kostoľanoch sa zúčastňujú v prvej polovici
roka na viacerých rybárskych pretekoch.
Ako prvý sa do súťaženia zapojili Peter Augustín a David Strečanský. Zúčastnili sa na pohárových pretekoch v prívlači –
Spinning cup 2010. Na pretekoch boli najmladšími účastníkmi a bojovali s celou slovenskou špičkou doplnenou aj reprezentantmi Čiech. Lepšie sa darilo Petrovi, ktorý
z celkového počtu 105 pretekárov obsadil
veľmi pekné siedme miesto a pripísal si 35
bodov do rebríčka ATP.
Ďalšími pretekmi boli ako každoročne pri
otvorení rybárskej sezóny detské rybárske
preteky v Drahovciach. Deti lovili hlavne
kaprov. Najlepšie sa darilo obhajcovi minuloročného prvenstva Lukášovi Dobrovodskému
z Dubovian, ktorý vyhral preteky s kaprom
s hmotnosťou 2920 g. Na 2. mieste skončil Veľkokostoľanec Ondrej Strečanský. Jeho
úlovok mal 2520 g. A na 3. mieste sa umiestnil
Peter Černák s kaprom vážiacim 2340 g.
Dve družstvá sa zúčastnili na pretekoch de-

 Na rybárskych pretekoch v Nitre sa zúčastnili dve družstvá detí z detského rybárskeho krúžku z Veľkých Kostolian.
Foto: autor
Búri z Tekovskej Breznice (135 sumčekov)
a okrem iného si za víťazstvo odniesol aj
krásny fotoaparát, ktorý venovala ﬁrma AZ
auto Piešťany.
Na druhom mieste skončil Jakub Hulvan
z Dolného Lopašova (116) a tretí bol Peter
Černák z Myjavy (107). Štvrtý bol Pavol Šimek (101) a piaty Peter Augustín (98), obaja
z Veľkých Kostolian. Celkovo sa na pretekoch
zúčastnilo 108 pretekárov, z toho bolo 12
dievčat. Spolu ulovili 3972 sumčekov, čo je
približne 37 na každého pretekára. Pre návštevníkov sprievodný program a rôzne súťaže
na brehu zabezpečila ﬁrma Sports Veľké
Kostoľany.
JAROSLAV HELER

 Účastníci prvého ročníka kontraktačno-predajnej výstavy Rybársky víkend v Nitre.
Sprievodný program moderoval Ivan Tuli Vojtek, ktorý sa s deťmi z Veľkých Kostolian
na pamiatku aj odfotil.
tí z detských rybárskych krúžkov v Ľudovítove
pri Nitre. V tomto krásnom rybárskom revíri,
kde sa loví systémom chyť a pusť, sa družstvo v zložení Lucia Augustínová, Karin Talajková a Daniel Ďugel umiestnilo na štvrtom
mieste, a družstvo v zložení Peter Augustín,
Adam Bašovský a Palko Šimek obsadilo piate
miesto. Záznam z pretekov bol odvysielaný
v Slovenskej televízii.
Piaty jún bol deň pretekov v Ratkovskom
háji. Tu sa najlepšie darilo Lukášovi Lesayovi,
ktorý obsadil druhé miesto. Na šiestom mieste
skončil Palko Šimek pred Petrom Augustínom.
V kategórii dievčat na druhom mieste skončila
Lucia Augustínová a na piatom mieste Karin
Talajková.
Už štvrtý ročník celoslovenských detských
rybárskych pretekov v love sumčeka čierneho
sa uskutočnil v nedeľu 13.6.2010 v Drahovciach. Tento ročník bol výnimočný aj tým,
že celú organizáciu a zabezpečenie podujatia

pripravili deti z detského rybárskeho krúžku so
svojimi rodičmi, priaznivcami, sponzormi a starostami obcí Dubovany a Veľké Kostoľany.
Hlavne vďaka sponzorom mohli byť vyhlásené dve kategórie: v prvej lovili deti s pomocou
rodiča a v druhej, do 15 rokov, si museli poradiť bez akejkoľvek pomoci rodičov. Pretekalo
sa za príjemného slnečného počasia sprevádzaného jemným vetríkom a oproti minulému
roku aj zvýšenou hladinou o cca 1 meter.
V kategórii s pomocou rodiča bola najlepšia Veronika Borisová z Bučian. Veronika za
tri hodiny chytila 95 sumčekov. Na druhom
mieste skončil Jakub Vizičkanič z Topoľčian,
zaostal len o dva sumčeky, teda celkovo ich
chytil 93. Na treťom mieste skončil Michal
Olvecký z Nitry (86). Štvrtý skončil Šimon
Macháč z Trebatíc (68). Na piatom mieste
boli spoločne Monika Löfﬂerová z Hlohovca
a Martin Talajka z Rakovíc (55). V hlavnej
kategórii do 15 rokov bol najúspešnejší Tomáš

 Starosta Veľkých Kostolian G. Liška
pri odovzdávaní ocenení víťazom rybárskych pretekov v Drahovciach.

KOSTOLIANSKE POHĽADY. Vydáva Obec Veľké Kostoľany. Redakčná rada: Jarmila Hodálová, Emília Ondrášiková, Mgr. Gilbert Liška.
Tel.: 033/77 81 102. Reg. OÚ Trnava, práv. odd., č. j. 95/01170 zo dňa 21. 3. 1995. Náklad: 900 kusov. Podávanie novinových zásielok povolilo Zs. riaditeľstvo pôšt Bratislava, č.j. 1454-OPČ zo dňa 9. 6. 1995. Technická výroba: WebHouse, s.r.o., Trnava. Uzávierka do 10. dňa
v mesiaci. Redakcia nezodpovedá za obsah uverejnených príspevkov. Nepredajné.

