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PRÍHOVOR

Vízia s konaním
môže zmeniť svet

Na tomto mieste by mal na jeseň budúceho roku stáť bytový dom, ktorého
vizualizáciu nájdete vo vnútri novín. V ňom
bude spolu 28 bytov.
To je jedna z mnohých investičných akcií,
ktoré pripravujeme v ďalšom volebnom období, keď chceme ešte získať a využiť čím viac

prostriedkov európskych fondov. Toto číslo
našich novín prináša širší prehľad o tom, čo
všetko sa v obci urobilo v rokoch 2007 –
2010. Slovom aj obrazom. Aby si čitateľ mohol
pospomínať či doplniť svoje poznatky o veciach a činoch, ktoré možno jeho pozornosti
v rýchlom životnom tempe unikli. Redakcia

Uctili sme si našich starších

 Po roku sa opäť naši skôr narodení stretli pri príležitosti Mesiaca úcty k starším
– sviatku venovaného len im. Čítajte na 10. strane.

Pozvánka na koncert Canens
Obecný úrad pripravil pre občanov vianočný koncert, ktorý sa uskutoční v sobotu 18. decembra 2010 o 16. hodine v dome kultúry. Nádherné vianočné melódie a svetoznáme árie
tentoraz zaspieva a zahrá aj vo svete známy orchester Canens. Po skončení koncertu bude vo
vedľajšej sále prichystané občerstvenie s vianočným pečivom a vynikajúcim horúcim punčom.
Všetkých srdečne pozývame, príďte si vychutnať vianočný punč a orchester Canens! - OcÚ -

Vážení občania,
sú za nami štyri
roky práce, ktoré
dnes môžete hodnotiť. Na začiatku
volebného obdobia,
v roku 2006 som si
určil priority, ktoré
by mali našu obec
v rozvoji posunúť
vpred. V roku 2007
som nadviazal celkovou koncepciou rozvoja obce na obdobie rokov 2002 – 2006 tak, aby sa
postupne menila tvár našej obce a aby
v každom období bola dokončená určitá
etapa.
Každým rokom je však čo vylepšovať
a zdokonaľovať. Môžem zodpovedne
povedať, že na rozvoj obce som vyvinul
maximálne úsilie a či sa mi to podarilo,
posúďte sami. Predvolebné ciele, som
začal plniť už v prvý rok volebného obdobia. Riadil som sa myšlienkou: „Vízia,
ktorá nie je nasledovaná konaním, je iba
snom. Konanie bez vízie je iba márnením času. Avšak vízia spolu s konaním
môže zmeniť svet.“ Preto som sa snažil dať práci, ktorú vykonávam, zmysel
a tým otvoriť cestu k zmene a rozvoju
našej obci.
Plniť úlohy, ktoré som si predsavzal,
nebolo jednoduché. Nadišlo množstvo
komplikácií, ktoré som musel riešiť tak,
aby výsledok bol pozitívny. Snažil som
sa rozdeliť jednotlivé realizované akcie
do každej oblasti. Činnosti neboli jednostranne zamerané, ale vytvárali v obci
akýsi komplex realizácií. Veľmi dôležitou
a zdá sa, že pre niektoré rodiny aj existenčnou otázkou bolo predovšetkým bývanie. Postojom, ktorý som k tejto otázke zaujal, sa zaradila naša obec k niektorým menším mestám, ktoré úspešne
riešia bytovú problematiku.
(Pokračovanie na 2. strane.)

OZNAM

Volíme len
do 20.00 hod.!
Oznamujeme občanom, že voľby
do samosprávy obce sa uskutočnia
v sobotu 27. novembra 2010
v čase od 7.00 do 20.00 hod. - r -
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KRONIKA OBCE

HODNOTÍME ROKY 2007 – 2010

Narodili sa

Vízia s konaním môže zmeniť svet

Dominik Kutný
Ján Kukuč

Manželstvo uzavreli
Lenka Trojáková a Jozef Kičina
Pavol Čeliga a Zuzana Kusovská
Lukáš Ševečka a Katarína Holíková
Nina Virágová a Ľubomír Čúzy
Miroslava Kašáková a Ľuboš Gula

Jubilanti
60 rokov
Ivan Bučko
Mária Čeligová
Anton Hrobár
Mária Karabová
Štefan Lesaj
Ján Majerník
Mária Michalčíková
Eva Mikušová
Terézia Šimorová
Libor Turanský
Stanislav Ušák
65 rokov
Michal Lesay
Jozef Magula
Jozef Radošovský
70 rokov
Veronika Brezovská
Terézia Podolanová
75 rokov
Adela Šintálová
80 rokov
Mária Balužáková
Michal Galbavý
Rudolf Mĺkvy
85 rokov
Anna Cintlerová
90 rokov
Ľudmila Kollárová
Emília Michalčíková
BLAHOŽELÁME!

(Dokončenie z 1. strany.)
Ďalšou stránkou vybavenosti je úprava verejných priestranstiev, výstavba chodníkov
a parkovísk. Túto vybavenosť som sa snažil
riešiť dôsledne, nakoľko som poznal problém
s parkovaním osobných vozidiel na niektorých
frekventovaných uliciach so školskou alebo
obchodnou infraštruktúrou. Tu sme nadviazali
na predchádzajúce obdobie, kedy sme vybudovali parkovisko pred cintorínom a ďalšie
spevnené plochy v blízkosti cintorína. Od roku
2007 sme v obci zrekonštruovali plochy pred
obchodnou zónou na Ul. J. Hollého a postavili nové parkovisko na Ul. P. Jilemnického.
Vo veľkej miere ho využívajú rodičia, ktorí
vozia svoje deti do školských zariadení a tiež
zamestnanci MŠ a ZŠ. Novú podobu dostal
aj chodník spájajúci Ul. Ľ. Štúra a Trnavskú
cestu, ktorým denne chodia naši občania do
kostola. Spolu s novou dlažbou boli osadené
aj svietidlá a zrealizovaná výsadba.
 VÝSADBA ZELENE
Nemenej dôležitá bola aj ďalšia výsadba
zelene, ktorá sa za posledné štyri roky uskutočnila, ako napr. výsadba stromov popri školskom areáli. Snažili sme sa, aby naše prostredie v obci bolo príjemné a vždy zelené. Na
naše ratolesti sme mysleli tiež, a tak sa každý
deň deti s radosťou stretávajú na detskom
ihrisku, ktoré nám ticho závidia všetky okolité
obce. Ihrisko je moderné a vybavené certiﬁkovanými detskými zariadeniami. V detskom
areáli sme dali postaviť drevený prístrešok
pre mamičky a deti pre prípad nepriaznivého
počasia alebo intenzívneho slnka počas letných mesiacov.
 KAMEROVÝ SYSTÉM
Celý areál je pre bezpečnosť detí snímaný kamerou. Kamerový systém, ktorý sme
v obci začali zavádzať, patrí medzi hlavné
bezpečnostné prvky na ochranu našich obyvateľov. Postupne sme zaviedli v našej obci
šesť kamier. K najdôležitejším patria kamery,

ktoré snímajú vstupy do materskej a základnej školy, čím sme chceli zabrániť potulovaniu rôznych cudzích osôb a, samozrejme,
v prípade dopravnej nehody pred školskými
zariadeniami vieme rýchlo identiﬁkovať príčinu. Patríme medzi obce, ktoré prvé začali
zavádzať kamerový systém a v porovnaní
s niektorými menšími mestami v okolí sme na
prvých priečkach.
 CESTNÉ SPOMAĽOVAČE
Bezpečnosť na miestnych komunikáciách
sme riešili osadením cestných spomaľovačov, a to hlavne v okolí školských zariadení.
V obecnom zastupiteľstve som navrhol aj
inštaláciu informačných meračov rýchlosti pri
vjazdoch do obce zo smerov Trnava a Piešťany, ktoré ale obecné zastupiteľstvo neschválilo. Verím však, že v budúcom období bude
mať táto akcia väčšiu podporu v OZ.
 BYTOVÁ VÝSTAVBA
Veľkými investičnými akciami, ktoré sme
v obci za posledné štyri roky zrealizovali, bola hlavne výstavba bytových domov.
V roku 2008 sme začali s výstavbou troch
bytových domov s 18 bytovými jednotkami a v roku 2009 sa začal stavať ďalší
bytový dom so 6 bytmi. Spolu sme tak
vytvorili priestor na bývanie pre 24 rodín.
Na výstavbu sme získali dotáciu z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR.
V súčasnosti je vo výstavbe ďalší, oveľa
kapacitnejší bytový dom, realizovaný taktiež z dotačných prostriedkov. V ňom bude
spolu 28 bytov a jeho výstavba by mala byť
ukončená na jeseň budúceho roka.
 REKONŠTRUKCIA ŠKOLY
Z fondov Európskej únie sme dostali ﬁnančnú dotáciu na rekonštrukciu základnej školy.
Okrem samotnej obnovy fasády, zateplenia
stien, výmeny strešnej krytiny bola naplánovaná aj nadstavba nad jedálňou, v ktorej

Rozlúčili sme sa
Božena Jakabovičová – 77 rokov
Jozef Lesay – 74 rokov
Viktor Súkenik – 82 rokov
Štefan Ružarovský – 43 rokov
Peter Janech – 70 rokov
Jozef Bartovič – 70 rokov
Jozef Čúzy – 52 rokov
ÚPRIMNÚ SÚSTRASŤ.

POZVÁNKA

Stretnutie s Mikulášom
Obecný úrad pozýva všetky deti s rodičmi na stretnutie s Mikulášom, ktoré sa
uskutoční v nedeľu 5. decembra 2010
o 17. hodine v kultúrnom dome. Pre všetky dobré a poslušné deti má Mikuláš pripravené sladké dobroty.
-r-

 Roky 2009 – 2010 – Výstavba 6-bytového domu na Mierovej ulici.
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by som zdôrazniť, že žiadna investičná akcia,
ktorú obec realizovala, nie je zaťažená úverom a všetky práce boli hradené z dotačných
alebo vlastných prostriedkov obce.
 KRÁTENÉ DANE Z JADRA
Celé volebné obdobie som riešil spor, ktorý
nastal medzi obcou a Slovenskými elektrárňami, a. s. – Enel. Pri prvom rokovaní, ktoré
sme mali s talianskymi zástupcami spoločnosti, nás ubezpečovali, že prišli do našej
lokality nielen podnikať a vyrábať elektrickú
energiu, ale aj pomôcť regiónu. Z našej
strany sme však žiadnu pomoc nepocítili
a tieto krásne reči o rozvoji regiónu trvali
sotva šesť mesiacov. Niektorí členovia top
manažmentu spoločnosti našu oblasť vôbec
nepoznajú, veľa vecí sa rieši konferenčnými

 Rok 2007 – Novopostavené detské ihrisko.
sa budú nachádzať špecializované učebne.
Z fondov budú hradené aj školské zariadenia,
nábytky, interaktívne tabule, dataprojektory,
počítače, mikroskopy a zariadenia do fyzikálnej učebne. Z EÚ sme získali ďalšie dotácie
na výstavbu, ktoré za zrejme kvôli administratívnym záležitostiam a následne nevhodnému počasiu budú realizovať až v jarných
mesiacoch.
 ĎALŠIE OBNOVY
Sú to rekonštrukcia autobusového nástupiska, ciest a chodníkov, ako aj rekonštrukcia domu kultúry. Na tieto dve akcie sú už podpísané
zmluvy a vyhradené dotačné prostriedky. Mojou
snahou bolo aj zrekonštruovanie budovy zdravotného strediska. Napriek tomu, že prostriedky boli prisľúbené, ministerstvo ﬁnancií muselo

 Rok 2007 – Parkovisko pri materskej škole.

 Rok 2008 – Novopostavený chodník so zeleňou a osvetlením.

hovormi z Ríma, tak ako môžu pomáhať
obciam? Skôr naopak. Obciam nezaplatili
spoločnosti SE-ENEL a JAVYS daň za jadro
v plnej výške a neustále hľadajú dôvody,
prečo nezaplatiť podľa vystaveného platobného výmeru. Naša obec sa štyri roky
domáha zaplatenia dane za stavby chladiacich veží, ktoré sú od nás vzdialené 1,7 km.
Všade vo svete sa zo stavieb, akými sú aj
chladiace veže, platí daň zo stavby. Spis,
ktorý počas štyroch rokov vedieme, má už
niekoľko tisíc strán. Problém sme sa snažili
riešiť so slovenskými inštitúciami ako Daňové riaditeľstvo SR, Ministerstvo ﬁnancií SR,
okresná prokuratúra, Generálna prokuratúra
SR, avšak ani jedna z týchto inštitúcií nechce
potvrdiť, že chladiace veže podliehajú dani
zo stavieb. Tvrdia, že podľa zákona o dani
z nehnuteľnosti to nie sú stavby. Ak by mali

nakoniec všetky dotačné prostriedky určené
pre obce na ich obnovu poskytnúť oblastiam
postihnutým záplavami. Ďalším návrhom, ktorý
poslanci OZ neschválili, bola rekonštrukcia
a zväčšenie priestorov domu smútku tak, aby
vyhovoval po hygienickej stránke a tiež aby
poskytoval pozostalým súkromie v najťažších
chvíľach. Projekt bol spracovaný ešte v roku
2006, avšak doteraz čaká na realizáciu. Pevne
verím, že v budúcom období sa nám ho podarí
zrealizovať, pretože nikdy nevieme, kto a kedy
bude tieto služby potrebovať.
 SEPAROVANÝ ZBER
Okrem investičných akcií sme sa v obci
venovali aj iným aktivitám, ako napr. zavedenie komplexného systému separovaného
zberu odpadu a zavedenie nových plastových
nádob na zber komunálneho odpadu. Chcel

 Rok 2008 – Odvodňovacie žľaby na Trnavskej ceste.
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 Rok 2009 – Výstavba kanalizačných prípojok na Ulici C. Majerníka.
záujem riadne si prečítať zákon a zamysleli
by sa nad paragrafmi, určite by sa riešenie
našlo. Naša obec je pre nich nezaujímavá
a neatraktívna, naopak taliansky ENEL je
zrejme „lepšia spoločnosť“.
 DOKEDY EŠTE?
Úsilie, ktoré som vyvinul na riešenie tohto
problému, bolo abnormálne. Žiadna obec
v našom štáte sa touto problematikou nezaoberala, a tak nikto nevie potvrdiť, aký boj
vediem s „veternými mlynmi“. Dokedy to bude
trvať, to netuším. Za spravodlivým riešením
tejto problematiky však budem stáť a domáhať sa práva za našu obec aj v budúcnosti.
Nie je mysliteľné, aby prostriedky, ktoré by
mali ísť na rozvoj slovenských obcí, putovali
do súkromnej talianskej spoločnosti. O tomto
probléme som informoval aj slovenskú premiérku a chcel som s ňou riešiť náš problém,
avšak doteraz ani ona žiadne stanovisko
nezaujala. Preto sa pýtam, ktorá slovenská
inštitúcia má záujem pomôcť našej obci? Odpoveď znie, žiadna.
Riešenie zdanenia chladiacich veží bola
jedna z časovo a predmetne najkomplikovanejších záležitostí, ktorým som sa za posledné
štyri roky venoval. Peniaze, ktoré mali z daní
za chladiace veže prísť do obecnej pokladne,
mohli byť použité na rozvoj obce.

to bolo v prípade obecného zastupiteľstva,
kde niektorí jeho členovia hľadali vždy niečo
negatívne. Štvorročná práca v obci z pohľadu
starostu bola ťažká práve z tohto dôvodu. Neustále upodozrievanie, šírenie nepravdivých
informácií a hľadanie chýb bolo predmetom
diskusií na väčšine zastupiteľstiev.
 STAROSTI STAROSTU
Málokto si vie predstaviť, čo všetko musí
obsiahnuť funkcia starostu. Denne riešim niekoľko rôznorodých záležitostí, z ktorých každá
je nejakým spôsobom špeciﬁcká. Sú to oblasti
ako napr. výstavba (bytové domy, kanalizácia,
základná škola, osvetlenie, inžinierske siete),
životné prostredie (obnova zelene, riešenie
nedovoleného vypúšťania splaškov), rozvoj

obce (zmena územného plánu, plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja, bezpečnostný
projekt, program odpadového hospodárstva,
program rozvoja bývania), dane (daň za jadro
a daň z nehnuteľností), školstvo a kultúra (organizovanie kultúrnych podujatí), študovanie
nových zákonov, rokovania na ministerstvách
a rôznych iných inštitúciách, riešenie projektov
z fondov EÚ (základná škola, dom kultúry, rekonštrukcia komunikácií, rekonštrukcia osvetlenia, zberný dvor), riešenie pozemkových
úprav a vysporiadania pozemkov (postupné
vykupovanie pozemkov pod komunikáciami),
riešenie právnych záležitostí, školenia ku každej spomenutej oblasti a k tomu sa pridružia
rôzne susedské spory. Je toho naozaj veľa,
jedna problematika je vyriešená a na rad už
čakajú ďalšie tri. Snažím sa venovať každej
problematike čo najviac a každú sťažnosť
občanov riešiť k ich spokojnosti. Viem, že niekedy to nejde tak, ako by si predstavovali, ale
vedú ma k tomu objektívne príčiny, či už súlad
so zákonom, časová zaneprázdnenosť alebo
riadne naštudovanie riešenia problému.
 JE TO O ĽUĎOCH
V niektorých obciach sú tiež zriadené rôzne
komisie, ktoré sú však činné a nápomocné
v riešení problémov. Bol by som rád, keby to
v budúcnosti fungovalo aj u nás. S poľutovaním musím povedať, že komunikácia v OZ
nebola na takej úrovni, ktorá by prispievala
k riešeniu problému. Veľmi by ma potešilo, keby v nasledujúcom volebnom období
poslancov OZ spojila práca, ktorú robia pre
obec. Želal by som si, aby spolupráca OZ
a starostu obce bola aspoň na dobrej úrovni

 TREBA DOBRÝ TÍM
Okrem ﬁnančných prostriedkov, ktoré slúžia
na to, aby sme mohli v obci niečo dosiahnuť
a postupne ju rozvíjať, je potrebné mať k tomu dobrý tím ľudí. Takých, ktorí vedia pomôcť
a o ktorých sa môžeme oprieť. Nie celkom

 Rok 2010 – Jeden zo spomaľovačov rýchlosti.
a aby skončili všetky „žabomyšie vojny“. Je to
však o ľuďoch a ich vôli pomáhať. Nie sme tu
na to, aby sme rozkazovali, ale na to, aby sme
problém spolu riešili a nehľadali za ním niečo,
čo tam nie je.
Verím, vážení občania, že je možné v našich cieľoch a nastúpenom trende pokračovať
aj naďalej a neustále zdokonaľovať okolité
prostredie tak, aby bolo dostatočne atraktívne nielen pre Vás, ale pre všetkých, ktorí
našu obec navštívia. Bol by som rád, keby
si naša obec udržala svoj vysoký kredit aj do
budúcnosti, to však závisí od nás všetkých.
Ako starosta obce využijem všetky dostupné
prostriedky na to, aby sa slová stali skutkami
a naša obec patrila aj naďalej medzi tie najkrajšie a najprosperujúcejšie.

 Rok 2010 – Rekonštrukcia telocvične.

Mgr. GILBERT LIŠKA
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Akcie v rámci obnovy a výstavby obce
 zavedenie kamerového systému (autobusové nástupisko, kultúrny dom, detské
ihrisko)
 zavedenie nového komplexného systému
zberu separovaného odpadu

2007
 výsadba zelene pred cintorínom
 výsadba zelene v parku na Ul. J. Hollého
 výstavba kanalizácie na Ul. P. Jilemnického a na Trnavskej ceste
 výstavba detského ihriska, osadenie detských konštrukcií, výsadba zelene
 dláždenie priestorov v obchodnej zóne
a výsadba zelene na Ul. J. Hollého
 rekonštrukcia Záhradnej ulice novým
liatym asfaltom a výstavba betónového
odvodňovacieho žľabu
 výstavba parkoviska na Ul. P. Jilemnického, pred budovou MŠ
2008
 výstavba betónového odvodňovacieho žľabu na Trnavskej ceste
 výstavba chodníka na Ul. M. Korvína, ktorý
spája ulice Ľ. Štúra a Trnavskú cestu
 osadenie nového verejného osvetlenia
a výsadba zelene pri chodníku na Ul. M.
Korvína
 začiatok výstavby troch bytových domov
na Mierovej ulici

2009
 výstavba spomaľovacieho prahu pred budovou MŠ na Ul. P. Jilemnického
 osadenie gumového spomaľovacieho prahu pri detskom ihrisku na Ul. Ľ. Štúra
 začiatok výstavby štvrtého bytového domu
na Mierovej ul.
 odovzdanie do užívania novým nájomníkom 18 bytových jednotiek na Mierovej ul.
 výstavba parkovísk a verejného osvetlenia
pred bytovými domami na Mierovej ul.
 výsadba zelene v areáli základnej školy
 skutkové zameranie komunikácii v súvislosti s projektom diaľničnej križovatky a následné rokovanie s NDS
2010
 výstavba kanalizačných prípojok na Ul. C.
Majerníka

 dokončenie štvrtého bytového domu na
Mierovej ul.
 výsadba zelene v areáli bytových domov
na Mierovej ul.
 rekonštrukcia budovy základnej školy
z prostriedkov Európskej únie
 schválenie projektu Regenerácia centra
obce MVaRR SR hradeného z prostriedkov EÚ
 vypracovanie a podanie projektu Rekonštrukcia verejného osvetlenia v Slovenskej
inovačnej a energetickej agentúre Bratislava, pobočka Trenčín
 podpísanie zmluvy na rekonštrukciu budovy obecného úradu a kultúrneho domu
so Slovenskou inovačnou a energetickou
agentúrou Bratislava, hradeného 100 percent z rozpočtu EÚ
 vypracovanie projektu Výstavba zberného
dvora a podanie na Recyklačný fond SR
 doplnenie kamerového systému (Školská
ul. a Ul. P. Jilemnického)
 začiatok výstavby bytového domu – 28 bytových jednotiek na Kanižskej ulici

Dotačné finančné prostriedky poskytnuté obci
a vypracované projekty
Zdroj ﬁnancovania

1. Program obnovy dediny

rok podania
projektu
2007

účel

zeleň v obci

suma

rok realizácie

projekt
schválený

3186 eur
(96 000 Sk)

2007

áno

2. Trnavský samosprávny kraj

2007 – 2009

kultúrno-športové akcie

6700 eur
(201 844 Sk)

2007 – 2009

áno

3. Ministerstvo výstavby SR

2008 – 2009

bytové domy – 24 bytov

300 404 eur
(9 049 970 Sk)

2008 – 2010

áno

4. Európsky fond regionálneho
rozvoja a štátny rozpočet

2009

základná škola

607 920 eur
(18 314 197 Sk)

2010

áno

5. Európsky fond regionálneho
rozvoja a štátny rozpočet

2009

regenerácia
centra obce

579 622 eur
(17 461 692 Sk)

2010 – 2011

áno

6. Ministerstvo výstavby SR

2010

bytový dom – 28 bytov

360 430 eur
(10 858 314 Sk)

2010 – 2011

áno

7. Slovenská inovačná
a energetická agentúra

2010

rekonštrukcia
domu kultúry

223 565 eur
(6 735 119 Sk)

2010 – 2011

áno

8. Recyklačný fond SR

2010

zberný dvor

52 452 eur
(1 580 168 Sk)

2010 – 2011

čaká sa na
vyhodnotenie

9. Slovenská inovačná
a energetická agentúra

2010

rekonštrukcia
verejného osvetlenia

200 000 eur
(6 025 200 Sk)

2011

čaká sa na
vyhodnotenie

2009

dobudovanie
kanalizácie

2 700 000 eur

–

10. Kohézny fond,
európsky fond regionálneho
rozvoja a štátny rozpočet

vrátený z dôvodu
nevysporiadania
súkr. pozemkov
pod cestnými
komunikáciami

Schválené dotácie na investície v rokoch 2007 – 2010 spolu: 2 081 827 eur (62 717 120 Sk).
- OcÚ -
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 Zrekonštruovaná Záhradná ulica.

 2007 – Výstavba domových kanalizačných prípojok na Ul.
P. Jilemnického.

 2007 – Výsadba zelene pred vstupom na cintorín.

 2007 – Začiatok výstavby detského ihriska.

 2008 – 2009 – Tri bytové domy na Mierovej ulici s vystavanými parkoviskami a vysadenou zeleňou.

 2008 – 2010 Jedna z kamier monitorovacieho systému v obci.

 2010 – Zrekonštruovaná základná škola.

 2010 – Chodba v novej nadstavbe základnej školy.
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 2010 – Posledný z bytových domov na Mierovej ulici tesne
pred kolaudáciou.

 2010 – Byty sú slnečné a priestranné.

 2010 – Pohľad na nadstavbu budovy, v ktorej sa budú nachádzať dve špecializované učebne a kabinet.

 2010 – Jedna zo špecializovaných učební v nadstavbe základnej školy.

 2010 – Výsadba zelene pri bytových domoch.

 Pohľad na štúdiu rekonštrukcie domu smútku. Smutné je
však to, že ju OZ neschválilo.

 Zastavovacia štúdia IBV Záhumenská.

 Bytový dom s 28 bytmi, ktorého začiatok realizácie nás čaká
ešte v tomto roku – vizualizácia.
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Kultúrno-športové akcie v rokoch 2007 – 2010
 Pochovávanie basy
Tanečná veselica s programom, rôznymi
veselými ukážkami a dychovou hudbou Rovina, Chtelničanka, Folklórne súbory z Červeníka, Krakovian.
 Stavanie mája
Stavanie mája strojom aj ručne. Podávanie
občerstvenia občanom a počúvanie dychovej hudby Rovina počas sledovania stavania
mája.
 Deň matiek
Kultúrny program pre matky z našej obce,
počúvanie hudby, detský folklór, vystúpenie
skupín ako napr. Súrodenci Jendruchovci.
 Deň detí
Podujatie pripravené pre deti s rôznymi
detskými atrakciami a kúpanie v pene s hudobným sprievodom DJ Michala Augustína.
 Vatra zvrchovanosti
Zapálenie vatry, návšteva predsedu Trnavského samosprávneho kraja Tibora Mikuša,
detská opekačka, detské atrakcie, posedenie

pri dychovej hudbe Rovina.
 Remeselnícky jarmok
Ukážky dobových remesiel z dreva, prútia,
kože, kovu, drôtu, hliny... Prezentácia výrobkov
z medu, cukrárenské pochúťky, vínne destiláty,
ovocie, drevené hračky... Podujatie je spestrené hudbou a typickým jarmočným občerstvením. Podujatie malo u občanov veľmi veľký
ohlas. Hudobné produkcie pripravili skupiny
Jako kedy, Bučkovanka, Dechtičanka.
 Posedenie s dôchodcami
Posedenie starších občanov s občerstvením pri dychovej hudbe. Každý dôchodca nad
70 rokov dostáva darček. Bohatým programom zaujali dychovky Rovina, Veselanka,
Boršičanka, Borovienka.
 Stretnutie so sv. Mikulášom
Podujatie pripravené pre deti, ktoré sa tešia
na sladkosti. Program je doplnený o hudobné
pásmo detských interpretov.
 Vianočný koncert
Skvelý zážitok pre všetkých, ktorí majú radi

vianočné chvíle. Hudobný program pozostáva
z najlepších a najkrajších vianočných skladieb, kolied a svetovo známych hudobných
produkcií so zborom a sólovým spevom. Po
koncerte je pre občanov pripravené občerstvenie – typické vianočné zákusky a koláčiky, oblátky, punč, ovocie. Vianočné pečivo
napečú dobrovoľníčky z našej obce. Koncert
je obľúbený aj u občanov z iných obcí, ktorí
ho každoročne vyhľadávajú. Na vianočných
koncertoch vystúpili Súrodenci Jendruchovci,
Canens.
 Oslavy 800. výročia obce
Dvojdňový program pozostával z oﬁciálnej
časti a zábavnej zložky. Hudobný program,
ktorý bol veľmi bohatý na známe skupiny
a dychové hudby, si pochvaľovali všetci návštevníci. Okrem hudobnej produkcie boli pre
deti pripravené atrakcie ako napr. ukážka
dobového šermu, maľovanie na tvár, detská
šmykľavka, elektrický býk a rôzne súťaže.
Počas osláv vystúpili skupiny Gladiátor, Nezmámi, Jako kedy, Kaktusband, Mistříňanka,
Stříbrňanka, Rovina, Veselanka, Dubovanka,
Tatrachemka.

Voľ by starostu obce
a poslancov Obecného zastupiteľstva
vo Veľ kých Kostoľanoch 27. novembra 2010
 KANDIDÁTI NA STAROSTU OBCE

16. Karol Jasenovský, Ing., 51 r., konateľ, Kresťanskodemokratické hnutie

1. Ľubomír Bartovič, 58 r., živnostník, Kresťanskodemokratické
hnutie

17. Peter Jeluš, Ing., 57 r., stavebný inžinier, Nová demokracia

2. Lucia Duranová, Ing., 35 r., banková pracovníčka, nezávislá
kandidátka

19. Pavol Krátký, Mgr., 29 r., pedagóg, Nová demokracia

3. Gilbert Liška, Mgr., 38 r., starosta obce, Nová demokracia
 KANDIDÁTI NA POSLANCOV OZ
1. Ľubomír Bartovič, 58 r., živnostník, Kresťanskodemokratické
hnutie
2. Ľuboš Bartovič, 36 r., živnostník, Ľudová strana – Hnutie za
demokratické Slovensko

18. Iveta Kollárová, 43 r., nezamestnaná, Slovenská národná strana
20. Dagmar Lesayová, 37 r., školníčka v ZŠ, Slovenská národná
strana
21. Martin Lopatka, Ing., 35 r., manažér, Kresťanskodemokratické
hnutie
22. Miroslav Maco, 38 r., podnikateľ, Ľudová strana – Hnutie za
demokratické Slovensko
23. Ľuboš Mačica, 38 r., súkromný podnikateľ, Nová demokracia
24. Marek Magula, 36 r., živnostník, Nová demokracia
25. Peter Mečír, 51 r., vedúci dopravy, Ľudová strana – Hnutie za
demokratické Slovensko

3. Miroslav Bernát, MVDr., 41 r., veterinárny lekár, Kresťanskodemokratické hnutie

26. Marek Medveď, 30 r., elektrotechnik, Slovenská národná strana

4. Milan Boháčik, 51 r., občiansky pracovník, Ľudová strana
– Hnutie za demokratické Slovensko

27. Andrej Mihalička, 31 r., technik, Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko

5. Iveta Bubáková, Bc., 44 r., technička dopravy, Smer – sociálna
demokracia

28. Michal Nesteš, Bc., 46 r., technik, Kresťanskodemokratické
hnutie

6. Anežka Čimová, 55 r., dôchodkyňa, Slovenská národná strana

29. Miroslav Pavliš, 48 r., majster odbor. výcviku, Ľudová strana
– Hnutie za demokratické Slovensko

7. Ján Deket, 40 r., technik, Kresťanskodemokratické hnutie
8. Miroslav Dovičic, 58 r., živnostník, Slovenská národná strana
9. Lucia Duranová, Ing., 35 r., banková pracovníčka, nezávislá
kandidátka
10. Stanislav Fodora, 51 r., technik, Kresťanskodemokratické hnutie
11. Pavel Hambálek, 51 r., strojník energetických zariadení, Nová
demokracia
12. Mária Hanzelová, 61 r., dôchodkyňa, Slovenská národná strana

30. Roman Polčík, 38 r., riaditeľ predaja, Ľudová strana – Hnutie za
demokratické Slovensko
31. Erik Porubský, Mgr., 24 r., absolvent verejnej politiky a verejnej
správy, nezávislý kandidát
32. Miroslav Rupčík, 59 r., zamestnanec PD, Nová demokracia
33. Dominik Stacho, 36 r., predajca, Ľudová strana – Hnutie za
demokratické Slovensko

13. Pavol Hecht, 50 r., živnostník, Nová demokracia

34. Gabriela Španková, 39 r., administratívna pracovníčka, Nová
demokracia

14. Roman Hovorka, 44 r., súkromný podnikateľ, Nová demokracia

35. Jana Štepková, 31 r., t.č. na MD, Slovenská národná strana

15. Jozef Hricišák, 60 r., technik, Kresťanskodemokratické hnutie

- OcÚ -
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Aktivita chovateľov neutícha

 Členovia zväzu drobnochovateľov so starostom obce (druhý
zľava).
ZO SZCH Veľké Kostoľany I. usporiadala opätovne Oblastnú výstavu zvierat
v priestoroch starého kultúrneho domu
v dňoch 2. – 3. 10.2010. Najpočetnejšia bola kolekcia 250-tich holubov. Vynikli v nej
hlavne slovenské hrvoliaky.
Krásou nezaostali kolekcie norvičských hrvoliakov a moravských pštrosov. Aj menšie
kolekcie rysov, kingov či hrvoliakov slieszskych, anglických a brnenských ako aj českých stavákov zaujali návštevníkov výstavy.
Na výstave nechýbala ani vodná a hrabavá
hydina.
Čo do množstva bola slabšia kolekcia králikov, i keď plemená nemecký strakáč, belgický
obor, francúzsky baran, kalifornský, novozélandský a veľký strieborný boli obrazom toho,
čo sa v okolí chová. Ozdobou boli i zakrsnuté
plemená, ktoré lákajú najmä mládež.

 Drobné vtáctvo prešlo dôkladnou kontrolou a nakoniec prvé
tri miesta získali len tie najkrajšie kusy.

Výstavu spestrilo aj niekoľko voliér exotického vtáctva a spevavých kanárikov, ktoré
pripravil Rudolf Kollár.
Okrem našich dlhoročných členov Alojza
Cepka, Vincenta Filína, Jozefa Magulu, Pavla
Koštrnu, Ľudmily Sigetovej, Michala Chudého a Jána Danišku, dostali na svoje zvieratá
ocenenie aj členovia z okolia organizovaní
v našej ZO, a to Anton Poturnaj, Štefan Šekár,
Gustáv Koštrna, Peter Koštrna, Michal Mačica,
Jozef Kopáč, Marek Kabát a Štefan Adamec.
Samozrejme, poďakovanie patrí všetkým vystavovateľom z iných ZO SZCH, nakoľko bez
ich účasti by sme nedosiahli pestrosť výstavy.
Obzvlášť nás teší, že sa medzi nami nestratili
zvieratá mladých chovateľov Sone Koštrnovej,
Mareka Jakubca a Timoteja Valacha. Radosť
pozerať na tie deti. Počas celej výstavy pomáhali, kde sa dalo, kŕmili zvieratá, holubov

a načúvali debatám skúsených chovateľov.
Takže aktivita našich členov sa nekončí. Dôkazom toho bola III. Celoslovenská
výstava holubov v Košiciach v dňoch 22.
– 23.10.2010. Výborné výsledky na nej dosiahli Vincent Filín, Jozef Magula, Pavol Koštrna a René Mĺkvy so slovenskými hrvoliakmi.
Ľudmila Sigetová získala titul Šampión SR
za norvičského hrvoliaka čierneho a Timotej
Valach pohár podpredsedu RR SZCH pre
najlepšieho mladého chovateľa.
Ďalšou aktivitou ZO bude Celoslovenská
výstava slovenských hrvoliakov v dňoch 14.
– 16.1.2011 vo Veľkých Kostoľanoch.
Zároveň chceme poďakovať starostovi obce Mgr. Gilbertovi Liškovi za účasť a podporu
chovateľských aktivít ZO SZCH.
JOZEF SIGET
Foto: Viliam Jakubec

Uctili sme si našich starších
V krásne októbrové nedeľné popoludnie si mohli kamaráti posedieť pri
poháriku skvelého vína, pohostení a,
samozrejme, pri výbornej hudbe a hovorenom slove, o ktoré sa tentoraz postarala dychová hudba Boršičanka.
Pracovníčky obecného úradu sa
opätovne na celú akciu profesionálne
pripravili a zabezpečili všetko, na čo si
kto spomenul. Pre každého dôchodcu
nad 70 rokov bol pripravený praktický
darček – osuška, kuchynské utierky
a reﬂexný pás na ruku. S radosťou
a hrdosťou si ich odniesli domov a tešia sa im.
Všetci si v tomto období spomíname
viac na svojich milovaných rodičov
a starých rodičov, ktorých máme vo
svojej blízkosti, alebo žijú samostatne,
pokiaľ im to ich zdravotný stav dovoľuje. Ak nežijú s nami v spoločnej
domácnosti, určite sme ich boli navštíviť s kytičkou alebo malým darčekom a poďakovali im za starostlivosť
a opateru, ktorú nám dali, keď sme
boli deťmi. Tým, čo s nami nažívajú
pod jednou strechou, oplácame ich
obetavosť a lásku každý deň svojou
starostlivosťou a pomocou.
- jh -

 Dobrá hudba, chutné pagáčiky a kvalitné vínko – nuž čo si viac priať?
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Gazdinky, príďte sa
prezentovať
Obecný úrad oznamuje všetkým šikovným gazdinkám so štedrým srdcom, že ako
v minulom roku, aj v tomto budeme veľmi
radi, ak prinesú vianočné pečivo vlastnej výroby. Stane sa tradičnou súčasťou
ochutnávky vianočných dobrôt po skončení
vianočného koncertu. Ako chutili koláčiky
vlani, dokumentuje fotograﬁa vpravo.
Svoje sladké výrobky môžete priniesť
do 17. decembra 2010 do 15.00 hod. na
obecný úrad. Milé gazdinky, všetkým vám
za ochotu vopred ďakujeme.
- OcÚ  Komu by nechutil po koncerte voňavý vianočný koláčik?

OZNAM

Káblovka digitálne
Firma Katelstav, s. r. o., dňa 1. novembra 2010 spustila skúšobné digitálne vysielanie staníc STV1, STV2, STV3,
Markíza, Doma, TA3, JOJ, JOJplus, Deko, Minimax, Animax, Očko, ČT1, ČT2 na
kanáloch C7, C9, C22, C23.
-r-

 Rok 2007 – Výstavba spevnených plôch na Ul. J. Hollého.

POZVÁNKA

Dino v kultúrnom dome
Obecný úrad pozýva občanov na divadelné predstavenie Dino s tematikou
Drapačky. Predstavenie sa uskutoční
4. decembra 2010 o 18.00 hod. v Dome
kultúry vo Veľkých Kostoľanoch.
Vstup je voľný.
- ocú -

POĎAKOVANIE

Ďakujem trénerovi
za skvelé výsledky
Rád by som sa poďakoval trénerovi Ing. Jánovi Ondruškovi za prácu, trpezlivosť a výsledky, ktoré dosiahol s našimi deťmi počas
svojho pôsobenia v našej obci. Dokázal malých tenistov skvele pripraviť na súťaže, kde
patrili medzi jednotky a určite sa nemusíme
za ne hanbiť. Skôr naopak, je to obdivuhodné,
že za taký krátky čas vedel rozpoznať, kde
sa vlastne skrýva ich talent, ale aj kde majú
slabé stránky. Verím, že výsledky sú zrkadlom
„driny“, ktorú často aj v zlých podmienkach
alebo v sparnom lete absolvoval na kurtoch
pri tréningoch malých tenistov. V mene obce
ale aj rodičov mu za všetko srdečne ďakujem
a prajem hlavne pevné zdravie, vitalitu a optimizmus.
Starosta obce

 Rok 2007 – Výstavba parkoviska na Ul. P. Jilemnického.

 Tréner Ondruška sa venuje
deťom, čo mu sily stačia. Fotografia je z detského miniturnaja v J. Bohuniciach.
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Len ten dobre pinká, kto ho pinká od malinka!
Končiaci sa rok 2010 potvrdil, že vo
Veľkých Kostoľanoch je medzi deťmi a rodičmi stále väčší záujem o tenis – výkonnostný i rekreačný. Za dva roky jeho
rozvoja sme dosiahli výsledky, aké nie sú
samozrejmé ani vo väčších mestách, resp.
v kluboch s dlhšou tradíciou.

podmienky, lebo tenis prišiel pre ne do obce
neskoro; prax potvrdzuje, že bez predchádzajúcej účasti v súťažiach detí do 9 rokov, resp.
mladšieho žiactva, je šanca na dosiahnutie
vyššej výkonnosti v žiackych a dorasteneckých kategóriách obmedzená. Napriek tomu
prihlásime v budúcej sezóne do regionálnej
súťaže aj družstvo starších žiačok, v ktorom
doplní potrebný počet
hráčok na 4 ešte Lucia
Mečírová.
Hovorí sa, že „tenis len
ten dobre pinká, kto ho
pinká od malinka“! Som
rád, že aj u nás sa táto stará pravda potvrdila
práve v závere minulého
týždňa, kedy sa naše najmladšie deti zapojili do
oﬁciálneho majstrovstva
zsl. regiónu detí do 7 rokov v Trnave – a to nielen tak... Naše družstvo
dievčat – Petra Radošovská, Kristínka Danišková
a z Bohuníc hosťujúca
Natália Nádaská sa stali
majsterkami regiónu; rovnako sa náš David Daniška, hosťujúci v družstve
Bohuníc, rozhodujúcou
mierou zaslúžil o rovnaký
úspech v kategórii chlapcov! Pre zvýraznenie
tohto úspechu uvediem,
že v súťaži štartovalo
spolu 26 družstiev chlap Majstri regiónu Kristínka, Petra a Natálka s trénerom
cov a dievčat aj z oveľa
Ondruškom.
starších klubov a väčších
miest , ako napr. z Levíc,
Je pravdepodobné, že najmä pre dievčatá Topoľčian, Trnavy, Piešťan, Senice...
Mne tento úspech pripomína moje úspešsa tenis čoskoro stane najrozšírenejšou a najúspešnejšou pohybovou a športovou aktivitou né trénerské účinkovanie
v obci a už dnes prispieva aj k úspešnej re- v rodných Bohuniciach, kde
moje tri sedemročné „karprezentácii klubu, školy a obce.
V prvom ročníku sa do základného teniso- pinky“ dosiahli v roku 2007
vého výcviku zapojilo vyše 40 detí vo veku od rovnaký úspech; o dva roky
neskôr sa stali majsterkami
5 do 15 rokov; niektoré deti sa už s tenisom
SR dievčat do 9 rokov, kde
stretli, ale väčšina začala so systematickou
triumfovali aj na družstvami
prípravou až teraz. Je nepochopiteľným paz Košíc, Žiliny a Bratislavy;
radoxom, že v obci existuje tenisový klub už
v tenisovej histórii sa to pocelé roky, ale ak sme chceli oživiť tenis detí,
važuje takmer za tenisový
museli sme si založiť nový klub s názvom
Tennis Club Veľké Kostoľany, ktorý je zaregis- zázrak! Nenahneval by som
trovaný v STZ a jeho členovia sa už zapojili
sa, keby sme ich úspech
do oﬁciálnych tenisových súťaží jednotlivcov o dva roky napodobnili...
i družstiev.
Treba spomenúť, že teV uplynulej sezóne hrali naše 3 deti formou nis sa nehrá len v rámci
hosťovania za družstvá iných klubov, ale po
oﬁciálnych súťaží, ale jeho
registrácii klubu na turnajoch jednotlivcov ste rovnocennou zložkou sa aj
už mohli zaregistrovať aj hráčov s názvom u nás stáva rekreačný tenášho klubu. Ako prvé tak hrali dievčatá Sára
nis, ktorým sa bude zabávať
Macová a Kristínka Kollárová; kým Zuzka
stále viac mladých, ale aj
Radošovská a Martin Mečír hrali za Červeník
starších hráčov, lebo tenis
– kde patrili k najlepším – a Samo Radošov- je šport na celý život – ako
ský hral za Trnavu.
máloktorý iný!
Samostatnou kapitolou boli najmladší
Verím, že z príležitostchlapci, Peťo Gnébus a Rono Vnuk, ktorí
ných tenistov sa postupom
hrali v kategórii detí do 9 rokov a ako družčasu aj u nás vytvoria väčstvo postúpili do regionálneho majstrovstva;
šie skupiny rekreačných
v nasledujúcom roku budú – spolu s Marhráčov a hráčok, pre ktotinom, Samom a Máriom Mihaličkom tvoriť
rých pripravíme pravidelné
základ nášho družstva ml. žiakov v regionálceloročné klubové súťaže,
nej súťaži.
ako je to aj v iných kluboch.
 Majstrom je
Naše deti – najmä dievčatá, majú ťažšie Mojím posledným teniso-

vým projektom je vytvorenie celoročnej súťaže zmiešaných družstiev pre malé vidiecke
tenisové kluby a seriál takých turnajov pre
všetky vekové kategórie, na ktorých sa budú
tenisom pravidelne zabávať hráči a hráčky,
ktoré nemali možnosť hrávať na oﬁciálnych
turnajoch v rámci STZ.
Naším cieľom je vytvoriť v našom klube
a obci také podmienky, aby boli naše dvorce
plné každý deň! Je samozrejmé, že splnenie tohto cieľa si vyžiada zapojiť do klubovej činnosti viac dobrovoľníkov, sponzorov
i obecných inštitúcií! Ukazuje sa, že pre celotýždňovú prevádzku bude potrebné vytvoriť
podmienky aj pre zapojenie ďalšieho človeka
pre úpravu dvorcov.
Tenisový klub riadi päťčlenný výbor s predsedom Petrom Mečírom, hlavnému trénerovi
Ing. Jánovi Ondruškovi z Trnavy pomáha ako
asistent jeho vnuk Edo Varhol z Malženíc
a v závere sezóny sa do tréningov zapojil aj
domáci Martin Porubský. Ich reálne časové
možnosti trénovania sú však pre študijné
povinnosti obmedzené do takej miery, že som
s deťmi takmer stále sám.
V súčasnosti je do základnej tenisovej prípravy a tréningu zapojených 24 detí; týmto
vyslovujeme vďaku riaditeľstvu školy za to,
že nám v zimnom období umožnilo trénovať
trikrát v týždni v školskej telocvični a vďaka ﬁnančnému príspevku obecného úradu
môžu staršie deti trénovať aj na antuke
v nafukovacích halách v Trnave. Najväčším a limitujúcim faktorom pre ďalší rozvoj
tenisu v obci sa stáva nevhodný parketový
povrch v školskej telocvični, ktorý je nebezpečne šmykľavý, a tým takmer nepoužiteľný
nielen pre tenisovú hru, ale aj pre telesnú
výchovu a ostatné športy, ktoré ju využívajú
v zimnej príprave. Jej náhrada vhodným
univerzálnym podkladom je však nad rámec
možností klubu!
Oka. senior

aj David, ale v družstve Bohuníc.
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S udicami úspešne reprezentujú obec
Prvý októbrový víkend sa v Martine uskutočnili medzinárodné Majstrovstvá Slovenska v love rýb udicou – prívlač. Pretekalo sa
v dvoch kategóriách, do 14 a do 18 rokov.
Z Detského rybárskeho krúžku (DRK) pri
Základnej škole Veľké Kostoľany štartovalo
celkovo šesť pretekárov. Každý pretekár
absolvoval denne dve jeden a polhodinové
kolá a dve robil rozhodcu. Lovil sa hlavne
jalec, pstruh, šťuka a podustva.
Najúspešnejším pretekárom sa stal Peter
Augustín z Veľkých Kostolian, ktorý počas
oboch dní obsadil v kategórii do 14 rokov
prvé miesto, a tak okrem majstra Slovenska
sa stal aj medzinárodným majstrom Slovenska. Na druhom mieste skončil Filip Mihalda
z Kysuckého Nového Mesta a tretí bol Matúš
Nešťák z Malženíc (tiež člen DRK Veľké
Kostoľany). Na ďalších miestach skončili
Kostoľanci Lucia Augustínová, Ondrej Strečanský a Pavol Šimek.
V kategórii do 18 rokov sa na prvých dvoch
miestach umiestnili Seničania Martin Kopálek
a Andrej Fuksa. Najmladší pretekár v tejto
kategórii Lukáš Lesay z Veľkých Kostolian
obsadil tretie miesto.

 Rybári sa prišli pochváliť so svojimi úspechmi.

 Starosta obce ocenil snahu členov rybárskeho krúžku.
Na záver by som sa rád poďakoval ﬁrme
Sports a Rasťovi Vančovi z ﬁrmy AZ auto za
sponzorskú pomoc pri zabezpečení účasti na
pretekoch, ako aj starostovi obce Mgr. Gilbertovi Liškovi, ktorý veľmi rýchlo zareagoval na
úspech detí a pozval ich spolu s vedúcim DRK
Jaroslavom Helerom na spoločné posedenie
na obecnom úrade, kde im poďakoval za úspechy a propagáciu obce Veľké Kostoľany.
Peter Augustin sa zúčastnil takisto v sobotu 9. októbra na pretekoch v Bašovciach,

INZERCIA
 Predám detskú autosedačku zn. CAM,
nosnosť od 9 do 18 kg. Cena 15 €. Tel.:
0911 580 812.
 Predám 3-izbový byt s garážou vo
Veľkých Kostoľanoch, čiastočne prerobený
(plastové okná, vlastné kúrenie) 50 000 eur
+ dohoda. Kontakt: 0915 755 159.

 Spokojné deti po pretekoch v Nitre.

kde mu najskôr ako dieťaťu nechceli povoliť
štartovať, ale nakoniec sa podarilo a skončil tesne druhý, čo považujeme za skvelý
výkon.
Veľkú odozvu mala aj trojdňová účasť detí

na rybárskej výstave v Nitre, kde zabezpečovali program pre návštevníkov a predvádzali
svoju šikovnosť pri výrobe umelých nástrah.
JAROSLAV HELER
Foto: autor

Dotácie poskytnuté obcou organizáciám
v rokoch 2007 – 2010
Detský rybársky krúžok
Dobrovoľný hasičský zbor
Dychová hudba Rovina
Futbalový klub
Noemi, n. o.
Poľovnícke združenie Rovina
Slovenský zväz drobnochovateľov I.
Slovenský zväz drobnochovateľov II.
Tennis club
Motocross club

Eur
745
14 775
2 015
121 227
39 098
7 012
8500
532
4 609
3 983

Sk
22 435
445 112
60 713
3 652 085
1 177 853
211 259
256 077
16 038
138 851
120 000
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