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PRÍHOVOR

Riešenie úloh
nás posúva vpred

 Mikuláš rozdal všetkým deťom balíčky so sladkými dobrotami.
Svätý Mikuláš nás tento rok opäť prišiel
potešiť svojou návštevou. Deťúrence ho
netrpezlivo očakávali vo veľkej sále kultúrneho domu. Vládol tu šum a ruch až
do vystúpenia detí z ľudovej školy umenia. Modernými pesničkami, niektorými
aj upravenými do vianočnej slávnostnej
podoby, nám spestrili čakanie na jeho
príchod Veronika Hechtová a Radka Mesíčková.
Svätý Mikuláš deťom vysvetlil, odkiaľ prišiel
a čo všetko po ceste k nám videl a postretal,

malé deťúrence zaujal opisom milých zajačikov a iných zvieratiek. Po jeho rozprávaní
opäť zanôtili deti, a potom už sv. Mikuláš vyzval najskôr škôlkarov, aby si prišli po balíčky,
ktoré už boli pre nich nachystané. Postupne
sa pódium zaplnilo aj menšími či väčšími
deťmi, ktoré sa z balíčkov veľmi tešili. Všetky odchádzali so šťastným výrazom v tvári
a spokojne si odnášali v náručí ten svoj balíček so sladkosťami za odmenu, že boli celý
rok poslušné.
-r-

Vážení občania,
dovoľte mi prihovoriť sa Vám v tieto
predsviatočné dni,
ktoré už všetci vnímame akosi inak
ako v priebehu roka. Máme za sebou
opäť jedno obdobie,
ktoré v nás zanechalo určité pocity,
spomienky a možno
z veľa vecí sme sa aj poučili. Nebudem už
hodnotiť posledné roky činnosti, pretože
tie ste hodnotili Vy počas komunálnych
volieb v obci. Každý z Vás sa rozhodoval
podľa svojho vedomia a svedomia, a preto
každý hlas vhodený do urny je potrebné
rešpektovať. Verím, že všetci, ktorí dnes
tvoria vedenie obce, vynaložia maximálne
úsilie na to, aby Vám dokázali, že Vašu
dôveru nesklamú. Iste to nebude ľahké
a taktiež ako po minulé roky, prídu možno nepredvídané problémy, s ktorými sa
budeme musieť popasovať. Ale aj o tom
je život a práca v zastupiteľstve. Riešenie ťažkých úloh a problémov v živote nás
posúva vpred a pripravuje na zvládnutie
ďalších neľahkých situácií.
Na konci roka treba poďakovať za všetko, čo sme prežili, za zdravie, ktoré nám
slúžilo, ale aj svojim známym a spolupracovníkom za dôveru a spoluprácu. Preto si
dovolím srdečne poďakovať všetkým, ktorí
sa v našej obci zaslúžili o jej zveľadenie,
za činnosť v obci a za spoluprácu. Poďakovanie patrí školám v pôsobnosti obce,
farskému úradu, ﬁrmám, jednotlivým organizáciám, športovým klubom za reprezentáciu a hlavne Vám občanom.
Milí občania, prajem Vám počas vianočných dní veľa lásky, pohody, príjemnú
atmosféru vo Vašich domovoch, ale hlavne,
aby ste sviatky strávené so svojimi najbližšími prežili v zdraví.
Mgr. GILBERT LIŠKA, starosta obce

Krásne a šťastné Vianoce,
veľa zdravia, lásky
a úspechov v roku 2011
všetkým čitateľom
Kostolianskych pohľadov
želajú
poslanci obecného zastupiteľstva,
pracovníci obecného úradu
a redakcia.
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KRONIKA OBCE
Jubilanti
60 rokov
Dušan Janíček
65 rokov
Viliam Rusnák
70 rokov
Cecília Orihelová
75 rokov
Karol Blažo
80 rokov
Cecília Juríčková
Apolónia Súdorová
91 rokov
Jolana Beluská

Úspech je odmena za tvrdú prácu
Príjemné a podnetné prostredie, v ktorom sa deti učia, je veľmi dôležité pre celkový rozvoj ich osobnosti. Vďaka vytrvalému a obetavému snaženiu vedenia obce
sa aj naša škola obliekla do nového šatu.
Nie je vôbec jednoduché získať toľko ﬁnančných prostriedkov, koľko bolo potrebných
na rekonštrukciu budovy a prístavbu nových
učební. Vedeniu obce na čele s pánom starostom patrí naše poďakovanie. V budúcnosti
máme v pláne renovovať vnútorné priestory
a okolie školy, hlavne športoviská.

pevná vôľa rozhodujú o tom, čo sa s nami
v živote udeje. Známy vedec povedal: „Nemám žiadny talent, som iba vášnivo zvedavý.“
Ľudstvo vďačí za svoj pozemský úspech
hlavne vzdelaniu a výchove. Nezabúdajme aj
deťom od útleho detstva vštepovať, že každý
človek je zodpovedný sám za seba a svoje
činy a neprosí, ale tvorivo, usilovne pracuje
na svojej budúcnosti. Vnútorná sebavýchova
človeka, úcta jedného človeka k druhému,
sebadisciplína, pravdovravnosť, čestnosť, vytrvalosť a vnútorná sila ísť za dobrými cieľmi

Narodili sa
Alex Kostolanský
Lukáš Janec

Manželstvo uzavreli
Mgr. art. Dagmar Hrnčárová
a Mgr. art. Henrich Kimerling
Blahoželáme!

Rozlúčili sme sa
Jozef Kukuč – 91 rokov
Marcela Bokorová – 77 rokov
Matilda Hercegová – 87 rokov
Úprimnú sústrasť!
- mat -

POĎAKOVANIE
Ďakujeme všetkým príbuzným, známym
a priateľom, ktorí sa prišli dňa 3. decembra
2010 rozlúčiť s našou drahou mamou

 V nadstavbe školy sa budú nachádzať dve špecializované učebne a kabinet.

MATILDOU HERCEGOVOU,
ktorá nás opustila vo veku 87 rokov.
Za prejavy sústrasti, kvetinové dary a pánovi farárovi Gajdošovi za dôstojnú rozlúčku
ďakujeme.
Smútiaca rodina

POZVÁNKA NA PLES

Potešia príspevky
do tomboly
Združenie rodičov pri Základnej škole vo
Veľkých Kostoľanoch a vedenie školy vás
srdečne pozývajú na tradičný ples, ktorý
sa uskutoční 5. februára 2011 v Kultúrnom dome v Pečeňadoch. Okrem príjemného prostredia a dobrej hudby, ktorú bude
produkovať skupina DISK, čaká na plesajúcich chutná večera. Cena vstupenky je
15 €. Predaj vstupeniek sa začne na OcÚ
vo Veľkých Kostoľanoch 10. januára 2011.
Zároveň vás prosíme o darovanie príspevku
do tomboly podľa vašich možností. Na hodnote ceny nezáleží. Svoje príspevky môžete
priniesť do kancelárie ZŠ. Je vám už známe,
že získané ﬁnančné prostriedky z plesu využije základná škole na doplnenie učebných
pomôcok a techniky. Príďte sa zabaviť a zároveň podporiť svoje deti.
Organizátori

V rámci projektu dve nové učebne zariadime nábytkom a interaktívnou a počítačovou technikou. Naši žiaci tak budú mať
k dispozícii štyri odborné počítačové učebne
a interaktívnu učebňu. S prudkým rozvojom
informačných a komunikačných technológií
súvisí aj nevyhnutnosť ich využitia v rámci
vzdelávacieho procesu. No využívanie techniky ešte neznamená, že vyučovanie bude
kvalitnejšie, že si žiaci osvoja nové vedomosti,
nové kompetencie alebo zručnosti. Úspech
neprichádza nikdy sám od seba. Úspech je
odmena za tvrdú prácu, odriekanie, prekonanie pohodlnosti. Škola, učitelia dávajú šancu
všetkým, dávajú šancu mozgu človeka, jeho
rukám, aby mohli prijať od učiteľa vedomosti,
za ktoré zaplatia svojou pracovitosťou. Žiak
sa sám rozhoduje, či chce ísť vpred, alebo
prešľapovať na mieste, či ísť nazad. Človek je
sám zodpovedný za svoje úspechy či neúspechy. Ich jadrom je naša schopnosť prekonávať
prekážky, ťažkosti a predovšetkým vlastnú
pohodlnosť a lenivosť. Náš mozog a naša

– toto sú veci, na ktorých by mala pracovať
rodina i škola.
December je pre väčšinu ľudí zvláštnym
mesiacom. Je to obdobie, kedy si zvlášť
uvedomujeme, že život žijeme veľmi rýchlo,
často bez toho, aby sme si ho vychutnali.
Nájdime si aspoň v tomto období čas na deti,
blízkych, priateľov. Aby neboli Vianoce ani tak
o darčekoch, ako skôr skutočne o rodinnej
súdržnosti, láske, hodnotách života, radosti
a rodinnej spolupatričnosti.
Touto cestou chcem všetkým, ktorí nám
počas uplynulého roka akýmkoľvek spôsobom pomáhali, srdečne poďakovať. Všetkým
želám pokojné a zmysluplné prežitie sviatočných dní. Aby boli Vianoce o ľuďoch, citoch,
človečenstve, nie o peniazoch a biznise. Deťom chcem zaželať tvorivých a múdrych učiteľov a učiteľom a rodičom zvedavých žiakov,
ktorí chápu význam vzdelania, múdrosti, ale aj
dobra, ľudskosti a sú pripravení ho šíriť okolo
seba.
Mgr. ANNA SOKOLOVSKÁ
riaditeľka školy

Žiaci pozývajú na vianočné trhy
Žiaci ZŠ Veľké Kostoľany pozývajú na vianočné trhy, ktoré sa uskutočnia 17. decembra
2010 v budove základnej školy. Otvorenie
spojené s krátkym programom bude o 16.00
hod. Príďte sa pozrieť, čo všetko vedia vytvoriť vaše deti. Okrem rôznych ozdobných

výrobkov a výstavy výtvarných prác žiakov sa
môžete tešiť aj na ochutnávku špecialít, ktoré
pripravia dievčatá z krúžku varenia. Zakúpením žiackych výrobkov odmeníte aktivitu samotných žiakov, ich usilovnosť a nápaditosť.
Tešíme sa na vašu návštevu.
Žiaci ZŠ
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Výsledky komunálnych volieb
Veľ ké Kostoľany 2010
Počet voličov, ktorým boli
odovzdané obálky
1120
Počet platných hlasovacích lístkov 1108
Účasť voličov
52,16 %
Kandidáti na starostu obce
počet hlasov
1. Ľubomír Bartovič, KDH
101
2. Lucia Duranová, Ing., NEKA
433
3. Gilbert Liška, Mgr., ND
573
Zvolení kandidáti na poslancov OZ
1. Lucia Duranová, Ing., NEKA
2. Peter Jeluš, Ing., ND
3. Pavel Hambálek, ND
4. Pavol Krátký, Mgr., ND
5. Gabriela Španková, ND
6. Erik Porubský, Mgr., NEKA
7. Jozef Hricišák, KDH
8. Marek Magula, ND
9. Miroslav Bernát, MVDr. KDH

466
445
405
376
367
347
323
322
314

Nezvolení kandidáti na poslancov OZ
1. Ján Deket, KDH
310
2. Ľubomír Bartovič, KDH
284

3. Miroslav Maco, ĽS – HZDS
4. Karol Jasenovský, KDH
5. Miroslav Rupčík, ND
6. Pavol Hecht, ND
7. Ľuboš Mačica, ND
8. Roman Hovorka, ND
9. Roman Polčík, ĽS – HZDS
10. Ľuboš Bartovič, ĽS – HZDS
11. Milan Boháčik, ĽS – HZDS
12. Miroslav Pavliš, ĽS – HZDS
13. Michal Nesteš, Bc., KDH
14. Miroslav Dovičic, SNS
15. Martin Lopatka, Ing., KDH
16. Iveta Bubáková, Bc., SMER – SD
17. Dominik Stacho, ĽS – HZDS
18. Dagmar Lesayová, SNS
19. Stanislav Fodora, KDH
20. Andrej Mihalička, ĽS – HZDS
21. Iveta Kollárová, SNS
22. Peter Mečír, ĽS – HZDS
23. Jana Štepková, SNS
24. Mária Hanzelová, SNS
25. Anežka Čimová, SNS
26. Marek Medveď, SNS

PREDSTAVUJEME

Vedenie obce
283
279
270
266
247
239
209
186
172
166
150
143
143
141
131
124
121
86
80
78
76
72
62
59

Poďakovanie voličom
Tohtoročné komunálne voľby neboli ľahké a boli iné ako tie predchádzajúce. Trend
kampane sa zmenil a je veľmi podobný kampaniam z parlamentných volieb. Či je to
dobrý smer, posúďte sami. Naša kampaň však nebola agresívna a nebola zameraná
proti určitým osobám, ale sústredili sme sa hlavne na to, čo chceme v obci realizovať.
A myslíme si, že pomoc občanom je dôležitejšia ako nezmyselné urážky. Preto by sme
Vám chceli veľmi pekne poďakovať za Vašu dôveru a potvrdiť svoj sľub, že sa budeme
snažiť riešiť všetky záležitosti v prospech obce a Vás občanov.
Za Novú demokraciu ďakujú

starosta obce Mgr. Gilbert Liška
a poslanci Pavel Hambálek, Ing. Peter Jeluš,
Mgr. Pavol Krátky, Marek Magula a Gabriela Španková

PRIPRAVME SI NA SILVESTRA

Slané syrové rožteky
Potrebujeme: 500 g hladkej múky, 250 g
rastlinného tuku, 1 vajce, 180 g topeného
syra, 1 lyžička soli, 42 g droždia, 100 ml
mlieka, ½ lyžičky práškového cukru, 2 vajcia (na potretie), 100 g strúhaného syra
Postup: Pripravíme si kvások. Do 100 ml
vlažného mlieka rozdrobíme droždie, pridáme
práškový cukor a dobre premiešame. Necháme vykysnúť na teplom mieste.
Na doske zamiesime cesto z hladkej múky,
tuku, vajec, topeného syra a kvásku. Dôkladne
spracujeme a sformujeme z cesta valec, ktorý
rozdelíme na 8 bochníčkov. Každý rozvaľkáme
na kruh, ktorý rozdelíme na 8 trojuholníčkov.

V stredu 8. decembra 2010 sa konalo
ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva, na ktorom zložili sľub starosta
obce a poslanci OZ.
 Starosta obce: Mgr. Gilbert Liška
 Členovia obecného zastupiteľstva:
MVDr. Miroslav Bernát, Ing. Lucia
Duranová, Pavel Hambálek, Jozef
Hricišák, Ing. Peter Jeluš, Mgr. Pavol
Krátký, Marek Magula, Mgr. Erik
Porubský, Gabriela Španková
OZ zriadilo nasledovné komisie:
 Komisia stavebná, bytová a životného
prostredia: Ing. Peter Jeluš, Jozef Hricišák, Mgr. Erik Porubský
 Komisia pre šport, kultúru a sociálne záležitosti: Gabriela Španková,
Mgr. Pavol Krátký, Jozef Hricišák, Marek
Magula
 Komisia na riešenie sťažností a verejného poriadku: Ing. Lucia Duranová,
MVDr. Miroslav Bernát, Pavel Hambálek
 Ekonomická a inventarizačná komisia: Ing. Gabriela Hájeková, Ing. Lucia
Duranová, Gabriela Španková
OZ určilo jednotlivým poslancom obvody obce. Občania obce sa môžu so
svojimi pripomienkami obrátiť na príslušného poslanca.
 MVDr. Miroslav Bernát: P. Jilemnického,
Trnavská cesta
 Ing. Lucia Duranová: Sadová, Hlboká,
Družstevná, J. Hollého, P. Jedličku
 Pavel Hambálek: Mierová, Špringerova,
Majerská, M. R. Štefánika
 Jozef Hricišák: Záhradná, Kanižská
 Ing. Peter Jeluš: Pod Sadmi, M. Korvína, Železničná
 Mgr. Pavol Krátký: Ľ. Štúra, Poľná
 Marek Magula: Potočná, Piešťanská,
Záhumenská
 Mgr. Erik Porubský: Zákostolská, Športová
 Gabriela Španková: C. Majerníka, Školská
- ocú -

POĎAKOVANIE
Tie zvinieme zo širšej strany do tvaru rožkov.
Uložíme na suchý plech, potrieme vajcom a posypeme strúhaným syrom. Necháme kysnúť
20 minút. Pečieme vo vyhriatej rúre, ktorú po
chvíľke pečenia zmiernime.
- red -

Berlínsky punč
Potrebujeme: 300 g kryštálového cukru,
500 ml vody, 1 l bieleho vína, 250 ml rumu,
6 lyžíc citrónovej šťavy
Postup: Cukor nasypeme do 500 ml vody
a prevaríme. Prilejeme biele víno, ale už
nevaríme. Rum zohrejeme, zapálime a dolejeme k punču. Pridáme precedenú citrónovú
šťavu, punč dochutíme a podávame horúci.

Ďakujem za dôveru
Vážení občania,
ďakujem všetkým,
ktorí mi prejavili
dôveru a dali mi
svoj hlas v komunálnych voľbách
2010. Ako poslankyňa obecného
zastupiteľstva sa
budem zasadzovať o to, aby všetky rozhodnutia
a spoločná práca boli správne a v prospech občanov obce.
S úctou
LUCIA DURANOVÁ
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Harmonogram
vývozu odpadu
v roku 2011
Vývoz komunálneho odpadu – vždy
v pondelok: 3. januára 2011, 17. januára,
31. januára, 14. februára, 28. februára,
14. marca, 28. marca,11. apríla, 25. apríla, 9. mája, 23. mája, 6. júna, 20. júna,
4. júla, 18. júla, 1. augusta, 15. augusta,
29. augusta, 12. septembra, 26. septembra, 10. októbra, 24. októbra, 7. novembra,
21. novembra, 5. decembra, 19. decembra.
Separovaný zber – vždy v utorok:
11. januára, 8. februára, 8. marca, 5. apríla, 3. mája, 31. mája, 28. júna, 26. júla,
23. augusta, 20. septembra, 18. októbra,
15. novembra, 13. decembra.
- ocú -

PÁR SLOV NA OKRAJ

Ak už nechcete pomôcť,
aspoň nám nehádžte polená pod nohy
V predvolebnej kampani v našej obci
bol do predvolebného boja zatiahnutý aj
Domov sociálnych služieb – Normi, n. o.
A keďže veľa vecí zostalo nevyjasnených,
správna rada k danej problematike podáva
takéto stanovisko.
K rekonštrukcii starej fary a prístavbe
nového traktu
Rekapitulácia: Noemi, n. o., bola založená
v apríli 2008 a myšlienkou bolo postarať sa
o starých a chorých. Rekonštrukcia starej fary
sa začala v septembri 2008 a obsahovala
prípravné práce, osekávanie starej omietky,
betonárske práce, zaistenie stavby. Na od-

Na ostatné práce boli použité ﬁnancie od
súkromných darcov – podnikateľov, ﬁriem, zo
zbierok v kostole. Všetkým týmto dobrodincom vyslovujeme svoju vďaku za podieľanie
sa ich príspevkom na tomto charitatívnom
zariadení.
Napriek tomu má DSS Noemi, n. o., ešte
stále dlžobu voči dvom ﬁrmám, ktorá činí
presne 29 290,41 €. Túto dlžobu sme ale
nikdy netajili. Nakoniec naše aktivity – zabíjačka, majáles, Deň radosti, Katarínsky ples
sú podujatiami, ktorými sa usilujeme získať
potrebné ﬁnancie na zaplatenie zvyšnej čiastky dlhu, ktorý podľa splátkového kalendára
splácame.

Poďakovanie
darcom krvi
Srdečne ďakujeme všetkým dobrovoľným darcom krvi, ktorí dňa 16. novembra
2010 darovali krv v Pečeňadoch pre Hematologicko-transfúzne oddelenie Nemocnice
na Antolskej ulici v Bratislave.
Rodina KADLÍČKOVÁ

Vianočné zvyky
u nás
 Naši predkovia prilepili na lodičky
zo škrupiniek sviečky a poslali ich po
vode. Verili, že komu poplávala loďka
ďaleko, odíde do cudziny. Majiteľ škrupinky, ktorá sa držala pri kraji nádoby,
zostane blízko domovu. Potopená orechová škrupinka veštila smrť.
 Pri Štedrej večeri sa krájali aj jabĺčka.
Kto našiel z jadier krížik, mal do roka zomrieť. Komu zostali jadrá neporušené alebo
mali tvar hviezdy, mal byť celý rok zdravý.
 Kto ráno nalačno kýchol, mal sa
dožiť vysokého veku.
 Požičané predmety sa museli pred
Štedrým dňom vrátiť.
 Keď gazdiná vyniesla cesto na koláče, poobtierala si ruky o ovocné stromy,
aby dobre rodili. Hodila z neho aj sliepkam, aby dobre niesli. Ak sa pri kysnutí
cesto dobre zdvihlo, aj gazdovstvo sa
malo „dvíhať“.
 Pod stôl položili väčší železný predmet, najčastejšie sekeru, a kto ho počas
večera pristupil nohou, mal byť po celý rok
zdravý.
- re -

NA ZASMIATIE
Dvoch zlodejov súdia, lebo na Silvestra vykradli obchod s liehovinami.
- Čo ste urobili s takým množstvom
alkoholu? - pýta sa sudca jedného.
- Predali sme ho.
- A čo ste urobili s peniazmi?
- Prepili sme ich.

 Financie na zriadenie Domu sociálnych služieb Noemi plynuli aj z pripravenej
zabíjačky.
poručenie architekta, stavebných odborníkov
a statika bola realizovaná výmena strešnej
krytiny z dôvodu zatekania do stavby. Pri jej
výmene sa však zistilo, že musia byť vymenené aj niektoré časti poškodeného krovu – hrady a laty, čím sa cena rekonštrukcie navýšila.
Prvá etapa výmeny strechy bola ukončená
pred Vianocami 2008. Na spomenuté práce
boli použité najmä ﬁnančné príspevky z Obce
Veľké Kostoľany – 500 tisíc Sk a Obce Pečeňady 300 tisíc Sk. Na ostatné práce aj príspevky od podnikateľov z našej obce, zbierok
veriacich v kostole a od súkromných darcov.
Použitie ﬁnančných príspevkov bolo zdokumentované OcÚ aj pre ﬁnančnú uzávierku.
(Pre osvieženie pamäti celkové náklady na
strechu + bleskozvody + dažďové zvody boli
1 mil. 300 tisíc Sk.)
Čo sa týka príspevku z rozpočtu Obce
Veľké Kostoľany: Za rok 2009 bol v sume
500 091,60Sk. Na túto sumu boli OcÚ predložené 2 faktúry, a to faktúra č. 255010052
na sumu 6640,00 € a faktúra č. 295010221
na sumu 9960,00 €, ktoré za stavebné práce
fakturovala Noemi ﬁrma ZEMPRES, s. r. o.,
čím bolo doložené, ako Noemi naložila so
spomínanou čiastkou z Obecného úradu Veľké Kostoľany.

Na záver, aj sme skoro zabudli pripomenúť
si ročnú existenciu tohto zariadenia, ktoré sa
rodilo tak ťažko. Málokto vie, že mesiace október, november a december 2009, keď sme
ešte neboli zaradení do siete poskytovateľov
sociálnych služieb, sme všetky náklady –
energie, platy, odvody poistenie, museli platiť
výhradne zo svojich zdrojov a zo zdrojov práve tých mnohých anonymných dobrodincov,
ktorí nás podporovali ﬁnančne, ako mohli. Ale
najmä morálne, keď nám hovorili – vydržte to
nejako do toho januára...
Odmenou nám boli spokojní klienti a meno,
ktoré si Noemi postupne získala, keď dnes
máme často telefonáty zo širokého okolia
o možnosti umiestniť niekoho zo svojich blízkych do nášho zariadenia, lebo sa dopočuli
o jeho kvalite, alebo im to bolo odporúčané
na úradoch... Zariadenie má rok a isto i veľa
svojich chýb, ktoré je potrebné postupne odstraňovať pre dobro klientov, ktorí si zaslúžia
dôstojnú starobu. Preto vítame každú pomoc
– morálnu i materiálnu. A zároveň prosíme
všetkých, ak nám nechcete pomôcť, aspoň
nám nehádžte polená pod nohy!
Ďakujeme za našich klientov.
Správna rada
DSS Noemi, n. o.
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Chceli žiť slobodne vo vlastnom štáte
Životný príbeh Margity Zimanovej a jej rodiny, 3. časť
Keď sa mamička vrátila z výkonu trestu,
šení problematiky. Stále sa zamlčovalo, že
nechcela rozprávať o zážitkoch z väzenia. takíto ľudia existovali v našej zemi a že boli aj
Rodina sa snažila žiť znovu ako voľakedy. odsúdení a popravení. Že vtedy ich pozostalí
Nemali však nič, všetko si museli zaobstanedostávali vôbec sirotské ani iné prídavky,
rať od najmenšej maličkosti.
všetko mali zamietnuté – a ani teraz nie je
Mame sa podarilo zamestnať ako sprievod- o nich postarané. Všetky zákony, ktoré vyšli
kyni v ČSAD, kde dostala aj oblečenie. Doká- od nežnej revolúcie, boli spravené tak, že
zali z jej platu zariadiť dvojizbový byt v Žiari sa museli proti nim odvolávať a žiadať o ich
nad Hronom. Babička im pomáhala, dcérka úpravu. Všetko bol boj, bojovali od malička,
Margitka sa zaaby mohli prežiť
mestnala, lebo
a bojujú doteraz
na školu sa nea stále. Bojujú
dostala ako dieťa
proti neinfortrestancov, a tak
movanosti ľudí,
od svojich 14-tich
proti zahmlievarokov zarábala aj
niu faktov, proti
ona. Babička jej
nezáujmu vlády
pomohla aj s týma stále proti disto zamestnaním,
kriminácii, ktorá
pracovala v čadiich stretá.
čových v BazaltoTáto bariéra sa
vých kameňolosčasti prelomila,
moch v Žiari nad
keď pani Margita
Hronom, kde jej
Zimanová, roumožnili študovať
dená Valentová,
externe ekonovystúpila najskôr
mickú školu. Ale
v relácií Família,
aj tak mala poliodvysielanej 8.
cajtov stále za
februára 2007
chrbtom.
a v jednom zo
V roku 1969 bol
siedmich dielov
vynesený oslobocyklu Deti 50dzujúci rozsudok,
tych rokov, ktorý
avšak popravený
natáčali študenti
otecko sa ho už
ﬁlmovej akadénedožil. Trestamie múzických
ní a stíhaní boli
umení. Iba jeden
aj ľudia, ktorí im
diel bol venovaný
pomohli hoci len
slovenským rodimaličkosťou, a to
nám stíhaným za
 Rok 1943. Vľavo Margita Valentová.
dokonca takým
totality, a v ňom
krutým spôsobom
bol práve rozpoako vysťahovaním z vlastného domu. Pani
vedaný životný príbeh Gitky Valentovej. CykValentová založila Konfederáciu politických lus bol vysielaný v roku 2009 od 10. do 14.
väzňov. Teraz ich nájdeme pod názvom Zväz
apríla v Českej televízii.
protikomunistického odboja v Žiari nad HroPani Margita Valentová zomrela dňa 23.
nom, ktorý pripomína tieto strašné obdobia
júna 1995 v nemocnici v Žiari nad Hronom.
a uctieva pamiatku nimi postihnutých obetí
Pani Margita Zimanová, rodená Valentová
a rodín. Bolo vydaných aj niekoľko publikácií,
sa naučila nebáť hovoriť, konať a jednať
ale ani tie nezverejňovali kompletné informá- s ľuďmi, a to všetko s ohromným zápalom.
cie a niektoré mená neboli ani spomenuté.
Stále bude informovať ľudí o utrpení, ktoré
Po nežnej revolúcií pátrali po oteckovom prežila, aj keď nie všetci s jej životnou angahrobe, ale márne. Zistili akurát, že všetky
žovanosťou súhlasia.
stopy boli zahladené. Cintorín, kde boli pocho„Celkovo bolo odsúdených 71 168 občavaní politickí väzni, bol vtedy neudržiavaný
nov, z toho 50 bolo popravených. Títo ľudia
a hroby mali len čísla. Otecko bol pochovaný nekradli, nezabíjali, ale chceli žiť slobodne vo
v jednom hrobe s tromi ďalšími, bez truhiel
vlastnom štáte.“ citát z listu pani Zimanovej
iba vo vreciach. Ani po zmenách vo vláde
z 9. mája 2006.
však nenastala zmena v zákonoch či v rie-r-

Futbalisti ďakujú a prajú veľa šťastia
Vážení spoluobčania, dovoľte, aby
sme Vám poďakovali za priazeň v roku
2010. Zároveň naše poďakovanie patrí aj
všetkým hráčom, trénerom a realizačnému
tímu za dosahované výsledky v náročných
súťažiach a vzornú reprezentáciu klubu
a obce.
Ďalšie veľké poďakovanie patrí Obci
Veľké Kostoľany a sponzorom za ﬁnančné
prostriedky.
Súčasne Vám oznamujeme, že po dlhoroč-

nej práci odstupujú predseda TJ Milan Boháčik a zároveň aj tajomník Miroslav Maco.
Na záver chceme popriať všetkým spoluobčanom veľa zdravia, šťastia, spokojnosti
v roku 2011. A športovcom pevnú vôľu, veľa
obetovania pre šport, ktorí milujú. Aby dosiahli
čo najlepšie výsledky a aby si po rokoch povedali, že to malo zmysel.
V tomto Vám držíme všetky palce.
MILAN BOHÁČIK a MIROSLAV MACO
Futbalový klub Veľké Kostoľany

Futbalové tabuľ ky
po jeseni 2010
MUŽI V. LIGA
1. H. Obdokovce
2. Križovany
3. V. Kostoľany
4. Hlohovec
5. Krakovany
6. Mor. Sv. Ján
7. Radošina
8. Holíč
9. Borský Mikuláš
10. Kúty
11. Trebatice
12. Smolenice
13. Jacovce
14. Petrova Ves
15. Šaštín
16. Prašice

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

9
9
9
8
8
7
6
6
7
6
6
4
3
3
2
2

4 2
3 3
3 3
5 2
2 5
3 5
5 4
5 4
1 7
3 6
2 7
4 7
4 8
3 9
3 10
0 13

31:13
41:23
33:17
41:17
20:15
26:23
23:16
19:17
25:34
30:29
22:24
19:26
19:28
11:23
14:29
15:55

31
30
30
29
26
24
23
23
22
21
20
16
13
12
9
6

49:17
59:24
43:21
52:27
33:23
44:38
26:33
22:33
41:44
39:35
32:33
36:41
26:45
24:47
30:46
14:54

38
33
32
29
29
26
25
20
19
18
18
17
13
12
11
8

DORAST 4. LIGA
1. Led. Rovne
15 12
2. Nováky
15 11
3. Hlohovec
15 10
4. Bánovce n. B. 15 9
5. V. Kostoľany
15 9
6. Krakovany
15 8
7. Trenč. Stankovce 15 8
8. Nitr. Rudno
15 6
9. Partizánske
15 6
10. Ilava
15 6
11. Nová Dubnica 15 5
12. Moravany
15 6
13. Leopoldov
15 4
14. Dubodiel
15 4
15. Handlová
15 3
16. Dolná Krupá
15 2

2
0
2
2
2
2
1
2
1
0
3
2
1
0
2
2

1
4
3
4
4
5
6
7
8
9
7
7
10
11
10
11

STARŠÍ ŽIACI III. LIGA, STRED
1. Galanta
2. Sereď
3. Šamorín
4. N. Mesto n. V. B
5. Skalica
6. J. Bohunice
7. Kúty
8. D. Streda B
9. V. Kostoľany
10. Slávia Trnava
11. Brezová p. B.
12. Šoporňa
13. Holíč

12 11
12 10
12 9
12 7
12 6
12 6
12 6
12 5
12 4
12 3
12 3
12 2
12 1

1 0
1 1
1 2
1 4
3 3
1 5
0 6
1 6
0 8
0 9
0 9
1 9
0 11

53:3
46:12
53:7
48:30
21:12
26:17
30:36
31:35
10:48
14:36
11:43
26:45
3:48

34
31
28
22
21
19
18
16
12
9
9
7
3

MLADŠÍ ŽIACI III. LIGA, STRED
1. Galanta
2. Skalica
3. D. Streda B
4. Kúty
5. J. Bohunice
6. Šamorín
7. Brezová p. B.
8. Sereď
9. N. Mesto n. V. B
10. V. Kostoľany
11. Holíč
12. Šoporňa
13. Slávia Trnava

12 10
12 9
12 8
12 7
12 7
12 7
12 6
12 7
12 4
12 3
12 2
12 1
12 0

1 1
0 3
1 3
2 3
2 3
0 5
3 3
0 5
1 7
1 8
1 9
2 9
0 12

79:13
37:15
48:14
29:15
34:25
51:26
32:13
31:21
37:38
15:32
10:54
12:76
8:81

31
27
25
23
23
21
21
21
13
10
7
5
0
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Advent prežívame spoločne
Advent, advent, štyri sviece,
prvá z nich sa zatrbliece.
Za ním druhá, tretia zhorí,
prinesieme stromček z hory.
A keď štvrtá zhorí stíška,
tešíme sa na Ježiška!
Vianoce sú už predo dvermi a prišiel čas
na vianočnú výzdobu a výrobu rôznych
ozdôb, darčekov. Čarovnú náladu k nám
do materskej školy priniesol najprv Mikuláš, ktorý splnil sľub a opäť nás navštívil
s plnou nošou sladkých balíčkov. Jeho
šikovní pomocníci – anjelici ale aj čertíci
– si s deťmi zaspievali a zatancovali. Pri
odchode nám splnil aj posledné želanie
a rozžiaril nám vianočný stromček.
Adventné obdobie sme otvorili už tradičnou

nápaditosti a kreativity. Deti vyrábali ozdoby,
pozdravy a rôzne kreácie za pomoci svojich
rodičov. Všetky zhotovené výrobky si mohli
rodičia kúpiť za symbolickú cenu na Vianočnej
tržnici, ktorú sme otvorili v našej jedálni. Tiež
tam panovala dobrá nálada v kruhu nášho
škôlkarskeho spoločenstva pri vôni vianočného punču.
Máte radi Vianoce? Určite odpoviete, že
áno. A na čo sa najviac tešíte? Na darčeky?
V našej materskej škole sa najviac tešíme na
to, kedy k nám pozveme mamičky a oteckov
na vianočné besiedky a oslávime tak Vianoce
všetci spoločne. Usilovne sa pripravujeme už
mesiac vopred, aby náš „vianočný darček“
vo forme básní, piesní, kolied, vinšov, bol čo

výstavkou Čaro Vianoc, na ktorej rodičia prezentujú výrobky, dekorácie, vianočné koláčiky,
medovníčky... všetko z vlastnej dielne. Poslanie výstavky – inšpirácia, vianočná nálada,
atmosféra a vôňa prichádzajúcich najkrajších
sviatkov roka, sa naplnila. O to viac, keď
máme takých šikovných rodičov, sme sa tešili
na Vianočné tvorivé dielne. Minulý rok nám
naše plány uskutočniť ich prekazili chrípkové
prázdniny, ale tento rok sa nám to podarilo.
Stretli sme sa síce v malom počte, no určite
môžem povedať za rodičov aj učiteľky, že
nám bolo fajn a tí, ktorí neprišli, môžu banovať. Materiál bol pripravený, stačilo si priniesť
so sebou trochu ochoty, trpezlivosti, kúsok

najkrajší. Po poslednej vianočnej besiedke
a štedrej večeri naša škôlka stíchne a doznievajú už len vianočné zvončeky, ktoré prezrádzajú, že konečne nastal čas lásky, radosti
a vianočnej pohody.
Ďakujem za deti a celý kolektív materskej
školy všetkým sponzorom a priaznivcom, ktorí nám po celý rok akýmkoľvek spôsobom pomáhali, a tak prispeli ku skvalitneniu a spestreniu života v našej škôlke.
Vianočná nálada na domy sadá,
šťastie a lásku do sŕdc nám vkladá.
Nech vás vždy sprevádza na každom kroku,
cez Vianoce a aj v novom roku.
JARMILA STREČANSKÁ
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VIANOČNÉ PRÍBEHY

NA VIANOČNÝ STÔL

Múdry blázon
V jednej krajine na Východe žil pred
dvetisíc rokmi mladý blázon. Ako každý
blázon sníval aj on o tom, že raz bude
múdrym. Miloval hviezdy. Nikdy ho neunavilo pozorovať ich. A tak sa stalo, že jednej noci neobjavili novú hviezdu len králi
Gašpar, Melichar a Baltazár, ale aj tento
blázon. „Tá nová hviezda je jasnejšia ako
ostatné,“ myslel si. „To bude tá Kráľovská
hviezda – narodil sa nový kráľ! Chcem mu
ponúknuť svoje služby. Však, ak je to kráľ,
bude potrebovať určite nejakého blázna.
Vydám sa na cestu a budem ho hľadať.
Hviezda ma povedie.“ Dlho premýšľal, čo
by mohol novému kráľovi priniesť ako dar.
Avšak okrem svojej bláznovskej kapucne,
zvonkohry a jednej kvetiny nemal nič, čo
by mohol darovať. A tak sa z domova vydal na cestu. Prvú noc ho hviezda priviedla
do chudobnej chalúpky. Tam našiel dieťa,
ktoré bolo chromé. Plakalo, pretože sa nemohlo hrať s ostatnými deťmi. „Ach,“ pomyslel si blázon, „dám tomu dieťaťu svoju
bláznovskú kapucňu. Potrebuje ju viac
ako kráľ.“ Dieťa si bláznovskú kapucňu
nasadilo na hlavu a šťastne sa rozosmialo. To bláznovi miesto poďakovania úplne
stačilo. Druhú noc ho hviezda zaviedla do
krásneho paláca. Tam našiel dieťa, ktoré
bolo slepé. Plakalo, pretože sa nemohlo
hrať s ostatnými deťmi. „Ach,“ pomyslel
si blázon, „dám tomu dieťaťu svoju zvonkohru. Potrebuje ju viac ako kráľ.“ Dieťa
zvonkohru radostne rozohralo a šťastne

sa rozosmialo. To bláznovi miesto poďakovania úplne stačilo. Tretiu noc ho
hviezda zaviedla do zámku. Tam našiel dieťa, ktoré bolo hluché. Plakalo, pretože sa
nemohlo hrať s ostatnými deťmi. „Ach,“
pomyslel si blázon, „dám tomu dieťaťu
svoju kvetinku. Potrebuje ju viac ako kráľ.“
Dieťa si kvetinku zobralo a šťastne sa rozosmialo. To bláznovi miesto poďakovania
úplne stačilo. Teraz mu už nič nezostalo,
čo by mohol kráľovi darovať. „Bude lepšie,
keď sa vrátim,“ pomyslel si blázon. Avšak
keď sa pozrel k oblohe, hviezda stála na
jednom mieste a žiarila veľmi jasne, jasnejšie ako kedykoľvek predtým. A v tom
uvidel cestu k nejakej stajni v strede poľa.
Pred stajňou stretol troch kráľov a zástup
pastierov, aj oni hľadali nového kráľa. Ten
ležal v jasliach – malé, bezbranné dieťa.
Mária, ktorá chcela práve na slamu prestrieť čisté plienky, sa bezradne pozerala
a hľadala pomoc. Nevedela, kam by dieťa
položila. Jozef práve kŕmil osla a všetci
ostatní mali plné ruky darov. Traja králi
doniesli zlato, kadidlo a myrhu, pastieri
vlnu, mlieko a chlieb. Len blázon tu stál
s prázdnymi rukami. Mária, plná dôvery,
položila teda dieťa do jeho náruče. Tak
našiel Kráľa, ktorému chcel v budúcnosti
slúžiť. A taktiež vedel, že svoju bláznovskú kapucňu, zvonkohru a kvetinu rozdal
deťom, aby mal miesto pre Dieťa, ktoré
mu teraz so svojím úsmevom darovalo
múdrosť, po ktorej tak túžil.

Neviditeľný darček
Dievčatko pripravovalo vianočný darček. Balilo škatuľku do veľmi drahého zlatého papiera. Použilo ho neprimerane veľa a k tomu pridalo množstvo všelijakých
ozdôb a farebnej stužky. „Čo to robíš?“
vyčítal jej príkro otec. Toľko papiera vyjde
na zmar. Vieš, koľko to stojí? Dievčatko
si škatuľu pritlačilo k srdcu a so slzami
v očiach sa stiahlo do kúta. Na Štedrý deň
pricupkalo k otcovi ako vtáčatko a podalo
mu škatuľu v zlatom papieri ako dar. „To je

pre teba, ocko,“ zašepkalo. Otec znežnel.
Bol asi pritvrdý. Veď to bol darček preňho.
Pomaly rozviazal stužku, trpezlivo rozbaľoval zlatý papier a pomaličky, pomaličky
otvoril škatuľu. Bola prázdna! Nepríjemné
prekvapenie roznietilo jeho výbušnosť: To
si premárnila všetok papier a stužky, aby
si zabalila prázdnu škatuľu?! Dievčatku slzy opäť zaplavili očká: „Ale, ocko, škatuľa
nie je prázdna. Vložila som do nej milión
božtekov!“

Zasnežené jedle
Potrebujeme: 22 dkg práškového cukru,
štipku soli, 1 lyžicu rumu, 32 dkg hladkej
múky, 8 dkg najemno zomletých mandlí,
2 vajíčka, mandľovú arómu, 5 dkg masla
Na plnku: 10 dkg arašidov, 2 lyžice
medu, 1 lyžicu kakaového prášku
Postup: Vymieste spolu všetky suroviny
na cesto a to zabalené vo fólii nechajte na
chladnom mieste aspoň pol hodinu odstáť.
Potom ho na pomúčenej doske vyvaľkajte
na hrúbku 2 – 3 mm a vykrajujte z neho malé
jedličky. Položte na plech vyložený papierom
na pečenie a v predhriatej rúre, pri teplote
180 °C, ich za 5 – 6 minút upečte do svetlohneda. Na plnku zomeľte najemno arašidy,
potom ich s medom a kakaom vymiešajte
do hladka. Orieškovým krémom zlepte vždy
2 jedličky spolu. Podľa chuti – a času – ich
môžete prizdobiť cukrovou polevou, alebo
posypať práškovým cukrom.
- red -

Drápačky vtipne
o národných dejinách
S hrou Drápačky, ktorú napísal pre divadlo Dino z Hornej Stredy Kamil Žiška,
sa herecký kolektív predstavil v sobotu
4. decembra 2010 aj v sále Kultúrneho
domu Veľké Kostoľany.
Je to veľmi veselá komédia o babkách,
ktoré si na driapačkách rozprávajú rôzne
príbehy. Scéna predstavenia je veľmi jednoduchá, kostýmy pestré a nápadité. Hra
vtipne opisuje niektoré historické udalosti
nášho národa od jeho začiatku ešte z čias
Veľkomorovskej ríše. Driapačky nájdu Almanach starého deda Kasíra, ktorý si písal
dejiny Slovenska po svojom, a to, čo čítajú,
sa postupne odohráva na javisku. Touto
hrou sa divadlo zúčastnilo na Festivale
Aničky Jurkovičovej v Novom Meste nad
Váhom, na Kremnických gagoch 2005,
na festivale Špandiv v Španej doline i na
Country Lodenici v Piešťanoch. Vedúcim
divadelného súboru je František Rehák.
Kolektív Nového divadla DINO v súčasnosti tvoria: Igor Potočný, Anežka Dominová, Lucia Mašánová, Tatiana Rybanská,
Margita Huťťová, Helena Moravanská, Dana
Jurčová, Pavol Ďuricha, Otto Markech, Jozef Kuzma, Jozef Žák, Zuzana Slámková,
a František Rehák. Predstavenie malo veľký úspech a určite sa s divadlom Dino ešte
v budúcnosti v našej obci stretneme. - red -
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Pozdrav do neba rozfúkal vietor

 Farár Igor Gajdoš v rozhovore so svätým Jurajom.
Farnosť Veľké Kostoľany organizovala
dňa 7. novembra akciu pre deti a mládež
s názvom Pozdrav do neba. Hlavnou myšlienkou podujatia bolo pripomenúť našu
kultúru ako protipól kultúry smrti, reprezentovanej Halloweenom.
Deti boli povzbudené k tomu, aby sa zúčastnili v kostýmoch svätcov, a tým sa priamo
zapojili do akcie.
Zúčastnilo sa okolo desať detí. Program
spočíval v predstavovaní životopisov svätých,
ktoré si deti pripravili. Miestny kňaz ich vedomosti ešte dopĺňal. „Bolo veľmi jednoduché
vytvoriť deťom kostým svätca, keďže sme

 Svätá Terezka.
všetkým lampiónom vzlietnuť priamo hore.
Niektoré skončili v korunách stromov, iné ani
nevzlietli. Práve z tohto dôvodu nebolo podujatie celkom ukončené.
„Bola to veľmi dobrá akcia. Najmä preto,
že deti si dali námahu naučiť sa životopisy
a zhotoviť si jednoduché kostýmy. Škoda, že
v poslednej chvíli sa zdvihol vietor. Nepoužité
lampióny využijeme vo vhodnej chvíli, napríklad na Vianoce,“ zhodnotil podujatie miestny
kňaz Igor Gajdoš.
BARBORA ĎURAČKOVÁ

PÁR SVIATOČNÝCH
Idú dve blondínky po ulici a jedna hovorí:
- Vieš, že tento rok budú Vianoce v piatok?
Druhá na to:
- Dúfajme, že nie trinásteho!

 Vypúšťanie balóna s pozdravom zo
Zeme do neba.

 Svätá Marta.

spojili len to, čo sme našli doma. Deti boli
nadšené, že môžu byť prezlečené a nevedeli
sa dočkať večera,“ povedala mama dvoch
zúčastnených detí.
„Myslím si, že je to správna možnosť, ako
spájať ľudí za dobrým účelom. Toto podujatie
poukazuje na naše kresťanské korene, zakotvené v našej prvotnej histórií prvého samostatného celku na našom území. O podujatí
sa dá povedať, že je odpoveďou na nové západné sviatky, ktoré sa k nám, žiaľ, úspešne
tlačia,“ povedal jeden zo zúčastnených.
Akcia bola zakončená púšťaním lampiónov
s menami svätých ako pozdrav do neba od
nás tu na Zemi. Silný vietor však nedoprial

Pod vianočným stromčekom:
- Babka, čo dostal dedko pod stromčekom?
- Infarkt.
- Jano, čo dostaneš na Vianoce od manželky?
- Človeče, asi chlapa. Videl som ho v manželkinej v skrini.
- Kam pôjdeš na Silvestra?
- Ale, manželka rozhodla, že sa mi bude
páčiť doma pri televízii.
Jožko, čo si kúpil babičke pod stromček?
- Futbalovú loptu.
- Futbalovú loptu? Ale veď babička nehrá
futbal.
- Práve preto. Ona mi zasa kúpila knižky...
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