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Konečný verdikt
možno vynesie súd

 Na podporu projektu neziskovej organizácie Noemi vybudovať dom opatrovateľskej
služby zorganizovala obec a Noemi fašiangovú zabíjačku. Viac sa dozviete na 5. strane.
Foto: Ing. Július Hodál

Všetkým čitateľom želáme
veselé veľkonočné sviatky
plné slniečka, milých priateľov
a šťastných chvíľ!
pracovníci obecného úradu
redakcia a prispievatelia

Vážení občania, v tomto roku sa stretávame
v našich novinách prvýkrát, preto mi dovoľte,
aby som Vám všetkým
poprial veľa šťastia
a zdravia v roku 2009.
Prvý štvrťrok už máme
za sebou, prichádza jar
a s ňou aj viac práce, či
už v domácnostiach, záhradách, alebo aj
u nás v obci. Niektoré práce, ako napr.
výstavba bytových domov, ktorú sme začali
ešte v minulom roku, pokračujú aj v súčasnosti. Práce sa sústredili predovšetkým na
vnútorné rozvody elektriny, vody, kanalizáciie, plynu a postupne sa bude pokračovať
omietaním stien, podlahami, atď. Termín,
ktorý by mal byť ukončením výstavby, by
nemal byť zatiaľ ohrozený a verím, že noví
nájomníci budú spokojní so svojimi bytmi.
V minulom roku sme sa rozhodli postaviť ešte jeden bytový dom, nakoľko nám
neustále pribúda žiadostí o poskytnutie
nájomného bytu. Podali sme žiadosť na
Štátny fond rozvoja bývania a na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR,
aby sme zabezpečili ﬁnancovanie domu.
Výber nájomníkov na základe ich podaných žiadostí sa bude realizovať v prvom
polroku tohto roka. Žiadatelia o obecný byt
musia spĺňať požiadavky podľa vyhlášky
ŠFRB, a jednou z nich je, že nemôžu byť
vlastníkmi žiadnej nehnuteľnosti určenej
na bývanie.
V tomto čísle KP prinášame aj prehľad
rozpočtu výdavkov na rok 2009, ktorý odsúhlasilo obecné zastupiteľstvo na svojom
zasadnutí. Z tých najdôležiteších investičných akcií ide o dobudovanie prípojok na
kanalizačnú sieť, opravu vjazdov do domov
na uliciach Trnavská a Zákostolská, výstavbu základov hrobových miest v novej
časti cintorína, osadenie ďalších kamier
pre bezpečnosť občanov, retardéry alebo cestné spomaľovače pred materskou
a základnou školou, úpravu vjazdov na
Jilemnického ulici a chodník na Trnavskej
ceste. V rozpočte je vyčlenených 16 600 €
(cca 500 000 Sk) aj na podporu výstavby
domu opatrovateľskej služby, na ktorý sme
prispeli aj v minulom roku. Trochu ma mrzí,
že obecné zastupiteľstvo neodsúhlasilo aj
iné akcie, ktoré som v tomto roku navrhol.
Naplánoval som výstavbu retardérov aj na
Štúrovej ulici, chcel som dať osadiť radary
na zníženie rýchlosti na Piešťanskej a Trnavskej ulici, a tiež zvýšiť kapacitu kamier
pre bezpečnosť občanov v obci.
(Pokračovanie na 2. strane.)
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Verdikt možno vynesie súd

KRONIKA OBCE
Jubilanti
60 rokov
Mária Hanzelová
Matilda Kolarovičová
Jarmila Kollárová
Jozef Potrok
Anna Strečková
Emília Štefáneková
Helena Toráčová
Ján Valíček
Jozef Zachar
65 rokov
Anna Schlosserová
70 rokov
Viliam Balužák
Gustáv Beluský
Silvester Javoš
Jozef Kolarovič
Cecília Lesayová
Stanislav Magula
Jozef Michalčík
Andela Michalková
75 rokov
Štefánia Kašáková
Mária Kostolanská
Sidónia Srdošová
Oľga Šípová
80 rokov
Anna Beluská
Štefánia Verčíková
85 rokov
Hedviga Chorvatovičová
Jozef Magula
90 rokov
Jozef Kukuč
96 rokov
Ernestína Sedmáková
Jozefína Hanzlová

Narodili sa
Kevin Kovár
Miroslav Duračka
Liliana Julínyová
Michaela Mosná

Manželstvo uzavreli
Mgr. Pavol Krátky
a Veronika Chorvatovičová
Marek Bokor a Monika Bubáková
Peter Holický a Anna Voščeková

(Dokončenie z 1. strany.)
Tieto akcie odsúhlasené neboli, alebo len
v minimálnom rozsahu. Napriek tomu však
boli zvýšené investície do futbalového klubu,
s čím zásadne nesúhlasím. Všetky tieto investičné akcie, ktoré sme si v tomto roku naplánovali, však závisia od toho, aký ﬁnančný
príjem bude obec mať.

 Práce na bytových domoch pokračujú podľa plánov. Predpokladaný termín ukončenia výstavby nie je zatiaľ ohrozený.
Foto: Jozef Kľúčovský
Už koncom minulého roka sa často skloňovalo slovné spojenie ﬁnančná kríza. Niekoho
sa dotkla viac, iného menej, u nás sme ju
často spájali s prepúšťaním zamestnancov
z ﬁriem, ale aj nižšou cenou pohonných hmôt,
alebo v súčasnosti so zavedením šrotovného
na podporu automobilového priemyslu.
Ak bude fungovať priemysel, ﬁrmy a iné organizácie, ktoré si plnia ﬁnančné odvody voči
daňovému úradu na základe svojich ziskov, potom aj do našej obce by mali prísť príjmy z tejto
oblasti. Pohľady na krízu sa podľa rôznych analytikov rozchádzajú a nie sú celkom jednotné.
Podľa môjho osobného názoru, ﬁnančná alebo
aj hospodárska kríza ešte k nám nedorazila
v plnom rozsahu a sme len na jej začiatku. Nikto
z nás nevie, ako presne sa bude vyvíjať, všetko
sú len dohady a rôzne úvahy. Nemali by sme
ju podceniť a podľa prepočtov by obce a mestá
v tomto roku mali dostať o takmer 83 miliónov
eur (2,5 miliardy Sk) menej ako doteraz. Je však

klady vynaložené na odchyt túlavých psov
a ich umiestnenie v útulkoch. V tomto roku je
poplatok vyšší, v prvom štvrťroku bol vykonaný
jeden odchyt túlavých psov, ďalšie tri sú naplánované. Aj od množstva odchytených psov
v tomto roku sa možno bude odvíjať výška
poplatku na budúci rok. Chcel by som preto
požiadať našich občanov, aby si svojich psov
ustrážili vo svojich dvoroch, lebo obci tým, že
musí túlavých psov dať odchytiť, vznikajú veľké
ﬁnančné náklady. Čo sa týka poplatku za vývoz
a uskladnenie komunálneho odpadu, tam sme
občanom poplatok znížili. Smutní však stále zostávame z dane z nehnuteľnosti, predovšetkým však z dane za chladiace veže, ktoré
sú majetkom Slovenských elektrární - ENEL
a JAVYS-u. V tomto roku sme podali žiadosť
o obnovu konania vo veci dane za chladiace
veže. Ďalšou daňou, ktorú prevádzkovatelia
sú povinní platiť, je daň za jadrové zariadenie.
V minulom roku nebola táto daň vyplatená
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dôležité, aby vláda postupne vyhodnocovala postup krízy a riešila jej dopad. Boli by sme všetci
radi, keby boli jej dopady čo najmenšie a pre
občanov najmenej bolestivé.
Mnohí z občanov sa pýtajú, prečo bol zvýšený poplatok za psa. Počas dlhého obdobia
bol u nás zavedený v porovnaní s ostatnými
obcami nízky poplatok, ktorý nepokrýval ná-
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Mária Hanzelová – 89 rokov
Ing. Cecília Vrabková – 55 rokov
Anton Orviský – 75 rokov
Viliam Jakubec – 75 rokov
Ján Krajčovič – 80 rokov
Veronika Micháliková – 91 rokov
Ľubomír Polaček – 76 rokov
Emília Toráčová – 80 rokov
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 Pohľad na rozloženie bytových domov, parkovísk a prístupových chodníkov na
Mierovej ulici.
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žiadnej obci v 30-km
okruhu od Jadrových
elektrární Jaslovské Bohunice v plnom rozsahu
podľa platobného výmeru. V našej obci táto
daň predstavuje 5,8 mil
Sk. V tomto roku sa prevádzkovatelia JZ opäť
odvolali proti platobnému
výmeru, a tak sme celú
záležitosť postúpili na
generálnu prokuratúru.
A práve tieto nedoplatky
z daní z nehnuteľnosti
a dane za jadrové zariadenie sa odzrkadlia aj
v našom rozpočte obce.
 Opravy vjazdov
V minulom roku, sme
ulici.
ﬁnancovali prevádzku
obce len z podieľových
daní, a preto sme si nemohli dovoliť väčšie
investičné akcie. Napriek všetkým rozhodnutiam, ktoré nám od roku 2006 do dnešného dňa
zaslalo Daňové riaditeľstvo SR a Ministerstvo
ﬁnancií SR, považujem riešenie vo veci daní
za chladiace veže a daní za jadrové zariadenie

Oslávime 800. výročie
Na verejnú známosť sa dáva, že slávnosti k 800. výročiu prvej písomnej
zmienky o obci Veľké Kostoľany sa budú konať v sobotu a nedeľu - 5. a 6. septembra 2009. Podrobnejšie informácie
o programe osláv prinesú Kostolianske
pohľady v niektorom zo svojich nasledujúcich čísiel.
-r-

po výstavbe kanalizácie na Zákostolskej
Foto: Gilbert Liška

ešte za otvorené, konečný verdikt možno vynesie súd. Obci však takto zadržiavané ﬁnancie
za niekoľko rokov spôsobujú nemalé problémy.
Zo zadržaných peňazí sme mohli aj naďalej
pokračovať vo výstavbe kanalizácie, alebo
budovať lepšiu infraštruktúru v obci.
Vážení občania, nikto
z nás nevie predpovedať, čo bude o týždeň,
mesiac alebo o rok,
vieme však, že robíme
všetko preto, aby sa
naša obec aj napriek
všetkým problémom,
ktoré nám život alebo
aj nie celkom dobrá legislatíva štátu prináša,
naďalej rozvíjala a poskytovala pre občanov
určité pohodlie života
na dedine. Na záver
vám ešte raz prajem
veľa spokojnosti, ale
aj trpezlivosti a pri príležitosti nastávajúcich
 Neustále špinavá komunikácia na Zákostolskej ulici. Aj
veľkonočných sviatkov
takýmto správaním môže jeden človek znepríjemňovať občarodinnú pohodu a venom cestu domov. Nánosy bahna, rozfúkaná slama a močovselú šibačku.
ka sú aj napriek výzve na odstránenie súčasťou každodennéMgr. GILBERT LIŠKA
ho života v tejto časti obce.
Foto: Gilbert Liška
starosta obce

Voľ by prezidenta
v obci V. Kostoľany
1. kolo
Počet občanov zapísaných do zoznamu
oprávnených voličov:
2077
Počet platných hlasov odovzdaných pre
všetkých kandidátov:
678
Účasť vo voľbách:
32,83 %
Počet platných hlasov odovzdaných pre
jednotlivých kandidátov:
Dagmar Bollová, PaedDr.
7
Ivan Gašparovič, doc., JUDr., CSc.
390
Zuzana Martináková
27
Milan Melník, prof., RNDr., DrSc.
7
František Mikloško, RNDr.
54
Iveta Radičová, prof., PhDr., PhD.
189
Milan Sidor, PhDr., CSc.
4

Čo nájdete na webe
Občania alebo ﬁrmy, ktoré plánujú
v tomto roku vykonávať stavebné práce,
resp. stavebné rekonštrukcie alebo kolaudáciu stavby, si môžu stiahnuť tlačivá
priamo z obecnej webovej stránky. Na
stránke sa taktiež nachádza územný plán
obce, v ktorý sa v súčasnosti aktualizuje
a všetky dôležité aktuálne oznamy. Adresa stránky je www.velkekostolany.sk.
-r-

Koľ ko nás bolo
v roku 2008
Počet obyvateľov v obci Veľké Kostoľany
k 31.12.2008:
2678
Narodených:
26
Prihlásených:
49
Zomretých:
26
Odhlásených:
35

POĎAKOVANIE

 Takto vidia občania Veľkých Kostolian jadrovú elektráreň V2 a chladiace veže zo
svojich príbytkov. Tieto sú od našej obce vzdialené len 1,7 km. Napriek tomu si prevádzkovatelia jadrového zariadenia neplnia svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona
o dani za jadrové zariadenia a za stavby chladiacich veží platia iba daň z pozemku a nie
daň zo stavieb. Viacerí odborníci a právnici len krútia hlavou nad tým, ako môže byť
pozemok vysoký 120 m?! Podľa talianskeho prevádzkovateľa, chladiace veže nespĺňajú podmienky dane zo stavieb a slovenské úrady spolu s ministerstvom financií ich
tvrdenia podporujú. Tak sa teda pýtame, kde vlastne žijeme? Text a foto: Gilbert Liška

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa dňa 21. januára 2009 prišli rozlúčiť
s naším drahým otcom
a dedkom

Viliamom Jakubcom.
Opustil nás vo veku 75 rokov.
Ďakujeme aj pánovi farárovi Kubincovi
za dôstojný pohrebný obrad. Súčasne ďakujeme za prejavenú sústrasť a kvetinové
dary.
Smútiaca rodina
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ZAMYSLENIE

Ako to bolo
a ako je to teraz
Pred pár rokmi ešte pani Nitková, ako jedna
z dlhodobých tvorcov občasníka, ktorý práve čítate, urobila anketu medzi vtedajšími poslancami
obecného zastupiteľstva o tom, čo ich viedlo k tomu angažovať sa v komunálnej - obecnej politike.
Každý z poslancov, vrátane mňa, tam okrem iného
uviedol záujem o to, aby sa obec rozvíjala a fungovala podľa pravidiel tejto doby. Nikto neuviedol, že
ho presvedčila a nominovala, tá - ktorá strana pôsobiaca v obci, lebo v tom čase ani jeden zvolený
poslanec nebol ako úplne nezávislý. Nikto ani neuviedol, že sa dal navrhnúť preto, aby bol pri tom,
keď sa niečo bude pripravovať, aby mu to neušlo.
Až približne pred piatimi rokmi vyšiel zákon, že záujemcovia o nejakú kúpu obecných nehnuteľností
a podobne, blízki obecnému úradu – čiže zamestnanci i poslanci, musia predmet záujmu získať cez
konkurz. Väčšina z opýtaných sa vyjadrila aj v tom
zmysle, aby sa občania viacej zúčastňovali na
zasadnutiach obecného zastupiteľstva, lebo „pavučina“ informácií z rokovania na obecnom úrade,
podaná v krčme alebo len na ulici, býva takmer
vždy prispôsobená pohľadu informujúceho.
Príklad – ako počas starostovania pána Ing.
Jasenovského, tak aj pána Magulu a neskôr pána
Mgr. Lišku, sa neschválili postihy peňažnými pokutami pre ľudí, vytvárajúcich divoké skládky odpadu po okrajoch obce, o ktorých sa aj vedelo. Za
jedno, nikto z menovaných sa nechcel pod takúto
informáciu podpísať a poslanci aj starostovia nemali svedomie, či odvahu, ľuďom „vyťahovať peniaze z vačku“. Lenže, či je to také, alebo onaké
nariadenie, vymoženosť, výstavba alebo zákaz,
aj tak sa to vždy či v zlom alebo dobrom „zavesí“
na krk starostovi. Zase ako príklad uvediem, za
Ing. Jasenovského začali vychádzať Kostolianske
pohľady, na druhej strane zasa za starostovania
Mgr. Lišku poslanci neschválili nákup drviča biologického odpadu.
Iné počínanie – pred pár rokmi sa upravovali
obecné poplatky – dane, tak následne aj s kompenzáciou, aby konečne aj naša obec mala niečo
zo susedstva atómových elektrární. Márna nádej,
taliansky majiteľ so slovenským logom sa neustále bráni zaplateniu dane z chladiacich veží. Milióny, keď aj len v slovenských korunách, sú milióny.
Možnože právnická osoba by v takomto prípade
obstála víťazne, lebo by mohla mať prostriedky na
presvedčovanie arbitrov. Starosta by si to mohol
dovoliť, len keď by mal super sponzora a nikto
z obce by mu nešiel po krku. Možno aj preto, nie
sú chodníky tam, kde je už kanalizácia. Na inom
konci obce ľudia ešte o kanalizácií ani nechyrujú,
nie to ešte o chodníkoch. Ľudia, ktorí prídu na
dušičky, si nadovšetko pochvaľujú parkoviská
a úpravu cintorína, pre iných sú to zbytočne vyhodené peniaze. Možno práve tým by sa páčilo
viacej chodiť po blate v prípade zlého počasia ako
v čistom a príjemnom prostredí si uctiť pamiatku
našich drahých zosnulých.
V televízií často vidieť ukážky o takmer katastrofálnom stave škôl a škôlok, u nás za úpravu
škôlky mal starosta kontrolu za kontrolou.
Keď sa ešte vrátim k tej otázke, prečo sme
vstupovali do komunálnej politiky, jeden poslanec
uviedol, že máme mladého perspektívneho starostu, ktorý má záujem o rozvoj obce, a vyzval,
aby sme mu nehádzali polená pod nohy. Nuž čo
starosta, keby niekedy ešte taká otázka padla, že
by niekto povedal niečo o polenách, alebo „ja ti
EK, exposlanec
ukážem!“.

Rozpočet výdavkov
Obce Veľ ké Kostoľany na rok 2009
v Sk
Prevádzka OcÚ (mzdy, odvody do poisťovní, odmeny, stravné) 3 375 074
Školenia, kurzy, pracovné cesty, cestovné náhrady
91 583
Poštovné a telekomunikačné služby
230 464
Interiérové vybavenie
30 126
Všeobecný materiál (kancelársky materiál, pečiatky, xerox)
60 010
Publikácie, zbierky, časopisy
42 779
Reprezentačné
9 941
Automobilový park (všetky osobné a nákladné vozidlá - poistné,
palivo, servis, parkovacie, diaľničné známky)
212 237
PC programy, údržba výpočtovej techniky
48 202
Propagácia, reklama, inzercia
20 004
Právne a notárske služby
50 009
Poistenie budov
34 946
Sociálny fond
16 991
Odmeny poslancov
57 993
Mzdy - dohoda o vykonaní práce
48 202
Kolkové známky
15 003
Pokuty a penále
904
Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne
44 948
Požiarna ochrana, odborné prehliadky zariadení
10 544
Finančný audit
40 068
Poplatky banke
108 454
Splácanie úveru (nájomné domy, ul. Jilemnického, M. R. Štefánika,
Hollého, Mierová, Dexia)
3 700 551
Členské poplatky (ZMOS, MNH, PMP)
50 068
Matričná činnosť
139 573
Evidencia občanov
26 691
Stavebný úrad
244 924
Civilná ochrana - sklad
5 121
Dobrovoľný požiarny zbor (energie, transfer)
69 319
Geodetické služby
331 386
Údržba miestnych komunikácií
305 167
Dopravné značenie
50 000
Údržba verejného priestranstva (kosenie, čistenie)
903 780
Výsadba stromov
100 018
Starostlivosť o ŽP
11 698
Verejné osvetlenie - energia
466 953
Údržba verejného osvetlenia (opravy, vianočné osvetlenie)
580 172
Garáže - Katelstav - elektrická energia
121 107
Nádoby na komunálny odpad
54 227
Katelstav - údržba strojov
60 000
Uloženie a likvidácia komunálneho a separovaného odpadu
1 815 724
Prenájom traktora
200 000
Prevádzka kanalizácie a ČOV
1 489 128
Nájomné domy - energie, voda, poistné, údržba
184 642
Prevádzka detského ihriska (údržba, mzda)
28 619
Kultúrno-spoločenské akcie
100 000
Kultúrno-športové podujatia
200 000
Oslavy - 800. výročie obce
600 110
Kniha o obci (tlač, graﬁcká úprava, mzda)
250 000
Prezentačné predmety k oslavám obce
50 000
Zdravotné stredisko (energie, prevádzka, údržba)
35 036
Zdravotné stredisko - rekonštrukcia sociálnych zariadení
230 000
Dychová hudba Rovina (plyn, elektrina, oprava hudobných nástrojov) 18 313
Predajňa - zelovoc a kvety (Ul. C. Majerníka) - plyn
12 050
Káblová televízia (prevádzka)
2 540 000
Miestny rozhlas (údržba)
9 942
Kostolianske pohľady (tlač, graﬁcká úprava)
60 252
Poplatok SOZA
995
Web stránka obce
50 000
Kronika obce
30 000
Partnerské mestá - medzinárodná spolupráca
20 000
NOEMI - rekonštrukcia starej fary
500 092
Cintorín - kosenie (mzda)
90 859
Cintorín (pohonné hmoty, údržba, náradie)
14 820
Cintorín - výstavba hrobových miest
50 000
Dom smútku (energie)
12 381
Materská škola (údržba, mzdy, prevádzka)
3 765 087
Základná škola (údržba, mzdy)
13 985 513
Poistenie (budova ZŠ a MŠ)
6 477
Opatrovateľská služba (mzdy)
677 352
Posedenie s dôchodcami (občerstvenie, darčeky)
55 010
(Pokračovanie

112
3
7
1
1
1

v€
032
040
650
000
992
420
330

7 045
1 600
664
1 660
1 160
564
1 925
1 600
498
30
1 492
350
1 330
3 600
122 836
1 662
4 633
886
8 130
170
2 301
11 000
10 129
1 660
30 000
3 320
388
15 500
19 259
4 020
1 800
1 992
60 271
6 639
49 430
6 129
950
3 320
6 639
19 920
8 298
1 660
1 163
7 635
608
400
84 313
330
2 000
33
1 660
996
664
16 600
3 016
492
1 660
411
124 978
464 234
215
22 484
1 826
na str. 7.)
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Výnos zo zabíjačky pre Noemi
Všetci poznáme zámer neziskovej organizácie Noemi vybudovať dom opatrovateľskej služby. Finančne ho podporuje
aj naša obec. Práve z tohto dôvodu sa po
dohode starostu obce Mgr. Gilberta Lišku
a pána farára Mgr. Marcela Kubinca 24.
januára 2009 konala obecná fašiangová
zabíjačka, na ktorej ani vyššie menovaní
nechýbali.
Hneď ráno bolo prasiatko nachystané
a pripravené na rozporciovanie. Kuchárky
v priestoroch kuchynky na obecnom úrade
chystali najprv cesto na tradičné fašiangové
šišky. Potom sa pustili do varenia kapustnice
a vínka. Vonku si medzitým šikovní mäsiari
s pomocníkmi pripravovali mäso a potrebné
ingrediencie na jaterničky, krvavničky a klobásky. Naporciované mäsko naklepali aj na
cigánsku, ktorú potom spolu s ostatnými hotovými výrobkami, či už zapečenými alebo surovými klobáskami, či jaterničkami, predávali
všetkým, ktorí sa prišli pobaviť a pohostiť na
toto podujatie.
Od obeda k dobrej nálade, ktorá panovala počas celého dňa, ba aj za najväčšieho

 Odborne rozobrať nebohé prasiatko patrí k umeniu každého šikovného mäsiara.
Foto: Václav Hesko

 Pred výrobou zabíjačkových špecialít treba mäso rozporciovať.
Foto: Václav Hesko.
 Dychovka Rovina nesmie chýbať pri ničom, čo je v obci dôležité.

 Kto stál v rade na klobásky, jaterničky či cigánsku, podporil budovanie domu opatrovateľskej služby.
Foto: Jaroslav Heller

pracovného nasadenia, vyhrávala dychová
kapela Rovina. Vytrvalo zabávala účastníkov
až dokonca. Záujem a hojná účasť domácich
občanov aj hostí perfektne naplnila myšlienku celej akcie. Podujatie bolo úspešné.
Vyzbierala sa na ňom pekná kôpka peňazí,
ktoré pomôžu pri realizácii projektu.
Patrí sa poďakovať všetkým. Predovšetkým najväčšiemu sponzorovi - Obecnému úradu Veľké Kostoľany, ktorý poskytol
značnú ﬁnančnú čiastku a materiálnu výpomoc, pracovníkom Katelstavu, s.r.o., ktorí
pripravili pre občanov dôstojné prostredie,
tiež tým, ktorí s ochotou prišli pomôcť a určite aj všetkým návštevníkom podujatia.
Podľa vyjadrenia starostu obce, spolupráca je na dobrej úrovni a obec má v pláne
v tomto roku výstavbu domu opatrovateľskej
služby podporiť nielen ﬁnančne, ale aj potrebnými službami.
Za všetkých, ktorých sa to týka, už vopred
ďakujeme organizátorom, pánovi starostovi
a pánovi farárovi, za budovanie dôstojného
bývania pre starších a osamelých ľudí.
J. H.

6

KOSTOLIANSKE POHĽADY

Krv tvojho syna
Deň sa skončil. Vraciaš sa autom domov.
Zapneš si rádio. Počuješ krátku správu
o malej dedinke v Indii, kde nejakí dedinčania umreli – náhle, záhadne na nejakú
chrípku, aká tu ešte nebola. Nie je to bežná
chrípka. Ale zomreli traja, alebo štyria. Je
to veľmi neobvyklé, a preto tam posielajú nejakých lekárov, aby
to vyšetrili. Veľa o tom
nerozmýšľaš, ale v nedeľu po návrate z kostola,
počuješ v rádiu ďalšiu
správu. Len už nehovoria
o troch dedinčanoch, ale
už je to 30 000 dedinčanov niekde hlboko v horách Indie a večer je to už
aj v TV. CNN ukáže krátku
správu. Smerujú tam ľudia
z Centra pre choroby v Atlante, pretože také rýchle
šírenie choroby je dosiaľ
nevídané. Pondelok ráno,
keď vstaneš, je to hlavná
správa.
Nie je to však už len India, ale aj Pakistan, Afganistan, Irán a skôr, ako si
to uvedomíš, počuješ túto
správu všade a už dostala
aj meno „záhadná chrípka“.
Prezident sa vyjadril, že on
a všetci sa modlia a dúfajú, že sa to tam znovu všetko napraví. Ale každý je zvedavý. Ako
to zvládneme?

Páčil sa koncert,
chutil punč...
Aj keď sú Vianoce už dávno za nami,
nedá mi nevrátiť sa spomienkou k nim.
V predvianočnom období, keď všetci máme kopu starostí s prípravou našich domácností na vianočné sviatky, sme mali
možnosť oddýchnuť si počas vianočného
koncertu. Spojený bol s ochutnávkou vianočného punču ako pre dospelých, tak aj
pre deti a, samozrejme, na stoloch nechýbalo ani chutné vianočné pečivo. Koncertný
program pripravil folklórny súbor Krakovanka pod vedením dlhoročnej vedúcej pani
Horanskej, sprevádzala ho dychová hudba
Vrbovanka. Prítomní si vypočuli piesne rôznych žánrov - od populárnych, svetských,
cez cirkevné až po ľudové. Až najznámejšia
- Ave Maria voviedla všetkých už do naozaj
pohodovej vianočnej nálady. Vystúpenie
doplnili aj mladší účinkujúci zo súboru svojimi pesničkami. Sálou sa niesol sem-tam aj
smiech nad vtipnými poznámkami či scénkami. Prítomní sa stali i svedkami gratulácie k jubileu zakladateľky a organizátorky
Krakovanky Anny Horanskej, učiteľky vo
výslužbe. Jej krásne okrúhle narodeniny
pozdravili nielen kyticou jej spolupracovníci,
ale aj velikánskym potleskom všetci prítomní. Bola prekvapená a dojatá.
Dúfame, že tradícia predvianočných
stretnutí bude u nás zachovaná. Ponúka
totiž všetkým možnosť v predvianočnom
zhone na chvíľku vypnúť a pobaviť sa, ale
aj veľa nových vecí sa dozvedieť a priučiť.
J. H.

Odrazu francúzsky prezident urobí vyhlásenie, ktoré šokuje Európu. Uzatvára hranice.
Nijaké lety z Indie, Pakistanu alebo z iných
krajín, kde sa to vyskytlo. A preto ten večer
pred spaním pozeráš trochu XCNN.
Sánka ti klesne v dive, keď prekladajú
z francúzštiny plačúcu ženu: jej muž umiera

v parížskej nemocnici na tú záhadnú chrípku.
Prišlo to už do Európy. Vypukne panika. Veľká
Británia zatvára hranice, ale už je neskoro.
South Hampton, Liverpool, North Hampton
a je utorok ráno, keď prezident Spojených
štátov vydá nasledovné vyhlásenie:
„Vzhľadom na riziko národnej bezpečnosti
všetky lety z a do Európy a Ázie sú zrušené.
Ak sú vaši drahí v zámorí, je mi to ľúto. Nemôžu sa vrátiť, kým na to nenájdeme liek.
Za štyri dni je náš národ pohrúžený do
neuveriteľného strachu. Ľudia predávajú malé
masky na tvár. Hovoria: „Čo keď to príde
k nám?“ a kazatelia v utorok hovoria: „Je to
rana od Boha.“
Je streda večer a ty si na modlitebnom
stretnutí v kostole, keď niekto pribehne z parkoviska a volá: „Zapnite rádio, zapnite rádio!“
A keď kostol počúva malý tranzistor postavený pred mikrofónom, ozýva sa správa:
„Dve ženy ležia v nemocnici v Long Island a zomierajú na tú záhadnú chrípku.“
V priebehu niekoľkých hodín sa zdá, že to
zaplavuje krížom celú krajinu. Ľudia pracujú
bez oddychu v snahe nájsť protilátku. Nič ale
nezaberá. Kalifornia, Oregon, Arizona, Florida, Massachusetss. Je to akoby sa to rútilo
cez hranice.
A potom sa odrazu rozšíri tá správa. Rozlúštili kód. Existuje liečba. Možno vyrobiť
protilátku. Treba k tomu krv niekoho, kto nebol
nakazený!
A tak sa celým stredozápadom určite
všetkými spôsobmi šíri núdzová správa, že
každého prosia, aby urobil jednoduchú vec:
zašiel do miestnej nemocnice.
Keď tam ty a tvoja rodina prichádza v piatok neskoro večer, je tam už dlhý rad. Sestry
a lekári vychádzajú, pichajú do prstov, odoberajú krv a nalepujú štítky.
Tvoja žena a deti sú tiež tam, berú im krv
a hovoria: „Počkajte na parkovisku a keď zavoláme vaše mená, tak môžete ísť domov.
Postávaš so svojimi blízkymi, vystrašený, ču-

duješ sa, čo sa to na svete deje a či je to už koniec sveta. Odrazu z nemocnice pribieha mladý
muž a kričí. Kričí nejaké meno a máva papierom.
Čo? Volá to meno ešte raz. A tvoj syn ťa potiahne
za sako a hovorí: „Ocko, to som ja.“
Skôr ako si to uvedomíš, schytia tvojho
chlapca. „Počkajte chvíľku.“ „Prestaňte!“ A potom hovoria: „Je to v poriadku, jeho krv je čistá. Jeho
krv je stopercentná. Chceme sa presvedčiť, že nedostal tú chorobu. Myslíme
si, že má tú správnu krvnú
skupinu“.
O pár minút neskôr vychádzajú lekári a sestry,
plačú a objímajú sa – niektorí sa dokonca smejú.
Je to prvýkrát, že niekoho
vidíš smiať sa za ten týždeň a jeden starý lekár prichádza
k tebe a hovorí: „Ďakujeme,
pane. Váš syn má bezchybnú krv. Je čistá, rýdza a my
môžeme vyrobiť liek.“
Ako sa tieto slová rozšíria
dookola po preplnenom parkovisku, ľudia kričia, modlia
sa, smejú a plačú. Potom ale
ten sivovlasý lekár odtiahne
teba a tvoju ženu bokom
a hovorí: „Môžeme na chvíľočku? Nemysleli sme si, že darca bude taký
malý a my potrebujeme...
potrebujeme podpísať prehlásenie o súhlase.“ A v tej chvíli starému lekárovi mizne
úsmev a hovorí: „Nemysleli sme si, že by to
mohlo byť malé dieťa. Neboli sme pripravení.
Potrebujeme ju všetku“! „Ale, ale...“ nerozumieš. Hovoríme o tomto celom svete. Prosím,
podpíšte. My, my ju potrebujeme všetku!“
„Ale nemôžete mu dať transfúziu?“ „Ak by
sme mali čistú krv, mohli by sme. Môžete
podpísať? Chcete podpísať?“
V nemom tichu to urobíš. Potom oni povedia: „Chcete byť s ním ešte chvíľku, kým
začneme?“ Dokážeš sa vrátiť?
Dokážeš sa vrátiť do miestnosti, kde on
sedí pri stole a pýta sa: „Ocko, čo sa deje?“
Dokážeš ho vziať za ruku a povedať: „Synček
môj, ty vieš, že ťa mám rád a nikdy by som
nedopustil, aby sa ti stalo niečo, ak by to nemuselo byť. Rozumieš?“
A keď sa ten starý lekár vráti a povie: „Je mi
to ľúto, ale my, my musíme už začať. Ľudia na
celom svete umierajú.“ Dokážeš odísť?
Dokážeš vyjsť von, zatiaľ čo on hovorí:
„Otecko? Otecko? Prečo – prečo si ma
opustil?“
A na ďalší týždeň, keď je slávnosť na počesť tvojho syna, niekto pritom spí a iní ani
neprídu, lebo idú po nákupoch a iní prídu
s okázalým úsmevom a len predstierajú, že
ich to zaujíma.
Nevyskočíš a nepovieš: „Môj syn zomrel
pre teba! Nezaujíma ťa to?“
To je, čo Boh chce povedať: „Môj syn
zomrel pre teba! Vieš ako veľmi sa ma to
dotýka?“
„Otče, keby sme to videli tvojimi očami, tak
nám to zlomí srdce. Možno teraz začneme
viac chápať tvoju veľkú lásku k nám.“
Naplnený vďakou voči Bohu i Jeho Synovi vám v túto Veľkú noc žehná
váš farár
MARCEL KUBINEC
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Chlapci polievali z vodových lavičiek

POĎAKOVANIE

Ako sa slávili fašiangy vo Veľkých Kostoľanoch v minulosti a čo všetko sa dialo aj
okolo Veľkej noci? O tom nám porozprávala pani Angela Strečanská.

Dňa 21. novembra 2008 náhle a nečakane odišiel do domu Pánovho drahý manžel, milovaný ocinko a najdrahší dedo

Tradičnými fašiangovými pochúťkami boli šišky, fánky a huspenina. Bolo už totiž po zabíjačkách, lebo vo väčšine domácností sa zabíjalo
pred Vianocami alebo k Novému roku, aby bolo
mäso. Cez fašiangy už sa mäso nejedávalo,
zabíjalo sa menej. Keď sa fašiangy končili, od
pondelka až do stredy sa mohlo jesť mäso, ale
od polnoci už bol pôst. Zábava bola v nedeľu,
lebo v tých časoch v sobotu nebývala. V pondelok a utorok hrala dychovka. V pondelok na
fašiangy chodili podšable. Chlapcom každý
niečo dal... „Aj slaninku dostali, aj fľašku, šišky,
fánky... Na ulici sa zastavili vždy pred 3 - 5
domami, zahrali a už mladí utekali povyťahovať
z domov dievčence a aj staršie ženy... V utorok
sa pochovávala basa, kde ju všetci poriadne
oplakali a v stredu chodili zas kováči ’kuvať‘.
Takí začiernení boli a nosili takú trojnožku...
Dievčence sa im schovávali, aby ich nezačiernili...“ zaspomínala si pani Strečanská.
Od škaredej stredy až do Vzkriesenia bol
pôst. Až na Veľkonočnú nedeľu ráno sa chodilo svätiť. Gazdinky pripravili „babu“. Dali
do nej rožky, vajcia, údené a šunku, cesnak,
petržlenovú vňať, korenie... „A to sa pieklo
v sobotu, ale jedlo až v nedeľu na frištuk. Babu niesli tiež posvätiť do kostola, to sa dávali
aj vajíčka variť, caletka sa piekla... Voľakedy
sa nedávali do nej hrozienka, lebo vtedy ich
nebolo dostať kúpiť. Spravilo sa kysnuté cesto, z neho sa urobili také dva šulce, ale plietlo
sa aj zo štyroch šulcov. A kto to nevedel,
urobil cop z troch. A ja som ju strašne rada
robievala. A robila sa len rovná, nerobila sa do
kopca ako klasická vianočka. Všetko sa to zobralo do kaplnky a tam sa to posvätilo. A keď
prišli do našej farnosti pán farár Vaško, tak
ten sa vždy pýtali: „Kto má baránka?“ To bolo
ešte za čias Izraelitov, že oni svätili baránka
veľkonočného a odvtedy sa to traduje. Lebo

S veľkým smútkom a bolesťou sme ho
dňa 26. novembra 2008 odprevádzali na
kostoliansky cintorín, miesto jeho posledného odpočinku. Okrem blízkej rodiny sa
s ním prišli rozlúčiť aj jeho priatelia a známi. Za všetky ich prejavy sústrasti ďakujeme. Osobitne ďakujeme pánovi farárovi
Marcelovi Kubincovi za slová útechy a povzbudenia pri poslednej rozlúčke s naším
drahým zosnulým.
Vopred ďakujeme všetkým, ktorí na neho nezabudnú vo svojich modlitbách. Pán
Boh vás odmeň.
Smútiaca rodina

Jozef Sabo.

baránek išiel vždy prvý. Tu sa piekli kozliatka,
ale nie baránky. To sa voľakedy robilo tak, že
si brali aj susedia navzájom na posvätenie.
Nám brávali Kotešech dievčence a keď už
dievčeniec nebolo, tak chodili naše deti. A keď
som bola raz ja, tak som brala Kotešovým
a oni mali zrovna baránka. Vždy išiel prvý
baránok, potom kozľa alebo šunka, a potom
to, čo si kto dal. Buď sa svätilo tak, že od
oltára priamo, alebo každému do kapsy, čo si
v nej priniesol. A potom sa mohlo už normálne
jesti... Ale baba tradične ostala a u nás doma
sa robí dodnes,“ povedala.
Ešte sme sa dozvedeli, že na Veľkú noc
chodil po dedine koč, v ktorom bolo plno mládencov a mali so sebou veľký, aj dvojmetrový
šibák a naň im dievčence uväzovali stužky.
A mládenci dievčence do vody namáčali, nie
ako teraz, že ich strčia pod vodovod. Vtedy
vodovod nebol. Vodu naberali z vodových lavičiek, ktoré boli na každom dvore, pri nich boli
vždy kýble, hrnček. Zobrali a oblievali odtiaľ.
Pani Strečanskej sme sa za zaujímavé
zážitky z jej života okolo fašiangov a Veľkej
noci poďakovali. Už sa tešíme na ďalšie, ktoré
nám určite ešte porozpráva.
- jh -

Rozpočet výdavkov Obce Veľ ké Kostoľany
na rok 2009
(Dokončenie zo 4. strany.)
Finančný dar pre postihnuté deti
Deti v hmotnej núdzi (školské pomôcky, strava)
Rodinné prídavky pre rodičov (deti zanedbávajúce školskú dochádzku)
Projekty a služby agentúr
Koﬁnancovanie z projektov EÚ
1
Kultúrny dom (prevádzka, údržba, energie)
Knižnica (prevádzka, mzda, knihy, PC)
Motokrosový klub (transfer)
Rybársky klub (transfer)
Drobnochovatelia I (transfer)
Drobnochovatelia II (transfer, údržba budovy, plyn)
Poľovnícky zväz (transfer)
Tenisový klub (transfer)
Futbalový klub (prevádzka, energie, transfer)
1
Výstavba domových prípojok na kanalizáciu
Kamerový systém
Retardéry (MŠ, ZŠ)
Chodník na Trnavskej ulici
3
Oprava vjazdov do domov na Ul. P. Jilemnického
Oprava vjazdov do domov na Trnavskej a Zákostolskej ul.
Chodník na cintoríne (nová časť)
Výstavba bytových domov na Mierovej ul.
18
Technická vybavenosť k bytovým domom
3
Spolu

50 009
21 088
15 364
500 000
500 000
738 508
92 721
30 000
10 000
7 000
118 615
40 000
50 000
030 123
500 000
30 000
100 000
000 000
450 000
600 000
100 000
418 298
200 000

1 660
700
510
16 597
49 790
24 519
3 078
996
332
232
3 937
1 328
1 660
34 194
16 597
996
3 320
99 582
14 937
19 916
3 320
611 375
106 220

69 453 365

2 305 438

POĎAKOVANIE
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym, ktorí sa
prišli dňa 17. januára 2009
rozlúčiť s naším manželom, otcom, dedkom, pradedkom

Antonom Orviským.
Opustil nás vo veku 75 rokov. Stratili
sme vzácneho, obetavého, pracovitého
a láskavého človeka, ktorý nadovšetko miloval celú svoju rodinu.
Poďakovanie patrí aj pánovi farárovi
Marcelovi Kubincovi za dôstojnú rozlúčku
pri pohrebnom obrade. Zároveň ďakujeme
za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Smútiaca rodina

POĎAKOVANIE
Dňa 15. februára 2009
náhle a nečakane odišla
do domu Pánovho naša
drahá mama a babka

Veronika Micháliková,
rod. Turanská.
Opustila nás vo veku
nedožitých 92 rokov.
Ďakujeme všetkým príbuzným, známym,
pánovi farárovi Marcelovi Kubincovi a dychovej hudbe Rovina za dôstojnú rozlúčku,
za slová útechy a kvetinové dary.
Smútiace deti Mária, Jozef a Štefan
s rodinami

SPOMIENKA
Dňa 25. marca sme si pripomenuli nedožité 80. narodeniny našej mamy

Anny Francovej
a dňa 21. augusta nedožité narodeniny
nášho otca

Františka Franca.
Tí, kto ste ich poznali a mali radi, s láskou si na nich spomeňte.
Dcéra Ema s rodinou
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Škôlka sa opäť úplne zaplní
Určite si v každodennom zhone uvedomujeme, ako ten čas rýchlo letí. Na veľa
vecí a udalostí, ktoré sú za nami, si už ani
nespomenieme, alebo naopak, na niektoré
si radi zaspomíname. Veď sa to zdá nedávno, keď našu materskú školu zaplnil po
prázdninách detský džavot a deti so zvedavosťou a netrpezlivosťou čakali, čo bude
tento školský rok. A BOLO a ešte aj BUDE!
Zamávali sme letu a tíško prišla pani Jeseň.
Akoby to bolo včera, keď sme ju vítali v našej
materskej škole Jesienkom – výstavkou rôznych tekvicových strašiačikov a kreácií z dielne rodičov našich detí. Ukázali nám, že majú
šikovné ruky a na chvíľu sa múrik na našom
dvore premenil na „halloweenpárty“, ktorá sa
určite vydarila. Rodičia boli odmenení dobrým
pocitom, že pre svoje deti niečo urobili a deti
sladkou odmenou a hrdosťou na vystavený
exemplár s ich menom.
Za krátky čas nám opäť pomohli rodičia pri
organizovaní výstavky Jablko 2008 s mottom
Jablkom proti rakovine. Zapojili sme sa tak do
krásnej myšlienky Európskej asociácie Ligy
proti rakovine, ktorá už tradične v mesiaci
októbri vyhlasuje akciu zameranú na prevenciu pod názvom Týždeň boja proti rakovine.
Rozdávali sme tematické letáčiky s poučnými

poslúchať, aby sa zastavil u nás opäť o rok.
Pred dverami najkrajších sviatkov roka pani
učiteľky spolu s deťmi nacvičili pekný program
na vianočnú besiedku s malým pohostením,

a zaujímavými informáciami. Potešila nás pomerne veľká zainteresovanosť rodičov, ukázalo sa, že nám táto téma naozaj nie ľahostajná. Deti mali radosť z malého odznaku alebo
magnetky v tvare jablka a z čokolády.
Jeseň sme odprevadili Katarínskou diskotékou, na ktorej sa vyšantili nielen naše deti, ale
prišli aj veľkí školáci. Za túto akciu ďakujeme
tým rodičom, ktorí ju zorganizovali a neváhali
obetovať svoj čas pre deti. Na dvere nám
nesmelo zaklopala aj pani Zima. Nastalo
adventné obdobie s prichádzajúcim Čarom
Vianoc – tak sa volala už tradičná prezentácia
rôznych vianočných výrobkov, ikebán, textílií,
ale aj vianočného pečiva, medovníkov a iných
kreatívnych nápadov, našich detí a ich rodičov, naozaj v hojnom počte.
Do tejto peknej predvianočnej atmosféry
k nám zavítal aj Mikuláš s pomocníkmi – anjelom a čertom.
Deti sa tešili, no u niektorých „malákov“,
ale aj „velkáčov“ sa veru objavili slzičky. Mikulášovi zaspievali, on ich odmenil sladkým
balíčkom. Všetci sľúbili, že budú zase celý rok

pre svojich rodičov a blízkych. V čase plnom
očakávania a nádejí aj naše deti obdaril Ježiško novými hračkami, hrami, knihami a ich
očká zažiarili šťastím.
Tu chceme poďakovať sponzorom
z našej obce, ktorí
nám spríjemnili Vianoce - Reštaurácii
P&E za ovocie a ﬁrme BETSTAV za zakúpenie hračiek.
V novom kalendárnom roku našich
predškolákov čakala
významná udalosť zápis do 1. ročníka
ZŠ. 37 detí v jeden
januárový deň hrdo
kráčalo po boku mamičky, či ocka do blízkej ZŠ. S novými zážitkami a darčekom
v ruke sa pochválili aj

ostatným mladším kamarátom. Aby sme však
nezabudli na tých úplne maličkých, budúcich
škôlkarov, aj tých sme zapisovali do škôlky.
Ku koncu apríla bude držať v rukách 36 rodičov rozhodnutie o prijatí do materskej školy,
takže sa naša materská škola opäť zaplní do
posledného miesta.
Veľmi pomaly pani Zima odovzdáva žezlo
trochu zaspatej sestre – Jari. Napriek tomu
sme už aj tento rok pripravili výstavku pod
názvom Veselá Veľká noc. Priestory chodby nám ožili pestrofarebnými veľkonočnými
nápadmi a dekoráciami, ktoré dokazujú, že
fantázii sa medze nekladú a táto forma spolupráce s rodičmi opäť vyšla.
V tomto školskom roku nás ešte čaká oslava Dňa matiek, Dňa detí, ale aj rozlúčka
s predškolákmi, keď nám zaspievajú „Dovidenia milá škôlka, nás už čaká veľká škola...“.
Takto vnímame plynúci čas cez striedanie
ročných období rôznymi edukačnými aktivitami. Materská škola je pre dieťa dôležitá
a nezastupiteľná, podieľa sa na výchove spolu s rodinou a spoločnosťou. Naša vzájomná spolupráca napomáha rozvíjaniu detskej
osobnosti a k zlepšeniu kvality života dieťaťa. Preto sa všetci musíme snažiť vytvárať
priaznivú socioemocionálnu klímu na základe
vzťahov dôvery, empatie, partnerstva - veď to
všetko robíme pre naše deti!
JARMILA STREČANSKÁ, učiteľka MŠ
Foto: archív MŠ
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Fantastickú tortu
zjedli Adamsovci
Počas obecnej fašiangovej zabíjačky si deti užili aj tradičný
maškarný ples. Opäť po roku sa dňa 24. januára popoludní zišlo
v sále kultúrneho domu neúrekom princezien a iných rozprávkových bytostí, ﬁlmových hrdinov, čarodejníc, čarodejníkov
i zvieratiek...
Tety kuchárky im nachystali dostatočnú zásobu fašiangových pochúťok a výborného čajíka. Len sa tak po tých rozprávkových šiškách
zaprášilo a sladké úsmevy na detských tvárach boli veľavravné.
Masky hýrili pestrosťou a fantáziou a deti si za zvukov hudby nielen
dobre zatancovali, ale sa aj dostatočne ponaháňali a vyšantili. Napätie pri očakávaní vyhlasovania výsledkov sa dalo krájať. Prvú cenu
- fantastickú tortu vyhrala rodina Adamsovcov, ďalší umiestnení boli
Asterix a Obelix.
Ďakujeme organizátorom, ktorí si ukrojili z vlastného času pre takú vydarenú akciu, a aj šikovným tetám kuchárkam, ktoré ako včeličky pripravovali maškrty pre plesajúcich.
J. H.
Foto: Václav Hesko a Ing. Július Hodál

OZNAMY OBECNÉHO ÚRADU
 Obecný úrad vo Veľkých Kostoľanoch upozorňuje občanov, aby v prípade
porúch volali  Elektrický prúd: nonstop
0850 111 555  Pitná voda: 033/7910 286,
033/7910 287, 033/7910 288  Plyn:
0905 401 064, poruchy: 0850 111 727, zákaznícka linka: 0850 111 363.  Poruchy
na káblovej televízii: 033/7782 498.
 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.
033/7782 661. V prípade úmrtia príbuzného doma, môžete volať ako prehliadajúceho lekára MUDr. Ivana Svieženého,
č. tel. 033/7781 256.
 Obecný úrad vo Veľkých Kostoľanoch
oznamuje občanom, ktorí majú záujem
o knihu Fotoobjektívom Petra Kolaroviča,
že si ju môžu zakúpiť na obecnom úrade
v cene 75 Sk. Zakúpiť si môžete aj ﬁlm
o Veľkých Kostoľanoch, a to buď vo forme
VHS pásky, alebo na DVD nosiči v cene
100 Sk.
 Obecný úrad vo Veľkých Kostoľanoch oznamuje občanom, že štvrtok je
neúradný deň. Stránky budeme vybavovať počas stránkových hodín: v pondelok, utorok, stredu a piatok.

INZERCIA

 Výstavba retardéru pred materskou školou.

Foto: Gilbert Liška

 Z dôvodu vyrobenia nepresných mier
predám lacno ešte zabalené plastové okno
aj s príslušenstvom 5-komorový proﬁl, šírka
56,5 cm, výška 113,5 cm. Tel.: 778 26 48,
mobil 0918 069 794.
 Darujem, alebo veľmi lacno predám
zachovanú 230-litrovú chladničku vo veľmi dobrom stave. Tel.: 778 26 48, mobil
0918 069 794.
 Predám Daewoo Tico. Cena dohodou.
Tel.: 0915 409 910.
 Predám starší gauč. Cena 20 €. Kontakt: 0911 580 812.
 Predám obchod pri miestnom trhovisku – DVOJUNIMOBUNKU – 24,5 m2,
elektrická prípojka. Cena dohodou. Tel.:
0907 799 687, 0918/ 696 583.
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Podmorský svet nás veľmi zaujal
Všetci poznáme podmorský svet z rôznych dokumentárnych ﬁlmov alebo seriálov, ale nikto z nás určite nie tak podrobne
ako pán Ing. Igor Grbálik, ktorý sa prišiel
o svoje skúsenosti, zážitky a fotograﬁe
s nami podeliť v sobotu 21. marca o 15.00
hodine do Centra voľného času Ad patrem
na fare.
Už pri vstupe do miestnosti nás zaujali
predmety rozložené na stole. Vysvetlil nám,
že to sú všetko veci potrebné na potápanie
a dopodrobna nám predstavil a popísal, na
čo slúžia a ako sa používajú. Od dýchacích
trubíc, oblekov z neoprénu a iných materiálov,
používaných aj v studených vodách napríklad
v Nórsku, cez dýchací prístroj a puzdro na fotoaparát na fotenie pod vodou. Pri dýchacom
prístroji sa pristavil a dôkladne zvedavé deťúrence oboznámil o všetkých spôsoboch po-

tápania a vynárania
sa s týmto prístrojom. Deti s napätím
a nedočkavosťou
hltali každé slovo
a čakali na ďalšie
zaujímavé zážitky.
Dôkladne nás informoval aj o správaní
sa pod vodou. Fotograﬁe, ktoré prezentoval za výdatnej pomoci svojho
asistenta – syna Tomáška, s výkladom

priameho účastníka boli fascinujúce. Videli
sme zábery sasaniek, murén, nádherných ale
aj nebezpečných rýb a iných morských živočíchov, vrakov lodí a lietadiel na morskom dne.
V besede sa ho deti povypytovali na všetky
miesta, na ktorých sa potápal a povyťahovali
z neho najrôznejšie zážitky. Ing. Grbálik veľmi pútavo a prehľadne povysvetľoval deťom
všetky aj technicky náročné záležitosti okolo
tohto nádherného športu ako je potápanie, za
čo mu patrí naša vďaka.
O občerstvenie v podobe sladkých maškŕt
a nápojov sa postarala pani Eva Bokorová, za
čo jej veľmi pekne ďakujeme.
- jh -

OKIENKO PRE ŽENY
K Veľkej noci sa vždy pripravujú tradičné recepty. Niektoré
z nich vám ponúkame.

Veľkonočný hrozienkový koláč
Potrebujeme: 100 g hrozienok, 280 g práškového cukru, 280 g
Hery, 4 vajcia, 280 g hrubej múky, rum, na polevu 300 g práškového cukru, citrón.
Postup: Hrozienka namočíme na 3 hodiny do rumu, potom ich
precedíme a premiešame s trochou múky. 280 g práškového cukru,
280 g zmäknutej Hery a 4 vajcia vyšľaháme do peny. Pridáme 280 g
hrubej múky 3 PL rumu a hrozienka a dôkladne vymiešame. Menší
hlbší pekáč vymastíme a posypeme polohrubou múkou, vložíme cesto
a dáme do dobre vyhriatej rúry. Po 5 minútach teplotu znížime na 180
stupňov a necháme pomaly piecť 40 - 50 minút. Poleva: šťavu z jedného citróna vymiešame s 300 g práškového cukru dohladka a polejeme
upečený koláč.

Veľ konočný mazanec
Potrebujeme: 500 g hladkej múky, štipku soli, 2PL kryštálového
cukru, 2 vajcia, 100 g masla, 25 g droždia, 250 ml mlieka, 50 g hrozienok, 1 vajce na potretie.
Postup: Z vlažného mlieka, cukru, droždia a trošky múky urobíme
kvások. Pridáme ho do múky spolu s ostatnými surovinami a vymiesime hladké cesto. Nakoniec vmiesime vopred namočené hrozienka
a vytvarujeme bochník. Dáme ho na vymastený plech a necháme 30
minút kysnúť. Potom ho potrieme rozšľahaným vajcom a ostrým nožom urobíme výrez v tvare kríža (alebo hocičo iné, aby nepopraskal).
Pečieme asi 35 minút pri 200 °C.

Veľ konočný syrek
Potrebujeme: 500 ml mlieka, 5 vajec, 50 g hrozienok, 1kávovú
lyžičku soli, 1 žĺtok.
Postup: Mlieko rozmiešame s vajcami, pridáme umyté hrozienka, soľ
a povaríme. Prevarené scedíme a necháme dobre odkvapkať. Potom
masu sformujeme do úhľadného tvaru, potrieme žĺtkom a mierne zapečieme v rúre. Vychladnuté nakrájame a podávame k šunke s chrenom
alebo chrenovou omáčkou.
-r-
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Knižnica ponúka knihy i internet
Ešte pred desiatimi či pätnástimi rokmi
nám bol možno Marec – mesiac knihy
bližší. Nebolo toľko prístupného internetu,
ﬁlmov na DVD nosičoch alebo videokazetách, a nezahlcovalo nás ani televízne
vysielanie toľkým množstvom rôznych kanálov. Ale priznajme si, tí čo ostali verní knihe, o nič neprišli, veď ponoriť sa
do autorových riadkov plných fantázie,
dobrodružstiev, lásky a vtipných situácií
v tichu svojho domova, tiež nie je na zahodenie. Aj v dnešnej pretechnizovanej dobe
je naozaj veľa detí, mládeže a dospelých,
čo radi siahnu po knižke ako po zdroji vedomostí i relaxu.
Väčšina z nás využíva svoju domácu
zbierku, v ktorej má mnoho i keď starších,
ale obľúbených autorov či titulov. Niektoré sú
zdedené po našich rodičoch, niektoré sme si
zadovážili my sami a niektoré priniesli do tejto zbierky naše deti. Ale je aj dosť čitateľov,
ktorí navštívia obecnú knižnicu. Či už preto,
že dnešné výtlačky sú drahšie, ako si môžeme pravidelne dovoľovať kupovať, ale aj
preto, že sú tu výtlačky, ktoré si chceme len
pozrieť, načerpať z nich potrebné informácie,
alebo len prečítať niečo, čo doma nemáme.
Od rozšírenia internetu sa marec stal nielen

Mesiacom knihy, ale aj internetu.
Vďaka pánovi starostovi a pani Ondrašíkovej si naozaj nemôžeme sťažovať na
nedostatok publikácií, či už z ríše rozprávok, dobrodružných románov pre chlapcov
a dievčatá, ale aj dievčenských románov, či
náučnej literatúry pre mládež – všetko tu má
svoje bohaté zastúpenie. Takisto publikácií
náučnej literatúry pre dospelých a beletrie
je tu veľké množstvo, nevynímajúc poéziu či
detektívky, po ktorých siahame snáď všetci.
Nanovo upravené priestory knižnice lákajú
príjemným prostredím k posedeniu s knižkou
v ruke. K dispozícií je tu aj internet, prístupný
na dvoch počítačových zostavách. Dá sa využiť na získanie dôležitých informácií do školy,
ale aj na hry a zábavu.
Týmto vás pozývame do knižnice - na návštevu i vypožičanie niektorej z kníh.
Zároveň chceme požiadať čitateľov - deti,
mládež i dospelých - o vrátenie už dlhšie zapožičaných kníh z knižnice. Aj ďalším chceme
dopriať možnosť začítať sa do riadkov, ktoré
obohacujú život a rozširujú obzory. Za pochopenie a ústretové konanie vopred ďakujeme.
Od 1. januára je obecná knižnica otvorená
v pondelok, stredu a v piatok od 15.00 do
18.00 hodiny.
- jh -

POETICKÝM PEROM LUKÁŠA OPETU
Sonet jednoduchý

Veď vieš

Pozri sa priamo do skutočna.
Nazri cez neho do výnimočna.
Tam uvidíš strom zvaný dub.
V jeho kôre vyrytý je sľub.

Poznáš ma, veď ja som už raz taký.
Vplývajú na mňa všetky tie zmeny.
Zmeny nálad, pocitov, postojov,
priorít, cieľov a snov.

Krásy času vyparili sa do neznáma.
Stratili sa ako hlúpa fáma.
Diabol v duši ti vraví, sekaj, rúb.
Márnivo rozšliap to hejno húb.

To všetko sa celý život vlečie so mnou.
Ustatý bez záujmov.
Vyčerpaný z činov.
S pocitom, dosť bolo slov!

Odohnal si zlosyna zo srdca.
Obstál si v sklamaní zo života.
I keď si ohučaný z tých hlasných trúb.
I tak vytrvaj, ži a úprimne ľúb.
Bojuj, i keď ťa opustila sila.
Nádej je tá najkrajšia víla.

Veď vieš, ako to chodí.
Za málo moc sa robí.
Neďaleko od chudoby.
Zo šťastím bez choroby.
Snažiť sa usilovne prežiť.
Zachovať si postoj ten, ktorý chceš žiť.

Pohľad na krásu

Túžba stratiť

Ako uhol žeravý slnko vychádza.
Jeho teplo prírodu zobúdza.
Oživuje túto krásnu scenériu.
Rodnú krajinu milovanú.

Jasná báseň čistá len pre teba.
Od smutného básnika, čo nemá ťa.
Má ťa iba v mysli
a v krásnych predstavách.
Chcel by sa ich zbaviť a nemať strach.

Čaro zemskej krásy,
Stále teší moje oči.
Vôkol úrodného poľa,
svoj život ľudia tvoria.
Tam tiahne sa mohutná hora.
Stojí akoby chrániť nás chcela.
Ľudia túto rovinu,
užívajú k svojmu tvoreniu.
A tak malé i veľké diela vytvárali,
s ktorými spoločne žili i sa radovali.
Dielo, ktoré sa zraku pýši z diaľky,
ktoré nám vytvorila pevnosť červenej ruky.
To dielo akoby mraky vytvára.
Je to srdce betónové, čo nám život rozdáva.

Skúšal dobyť tvoje srdce,
ale zostal tápať v tmách.
Z jeho krásnych predstáv zostal iba prach.
V ktorom žije duch kúska nádeje,
že sa to zmení, kým zomrieme.
Túžbu k tebe má v sebe,
stratiť sa ju pokúša.
No vždy, keď ju stratí,
tvoja tvár mu ju naspäť prináša.
Chce byť priateľ, ktorý sa s tým zmieril,
ktorý zabudol na to, čo stratil.

RECEPT GABIKY HÁJEKOVEJ

Jablkový koláč
Cesto: 125 g masla, 125 g práškového
cukru, štipka soli, 1 vajce, 1 PL vody,
250 g hladkej múky.
Plnka: 750 g kyslých jabĺk, 1 lyžička
mletej škorice, mletý klinček, šťava z 1
citróna, citrónová kôra, 50 g hrozienok
namočených v rume, 6 bielkov, 300 g
kryštálového cukru, 1 vanilkový cukor,
100 g mandľových lupienkov.
Postup: Maslo, cukor, soľ, vajce a vodu
vymiešame do penista, pridáme preosiatu
múku, vypracujeme hladké cesto a na hodinu dáme na chladné miesto. Medzitým ošúpeme jablká, nakrájame na plátky, zmiešame so škoricou, klinčekom, citrónovou
šťavou, postrúhanou kôrou a hrozienkami.
Na pomúčenej doske cesto rozvaľkáme,
preložíme na plech, popicháme vidličkou,
vložíme do vyhriatej rúry a asi desať minút
pečieme doružova. Na predpečené cesto
navrstvíme jablká, potrieme snehom vyšľahaným z bielkov a kryštálového cukru nad
parou, posypeme mandľovými lupienkami
a dopečieme.
-r-

VTIPY O LÁSKE
Prídu manželia do reštaurácie.
Čašník sa pýta paničky:
- Čo budete jesť?
- Párky.
- Aj chren?
- Áno, aj chren si dá párky...
Opitý manžel príde neskoro domov a potichu sa vkráda do postele.
- Starý, koľko je hodín? - pýta sa rozospatá manželka.
- Jedna, - odpovedá muž.
Vtom kukučkové hodiny odkukajú štyri.
Manžel sa nahnevane obráti k hodinám
a hovorí:
- Vieme, vieme, že je jedna! Nemusíš to
štyrikrát opakovať!
Mladá žena príde do práce s monoklom.
- Čo sa ti stalo? - pýtajú sa kolegyne.
- Muž ma zmlátil.
- Mysleli sme, že je na služobnej ceste!?
- No práve. Ja som si to tiež myslela...
- To je otrasné! - vraví na plese manžel,
- najväčší idioti majú najkrajšie manželky!
- Ty sa mi zaliečaš! - objala ho žena.
Manželka sa zdôveruje po dvoch rokoch manželstva manželovi:
- Miláčik, chcem sa ti zdôveriť, som
farboslepá...
- Aj ja sa ti chcem zdôveriť, som černoch...
Všimol som si, že tvoj otec má opuchnuté
líce. To od zubov?
- Nie, od modlitby.
- Ale netáraj...
- Netáram. Včera sme sa pred večerou
spolu celá rodina modlili otčenáš a keď sme
prišli po „zbav nás zlého“, otec sa pozrel na
mamu. A ona si to všimla...
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FUTBAL V SKRATKE

Výstava slovenských hrvoliakov

Začala sa jar

V dňoch 17. a 18. januára sa v Kultúrnom dome vo Veľkých Kostoľanoch konala
tradičná špeciálna klubová výstava slovenských hrvoliakov.
Spokojné hrkútanie vystavených krásavcov
bolo počuť v celých priestoroch obecného úradu.
A mali byť na čo pyšní. Také nádherné výstavné
kúsky šľachtených slovenských hrvoliakov sa
dajú len ťažko hocikde vidieť. V súčasnosti je
toto plemeno rozšírené na Slovensku, Morave
a v Čechách. Je to pravé slovenské plemeno a je súčasťou nášho kultúrneho dedičstva.
Zaujme svojou krásou tvarov, eleganciou a živým temperamentom. U chovateľov je obzvlášť
obľúbený a vyskytuje sa vo viacerých farbách a kresbách, ktoré sú presne určené vzorníkom.
V minulosti sa chovali na gazdovských dvoroch a prvá zmienka o nich bola zaznamenaná v roku
1870. Ako prvý slovenských hrvoliakov spropagoval na medzinárodnej úrovni slovenský holubiar
Koloman Slimák.
Jeho zásluhou
vznikol aj prvý
vzorník a zmapoval farebné
variety v našich
regiónoch.
Na podujatí sa
rozdávali ocenenia nielen za chov,
ale aj za pomoc
pri organizovaní
a prezentovaní,
prínos, odbornú
a publikačnú prácu a propagáciu
doma i v zahraničí. Takéto prestížne ocenenie neobišlo ani starostu
Mgr. Gilberta Lišku za pomoc pri
zabezpečovaní
materiálno-technického zázemia pre činnosť
 Odovzdávanie pamätnej medaily starostovi obce Veľké Kostoľany
KCHSH.
Mgr. Gilbertovi Liškovi.
- jh -

Po zimnej príprave sa začali súťaže
všetkých našich tímov. A - mužstvo po
zmenách v kádri bojuje o postup do IV.
ligy. Dorastenci a žiaci sa budú snažiť o čo
najlepšie umiestnenie.
A – MUŽSTVO
Zmeny: odišli – Zdeno Guniš, Peter Kubiš
a Milan Štrbo. Všetci skončili hosťovanie.
Prišli - Andrej Hnilka z Moravian, Andrej
Bžoch z Dvorníkov, Laco Pániyk z Matúškova, Matúš Velšic z J. Bohuníc.
17. kolo – 15.3. Smolenice – V. Kostoľany 6:3 (3:3). Už v 12. min. sme po góloch
Kadlíčka (2) a Urbana viedli 3:0, no domáci
zrovnali do polčasu a v druhom pridali ďalšie 3 góly.
18. kolo – 22.3. V. Kostoľany – FK Kúty
3:1 (0:1). Do polčasu sme inkasovali, no po
polčase sme gólmi Kadlíčka, Števíka a Urbana zápas otočili.
Začiatok tabuľky V. ligy po 18. kole:
1. Gbely
16 12 1 3 58:21 37
2. V. Kostoľany
17 11 2 4 34:17 35
Koho doma privítame
12.4. V. Kostoľany – Dvorníky
26.4. V. Kostoľany – Krakovany
10.5. V. Kostoľany – Hlohovec
24.5. V. Kostoľany – Holíč
7.6. V. Kostoľany – Moravský Ján
21.6. V. Kostoľany – Senica B
DORAST: 17. kolo: D. Krupá – V. Kostoľany 3:1, gól P. Lulovič. 18. kolo: V. Kostoľany – Hlboké 5:1, góly M. Kinči 4, P. Lulovič
ŽIACI: 17. kolo: odložené. 18. kolo: Špačince – V. Kostoľany 0:10, góly A. Mačica,
P. Čeliga, P. Zemko, Ľ. Vŕbik po 2, M. Porubský 1, vlastný.
MILAN BOHÁČIK

Oslávime Deň matiek
V druhú májovú nedeľu prichádzame
k našim maminkám s kytičkou, bonboniérkou, malým darčekom, ale hlavne
s veľkou láskou a hlbokou úctou v srdci. A to je presne to, čo im náleží a čo si
najväčšou mierou zaslúžia.
Matka je ten človek, ktorému vďačíme
za život. Ona sa rozhodla nám ho dať.
Starala sa o nás ešte vo svojom tele, aby
nás zdravých priviedla na tento nádherný svet a celý nám ho ukázala. Od malička nás učila všetkému - jesť, chytať do
rúk veci, hrať sa s nimi, robiť prvé kroky,
hovoriť prvé slová, spoznávať zvuky,
tóny, farby... A pritom nás častovala pohladeniami, objatiami, prvými slovami
lásky. Aby potom, až budeme všetko
vedieť, mohli sme to my odovzdávať
našim deťom.
Pripomeňme si preto v tento deň všetku lásku a obetavosť, ktorú nám dali
a poďakujme mamám.
-r-

POZVÁNKA

Vystúpi Art Music Orchestra
Obecný úrad vo
Ve ľ k ý c h K o s t o ľ a noch srdečne pozýva
všetkých občanov na
slávnostný program
venovaný ku Dňu matiek. V nedeľu 10. mája o 15. hodine v kultúrnom dome vystúpi
skupina Art Music Orchestra, ktorej cieľom
je udržiavať záujem verejnosti o živú znejúcu
hudbu, nesúcu v sebe
hlbšie posolstvo ako
hudba komerčných rádií a festivalov.
-r-
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