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Deň detí ako vymaľovaný!
Obecný úrad pripravoval pre deti oslavu
Medzinárodného dňa detí na 31. mája. Ale
z dôvodu nevľúdneho počasia bolo toto
podujatie preložené na 7. júna, keď už počasie naozaj želalo všetkým, ktorí prišli.
Na ihrisku už pred oﬁciálnym začatím
o 15.00 hodine bola kopa zvedavcov a hneď
od začiatku sa deťúrence s radosťou preháňali na motorových autíčkach, ktoré, popri
skákacom hrade, obrej šmykľavke, dvom
trampolínam a maľovaniu na tvár, boli hlavnými atrakciami nedeľného dňa. Dlhé rady pred
jednotlivými zábavkami dokazovali, že nie je
možné sa ich nasýtiť.
Ďalšou zaujímavosťou bolo prevážanie sa,
pod dohľadom skúsených jazdcov, na motorových štvorkolkách, ktoré obci pre deti sponzorsky poskytol Pavol Kolarovič. Veľkú radosť
malým oslávencom priniesli aj dobrovoľní hasiči, ktorí im darovali hromadu nádhernej bielej
peny na hranie. Toľko bielych detí nebehalo po
ihrisku ani v zime po vyváľaní sa v snehu. Deti

mali zábavy až do neskorých večerných hodín
dostatok. Keď boli smädné alebo hladné, alebo
mali chuť na nejakú tú maškrtku, pracovníci
obecného úradu mysleli aj na toto. Bolo pre
ne nachystané na výber. Kofola, cukrová vata,
pukance aj kebab. A nezabudlo sa, samozrejme, ani na dospelých, mohli sa osviežiť
nealkom a pivom. Celú sviatočnú atmosféru
dokresľovalo nespočetne veľa balónov, ktoré
sa pohybovali po ihrisku spolu s deťmi, v rôznych veľkostiach a prevedeniach.
Za organizovanie vydareného podujatia by
sme chceli poďakovať všetkým, ktorí svojou
činnosťou prispeli k spokojnosti a úsmevom
na detských tvárach, hlavne však Pavlovi Kolarovičovi, DJ Michalovi Augustínovi, pracovníkom obecného úradu, pracovníkom Katelstavu, členom Dobrovoľného hasičského zboru Veľké Kostoľany, Ing. Máriovi Michalčíkovi
a Pavlovi Čeligovi.
- jh Foto: Gilbert Liška
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KRONIKA OBCE
Narodili sa
Patrik Bokor
Markus Bučko
Nela Filinová
Anabela Holická

Vietor vial – a máj stál!
Podvečer 30. apríla sa už tradične schádzame pri stavaní mája pred obecným
úradom. Aj tentokrát sme prišli v hojnom
počte. Počasie podujatiu prialo, až na silný
vietor.
Pracovníci obecného úradu sa postarali aj
o výborné pagáčiky a ovocné cukríky pre deti

i dospelých a pohárik bieleho či červeného
vína pre tých nad 18 rokov. K príjemnej nálade
prispela dychová hudba Rovina. Vďaka zapožičanej technike sa i napriek výraznému vetru
podarilo máj bez problémov na prvý raz vztýčiť.
Zhruba hodinku sme potom ešte zotrvali v príjemnom a priateľskom ovzduší.
- jh -

Manželstvo uzavreli
Andrej Mišák a Ida Androvicsová

Jubileum oslávili
60 rokov
Helena Janíková
Terézia Porubská
Ľudovít Radošovský
Ján Smolár
Daniel Strečko
Ján Valko
65 rokov
Anna Gulová
Helena Javošová
Oto Katra
Viliam Mátyuš
80 rokov
Agneša Čúzyová
Júlia Kollárová
Agneša Mosná
Anna Šintálová
95 rokov
Augustín Bartovič
BLAHOŽELÁME!






Rozlúčili sme sa
Anton Blahuta, 57-ročný
Oľga Prekopová, 83-ročná
Michal Pastorek, 59-ročný
Michal Ferančík, 85-ročný
ÚPRIMNÚ SÚSTRASŤ.

Vďaka
za sponzorstvo!
Obecný úrad vo Veľkých Kostoľanoch
ďakuje spoločnosti Chladiace veže
Bohunice, s. r. o., predovšetkým ich
konateľke Ing. Márii Krajčovičovej, za
sponzorské zapožičanie žeriavu pri príležitosti stavania mája.
Poďakovanie patrí aj všetkým členom
dychovej hudby Rovina za kultúrny
program, ktorým spestrili celé podvečerné podujatie.
- OcÚ -

Máje dievčencom súcim na vydaj
Zaujímalo nás, ako si na stavanie mája
spomínajú tí starší z nás. Oslovili sme preto pani Milku Vyskočovú, ktorá si potom
s nami zaspomínala aj na ďalšie zážitky zo
svojho života.
 Ako to bolo voľakedy v obci pri stavaní mája?
- Dychovka vyhrávala, zišli sa mládenci
a dievčence, detí celý vagón a mládenci postavili obecný máj. Potom sa tancovalo pri dychovke, dievčence ponúkali všetkých naokolo. Chlapci potom stavali máje aj dievčencom
súcim na vydaj pred ich domami. A každý rok
ho stavali pred iným domom, kde boli ďalšie
dievčence. Na konci mája sa dával máj dolu,
kde sa znovu stretli mládenci a dievčence
a zabávali sa. Vtedy ešte nebol televízor,
elektrina a ani tie dnešné vymoženosti, a tak
sa ľudia viacej stretávali. Nechodilo sa akurát
vtedy, keď boli malé deti, to sa bolo doma.
Teraz už to tak nie je.
 V minulosti sa žilo trochu inak ako
dnes, však?
- No my sme robili na humne a mali sme pole pri štreke a keď sa išlo robiť, tak to bolo na
celý deň. Nebola to ľahká robota, ale bolo to
lepšie ako v družstve, tam sa muselo chodiť aj
skoro ráno o tretej a bola to namáhavá práca.
Mamička doma varievala, a potom aj ja, jedlo
sa nosilo na pole pre ľudí, čo nám pomáhali.
Vždy sa nosila jedna kanva, v ktorej bola polievka a niečo k tomu a bolo tam veselo. Raz,
keď sme tak pracovali a prišiel čas obeda,
bratranec hovorí: „Vedľa nebude dobrý obed,
tak ako u nás.“ A keď sme sa ho pýtali prečo,
tak odvetil, že na voze vezú dve kanvy a to
sme vedeli, že tam je polievka a omáčka, alebo kapusta. Veľa sa varievali klasické múčne
jedlá, lokše, slíže, buchty, šúľance, dolky,
slivkové gule a varili sa aj purgale.
Právalo sa v koryte, neboli žiadne výdobytky, voda na dvore, keď sa postavil dom,

do kuchyne sa dal šporák a už bolo kúrenie
hotové. Keď som mala neštovice a bola som
v nemocnici, kde mi rezali prst, boli sme tam
z Kostolian štyri. A keď som prišla domov,
čakalo ma veľké prekvapenie, manžel mi kúpil
práčku, vraj: „Maminka už nebudeš právať
v rukách a ešte ti k tomu dokúpim aj žmýkačku, aby si nemusela ani v rukách žmýkať.“
Pred jedenástimi rokmi, keď zomrel môj
manžel, tak sme už ani humno za domom
neobrábali, stará sa o neho synovec a ja mám
len malú záhradku pri dome. Robím toľko, koľko vládzem. Teraz už ani nepečiem torty, len
pre našich a pre nich aj vyšívam. Palicu mám
kúpenú tri roky, ale ešte som ju nepoužila,
pokiaľ vládzem, chodím bez nej, aj keď už si
na bicykel moc netrúfam.
 A čo vaše torty, ktoré ste piekli na
svadby?
- Zákusky len málo som robievala, ale torty
tie často. Všelijaké som robila, bociana, podkovy, anjelikov, knihy... A boli sme na svadbe,
kde si objednali až do Banskej Štiavnice a odviezli si torty, ale bolo akurát chladno, tak tú
cestu vydržali. Aj do Čiech som robievala, ale
tu v okolí až za Vrbovým si ich pýtali.
 Koľko máte detí?
- Mám tri dcéry, ktoré všetky chodia za
mnou a starajú sa, hlavne Milka, tá mi nosí
nákupy a aj navarené. Dve dcérky sú vydaté
a majú po dvoch deťoch, ktoré sme varovávali, cez prázdniny boli u nás a cez víkendy
tiež sa tešili k nám. Bolo to radosti, keď som
im vyvárala a chutilo im vždy. A teraz, keď
bývam už sama, tak aj susedia dávajú pozor
a dohliadajú v dnešnej dobe, aby sa mi nič
nestalo.
Pani Milke Vyskočovej ďakujeme za
ochotu podeliť sa o prežité. Prajeme veľa
ďalších šťastných rokov s dcérkami a vnúčatami.
- jh -
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Obecenstvo na záver povstalo

SMÚTOČNÉ POĎAKOVANIE
To, že sa rana zahojí,
je len klamné zdanie,
v srdci nám bolesť ostala
a tiché spomínanie.
Úprimne ďakujem
všetkým príbuzným,
priateľom a známym,
ktorí sa prišli dňa 15.
apríla 2009 rozlúčiť
s mojím manželom

ANTONOM
BLAHUTOM,

Slovenčina má málo superlatívov na popísanie kvality nedeľného programu, ktorý
zorganizoval obecný úrad pre občanov
pri príležitosti oslavy Dňa matiek. Pozdraviť ich prišli huslisti, speváci a hudobníci
hudobného projektu Art Music Orchestra
z Červeníka. Všetky oslávenkyne na privítanie pri vstupe do sály dostali od starostu
obce a jeho zástupcu nádherné gerbery.
Prítomní si vychutnali program zostavený
k 10. výročiu založenia ľudovej hudby Mladí
huslisti. Na úvod vystúpili menšie talentované deti. V skladbe Medvedku, daj labku
predviedol sólo na husliach Palko Bielik. Trio
dievčatiek zaspievalo pieseň Stracev zajac na
kameni klúčik. Mladí huslisti potešili melódiou

Ket som ja k vám chodzívavav, piesňami
z Horného Liptova a chorálnou skladbou Boh
sa usmial. Zo všetkých sršal nielen hudobný
a spevácky talent, ale aj nesmierna lásku
k umeniu.
Členovia Art Music Orchestra ponúkli fantastický výber skladieb z ľudového, muzikálového i populárneho žánru. Spracovanie známej
piesne Červené jabĺčko bolo unikátne a chytilo
za srdce aj tých, ktorí ľudovej hudbe priveľmi
neholdujú. Piesne Nečakaj ma už nikdy, Rodný
môj kraj a Biele margaréty pripomenuli mladosť mamičkám mamičiek. Zazneli aj známe
americké a muzikálové skladby. Koncert bol
natoľko uchvacujúci, že obecenstvo pri záverečnom potlesku povstalo.
- jh -

ktorý zomrel vo veku
57 rokov.
Ďakujem za prejavenú sústrasť a kvetinové dary a pánu farárovi za dôstojnú
rozlúčku. Jedno veľké ďakujem patrí pani
Križanovej, Dudovej, Evke Talajkovej, Medveďovej a Jankovi Skripčákovi a tým, ktorí
mi pomohli akýmkoľvek spôsobom, hlavne
pri nakladaní manžela do sanitky.
Smútiaca manželka a syn

SMÚTOČNÉ POĎAKOVANIE
Už len kyticu z lásky Ti na hrob môžeme dať,
modlitbu tichú odriekať,
za všetko krásne Ti ďakovať
a s láskou v srdci na Teba spomínať.
Dňa 14. mája
2009 nás navždy
opustil vo veku 85
rokov po dlhej chorobe náš milovaný
MICHAL
FERANČÍK.
Ďakujeme všetkým
príbuzným, priateľom a známym,
ktorí sa s ním prišli dňa 16. mája rozlúčiť
a odprevadiť ho na poslednej ceste. Ďakujeme za prejavenú sústrasť a kvetinové
dary a pánu farárovi Marcelovi Kubincovi
za dôstojnú rozlúčku.
Smútiaca manželka s deťmi

SPOMIENKA
V tomto mesiaci si opäť spomíname na
našich synov, ktorí nás opustili

JOŽKO KUKUČ - 20. júna 1977,
JANKO KUKUČ - 18. júna 2006.
Kto ste ich poznali, venujte im tichú
spomienku.
Smútiaci rodičia a bratia s rodinami
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Dovidenia, milá škôlka, my už nie sme malí
„V piesňach, básňach myslíme, na vás
neustále, či vám radosť spravíme, posúdite
samé...“
Druhá májová nedeľa opäť patrila našim
mamičkám a babičkám, tak pondelok bol
v našej materskej škole slávnostný, deti tú
radosť mamičkám a babičkám určite spravili.
Za starostlivosť a lásku tým svojim poďakovali
vo všetkých triedach a obdarovali ich kyticou vďaky, uvitou
z básní, piesní,
scénok a tanca,
ale aj malým darčekom. Všetci odchádzali s dobrou
náladou a úsmevom na tvári.
Na konci mája
zakončili svoje
„spíkovanie“ naši
angličtinári a spolu s p. uč. Herchlovou ukázali rodičom, čo sa za
ten rok naučili na
otvorenej hodine.
Za svoju snahu
a šikovnosť dostali vysvedčenie aj
malú sladkosť.
Jún sme mali
začať výletom do
Smoleníc v rámci oslavy Dňa detí. Očakávanie
však prekazilo počasie, ale boli sme smutní iba
chvíľu, lebo plánované súťaže medzi „velkáčmi“ sme zvládli aj v triede. Deti boli odmenené
sladkosťami a pomaly sa začínajú tešiť na divadlo Pimprlo, ktoré k nám zavíta už na budúci
týždeň s rozprávkovým predstavením.

19. júna chystáme spolu s rodičovskou radou akciu pod názvom Mami, oci, poď sa
hrať!, na ktorej nebude chýbať hudba, súťaženie, opekanie, občerstvenie a hlavne zábava a tombola, za ktorú už vopred ďakujem
všetkým ochotným sponzorom. Už nám len
ostáva dúfať, že počasie nám dopraje užiť si
toto popoludnie v príjemnej, veselej a pohodovej klíme, so slniečkom nad hlavami.

„Dovidenia, milá škôlka, my už nie sme
malí...“ nám zaspieva pri rozlúčke s predškolákmi 37 „velkáčov“, a to bude aj naša
posledná akcia v tomto školskom roku. Zaželáme im do tej veľkej školy veľa zdravia
a múdrosti, veď základy domčeka vedomostí
sa p. učiteľky tu v MŠ snažili vybudovať čo

najpevnejšie, aby ďalší pedagógovia mali
v čom pokračovať pri budovaní nádherného domu s názvom „Človek“. Tablo našich
predškolákov si môžete pozrieť vo výklade
obchodu na hodový víkend.
Vážime si všetkých, ktorí napriek svojej
vyťaženosti sú ochotní akoukoľvek formou
pomáhať aj nám. Chcem poďakovať mamičke Mgr. Ľudmile Koreňovej za veľkú pomoc
pri zhotovení projektu Fit program
pre deti a za vytvorenie webovej
stránky našej MŠ,
ktorá je ešte vo výstavbe a postupne
bude dopĺňaná aj
patričnými informáciami a fotogalériou (http://skolka.
edupage.org).
Ďakujeme členom rady rodičov
za ochotu a čas
venovaný pri organizovaní akcií pre
všetky deti, nielen
pre tie svoje. Nedali sa odradiť ani
kritikou tých, ktorí
radšej robia ústami
ako skutkami.
Za celý kolektív želám všetkým čitateľom
peknú dovolenku a slnečné leto, našim rodičom a deťom, aby sme sa zdraví stretli v novom školskom roku 2009/2010.
JARMILA STREČANSKÁ, učiteľka
Foto: autorka

Canens – skvelý kultúrny zážitok!
Spevácky zbor Canens vznikol 1. septembra 1990. Stal sa základom vzniku prvej
súkromnej umeleckej školy na Slovensku,
ktorá v roku 1991 začala podľa nových študijných plánov vzdelávať sólových a zborových spevákov. V súčasnosti ho tvorí
vyše 30 dievčat od 12 do 18 rokov.
Chorály, sakrálne i svetské piesne v podaní
speváckeho súboru Canens sme si mali možnosť vypočuť 7. júna v popoludňajších hodinách. Dynamické, rytmické a miestami jemné
vystúpenie až zvieralo srdce. Toto nečakal
nikto z prítomných.
Meno súboru je známe u nás aj v zahraničí, o čom svedčí koncertovanie vo Windsore, Helsinkách, Kapskom Meste, francúzske
turné po Loire, piknik pod Kláštorom Saint
Michel, či vystúpenie v Rudolfíne, Chráme sv.
Víta na Pražskom hrade, Smetanovej sieni
Obecného domu v Prahe, atď. Uskutočnili
vyše 500 koncertov, 41 zahraničných koncertných ciest a mnoho televíznych a rozhlasových nahrávok.
Repertoár súboru je rôznorodý. Predviedli
nám z neho sakrálnu a svetskú hudbu, spirituály, muzikálové melódie, klasiku, ako aj
súčasnú populárnu hudbu v rôznych úpravách.
Od roku 2001 úlohu klavírneho sprievodu, komponovania a aranžovania skladieb
prevzal mladý hudobný skladateľ a pedagóg
Peter Hochel, ktorého matka pochádza z Veľkých Kostolian.

Účinkujúcim i organizátorom ďakujeme za
skvelý kultúrny zážitok!
Vyvstáva však otázka, prečo na takýto
fantastický koncert prišlo pomenej ľudí? Veď
počasie bolo pekné a na ihrisku za obecným
úradom bol pripravený program pre deti. Určite by viacerých vystúpenie zaujalo rovnako,
ako deti, ktoré sa na ňom zúčastnili a vďaka
vplyvu svojich rodičov sa doň i živo zapájali.
Je na zamyslenie, že ľudia dnes, keď už kla-

siku niektorí doma ani nepočúvajú a ich deti
ju nepoznajú, neprídu na vystúpenie ponúkajúce možnosť sa s ňou zoznámiť. Vstupné
bolo dobrovoľné a povedzme si úprimne, inde
by sme za takéto vystúpenie museli určite
zaplatiť nemalú čiastku. Preto nabudúce využime príležitosť, ktorá príde až priamo k nám
a buďme za ňu vďační.
- jh Foto: Ing. Július Hodál
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Prvýkrát prijali Pána Ježiša
Nedeľa 24. 5. 2009 bola slávnostným
dňom pre celú našu farnosť, ale predovšetkým pre všetkých našich malých
tretiačikov a ich rodiny. 40 detí, z toho
19 chlapcov a 21 dievčat, prijalo prvýkrát
nášho milujúceho Pána Ježiša vo sviatosti
oltárnej do svojich srdiečok. Všetky deti sa
šťastne usmievali a prejavovali naozajstnú
úprimnú detskú radosť.
Na túto sviatočnú chvíľu sa svedomite pripravovali. Dlhá a náročná príprava sa začala
katechézou v 1. a 2. ročníku pod vedením p.
uč. Renáty Gaurovej. Zavŕšená bola v 3. ročníku výučbou nášho d. p. Marcela Kubinca na
hodinách náboženstva, a spolu s pánom kaplánom Vladimírom Ondášom aj na detských
svätých omšiach. Deti sa učili základné pravi-

dlá kresťanského života: poznávať a milovať
Boha celým srdcom, celou mysľou a blížneho
ako seba samého.
Vážený duchovný otec, chceli by sme sa
Vám aj touto cestou poďakovať za všetku Vašu veľkú trpezlivosť a námahu, ktorú ste spolu
s pani katechétkou a pánom kaplánom venovali našim deťom pri príprave na prvé sväté
prijímanie. Naše poďakovanie patrí aj pánovi
organistovi Michalovi Šintálovi, ktorý naučil
deti krásne piesne na oslavu nášho Pána.
Na príprave slávnosti prvého svätého prijímania sa podieľalo mnoho ochotných ľudí
z celej farnosti. Svojím obetavým pričinením
prispeli k dôstojnému priebehu udalosti. Im
všetkým patrí naša srdečná vďaka.
Vďační rodičia

Primičná
svätá omša
S radosťou v srdci
Vám oznamujem, že
z dobrotivosti Boha,
ktorý sa dotkol našich
sŕdc, 13. júna 2009
o 15.30 hodine v Katedrále Jána Krstiteľa
v Trnave prijmem vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou sviatosť
Kristovho kňazstva
spolu s ďalšími tromi diakonmi.
Za tento veľký dar poďakujeme Pánu Bohu slávením primičnej svätej omše vo farnosti Veľké
Kostoľany v sobotu 20. júna
2009 o 10.30 hodine.
PETER GULA

Program osláv
800. výročia prvej písomnej zmienky o obci
v dňoch 5. a 6. septembra 2009
SOBOTA 5. SEPTEMBRA
12.30 h
Príchod pozvaných hostí za účasti
dychovej hudby Rovina (kultúrny dom)
13.00 h
Príhovor starostu a hostí (kultúrny dom)
13.30 h
Slávnostný obed (kultúrny dom)
14.30 h
Presun hostí na futbalový štadión
15.00 h
Otvorenie osláv, príhovor starostu obce
Medzi vstupmi bude hrať DH Rovina
a skupina Borovienka
17.00 h - Koncert skupiny Jako kedy
18.00 h - Koncert kapely James Evans Band
(Írsko)
19.30 h - Koncert kapely Kaktus Band
21.00 h - Koncert kapely Gladiator
22.30 h - Koncert kapely Neznámi
24.00 h - Voľná zábava s DJ
Počas celého popoludnia budú fungovať
atrakcie pre deti a dospelých:

-

maľovanie na tvár,
nafukovací hrad,
nafukovacia šmykľavka,
elektrický býk,
silová súťaž,
zábavné súťaže,
historický šerm.

NEDEĽA 6. SEPTEMBRA
15.00 - 20.00 h Vystúpia dychové hudby
Rovina, Dubovanka, Veselanka, Mistřínanka, Stříbrňanka, Tatrachemka.
Oslavy sa budú konať na futbalovom štadióne, kde bude zabezpečený predaj občerstvenia, sociálne zariadenia a zdravotná
služba.
Tento program sa môže z technických dôvodov ešte zmeniť. Deﬁnitívny program bude
vytlačený na pozvánkach a plagátoch, ktoré
budú distribuované v obci. Koncerty a detské atrakcie budú pre všetkých účastníkov
osláv zdarma.
- ocú -

Naši zlatí
oteckovia...
Napadol prvý sneh, manžel so synom
sa vybrali na prechádzku a v pivnici hľadali čižmy. Celý nešťastný pribehol, že
všetci majú čižmy, ale on nie. Obul si botasky a vyrazili. Keď prišli, zistila som,
že svoje čižmy obul synovi – ten síce
nechcel, ale dostal to príkazom.
Manžel išiel s naším malým synom vyzdvihnúť objednanú tortu pre našu staršiu
tetu k narodeninám. Prišli domov, torta zabalená v škatuli, šupol ju do chladničky.
Popoludní som ju vytiahla, že vyrazíme
a potom mi napadlo, že sa aspoň pozriem,
ako torta vyzerá. No bola tam prečudesná
kopa – ona mu totiž spadla hneď pred
cukrárňou na zem. Neviem, čo čakal, že sa
tá torta v škatuli urovná sama, alebo že si
„haváriu“ nikto nevšimne?
Uvarila som guláš v tlakovom hrnci. Nechala som ho stáť na šporáku
a odišla som, dúfajúc, že sa manžel
naobeduje, keď príde domov. Viete čo
obedoval? Chlieb s maslom. Nevedel
hrniec otvoriť. Živo ho vidím, ako točí
s pokrievkou na všetky strany - a nič.
On, technický typ!
Raz šiel manžel natankovať a umyť auto.
Vrátil sa až večer s tým, že pomáhal kamarátovi s autom. Nakoniec som zistila, že iba
natankoval, a auto neumyl. Ale musel ísť
18 km na tú jedinú pumpu, pretože tam mu
umyjú auto zadarmo za body z karty.
Otecko bral malého syna k babičke.
Išiel s ním až k autu a na chodníku sa
stretol s kamarátom. Keď sa ten opýtal:
„Vy chodíte von len tak, na ostro?“ si
manžel všimol, že synovi zabudol obuť
topánky. Malý sa posťažovať nemohol,
mal len 2 roky. Stál chudák len v ponožkách. Ešte že to bolo v lete!

POETICKÝM PEROM
Lukáš Opeta

Zvuk
Nový zvuk rozletel sa do okolia.
V znení vety dostáva sa do myslenia,
zotrváva v silnom chvení.
Trvaním myseľ mení.

Smiem
Začal som písať o láske báseň,
o tej, ktorú tak dlho chcem...
Dúfam, že ako hviezda nezhasnem,
dúfam, že v jej srdci zostať smiem.

Zrodenie
Základný pojem života.
Prežiť z darov tohto sveta.
Zákonom evolúcie si žiadame.
Hľadáme krásu sveta.
Všetci, ako malé dieťa.
Každý sa chce zabávať.
Každý sa chce dobre mať.
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Plnenie výdavkov

Objednajte si
obecný fekál
Firma Katelstav, s. r. o., zabezpečuje vývoz domových septikov do miestnej čističky odpadových vôd. Cisterna má obsah
8300 litrov a cena za jeden vývoz je 18 eur.
Fekálnu cisternu si môžete objednať na
t. č. 778 1102, 0905 447 363.
- ocú -

INZERCIA
 Predám nízku obývaciu stenu a 275-litrovú chladničku. Cena dohodou. Bokorová,
Trnavská 384, Veľké Kostoľany.
 Z rodinných dôvodov predám zachovanú Babetu, kladivkový šrotovník, cirkulár,
staršiu väčšiu miešačku, elektrický moržovák na kukuricu. Cena dohodou. Telefón:
033/778 25 11.
 Predám zachovanú dvojročnú výklopnú váľandu s úložným priestorom. Kontakt:
0903 800 338, telefonovať po 14. hod. - r -

OKIENKO PRE ŽENY

Krtkova torta
na plechu
Cesto: 320 g hladkej múky, 180 g cukru,
3 vajcia, 3 PL kakaa, 200 ml oleja, 200 ml
mlieka, 1 prášok do pečiva
Stracciatelový krém: 250 g tvarohu, 2
kyslé smotany, 250 ml smotany na šľahanie, 100 g čokolády na varenie, 1 vanilínový
cukor + uvarený puding + 4 banány
Puding: 250 ml mlieka, 1 a pol balíčka
vanilkového pudingu, asi 4 PL cukru
Postup:
Najskôr si uvaríme puding a necháme ho
vychladnúť.
Oddelíme žĺtky od bielkov. Zo žĺtkov
a cukru vyšľaháme penu, pridáme múku,
prášok do pečiva, mlieko a olej a vymiešame. Pridáme sneh vyšľahaný z bielkov.
Cesto vylejeme na vymastený plech, vysypaný múkou, najlepšie do vyššieho plechu
a dáme piecť na 160 stupňov asi na 30
minút.
Stracciatelový krém: tvaroh s kyslými
smotanami vyšľaháme a po lyžiciach pridávame puding a najemno nastrúhanú čokoládu a vanilkový cukor. Nakoniec vyšľaháme šľahačku – bez stužovača a pridáme
do krému.
Keď je cesto upečené a vychladnuté,
vydlabeme vrch cesta, ale nie až po dno.
Vydlabané kúsky odložíme. Banány ošúpeme, pozdĺžne rozrežeme a poukladáme do
vydlabaného cesta, na ne dáme krém a na
vrch rozdrobíme cesto. Necháme vychladnúť, najlepšie cez noc v chladničke. - r -

 Ide policajt cez les a náhodou si všimne odstavené auto. Zakričí:
- Je tu majiteľ vozidla s evidenčným číslom PN 241AB???
- Anooo, tu som!!!
- A papiere máte?
- Nie, stačia mi lopúchy.

Obce Veľké Kostoľany za rok 2008
Výdavky

v Sk

Prevádzka OcÚ (mzdy, odvody do poisťovní, odmeny, stravné)
Školenia, kurzy, pracovné cesty, cestovné náhrady
Poštovné a telekomunikačné služby
Interiérové vybavenie
Všeobecný materiál (kancelársky materiál, pečiatky, xerox)
Publikácie, zbierky, časopisy
Reprezentačné
Automobilový park (všetky osobné a nákladné vozidlá - poistné, palivo, servis,
parkovacie, diaľničné známky)
PC programy, údržba výpočtovej techniky
Propagácia, reklama, inzercia
Právne a notárske služby
Poistenie budov
Sociálny fond
Odmeny poslancov
Mzdy - dohoda o vykonaní práce
Kolkové známky
Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne
Požiarna ochrana, odborné prehliadky zariadení
Finančný audit
Poplatky banke
Splácanie úveru (nájomné domy, ul. Jilemnického, M. R. Štefánika,
Hollého, Mierová, Dexia)
Členské poplatky (ZMOS, MNH, PMP)
Matričná činnosť
Evidencia občanov
Starostlivosť o životné prostredie
Aktivační pracovníci (mzda, prac. náradie, prac. pomôcky, poistné)
Stavebný úrad
Dobrovoľný požiarny zbor (energie, transfer)
Geodetické služby
Údržba miestnych komunikácií
Údržba verejného priestranstva (kosenie, čistenie)
Výsadba stromov
Verejné osvetlenie - energia
Údržba verejného osvetlenia (opravy, vianočné osvetlenie)
Garáže - Katelstav - elektrická energia
Nádoby na komunálny odpad
Katelstav - údržba strojov
Uloženie a likvidácia komunálneho a separovaného odpadu
Prevádzka kanalizácie a ČOV
Nájomné domy - energie, voda, poistné, údržba
Prevádzka detského ihriska (údržba, mzda)
Kultúrno-spoločenské akcie
Kultúrno-športové podujatia
Zdravotné stredisko (energie, prevádzka, údržba)
Dychová hudba Rovina (plyn, elektrina)
Predajňa - zelovoc a kvety (Ul. C. Majerníka) - plyn
Káblová televízia (prevádzka)
Kostolianske pohľady (tlač, graﬁcká úprava)
Poplatok SOZA
NOEMI - rekonštrukcia starej fary
Cintorín - kosenie (mzda)
Cintorín (pohonné hmoty, údržba, náradie)
Dom smútku (energie)
Materská škola (mzdy, prevádzka)
Materská škola (údržba)
Základná škola (údržba, mzdy)
Opatrovateľská služba (mzdy)
Posedenie s dôchodcami (občerstvenie, darčeky)
Finančný dar pre postihnuté deti
Deti v hmotnej núdzi (školské pomôcky, strava)
Rodinné prídavky pre rodičov (deti zanedbávajúce školskú dochádzku)
Projekty a služby agentúr
Kultúrny dom (prevádzka, údržba, energie)
Knižnica (prevádzka, mzda, knihy, PC)
Motokrosový klub (transfer)
Rybársky klub (transfer)
Drobnochovatelia (plyn, el. energia, transfer)
Poľovnícky zväz (transfer)
Tenisový klub (transfer)
Futbalový klub (prevádzka, energie, transfer)
Výstavba domových prípojok na kanalizáciu
Finančný vklad do Celoobecnej kanalizač. spoloč.
Kamerový systém
Nákup pozemkov
Oprava vjazdov do domov na Trnavskej a Zákostolskej ul., cestný rigol Trnavská
Chodník Ul. M. Korvína
Výstavba bytových domov Mierová ul.

2 822
91
231
15
52
42
4

634
120
580
072
028
996
399

189
50
19
45
34
14
58
1
14
22
57
30
104

017
995
040
412
468
154
200
560
700
520
956
000
846

1 299 133
12 740
173 804
36 140
3 872
62 503
171 600
99 721
334 910
283 031
836 932
109 569
466 449
283 876
121 618
55 930
87 976
2 346 899
1 481 656
185 051
6 521
78 886
214 082
38 980
3 230
9 851
1 626 948
59 251
1 000
564 843
90 852
29 286
7 384
3 784 243
70 842
14 399 428
1 151 930
48 993
91 600
30 614
10 260
1 057 498
818 898
10 068
40 000
9 277
10 608
91 000
28 560
941 201
4 413 189
35 000
141 014
178 775
917 540
831 448
8 422 311

Spolu

52 621 518
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Zlegalizovaný problém
súčasného finančného systému spoločnosťou
1. časť - Ekonomika a peniaze
Spoločnosť vytvárala už od nepamäti najrôznejšie druhy profesií, ktoré vznikali predovšetkým za účelom skvalitnenia poskytovania
rôznych tovarov či služieb iným občanom.
Ak sa však časom preukázala neschopnosť
plniť túto základnú funkciu, obyčajne profesia zanikla, pričom pri získaných nových
poznatkoch sa buď aktualizovala existujúca,
ktorá mala s práve zaniknutou najviac spoločných prvkov, alebo vznikla úplne nová,
efektívnejšia. Paradoxným fenoménom súčasnej spoločnosti zostáva stála existencia
ekonomickej profesie, ktorá, ako sa zdá, je
maximálne neefektívnou, ba čo viac, eliminuje
akúkoľvek formu kvalitatívnej vyspelosti pre
širokú verejnosť. Celkovo globálny ekonomický systém možno označiť za faktor disfunkcie
spoločenského systému ako celku. Vyvstáva otázka: „Aké dôvody vedú predstaviteľov
riadenia ekonomiky, o. i. aj predstaviteľov
krajín a tiež nás všetkých, k absolútnej iracionálnosti akceptácie fungovania ekonomickej
vedy a profesie, ktorá je bezpochyby zdrojom
vzniku najrôznejších sociálnych, politických
či environmentálnych problémov vyvolaných
úsilím ľudstva správať sa „ekonomicky“ ?“
Tieto dôvody sú implicitné ekonomike samotnej, pretože živnou pôdou tejto vedy, profesie, nie je nič iné ako dokonalý deštruktívny
ﬁnančný systém, ktorý je motorom negatívnych sprievodných javov so značným dopadom na správanie sa populácie. Dôkazom je
bezstarostnosť rôznych expertov, vládnych
predstaviteľov, politických ekonómov a ekonomických novinárov, ktorí sú zjavne spokojní
so súčasným stavom a o momentálnu hlbokú
„krízu“ sa starajú len nepatrne. (Pozn. špekulácie na záchranu „trhu, zamestnanosti a celkovej dynamiky ekonómie“ v podmienkach
SR sú kvapkou v mori, ktoré nedokážu pružne
reagovať na prílivovú vlnu - ekonomickú krízu,
ktorá nebola v žiadnom prípade vyvolaná náhodne.) Títo ľudia najradšej diskutujú o tom,
či ide o „prehriatie“ ekonomiky, alebo o jej
„ochladenie“, ako keby ekonomika fungovala
na princípe rýchlovarnej kanvice. Nemusíme
byť príliš zdatní v ekonomickej terminológii na
to, aby sme dokázali posúdiť, či jej fungovanie je správne, alebo nie. Pre zjednodušené
charakterizovanie ﬁnančnej ekonomiky alebo
ekonomiky ako takej treba zdôrazniť platformu jej fungovania. Túto platformu tvoria predovšetkým peniaze reálne (doláre, eurá, libry,
zloté, ruble...) a ﬁktívne. Pojem „peniaze“,
relatívne jednoduchý, dobre známy a hlboko
zakorenený, považuje takmer každý z nás
za „ako keby“ prirodzený, pričom však treba
zdôrazniť, že nie vždy sú veci také, ako nás
to naučili. Peniaze1 sú prostriedkom, ktorý
vymyslel človek a ak celá ekonomika je trvalo
neschopná robiť to, čo chce, iba preto, lebo
chýbajú papieriky, na ktorých sú napísané
čísla, je to silný dôkaz, že nedostatok týchto
papierikov a čísel nemá žiadne opodstatnenie. Ďalej je potrebné pripomenúť imorálnosť
tejto vedy; značný negatívny zásah do sociálneho prostredia (či už v rovine spoločenskej;
kvalitatívnej alebo kvantitatívnej) vytváranie
podmienok pre disparity, diskrimináciu; nemožnosť nastolenia spravodlivosti, rovnosti,
konvergencie, sociálnej solidarity, či dokonca permanentne pertraktovanej demokracie.

Na druhej strane je viditeľné, ktoré aspekty
ekonomika podporuje (dôveru v peniaze, multiplikátor otroctva zadlženosti, podpora vzniku
rôznych druhov agresie, masovú konzumnú
spoločnosť, tyraniu, oligarchiu atď.).
Na začiatok si predstavíme zopár zaujímavých údajov, ktoré sa mimochodom do sféry
aktívnej mediálnej informovanosti smerujúcej
širokému obyvateľstvu nedostanú, resp. ak
áno, zvyčajne boli preﬁltrované kompetentnými odborníkmi, aby informácia nespôsobila
príliš veľký záujem, alebo nepokoj. Napovedajú nám o neschopnosti efektivity globálnej
ekonomiky. Ide o veľkosť verejného dlhu (štátneho, federálneho) a tzv. peňažnej zásoby
štátu, ktorá zvykne byť obvykle menšia ako
sám dlh. Tieto inak nie málo závažné údaje
vychádzajúce zo sveta peňazí nám poodhaľujú, že niečo nie je v poriadku. Ako je totiž
možné, že najvyspelejšie štáty sú najviac zadlžené, t. j. majú obrovský dlh voči ostatnému
svetu? Dlh USA v roku 1998 činil viac ako
5000 miliárd USD (8. júna 2005 bol už 7790
miliárd USD, 28. júla 2007 8917 miliárd USD
a koncom roka 20082 prekročil magickú hranicu 10 000 miliárd USD, 20. máj 2009 dosiahol
11 biliónov USD), dlh Kanady3 v roku 2004
predstavoval 523,648 miliónov CAD (kanadský dolár), roku 2005 523,344 miliónov CAD.
Od tohto roku sa darilo Kanade federálny dlh
znižovať. V roku 2006 klesol na 514,099 miliónov CAD a v roku 2007 na 508,122 miliónov
CAD. Podľa prognózy na nasledujúce roky sa
však bude tento dlh zvyšovať. Slovenská republika4 má zhodou okolností veľmi podobný
charakter vývoja hrubého verejného dlhu. To
by nás však nemalo prekvapovať, keďže všetky mechanizmy ﬁnančnej ekonomiky sú týmto
spôsobom preddeﬁnované. Hrubý verejný dlh
SR v miliardách SKK predstavoval ku koncu
obdobia nasledovných rokov výšku:
2002 = 481 SKK; 2003 = 518 SKK; 2004 =
564 SKK; 2005 = 507 SKK; 2006 = 505 SKK;
2007 = 544 SKK. Takto by sme mohli pokračovať aj s inými krajinami sveta, no prílišnej
zmeny v číslach by sme sa asi len ťažko
dočkali. Zdá sa nám to nelogické? Položme
si otázku: „Ak všetky krajiny sveta sú zadlžené, komu vlastne dlžia? Kto vlastne komu
dlhuje?“ Na zodpovedanie tejto otázky je potrebné analyzovať štruktúru fungovania vzťahov ﬁnančnej ekonomiky, ktorej sa postupne
budeme venovať. Zatiaľ môžeme konštatovať
logickú absurdnosť stavu, v ktorom sú všetky
krajiny insolventné, kde stále rastúca zadlženosť stojí v príkrom protirečení s reálnym
a zjavným bohatstvom týchto krajín. (USA,
Japonsko, Nemecko, Veľká Británia, Francúzsko, Kanada, Taliansko).
Autor: Erik Porubský
Zdroj:
1 - Rowbotham, M.: The Grip of Death. Jon
Carpenter Publishing, 1998
2 - www.raelianews.org
- http://www.brillig.com/debt_clock/
3 - http://www40.statcan.ca/l01/cst01/govt03a-eng.htm
- www.nbs.sk
- http://www.ﬁnance.gov.sk/
4 - http://www.ardal.sk/index.php?page=16&type=news&id=13&method=main&art=242

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 zomretého) 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 2,50 € (75 Sk). Zakúpiť si môžete
aj ﬁlm o Veľkých Kostoľanoch, a to buď
vo forme VHS pásky, alebo na DVD nosiči
v cene 3,30 € (100 Sk).
 Obecný úrad vo Veľkých Kostoľanoch oznamuje občanom, že štvrtok
bude neúradný deň. Stránky budeme
vybavovať počas stránkových hodín:
v pondelok, utorok, stredu a piatok.

Programová štruktúra
staníc a kanálov
Veľ ké Kostoľany
Počet Kanál Program
BG
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C10
C11
C12
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S12
S13
S14
S16
S17
S18
S19

Frekvencia
MHz

TA 3
Televizo
Prima
Markíza
ČT 2
Viasat Explorer
ČT 1
STV 2
Nova sport
STV 1
Joj plus
Viasat History
Lux
Minimax, A+
MGM
Discovery channel
CS ﬁlm
Joj
Film+
STV 3
Deko
Karpaty
Očko
Animal Planet
Music box

48,25
55,25
62,25
175,25
182,25
189,25
196,25
210,25
217,25
224,25
119,25
126,25
133,25
140,25
147,25
154,25
161,25
168,25
238,25
245,25
252,25
266,25
273,25
280,25
287,25
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Opäť otvorené srdcia i peňaženky

Správna rada Noemi pripravila ďalší Deň
radosti. A že radosti bolo naozaj neúrekom, o tom sa presvedčili všetci, ktorí sa
prišli pozrieť. Aj keď počasie robilo trochu
drahoty, nepokazilo radosť ani deťom, ani
dospelým. Už od rána bolo všetko nachystané a nielen kuchárky v kuchyni kultúrneho domu, ale aj vonku poľovníci a kuchári
mali plné ruky práce.
Vonku začali opekať prasiatko nad otvoreným ohňom, varili guláš baraní a aj z diviny,
v kuchyni zatiaľ pripravovali mäso na cigánsku, hamburgery a šikovné kuchárky nezabudli ani na maškrtnejšie jazyky a pripravovali
a smažili aj fantastické langoše, chystali rôzne prílohy a oblohy v podobe šalátov a čerstvej zeleniny. Ďalšie štyri prinesené upečené
prasiatka sa postupne rozobrali počas celého
dňa, tak ako aj šamrole, ktoré zmizli obratom
ruky po každé, keď ich priniesli. Okolo obeda už bolo všetko nachystané a začalo sa

s charitatívnym predajom výrobkov. Dlhé rady
záujemcov svedčili o tom, že ľuďom je takáto
myšlienka veľmi blízka.
Aj o kultúrne vyžitie bolo postarané. Hneď
po obede prišiel nielen deti a dospievajúcu mládež potešiť a pobaviť Marcel Berky,
hviezda zo Superstar. Koncert mal úspech
aj vďaka spolupráci a zapájaniu publika do
vystúpenia. V poobedných hodinách prišla prítomných na zadné
priestranstvo za obecným úradom pobaviť a zahrať do rytmu
naša dychová hudba Rovina. Jej
spoločnosť bola žiadaná a vítaná až do konca.
Prázdne kotlíky gulášov a pulty
stánkov od ostatného pohostenia
svedčili o úspechu celej akcie.
Ostáva poďakovať hlavne tým,
ktorí si ukrojili z vlastného času
a prišli aktívne pomôcť tejto pro-

spešnej akcii, ako aj pánovi farárovi Marcelovi
Kubincovi a správnej rade, obecnému úradu,
ktorý poskytol nielen priestory kultúrneho domu
a vybavenie kuchyne, ale aj pripravil stánky na
občerstvenie a taktiež aj všetkým, ktorí sa podieľajú na stavbe Noemi. Vďaka nim majú naši
rodičia a aj my nádej na dôstojné a spokojné
zabezpečenie a prežitie staroby.
- jh -

POZVÁNKA

Vzplanie
Vatra zvrchovanosti
Obecný úrad Veľké Kostoľany srdečne
pozýva všetkých občanov na stretnutie
pri Vatre zvrchovanosti, ktoré sa uskutoční 12. 7. 2009 o 16.00 hodine na futbalovom štadióne. Občerstvenie a zábava
pre deti sú zabezpečené.
- ocú -
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