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Pozývame Vás na oslavy
800. výročia prvej písomnej zmienky
o obci Veľ ké Kostoľany

Naša obec oslavuje tento rok krásne 800.
výročie prvej písomnej zmienky o svojej
existencii, ktorá pochádza z roku 1209,
keď kráľ Ondrej II. darovacou listinou venoval majetok terra Costulan komitátnemu
hodnostárovi Šebešovi. Územie však bolo
osídlené už od praveku.
V 9. - 10. storočí tu bolo slovanské osídlenie
a pohrebisko, potom ho obsadili Maďari, nakoľko údolie vtedy patrilo do Uhorska a v roku
1241 zastihol našu obec
ničivý tatársky vpád.
V roku 1244 uhorský
kráľ Belo IV. Daroval
majetok v obci nemeckému rytierskemu rádu
johanitov, ktorí začali budovať protitatárske pevnosti, špitál Panny Márie a na kostolianskom
vŕšku vyrástol kráľovský
hrad, ktorý neskôr vyhorel. Pomenovanie obce
Sancti Viti terra – Zem
sv. Víta, spomína už
existenciu Kostola sv.
Víta, ktorý stojí v našej
obci dodnes a na jeho
stavbu bol použitý materiál z hradu. Po roku
1297 obec prešla z rúk
Abraháma Rúfusa komesovi Abu a začiatkom
14. storočia už patrila

Matúšovi Čákovi až do roku 1388, keď od kráľa Žigmunda dostal kráľovskú obec Svätý Vít
gróf Stibor zo Stiboríc ako dar. Od roku 1398
sa o našej obci píše už ako o mestečku, kedy
bolo súčasťou Čachtického panstva. V tomto
mierovom období sa obec rozrástla, avšak
svoje meno počas existencie menila. V roku
1229 sa spomína ako dedina svätého Víta alebo Svätý Vít. Potom sa ujal názov Kostoľany
a Zákostoľany, ktoré sa v roku 1945 spojili do
Veľkých Kostolian. Zo
sakrálnych stavieb stojí
na cintoríne ešte z dôb
rekatolizácie Misionárska kaplnka, r. 1768
bola tesne pri fare z nepálenej tehly postavená
Farská kaplnka, r. 1777
v kaštieli Révayovcov
súkromná kaplnka zemepánov. V poľnom
háji r. 1832 vybudovali Hájsku kaplnku. Po
oboch stranách cesty
vedúcej cintorínom sa
nachádza z r. 1924 krížová cesta, z 19. storočia je pred vchodom do
cintorína klasicistická
socha Najsvätejšej Trojice a Lurdská jaskyňa
z r. 1954.
(Pokračovanie
na 2. strane.)

DNES V ÈÍSLE
 Kronika obce
 Pamätníčky spomínajú
 Vítame nových duchovných
 Majsterko
 Bicykel za sumčekov
 Futbalisti postúpili
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PRÍHOVOR STAROSTU

Právom sme hrdí
Vážení občania, rok 2009 je pre našu
obec dôležitým medzníkom. O pár dní
oslávime 800. výročie
prvej zmienky o jej
existencii. Už osem
storočí sa všetci spolu
s minulými generáciami snažíme pretvárať
našu obec k lepšiemu.
Zamyslime sa však
aj nad generáciami,
ktoré si na našej pôde
postavili osady a založili rodiny. Určite
aj ich začiatky boli ťažké, ako keď sa
rodí všetko nové. Nevieme presne, kedy
a kým bola naša obec založená, kedy bol
na jej území postavený prvý príbytok,
vieme však, z ktorého roku sa zachovala
prvá písomná zmienka. Z historických
zdrojov môžeme vyčítať, že to bol rok
1209. Veľké Kostoľany sú tak známe už
minimálne 800 rokov. Za toto obdobie
si vytvorili svoje postavenie a rôzne iné
osobitosti. Obec mala niekoľko názvov,
bola kráľovským mestečkom so stredovekým hradom, plnila obrannú funkciu a patrila do majetkov niekoľkých
veľmožov.
Tak ako sa vyvíja a dospieva každý
z nás, tak sa vyvíjali aj Veľké Kostoľany. Dnes sú modernou obcou, najväčšou v počte obyvateľov v Piešťanskom
okrese, a verím, že aj v blízkej budúcnosti bude obec patriť k dominantným
obciam regiónu.
800 rokov - veľa či málo? Určite veľmi
málo v porovnaní s existenciou života
na Zemi, avšak pri pomyslení, koľko generácií sa vystriedalo na území dnešnej
obce, koľko roľníkov obrábalo zem, koľko veriacich navštevovalo miestny kostol, koľkí naši predkovia v nej vytvárali
hodnoty a budovali ju, je 800 rokov veľkým a nezanedbateľným číslom.
Veľké Kostoľany sú naším rodným
krajom s tradíciami, na ktoré sme všetci
právom hrdí. Do ďalšej budúcnosti prajeme našej obci len to pozitívne, nech sa
neustále rozvíja, napreduje, zveľaďuje,
ale najdôležitejšie je, aby sa v nej naši občania príjemne cítili. Zachovajme
všetci spoločne pre našich nástupcov
hodnotné diela, ktoré budú ešte niekoľko storočí pripomínať naše bytie, hoci to
bude len zlomok z veľkej histórie našej
obce.
Milí Veľkokostoľanci, prajem Vám i Vašim deťom a ďalším generáciám veľa
šťastných rokov prežitých v obci Veľké
Kostoľany.
Mgr. GILBERT LIŠKA
starosta obce
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KRONIKA OBCE
Jubilanti
60 rokov
Vladimír Homola
Anna Límová
Jozef Michalčík
Viliam Porubský
Miroslav Šimor
Jozef Šintál
Dušan Šútovský
Mária Valková
65 rokov
Vladimír Kukuč
Viktória Porubská
Cecília Turanská
70 rokov
Anna Hóková
Oľga Hruštíková
Vladimír Podolan
Mária Súkeníková
Milan Valko
75 rokov
Emília Boháčiková
Jolana Gulová
Sidónia Nestešová
Anna Reháková
Štefan Vošček
80 rokov
Mária Čeligová
Mária Sedláčiková
85 rokov
Emília Hercegová
90 rokov
Štefan Gula
Ľudmila Podoláková
91 rokov
Irena Rešetová

Narodili sa
Patrik Krátký
Adam Ryšavý
Zuzana Havlovičová
Sára Maslíková

Manželstvo uzavreli
Katarína Adámiková a Marcel Nižnanský
Radoslav Rupčík a Anna Hečková
BLAHOŽELÁME!






Rozlúčili sme sa
Pavlína Jamrichová - 84 rokov
Jozef Porubský - 67 rokov
Jana Houdeková - 40 rokov
Rudolf Krivošík - 79 rokov
Anna Rusnáková - 61 rokov
Oľga Gerulová - 74 rokov
Anna Orihelová - 74 rokov
ÚPRIMNÚ SÚSTRASŤ.

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE
S ľútosťou oznamujeme, že dňa 11. augusta 2009 zomrel rodák z Veľkých Kostolian

JOZEF CHUDÝ,
ktorý sa v štáte Michigan v USA v marci
tohto roku dožil 103 rokov.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku. Ďakujeme.
Smútiaca rodina

800. výročie prvej písomnej zmienky
o Veľ kých Kostoľanoch
(Dokončenie z 1. strany.)
Za tých 800 rokov sa udiali veľké zmeny, či
už politické, alebo hospodárske a obchodné,
ktoré sa dotkli aj našej obce. Máme moderný
dom kultúry, ktorý sa pravidelne využíva na
najrôznejšie kultúrne podujatia. Bol postavený v 80-tych rokoch minulého storočia,
kedy patril k najmodernejším na Slovensku.
Vo veľkej sále je moderné javisko s posuvným hľadiskom pre 280 ľudí, v minulosti
s prevádzkou kina, konajú sa tu kultúrnospoločenské akcie, divadelné predstavenia,
tanečné zábavy, reprezentačné plesy, svadobné hostiny a verejné stretnutia s občanmi. Z dvoch veľkých zasadacích miestností
jedna slúži ako sobášna sieň. Má vybavenú
kuchyňu, vďaka ktorej sa tu môžu konať
oslavy sviatkov a rôzne spoločenské udalosti. Nachádza sa v ňom i obecná knižnica,
vybavená nielen veľkým knižným fondom,
ale aj počítačmi a internetom zadarmo prístupným všetkým občanom obce.
Stali sme sa modernou, prosperujúcou
a rozvíjajúcou sa obcou, kde okrem poľnohospodárstva, ktorému sa hlavne venovali
naši predkovia, sa nachádza aj dobre vyvinutý
priemysel a obchodná sieť so službami. Máme základnú školu a v nej dostáva vzdelanie
400 žiakov spolu s deťmi z okolitých obcí.
Škola bola u nás oddávna a do roku 1866
bola umiestnená v dome pri kaplnke. V roku
1879 vznikla neďaleko kostola dvojtriedna
škola aj s bytom pre učiteľa v časti starého
kultúrneho domu, kde sa v roku 1898 pristavali ďalšie dve učebne. Časom však toto
riešenie bolo nepostačujúce a postavili sa
nové veľké priestory na Školskej ulici. Škola
je vybavená špeciálnymi učebňami na vyučovanie fyziky a chémie, technickej výchovy,
špeciﬁckej prípravy dievčat, anglického jazyka
a dvoma počítačovými učebňami. Žiaci sa
taktiež zúčastňujú za aktívnej prípravy svojich
pedagógov na rôznych vedomostných a športových súťažiach a olympiádach, v ktorých
dosahujú veľmi dobré výsledky. Reprezentujú
tak školu a obec nielen v okresnom, ale aj
v celoslovenskom meradle. Škola sa snaží
podporovať žiakov v ich špeciﬁckých záujmoch, majú možnosť pracovať v nepovinných
predmetoch a v rôznych krúžkoch.
História materskej školy sa datuje k 1. septembru 1960, keď bolo zapísaných 35 detí,
ale nakoľko miestnosť a budova boli nevyhovujúce pre prevádzku, boli neskôr deti
presťahované do novej budovy, ktorá bola
adaptovaná pre škôlku a kde sa zriadili už
dve triedy. Druhého septembra 1997 bola slávnostne otvorená Materská škola na
Jilemnického ulici č. 748, ktorá bola vtedy
dvojtriedna. Každá veková skupina mala svoj
vchod, ktorým sa dalo prejsť do šatne, odtiaľ
do herne a spálne. Pri jednotlivých triedach
boli moderné umyvárne so sanitárnym vybavením. Okolo budovy bol zriadený priestranný dvor so záhradou, kde sú umiestnené hojdačky, preliezačky, šmykľavky a dve veľké
pieskoviská. Časom však priestory prestali
byť dostatočné a k pôvodnej materskej škole
boli pristavané ďalšie priestory a opravená
bola aj strecha. Teraz je kapacita zariadenia
100 detí, rozdelených do dvoch starších skupín, 1 strednej a 1 mladšej.
Ďalej u nás nájdeme základnú umeleckú
školu so zameraním na hudbu, zdravotné

stredisko, ktoré zabezpečuje starostlivosť
od tých najmenších až po našich najváženejších občanov, stomatologickú ambulanciu
a lekáreň. Taktiež sa tu nachádza pošta a iné
dôležité služby a prevádzky pre občanov.
V rámci kultúrneho diania v obci máme
bohaté tradície, udržiavané aj intenzívnou
organizačnou prácou všetkých pracovníkov
obecného úradu. Už tradične sa uskutočňuje
pochovávanie basy, stavanie mája, ktoré je
spestrené detskou dychovou hudbou Rovina pri ZUŠ Veľké Kostoľany. Na oslavách
Dňa matiek vystupujú rôzne hudobné kapely a pozvaní hostia so svojím programom.
MDD sa nesie športovými súťažami a kultúrnymi vystúpeniami. Obec v júli zapaľuje
v športovom areáli Vatru zvrchovanosti, na
ktorej nechýba tradičná ’opekačka‘ a množstvo ďalších atrakcií pre deti. V Mesiaci úcty
k starším pripravuje obecný úrad v kultúrnom
dome posedenie pre dôchodcov pri dychovej hudbe a poháriku dobrého vínka. Každý
dôchodca nad 70 rokov dostane darček.
Mikuláš k nám prichádza s anjelmi a čertmi
a deťom, ktoré zaspievajú alebo zarecitujú,
dá balíček sladkostí. Na Silvestra sa občania
stretávajú pred kultúrnym domom a slávnostným ohňostrojom vítajú Nový rok a vznik
Slovenskej republiky.
Vo Veľkých Kostoľanoch pôsobia okrem
športových organizácií aj záujmové organizácie ako MO JDS, Poľovnícke združenie
Rovina, ZO Slovenského zväzu chovateľov.
V centre obce je stále v plnom prúde výstavba ďalších a ďalších bytoviek. Horúcou
novinkou je dokončovanie posledných 18 bytových jednotiek, na ktoré už čakajú záujemcovia. V obci je rozšírená individuálna bytová
výstavba. Obec vydáva aj svoje noviny pod
názvom Kostolianske pohľady, ktoré máte
práve v rukách a listujete v nich. Vychádzajú
od roku 1995 a sú zrkadlom všetkého diania
u nás. Informujú o stavebných, kultúrnych
a športových aktivitách. Nájdete tu rubriky
venované kronike obce, oznamom obecného úradu, najaktuálnejším udalostiam obce,
školstvu a prírode. Nechýba ani okienko pre
ženy, inzercia a tradície obce. Zároveň poskytuje priestor prispievateľom a jednotlivé
príspevky sú doplnené fotograﬁckým materiálom.
Všetky stavby sa postupom času obnovovali, rozširovali a vylepšovali podľa ﬁnančných možností obecnej pokladne. Obec
máme plne elektriﬁkovanú, plynoﬁkovanú,
s vodovodnou sieťou a telefónnymi rozvodmi, máme káblovú televíziu a čistiareň
odpadových vôd. Okrem výstavby nájomných domov sa otvorila nová lokalita, bývalý
Špringerov majer, na výstavbu 32 rodinných
domov. Buduje sa kanalizácia, ktorá však
ešte potrebuje na svoje dokončenie nemalé
ﬁnančné investície. Obec vlastní obecnú
s.r.o. KATELSTAV, ktorá zabezpečuje okrem
prevádzkovania káblovej televízie aj všetky
technické a menšie stavebné práce a vývoz
komunálneho odpadu vlastnými vozidlami na
skládku odpadu do Trnavy.
Veľké Kostoľany sa môžu pochváliť aj
slávnymi rodákmi ako sú Juraj Polykarp
– arcibiskup a slovenský humanista, Cyprián
Majerník – maliar, Jozef Pavlovič – spisovateľ, Jozef Mihalkovič – spisovateľ a ďalší.
J. H.
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Pamätníčky spomínajú, ako bolo v obci
Na zážitky a spomienky viažuce sa k Veľkým Kostoľanom sme sa popýtali troch
starších spoluobčaniek.

V dedine býval špitál
Pani Emília Vyskočová si zaspomínala
takto:
„Keď som bola malá, pamätám si, že bol
v Kostoľanoch špitál. Bývali v ňom starší ľudia
– šesť žien a jeden chlap, ktorí prišli o strechu nad hlavou, alebo nikoho nemali. Boli
chorí a postihnutí a nemali
by kde inak bývať a boli by
z nich bezdomovci. Chodili napríklad varovať deti,
aj nás ako deti varovávali
a tiež pomáhali, kde bolo
treba. Podľa toho, koľko
vládali, ľudia im to oplácali
tým, že keď bola zabíjačka,
tak ich pohostili a zabalili im aj domov. Keď bola
zima, mama ma posielala
s pečenými alebo varenými
zemiakmi k nim a oni sa
mali aj čím ohriať, aj si čo
zajesť. Tiež si pamätám, že
keď bolo chladnejšie, tak
otec zapriahol voz za koňa
a zobral ich so sebou, aby
si nazberali dreva a konárov popri potoku. Bolo čisto
okolo potoka a ešte si aj oni pomohli a mali si
čím na určitý čas zakúriť. Ľudia si viac pomáhali, bolo viac dobra medzi nimi. Keď zvonilo
Anjel Pána, žiaden chlap si nenechal čapicu
na hlave, hneď ju dal dolu a prežehnával sa.
V roku 1955, keď som sa vydala a prišli sme
bývať sem na Potočnú ulicu, bola úzka cesta
hneď pri potoku. Chodilo sa na vozoch, ktoré
ťahali kravy a dokázali sa vyhnúť jeden druhému. Mali sme vpredu len dve izby a postupne
sme si ďalšie izby dostavovali.“

Strecha drží dodnes

Elektrinu si zaviedli sami

Časť svojho života nám popísala pani
Mária Molnárová:
„Náš dom sme stavali z vlastnoručne vyrobených tehál, tu na dvore sme to robili a mali
sme ich tu naukladané. Strechu sme dostali zo
špitálu, čo bol tu v Kaniži, také miesto pri kostole. Preniesli sme ju a celú postavili na náš dom.
Museli sme aj nejaké drevo dokúpiť, ale celá
strecha stojí doteraz a pri dnešnom počasí aj drží pokope a dúfam, že aj dlho ešte bude. Robili

Pani Angela Strečanská nám porozprávala:
„V roku 1956 sme mali v pláne presťahovať
sa do nového domu tu v Kaniži, ale na jar
prišla veľká voda. Sneh sa púšťal a voda sa
valila z potoka zrovna cez celý náš pozemok
a všetko tu bolo zaliate. V tom roku sme len
postavili dom a nasťahovali sme sa až na
ďalší rok. Dohodli sme sa s tými, čo sme
menili dom, že na zimu sa sťahovať nebudeme. Sťahovali sme sa postupne, neboli také veľké autá ako
teraz. A nedáte predsa nábytok dokopy s kozami, sliepkami
a všetkým, čo sme mali! Bolo
tu málo domov. Taký zastrčený
kút, aj som sa na začiatku bála.
Muž vtedy chodil na nočné do
Nového Mesta. Robil na pošte
a na železnici nakladali zásielky
do vlakov. Bola to riziková robota. Elektrina v ulici ešte nebola,
tú sme si sami urobili aj materiál
zaplatili v päťdesiatom šiestom.
Stĺpy boli drevené. Do domu
sme sa sťahovali až potom,
v roku 1957. V kuchyni sme ani
záclony nemali, lebo tie čo som
mala na starom dome, sa sem
nehodili. Radšej sme boli bez
nich. Pôžičky neboli, a tak sme
lepili, ako sa dalo. Mali sme nachystané
všetko na stavbu a robilo sa ručne, žiadna
miešačka, kopa ľudí, aby sa to spravilo. Postavili sme jednu izbu, kuchyňu. Nemali sme
hneď dlážku, a tak sa hlina utĺkla a dalo sa na
ňu linoleum. V roku 1959 sme už mali záchod
a kúpeľňu s vodovodom. Boli sme tretí, čo
mali tu v dedine vodovod v dome a splachovací záchod. Postupne sme dom rozširovali,
dostavovali izby, ako bolo treba...“
Zapísala JARMILA HODÁLOVÁ

sme celý deň, od rána do večera, neoslavovalo
sa toľko ako teraz. Teraz si mladí viacej užívajú,
viacej oddychujú. Ja som odrodila jedno dieťa
za druhým a žiadne oslavy neboli, posedeli
sme chvíľu a išli robiť ďalej. Platy, a potom aj
dôchodky boli nízke. Keď som bola mladá a išla
na muziku, nenechala ma mama veru dlho spať,
zobudila ma ráno, tak ako obyčajne a znovu
hajde do roboty. Mali sme ťažký život a teraz
by sme mali odpočívať, ale to už nejde tak, ako
sme si predstavovali, keď sme boli mladší.“

Noemi čaká na klientov
„Ľahšie nesie bremeno staroby ten, kto
cíti úctu a lásku od mladých.“
Ján Pavol II.
V každom človeku je ukrytá túžba dať
svojmu životu zmysel. Toto úsilie a tento
zápas o cieľ a obsah života sa prejavujú nielen v citovej oblasti, ale zasahujú
aj telesnú schránku človeka. Nezáleží na
tom, či je niekto mladý, alebo starý a aký
je starý, ale či svoj čas a vedomie vypĺňa
nejakým predmetom, na ktorom mu záleží,
a či on sám má pocit, že aj napriek svojej
starobe žije hodnotný a príjemný život,
skratka, že tu pre niečo alebo pre niekoho
je, hoci už môže mať veľa rokov.
A pre tých, ktorí majú veľa rokov a sú aj
nevládni, ležiaci a pod., svoju činnosť od
októbra 2009 začína nezisková organizácia
Noemi (stará fara). Poskytuje celoročný pobyt
vo svojom zariadení, ktorého kapacita je 15
klientov, a tvorí ho:
Zariadenie pre seniorov - poskytuje sociálne služby fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a poskytovanie sociálnych služieb
v tomto zariadení – viď zák. 448/2008 Z. z.
Domov sociálnych služieb - poskytuje
službu fyzickej osobe, ktorej stupeň odkáza-

nosti je najmenej bod V. – nie je mobilná – viď.
zák. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.
Podľa tohto zákona, ak má fyzická osoba záujem o poskytovanie sociálnych služieb
v zariadení Noemi, n. o., musí najskôr požiadať obec alebo vyšší územný celok o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, a ten
požiada neverejného poskytovateľa o poskytnutie sociálnej služby fyzickej osobe, ktorá je
na ňu odkázaná.
Služby sú poskytované vyškoleným personálom. Zabezpečená je celodenná strava,
zdravotná starostlivosť – podávanie liekov,
injekcií, lekársky dohľad, upratovanie, pranie
bielizne a šatstva, žehlenie, záujmová činnosť, terapeutické služby, hygiena v prípade
potreby – sprchovanie, holenie, starostlivosť
o osobnú hygienu.
Poplatky za služby sú stanovené podľa
cenníka služieb a podľa zákona o sociálnej pomoci.
Klient hradí sumu od 282,00 eur do 410,00
eur (8500 Sk – 12 350Sk).
Bližšie informácie záujemcom poskytne riaditeľka n. o. Eva Bokorová, tel. č.:
0907 892 422, e-mail: noeminovelkekostolany
@gmail.com.

Vďaka za finančný
príspevok
Od 7. do 12. 6. 2009 strávili deti zo
Špeciálnej základnej školy Mórica Beňovského vo Vrbovom, medzi nimi aj
deti zo sociálne slabších rodín z Veľkých Kostolian, týždeň v škole v prírode
v rekreačnom zariadení Horná Ves pri
Partizánskom. V doobedňajších hodinách sa učili, popoludní sa im venovali animátori z Fantázie. Mohli si overiť
svoje sily na lezeckej stene, zahrať sa
na počítačoch a playstation, zajazdiť si
na koňoch, štvorkolkách, zatancovať si
na populárnych tanečných podložkách
dance dance revolution, či si vyskúšať
svoj talent vo výtvarnom klube. Zahrali si tenis, vybíjanú, basketbal, futbal,
volejbal, bedminton. K dispozícii bol aj
stolný futbal, hokej a iné spoločenské
hry a kino. Absolvovali rôzne súťaže
a okrem toho sa každý večer zabavili na
večernom programe a vynikajúcej diskotéke. Všetci si odtiaľ priniesli krásne
zážitky. Ďakujeme Obci Veľké Kostoľany
za ﬁnančný príspevok na pobyt detí.
ZŠ MB
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Teší sa na prácu s mládežou
Pána farára Kubinca nedávno vystriedal
na veľkokostolianskej fare pán farár Mgr.
Igor Gajdoš. Aby sme ho trocha spoznali,
požiadali sme ho o základné informácie.
 Môžeme sa dozvedieť, odkiaľ pochádzate?
- Narodil som sa v Zlatých Moravciach pred
Vianocami ako najstaršie dieťa a vyrastal som
vo Velčiciach s dvoma bratmi a jednou sestrou.
 K vášmu terajšiemu poslaniu ste šli
priamou cestou?
- Bol som v maturitnom ročníku, presne 15.
septembra 1983, keď som sa prišiel poradiť
s naším pánom dekanom Hrbčom vo Velčiciach. Odporúčal mi, aby som sa do seminára
prihlásil až po vojne, aby mi nikto nerobil
problémy. Zmaturoval som, podal prihlášku na
vysokú školu. Keď ma, samozrejme, nezobrali,
začal som pracovať v Calexe. Viem, čo znamená živiť sa manuálnou prácou a vôbec mi
nie je cudzia a zažil som aj normálny život.
Viem čo je vstávať do práce, a preto viem
lepšie pochopiť tých, ktorí takýto život žijú.
Z práce som nastúpil na povinnú vojenskú
službu a odvelili ma do Přerova. Bol paradox,
že mi bola zverená práca s pioniermi, ktorá
bola v Božích plánoch prípravou na prácu
s deťmi, ktorú teraz robím ako kňaz. Nikto totiž
nepoznal môj úmysel študovať teológiu a keď
sa potom prevalilo, kam chcem ísť študovať,
snažili sa ma do konca z vojenčiny dostať ’do
basy‘. Chodili sme s deťmi na výlety, napríklad
na Svatý kopeček pri Olomouci, a rozprávali
sme sa o úcte k rôznym veciam, napr. k jedlu.
Po vojne som už nastúpil do seminára.
 Kde všade ste pôsobili od vysviacky?
- Pôsobil som ako kaplán v Nových Zámkoch, kde som bol vyše dvoch rokov, potom
som bol v Leviciach a v Hlohovci. Administrátorom som bol prvýkrát vo Veľkej Lehote 8
rokov, a 1. apríla ma dostali Pastuchovčania
ako prvoaprílový žart, ako to nazývam. A môžem povedať, že som prvý, koho menoval za
farára nový pán arcibiskup Róbert Bezák.
 Premýšľali ste už o plánoch u nás?
- Najskôr sa musí človek trošku rozhľadieť,
pretože predchodcovia, ktorí tu boli a rozbiehali nejaké aktivity, už poznali mentalitu ľudí a ve-

deli, prečo to robia. Myslím, že v tých dobrých
veciach treba pokračovať, ale treba priniesť aj
niečo nové, lebo každý nový krok je obohatením pre farnosť aj pre obec. Na bývalom pôsobisku na fare v Pastuchove som mal veľmi
úzku a výbornú spoluprácu, nielen s farníkmi,
ale aj so štátnou školou, na ktorej som učil
náboženstvo. Vždy som sa snažil mať dobrý
vzťah ako s vedením školy a pedagógmi, tak
aj s pracovníkmi obecného úradu a s pánom
starostom. Vynikajúcu spoluprácu som mal
napríklad aj s hasičmi. S pedagógmi sme vždy
posedeli na začiatku školského roka a aj na
konci, po omši, na ktorú veľmi radi chodili aj rodičia s deťmi. Hlavne sa snažím ľudí vo svojom
okolí spoznať a pochopiť, ako ich samotných,
tak aj ich starosti a problémy a pokiaľ prídu
za mnou, rád im pomôžem. Privítal by som,
aby aj farníci prichádzali s nápadmi a námetmi
a teším sa na všetky spoločné aktivity. Plánujem, samozrejme, pokračovať v charitatívnych
akciách pre Noemi a rád by som usporadúval
za pomoci všetkých kresťanský ples, alebo iné
podujatia, ktoré by spájali ľudí v snahe vytvoriť
niečo pekné a plnohodnotné. Príjemne ma
prekvapilo centrum, ktoré je tu vybudované,
návštevnosť a angažovanosť detí a mládeže.
Teším sa na prácu s nimi a mal som radosť
z toho, že ma deti volali na kofolu. Už sa teším,
kedy s nimi na ňu pôjdem.
 Prezradíte nám niečo o svojich záľubách a radostiach?
- Mojimi veľkými záľubami sú zvieratá. Už
ma mnohí mohli vidieť ako ráno, keď vstanem,
vezmem vedro s vodou a krmivom a breviár.
Keď napojím a nasypem hydine, vypustím
psa, sadnem si medzi nich na prevrátené
vedro a modlím sa. Rád varím, mám rád
kvetiny, ich pestovanie a rád ich aj aranžujem.
Relaxujem pri hudbe od Jarreho, Vangelisa,
Oldﬁelda, Loreeny Mc Kennitt a najradšej počúvam Mariku Gombitovú. Rád čítam, hlavne
knihy o histórii, literatúru faktu, z 2. svetovej
vojny a o slovenskom štáte. Na túto tému
som robil aj magisterskú prácu. No najlepšie
si oddýchnem pri zberaní húb, aj keď ich jem
len jedenkrát v roku, a to na Vianoce.
S vďakou za rozhovor redakcia.

Na dobré
dlho spomíname...
Prvého júla odišiel z našej farnosti pán
farár Marcel Kubinec. Jeho nové pôsobisko
je v Trnave, kde ho povýšili na post dekana
farnosti Trnava-mesto. K postupu mu všetci
blahoželáme a prajeme mu veľa úspechov
na novom mieste. V mene všetkých občanov a veriacich mu súčasne ďakujeme
za všetko, čo pre farnosť Veľké Kostoľany
vykonal. Za všetky fantastické myšlienky
dotiahnuté až k úspešnému koncu, za milé
a prívetivé slová prednesené nielen v kostole, ale aj v našich novinách, za obetavý prístup a útechu, ktorými nám uľahčoval život.
Rozlúčili sme sa aj s pánom kaplánom
Vladimírom Ondášom. Aj jemu ďakujeme
za snahu a službu vykonanú v našej farnosti, za milý prístup k deťom, mládeži
i starším občanom, a želáme mu na novom
pôsobisku veľa úspechov.
To čo u nás vykonali a čím nás obdarovali, navždy ostane v našich srdciach
a pamätiach. Ďakujeme.
Farníci a občania Veľkých Kostolian

Myslím na všetkých
v modlitbách

 Primičná svätá omša vo Veľkých Kostoľanoch 20. 6. 2009.

Dni ubiehajú veľmi rýchlo a už len v myšlienkach a spomienkach sa môžeme vrátiť
ku chvíľam, ktoré pre nás niečo znamenali,
ktoré nám boli vzácne a ktoré boli veľmi
krásne. Jednoducho, nedá sa na tieto chvíle zabudnúť.
Pre mňa sa takými nezabudnuteľnými
dňami stali nedele 13. a 20. júna 2009,
keď som mal kňazskú vysviacku a o týždeň
prvú verejnú svätú omšu vo svojej farnosti
– primície.
Zostali spomienky a zostalo srdce plné
vďaky, že mi Boh doprial také veľké milosti.
Ďakujem všetkým, ktorí prežívali so mnou
tieto chvíle, ktorí ma sprevádzali a akýmkoľvek spôsobom pomáhali.
Myslím na všetkých v modlitbách z môjho
prvého kaplánskeho pôsobiska a vyprosujem hojnosť Božích milostí pod milostivým
obrazom Panny Márie trnavskej.
S vďakou
PETER GULA
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Prijímanie plní dlane,
dávanie srdce

Záľuby sa u človeka
vekom menia
O krátky rozhovor sme požiadali aj nového kaplána Michala Križáka.
 Vyrastali ste v Trenčíne, mieste svojho
rodiska?
- Nie, tam som sa len narodil. Vyrastal
som v Podolí pri Novom Meste ako najstarší zo štyroch súrodencov. Rodičia ma vždy
vo všetkom podporovali, najmä pri výbere
môjho životného povolania a mám s nimi výborný vzťah. V detstve sme mali dostatok
možností sa poriadne vykúpať, pochodiť po
horách a užiť si aj zimné športy. Časť letných
prázdnin sme trávievali u starých rodičov na
východe Slovenska, kde sme zase ako deti
zažili iné veci ako doma a spoznal som aj inú
mentalitu a rôznych ľudí.
 Súhlasíte, že do tretice všetko dobré?
- Môže byť... Nastúpil som do Dvorníkov,
kde som okúsil novú životnú situáciu, krásne
obdobie. Potom som pôsobil v Galante. Tu

som získal opäť nové skúsenosti a zážitky.
Prelomenie jazykovej bariéry, pochytenie nového jazyka a mali aj pochopenie pre malé
’preškoprtnutie‘ v jazyku. A z Galanty som prišiel sem k vám, je to moje tretie pôsobisko.
Dekrét o menovaní som tentokrát nedostal
poštou v júni, ale osobne od pána arcibiskupa
Bezáka. Príjemne ma prekvapilo, že je tu už
vybudované centrum pre deti a mládež, ktoré
je rozbehnuté vo veľmi dobrej forme a že to tu
žije. Na bývalých miestach niečo také nebolo,
alebo sa tieto aktivity ešte len rozbiehali. Vždy
je to o budovaní vzťahov, ktoré sa postupne
vyvíjajú a je človek za ne vďačný. Nerobím
rozdiely, či je človek veriaci, alebo nie, keď
sa niekto zastaví a potrebuje pomoc, snažím
sa pomôcť a podať útechu. Som rád, že tu
je to už zažité a deti aj mládež sú zvyknutí
sem prísť. Teším sa, keď sa spoznáme bližšie
a lepšie.
 Vaše hobby a koníčky?
- Mám rád zvieratá, nakoľko od malička
som vyrastal v ich blízkosti, lebo sme mali doma sliepky, husi, zajace a aj ošípané a, samozrejme, psa. Teraz ma lákajú deti k počítaču
a k hrám, takže to sa pomaly učím, ale skôr to
beriem ako rozptýlenie, nie ako prioritu. Veľmi
rád počúvam hudbu, klasiku aj relaxačnú na
oddych. Keď bolo viac času a možností, tak
to bolo varenie, cestovanie, turistika aj cykloturistika, len momentálne nemám bicykel.
Záľuby sa u človeka menia vekom a prispôsobuje si ich.
Ďakujeme.
Redakcia

Srdečne vítame
nových duchovných!

 Kňazská vysviacka v Trnave 13.6.2009.

Srdečne vítame v našej farnosti nových duchovných – pána farára Mgr.
Igora Gajdoša a pána kaplána Michala
Križáka. Tešíme sa na všetky aktivity,
ktoré pod ich vedením zažijeme. Veríme,
že sa budú u nás cítiť dobre!
-r-

Posledný júlový týždeň strávila hŕstka
našich detí v netradičnom tábore. Hoci
každý deň bol pre ne pripravený bohatý
program ako v každom inom tábore, večer, po jeho absolvovaní, sa netradične
všetky rozpŕchli domov. Stretli sme sa
totiž na dennom tábore - DAR 2009.
Hlavným stanom bola fara - priestory
SCVČ Ad Patrem. Tu sa každé ráno
začínal spoločným V mene Otca náš
celodenný program a večerným Amen
sme ho tu zasa končili. Okrem toho
sme si tu vytvorili improvizovanú jedáleň, kde sme zaháňali poludňajší hlad
a ukrývali sa pred slnkom či animátormi☺. Počas celého týždňa na deti
čakalo množstvo zaujímavých a zábavných aktivít.
Odštartovali sme ich v duchu kréda: športom k trvalej invalid..., teda v zdravom tele zdravý duch ☺, a to na
detskej „faralympiáde“, kde nechýbal
olympijský oheň (ktorý pre technické
problémy horel síce len chvíľu, ale
predsa) či vlajka (ktorá pre zmenu našťastie nezhorela ☺) a množstvo (ne)náročných disciplín, ako napr. gúľanie
guľôčky nosom do jamky, zhasínanie
sviečky striekačkou alebo tradičné skákanie vo vreci...
Dali sme priestor aj našej tvorivosti,
a tak môžu spomienky na tábor zostať
navždy zarámované vo vlastnoručne
vyrobených rámčekoch na fotky a šikovné ruky detí sú odteraz ozdobené
pestrými, na mieru zhotovenými, náramkami.
Spoločne sme tiež nachytali zopár
kliešťov pri celodennom výstupe na
malokarpatské Záruby a cestou domov
- kam sme si priniesli tiež riadnu svalovicu - sme zmenili obyčajný linkový
autobus na súkromný spací vozeň.
Pri hľadaní pokladu sme si uvedomili,
aké dôležité je priateľstvo, skromnosť,
vďačnosť či veselosť a pripomenuli sme
si, že tie najvzácnejšie dary sú okom neviditeľné. Aj preto sa tentokrát v truhlici
s pokladom neskrývali materiálne dary,
ale symboly tých duchovných. A práve
tie sme sa snažili každý deň rozvíjať.
Spolu sme celý týždeň, tehlička po tehličke, budovali radostné spoločenstvo v duchu priateľstva, jednoty a súdržnosti a jediným stavebným materiálom bola
modlitba. Snáď sa nám to aj podarilo.
Veď pri rozlúčkovej sv. omši, kde sme
sedeli skutočne jednotní - bok po boku v žltých tričkách, zaznelo vzájomné
„ďakujeme“ tak z úst detí, ako i z úst
dojatých animátorov.
Úprimné ďakujeme však patrí aj nášmu p. farárovi a p. kaplánovi za ich
trpezlivosť, ochotu a pomoc pri organizovaní tábora a tiež všetkým, ktorí nám
akokoľvek pomohli.
Verím, že každý, kto sa zúčastnil na
dennom tábore DAR, odchádzal skutočne obdarovaný a bohatší o krásne
zážitky, nové spomienky a prehĺbené
priateľstvá, no predovšetkým s vedomím, že prijímanie síce plní dlane, no
dávanie srdce.
PETRA KOLLÁROVÁ
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OZNAMY OBECNÉHO ÚRADU

Informácia o výške ceny stočného

 Obecný úrad vo Veľkých Kostoľanoch upozorňuje občanov, aby v prípade porúch volali:
Elektrický prúd: nonstop 0800 111 567
Pitná voda: 033/791 02 66
Plyn: poruchy 0850 111 727
zákaznícka linka 0850 111 363
Poruchy na káblovej televízii: 033/
778 24 98

Občania obcí Veselé, Rakovice, Trebatibola stanovená kanalizačnou spoločnosťou je
ce, Borovce, Dubovany a Veľké Kostoľany, teda o 0,24 eura (7,23 Sk) nižšia, ako stanovil
ktorí sú napojení na obecnú kanalizáciu, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. A práve
nedávno dostali zmluvy o odvádzaní odpa- to bol zámer našej spoločnosti, aby naši obdových vôd, ktorú uzatvorili so spoločnos- čania neplatili u inej spoločnosti vyššie ceny
ťou Obecná kanalizačná, s. r. o. Túto kana- za odvádzanie odpadových vôd. Množstvo
lizačnú spoločnosť vytvorili už spomínané odvedenej odpadovej vody vzhľadom k toobce, aby občanom poskytovali služby
mu, že nie je merané a jednotliví producenti
v odvádzaní a čistení splaškových vôd za odoberajú vodu z viacerých zdrojov, je stanovýhodnejšie ceny ako pri konkurenčných vené podľa Zákona č. 397/2003 na základe
spoločnostiach.
smerných čísiel spotreby vody na 90 litrov za
Odvádzanie a čistenie splaškových vôd,
deň za jednu osobu z rozsahu 50 – 150 litrov/
v zmysle zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii
osoba/deň. Zákon uvádza spotrebu vody na
v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení
1 osobu za deň až 95,89 l. Cena za čistenie
niektorých zákonov, patrí k regulovaným činnosPre porovnanie cena stočného za 1 m3 u jednotlivých spoločností
tiam. V zmysle
(ceny sú s DPH):
tohto zákona
Obecná kanalizačná, s. r. o. Veselé
0,8500 €
(25,60 Sk)
spresneného
Trnavská vodárenská spoločnosť
0,9887 €
(29,78 Sk)
Výnosom ÚraTrenčianska vodohospodárska spoločnosť
1,0164 €
(30,62 Sk)
du pre reguláciu
Ružomberská vodárenská spoločnosť
0,9125 €
(27,49 Sk)
sieťových odBratislavská vodárenská spoločnosť
0,9401 €
(28,32 Sk)
vetví č. 3/2008
Oravská vodárenská spoločnosť
1,0578 €
(31,87 Sk)
z 23. júla 2008,
Severoslovenská vodárenská spoločnosť
0,9792 €
(29,50 Sk)
regulovaný subStredoslovenská vodárenská spoločnosť
1,0429 €
(31,42 Sk)
jekt, Obecná
Zdroj: Internet
kanalizačná s. r.
o., predložil dňa
16. júna 2009 na Úrad pre reguláciu sieťových sa bude aktualizovať každý rok podľa množodvetví žiadosť o schválenie ceny pre rok stva vypustených splaškových vôd a podľa
2009. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví nákladov na prevádzkovanie. Občanom, ktorí
vydal Rozhodnutie č. 0119/2009/V, č. spisu sú napojení na kanalizáciu bez podpísania
2757 – 2009 – BA zo dňa 6. júla 2009, v kto- zmluvy o odvádzaní odpadových vôd, teda
rom schvaľuje maximálnu cenu za odvedenie načierno, sa budú musieť poskladať na náa čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáklady na čistenie vôd ostatní pripojení účastciou v obciach Veselé, Dubovany, Rakovice,
níci. Apelujeme preto na občanov, aby sa
Borovce, Veľké Kostoľany a Trebatice – 1,09
nepripájali na kanalizáciu bez povolenia a bez
Eur/m3 (32,84 Sk/m3). Uvedená cena je kozaplatenia príslušného poplatku. Upozorňujenečná cena pre odberateľa s DPH.
me občanov, že napojenie dažďových vôd zo

 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 kúpiť na obecnom úrade v cene 2,5 €.
Zakúpiť si možno aj ﬁlm o Veľkých
Kostoľanoch vo forme VHS pásky, alebo
na DVD nosiči v cene 3.5 €.
 Obecný úrad vo Veľkých Kostoľanoch
oznamuje občanom, že štvrtok bude neúradný deň. Stránky budeme vybavovať počas stránkových hodín: v pondelok, utorok,
stredu a piatok.
 V zmysle VZN Obce Veľké Kostoľany č. 1/2006 o určení názvu ulíc Obecný
úrad vo Veľkých Kostoľanoch oznamuje
zmenu názvu nasledovných ulíc:
Ulica pri cintoríne, kde býva rodina
Cibulková, bola premenovaná na Ulicu
M. Korvína.
Ulica, kde bývajú rodiny Hájeková,
Majerníková, Zemková a Jelušová, bola
premenovaná na Ulicu Pod sadmi.
Ulica za potokom, kde bývajú rodiny
Opetová a Kmeťová, bola premenovaná
na Ulicu P. Jedličku.
Ulica za humnami, kde bývajú rodiny
Lesayová a Žabčíková, má názov Záhumenská.
Zároveň oznamujeme občanom, ktorí
bývajú na týchto uliciach, aby si urobili
zmeny vo svojich osobných dokladoch
(zmenu trvalého pobytu) na obecnom
úrade.
 Obecný úrad upozorňuje občanov, ktorí doposiaľ nemajú zaplatenú daň za psa,
alebo psa prihláseného, aby to čo najskôr
urobili u p. Gulovej a uhradili poplatok, buď
na účet obce v Slovenskej sporiteľni vo
Veľkých Kostoľanoch, alebo priamo do pokladne obecného úradu u p. Gulovej.
 Obecný úrad vo Veľkých Kostoľanoch oznamuje občanom, ktorým uplynula doba prenájmu za hrobové miesta
na miestnom cintoríne, že poplatok za
prenájom môžu zaplatiť u p. Krajčovičovej na obecnom úrade.
 Obecný úrad vo Veľkých Kostoľanoch
oboznamuje občanov so zmenou otváracích dní a hodín v obecnej knižnici. Knižnica bude otvorená v dňoch pondelok, streda
a piatok v čase od 15.00 do 18.00 hodiny.

Určenie množstva odpadovej vody verejnou
kanalizáciou sa riadi zákonom 442/2002 Z.
z., § 29. Podrobnosti o meraní množstva vypúšťaných odpadových vôd, spôsob výpočtu
množstva vypúšťaných odpadových vôd
a smerné čísla spotreby stanovuje vyhláška
397/2003 Z. z., kde príloha č. 1 v odseku
smerné čísla spotreby vody uvádza, že byty
a domy s výtokmi vody a so splachovacími
WC spotrebujú 35 m3 na jednu osobu za rok.
Na základe týchto uvedených skutočností
valné zhromaždenie spoločnosti rozhodlo, že
pre obce na rok 2009 je stanovená cena za
odvedenie odpadovej vody na: 0,8500 Eur/m3
(25,60 Sk/m3) – cena s DPH. Cena, ktorá

striech do verejnej kanalizácie je zakázané.
Počas intenzívnych dažďových zrážok sa
čistiareň odpadových vôd zapĺňa dažďovými
vodami, pričom sa môže stať, že po zaplnení
celého potrubia, môžu splaškové vody naspäť vyraziť občanom do domácností. Túto
skutočnosť sme pozorovali už viackrát počas
dažďov, a preto pracovníci údržby verejnej
kanalizácie budú vykonávať kontroly napojenia dažďových vôd. Zároveň upozorňujeme
všetkých prevádzkovateľov reštauračných
a pohostinských zariadení (vývarovne a prípravovne jedál), že sú zo zákona povinní mať
nainštalovaný funkčný a certiﬁkovaný lapač
tukov a olejov.
- ocú -
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ajsterko! To bolo najbežnejšie
familiárne oslovenie človeka,
ktorého meno a činy chceme
pripomenúť hlavne pamätníkom,
pretože 19. apríla ubehlo 102 rokov od narodenia a v novembri bude tomu 16 rokov, čo
nás opustil, a tiež preto, že jeho osoba bola
známa až za hranice okresu. Ide o nášho
rodáka, pána Rudolfa Homolu, ktorý bol
povolaním strojný zámočník a mechanik.
Svoju súkromnú živnosť – dielňu prevádzkoval od roku 1933 do roku 1957 vo Veľkých Kostoľanoch.
Pozornosť si zaslúži aj preto, že mnohé kladné charakterové vlastnosti, akými bola poctivosť, remeselný um a ochota vyjsť v ústrety
každému zákazníkovi 24 hodín denne,
nie je dnes bežným javom. I napriek
tomu že pochádzal z mlynárskej rodiny
na Holeške, kde sa mlynárstvo dedilo,
dal sa, na rozdiel svojich od dvoch
bratov, na „čierne remeslo“. Pokúsim sa
aspoň trochu načrtnúť kolorit tej doby.
Áno, bola to doba, kedy zákazník bol vítaný
vo dne v noci. Na vývesnom štíte neexistovala
žiadna pracovná doba. Neexistovalo žiadne
papierovanie pri objednaní opravy, alebo prevzatí veci z opravy. Dané slovo a dôvera boli
výsostne platné.
Remeslu sa vyučil v Zámočníckej a mechanickej dielni Mikuláša Schwarcza a skúšky, vrátane tovarišskej, vykonal v roku 1928.
Firma pôsobila v priestoroch Vozovej továrne
v Hlohovci a priamo sa podieľala na výrobe
železničných vozňov a rôznych poľnohospodárskych strojov, vrátane furmanských vozov.
Vozovku založil roku 1912 Leo Zweig. V začiatkoch mala 60 zamestnancov, v čase najväčšieho rozmachu (r. 1923) zamestnávala 600 ľudí.
Bola to najväčšia fabrika v Hlohovci.
Po nejakom čase taxikárčenia si v roku 1934
otvoril živnosť, ktorá zahŕňala opravy všetkého
druhu, aké sú na dedine potrebné. Jeho doménou boli hlavne bicykle, ale i generálka sporáka, studne, šijacie stroje, poľnohospodárske
stroje, motorky a čokoľvek zo „železa“. Životné
krédo vyhovieť zákazníkovi išlo tak ďaleko, že
z dnešného pohľadu sa to zdá až neuveriteľné,
a preto spomeniem niekoľko perličiek.
Keď ho niekto zobudil o polnoci, aby mu
opravil na motorke defekt, privítal ho otázkou:
„A kto vás odporučil?“ Vedel, že musel niekoho
zobudiť, a ten niekto mu musel povedať, „tam
a tam je dobrý a ochotný majster“. A tento
pocit, že bol odporučený práve on a nie niekto
iný, si dokázal „vychutnať“. Zákazníka vždy
vítal, bol ochotný zľavovať z ceny, samozrejme
po prísľube, že príde aj na budúce a ešte ho aj
vyprevadil až na druhý koniec dediny. Ak niekto
prišiel s bicyklom a mal napríklad defekt, ihneď
mu vymontoval koleso, nasadil rezervné a až
neskôr sa ﬁnančne vyrovnali. Keď nemohol
počkať ani 10 minút, (išiel mu vlak) tak mu
povedal: „Zober si môj bicykel a hybaj!“ V tej
dobe bolo naokolo i viac živnostníkov iných
remesiel, ktorí mali podobné vlastnosti, pamätajúcich na móresy za prvej republiky, ktorých
prvoradou úlohou bolo vyhovieť zákazníkovi
poctivou prácou a nie ho podviesť, alebo cenu
práce predražiť. Ani jeden z tých, ktorých tu
spomeniem, neoplýval ani bohatstvom, ani
veľkým domom. Pracovali najmenej 12 hodín
denne a nikdy nemali dovolenku. Tak, ako so
zdravotnými neduhmi sa chodilo k doktorovi
Lelekovi, tak s problémami technického rázu
k remeselníkom, akými boli trebárs Pikna, kolár
Holúbek, stolári Jelínek a Bartovič alebo sedlár
Calon. Pokiaľ niekoho „vykorisťovali“, tak leda
vlastnú rodinu, ktorá musela pomáhať, ako sa
dalo. Napokon, i on to podstatné z remesla

M

preniesol na svojich synov, hlavne všelijaké
ﬁnty, ktoré by sa dnes dali nazvať „know-how“,
a pretože bol zo starej školy, nezabudol utrúsiť
„a nikomu to neukazuj“.
Čo sa tiež týka vlastného životopisu, pochádzal z mlynárskej rodiny Homolovcov na
mlyne pri Holeške, dnes už nejestvujúceho
potoka. Jeho dvaja bratia, Tóno a Fero, tiež
boli mlynári. Oženil sa v roku 1943 a postupne
vychoval šesť detí. Manželka Paulína, rodená
Dubrovay, pochádzala z Hlohovca a tiež z mlynárskej rodiny.
Prišla však i zlá doba, po roku 1948, keď
súkromník bol nežiaduci element, „kapitalista“,
ktorého rôznym šikanovaním zastrašovali, aby
živnosť zavrel, pretože sa to nezlučovalo s oﬁ-

Majsterko
ciálnou politickou doktrínou. A nakoniec sa tak
roku 1957 stalo. „Všemocnú stranu“ nezaujímalo, kto komu čo opraví a kde obyčajný človek
má hľadať pomoc, ak sa mu niečo pokazí.
Budoval sa socializmus a združstevňovalo sa.
Uprostred dediny sa schádzali nadšenci nového režimu na mítingoch a päsťami vo vzduchu
hrozili kapitalistom, súkromníkom, ktorí ustrašene pozorovali dianie cez škáry svojho plotu
alebo brány a ešte nechápali. K dokresleniu
doby spomínam na príklad vtedy ešte dievky
Adely Šintálovej od naproti, ktorú jedného dňa
zobrali páni v kožených kabátoch v domácom
oblečení doslova od „plotny“ a vrátila sa za
dva roky, odsúdená na štyri, a to len za to, že
v liste sestre do Ameriky utrúsila „už ich šľak
traﬁl“. Myslela tým práve skonaných politikov
Stalina a Gottwalda a netušila, že listy odchádzajúce do zahraničia čítajú. Na verejnosti
sa o politike nedebatovalo a pravda sa nedala
vyčítať ani z novín, alebo počuť v rozhlase.
Jediné miesto, kde sa o všetkom dalo hovoriť,
bolo u holiča Koklesa. Tam sa schádzali každú
sobotu zväčša živnostníci a dali sa ostrihať,
alebo oholiť a do polnoci pri kartách pretriasali
poriadky v Rusku, vojnu v Kórei a to, čo počuli
v rádiu Slobodná Európa. Ako chlapec som tam
sedával a skoro „nasával“ tieto unikátne správy
a múdrosti, ktoré sa inde získať nedali. Vláda
a strana sa živnostníkom odvďačila i tým, že
keď potraviny, cukor a iné ako odevy boli na
lístky, tak im časť lístkov odstrihli, skrátili prídel,
akoby to ani neboli ľudia a nestaral sa nikto,

koľko majú detí a čo budú jesť. Samozrejme,
doktora a nemocnicu si museli platiť. I v tých
časoch existovali dobrí ľudia. Spomínam, ako
som ako malý chlapec čakal, kedy bude pol
piatej, lebo o tomto čase sa mohol kúpiť chlieb
v obchode bez lístku na voľno, a to pol hodinu pred zatvorením, pokiaľ zostal. Obvykle
som tam bol o hodinu skôr a na prekvapenie,
predavačka ma ihneď zavolala a predala, i keď
zostávala ešte hodina, so slovami „podľa mojich
hodiniek je už pol piatej“. Zľutovala sa, pretože
nás bolo viac detí. Dobre si tiež pamätám na
vyhrážanie (zdvihnutý prst a zásadne sa tykalo,
i keď spolu husi nepásli), jedného pána z horného konca dediny, že ak nezatvorí otec dielňu,
tak sa mu žiadne decko nedostane do školy.
A to bola posledná kvapka, pre ktorú
rezignoval a zamestnal sa. Ďalšia bol dlh
na nemocničných poplatkoch, pretože
manželka sa dlhšie liečila a hrozila jeho
rodine exekúcia. Nepočítalo sa k dobru,
že súkromník opravoval aj veci štátneho
sektoru, družstva, tehelne alebo školy.
Veľkú zmenu v jeho živote znamenal nástup
do ČSAD Trnava, vtedy detašované pracovisko dielne na opravu vozidiel v Maduniciach, na
výstavbe vodného diela, neskoršie prešiel do
dielní v Trnave. V tomto podniku vydržal až do
odchodu na dôchodok, čo bolo v jeho prípade
až po dožití sa 65 rokov, nakoľko nemal skôr
odpracované roky. Nástup do štátneho podniku bola veľká úľava pre neho, lebo sa pracovalo len 8 hodín a ešte sa aj dostávali rodinné
prídavky na deti, čo sme dovtedy nepoznali
a bolo nás už päť súrodencov. V podniku opravoval hydraulické zdviháky a ťažné háky, ktoré
tam putovali z celého kraja. To čo si ale pri
svojom štýle roboty vytrpel zo začiatku, sa dá
ťažko popísať. Mnoho spolupracovníkov mu
robilo napriek, pretože už do „módy“ prichádzal
iný, socialistický a tiež nepoctivý štýl práce
– stručne povedané podvody všetkého druhu
a on tento trend v podstate kazil. I v tej dobe
ešte každému, kto ho vyhľadal, niečo doma
opravil a vlastne tak v menšom meradle činil
až do svojho skonu v roku 1993. Dokonca po
zmene režimu v roku 1989 si posťažoval: „Aká
škoda, že nie som mladší, inak by som si živnosť otvoril znovu.“
Na záver ďakujem vopred všetkým žijúcim
pamätníkom, že si pri spomienke na pána majstra Rudolfa Homolu spomínali v tom dobrom
a odpustili mu nejaké drobné, možno z ich
pohľadu „hriechy“.
Zo spomienok detí – Jozefa Homolu, Vladimíra Homolu a Heleny Fialovej.

 Majster Rudolf Homola pracoval s rovnakým fortieľom ako pracovníci v kováčskej
dielni Rudolfa Piknu.
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Pri základnej škole pracuje detský rybársky krúžok

Za 151 sumčekov získal Lukáš bicykel
Do práce Detského rybárskeho krúžku
pri Základnej škole Veľké Kostoľany sa
v školskom roku 2008/2009 zapojilo 29
detí. Hneď v septembri deti reprezentovali školu, MO SRZ Drahovce a Trnavský
kraj v Celoslovenskom kole súťaže Zlatý
blyskáč. Aby nesklamali, vybraný pretekári
absolvovali poldňové školenie zo zákona,
vyhlášky a pravidiel v zasadačke OÚ v Dubovanoch.

 Lukáš Lesay pri preberaní ocenení.

pod hlavičkou školy, ale predpisy niektorých
rybárskych súťaží to neumožňujú, preto reprezentujú pod hlavičkou materskej organizácie – MO SRZ Drahovce. Prihlásili sa do
celoštátnej súťaže v love rýb udicou – prívlač.
Ako nováčikovia boli zaradené dve družstvá do divízie dospelých. Družstvá štartovali
v zložení Adam Bartovič, Jozef Kollár, David
Strečanský, Peter Augustín, Adam Mužila,
Lucia Augustínová, Karin Talajková, Lukáš
Lesay a Daniel Ďugel (ZŠ Drahovce).
Prvé dvojkolo sa
uskutočnilo na Strebornici. V prvom kole podľa očakávania
skončili na šiestom
a siedmom mieste.
V druhom kole však
zabojovali a skončili
na treťom a piatom
mieste. Najviac si
poplakala Lucia Augustínová, ktorá mala veľkú šancu vyhrať
svoj sektor, ale vypätý pstruh ju o to päť
minút pred koncom
pripravil.
Ďalšími pretekmi,
na ktorých naše deti

SRZ Drahovce v spolupráci so ZŠ v Drahovciach a Veľkých Kostoľanoch usporiadali na
jazere Važina 9.5.2009 tradičné detské rybárske preteky. Deti súťažili nielen v rybolove,
ale aj v rybolovnej technike. Na pretekoch sa
zúčastnili aj Sára Talajková z Veľkých Kostolian a Denis Gubáň z Piešťan. Víťazstvo
si odniesol Lukáš Dobrovodský z Dubovian
s úlovkom o váhe 4,26 kg. Z ďalších pretekárov skončila Lucia Augustínová na 7., Pavol
Šimek na 8. a Karin Talajková na 9. mieste.
V súťaži trojbojom v rybolovnej technike
súťažili deti v disciplíne Arenberg, záťaž cieľ
a záťaž diaľka jednoruč. Tu deti z našej školy
excelovali a obsadili prvé štyri miesta. Vyhral
Peter Augustín pred Davidom Strečanským,
Lukášom Lesayom a Pavlom Šimekom. Šiesta skončila Karin Talajková a siedma Lucia
Augustínová.
Na ďalších pretekoch na VN Dubník bol
v konkurencii 80 pretekárov najspokojnejší
Ondrej Strečanský. S kaprom o váhe 3,75 kg
vyhral kategóriu ryby s najväčšou hmotnosťou.
Na pretekoch v love pstruhov na plávanú
na jazere Striebornica 31. mája obstáli repretentanti krúžku na výbornú. Peter Augustín
preteky vyhral, Juraj Mrázik ml. z MsO SRZ
Piešťany obsadil druhé miesto a tretí skončil
Ondrej Strečanský, tiež z našej školy. Lucia Augustínová a Patrik Kollár sa spoločne

Dva týždne pred samotným ﬁnále sa
deti zúčastnili na celodennom tréningu
v rybolovnej technike na Poľnohospodárskej škole v Ivanke pri Dunaji. Družstvo zo ZŠ vo Veľkých Kostoľanoch
v zložení Peter Augustín, Erik Herceg,
Lukáš Lesay a David Strečanský obsadilo konečné siedme miesto.
Prípravou na ďalšie preteky bola 90minútová prednáška o love rýb v Írsku,
ktorú pre deti pripravil Emil Bučko. Pútavo rozprával o zvláštnostiach tamojšieho rybolovu a slová doplnil projekciou
a súťažou. Získané vedomosti mohli deti
využiť už 12. októbra, keď sa na vodnej
nádrži Čerenec uskutočnili Majstrovstvá
SR juniorov v love rýb udicou (LRU)
– prívlač. Súťažilo sa podľa medzinárodných pravidiel s háčikmi bez protihrotov
v kategórii kadet a junior. Výsledky pretekárov, aj vďaka materiálnej pomoci
organizácie a obce, spôsobili, poviem
to otvorene, – šok! Majstrom Slovenska
v kategórii kadetov sa stal Peter Augustín z Veľkých Kostolian!
Deti prispievali počas roka aj do maga Pretekári MO SRZ Drahovce v LRU prívlač: Horný rad zľava: Jaroslav Heler - vedúci družzínu Slovenský rybár - kresbami, ale aj
stiev, Adam Bartovič, Jozef Kollár, David Strečanský - kapitán A družstva, Peter Augustín
článkami. O súťaži Zlatý blyskáč vyšiel
- kapitán B družstva a Palino Straka - poradca, špión, sponzor, kuchár... Spodný rad zľava:
článok Davida Strečanského v časopise
Adam Mužila, Lucia Augustínová, Karin Talajková, Lukáš Lesay a Daniel Ďugel.
Ryby Rybky Rybičky. V rovnomennej
televíznej relácii boli odvysielané kresby
detí z Veľkých Kostolian.
štartovali, bol v apríli Klimati Cup 2009. V tejto
umiestnili na siedmom až deviatom mieste.
Na konci roka natočili deti v priestoroch súťaži v LRU plávaná školu reprezentovali Krátko po týchto pretekoch sme sa dozvedeli
školy poučné video pre hlavne neskôr naro- štyria žiaci. Peter Augustín obsadil 12. miesto
veľmi príjemnú správu: Do širšej reprezentádených o vykostení a príprave vianočného a Lukáš Lesay 11. miesto. Z dievčat obsadila
cie Slovenska v LRU – prívlač boli vybraný
kapra. Za päť mesiacov si ho pozrelo 30 000
Lucia Augustínová 7. miesto a Karin Talajková žiaci našej školy Adam Bartovič, Luláš Lesay,
návštevníkov internetových stránok.
1. miesto, keď chytila 5600 gramov rýb!
Peter Augustín a David Strečanský. Na meNa stretnutiach krúžku okrem rôznych tém
V Hlohovci deti štartovali na pretekoch zádzinárodné majstrovstvá Českej republiky ako
okolo rybolovu zaujali deti aj DVD s odbornou kladných škôl. V 15. ročníku súťaže o záslovenskí reprezentanti nakoniec odišli David
tematikou zo života rýb a niektoré nadobud- mockého kapra školu reprezentovali Lukáš Strečanský a Peter Augustín. Obsadili konečnuté vedomosti by si rady vyskúšali aj v praxi. Lesay, Pavol Šimek, Peter Augustín a Karin
né deviate a jedenáste miesto, čo je aj tak
Niektoré deti prejavili záujem venovať sa viac Talajková. Obsadili šieste miesto.
trochu škoda, lebo po prvej polovici súťaže
športovej činnosti. Rady by reprezentovali aj
Ďalšie preteky boli na domácej vode. MO boli na treťom a štvrtom mieste.
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Doslova sviatkom detí a oslavou rybárstva sa stali Celoslovenské detské
rybárske preteky v love sumčeka čierneho v Drahovciach. Tretí ročník pripravil organizátor z MO SRZ Drahovce pod
patronátom predsedu Trnavského samosprávneho kraja Tibora Mikuša. V nedeľu
21.6.2009 sa na Važine zišlo 116 detí
z celého Slovenska. Ďalšia stovka návštevníkov využila sprievodný program pre
deti ﬁrmy SPORTS z Veľkých Kostolian,
alebo si prezrela prezentáciu rôznych rybárskych ﬁriem. Rodičia detí robili rozhodcov a pomáhali pri organizácii pretekov.
Samotné preteky boli vyrovnané. Ryba
brala všetkým a aj napriek zmene počasia
sa chytilo celkovo 4154 kusov sumčeka,
čo je skoro 36 ulovených sumčekov za tri
hodiny na jedného pretekára. Je potešiteľné,
že v konkurencii pretekárov, medzi ktorými
nechýbali ani niektorí reprezentanti, sa veľkokostolianske deti nestratili. Preteky vyhral
a na krásnom bicykli od ﬁrmy AZ AUTO sa
domov odviezol Lukáš Lesay z Veľkých Kostolian. Ulovil za tri hodiny 151 sumčekov.
Na záver by som rád poďakoval za podporu a veľmi dobrú spoluprácu starostovi
obce Mgr. Gilbertovi Liškovi, riaditeľke ZŠ
Mgr. Anne Sokolovskej, najväčšiemu nášmu dlhoročnému sponzorovi ﬁrme SPORTS
Veľké Kostoľany - Janke a Jožkovi Kútnemu, predajni Dom – záhrada, Zmrzline
Veľké Kostoľany ako aj mnohým ďalším.
JAROSLAV HELER
Foto: archív DRK

Jazykové kurzy
Trnavský samosprávny kraj ako zriaďovateľ
a Jazyková škola pri Strednej odbornej škole
Rakovice otvára od septembra 2009 kurzy
cudzích jazykov s nasledovnou ponukou:
1. pre dospelých a deti kurzy anglického a nemeckého jazyka pre začiatočníkov aj pokročilých,
2. pre ﬁrmy a obchodné organizácie
kurzy obchodnej a všeobecnej angličtiny a nemčiny,
3. špeciálny jazykový kurz pre budúcich maturantov z anglického a nemeckého jazyka,
4. pre cudzincov kurzy slovenského
jazyka.
Vyučovanie zabezpečujú kvaliﬁkovaní
lektori od 15. 9. 2009.
Pre pracovníkov v školstve je možné
poskytnúť zľavy.
Bližšie informácie:
tel./fax: 033/7796 108
mobil: 0903 447 094
e-mail: zssp.rakovice@zupa-tt.sk

INZERCIA
 Predám stavebný výťah a stavebné stojky (dĺžka 2 až 4 metre). Kontakt:
0903 932 749
 Predám 3 kusy krokvy 4x14, pomúrnice 6 m 16x14, radiátory panelové 72x60 – 2
kusy, 60x60 – 1 kus, pravé a ľavé zárubne
oceľové 60, vinklové dvere 80 pravé. Tel.
kontakt: 033/778 21 37
 Predám elektromagnetický bežecký
pás s počítadlom (vzdialenosť, rýchlosť,
frekvencia pulzu, kalórie). Pôvodná cena
250 Eur. Teraz 100 Eur. 0905 896 942

Zlegalizovaný problém súčasného
finančného systému spoločnosťou
2. časť – Jednoduchá tvorba fiktívnych peňazí
„Oni už nepoužívajú guľky a laná. Oni používajú Svetovú banku a Medzinárodný menový fond.“
Jesse Jackson1
V prvej časti sme sa pokúsili načrtnúť stručnú charakteristiku nekorektnosti ekonomiky,
resp. poukázať na problematickú adaptabilitu
v krízových momentoch, ktoré táto veda považuje za prirodzené (tzv. sínusoida časového
priebehu vývoja ekonomiky). V nasledujúcich
riadkoch sa pokúsime o zodpovedanie často
sa vyskytujúcej otázky nielen na úrovni globálnej, národnej či lokálnej, ale rovnako tiež
u bežných jednotlivcov.
„Prečo sú všetky, alebo veľká väčšina
štátov zadlžených neúmerne vysokým dlhom?“
Reálne údaje o zadlženosti jednotlivých
krajín sú spoločnosťou všeobecne akceptované len preto, že peňažné údaje sú legislatívne
ošetrené a platné a rovnako, že nedostatok
peňazí znamená nedostatok čohosi životne dôležitého. „Ak by nedostatok peňazí bol
analogický nedostatku pracovnej sily, materiálu, dopytu, malo by to aspoň racionálny dôvod.“ 2 Keď sa akýkoľvek jednotlivec stane insolventným, dá sa to logicky pochopiť. No ak
celá ekonomika trpí neustále nedostatkom peňazí (viď vyhlásenia vlád a jednotlivých rezortov, správ bankového sektoru o neschopnosti
splácania úverov či pôžičiek ako aj úradov
práce neustále vyhlasujúcich predpokladané
zvyšovanie nezamestnanosti) a z tohto dôvodu nemôže robiť to, k čomu bola uspôsobená,
je to minimálne absurdné.
„Budova stojí, zariadenie je na mieste, ľudí
schopných zastávať tieto práce je dosť, pričom
služby, ktoré by poskytovali, sú miestnymi
obyvateľmi žiadané. Potom príde nejaký pán
v šedom obleku, ktorý nám povie, že nemocnica, škola, knižnica, pošta, stanica pobrežnej
hliadky, výskumné laboratórium, plaváreň alebo čokoľvek iné musí byť zatvorené, pretože
nie sú na to peniaze. Ako je však možné, že si
nemôžeme dovoliť niečo, čo už máme, čo už
existuje? Mesto môže zúfalo potrebovať novú
školu, nemocnicu, stredisko alebo opraviť
cesty, materiál môže ležať pripravený na dvore, ľudia môžu byť nedočkaví do práce, avšak
niet peňazí...takže to nemôžeme urobiť. Ako
je možné, že si nemôžeme dovoliť niečo, čo
fyzicky máme na dosah?“ 3
Pre zodpovedanie nielen úvodnej otázky,
ale celého radu ďalších súvisiacich podkapitol
globálneho problému, nám poslúži jednoduché
zadeﬁnovanie, že ﬁnančný systém, ktorý je používaný všetkými národnými ekonomikami na
celom svete, je založený principiálne na dlhu.
Inak povedané, moderné peniaze (ako vznikali
sa momentálne zaoberať nebudeme, nakoľko
história siaha až do roku 660 pred Kr.) sú
tvorené paralelne s dlhom. Aj napriek vedomiu
vrcholných predstaviteľov či ekonómov ako
funguje ﬁnančný systém, je neustále presadzovaný za akoby najlepšiu voľbu, pričom už teraz
nám je známy opak. Pochopiteľne, že niečo také ako deštruktívny ﬁnančný systém globálnej
ekonomiky (DFSGE) nevznikol zo na dňa na
deň. Tu rovnako skrátime vývoj a spomenieme
súčasné najdôležitejšie inštitúcie operujúce
na maximum len preto, aby všetko fungovalo
ako doposiaľ. Ide o Svetovú banku, Medzi-

národný menový fond, Všeobecnú dohodu
o clách a obchode (GATT), Svetovú obchodnú
organizáciu (WTO), OSN a čiastočne v rámci
EÚ sem môžeme zaradiť ECB ako aj samotnú
EÚ. Prvé tri svetové inštitúcie sa označujú aj
ako brettonwoodské, kde počiatky ich vzniku
datujeme na 1. až 22. júla 1944.4
Michael Rowbotham to označil za tzv. „jednoduchú metódu“ a v odbornej literatúre sa
môžeme stretnúť s termínom „multiplikátor
depozitných peňazí“. My si tento fenomén
môžeme označiť aj ako „tvorba ﬁktívnych
peňazí“, o ktorých sme sa zmienili v 1. časti.
Tieto názvy sú vlastne odpoveďou na našu
otázku zadlženosti populácie. Teraz je na
mieste si upresniť postup ako multiplikátor
funguje, resp. ako sa tvoria peniaze.
Príklad: Vláda (V) potrebuje peniaze na
svoje sociálno-politické programy v hodnote
1,000 000 €. Tieto si môže zapožičať najčastejšie z NBS, prípadne inej inštitúcie. Podmienky,
ktoré sú platné, hovoria, že požičiavajúci si
subjekt musí dať reálnu protihodnotu, ktorou
ručí za prípadnú neschopnosť splácania pôžičky banke. Keď vláda upíše protihodnotu a banka schváli pôžičku, nastane výmena reálnych
peňazí (napr. na dôchodky) za štátne dlhopisy
(spomínaná protihodnota). Vláda si tieto peniaze uloží na svoj účet do komerčnej banky,
čím sa množstvo peňazí zvýšilo o danú sumu,
ale zároveň sa zvýšil aj dlh štátu, pretože ten
je povinný pôžičku (dlh) splatiť banke. Potiaľto
je zdá sa všetko v poriadku, resp. ďalej bežný
smrteľník nevidí. Hneď keď sa novovytvorené
peniaze dostanú na účet komerčnej banky
(KB), stávajú sa za pomoci bankových metód
čiastkových ﬁnančných rezerv5 depozitom komerčnej banky, podobne ako iné vklady. Podľa
pravidla čiastkových rezerv musí KB držať určitú tzv. rezervu v predpísanom množstve (my
si stanovíme 10 %). Z uvedeného vyplýva, že
z pôvodného vkladu musí banka držať ako rezervu 100 000 € pričom zvyšných 90 % sa stáva zbytkovou rezervou, ktorá môže byť použitá
na nové pôžičky pre klientov banky. Tu začína
„hra“ naberať celkom iný smer! Tých 90 %
(900 000 €) ako zbytková rezerva sa vytvorí
„z ničoho“, pričom sa pripočítajú k pôvodnému
vkladu. T. j. KB má na účte stále jeden milión
€, plus k tomu novovytvorených 900 000 €
iba v podobe čísla v bankovom informačnom
systéme (1 900 000 €). Tento postup možno
opakovať do okamihu, pokiaľ sa vklad nebude
rovnať nule, čím bude v ekonomike obiehať
9-násobne viac peňazí (10 miliónov), a to len
preto, že existuje dopyt po pôžičkách a bol
uskutočnený obyčajný vklad milión eur.
To, ako sa ďalej vyvíja tento najdokonalejší podvod, si priblížime nabudúce, pretože
v tomto vzorci bankových pôžičiek nám stále
chýba jedna dôležitá premenná.
Autor: ERIK PORUBSKÝ
1

Jedenástim africkým hlavám štátov, Libreville, Gabon, 27.05.1993.
2 Rowbotham, M.: The Grip of Death. Jon
Carpenter Publising, 1998.
3 Tamtiež.
4 Korten, C.D.: Keď korporácie vládnu svetu.
Paradigma.sk, 2001, s. 163.
5 § 17a zákona č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
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V roku osláv postúpili do vyšších súťaží
V tomto roku si futbal vo Veľkých Kostoľanoch pripomína 80 rokov svojej existencie a všetky naše mužstvá práve v tomto
roku postúpili do vyšších súťaží a po prvýkrát máme všetky mužstvá v krajských
súťažiach. A-mužstvo sa vracia po dvoch
rokoch do IV. ligy - severozápad, dorast sa
po prvýkrát prebojoval taktiež do IV. ligy severozápad a žiaci, mladší aj starší, budú
hrať III. ligu.
Chcel by som aj touto cestou poďakovať
všetkým hráčom, trénerom, funkcionárom ako
i sponzorom a Obci Veľké Kostoľany, ktorá
nám svojou podporou zabezpečuje všetky
podmienky k fungovaniu nášho klubu.
A-mužstvo za posledných 20 rokov v súťažiach ZsFz:
Ročník
Výsledok
1989/1990 postup z okresných majstrovstiev do V. ligy
1990/1991 V. liga – 6. miesto
1991/1992 V. liga – 7. miesto
1992/1993 V. liga – 9. miesto
1993/1994 V. liga – 1. miesto – postup do
IV. ligy
1994/1995 IV. liga – 2. miesto
1995/1996 IV. liga – 4. miesto
1996/1997 IV. liga – 3. miesto
1997/1998 IV. liga – 7. miesto
1998/1999 IV. liga – 12. miesto
1999/2000 IV. liga – 8. miesto
2000/2001 IV. liga – 1. miesto – postup do
III. ligy

spolu 2. miesto: 30 20 4 6 67:29 64
bodov
Ako 2. mužstvo v tabuľke sme 19. júla
hrali baráž o postup s mužstvom severnej
skupiny - Kamenec pod Vtáčnikom na ihrisku
Trenčianske Stankovce . Výsledok: 3:1 nám
zabezpečil postup o triedu vyššie. Góly: Miroslav Urban 2, Lukáš Kadlíček.
Tréner: Ľubomír Chudý – vedúci družstva
Realizačný tím: Jozef Cisár, Miroslav Mihálik, Miroslav Maco, manažér
Hráči: Marcel Kúdela, Ľuboš Šupa, Marcel
Modrovič, Milan Štelík, Ivan Michalčík ml., Andrej Bžoch, Miroslav Urban, Lukáš Kadlíček,
Dušan Vavrinec, Matúš Velšic, Adrián Hnilka,
Martin Horvát, Juraj Brodek, René Kadlíček,
Michal Gajarský, Peter Kubiš, Pavol Lulovič,
Lukáš Durdy, Lukáš Lesay, Milan Štrbo, Tomáš Gula, Ladislav Paniyk
A-MUŽSTVO STÁLE NA 2. MIESTE V. LIGY
Jarné výsledky
16. kolo: Smolenice – Veľké Kostoľany
6:3 (3:3). V zápase sme viedli v 11. minúte
0:3, góly Urban, Kadlíček 2. Domáci vyrovnali
a v 2. polčase už dávali góly iba domáci.
17. kolo: Veľké Kostoľany – Kúty 3:1 (1:1).
V zlepšenom druhom polčase sme zaslúžene
vyhrali, góly Kadlíček, Števík, Urban.
18. kolo: Radošina – Veľké Kostoľany 2:0
(0:0). V prvom polčase sme zahodili veľkú

2:0 (1:0). V zápase sme boli aktívnejší a zaslúžene sme vyhrali.
23. kolo: Jacovce – Veľké Kostoľany 1:1
(0:0). V zápase sme išli do vedenia Kadlíčkom, no domáci už o 10 minút vyrovnali.
24. kolo: Veľké Kostoľany – Hlohovec 5:1
(3:1). Zápas sa začal dobre, v 3. minúte sme
viedli, no hostia o 5 minút vyrovnali. O ďalších
5 minút sme boli opäť vo vedení my a do polčasu sme zvýšili gólmi do tretice. V druhom
polčase sme pridali ďalšie góly, skórovali Hnilka, Kadlíček, Števík, Velšic, Vavrinec.
25. kolo: Borský Mikuláš – Veľké Kostoľany 2:3 (1:2). Už v 9. minúte dal gól Vavrinec
a domáci v tej istej minúte vyrovnali, no v 20.
minúte sme išli do vedenia Kadlíčkom. V 2.
polčase domáci zahodili pokutový kop, a potom si dali vlastný gól. V závere korigovali
našu výhru.
26. kolo: Veľké Kostoľany – Holíč 1:0
(0:0). Hostia prišli brániť, a tak gól padol až
v závere z kopačky Urbana.
27. kolo: Prašice – Veľké Kostoľany 2:2
(1:2). Už v 11. minúte sme dali druhý gól.
O výhru sme prišli v závere. Góly Kadlíček,
Lukáš 2.
Zmeny v A-mužstve po príchode nového
trénera Mária Adamčíka
Odchody – Andrej Bžoch - prestup do
Rakúska, Ľuboš Šupa - ukončenie hráčskej
kariéry, z pracovných dôvodov netrénujú – Tomáš Gula, Ivan Michalčík, Milan Števík
Príchody - Ján Janíček - prestup z Rakúska, Bučko - hosťovanie (Žlkovce), Tomáš
Ondrášik – hosťovanie (Pečeňady), z dorastu
– Pavol Lulovič, René Kadlíček
DORAST SA DRŽÍ NA 3. MIESTE V. LIGY

2001/2002 III. liga – 16. miesto – návrat do
IV. ligy
2002/2003 IV. liga – 4. miesto
2003/2004 IV. liga – 11. miesto
2004/2005 IV. liga – 11. miesto
2005/2006 IV. liga – 12. miesto
2006/2007 IV. liga – 15. miesto – vypadnutie do V. ligy
2007/2008 V. liga – 14. miesto
2008/2009 V. liga – 2. miesto – baráž, postup do IV. ligy
Ročník: 2008/2009
doma: 15 zápasov, z toho 15 výhier, žiadna
remíza, žiadna prehra, skóre 45:3 45 bodov
vonku: 15 zápasov, z toho 5 výhier, 4 remízy, 6 prehier, skóre 22:26 19 bodov

šancu, no domáci išli do vedenia z pokutového kopu a po chybe obrany s brankárom sme
dostali i druhý gól.
19. kolo: Trebatice – Veľké Kostoľany
1:2 (1:0). V polčase domáci viedli, no po góloch Velšica a Kadlíčka sme vyhrali derby po
dlhých rokoch.
20. kolo: Veľké Kostoľany – Dvorníky 3:0
– nedohrané. Hostia prišli iba ôsmi, po dvoch
góloch Urbana a góle Velšica sme zahodili
pokutový kop a rozhodca v 35. minúte ukončil
zápas po tom, ako sa dvaja hráči hostí zranili.
21. kolo: Gbely – Veľké Kostoľany 4:2
(4:1). U lídra súťaže sme začali zle. V 17.
minúte viedol už 3:0, v 35. dokonca 4:0, až
potom sme skórovali Urbanom a Kadlíčkom.
22. kolo: Veľké Kostoľany – Krakovany

Jarné výsledky
16. kolo: Dolná Krupá – Veľké Kostoľany
3:1 (0:0) gól Lulovič
17. kolo: Veľké Kostoľany – Hlboké 5:1
(2:0) góly Kinči 3, Lulovič, Troják
18. kolo: Preseľany – Veľké Kostoľany
3:1 (0:1) gól Kusý
20. kolo: Veľké Kostoľany – Bojná 10:2
(5:1) góly Kinči 6, Lulovič 2, Kadlíček René
21. kolo: Gbely - Veľké Kostoľany 2:0 (1:0)
22. kolo: Veľké Kostoľany – Chtelnica
0:1 (0:0)
23. kolo: Jacovce - Veľké Kostoľany 2:4
(0:1) góly Kinči 2, Lulovič 2
24. kolo: Veľké Kostoľany – Radošina
25. kolo: Veľké Orvište - Veľké Kostoľany
3:0 (kontumačne)
26. kolo: Holíč - Veľké Kostoľany 2:0
27. kolo: Tovarníky - Veľké Kostoľany 3:7
(1:1) góly Kinči 6, Lulovič
ŽIACI NA 3. MIESTE OM OBFZ
Jarné výsledky
16. kolo: Veľké Kostoľany – Modranka 0:0
17. kolo: Špačince - Veľké Kostoľany 0:10
(0:7) góly Čeliga 2, Vŕbik Ľ. 2, Porubský M.,
Mačica A. 2, Zemko 2 – vlastný
18. kolo: Veľké Kostoľany - Veľké Orvište
5:0 (0:0) góly Molnár, Čeliga, Mačica, Zemko,
Vŕbik Ľ.
19. kolo: Dobrá Voda - Veľké Kostoľany
0:2 (0:1) Zemko 2
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20. kolo: Veľké Kostoľany - Zavar 4:1 (1:1)
góly Mačica, Toráč, Porubský 4, Zemko
21. kolo: Šúrovce - Veľké Kostoľany 2:2
(2:1) góly Čeliga, Uhlík
22. kolo: Veľké Kostoľany – Madunice 13:0
(5:0) góly Boldiš 2, Čeliga 2, Zemko 2, Prosnan,
Kalaš, Vŕbik Ľ., Vŕbik T., Bernát M., Mačica
23. kolo: Dolná Krupá - Veľké Kostoľany
2:1 (2:0) gól Mačica
24. kolo: Veľké Kostoľany - ??? 10:0 (5:0)
góly Mačica 2, Vŕbik, T. 2, Boldiš 2, Zemko,
Bernát P., Michálik K., Porubský H.
25. kolo: Dubovany – Veľké Kostoľany
0:3 (0:2) góly Molnár, Vŕbik Ľ., Porubský H.
26. kolo: Veľké Kostoľany – Dvorníky 3:0
(1:0) góly Toráč, Molnár, Vŕbik Ľ.
27. kolo: Chtelnica – Veľké Kostoľany 4:1
(2:0) gól Molnár
ROČNÍK 2009/2010
ROZPIS ZÁPASOV – JESEŇ
A-mužstvo, IV. liga, severozápad
1. kolo - 2. 8. o 17.00: Lehota pod Vtáčnikom - V. K.
2. kolo - 9. 8. o 17.00: Veľké Kostoľany – Gbely
3. kolo - 16. 8. o 17.00: Nová Ves n. V. – V. K.
4. kolo - 23. 8. o 17.00: V. Kostoľany – Kanianka
5. kolo - 30. 8. Bošany – V. Kostoľany
6. kolo - 6. 9. o 17.00: V. Kostoľany – Nitr. Pravno
7. kolo - 13. 9. o 16.00: Brezová – V. Kostoľany
8. kolo - 20. 9. V. Kostoľany – Hrnčiarovce

OKIENKO PRE ŽENY

Starší a mladší žiaci, III. liga – stred,
vždy v sobotu
starší mladší
1. kolo - 15.8.: V. Kostoľany - Sereď
15.00 h 17.00 h
2. kolo - 22.8.: Skalica – V. Kostoľany
10.00 h 12.00 h
3. kolo - 29.8.: V. Kostoľany – Kolárovo
15.00 h 17.00 h
4. kolo - 5. 9.: D. Streda – V. Kostoľany
14.00 h 16.00 h
5. kolo - 12.9.: V. Kostoľany – Holíč
14.00 h 16.00 h
6. kolo - 19.9.: Moravský Sv. Ján – V. Kostoľany
13.30 h 15.30 h
7. kolo - 26.9.: V. Kostoľany - Šamorín
13.30 h 15.30 h
8. kolo - 3.10.: Slávia Trnava – V. Kostoľany
12.30 h 14.30 h
9. kolo - 10.10.: V. Kostoľany – J. Bohunice
12.30 h 14.30 h
10. kolo - 17.10. Brezová – V. Kostoľany
12.00 h 14.00 h
11. kolo - 24.10.: V. Kostoľany – Šoporňa
12.00 h 14.00 h
Ďakujeme Obci Veľké Kostoľany a sponzorom za ﬁnančnú podporu v ročníku 2008/2009.
Všetkým fanúšikom prajeme v súťažnom ročníku 2009/2010 príjemné športové zážitky.
MILAN BOHÁČIK, prezident FK

Plnené slimáčiky
Cesto: 1 droždie, ¾ dl studeného mlieka, 100 g masla alebo margarínu, 6 dl
hladkej múky, 2 PL krupicového cukru,
2 vajcia.
Plnka: Nutella
Ďalšie suroviny: hladká múka na pomúčenie pracovnej dosky, 1 vajce na
potretie.
Postup: Droždie rozdrobíme do mlieka
a zamiešame, aby sa rozpustilo. Maslo alebo margarín zapracujeme s múkou a cukrom. Pridáme droždie v mlieku a vajcia
a spracujeme na hladké cesto. Na pomúčenej doske cesto rozvaľkáme asi 25x40 cm.
Potrieme ho Nutellou, pozdĺžne ho zavinieme a nakrájame asi na 3-cm kúsky. Plátky
môžeme vložiť do papierových košíčkov,
alebo uložíme na vymastený plech, rezom
hore. Necháme hodinu kysnúť v teple. Rúru vyhrejeme na 250 stupňov, slimáčiky
potrieme rozšľahaným vajíčkom a pečieme
8 minút. Namiesto Nutelly môžeme použiť
100 g orechového krému, alebo nastrúhanú
čokoládu.

Sladké banánové
závitky
Suroviny: lístkové cesto (originál v recepte cesto ﬁlo, alebo mrazené cesto na
jarné závitky), 1 dl lieskových orieškov
(mleté orechy vlašské), 2 veľké banány,
1 Nutella, 1 vajce, olej na smaženie.

9. kolo - 27. 9. o 15.30: Tr. Stankovce – V. Kostoľany
10. kolo - 4. 10. o 14.30: V. Kostoľany – Partizánske
11. kolo - 11.10. o 14.30: Skalica – V. Kostoľany
12. kolo - 18.10. o 14.00: V. Kostoľany – Solčany
13. kolo - 25.10. o 14.00: Častkovce – V. Kostoľany
14. kolo - 1. 11. o 13.30: V. Kostoľany – N. Dubnica
15. kolo - 7. 11. o 13.30: D. Vestenice – V. Kostoľany
Dorast, IV. liga, severozápad (domáce
zápasy vždy v sobotu UHČ – muži)
1. kolo - 1. 8. o 14.30: Handlová – V. Kostoľany
2. kolo - 8. 8. o 17.00: V. Kostoľany – Moravany
3. kolo - 16.8. o 14.30: Dolná Krupá – V. Kostoľany
4. kolo - 22.8. o 17.00: V. Kostoľany – Ilava
5. kolo - 30.8. o 14.30: Hlohovec – V. Kostoľany
6. kolo - 5. 9. o 16.00: V. Kostoľany – Plevník Drienové
7. kolo - 12.9. o 16.00: Leopoldov – V. Kostoľany
8. kolo - 19.9. o 15.30: V. Kostoľany – Hrnčiarovce
9. kolo - 27.9. o 13.00: Led. Rovne – V. Kostoľany
10. kolo - 3.10. o 14.30: V. Kostoľany – Tr. Stankovce
11. kolo - 10.10. o 12.00: Skalica – V. Kostoľany
12. kolo - 17.10. o 14.00: V. Kosotľany – Nováky
13. kolo - 24.10. o 14.00: Bánovce – V. Kostoľany
14. kolo - 31.10. o 14.00: V. Kostoľany – N. Dubnica
15. kolo - 7. 11. o 11.00: D. Vestenice – V. Kostoľany

ZAČIATKY SÚ ŤAŽKÉ, TREBA PRIDAŤ
V sezóne 2009/2010 je A-mužstvo po 4.
kole s 1 bodom a skóre 2:7 na 14. mieste
tabuľky IV. ligy - severozápad. Výsledky zápasov: Lehota pod Vtáčnikom – V Kostoľany
1:0, V. Kostoľany – Gbely 0:3, Nová Ves nad
Váhom – Veľké Kostoľany 2:1, V. Kostoľany
– Kanianka 1:1.
Dorastu sa darí iba o málo lepšie. Družstvo
je po 4. kole na 12. mieste IV. ligy - severozápad, so ziskom 3 bodov a skóre 6:9. Výsledky
zápasov: Handlová – Veľké Kostoľany 0:3,
Veľké Kostoľany – Moravany 2:4, Dolná Krupá – Veľké Kostoľany 3:0, Veľké Kostoľany
– Ilava 1:2.
Starší žiaci sú v III. lige stred po 2. kole na
poslednom 10. mieste v tabuľke, bez bodu so
skóre 2:11. So Sereďou doma prehrali 0:6,
Skalica nad nimi vyhrala 5:2.
Mladší žiaci boli v III. lige stred po 2. kole na
9. mieste v tabuľke bez zisku bodov, so skóre
1:12. Seredi doma podľahli 1:5 a zo Skalice
sa vrátili s nádielkou 7:0.
-r-

Postup: Rozmrazené cesto vyvaľkáme
a rozrežeme na 8 dielov. Prostriedok každého plátu potrieme Nutellou, banány rozrežeme na polovicu pozdĺžne, a potom na
polovicu, jednu časť banánu položíme na
Nutellu a posypeme orechmi (pokiaľ použijeme lieskovce, treba ich najskôr nasucho
opražiť, zbaviť šupky, nakrájať, alebo nasekať). Okraje cesta potrieme trochou rozšľahaného vajca, vytvoríme závitok a položíme ho spojom nadol. Takto postupujeme
pri všetkých. Vo veľkej a hlbokej panvici ich
vysmažíme (v prípade smaženia vo fritéze
olej rozohrejeme na 175 stupňov). Smažíme asi 1 minútu z každej strany. Závitky
môžeme upiecť aj v rúre, potreté trochou
oleja, alebo vajíčkom. Pečieme pri teplote
225 stupňov asi 7 minút. Podávame s trochou zmrzliny a poliate medom.
-r-

POĎAKOVANIE

Ďakujeme za pomoc!
Touto cestou by sme sa chceli poďakovať starostovi obce, pracovníkom
Obecného úradu a Katelstavu vo Veľkých Kostoľanoch za rýchlu a účinnú
pomoc pri odstránení polámaných konárov nad hrobovým miestom na miestnom cintoríne.
Remenárová, rod. Dubcová J. Bohunice
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Program osláv 800. výročia
prvej písomnej zmienky
o Veľkých Kostoľanoch
SOBOTA 5. SEPTEMBRA 2009
10.30 h Slávnostná svätá omša s posvätením obecných symbolov v Kostole sv. Víta vo Veľkých Kostoľanoch
15.00 h Otvorenie osláv, príhovor starostu
obce a hostí
Sprievodné vystúpenie – dychová hudba Rovina a Borovienka
17.00 h Koncert hudobnej skupiny Jako kedy
18.00 h Koncert skupiny Roc´hann (FR)
19.00 h Koncert skupiny Kaktus Band
21.00 h Koncert kapely Gladiator
22.30 h Koncert country bandu Neznámi
00.00 h Diskotéka s DJ MIDO Music Production
Medzi jednotlivými koncertmi verejnosť pobaví: maľovanie na tvár, nafukovací hrad,
nafukovacia šmykľavka, elektrický býk, silová súťaž, zábavné súťaže, historický šerm,
lunapark kolotoče.
NEDEĽA 6. SEPTEMBRA 2009
15.00 - 21.00 h Popoludnie s dychovkami
Rovina
Mistřiňanka
Stříbrňanka
Veselanka
Dubovanka
Tatrachemka

Sponzori osláv
JOMA STAV, s. r. o.
PROFSTAV, s. r. o.
TRANSPETROL, a. s.
A.S.A. Trnava, a. s.
BETSTAV - Pavol Kolarovič
Ubytovňa JDMR, s. r. o.
Stavebná chémia Slaný
Roman Hovorka
Autodoprava - Monika Hovorková
DM plast - Milan Drobný
Wittex Plus, s. r. o.
MACO - SK
Šupa - záhradná technika
Vnuk
Potraviny Dovičic - Alena Dovičicová
Potraviny Čeliga - Ľuboš Čeliga
Pohostinstvo Spolok - Pavol Herceg
Reštaurácia P+E - Pavol Čeliga
Adriana Michalíková - Kvetinárstvo
Mima - Miroslava Polčíková
Atrakcie pre deti: nafukovací hrad, nafukovacia šmykľavka, elektrický býk, lunapark
kolotoče.
-r-

Vatra pripomenula deklaráciu o zvrchovanosti
Tohtoročnej oslave prijatia Deklarácie
o zvrchovanosti Slovenska robilo v júlovú
nedeľu rámec krásne počasie. Pracovníci
obecného úradu deťom pripravili pre zábavu atrakcie - skákací hrad a obriu šmykľavku, nechýbalo ani občerstvenie.
Kto z detí našiel odvahu a previezol sa na
štvorkolke, dostal aj sladkú odmenu. Prítomných na stretnutí privítal starosta obce Mgr. Gilbert Liška. Predstavil vzácnych hostí - predsedu
Trnavského samosprávneho kraja Ing. Tibora
Mikuša, jeho zástupcu Bc. Zdenka Čambala
a predsedu výboru pre poľnohospodárstvo Ing.
Jozefa Ďuračku. Predseda TTSK Tibor Mikuš
vo svojom príhovore spomenul výrazný význam
prijatia deklarácie a priznal, že je smutné pozerať sa, ako si ľudia nevedia uctiť ani slovenskú
hymnu, za ktorú sme my, Slováci, toľko bojovali,
ako aj za svoju slobodu. Ak toto posolstvo a patričnú dávku nacionalizmu neodovzdáme našim
deťom, nebudú vedieť, za čo všetko musel slovenský národ dlhé roky bojovať. Po príhovoroch
hostia spolu so starostom obce vatru zapálili. Pri
ohni, dobrej hudbe a chutnom guláši sa prítomní zabávali do neskorej noci.
O pohodu sa pričinila aj vyhrávajúca Dychová hudba Rovina a na organizácii podujatia sa
významne podieľali členovia Poľovníckeho
združenia Rovina. Ďakujeme taktiež sponzorovi Pavlovi Kolarovičovi za poskytnutie
štvorkoliek počas tohto podujatia. V mene
všetkých srdečne ďakujeme!
J. H.

 Vatru zvrchovanosti zapálili (zľava) starosta obce Gilbert Liška, poslanec NR SR
a predseda TTSK Tibor Mikuš, poslanec NR SR Jozef Ďuračka a podpredseda TTSK
Zdenko Čambal.
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