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Napriek tomu, že len nedávno sa skončilo dovolenkové obdobie, v našej obci sa
pracovalo na investičných akciách. V júli
sme začali rekonštruovať plochu na Ul. J.
Hollého pri obchodnom centre. Pôvodne
asfaltová plocha, ktorá bola z dôvodu
výstavby inžinierskych sietí už niekoľkokrát prekopaná, si naozaj zaslúžila svoju
novú tvár.
Dnes sú tam už položené všetky siete: plyn,
voda, káblové a telefónne rozvody a tiež kanalizácia. No nielen nový dizajn je dôležitý, ale
aj funkčnosť celého riešenia. Po posledných
prívalových dažďoch bola na tomto mieste
vytvorená jedna veľká mláka, ktorá sťažovala
našim občanom vstup do predajní. Z tohto
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Pokračujeme v našich plánoch

 Výstavba spevnených plôch na Ul. J. Hollého.

DNES V ÈÍSLE

Foto: Gilbert Liška

dôvodu bolo potrebné okrem zrekonštruovania povrchu plochy vyriešiť aj odvodnenie.
Dažďová kanalizácia je uložená pod novým
povrchom s vyústením do potoka. V zimných
a daždivých obdobiach by preto nemalo už
dochádzať k nepríjemným situáciám. Spolu
s parkovacími plochami, ktorých vyznačenie
tu chýbalo, je dnes nová spevnená plocha
praktická a pôsobí oveľa estetickejšie. V teplých letných dňoch nie je vhodné počasie na
výsadbu novej zelene, ale október je ideálny mesiac z hľadiska vlhkosti a početnejších
zrážok, preto už onedlho sa plochy určené
na výsadu zazelenajú. Okrem toho budú tu
osadené aj lavičky na oddych.
(Pokračovanie na 2. strane.)

Prajeme
pevné zdravie!
V septembri pracovníčky obce spolu so
starostom obce navštívili našu dlhoročnú kronikárku, dopisovateľku a zakladateľku Kostolianskych pohľadov (KP) Máriu Nitkovú. V KP
bola, dnes už pani učiteľka na dôchodku, aktívna od roku 1995. Vtedy noviny vychádzali
mesačne a ona neustále zháňala potrebné
materiály, písala o rôznych zaujímavostiach
a hľadala pamätníkov z pomedzi našich občanov, ktorí by jej porozprávali spomienky zo
svojich životov. Dnes po chorobe, ktorá ju na
určitý čas pripútala na lôžko a invalidný vozík,
pani Nitková znova začína chodiť a komunikácia s okolitým svetom jej vlieva radosť do
srdca a život sa jej zdá opäť krajší. Príhoda,
ktorá ju spolu s chorobou postihla, jej dnes
ešte nedovolí zobrať pero, avšak ona sa
nevzdáva. Verí, že rehabilitáciou sa jej znova
prinavráti cit do ruky a znova bude písať...
Napriek svojej chorobe neustále myslí na
pokračovanie obecných novín, avšak svoje
myšlienky nedokáže ešte preniesť na papier.
Budeme jej preto držať palce a na záver jej
v mene všetkých čitateľov KP prajeme rýchle
zotavenie a pevné zdravie.
- gl -

AKTUÁLNE

Uctime si starších ľudí
Všetci vieme, že október je Mesiac úcty
k starším. Uctievame si ich aj my, ako si to
naozaj zaslúžia? Prosíme, ďakujeme, pomáhame?
Všimli ste si niekedy, že v rozprávkach chodia mladí za staršími po rady a skúsenosti?
Veď oni sú studnicou, ktorá nám dáva ten
správny smer, aby sme sa vyhli chybám, ktoré
nemusíme opakovať a máme záruku v tom,
že tieto skúsenosti odovzdajú aj našim deťom
a ušetria ich tak sklamania a smútku. Čo viac
by sme mohli chcieť ako tento poklad, ktorý
nám ochotne darovali?
Viete si predstaviť život bez starších? O čo
všetko by sme prišli my a o čo naše deti?
Tie rozprávky a veselé príhody, ktorými nás
obdarúvajú! A všetko toto nám ostane ako
spomienka na ich dobrosrdečnosť, obetavosť
a lásku. Ani dnes v tomto uponáhľanom svete

by sme nemali zabúdať na všetky dary, ktoré
sme od svojich rodičov dostali, výchovu, ktorú
do nás vložili a ktorú teraz môžeme odovzdávať ďalej.
Starnutie je prirodzený sled a nedá sa mu
vyhnúť. Tak ako sa menia ročné obdobia a po
lete prichádza jeseň, tak po aktívnom živote
príde ten oddychový. Snažme sa, aby mali naši
rodičia ten oddych pokojný, tak ako si to naozaj
za celoživotnú drinu, námahu a odriekanie zaslúžia. Veď, nakoniec, vďačíme im za všetko,
čo máme, za náš život. A nezabudnime na to,
že ako sa správame k svojim rodičom, taký
príklad dávame našim vlastným deťom, ako sa
majú na starobu správať oni k nám.
Aby sa nám nestalo, že až keď naši rodičia
odídu, si uvedomíme, o čo všetko sme prišli
a nestihli sme sa im poďakovať.
JARMILA HODÁLOVÁ

 Kronikárka a dopisovateľka Kostolianskych pohľadov Mária Nitková.
Foto: Gilbert Liška

POZVÁNKA
Posedenie s dôchodcami
Obecný úrad vo Veľkých Kostoľanoch
pozýva občanov – dôchodcov na tradičné
posedenie s dôchodcami, ktoré sa uskutoční v nedeľu 21. októbra 2007 o 15.30 hod.
v kultúrnom dome.
V pripravenom programe vystúpi dychová hudba Rovina. Na účastníkov čakajú
darčeky i pohostenie.
- ocú -
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KRONIKA OBCE
Jubilanti
60 rokov
Mária Bernátová
Michal Čúzy
Helena Filinová
Jozef Hanzel
Justína Mátyušová
Mária Mišíková
Milan Pavlovič
Anna Pavlovičová
Jozef Pekarovič
Eduard Skribčák
Ing. Štefan Stanko
Anna Toráčová

Pokračujeme v našich plánoch
(Dokončenie z 1. strany.)
Prázdniny sú dni, kedy deti oddychujú
a škola na dva mesiace zavrie svoje brány.
V tomto roku však brány zostali otvorené,
aspoň pre pracovníkov, ktorí vykonávali potrebné rekonštrukčné práce. Jednou z najdôležitejších, ktorá naozaj volala o pomoc,
bola výmena starých drevených okien za

lované vnútorné horizontálne žalúzie. Steny,
ktorých sa rekonštrukcia dotýkala, a tiež tie,
na ktorých sa nedávno menili nové tabule,
boli vymaľované a kompletne boli zrekonštruované aj vnútorné betónové parapety.
Verím, že okrem dobrej vetrateľnosti tried
a ostatných priestorov, budú nové okná aj
ekonomickým prínosom. Okrem okien, bol

65 rokov
Emil Kolarovič
Anna Kolarovičová
Emil Nečas
70 rokov
Ladislav Chorvatovič
Viktor Pružinec
Oľga Zámečníková
75 rokov
Mária Hanzlová
Michal Kmeťo
Ladislav Srdoš
80 rokov
Saloména Gulová
97 rokov
Anna Boháčiková

Narodili sa
Timur Lužák
Adrián Anton Kadučák
Monika Mária Bučková
Viktória Micháliková

Manželstvo uzavreli
Richard Rosina – Martina Guštafíková
Ing. Daniel Lančarič – Zuzana Ševečková
BLAHOŽELÁME!




 Výstavba kanalizácie na Trnavskej ceste.
nové plastové. Výmena 210 kusov okien bola
tvrdým orieškom, ale, ako sa zdá a mnohí
sa o tom mohli presvedčiť, úlohu sme splnili.
Nebolo to však jednoduché, pretože bolo naozaj dôležité správne zostaviť harmonogram
celej rekonštrukcie. Okrem výmeny okien sa
v škole pracovalo na modernizácii kuchyne
a nového osvetlenia v telocvični. Pohyb pracovníkov po budove počas celých prázdnin
neutíchal a dva mesiace tam bolo naozaj
rušno. Okrem výmeny okien, ktoré sú oveľa
praktickejšie ako tie predchádzajúce, bolo
vyriešené aj zatienenie počas slnečných dní.
Na všetkých nových oknách, okrem tých ktoré
sa nachádzajú v suteréne budovy, sú nainšta-

Foto: Gilbert Liška
vymenený aj hlavný vstup do budovy. Do budúcnosti nám zostáva ešte vymeniť okná na
telocvični a jedálni. To je však plán zasa do
budúcich rokov.
Súbežne s ostatnými prácami sa pokračovalo na výstavbe kanalizácie na Trnavskej
ceste a na riešení prípojok. Veľmi dôležité bolo
vyriešiť odkanalizovanie obidvoch školských
zariadení, a to práve v čase prázdnin. Obidve
prípojky boli veľmi komplikované. Odkanalizovanie materskej školy sa napokon vyriešilo
prečerpávaním splaškov, nakoľko vyústenie
kanalizácie z budovy sa nachádza v zadnej
časti budovy a je nižšie ako úroveň domovej
pripojovacej šachty. Odkanalizovať budovu



Rozlúčili sme sa
Alexander Bubák, 69 rokov
Alojz Mikuš, 76 rokov
Ján Beluský, 70 rokov
Anna Šuleková, 87 rokov
Emília Slabá, 74 rokov
Hedviga Bubáková, 85 rokov
Milan Hanzel, 64 rokov
ÚPRIMNÚ SÚSTRASŤ.

POĎAKOVANIE
Vďaka za krv pre syna!
Rodina Kadlečíková ďakuje spoluobčanom, ktorí pomohli a darovali krv pre
syna Petra.

 Budova základnej školy sa dnes pýši novými oknami.

Foto: Gilbert Liška
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základnej školy bolo ešte komplikovanejšie,
pretože vyústenie kanalizácie z budovy sa nachádzalo v hĺbke troch metrov. Z tohto dôvodu
bolo taktiež potrebné vybudovať prečerpávaciu
šachtu. V súčasnosti odkanalizovanie oboch
objektov funguje bez porúch a pracovná skupina sa opäť vrátila k rozpracovanej kanalizácii
na Trnavskej ceste. Nie však nadlho, pretože
takmer dva týždne vytrvalých zrážok spôsobili stavebníkom nemalé problémy. Pôda bola
veľmi rozmočená, preto na určitý čas museli
výstavbu zastaviť. Po výstavbe kanalizácie je
potrebné ešte zrekonštruovať cesty a vjazdy,
ktoré boli narušené. V súčasnosti sa opravuje
cesta na Zákostolskej ulici. Jej rekonštrukciu
na istý čas narušilo zlé počasie. Do konca jesene by však cesta mala byť opravená. Oprava
vybúraných vjazdov po výstavbe kanalizácie
na Trnavskej ulici sa bude realizovať až budúci
rok z dôvodu nakypreného povrchu a sadania
pôdy.
Koniec leta si užili deti aj na novom detskom ihrisku, ktoré však ešte nebolo celkom

dokončené. Dlho sme čakali na objednané
detské zariadenia. Okrem tých, ktoré sú tam
osadené v súčasnosti, pribudnú ešte dve lanové preliezačky, malá pre menších a väčšia
pre staršie deti. Detské zariadenia sú certiﬁkované a spĺňajú potrebné kritériá detských
zariadení. V septembri bol na detskom ihrisku
vybudovaný aj nový altán, ktorý bude slúžiť
na oddych deťom a ich rodičom počas slnečných dní. Okrem iného budú v tomto novom
areáli osadené lavičky a nová výsadba, aby
sa tu cítili všetci príjemne. Ihrisko je osvetlené, ohradené a v nočných hodinách bude
uzamknuté. Zároveň by som chcel upozorniť
všetkých rodičov, aby nenechávali svoje deti
bez dozoru, nakoľko môžu spôsobiť nielen
sebe, ale aj druhým deťom úraz. Deti do 12
rokov musia byť na detskom ihrisku v sprievode dospelej osoby. Ihrisko je určené pre deti
od troch rokov. Je zakázané na ihrisko vodiť
psy a iné zvieratá.
Mgr. GILBERT LIŠKA
starosta obce

POĎAKOVANIE
Ďakujeme všetkým
príbuzným, známym
a priateľom, ktorí sa
dňa 14.7.2007 prišli
rozlúčiť s naším drahým

ALOJZOM
MIKUŠOM,
ktorý nás opustil vo veku 76 rokov.
Za prejavy sústrasti a kvetinové dary
všetkým ďakujeme.
Rodina

POĎAKOVANIE
Dňa 14.8.2007 nás
nečakane vo veku
nedožitých 74 rokov
po ťažkej chorobe
opustila naša drahá
a milovaná

EMÍLIA SLABÁ,
rod. HERCEGOVÁ.
Touto cestou sa
chceme poďakovať všetkým známym
a priateľom, ktorí sa s ňou dňa 17.8.2007
prišli rozlúčiť a odprevadiť ju na jej poslednej ceste. Zároveň ďakujeme za prejavy
sústrasti, kvetinové dary a najmä vdp. farárovi P. Obrancovi za dôstojnú rozlúčku
pri pohrebnom obrade.
S úctou manžel, deti
a ostatná smútiaca rodina

POĎAKOVANIE
 Pohľad na novovybudované detské ihrisko.

POĎAKOVANIE
S veľkým žiaľom
sme sa 31. augusta
2007 naposledy rozlúčili s naším manželom, otcom a starým
otcom

MILANOM
HANZELOM,
ktorý nás opustil po ťažkej chorobe vo
veku 64 rokov.
Ďakujem všetkým príbuzným, priateľom,
známym, bývalým spolupracovníkom, ako
i kamarátom a kamarátkam mojich detí,
ktorí sa prišli rozlúčiť a prejaviť tak úctu
manželovi.
Zo srdca ďakujem p. kaplánovi Katrincovi za dôstojnú rozlúčku pri pohrebnom
obrade.
Zároveň ďakujem za prejavy sústrasti,
kvetinové dary a zvlášť ďakujem všetkým
tým, ktorí mi pomáhali akýmkoľvek spôsobom pri prekonávaní jeho ťažkej choroby.
S úctou manželka, synovia, dcéra, zať
a ostatná smútiaca rodina

OZNAMY OcÚ

Ďakujeme všetkým
príbuzným, priateľom
a známym, ktorí sa
prišli dňa 13. augusta rozlúčiť s naším
drahým

Výrub drevín

JÁNOM
BELUSKÝM.

Foto: Gilbert Liška

Súhlas na výrub dreviny vydáva obec
v súlade s § 47 a 48 zák. o ochrane prírody,
a to formou rozhodnutia a na jeho vydanie
sa vzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). Konanie
týkajúce sa výrubu dreviny sa začína na
základe písomnej žiadosti o vydanie súhlasu na výrub dreviny, ktorú si vyzdvihnite na
obecnom úrade. Obdobie vegetačného pokoja je určené od 1. októbra do 31. marca.
Pri podaní žiadosti o vydanie súhlasu na výrub dreviny sa platí správny poplatok vo výške:
1. fyzická osoba 200 Sk,
2. právnická osoba alebo fyzická osoba
oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou, 2000 Sk.

Film o našej obci
Obecný úrad vo Veľkých Kostoľanoch
oznamuje občanom, ktorí majú záujem si
zakúpiť ﬁlm o Veľkých Kostoľanoch buď vo
forme VHS pásky, alebo na DVD nosiči, že
si ho môžu vyzdvihnúť na obecnom úrade
v cene 100 Sk.

Poďakovanie patrí aj p. kaplánovi Katrincovi za dôstojnú rozlúčku pri pohrebnom obrade a dychovej hudbe. Zároveň
ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové
dary.
Smútiaca rodina

POĎAKOVANIE
Ďakujeme všetkým
príbuzným, známym
a priateľom, ktorí sa
dňa 26.8.2007 prišli rozlúčiť s našou
drahou

HEDVIGOU
BUBÁKOVOU,
ktorá nás opustila vo veku 85 rokov.
Za prejavy sústrasti, kvetinové dary, d.
p. farárovi P. Obrancovi a d. p. farárovi S.
Špankovičovi za dôstojnú rozlúčku ďakuje
rodina.
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Spoločným úsilím
dosiahneme úspechy
Krásne a horúce leto je pre školákov
už iba spomienkou. September je tu
a vaše ratolesti už sedia v školských
laviciach. Niektorí si budú možno ťažšie
zvykať na pravidelné povinnosti a pracovné zaťaženie. Privítali ich pekné čisté
a vynovené triedy. Výmenou okien sa
zmenil vzhľad celej budovy. No nielen
to, ale zlepšia sa aj pracovné podmienky
pre žiakov, pretože bude zabezpečené
primerané vetranie a zatienenie.
Pri výmene okien boli zrealizované aj
potrebné murárske a maliarske práce.
Chcem v mene detí poďakovať všetkým,
ktorí sa o túto pozitívnu zmenu zaslúžili.
Najprv bolo potrebné zabezpečiť nemalé
ﬁnančné prostriedky. Vedenie našej obce
tieto prostriedky poskytlo napriek tomu, že
na inom mieste teraz snáď chýbajú. Svoju
dôležitú úlohu po skončení prác zvládli aj
naši prevádzkoví zamestnanci (školníčka,
upratovačky, kuchárky), ktorých čakala neľahká práca, aby sa dnes všetko lesklo
a všetky predmety boli na svojom mieste.
Všetkým ešte raz úprimná vďaka!
Z našich našetrených ﬁnančných
prostriedkov sa podarilo zrekonštruovať
školskú kuchyňu a výmenu elektrospotrebičov. Nutná bola aj rekonštrukcia osvetlenia
v telocvični.
Nový školský rok na našej škole sa začal
pre 456 žiakov. Ročníky 1. - 4. navštevuje
174 žiakov a II. stupeň navštevuje 282 žiakov. Do prvého ročníka nastúpilo 50 žiakov.
Na základe záujmu rodičov a žiakov o dochádzku do školskej družiny, bolo potrebné
utvoriť dve oddelenia z 50 prihlásených
žiakov. V porovnaní s minulými rokmi je
zvýšený záujem o stravovanie v školskej
jedálni. Deti majú vždy chutnú a pestrú
stravu. V popoludňajších hodinách môžu
žiaci pracovať v niektorom z 25 záujmových krúžkov. Niektoré z nich vykazovali aj
v minulom školskom roku bohatú činnosť.
Svoj talent môžu i v tomto školskom roku
uplatniť v rôznych predmetových a športových súťažiach a olympiádach, na ktorých
sa pravidelne zúčastňujeme. Chceli by sme
pokračovať aj v prezentácii schopností našich žiakov na verejnosti formou kultúrnych
podujatí. Vo vyučovacom procese čaká
žiakov veľa nových poznatkov a informácií.
Spestrenie prinesie aj využívanie dvoch
počítačových učební vybavených internetom. K dispozícii je aj dataprojektor s kompletným vybavením, takže vyučujúci môže
pomôcku využiť v ktorejkoľvek triede. Snáď
najväčšiu zodpovednosť pociťujú žiaci 9.
ročníka, ktorých čaká už tradičný Monitor
- testy zo slovenského jazyka a matematiky
a prijímacie skúšky na stredné školy. Treba
povedať, že nikto to nebude mať ľahké, pokiaľ chce niečo dokázať. Zodpovednosť za
dosiahnuté výsledky neleží iba na pleciach
učiteľov. Učiteľ môže odovzdávať poznatky
iba vnímavému žiakovi, ktorý je v plnení
školských povinností kontrolovaný a podporovaný rodičmi. Iba spoločným úsilím sa
nám podarí niečo dosiahnuť.
Preto úprimne želám všetkým úspešný
školský rok prežitý v zdraví a plný zmysluplnej práce.
Mgr. ANNA SOKOLOVSKÁ, riaditeľka ZŠ
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Dychová hudba Rovina má jubileum
Naša dychová hudba Rovina má v súčasnosti 15 hráčov na hudobné nástroje,
2 speváčky a 2 spevákov. A pretože sa
počas trvania dychovky vystriedalo veľa
hráčov, zo základnej zostavy zostal iba
jeden, a to je Jozef Jankovič.
Predstavím vám teraz menovite všetkých
hráčov a spevákov našej dychovej hudby:
Hráči na jednotlivé nástroje sú: Miroslav
Pavliš – Es-klarinet, Martin Pavliš - B-klarinet,
Peter Čeliga – 1. B – krídlovka, manažér, Andrej Lesay – 2. B – krídlovka, Jozef Jankovič
– 1. B – trúbka, Tomáš Guľa – tenor, Marek
Majerník – baryton, Matej Jeluš – B-trúbka,
Erik Čeliga – B-trúbka, Dominika Adámiková B-trúbka, Juraj Čúzy – pozauna – tenor - bicie
nástroje, Martin Jamrich – pozauna, Marian
Majerník – tuba, Richard Krajčovič – tuba,
Andrej Duračka - bicie nástroje.
Speváci: Danka Čeligová, Katka Adámiková, Ján Lesay, Pavol Hecht.
Tohto roku máme malé jubileum. Je to
presne štyridsať rokov, čo bola obnovená
činnosť dychovej hudby v našej obci. A teda
je to aj jubileum kapelníka Michala Šintála,
ktorý túto dychovku vedie od jej vzniku, teda
štyridsať rokov.
Činnosť dychovej hudby je prevažne koncertného charakteru. Koncertná sezóna trvá
vo všetkých mestách od mája do októbra.

V tomto čase sme odohrali asi pätnásť koncertov a to: v Piešťanoch, Trenčíne, Novom
Meste nad Váhom, Trnave, Hlohovci, u nás
na ihrisku, na Brezovej, v Hodoch pri Galante
a čaká nás ešte koncertná prehliadka dychových hudieb v Jaslovských Bohuniciach.
V niektorých mestách sme koncertovali viackrát, a to najmä v Piešťanoch a na Brezovej.
Okrem toho sme sprevádzali procesiu na
sviatok Božieho tela a procesiu do Hájička.
Teraz na jeseň odohráme hlavne koncerty
pre dôchodcov, či už to bude v našej obci,
alebo po okolitých dedinách.
Touto cestou chcem tiež poďakovať obecnému úradu, ktorý nám zabezpečil kvalitnú
aparatúru, aby sme mohli dôstojne reprezentovať Obec Veľké Kostoľany.
Dychová hudba Rovina sa radí medzi najlepšie dychovky v piešťansko-trnavskom regióne. Môže nás tešiť hlavne to, že všetci
naši hráči a speváci sú z Veľkých Kostolian
a nie sme odkázaní na výpomoc muzikantov
z iných dychoviek. Dúfam, že sa nám darí
dobre reprezentovať našu obec, dôkazom čoho sú aj ponuky na koncertovanie v budúcej
koncertnej sezóne.
Poprajme členom našej dychovky veľa zdravia a trpezlivosti, chuti a úspechov na dlhé
a dlhé roky.
MICHAL ŠINTÁL, kapelník
Foto: - pe -

OZNAMY OBECNÉHO ÚRADU
Platenie dane
1. Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná:
a) ak ide o daňovníka prevádzkujúceho
poľnohospodársku výrobu v troch splátkach,
a to 20 % dane do 31. mája, 30 % dane do
31. augusta a 50 % dane do 30. novembra
bežného zdaňovacieho obdobia,
b) v ostatných prípadoch v dvoch rovnakých splátkach, a to najneskôr do 31. mája
a 31. júla bežného zdaňovacieho obdobia,
za ktoré sa daň vyrubuje.
2. Ak ročná daň vyrubená fyzickej osobe nepresahuje 1000 Sk a právnickej osobe
10 000 Sk, je splatná naraz do 31. mája
bežného zdaňovacieho obdobia.

3. Daň možno zaplatiť naraz aj vtedy, ak je
vyššia, ako je uvedené v predchádzajúcom
odseku.
 Obecný úrad vo Veľkých Kostoľanoch
upozorňuje občanov, ktorí nemajú prihlásené psy staršie ako 6 mesiacov do evidencie,
aby tieto čo najskôr prihlásili u p. Gulovej
a vyzdvihli pre ne evidenčnú známku. Prvá
známka pre psa je zdarma. Pri strate známky sa za náhradnú známku platí poplatok 50
Sk. Ročná sadzba dane za psa je 100 Sk.
 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.
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Aj školská kuchyňa je vynovená
Začal sa nový školský rok. Po dvoch
mesiacoch voľna sa vracali stovky detí do
školských lavíc. Nie všetci mali dvojmesačný odpočinok. Práve počas tých dvoch
mesiacov vládol v škole nezvyčajný ruch.
Škola sa obliekala do nového šatu. Nebola
to len budova školy, ale aj kuchyňa.
Každým rokom prichádzajú nové predpisy
z Regionálneho úradu pre verejné zdravotníctvo. Je čoraz ťažšie zabezpečiť stravovanie
v predpísaných normách, v bezchybnom a vyhovujúcom prostredí. Hoci aj na starom zariadení sa dá pracovať čisto a bezproblémovo,
vyžaduje si to zvýšené nároky na čistotu. Tomu dosvedčuje aj skutočnosť, že v júni 2006
boli odobraté stery z pracovného prostredia.
Laboratórnym vyšetrením – kvalitatívnou kultiváciou odobratých sterov nebola zistená
prítomnosť žiadnych mikróbov.
S takýmito výsledkami sme boli
jediná stravovňa z dvadsiatich
náhodne vybraných.
Od evidencie školskej jedálne,
t. j. roku 1971, pracovalo a vystriedalo sa tu niekoľko pracovníčok. Stravovalo sa v nej veľké množstvo stravníkov, mnohí
z nich vodia svoje deti, aj vnuka.
Ale základné vybavenie kuchyne
zostávalo pôvodné a mnohokrát
nevyhovujúce.
Zdalo sa, že školské stravo-

vanie zanikne a v mnohých
školách sa tak aj stalo. V našej obci, vďaka vedeniu školy,
školská jedáleň nezanikla. Naopak, dostala nové vybavenie
v tú najvhodnejšiu chvíľu.
Počas prázdnin sa v kuchyni
pracovalo ako v úli. Pracovníci vymenili elektrinu, vodu,
kanalizáciu, dlažbu, obklady
a okná. Pribudli nové spotrebiče – elektrická pec, smažiaca
panva, digestor, výdajné okienka (na výdaj obeda – použitý
riad), drez na umývanie čierneho riadu v hodnote niekoľko
stotisíc korún. Napriek tomu je
potrebné vymeniť ďalšie za-

 V súčasnosti v kuchyni pracujú Jarmila Prvá
a Jozefína Hechtová.

čení ﬁnančných zdrojov.
Stravovanie v starých podmienkach – priestoroch muselo byť rovnako kvalitné
ako v nových. Veríme, že investícia, ktorá bola daná do
školskej jedálne po viac ako
40-tich rokoch, sa veľakrát
znásobí. Docenia to hlavne
rodičia, ktorých deti boli a sú
odkázané na školské stravovanie. Niekoľko generácií
stravníkov si pamätá na tety
kuchárky, ktoré pripravovali
chutné buchty, knedle...
Veríme, že aj terajší stravníci si s chuťou spomenú na
 K personálu kuchyne dlhé roky patrili zľava
naše obedy, keď sa budú straAnna Krajčovičová, Mária Mišíková, Anna Gulová
vovať ďaleko od svojho doa Emília Krajčovičová.
mova, alebo v nejakých iných
stravovniach. Snahou persoriadenia. Napríklad robot z roku 1945, nálu je a bude len spokojnosť detí a všetkých
o ktorý má záujem múzeum.
stravníkov.
So zvyšujúcim sa množstvom stravEšte raz chceme poďakovať všetkým, ktorí
níkov je robot nevyhnutnou súčasťou
akýmkoľvek spôsobom prispeli pri rekonštrukpri pripravovaní stravy. Servis je takmer
cii kuchyne a zároveň ospravedlniť nedonemožný. Ďalej treba vymeniť drevené statky, ktoré sa budú postupne odstraňovať
regály, stoly za nerezové. Výmena prí– možno aj pomocou štedrých sponzorov...
de na rad neskôr pri ďalšom zabezpe- MM -

V materskej škole pripravujú dve výstavy
Prázdniny nám akosi rýchlo ubehli. Nestihli sme sa ani spamätať z leta - a už tu
bol 3. september. Otvorili sa brány materskej školy, ktoré boli na dva mesiace zatvorené a vo vyzdobených a vyčistených
priestoroch sme privítali všetky deti, na
ktoré čakali hračky, knižky, ale aj ležadlá
a paplóniky. Rozlúčka s rodičmi pri prvom
príchode bola sprevádzaná aj slzičkami,
a to nielen v najmladšej triede, ale smutno
bolo aj v triedach starších detí.
Všetko je minulosťou a deti si rýchlo osvojili nové prostredie, získali nových kamarátov
a zvykli si na svoje učiteľky v triede.
Preto je materská škola pre dieťa dôležitá
a nezastupiteľná, najmä z hľadiska sociálneho učenia. Rané detstvo je najdôležitejším obdobím aj preto, že z neho vychádzajú základy
pre ďalšie obdobia.
Deti sa príchodom do materskej školy
dostávajú do nového sociálneho prostredia
s rozmanitými sociálnymi vzťahmi a menia
svoj spôsob života. Mení sa aj ich denný poriadok a dovtedajší život sa obohacuje o no-

vé zmyslovo-pohybové, poznávacie a citové
podnety ako aj sociálne kontakty s rovesníkmi
a dospelými osobami. Deti nadobúdajú nové
príležitosti na sebazdokonaľovanie v rôznych, doposiaľ neznámych oblastiach.
Vo výchovno-vzdelávacom procese uplatňujeme princíp aktivity, kde je hra dominantný
prostriedok na rozvoj osobnosti dieťaťa predškolského veku. Deti majú dostatok príležitostí na individuálne, skupinové a frontálne hry,
ktoré sa realizujú v rôznych organizačných
formách. Akceptujeme skutočnosť, že do materskej školy prichádzajú deti s rozdielnou
rozvojovou úrovňou a rôznymi hygienickými,
stravovacími, pohybovými, mravnými a emocionálnymi návykmi. Usporiadanie a striedanie činností v dennom poriadku preto zohľadňuje vývojové potreby, zdravú životosprávu,
psychohygienu, individuálne zvláštnosti, biorytmus a individuálne tempo detí.
Preto sa usilujeme usporiadať denné činnosti tak, aby sa stal život detí v materskej
škole radostný, zaujímavý a príťažlivý.
Nezabúdame ani na rodičov, či širokú ve-

rejnosť. Formou spolupráce sa ich snažíme
„vtiahnuť“ do nášho života v materskej škole.
Už teraz koncom septembra pripravujeme výstavu s názvom Jesienko 2007, kde sa môžu
rodičia realizovať a zhotoviť strašiaka z tekvice, vyzdobeného prírodným materiálom. Práce budú vystavené vo vonkajších priestoroch
materskej školy.
Podobnou akciou, s prvkami environmentálnej výchovy, bude aj výstava Jablko roka. Aj
tu by som chcela vyzvať rodičov a verejnosť,
aby sa zapojili a prezentovali výsledky svojej
práce v záhradke, či v ovocnom sade. Výstava bude otvorená v druhej polovici októbra
v interiéri materskej školy.
Verím, že sa do avizovaných akcií zapojíte čo v najväčšom počte. Tešíme sa na
spoluprácu nielen rodičov, starých rodičov,
známych, ale aj ostatných, ktorým záleží
na dobrých vzťahoch, priateľstve, úsmeve
a šťastí vlastných detí.
MÁRIA BAŽÁNYOVÁ
riaditeľka MŠ
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Farská slávnosť
Dňa 15. septembra 2007 sa nám opäť
podarilo uskutočniť farskú púť do Hájička. Už vyše dvesto rokov sa táto farská
slávnosť koná každoročne pri príležitosti sviatku narodenia Panny Márie, z vďaky za jej záchranu pred morom a za jej
stálu pomoc a ochranu.
Tento rok bola slávnosť kvôli nepriaznivému počasiu odložená až na
sviatok Sedembolestnej Panny Márie.
Púť sa začala o 8.30 hod. pri farskom
kostole za účasti dôstojného pána
farára Petra Obranca, kaplána Patrika Katrinca, dychovej hudby Rovina
a mnohých veriacich. Cestou sa pútnici modlili modlitbu svätého ruženca
a za sprievodu dychovej hudby spievali piesne ku cti Panny Márie. Hoci
pútnikov spočiatku sprevádzali kvapky
dažďa, neskôr sa vyčasilo a všetci pod
ochranou Božej Matky šťastlivo prišli
až do Hájička.
Organizátori slávnosti pamätali aj na
starších účastníkov, pre ktorých bol pripravený autobus. Po príchode pútnikov
sa začala sláviť svätá omša, počas ktorej bol posvätený nový obraz Sedembolestnej Panny Márie. Bude slúžiť pri
slávení svätej omše počas farských pútí.
V príhovore pán kaplán vyzval veriacich
podľa príkladu Panny Márie k obetavej
a odpúšťajúcej láske, ktorá stmelí rodiny a k vytvoreniu jednej farskej rodiny
pod ochranou Panny Márie.
Farská púť sa vydarila aj vďaka obetavosti mnohých dobrovoľníkov, ktorí
pripravili všetkým prítomným príjemné
prostredie, umocňujúce duchovné prežitie slávnosti. Nech Panna Mária odmení
ich úsilie a námahu.
Vážený dôstojný otec a vážený pán
kaplán, ďakujeme Vám za krásny duchovný zážitok, ktorý vniesol pokoj do
našich sŕdc. S nádejou dúfame, že si ho
uchováme v celej farnosti počas celého
roka. Nech Vás Panna Mária ochraňuje a pomáha Vám vo Vašom neľahkom
povolaní.
Vďační veriaci

OKIENKO PRE ŽENY

Slaný koláč
plnený syrom Niva
Cesto: 60 dkg polohrubej múky, 4 dl
mlieka, 1 dl oleja, 1 kávová lyžička soli, 5
dkg kvasníc, 2 lyžice cukru
Plnka: 1 HERA, 2 žĺtky, 3 ks trojuholníkov Niva alebo 25 dkg váženej Nivy
(zmiesiť)
Postup: Cesto spracujeme, necháme vykysnúť, rozdelíme na 4 bochníky, ktoré
rozvaľkáme a natrieme plnkou, zatočíme
do závinu, vrch potrieme tiež plnkou.
Závin nakrájame šikmo na trojuholníky.
Dáme piecť na plech vyložený papierom
na pečenie.
Koláč je veľmi chutný k vínu alebo pivu.
Dobrú chuť!
- GH -

Predstavujeme nového kňaza
Od 1. júla 2007 nahradil odchádzajúceho
pána kaplána Lukáša Jókaya novokňaz
PATRIK KATRINEC (nar. 9. 7. 1980), pochádzajúci z Novej Bošáce. Za kňaza bol vysvätený 17. júna 2007 v Dóme sv. Martina
v Bratislave.
 Pán kaplán, už ubehli dva mesiace od
toho času, kedy ste prišli do našej farnosti.
Páči sa vám tu?
- V prvom rade by
som chcel povedať, že
kňaz nie je ustanovený
do nejakej farnosti, aby
sa mu tam páčilo, ale
preto, aby viedol Boží
ľud po duchovnej ceste
za Kristom. Keby Kristus
chodil len tam, kde by
sa mu páčilo, kde by
ho všetci oslavovali, tak
určite by neskončil tak,
ako skončil – na dreve kríža. Kristus nám
však jasne ukazuje, že cesta,
a to nielen kňaza, ale každého
jedného z nás,
je tam, kde nás
Boh chce mať.
Blahoslavená
M a t k a Te r e z a
raz dala Bohu
sľub: „Dať Bohu všetko, o čo
môže zažiadať,
neodmietnuť
Mu nič.“ Aj my,
ak sa budeme
snažiť plniť Božiu vôľu, ak si
budeme navzájom pomáhať
a odpúšťať si
v láske - ak by
mal niekto niečo
proti druhému
(porov. Mk 11, 25) – vtedy aj v tejto našej
farnosti sa nielen mne, nielen nám všetkým,
ale hlavne Pánu Ježišovi bude páčiť. A to je
to najdôležitejšie.
 Pochádzate z Novej Bošáce, dedinky vzdialenej niečo viac ako 50 km od V.
Kostolian. Čo by ste nám mohli o sebe
povedať?
- Znova by som použil slová blahoslavenej
Matky Terezy, ktorá medzi radami, ako sa
cvičiť v pokore, hovorí: „Čo najmenej o sebe
hovoriť“ a „nezaoberať sa sám sebou.“ No
neposlúchli by ste hlas tejto ženy? Lebo
všetky slová budú zbytočné, ak nevychádzajú
z vnútra, ak nevyžarujú Kristovo svetlo, ale
iba znásobujú temnotu. Dávajme si pozor na
to, čo hovoríme. Nechajme za nás hovoriť
skutky lásky.
 A čo seminár? Ako si spomínate na
štyri roky, ktoré ste tam strávili?
- Seminár – to je škola nášho milovaného
Učiteľa Ježiša Krista. Seminár – to je postupné vnikanie do tajov posvätnej teológie, do tajomstva Najsvätejšej Trojice, ktoré však tu na
zemi nikdy naplno nepochopí. Seminár – to je
miesto modlitby, miesto osobného stretnutia

sa s Kristom v eucharistii. A v neposlednom
rade je to miesto priateľstva. Kiežby seminár
bol aj miestom vzájomnej bratskej lásky a poslušnosti...
 Na svojom primičnom oznámení ste
mali napísaný výrok: „A čo je tajomstvo
vytrvalosti? Láska. – Zamiluj sa a neopustíš Ho“ (sv. J. Escrivá). Čím vás oslovil?
- Je to veľmi jednoduché.
Ak nebudeme milovať Boha,
ak sa nebudeme usilovať neustále prehlbovať svoju lásku k nemu – nevytrváme pri
ňom až do konca. Veľkým
príkladom a oporou mi vždy
bol, a dúfam, že bude i naďalej môj milovaný, dobrý otec
a sv. Jozef. On ma neustále
vedie a učí láske ku Kristovi.
Ak nemáte majstra duchovného života, skúste si vyvoliť
sv. patriarchu Jozefa a presvedčíte sa.

 Čo by ste chceli odkázať našim čitateľom?
- Radi prichádzajte na sv. spoveď a na sv.
omšu! Žite a vždy čerpajte z milostí, ktoré nám
plynú zo sviatostí. Na príhovor Panny Márie
a sv. Jozefa – Boh vás žehnaj a ochraňuj!
Za rozhovor ďakuje
PETER GULA
 Pánovi kaplánovi Patrikovi Katrincovi prajeme v prvom kňazskom pôsobisku veľa úspechov v duchovnej správe.
Nech všetka snaha, ktorú vynaloží pre
spásu duší, prinesie bohaté ovocie. Zároveň týmto chceme poďakovať pánovi
kaplánovi Lukášovi Jókayovi za jeho hlásanie Božieho slova a sme radi, že sme
ho mali možnosť bližšie spoznať. No
rok jeho pobytu v našej farnosti rýchlo
ubehol a jeho novým pôsobiskom sa od
1. júla 2007 stalo mesto Šahy. Dúfame,
že na našu farnosť bude dlho v dobrom spomínať. Veľa zdravia a úspechov
v ďalšom poslaní.
Farníci z Veľkých Kostolian
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Hovoríme s jednou z najstarších občianok Veľkých Kostolian Ernestínou Sedmákovou

Smutné spomienky na život
K najstarším občanom v našej obci patrí
aj 94–ročná Ernestína Sedmáková, rod.
Heregová. Dodnes žije vo svojom dome
spolu so synom Stanislavom a vnukom
taktiež Stanislavom, ktorí sa o ňu
starajú. Pamätám si ju ešte ako malý
chlapec, ako sa neustále niekam ponáhľala, ráno do obchodu, večer do
kostola na omšu... Bola vždy veľmi
milá a zhovorčivá. Teraz ju už veľmi
nevídať, väčšiu časť svojho času
trávi len doma. Napriek tomu, že ju
neustále bolí hlava a sťažuje sa na
bolesť v kĺboch, je z nej celkom čulá
babička.
Požiadal som ju, aby nám niečo
o svojom živote porozprávala.

tolská ul.) kde sme bývali, ale aj na „hradskej“
(Trnavská cesta). Navštevovali sme sa, priatelili a veľmi pekne „sporadovali“. „Hnevníka“
som na nikoho nemala. Keď som sa vydala,

Doma som sa starala o domácnosť, chodievala som robiť na pole, šúpať kukuricu
a driapať perie. Driapať som chodievala aj do
desiatich domov. Najčastejšie som chodievala
k Strečanským, kde som robila aj dva týždne.
Keď mala dcéra na hradskej deti, tak som ich
chodievala varovávať, neskôr aj Stankove
deti som varovala. Pravidelne ráno som chodievala nakupovať, aby vnúčikovia mali vždy
čerstvé rožky a mlieko.
 Stretávate sa občas aj so svojimi súrodencami?
- Janko a Štefana už zomreli. S ostatnými
sa už ani veľmi nestretávam. S jedným bratom, ktorý bol v Rakoviciach, som sa často
stretávala, pravidelne som tam chodila. Pred
istým časom mal zlomenú nohu, bol chorý
a ja už tiež skoro nikam nechodím, tak sme
sa prestali stretávať. Pravidelne ma navštevuje ešte moja mladšia sestra z Bratislavy,
ktorá má teraz asi 70 rokov. „Ždycky na všech
svatých ma prinde opáčit.“ Chodí ku mne aj
druhý syn Janko z Nového Mesta. Som veľmi
rada, ako sa syn a vnuk o mňa starajú, veď
už mám len ich. Mám vždy navarené, v izbe
je teplučko, televízor ma už nebaví, väčšinou
sedím na posteli a modlím sa. Mám novú
modlitebnú knižku, z čoho sa veľmi teším. Ja
už k svojmu životu toho veľa nepotrebujem.
Zostali mi len moje smutné spomienky, s ktorými žijem dodnes.

 Babička, ako si spomínate na
svoju mladosť?
- Narodila som sa 21. februára 1913
v Ratkovciach. Doma sme mali malé hospodárstvo, o ktoré sa zaslúžil
hlavne môj dedko. Chodieval slúžiť
rôznym pánom a sedliakom. A tak si po
čase nasporil nejakú korunku a kúpil si
roľu, dom, zvieratá... Postupne svojou
prácou zveľaďoval svoje hospodárstvo.
Moji rodičia mali okrem mňa - najstaršej ešte ďalšie deti: Štefanu, Albína,
Justína, Aničku, Cilku, Janka a Marišku. Keď som bola mladá, bola som
veľmi pekná. Rada som chodievala na
muziku, kde sme spolu s kamarátkami
Babička, prajeme Vám, aby Vám zdravie
 Pani Ernestína Sedmáková opatruje svoju
spievali a zabávali sa. Chodievali sme
slúžilo čo najdlhšie a aby ste si občas
svadobnú fotografiu ako oko v hlave.
na muziku aj do iných dedín, napr. aj do
zaspomínali aj na tie krajšie chvíle svojho
Dolného Dubového. Keď som bola složivota.
bodná, mala som frajera aj z Dubovian, ktorý
tak vo februári som sa nasťahovala k mužovi
k nám chodil pol druha roka. Potom som mala
do Kostolian. Už v decembri som mala malú
Zhováral sa Mgr. GILBERT LIŠKA
druhého frajera, ten bol zo Siladíc a tomu som
Marišku a vtedy ma muž na Vianoce vyhnal
Foto: archív E. Sedmákovej, G. Liška
sa veľmi páčila. Hneď si ma chcel zobrať za
z domu. Tak som pešo išla naspäť
ženu. Mal pekný veľký vinohrad, kde pestoval
do Ratkoviec. Ľudia ma videli, ako
hrozno na víno. Víno predával do Kostolian
chodím „hore-dole ako bez duše
jednému šenkárovi. Keď som sa vydala, ale
a pokoja nemám“. Potom som sa
nie za neho, prišiel a povedal mi: Počkaj, veď
opäť vrátila, ale muž mi stále robil
si neraz na mňa spomenieš a budeš plakať. zle. Bol starší od desať rokov a veľDoteraz si na jeho slová spomínam, lebo mal
mi hrubý. Keď už toho bolo priveľa,
pravdu. Vo svojom živote som sa mala veľmi
prišli pre mňa rodičia a zobrali ma
zle, román by som o tom mohla napísať.
domov. U rodičov som bola pol roka.
Opäť som sa vrátila k mužovi, ale
 Mali ste ťažký život?
stále bolo zle. Myslela som na to,
- Jééj, veľmi ťažký. Celý život som plakakedy sa to moje trápenie len skončí.
la. Vydala som sa do Kostolian za Michala
Život sa však iba začínal. Neustále
Sedmáka a mali sme spolu tri deti: Marišku,
som plakala, pretože ma vyhadzoval
Stanka a Janka. Dlho sme tu neboli a vyz domu. Neraz som spala na povale,
sťahovali sme sa do pohraničia do Česka
v maštali, „žitnišči“, či senníku. Raz
na Nemecké Sudety. Po vojne tam zostali
ma muž vyhnal neskoro večer, malý
domy a neobrobená pôda. Tak sme chceli
Stanko išiel za mnou, ostatné deti
aj my skúsiť šťastie, možno by sa nám tam
spali doma. Susedky z ulice na mňa
aj dobre vodilo. Muž tam našiel nejaký dom, volali, aby som toho chlapca dala
ale bola to len akási chatrč so slamenou
spať, veď je neskoro. Ja sama som
strechou a pri nej veľké role. Syn Stanko tam
sa potom uchýlila pod „válek“, kde
začal chodiť aj do školy. V jeden deň nám ma našiel Mišo Gula a jeho rodina
z miestneho úradu poslali list, v ktorom písali,
ma zobrala k sebe domov. Tam som
že ak máme doma hospodárstvo, aby sme
bola do polnoci a oni spievali pašie.
sa vrátili domov. Tak po dvoch rokoch sme
Keď som prišla znovu domov, tak
sa opäť vrátili domov. Bola som celkom rada,
ma zasa vyhnal. Išla som spať na
lebo sa mi tam nepáčilo a bolo to veľmi ďa- „jamy“, vtedy tam ešte neboli postaleko. Doma som zažívala veľmi kruté chvíle.
vené domy. Spala som tam až do ráMôj muž bol hospodár a doma sme pracovali
na. Keď môj muž v neskoršom veku
na poliach. Keď prišlo združstevňovanie, tak
ochorel, starala som sa o neho pol
sme aj my dali role do družstva a muž potom
roka. Potom zomrel. Už som však
 Ernestína Sedmáková na archívnej fotografii so
chodieval tam do roboty. V Kostoľanoch som
bola aj ja stará a z celého života mi
svojím manželom Michalom.
mala dobré kamarátky, nielen na ulici (Zákos- zostali len oči pre plač.
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Po desiatich rokoch áčko spadlo do piatej ligy
A-mužstvo je po 10 rokoch v V. lige
– západ. Vo futbalových súťažiach sa začal
súťažný ročník 2007/2008. Nie so všetkými
výsledkami sme spokojní. Po posilnení
kádra veríme v lepšiu hru i výsledky.

Zlý začiatok, lepší koniec?
A-mužstvo, V. liga, západ
10. miesto, 6 2 1 3 12:14 7 bodov (-2)
1. kolo: Slovan Hlohovec - V. Kostoľany
2:0 (0:0)
Domácich sme trápili do 66. minúty, keď
nám dali úvodný gól. Po chybe obrancov v 80.
min. víťazstvo potvrdili. Podali sme priemerný
výkon a pri náznakoch útoku nás zastavil
vždy pre domácich pískajúci Lištiak.
2. kolo: V. Kostoľany - Prašice 3:3 (1:2)
Úvodný gól dal náš Kadlíček, no po hrubých
chybách sme súpera postavili na nohy a dal
nám 2 góly. V druhom polčase sme vyrovnali
Ivanom Michalčíkom, no súper opäť trestal
v 80. min. Remízu zachránil opäť Kadlíček.
3. kolo: Jacovce - V. Kostoľany 4:1 (4:0)
V 11. min. už bolo 3:0, až potom sa naši
hráči spamätali. Domáci ešte do polčasu z pokutového kopu zvyšovali, v druhom polčase
sme korigovali Martinom Horváthom na 4:1.
4. kolo: V. Kostoľany - Moravský Svätý
Ján 2:3 (0:0)
Po bezgólovom polčase sme v 53. min.
gólom Kadlíčka išli do vedenia. V 60. min. bol

Tenisoví amatéri
na kurtoch
Posledná májová sobota patrila vo Veľkých Kostoľanoch fanúšikom tenisu. Na
dvorcoch v areáli školy sa konal tenisový
turnaj amatérov. V spolupráci s tenisovým
klubom a sponzormi sa nám podarilo zorganizovať pekné podujatie, ktoré, dúfajme,
nebolo posledné.
Turnaj sa konal za pekného počasia
a obzvlášť hojnej účasti hráčov. Zúčastnilo
sa na ňom 15 mužov a 4 ženy. Turnaj prebiehal formou vyraďovacích súbojov (tzv.
pavúk), kde víťazi postupovali do ďalších
kôl. Hráči, ktorí prehrali v prvom kole, hrali
medzi sebou ešte o cenu útechy. O dobrú
atmosféru a pekné zápasy nebola núdza.
Prihlásení: P. Kotleba, A. Mišák, M. Porubský, Bukovský, S. Balón, M. Mikuš, Ľ.
Šupa, R. Pekarovič, P. Mikuš, M. Kubík,
J. Vnuk, Žlnaj, J. Táborský, P. Lužák, V.
Porubský, I. Janušková, L. Prosnanová, M.
Vanková, R. Šupová
Sponzori: Potraviny Dovičic, WORD-Bar
– Ľ. Vnuk, Výroba nealko nápojov a sirupov
– H. Porubská, BETSTAV – Pavol Kolarovič, TJ – FK Veľké Kostoľany. Za poskytnutie kurtov ďakujeme MUDr. Svieženému.
Organizátori: Andrej Mišák, Ida Janušková, Peter Kotleba, Erik Porbuský.
- PK -

vylúčený brankár hostí, no na prekvapenie
nám tento moment nepomohol. Súper vyrovnal v 68. min. na 1:1 a o 5 minút už bolo
1:2. V 80. min. znovu Kadlíček vyrovnal, no
po hrubej chybe v obrane súper upravil na
konečných 2:3.

FUTBAL V OBCI
5. kolo: Petrova Nová Ves – V. Kostoľany
1:2 (0:0)
Domáci ako i naši mali po 4 kolách 1 bod
a veľmi túžili na domácej tráve vyhrať. Hrali
veľmi tvrdo, načo doplatil už v 10. min. Urban
a museli sme striedať i pre zranenie Števíka.
No polčas sme uhrali 0:0. V 1. min. druhého
polčasu sa traﬁl v 30. min. Kadlíček do šibenice a o 10 min. skóroval Vígh na 2:0. Domáci
už iba v 77. min. znižovali na 2:1. Bolo to naše
víťazstvo vonku po takmer roku a pol.
6. kolo: V. Kostoľany - Čáčov 4:1 (3:1)
Potvrdili sme víťazstvo vonku, v 6. min.
Gula dal prvý gól, v 8. min. po pokutovom
kope Kadlíček 2:0, v 20. min. nový hráč Guniš
zvýšil hlavou na 3:0. Hostia znížili Koníčkom
na 3:1, ale v 46. min. Gula poistil víťazstvo
4:1. V zápase sa viackrát vyznamenali obaja
brankári - domáci Skribčák, ako i hosťujúci
brankár Stainer.
7. kolo: Radošina – V. Kostoľany 1:1 (0:0)
Gól: Tomáš Gula.

Zatiaľ v strede tabuľky
Dorast, V. liga, západ
9. miesto, 6 2 2 2 14:10 8 bodov (-1)
1. V. Kostoľany – Radošina 7:1 (5:0), góly:
Kusý, Žažo, Kollár, Kinči, Troják, Porubský
Martin, Lesay, 2. Šaštín – V. Kostoľany 3:1
(0:1), gól Kinči, 3. V. Kostoľany – Chtelnica 2:1
(1:0), góly Lulovič, Porubský, 4. V. Orvište – B.
Kostoľany 2:2 (1:2), góly Bubák, Porubský, 5.
Preseľany – V. Kostoľany 2:1 (1:0), gól Kollár,
6. V. Kostoľany – Hlboké 1:1 (1:0), gól Lulovič

Strácajú body i doma
Žiaci – okresné majstrovstvá
13. miesto, 7 – 1 – 1 – 5 19:17 4 body (-8)
1. V. Kostoľany – Brestovany 13:0 (10:0), 2.
Šúrovce – V. Kostoľany 5:1 (3:0), 3. V. Kostoľany – Hlohovec 2:5 (0:3), 4. V. Kostoľany – D.
Krupá 1:2 (1:0), 5. Madunice – V. Kostoľany
1:1 (1:1), 6. V. Kostoľany – Zavar 1:2 (1:0), 7.
Trakovice – V. Kostoľany 2:0 (1:0)
PROGRAM A-MUŽSTVA
30.9. o 15.30 h Trebatice – V. Kostoľany
7.10. o 14.30 h V. Kostoľany – Dvorníky
14.10. o 14.30 h Tovarníky – V. Kostoľany
21.10. o 14.00 h V. Kostoľany – Gbely
28.10. o 14.00 h Krakovany – V. Kostoľany
4.11. o 13.30 h V. Kostoľany – Kúty
11.11. o 13.30 h Jalšovce – V. Kostoľany -MB-

Kostoľanci strieborní

Mikroregión v pohybe - to bol názov
športovo-branných pretekov, ktoré zorganizoval Mikroregión nad Holeškou. Každý
rok sa koná v inej obci, tentoraz si žiaci
zmerali svoje sily na ihrisku v Nižnej.
Za každú obec sa zúčastnili žiaci I. a II.
stupňa základných škôl. Našu obec reprezentovali: Roman Hovorka, Jakub Ondrášik, Jakub Filín, Tomáš Vrbík, Ondrej Lietavec, Matej
Kollár, Branislav Knapec, Marcel Janega, Alexandra Huttová, Nikola Veverová, Gréta On-

drušová, Monika Magulová, Nikola Lukáčová,
Kristína Spálová a Simona Porubská.
Za výborné umiestnenie - 2. miesto spomedzi 11 účastníkov pretekov - patrí všetkým našim reprezentantom pochvala a poďakovanie.
Zároveň touto cestou ďakujeme aj pedagogickým pracovníkom Mgr. Karolovi Šintálovi
a Mgr. Andrejovi Janechovi, ktorí našich žiakov pripravovali na preteky.
Starosta obce
Foto: Jozef Marko
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