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Snehu bolo neúrekom...
Tohtoročná zimná sezóna bola naozaj
štedrá, keď nám okrem extrémne nízkych
teplôt priniesla aj bohaté snehové zrážky.
Snehová kalamita nás postihla tesne pre
koncom roka 2005, kedy studený vietor
vytváral snehové jazyky, ktoré znepriechodnili cestu medzi Veľkými Kostoľanmi
a Pečeňadmi.
Podobná situácia však bola aj na iných
miestach. Ani naši prevádzkari nezaháľali a celý deň a noc vyčerpaní pracovali na

údržbe ciest. Bolo potrebné vyčistiť veľké
priestranstvá, autobusové nástupištia, parkovacie plochy... Situácia s intenzívnym snežením sa zopakovala ešte aj vo februári.
Ďakujeme všetkým, ktorí v týchto dňoch
priložili ruku k dielu, aby sprejazdnili chodníky
alebo iné plochy. Touto cestou sa vedenie
obce chce poďakovať aj pánovi Mariánovi Šupovi za aktívnu pomoc pri odstraňovaní snehu
počas kalamitnej situácie v obci.
Starosta obce

 Pohľad na zasneženú cestu medzi Kostoľanmi a Pečeňadmi počas kalamity.
Foto: GILBERT LIŠKA

Prvý film o Veľ kých Kostoľanoch
Na konci minulého roka uzrel svetlo sveta
prvý film o obci Veľké Kostoľany pod názvom
Od bratríkov k dnešku, ktorý dal nakrútiť starosta obce Gilbert Liška. Film zachytáva históriu obce od jej vzniku cez stredovek až po súčasnosť. Venuje sa nielen bratríckemu hnutiu,
náboženstvu v obci, sakrálnym pamiatkam,
duchovným činnostiam, ale aj školstvu, samospráve obce a podnikateľským aktivitám.
Každý občan si vo filme nájde niečo pre svoju

dušu, lebo je spracovaný citlivo a na profesionálnej úrovni, podfarbený krásnou hudbou.
Pozrieť si tento film je skutočným zážitkom.
Oslovujeme preto našich občanov, ktorí majú
záujem si ho zakúpiť buď vo forme VHS pásky, alebo na DVD nosiči, že v cene 100 Sk si
ho môžu vyzdvihnúť na obecnom úrade.
Zároveň ďakujeme sponzorom podnikateľom, ktorí tvoria osobitnú kapitolu filmu, za ich
sponzorský príspevok na výrobu filmu. - r -

Už sme basu pochovali
V pondelok 27. februára 2006 sa za účasti našich občanov uskutočnil v kultúrnom
dome o 19.00 hod. kultúrny program Pochovávanie basy. Vystúpila v ňom folklórna
skupina mladých z Červeníka, ktorí pokračujú v tradíciách svojich predkov. Občanov

rozveselili a roztancovali i členovia dychovej
hudby Rovina pod vedením Michala Šintála. Hostia mali postarané o program a tiež
občerstvenie.
Týmto pozývame všetkých občanov na
rozlúčku s fašiangom aj v budúcom roku. (r)

DNES V ÈÍSLE
 Domov bol na dosah...
 Predstavujeme Jozefa Hricišáka
 Žiadajú ďalšie ospravedlnenie
 Vitajte v Kostoľanoch!
 Čo tie deti v škole učia!?
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PRÍHOVOR

Rok 2006 rozhodujúci
nielen v samospráve

Vážení občania, nachádzame sa v prvom štvrťroku roku 2006, pripravujeme
plány a nové investičné akcie... Obzrime
sa však trochu do minulosti a zhodnoťme predchádzajúci rok. Aký vlastne bol?
Z môjho pohľadu bol úspešný, pretože
sme v obci realizovali niekoľko aj keď
menších investičných akcií. V roku 2005
sme osadili podtlakové šachty vákuovej
kanalizácie a dokončili jej niektoré ďalšie vetvy. Na jar minulého roka pribudla
do našej obce nová zeleň, ktorá by jej
mala dať novú tvár. Okrem mladej lipy
na cintoríne, ktorá nahradila starú, sme
dali vysadiť nové kríky, stromy, tuje...
Neznámi vandali ich však dvakrát polámali, za čo sa môžu pri čítaní týchto riadkov hanbiť a spytovať si vlastné svedomie. V tom čase sme zakúpili a osadili
aj nové lavičky do priestorov cintorína,
ktoré poslúžia našim občanom, ktorí
tak môžu v pokoji spomínať na svojich
najbližších. S cintorínom súvisia aj nové chodníky a vydláždená plocha pred
domom smútku. Po výstavbe chodníkov
sme zakúpili vozík na prevoz rakiev počas pohrebných obradov.
V minulom roku nový šat dostalo aj
nádvorie a vchod zdravotného strediska. Pre mamičky, ktoré chodia so svojimi deťmi do detskej poradne, sme dali
vyrobiť a osadiť prístrešok pre kočíky.
Nový vchod je teraz priestrannejší a pohodlnejší.
(Pokračovanie na 2. strane.)
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KRONIKA OBCE
Narodili sa
Christián Zachar
Zuzana Danišová
Marcel Drnák
Sabína Duranová
Simona Žišková

Jubileum oslavujú
60 rokov
Agneša Bednárová
Oľga Hanzelová
Jozef Siget
Ľudmila Sigetová
Otília Šintálová
65 rokov
Rudolf Chorvatovič
Štefan Kollár
Mária Majerníková
70 rokov
Jozef Bubák
Agneša Kmeťová
Vít Kukuč
Helena Poláčková
75 rokov
Alojz Beluský
Silvester Kašák
Helena Ondrášiková
80 rokov
Jozef Krajčovič
Oľga Prekopová
90 rokov
Justína Šintálová
93 rokov
Ernestína Sedmáková

Rok 2006 rozhodujúci nielen v samospráve
(Dokončenie z 1. strany.)
Vymeniť sme dali tiež novú vstupnú bránku.
Stavebný ruch neutíchal ani na futbalovom
štadióne, kde sa postavila nová tribúna pre
viac ako tristo divákov a kde sme taktiež dali
vysadiť stromy po obidvoch stranách hlavnej
hracej plochy. Novú tvár dostalo aj priestranstvo pred poštovým úradom, ktorým denne
prechádza stovka ľudí.
Každým rokom a mesiacom sa nám množili
sťažnosti na parkujúce nákladné vozidlá v obci. Predovšetkým rodičia sa obávali o bezpečnosť svojich detí, a tak na podnety a sťažnosti
našich občanov, predovšetkým zo Štúrovej,
Jilemnického a Mierovej ulice, sme dali vypracovať dopravný projekt obce, ktorý schválil
Dopravný inšpektorát v Trnave. Dnes je situácia na našich miestnych komunikáciách už
pokojná a sťažností je menej. Nové dopravné
značky a zrkadlá v obci by mali prispieť k väčšej bezpečnosti našich občanov.
Na jeseň 2005 som inicioval vyčistenie
a obnovenie priekop na Družstevnej ulici,
ktoré vykonávala Správa ciest TSK. Koncom roka sme dali vybudovať na miestnej
komunikácii na Sadovej ulici priepuste vody
a osadiť rošty.
Na záver hodnotenia roku 2005 si dovoľujem poďakovať všetkým poslancom obecného
zastupiteľstva za aktívne vystupovanie počas
zasadnutí OZ v roku 2005. Za dobrú spoluprácu v minulom roku tiež ďakujem všetkým
pracovníčkam obecného úradu, vedúcej Katelstavu Helene Jelušovej a pracovníkom Katelstavu, za spoluprácu pánovi farárovi Petrovi Obrancovi, predsedníčke PDP Ing. Jarmile Krajčovičovej, riaditeľke základnej školy
Mgr. Anne Sokolovskej, riaditeľke materskej
školy Márii Bažányovej, MUDr. Ivanovi Svie-

ženému, vedúcej lekárne Mgr. Márii Halásovej, vedúcej pošty Oľge Bučkovej a všetkým
podnikateľom obce, ktorí nám v roku 2005
sponzorsky vypomohli. Poďakovanie tiež patrí
futbalovému oddielu, motokrosovému združeniu, Dychovej hudbe Rovina, Poľovnému
združeniu Rovina, Slovenskému zväzu drobnochovateľov a MO Zväzu invalidov.
Rok 2006 bude plný zmien a bude rokom
volebným, pretože nás čakajú parlamentné
a komunálne voľby. Aj v tomto roku budeme
realizovať niekoľko investičných akcií, či už
menších alebo väčších. Všetko ale závisí od
finančnej situácie v obci. Už vo februári sa
začne s prvou akciou – prestavbou materskej
školy. Dá sa povedať, že bude najväčšia
v tomto roku. Bola naplánovaná už dlhší čas,
ale kvôli nadmernému zatekaniu strechy je
potrebné začať čo najskôr. Aj v tomto roku by
sme chceli pokračovať vo výstavbe chodníkov
na cintoríne a pri areáloch základnej a materskej školy. Je potrebné tiež vymeniť strešný
plášť na kultúrnom dome a zrekonštruovať
a vymeniť rozvody kúrenia a vody na zdravotnom stredisku. Nemalé financie si vyžiada
aj rekonštrukcia káblovej televízie, ktorá to
nevyhnutne potrebuje. Investičné akcie budeme realizovať podľa finančnej situácie a podľa
dôležitosti obnovy a rekonštrukcie jednotlivých objektov.
Dúfam, že rok 2006 nebude oveľa horší ako
minulý a že spolu dokážeme pre našu obec
urobiť veľa užitočných vecí. Na záver môjho
príhovoru prajem všetkým občanom Veľkých
Kostolian hlavne veľa zdravia, šťastia, spokojnosti v rodinách, dobré susedské vzťahy
a tiež veľa energie a síl vo všetkých aktivitách
v roku 2006.
Mgr. GILBERT LIŠKA, starosta

Manželstvo uzavreli
Martin Pakán – Ing. Iveta Pavlovičová
Peter Harajka – Soňa Gálová
Radovan Michalčík – Veronika Kavická
BLAHOŽELÁME!






Rozlúčili sme sa
Mária Fialová – 84 rokov
Ing. Tomáš Žipaj – 30 rokov
Pavol Kamačai – 96 rokov
Irena Krajčovičová – 68 rokov
ÚPRIMNÚ SÚSTRASŤ!

BLAHOŽELANIE
Dňa 9. marca 2006
sa dožíva krásneho
životného jubilea
100 rokov
rodák z Veľkých
Kostolian žijúci
v Amerike, v štáte
Michigan
JOZEF CHUDÝ.
Všetko najlepšie,
veľa zdravia, optimizmu do ďalších
rokov života, Božieho požehnania mu želajú príbuzní – neter a synovci s rodinami.

 Takto to často vyzerá na konci Kanižskej ulice. Spoznajú si niektorí občania svoje
veci?
Foto: - gl -

Duchovný otec jubiloval
„Milovať a dať všetko Tomu, ktorý dal všetko za nás...“
Ešte stále rezonujú v našich srdciach posvätné a dojímavé chvíle vianočných sviatkov,
ktoré mnohí z nás prežívame oveľa hlbšie ako
iné udalosti každodenného života.
S vďakou Pánovi ďakujeme narodenému
Kráľovi celého vesmíru za dar života v osobe
nášho duchovného otca Petra Obranca, ktorý
z nekonečnej Božej lásky oslávil svoje životné jubileum v tichosti posvätného pokoja pred
narodeným Spasiteľom. Z pokory nesúhlasil,

aby sme robili v kostole verejné ovácie z jeho
narodenín. Tak to urobila za nás všetkých naša
známa lektorka, vysokoškoláčka Monika Stachová, študentka fakulty farmácie, ktorá má na
umelecký prednes mimoriadny talent. Pozdravila nášho duchovného otca v posvätnom tichu
vianočného večera na farskom úrade.
Boh Vás žehnaj a ochraňuj, drahý náš duchovný otec, ešte mnoho rokov medzi nami.
Skrz Máriu k Ježišovi!
S vďakou za všetkých farníkov
C. JURÍČKOVÁ, učiteľka
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Takto sa o nás starajú...
Predstavujeme poslancov nášho obecného zastupiteľstva
Vo štvrtom volebnom období, t. j. od r. 2002
som poslancom obecného zastupiteľstva. Podávam podnety na skvalitnenie a bezpečnosť dopravy v obci, vybudovanie skladového
priestoru pre kostolný materiál, vybudovanie
 Ako dlho pôsobíte v komunálnej politi- sociálnych zariadení na miestnom cintoríne
a podieľam sa na kultúrnych a cirkevných
ke a čím sa podieľate na rozvoji obce?
akciách, ako je zabezpečenie
- V komunálnej politike som
MDD, príprava hájička na púť,
pôsobil v prvom volebnom obvianočná a veľkonočná výzdodobí, t. j. od roku 1990 do
ba kostola.
roku 1994. Teraz pôsobím od
 Myslíte si, že sa dobre
roku 2002. V prvom volebnom
plní plán rozvoja obce?
období som pôsobil vo funkcii
- V tomto volebnom období
zástupcu starostu obce a plnil
je prioritou č. 1 kanalizácia
som všetky povinnosti, ktoré
obce. Uloženie potrubia bolo
vyplývali z mojej funkcie podľa
urobené iba čiastočne a výzákona č. 369/1990 Zb. o obecstavba momentálne pokračunom zriadení § 13 b.
je podľa finančných možností
Hlavnou úlohou v prvom voobce. V pláne je rekonštruklebnom období bolo zabezpečiť
cia strechy kultúrneho domu
pre občanov obce:
Jozef Hricišák
a oprava vodovodných rigolov
- výstavbu plynofikácie,
pozdĺž cestných komunikácií,
- rekonštrukciu kotolne na závýstavba tribúny na futbalovom štadióne
kladnej škole a obytných budovách obce,
a chodníkov na obecnom cintoríne, so so- výstavbu novej materskej školy,
ciálnymi zariadeniami. Podľa môjho názoru,
- výstavbu vodovodnej siete na Športovej
ak nie sú finančné prostriedky na dostavbu
ulici a bývalom majeri,
celej kanalizácie, treba urobiť pripojenie by- likvidáciu majera,
tových jednotiek na jestvujúcu kanalizáciu
- elektrifikáciu ulíc Potočná, Kanižská a Záa opraviť cesty po jej rozkopaní. Do budúckostolská,
nosti riešiť uloženie kanalizácie a pripoje- vybudovanie betónovej prístupovej cesty ku
nie po etapách a zároveň aj opraviť cestnú
kostolu,
komunikáciu, chodník a vodovodný kanál.
- vyčistenie potoka Chtelnička,
Týmto by sme sa vyhli nepríjemnostiam, ako
- prípravu projektovej dokumentácie pre kábsú záplavy, úrazy na chodníku, znehodnotelovú televíziu,
nie odevu po ošpliechaní vodou motorovým
- zriadenie a úpravu skládky PDO,
vozidlom a pod.
- kultúrne podujatia (premietanie filmov, šport
 Podľa vás sú aj nejaké faktory, ktoré
v obci: futbal, tenis, kulturistika a pod.),
bránia rozvoju obce?
- výstavbu Športovej ulice, položenie kanaliTieto faktory sú jednak nedostatok finančzácie pod cestu a výstavba cesty na majeri,
ných prostriedkov a tiež slabý záujem mla- rekonštrukciu obecného rozhlasu.
Od marca 1995 do augusta 1999 som bol dých občanov obce o riešenie problémov
vo funkcii predsedu futbalového klubu a tré- v svojom najbližšom okolí.
-rnera dorastu.
Rozhovorom alebo príhovorom čitateľom postupne predstavujeme poslancov
nášho obecného zastupiteľstva. Dnes sa
prihovára pán Jozef Hricišák.

Domov bol na dosah...
Strohá správa. Vo štvrtok navečer 19.
januára niekoľko kilometrov od slovenskej hranice na maďarskom území prišlo k tragickej leteckej havárii vojenského
lietadla AN-24, ktoré viezlo do vlasti 43
vojakov vracajúcich sa po polročnom pôsobení v misii KFOR v Kosove k svojim
najbližším. Zahynulo 27 vojakov z misie
KFOR v Kosove, 8 členov posádky a 7
zamestnancov generálneho štábu. Prežil
iba jeden vojak.
Účastníkom tragédie sa stal aj náš občan, pán inžinier Tomáš Žipaj.
Na priblíženie – mladá rodinka pána
Ing. Žipaja (30) s manželkou PharmDr. Renátou (30) a dcérkou Laurou (5) si pred
piatimi rokmi kúpila rodinný dom na Štúrovej ulici.
Letecké nešťastie otriaslo celým Slovenskom a aj my, občania Veľkých Kostolian
spolucítime s manželkou Renátou, ktorej
náruč ostala prázdna a dcérka Laurika ne-

pohladí tvár svojho otecka či nepriloží
zošpúlené ústočká k bozku na jeho pery.
Vnímame hlbokú tragédiu rodiny Žipajovej.
Prejavujeme nesmiernu ľútosť nad krutosťou, ktorou ich život počastoval na začiatku roka 2006. Iste mali spoločné plány do
budúcnosti, no ich realizáciu pozmenila
pani Smrť. Určite bude veľakrát polože-

POĎAKOVANIE
Ďakujeme
všetkým príbuzným,
známym a priateľom, ktorí sa dňa 9.
februára 2006 prišli
rozlúčiť s naším drahým otcom, starým
otcom a svokrom

PAVLOM
KAMAČAIOM,
ktorý nás opustil vo veku nedožitých 97
rokov.
Za prejavy sústrasti, kvetinové dary
a pánovi kaplánovi Libičovi za dôstojnú
rozlúčku ďakujú
dcéry Anna, Helena s manželmi,
vnuci Ivan, Roman a Renáta a pravnuci
Andrej, Roman, Norbert a Števko.

POĎAKOVANIE
Po dlhotrvajúcej chorobe naša mama

MÁRIA FIALOVÁ
20.3.1921 – 22.1.2006
odovzdala svoju dušu do rúk Najvyššieho.
Rodine, priateľom a známym ďakujeme
za účasť na pohrebných obradoch, za prejavy sústrasti, kvetinové dary a modlitbu.
Deti – František, Helena,
Mária, Peter s rodinami

POĎAKOVANIE
Pre mňa v najťažšej chvíli života som
pochopila, že môj nesmierny žiaľ so mnou
zdieľajú ľudia, ktorým
nebolo zaťažko v nepriazni počasia merať
cestu na popradský
cintorín, kde úprimným prejavom sústrasti,
pohľadom plným žiaľu prišli odprevadiť
môjho milovaného manžela

TOMÁŠA ŽIPAJA.
Nenachádzam slová na vyjadrenie vďačnosti, ktoré patria starostovi obce Mgr. Liškovi, MUDr. Svieženému, susedom a známym. Spamätávanie z tejto rany života
bude dlhé a bolestivé.
V hlbokej úcte a vďake
PharmDr. Renáta Žipajová
s dcérkou Laurou
ná otázka: „Prečo manžel,
otec a tak mladý nás tragicky opustil?“ Odpoveď
nevieme. Vieme iba jedno,
že všetci z tohto sveta odídeme, len nevieme kedy.
Pani PharmDr. Renáta
Žipajová a dcérka Laurika,
prijmite aj touto cestou od
Vašich priateľov, známych
a občanov obce prejav
úprimnej sústrasti.
-r-
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OZNAMY OBECNÉHO ÚRADU
Platenie dane
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 štyroch rovnakých splátkach, a to najneskôr do 31.
mája, 31. júla, 30. septembra a 30. novembra bežného zdaňovacieho obdobia, za
ktoré sa daň vyrubuje.
Ak ročná daň vyrubená fyzickej osobe
nepresahuje 1000 Sk a právnickej osobe
10 000 Sk, je splatná naraz do 31. mája
bežného zdaňovacieho obdobia.

Daň za psa
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 za náhradnú
známku sa platí poplatok 50 Sk. Ročná
sadzba dane za psa je 100 Sk.
 Obecný úrad vo Veľkých Kostoľanoch
upozorňuje všetkých majiteľov psov, že
podľa VZN obce Veľké Kostoľany č. 1/1999
je zakázané ponechávať psy voľne pobehovať po verejných priestranstvách. Ak
bude zistené, že sa pes pohybuje voľne po
uliciach obce, bude odchytený na náklady
majiteľa a zároveň bude majiteľovi uložená
bloková pokuta.
 V zmysle VZN obce Veľké Kostoľany
č. 1/2006 o určení názvu ulíc Obecný
úrad vo Veľkých Kostoľanoch oznamuje
zmenu nasledovných ulíc:
Ulica pri cintoríne, kde býva rodina
Cibulková sa premenovala na Ulicu M.
Korvína.
Ulica, kde bývajú rodiny Hájeková,
Majerníková, Zemková a Jelušová sa
premenovala na Ulicu Pod sadmi.
Ulica za potokom, kde bývajú rodiny
Opetová a Kmeťová sa premenovala 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 vo Veľkých Kostoľanoch
upozorňuje občanov, aby v prípade porúch
volali:
Elektrický prúd: nonstop 0850 111 555
Pitná voda: 033/7910 286, 033/7910 287,
033/7910 288
Plyn: 0905 401 064, 033/7623 015, 033/
7740 570
Poruchy na káblovej televízii: 033/
7782 498, 0903 182 430
(ocú)
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Žiadajú ďalšie ospravedlnenie
Vážení občania, čitatelia Kostolianskych
pohľadov (KP), ako si iste pamätáte v júni
2005 vyšiel v našich obecných novinách
článok Takto sa o nás starajú..., kde celkovú situáciu v obci zo svojho pohľadu
vysvetľoval poslanec OZ Veľké Kostoľany
Ing. Karol Jasenovský. Ja ako starosta
obce som s niektorými myšlienkami pána poslanca nesúhlasil, a preto som na
ne reagoval ešte v tom istom vydaní KP.
Koncom novembra 2005 však pán poslanec Ing. Karol Jasenovský požadoval, aby
som sa mu za moju reakciu ospravedlnil
a vhodným spôsobom uviedol všetko na
správnu mieru. V opačnom prípade bude
postupovať súdnou cestou, a to podaním
žaloby podľa ust. § 11-13 Občianskeho
zákonníka a prípadne podaním trestného
oznámenia pre podozrenie zo spáchania
trestného činu ohovárania a poškodzovania cudzích práv.
V decembrovom vydaní KP roku 2005
som sa pánovi poslancovi Ing. Karolovi Jasenovskému za moju reakciu, ktorá sa ho
dotkla, ospravedlnil. Avšak začiatkom februára 2006 mi právnik pána poslanca poslal
list, v ktorom sa okrem iného píše, že ospravedlnenie náš klient nepovažuje za adekvátnu nápravu. Ďalej právnik pána poslanca
v liste uvádza, že týmto spôsobom som
reagoval len na Ing. Jasenovského, pričom
názory iných poslancov som ponechal bez
povšimnutia. Myslím si, že názory ostatných
poslancov boli správne, takže som nemal
dôvod na ne reagovať.
Právnik Ing. Karola Jasenovského sa teda
obracia na mňa ešte raz so žiadosťou, aby
som cestou verejne dostupného mediálneho
prostriedku uviedol veci na správnu mieru,
a to uverejnením vhodného ospravedlnenia
a článku v najbližšom vydaní KP. V prípade,
že žiadosti nevyhoviem adekvátnym spôsobom, píše sa aj v druhom liste, bude právnik
pána poslanca nútený riešiť predmetnú vec
súdnou cestou, a to podaním žaloby podľa
ust. § 11-13 Občianskeho zákonníka a prípadne podaním trestného oznámenia pre podozrenie zo spáchania trestného činu ohovárania a poškodzovania cudzích práv. Okrem
toho žiadal, aby list, ktorý mi bol zaslaný, bol
vyvesený na úradnej tabuli po dobu najmenej
30 dní od jeho doručenia. Myslím, že k tomu
netreba žiadny komentár.
Vráťme sa však k bodom mojej prvej reakcie na článok, uveďme veci teda na pravdivú
a správnu mieru a vysvetlime si ešte raz
niektoré súvislosti.

Komunálny odpad
V liste pán poslanec uvádza, že existujú
zmluvy s vtedajšou Slovakofarmou, a.s.,
ktorá prevádzkovala skládku komunálneho
odpadu. Áno, je pravda, že existuje zmluva
medzi obcou Veľké Kostoľany a Slovakofarmou, a.s., Hlohovec z 10. februára 1998.
Z toho vyplýva, že do februára 1998 sa vozil
komunálny odpad na kostolianske smetisko.
Zmluva bola podpísaná v roku 1998, teda
v roku, kedy sa konali komunálne voľby.
Len 11 mesiacov počas volebných období
starostovania Ing. Jasenovského sa vozili
smeti na riadenú skládku, zvyšných asi 84

mesiacov odpad končil vo Veľkých Kostoľanoch. A nebol to len odpad z našej obce
ale aj z Radošoviec, Veselého, Pečeniad
a Dubovian.

Káblovka
So spoločnosťou SOZA síce podpísal
Ing. Karol Jasenovský zmluvu, ale až 13.
novembra 1998, teda len niečo vyše mesiaca
pred komunálnymi voľbami, ktoré sa konali
18. – 19. decembra 1998. Káblovku však naši
občania začali používať skôr.
Prvýkrát obec agentúre SOZA zaplatila
v roku 1998, a to čiastku 16 800 Sk na 800
prípojok. Keď to vypočítame, zistíme, že
ročne to na jednu prípojku vychádzalo 21
Sk. Bola to taká malá cena, že obec to
zaplatila zo svojho rozpočtu. Preto vtedy
mohla byť káblovka za 0 Sk. Dnes sa platí
agentúram podstatne viac a taktiež platíme
za programy, za ktoré sa v tom čase nemuselo platiť.

Strecha kultúrneho domu
V prvej mojej reakcii na článok som napísal, že už za čias pána starostu Ing. Karola
Jasenovského bola strecha zlá a steny boli
pozatekané. Je pravdou, čo tvrdí pán poslanec a tiež sa ukázalo, že drobné opravy
boli uskutočnené, robila to vtedajšia TJ. Pán
poslanec ďalej uvádza, že OZ v roku 1995
uznesením 6/95 schválilo čiastočnú opravu
strechy domu kultúry. Z toho vyplýva, že
oprava bola len čiastočná, a tak sa zrejme
nedá povedať, že oprava bola komplexnou
rekonštrukciou strechy. Dokazuje to aj faktúra firmy, ktorá opravu v roku 1996 vykonávala. Opravilo sa 90 m2 strešného plášťa
za 18 126 Sk. Celá strecha KD však zaberá
plochu asi 1450 m2. V prípade, že by sa v roku 1996 prikročilo k úplnej výmene strešného
plášťa, je možné, že by cez ňu v súčasnosti
nezatekalo.

Kanalizácia
Vo svojej reakcii som písal, že v roku 1998
podpísal starosta Ing. Karol Jasenovský zmluvu na výstavbu kanalizácie. Nikde som však
nenapísal, že by ju podpísal v rozpore s uznesením OZ. Je jasné, že dodávateľa stavby vyberala komisia, ktorú určilo OZ, a tak tú zmluvu vždy na odporučenie komisie musí niekto
podpísať. Nenapadol som pána poslanca za
to, že ju podpísal bez schválenia v OZ. Doteraz mi ale nie je jasné, z akých prostriedkov
sa mala kanalizácia dostavať. Pán poslanec
uvádza, že keď odchádzal z funkcie, bola dostavaná ČOV a na účte odovzdával zostatok
v hodnote 2 mil. Sk. Nie sú však 2 mil. korún
málo na dostavanie kanalizácie v hodnote
niekoľkých desiatok miliónov Sk?
Toľko teda na záver, nechám na občanov,
aby si urobili svoj úsudok. Myslím si, že by
sme sa mali viac venovať súčasným problémom a dôležitejším veciam, ako podávať
trestné oznámenia.
Mgr. GILBERT LIŠKA
starosta obce
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Čo tie deti v škole učia!?
Až príliš často sa mnohí z nás stávajú
svedkami nepríjemných až zarážajúcich
situácií, kedy životom skúšaný dospelý
človek pokýva hlavou a plný bezradnosti
či pohoršenia vypovie: „Čo len tie naše
deti v škole učia!?“ Nečudo, keď vidí veselého, no i „odvážneho“ žiačika, ako beží
zo školy s taškou na chrbte a pritom sype
jedno vulgárne slovo za druhým, o chvíľu
hádže kamene do autobusovej zastávky,
zhodí spolužiaka, lebo sa mu zdá čakanie
na autobus príliš nudné. No a v autobuse?
Ani nehovorme. Sedadlá patria iba jemu,
krikom sa mu málokto vyrovná. To je len
jeden príklad, ale hovorí za mnohé. Čo iné
si teda človek pomyslí: „Ide zo školy, tam
ho tak učia.“
Ťažko nezainteresovaným ľuďom vysvetľovať, ako v súčasnej škole život beží. Na
to treba osobnú skúsenosť, poznanie a záujem o skutočné problémy. Módou dnešnej
doby je vidieť len to „viditeľné“, mať skreslený a povrchný náhľad na vec a nemyslieť,
čo je za vecou. Ľudia sa odvážia posudzovať, hodnotiť bez rozmýšľania. Pri takýchto
výrokoch sa nejednému učiteľovi podlomia
kolená a pocíti, akoby sa jeho mozaika
mravenčej každodennej práce zosypala na
kúsky. Za bránami školy nikto nevidí, koľko
úsilia musia pedagógovia vynaložiť, aby ako
tak udržali na úrovni aspoň pár hodín vyučovania, veď musia okrem výchovy zvládnuť
aj kvantum učiva, ktoré sa zdá často nezvládnuteľné. Na vyučovacej hodine musí
učiteľ riešiť, kto – komu čo urobil, zobral,
ako nadával... A učenie? Ak žiaci prejavia
ako tak záujem, nadšený vyučujúci rozpráva
o svojich žiakoch celú ďalšiu prestávku, že
predsa len nie sú až takí, že sú celkom zlatí
a zabudne na všetko zlé. Prečo potom taká
tvrdá kritika?
Mnohí pedagógovia a psychológovia tvrdia, že dieťa je akoby hárok čistého papiera, neopracovaný materiál, ktorý nemožno
nechať ležať bez povšimnutia, veď sa naučí
samo, alebo lepšie: svet ho naučí. To by
však bola absolútna katastrofa. Dieťa je živý
„materiál“ so svojimi vrodenými črtami, citmi,
názormi, vôľou. A všetok tento materiál treba neustále formovať, tvarovať, okresávať,
aby nadobudol taký tvar, aký by sme chceli.
Možno výsledok nie je badateľný hneď, ale
skôr či neskôr sa objaví. Možno až v dospelosti. Na mieste sú však dve otázky: KTO
a AKO môže dieťa formovať = vychovávať?
Odpoveď je jednoznačná: ľudia, ktorí sú najbližšie, s ktorými trávime najviac času, ktorí
sa o nás starajú, ktorým dôverujeme, vďaka
ktorým sme ľudia na zemi. Učitelia nimi iste

nie sú, veď žiaci ich často ignorujú, vulgárne
a drzo odpovedajú, či sú im tak povediac
ukradnutí, sú často radi, že ich nemajú
na očiach. Vo svojej prirodzenosti, často
ani neuvedomujúc si, dieťa kladie na prvé
miesto slová a konanie rodičov a až ďalšie
priečky zastupujú učitelia, vychovávatelia.
Preto rodičia si musia uvedomiť, že práve
im deti najviac dôverujú. Vo výchove sú otec
a mama na prvom mieste, čo môžem ako
učiteľka dosvedčiť z výpovedí tých menších,
bezprostrednejších a úprimnejších. Svojich
rodičov milujú a verne napodobňujú. Jasne
na nich vidieť, aký životný štýl si prinášajú zo svojho rodinného prostredia a učiteľ
pritom ťažko môže zmeniť, k čomu deti
viedli ich vlastní, pokrvní vychovávatelia.
Nechcem úvahami vyjadriť svoju nespokojnosť, či hnev, lebo napriek starostiam mám
deťúrence rada, zakusujem s nimi radosti
i bolesti. Mám však vážne obavy, ako pôjde život ďalej, keď životnú štafetu po nás
dospelých prevezmú naše deti. Hrozí totiž
nebezpečenstvo, že si takýmto prístupom
k najdôležitejšej rodičovskej úlohe „upletieme na seba bič“. Každý rodič a vychovávateľ (teda aj učiteľ) si musí vážne predstaviť
perspektívu svojho dieťaťa, ale pritom sa
nevzdávať pri neúspechoch vlastného výchovného snaženia. Dieťa je plnohodnotná
osobnosť, ktorá najprv všetko, čo do nej
vložíme, spracováva, prispôsobuje, formuje
a v dospelosti sa jej budú vybavovať všetky
rady, múdrosti, starostlivosť. Bude splácať
dlh svojim rodičom za ich lásku a obety.
Aký bude, to si musí odpovedať každý rodič
sám. Myslím si, že i pri dnešných problémoch s deťmi, ktoré sú ohrozované toľkým
zlom z okolia, môžeme vlastným rozumom,
citom, odvahou a Božou pomocou zvládnuť
krásnu i ťažkú prácu s ratolesťami. Správna
výchova sa však nedá zvládnuť bez vlastného odovzdania sa v pravom slova zmysle,
t. j. deťom dať pocítiť lásku, istotu, dôveru,
ale aj dôslednosť, správnu mieru prísnosti
a pravidlá svojho konania. Uvážlivý rodič
sa stáva tzv. celoživotným študentom, ktorý
neustále pozorne sleduje svoje dieťa, pôsobenie z okolia, intenzívne rozmýšľa nielen
nad súčasnosťou, ale aj nad budúcnosťou,
ktorá sa dieťaťu otvára. Aby však prijalo
ruku dospelého, musí vidieť v ňom vzor,
hodný nasledovania.
Na koniec mojej úvahy sa odvážim využiť
námet humornej i poučnej filmovej komédie
Škola základ života a zmeniť ho na výzvu
pre súčasnú výchovu - „rodina základ života“ a pomocnú ruku ponúka škola.
Mgr. JAROSLAVA MAGULOVÁ

Príďte do knižnice
Zima a najmä chladné dni nás nútia
zotrvávať poväčšine doma i večery tráviť
týmto štýlom. Aby sme sa nenudili pozývame vás do obecnej knižnice, kde si môžete
vybrať srdcu milú knihu od klasických spisovateľov, alebo novodobých tvorcov.
Obecný úrad priebežne počas celého roka
dopĺňa knižničný fond novými knihami. Ponúkame romány, knihy cestopisné, historické,
prírodopisné, lexikóny, encyklopédie, detskú
literatúru a pre naše mladé i staršie ženy

kuchárske knihy z rôznych zaujímavých svetových kuchýň. Máme knihy aj pre domácich
majstrov. Tešíme sa na Vašu návštevu.
Výpožičné dni:
Pondelok
13.00 - 16.00
Utorok
13.00 - 16.00
Streda
13.00 - 17.00
Štvrtok
13.00 - 16.00
Piatok
13.00 - 15.00
M. ONDRÁŠIKOVÁ, knihovníčka

Vitajte
v Kostoľanoch!
V roku 2005 sa naša obec znovu rozrástla o nových občanov. Niektorí sa
k nám vydali či priženili, iní kúpili rodinný dom, alebo sa prisťahovali k rodičom, či známym. K 31. decembru 2005
mala naša obec už 2662 obyvateľov.
Dovoľujeme si našich nových spoluobčanov predstaviť a zároveň ich v našej obci vítame a prajeme príjemné spolužitie. Vitajte v Kostoľanoch!
Ján Hamrla s rodinou, Anna Trojáková, Daniel Bokor s rodinou, Anton
Kadučák s rodinou, Peter Mikuš s rodinou, Roman Jamrich, Štefan Krajčovič
s rodinou, Dominika Grácová, Rudolf
Čúzy, Monika Kalašová, Marcel Kostelný, Marek Pristach, Jaroslav Prošek,
Júlia Beluská, Miroslav Cubinek, Eva
Cubineková, Andrea Ježíková, Jozef
Michník, Juraj Michník, Eva Kotúčková,
Mária Škrhová, Ľubomír Halada, Ján
Krajčovič, Pavol Juriš s rodinou.
-r-

OZNAMY OBECNÉHO ÚRADU
 Pri dovŕšení 15. roku veku dieťaťa je
potrebné vybaviť mu občiansky preukaz.
K prvému občianskemu preukazu treba:
rodný list, prihlasovací lístok k trvalému
pobytu a dve fotograﬁe. K vystaveniu
prihlasovacieho lístka k trvalému pobytu treba predložiť rodný list dieťaťa.
Prihlasovací lístok k trvalému pobytu
si vyzdvihnite u pracovníčky OcÚ Evy
Krajčovičovej. Prvý občiansky preukaz
je bez poplatku.
 Podľa VZN č. 2/05 zo dňa 15.12.2005,
ktoré nadobudlo účinnosť 1.1.2006, sadzba
poplatku za komunálne odpady je 200 Sk/
osoba/rok. Za každú ďalšiu kuka nádobu
je ročný paušálny poplatok za vývoz 200
Sk. Rodina so 6-imi a viacerými rodinnými
príslušníkmi má nárok na bezplatný vývoz
ďalšej kuka nádoby.
Pre podnikateľov a právnické osoby je
stanovená sadzba 1000 Sk za jednu 110 litrovú kuka nádobu za jeden rok. Túto nádobu je povinná právnická osoba si zakúpiť.
Pre osoby, ktoré v obci Veľké Kostoľany
vlastnia nehnuteľnosť – stavbu a nemajú
v obci trvalý ani prechodný pobyt, sa stanovuje výška poplatku za vývoz jednej kuka
nádoby 200 Sk na jeden rok. Komunálny
odpad vyváža poverená organizácia podľa
harmonogramu v pravidelných intervaloch:
1-krát za dva týždne. Poplatok za vývoz
komunálneho odpadu je splatný do 30.6.
príslušného kalendárneho roka. Poplatok
za uskladnenie drobného stavebného odpadu na skládku stavebnej sute vo Veľkých
Kostoľanoch sa stanovuje na 100 Sk za
jednu tonu odpadu.
 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.
(ocú)
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Dane v roku 2006
Obecné zastupiteľstvo sa na svojom
poslednom zasadnutí v decembri 2005 rozhodlo zmeniť výšku daní z nehnuteľnosti
ako pre občanov, tak aj pre firmy, s.r.o.
a ďalšie spoločnosti. Dôvodom bola novela zákona č. 582/2004, ktorú schválila
Národná rada SR. Samozrejme v neprospech obcí, nachádzajúcich sa v blízkosti
jadrových elektrární. V katastrálnom území
Veľkých Kostolian sa nachádza niekoľko
„atomáckych“ stavieb, či už sú to garáže,
sklady, hospodárske objekty alebo chladiace veže.
Podľa zákona č. 582/2004 mohla obec
v minulom roku zvýšiť dane za pozemky
a stavby pre jednotlivé spoločnosti, v našom
prípade to boli Atómové elektrárne Bohunice, na 100-násobok. Túto možnosť sme
aj využili, a tak sme do našej obce dostali
viac peňazí ako v minulosti. Peniaze, ktoré
sme takto získali, sme použili na investičné
akcie v obci. Tento spôsob získania peňazí
pre našu obec sa zrejme znepáčil niektorým
manažérom elektrární, a preto lobbingom
v národnej rade presadili, aby obce nemohli
v ďalších rokoch získavať finančné prostriedky z daní z nehnuteľností na svoje účely,
teda na rozvoj obce, v takej výške ako v roku
2005. Tak vznikla vlastne novela zákona,
ktorá pripúšťa nie 100-násobok zvýšenia, ale
iba 20-násobok pre pozemky a 40-násobok
pre stavby. Keďže novela zákona bola uzákonená v neprospech obcí, muselo obecné
zastupiteľstvo uvažovať o tom, ako aj zo
40-násobku urobiť pre obec taký zisk, aby
sme mohli v obci aj v tomto roku zrealizovať
investičné akcie. Jediným spôsobom ako to
dokázať bolo zvýšenie daní aj pre občanov.
To znamená, že pri sadzbe 1 Sk za 1 m2 by
sme pre atómku mohli vyrubiť maximálne
40 Sk za 1 m2. Ak však by sme zvýšili na
10 Sk za 1 m2, dostaneme od atómky 400 Sk
za 1 m2, čo je oveľa výhodnejšie. Keď
si prepočítame, koľko metrov štvorcových
pozemkov, stavieb a zastavaných plôch sa
nachádza v jadrovoenergetickom komplexe

v Bohuniciach, ktoré sú na našom území,
tak dostaneme o niekoľko miliónov korún
viac, ako keby sme sadzbu dane pre atómku
nezvýšili. A práve toto bolo dôvodom, prečo obecné zastupiteľstvo navrhlo zvýšenie
sadzby dane aj pre občanov. V národnej
rade si to teda dobre poistili, keď odsúhlasili
novelu zákona č. 582/2004, podľa ktorej ak
chceme zvýšiť daň pre už spomínané Atómové elektrárne Bohunice, musíme zvýšiť daň
aj pre našich občanov. Obecné zastupiteľstvo
však nechcelo, aby naši občania kvôli novele
zákona museli hlbšie siahnuť do svojich peňaženiek, a tak navrhlo, aby zvýšenie daní bolo
kompenzované. Jednou z kompenzácií daní je
aj hradenie káblovej televízie z rozpočtu obce.
Ďalej naši poslanci schválili aj oslobodenie od
dane zo stavieb pre občanov, ktorí sa nachádzajú v hmotnej núdzi, samostatne žijúcich občanov starších ako 62 rokov, alebo samostatne
žijúcich občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, držiteľov preukazu občana s ťažkým
zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych
občanov. Podmienkou oslobodenia občanov,
ktorí spadajú do týchto kategórií, je, že musia
byť vlastníkmi domov a bytov a musia byť prihlásení na trvalý pobyt v našej obci.
Aby to naši občania dobre pochopili, uvediem dva príklady:
Príklad č. 1
Priemerná rodina v strednom veku:
Rok 2005
Prízemný dom s rozlohou 100 m2:
100 m2 x 1 Sk = 100 Sk
Garáž s rozlohou 16 m2:
16 m2 x 5 Sk = 80 Sk
Káblovka:
1380 Sk
V roku 2005 občan zaplatil za daň a káblovku
1560 Sk.
Rok 2006
Prízemný dom s rozlohou 100 m2:
100 2 x 10 Sk = 1000 Sk

OKIENKO PRE ŽENY

Langoše
so smotanou
Dnes ponúkame lacný recept na langoše so smotanou.
Potrebujeme: 1 kg polohrubej múky, ½ l mlieka, 50 g
droždia, štipku soli a cukru,
1 kyslú smotanu, 1 čajovú
lyžičku sódy bikarbóny.
Postup: Z mlieka a droždia
urobíme kvások, pridáme všetky prísady a urobíme cesto,
ktoré si pripravíme večer a cez
noc dáme do chladničky.
Na druhý deň vyprážame
langoše. Podávame s tatárskou omáčkou alebo kečupom.
Dobrú chuť!
-r-

Garáž s rozlohou 16 m2:
16 m2 x 10 Sk = 160 Sk
Káblovka:
0 Sk
To znamená, že občan by mal zaplatiť v roku
2006 daň zo stavieb 1160 Sk. Avšak nebude platiť za káblovú televíziu, ktorej cena je
1380 Sk.
Z príkladu vyplýva, že občan po zvýšení
dane za rok 2006 a následnej kompenzácii
káblovky, zaplatí v skutočnosti o 400 Sk
menej ako v roku 2005.
Príklad č. 2
Samostatne žijúci občan nad 62 rokov, alebo samostatne žijúci občan ZŤP:
Rok 2005
Prízemný dom alebo byt s rozlohou 100 m2:
100 2 x 1 Sk = 100 Sk
Káblovka
680 Sk
Spolu za daň a káblovku občan zaplatil 780 Sk.
Rok 2006
Prízemný dom alebo byt s rozlohou 100 m2:
0 Sk
Káblovka:
0 Sk
Spolu za daň zo stavieb a káblovku zaplatí v roku 2006 samostatne žijúci občan
nad 62 rokov, alebo samostatne žijúci
občan ZŤP 0 Sk.
Obecné zastupiteľstvo teda veľmi citlivo
pristupovalo k zvyšovaniu daní a ich kompenzácii. Verím, že tento spôsob zdanenia
občania pochopia, pretože nám všetkým ide
o spoločnú vec, a to o rozvoj obce. Rozvoj
obce sa však nedá robiť bez finančných
prostriedkov. Keď ich však týmto spôsobom
môžeme získať od väčších a solventnejších
spoločností, prečo to neurobiť? Z peňazí,
ktoré získame, budeme realizovať investičné
akcie v prospech nás všetkých.
Mgr. GILBERT LIŠKA
starosta obce
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Skúša šťastie, poznáva ľudí a krajiny
Rozhovor s Róbertom Mišíkom o jeho cestovateľskej záľube
V dave mladých Veľkokostoľancov nám
niekoľko rokov absentoval Róbert Mišík
(1971), vyučený elektrikár, ktorý sa nám
neodcudzil, ale šiel skúšať šťastie a poznávať ľudí iných krajín našej Zeme. Využili sme jeho prítomnosť doma počas
vianočných sviatkov a položili sme mu
niekoľko otázok.
 Čo ovplyvnilo tvoje rozhodnutie odísť
dočasne zo Slovenska a ktorá krajina ťa
prijala ako prvá?
- Budem úprimný. V zamestnaní som si
vybavil neplatené voľno a šiel som za lepším
zárobkom. A tiež som chcel poznať iné krajiny, ľudí, historické pamiatky. Odchádzal som
tiež s predstavou, že sa naučím cudzí jazyk.
Prvou krajinou bol Izrael, kde som si prácu
vybavil cez agentúru a pobudol som tam dosť
dlho. Pracoval som v „mošale“ – to sú poľnohospodárske farmy organizačne i náplňou
práce odlišnejšie od klasických izraelských
kibucov, v ktorých sa aj vyučuje.
 Aký bol dorozumievací jazyk?

 Thajsko v období dažďa.
- Odchádzal som jazykovo nepripravený, iba s chabou znalosťou niekoľkých anglických slovíčok
a základmi ruského jazyka, ktorý
sme sa naučili na základnej škole
a v učňovke. Mal som obrovské
šťastie, lebo v mošale pracovali
prisťahovaní ruskí Židia, s ktorými
nebol problém hovoriť rusky. V nej
som sa zdokonalil a pričuchol som
hebrejčine a tiež dôkladnejšie angličtine. V mošale som pracoval na
dohodu a farmár okrem základnej
mzdy vyplácal aj nadčasy (ja som
sa práce nebál), ktorých som mal
neúrekom, a teda plat bol oveľa
vyšší, než zaručuje agentúra. Bol
som spokojný.

 Pri múre nárekov v Izraeli.
 Verím, že si len nepracoval, ale aj kultúrne žil. Hovor.
- Mňa veľmi baví poznávať kultúru iných národov, ich pamiatky, historickú minulosť a už
pred vycestovaním som prečítal dosť literatúry o krajinách, ktoré som chcel aj v budúcnosti
navštíviť. V Izraeli cez izraelskú cestovku som
si počas pobytu v časovom rozložení vybavil poznávanie historicky zaujímavých miest.
Teda videl som miesta, ktoré majú možnosť
navštíviť aj naši občania na zájazdoch do
Svätej zeme. Je to história Biblie, um a zručnosť starých majstrov, poznanie zoskupení
obyvateľov a aj ich súčasný život. Tak ako
inde na svete, ani tu sa nevyhnete vreckárom
a neodporúčam jednotlivcom dávať sa do
kontaktu s ľuďmi zo stanových prístreškov,
beduínmi, ktorí vedú veľmi chudobný život. Sú
to pastieri oviec, ktorí sa sťahujú z miesta na
miesto. V Izraeli som navštívil veľké i menšie
mestá i púštne oázy. Videl som rozmanitosť žitia, poľnohospodárstva, úroda sa zberá
dvakrát do roka, a stretol som ľudí dobrých
i horších. Človek v cudzom svete musí robiť
rozhodnutia tu a hneď, musí sa vedieť slovne
brániť, vyhýbať sa zlej spoločnosti, lebo aj tu
útočí skrytý podvod, drogy atď.
Z Izraela budem spomínať na Jeruzalem,
Betlehem, novodobé veľkomesto Tel-Aviv
s obrovským letiskom, menšie mestá s ich

históriou, nákupné centrá, kasína a veľa, veľa
ďalších vecí, ktoré mám zachytené na stovkách fotograﬁí a diskiet. Keď som odchádzal
z domu, bol mi takmer cudzí fotoaparát aj
kamera, no všetkému som sa naučil a dnes si
návštevu krajín bez tejto zrakovej dokumentácie ani neviem predstaviť.
 Kde ťa túžba poznania viedla ďalej?
- Už v Izraeli som sa zoznámil s Thajcami,
ktorí mi opísali ich rodnú krajinu a ja na vlastný
prísľub návštevy som sa do tohto neznámeho
ázijského štátu – Thajsko – vybral a zotrval
som tu dva mesiace. Vypomáhal som u thajských známych, ktorí mi umožnili spoznať ich
kultúru, národné zvyky. Ja som ﬁnančne bol
sebestačný a nebol som im príťažou. Thajsko
je prekrásna zem. Sú tu bohaté historické
pamiatky, ale je pokazené západným svetom,
kde sa všetko odvíja od peňazí. V Laose
som sa neplánovane stretol s budhistickými
mníchmi, ktorí mali bohaté znalosti o západnej kultúre a prekvapili ma poznaním nášho
Slovenska. Ich kláštory návštevníkov upútajú a očaria svojou nevšednosťou. Pôsobia
upokojujúco a mnísi vlievajú človeku pozitívnu energiu svojím pokojným vystupovaním.
Nepoznajú časový stres. Nezavrhujú však
technické vymoženosti – mobil...
Thajsko má obdobie dažďa a sucha s prenádhernou vegetáciou. Rozprával som sa
s profesorom biológie, ktorý je šľachtiteľom orchideí. Vzal ma do svojej
krytej záhrady, kde bolo niekoľko tisíc
rozkvitnutých výpestkov fantastických
tvarov, farieb a vôní orchideí. Veľmi
milí a úctiví ľudia. No každá strana
dobra má aj svoj opak. Tu ho predstavuje chudoba vnútrozemia, obyčajných ľudí, ktorí žijú veľmi, ale veľmi
skromne. Nie je ojedinelým zjavom,
že za úplatu ako nevestu predávajú
dievčatá už v dvanástich rokoch.
 O čom nám porozprávaš ďalej?
- Z Thajska som išiel do Indie odtiaľ
do Nepálu, Grécka, Egypta a Anglicka, no o tom, vážení čitatelia, nabudúce.
 Róbert Mišík uprostred thajskej kvetinovej záhrady.
Spracovala: - MN -
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INZERCIA

FUTBAL V OBCI

 PREDÁM málo používaný 300 l mraziaci
pult. Cena dohodou. Tel. 7781286
 PREDÁM
- vápenný hydrát 140 kg
- parkety nemecké 12 m2 + lišty zdarma,
250 Sk/1m2
- dlažbu béžovú cersanit, 33x33 cm, 9,5
m2, 200 Sk/1m2
Kontakt: 0905 896 942
 PREDÁM staršie biele plné aj presklené
dvere.
Kontakt: 0905 686 557
 KAHAN – kamenárske práce, cintorínska architektúra, parapety, kuchynské
pracovné dosky, obklady krbov, sprchové kúty a kúpeľňové dosky z prírodného
kameňa. Do konca marca zľavy – 10 %.
Informácie: Ivan Hanzel, mobil 0905 338 753.
Privát: Športová 667, V. Kostoľany

Pozvánka na jarnú časť súťaží
A-mužstvo v príprave na jarnú časť trénuje pod trénerom p. Bartovičom v telocvični, ako i na vedľajšej hracej ploche.
Z mužstva odišli všetci hráči, ktorí boli na
hosťovaní: Jankech, Čapuška, Horúcka
späť do Drahoviec, Majerník odišiel do
Častkoviec a Andrej Kollár do Dvorníkov.
Z hosťovania sa vrátil Marek Mačica z J.
Bohuníc, po zranení trénuje Tomáš Ondrášik,
a tak mužstvo doplnené o dorastencov je zatiaľ postavené iba z domácich hráčov.
V príprave sme zatiaľ odohrali tri zápasy,
všetky na umelých trávnikoch:
na Brezovej: V. Kostoľany – B. Mikuláš 4:5,
v Novom Meste: V. Kostoľany – Podolie 1:3,
v Trnave: V. Kostoľany – Lok. Trnava 0:1.
Naplánovaných je ešte 5 zápasov. Veľa

Konečné poradie
1. Dubovany
2. Veľké Kostoľany
3. Veselé
4. Rakovice
5. Dolný Lopašov
6. Borovce
7. Trebatice
8. Nižná
Poradie strelcov
1. Erik Svitek, Dubovany - 10 gólov
2. Štefan Kollár, Dubovany - 6
3. Martin Masarik, Dubovany - 4
4. Andrej Mačica, V. Kostoľany - 3

skóre
20 : 2
4:2
7:5
3:2
4:2
2:7
2:9
4:5

MILAN BOHÁČIK, prezident FO

Žiacky futbalový turnaj MIKRO 2006

Stretnutia o celkové poradie v turnaji:
o 7. miesto
Nižná – Trebatice 0:2
o 5. miesto
Borovce – Dolný Lopašov 0:1
o 3. miesto
Veselé – Rakovice 3:0
o 1. miesto
Veľké Kostoľany – Dubovany 0:6

záleží od počasia a terénov.
Do mužstva by mal pribudnúť brankár Mráz,
čím by sa káder skompletizoval.
Dorast pod vedením Ľuba Chudého trénuje
taktiež v telocvični aj vonku a zohral už 3
zápasy:
V. Kostoľany – Piešťany 3:4, Hlohovec – V.
Kostoľany 3:3, Leopoldov – V. Kostoľany 0:4.
Ďalšie zápasy sú naplánované hlavne vonku na ihriskách súperov.
Súťaž sa začína 19.3. dorast i dospelí.
Žiaci, ktorí trénujú v telocvični, začnú súťaž
až 1.4.
Všetkých fanúšikov pozývame na jarnú
časť súťaží ročníka 2005/2006.

V Mikroregióne nad Holeškou nezaháľajú. Kultúrny a športový život tu pulzuje na
plné obrátky. 17. februára už po tretíkrát
pripravili pre žiakov 2.-5. ročníka futbalový
turnaj MIKRO 2006.
Telocvičňa Základnej školy vo Veľkých
Kostoľanoch bola
svedkom nevídaných
futbalových súbojov,
ale aj vzájomného povzbudzovania, čo je
cieľom organizátorov.
Futbalové nádeje z ôsmich obcí sa
predstavili v rôznom
svetle. Sympatický
výkon a smola zdobili hráčov Nižnej.
Naopak svoje kvality potvrdili postupom
a víťazstvom vo finále
Dubovany.
Dubovanci zdola-

vyhrali 2:1, nad Nižnou 1:0. Vo zvyšnom zápase remizovali s Veselým 1:1. O celkovom
poradí v turnaji rozhodovali zápasy družstiev,
ktoré skončili na rovnakých miestach v skupi-

 Víťazi turnaja z Dubovian. Zľava hore: Tréner J. Marko, O.
Strečanský, Š. Kollár, M.Herceg, M. Lányi. V podrepe: M. Masarik, E. Svitek, M. Horňák, L. Dobrovodský.

 Chlapci z Veľkých Kostolian skončili druhí.

li v skupine B Trebatice 7:0, Borovce
5:1 a Rakovice 2:1.
V skupine A to bolo
oveľa dramatickejšie. Z prvenstva,
a tým aj z postupu
do finále, sa radovali žiaci domácich
Veľkých Kostolian,
ktorým stačili dve
tesné víťazstvá. Nad
Dolným Lopašovom

nách. Finále bolo reprízou predchádzajúcich
dvoch ročníkov. Dubovany vyhrali nad Veľkými Kostoľanmi 6:0.
Tento raz kapitán Erik Svitek (s desiatimi
gólmi najlepší strelec turnaja), za výdatnej
pomoci Štefana Kollára, Martina Masarika
a Ondreja Strečanského a „nezamestnaného“
brankára Martina Horňáka nenechali nikoho
na pochybách, kto si odnesie putovný pohár
predsedu mikroregiónu. Po víťazstve 6:0 si
odniesli víťaznú trofej turnaja po druhýkrát.
Víťazi mali skóre 20:2.
- jm -
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