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Vandalizmus prekvitá
Napriek tomu, že jeseň je jedno z najkrajších ročných období, nevyrovná sa
jari, ktorá je kráľovnou kvitnúcich stromov a krov. V našej obci však v zimnom
období kvitnú predovšetkým vandalizmus a krádeže. Začalo sa ich objavovať
čoraz viac.
Jednou z príčin môže byť prírastok obyvateľstva do obce, kde staré a často už
dávno neobývané domy akoby znova ožili
a je v nich opäť veselo. Niekedy možno
až príliš, čo prekáža niektorým susedom
či iným občanom. Práve na týchto občanov smerujú jednotlivé sťažnosti, pretože
ich pobyt sa často spája s krádežami,
vandalizmom, hlučnosťou a podobne. Je
veľmi ťažko ich prinútiť k inému správaniu
a zákon im neprikazuje prihlásiť sa na
pobyt v obci. Je to chyba legislatívy, ktorá
spôsobuje, že sa v obciach pohybuje veľa
rôznych ľudí, často aj iných národností,
ktorí migrujú a obec nemá na nich žiadny
dosah.
Vo vandalizme a krádežiach sú však činní aj občania s trvalým pobytom u nás. Nie
je to tak dávno, čo boli v obci poškodené
dopravné značky, zeleň, obecné budovy,
čakárne a zastávky. Rozmáhajú sa krádeže
v noci alebo za bieleho dňa.
(Pokračovanie na 2. strane.)

Tento rok sa vo Veľkých Kostoľanoch
opäť konal Remeselnícky jarmok. V prvé
septembrové ráno, aj keď bolo daždivé, sa
v blízkosti obecného úradu a kultúrneho
domu objavili stánky s predvádzajúcimi

a predávajúcimi remeselníkmi. Tradičné
drevené či hlinené výrobky vyrobili vlastnoručne predávajúci oblečení v dobových
krojoch...
Čítajte na 4. strane.

Škôlkarov strážia strašiačikovia

Letné prázdniny ubehli ako voda a kalendár jasne oznámil príchod jesene, ku ktorej neodmysliteľne patrí aj začiatok školského roka. Po dvoch mesiacoch oddychu aj naša materská škola
znova otvorila svoje brány a privítala starých i nových žiačikov.
(Pokračovanie na 6. strane.)

POZVÁNKA

Deti, príde Mikuláš!
Obec Veľké Kostoľany pozýva deti na
stretnutie so svätým Mikulášom, ktoré
sa bude konať dňa 5.12.2012 o 17. hodine v miestnom kultúrnom dome. - OcÚ -
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KRONIKA OBCE

Vandalizmus prekvitá

Jubilanti
60 rokov
Anna Bokorová
Jozef Čimo
Matilda Ferechová
Jozef Mišák
Ing. Rudolf Vavro
65 rokov
Mária Bernátová
Cecília Bokorová
Michal Janech
Marta Kandričáková
Mária Kukučová
Milan Papay
Milan Pavlovič
Jozef Pekarovič
RNDr. Mária Stanková
70 rokov
Angela Kubovičová
Emil Nečas
Michal Porubský
75 rokov
Marta Vnuková
80 rokov
Emília Boháčiková
85 rokov
Rudolf Bačík
93 rokov
Jolana Beluská
Štefan Gula
SRDEČNE BLAHOŽEMÁME!

Narodili sa
Eva Cubinková
Filip Harajka
Jakub Payerský
Šimon Košťál
Samuel Haška
V I TA J T E M E D Z I N A M I !

Manželstvo uzavreli
Zuzana Krátká a Peter Bokor
Mgr. Adriána Skočíková
a Martin Jasenovský
Daniela Kosmálová a Milan Toráč
Mgr. Zuzana Orihelová a Peter Klučka
Michaela Ferančíková a Milan Miklošovič
VEĽA ŠŤASTIA
NA SPOLOČNEJ ŽIVOTNEJ CESTE!

Rozlúčili sme sa
Mária Magulová – 87 rokov
Anna Sviteková – 76 rokov
Augustín Bartovič – 98 rokov
ÚPRIMNÚ SÚSTRASŤ.

 Vandali zničili niekoľko takýchto ihličnanov, ktoré dosahovali výšku už 170 cm.
(Dokončenie z 1. strany.)
Pri posledných krádežiach zmizli bicykle a motorová píla priamo zo zamknutých
priestorov bytových domov.
Žiadame a prosíme občanov, aby boli obozretní a nevpúšťali do svojich domov cudzie
osoby a taktiež aby, hoci aj anonymne, nahlásili na obecný úrad alebo políciu podozrivé
správanie osôb. Ako príklad uvediem, krádež liatinových poklopov z ulíc C. Majerníka
a Mierovej. V tomto prípade páchateľov polícia zadržala a predviedla na výsluch. Jeden
z nich ešte nebol vo veku dospelosti.
Nedávno neznámy páchateľ spôsobil obci
škodu na vysadenej zeleni v parku, kde poškodil šesť ihličnatých drevín. V tomto prípade
je morálna škoda vyššia ako ﬁnančná, preto-

že stromy rástli niekoľko rokov a skrášľovali
obec.
Potom sa teda pýtam, má vôbec zmysel
niečo robiť v obci preto, aby sme sa v nej
cítili príjemne? Svojimi činmi nás alkoholom
potužení občania, idúc domov z večerného
lovu, týmto vlastne presviedčajú, že nie, pretože to aj tak zdevastujú. Možno by postačila
investícia do rozšírenia kamerového systému
do jednotlivých častí obce tak, aby sme eliminovali krádeže a vandalizmus v nej.
Ak podporujete tento návrh, prípadne máte
iné návrhy alebo pripomienky, zašlite nám ich,
prosím, prostredníctvom našej internetovej
stránky. Budeme radi, ak sa nám spoločne podarí nespratníkov odradiť od neprístojností.
Mgr. GILBERT LIŠKA, starosta obce

POZVÁNKA
DSS Noemi, n. o., srdečne pozýva všetkých na

4. Katarínsky ples.
Stretneme sa 24. novembra 2012 o 19. hodine
v Kultúrnom dome vo Veľkých Kostoľanoch.

Do tanca hrá Kašuba Band.
Vstupenky v cene 15 € na osobu
zakúpite na obecnom úrade
u pani Ondrášikovej
počas úradných hodín.
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Projekt BIDSF verejne prerokovaný
BIDSF v preklade znamená Medzinárodný fond na podporu odstavenia jadrovej
elektrárne V1. Na základe uznesenia vlády
SR o deﬁnitívnom odstavení JE V1 bol ako
kompenzácia zo strany Európskej únie
vytvorený Medzinárodný fond pre podporu
odstavenia blokov jadrovej elektrárne V1
v Jaslovských Bohuniciach.
Spoločnosť JAVYS, a. s., predložila Ministerstvu životného prostredia SR správu
o hodnotení návrhu na zmenu existujúcich
zariadení pre spracovanie kovových RAO,
ktoré sú inštalované v objektoch odstavenej
jadrovej elektrárne A1 v zmysle zákona č.
24/2006 Z. z. Správa bola zaslaná aj všetkým
dotknutým obciam, ktoré ju dňa 27. septembra 2012 verejne prerokovali v Dome kultúry
vo Veľkých Kostoľanoch. Verejné zasadnutie
viedol starosta obce a predseda Občianskej
informačnej komisie Mgr. Gilbert Liška. Na
prerokovaní sa zúčastnili zástupcovia spoločnosti JAVYS, a. s. a starostovia ďalších

dotknutých obcí, Božena Krajčovičová za
obec Jaslovské Bohunice, Bc. Lenka Mikušová za obec Nižná, Miroslav Remenár za obec
Radošovce, Ing. Martin Červenka za obec
Ratkovce, Ing. Tibor Stanko za obec Žlkovce,
Miroslav Macko za obec Malženice a Ladislav
Boháčik za obec Pečeňady.
Účelom navrhovanej činnosti BIDSF Zvýšenie kapacity existujúcich fragmentačných
a dekontaminačných zariadení sú úpravy
existujúcich zariadení, inštalácia nových zariadení a ich uvedenie do prevádzky tak,
aby bolo možné popri spracúvaní kovových
rádioaktívnych odpadov z JE A1 spracovať
tiež časť kovových rádioaktívnych odpadov
pochádzajúcich z obdobia prevádzky odstavenej JE V1.
Nikto z občanov dotknutých obcí nepodal
závažnejšiu námietku ani pripomienku, a tak
Ministerstvo životného prostredia SR pravdepodobne dá tomuto projektu zelenú.
-rFoto: Rastislav Prítrský

SMÚTOČNÁ SPOMIENKA
V auguste tohto roku sme si pripomenuli smutné 9. výročie
úmrtia nášho bývalého starostu obce

JOZEFA
MAGULU.
Zdá sa to už dávno, čo nás navždy
opustil po zákernej chorobe, s ktorou boj
o život napokon prehral. Spomienky na
neho a na to, čo v našej obci vytvoril, sú
však stále živé.
Prosíme, venujte mu s nami tichú spomienku.
Pracovníci obecného úradu

SMÚTOČNÉ POĎAKOVANIE
Dňa 16. augusta
2012 nás navždy opustila vo veku 87 rokov
naša milovaná mama,
babka, prababka

MÁRIA
MAGULOVÁ,
rodená Blašková.
Ďakujeme všetkým,
ktorí sa prišli s ňou rozlúčiť dňa 18. augusta 2012 a odprevadili ju na poslednej
ceste. Ďakujeme za dôstojnú rozlúčku
a odslúženie svätej omše pánu farárovi
Mgr. Igorovi Gajdošovi.
Smútiaca rodina

SPOMIENKA
 Starostovia dotknutých obcí na verejnom prerokovaní projektu BIDSF vo Veľkých
Kostoľanoch.

Do pozornosti majiteľov psov
Upozorňujeme všetkých majiteľov psov, že
každý pes pohybujúci sa na vôdzke po verejnom priestranstve pod dozorom dospelej
osoby musí mať košík pre prípad náhodného
uhryznutia. Každý majiteľ psa je povinný
svojmu štvornohému miláčikovi pripevniť na
obojok registračnú známku, ktorú dostal na
obecnom úrade. Po niekoľkých sťažnostiach rodičov hlavne menších detí vyzývame

majiteľov psov na dodržiavanie prísneho
zákazu vodiť psov po zelených trávnatých
priestranstvách, v parkoch a na priestranstvách slúžiacich športu, kultúre a oddychu.
Psie výkaly môžu občania zabalené vhodiť
do svojej nádoby na komunálny odpad, čím
prispejú ku krajšiemu a zdravšiemu prostrediu, ktoré využívame my všetci.
- OcÚ -

Dňa 17. augusta
2011 uplynul rok, čo
nás opustila vo veku
98 rokov a pripomenuli sme si 1. výročie
smrti našej milovanej mamy a starej mamy

JOZEFÍNY HANZELOVEJ.
S úctou na ňu spomínajú
synovia a vnúčence.

SPOMIENKA
„Pán je môj pastier, nič mi nechýba.“

SPOMIENKA
Ležíš na perinke v nebíčku,
pohľadom strážiš našu hviezdičku.
Slzy smútku neraz zmáčajú nám tvár,
to všetko je pre spomienok pár.
Raz však príde ten deň
a srdcu sa splní krásny sen,
už nebudeme diaľkou bohatí,
lež všetci spolu v pevnom objatí.

„Lebo ak veríme,
že Ježiš zomrel
a vstal z mŕtvych,
tak Boh aj tých, čo
zosnuli skrze Ježiša,
privedie s ním...“

EMÍLIA HECHTOVÁ
zomrela 13. októbra 2011
Venujte jej
tichú spomienku.
Smútiaca rodina

Dňa 25. novembra 1982 vo veku 70
rokov zomrel náš drahý otecko a starý
otecko

ANTON HANZEL.
V tento deň si pripomenú 30. výročie
jeho smrti a stále spomínajú traja synovia
a vnúčence. Tí, ktorí ste ho poznali a mali
radi, spomínajte si s nami.
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Jarmočnú náladu dážď nepokazil
Na treťom ročníku kostolianskeho Remeselníckeho jarmoku našiel každý to, po čo prišiel...
Organizátori nachystali
veľké pódium pre hudobníkov a zabávačov, stánky
s občerstvením aj stoly so
stoličkami v hojnom počte
a väčšia časť z nich bola zastrešená. Kolotoče boli pripravené už od štvrtka poobedia a deťúrence už chodili
obzerať, ktorý z nich v sobotu vyskúšajú. Predpovede
počasia však neboli priaznivé, strašili celodennými
prehánkami a dažďami. To
však remeselníkom, domácim ani hosťom nezobralo
chuť stráviť na jarmoku aj
celý deň.
Podujatie otvorila domáca dychová hudba Rovina,
kapelník Michal Šintál uvítal
všetkých jeho návštevníkov.
Hudobný repertoár ponúkal
 Parkovisko za domom kultúry sa naplnilo do posledného miesta.
nielen klasickú dychovku,
ale aj modernejšie populárne
skladby, spestrené veselým slovom strýca Lazastrešenie však splnilo svoju úlohu a naplProgram pokračoval vystúpením skupiny
joša. Už vtedy sa plnili lavičky aj ulice medzi
no využité poskytovalo príjemné posedenie
Plastic Duo s populárnymi skladbami. Jedstánkami. Ešte pred obedom znovu spŕchlo,
s hudbou.
notlivé vystúpenia sa navzájom prelínali a aj

 Dnes už možno historické paličkovanie návštevníkom ukázala Mária Mizeráková.

 Uvariť najchutnejší guláš sa snažilo desať súťažných kolektívov.

 Samo Tomeček bol lákadlom nielen pre mladšiu generáciu.

 Kostoľanec Emil Kolarovič predvádzal
prácu v kováčskej dielni s nástrojmi starými viac ako sto rokov.
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pauzy medzi nimi vyplnila hudba. Prítomných
privítal aj starosta obce Mgr. Gilbert Liška
a všetkým poprial príjemnú zábavu. Napoludnie patrilo pódium Gizke Oňovej, ktorá zdvihla
z lavíc a rozospievala hlavne viac pamätajúce
publikum. Príjemné bolo sledovať, že do spevu sa pustili aj mladšie ročníky. Cez prestávku
bola vyhodnotená súťaž vo varení gulášu, na
ktorej sa zúčastnilo desať kolektívov. Nezávislá porota ochutnala a zhodnotila všetky guláše súťažiacich a ocenila tri najlepšie z nich.
Dvom družstvám sa ušli aspoň ceny útechy.
Country skupina Jako kedy pripomenula
najväčšie hity tejto sféry hudobného sveta
a opäť sa ozval aj spev z publika. Dychová hudba Nedanovčianka popri svojom klasickom repertoári oživila pódium aj farebne
krojmi vystupujúcich. Ďalšia kapela – Black
and white – sa prezentovala modernou produkciou, ktorú vystriedal bývalý superstarista Samo Tomeček s kapelou. Do neskorých
nočných hodín potom zabávala obecenstvo
country skupina Neznámi.
Počas celého podujatia v stánkoch s občerstvením ponúkali langoše, cigánsku, lokše,
burčiak, pivo a víno. Prekvapením bola čokoládová fontána.
Súčasťou jarmočnej soboty bol aj 5. ročník prejazdu cyklotrasou Mikroregiónu nad
Holeškou. Štartovalo sa o 9.00 hodine ráno
pri obecnom úrade, kde sa všetci účastníci
po prejazde opäť stretli pred 14.00 hodinou.
Potom sa zhromaždili pred pódiom, kde sa
im prihovoril predseda Mikroregiónu nad Holeškou Dušan Daloš, starosta Rakovíc.
Dnes môžeme pokojne hodnotiť, že i 3. ročník Remeselníckeho jarmoku sa vydaril, aj napriek celodennému vystrájaniu dažďa. Nikto si
ním nedal pokaziť náladu ani chuť na zábavu.
Všetci strávili úžasný deň plný príjemných zážitkov a dojmov. Deti odchádzali s náručiami
hračiek a balónov a širokými úsmevmi spokojnosti, ako si užili jazdu na kolotočoch.
JARMILA HODÁLOVÁ
Foto: Václav Hesko

 Najlepším „gulášistom“ zablahoželal k umiestneniu starosta obce Gilbert Liška.

 Country skupina Neznámi koncertovala s hosťujúcim spevákom z Texasu.

OIK o integrálnom
sklade RAO
Dňa 28. septembra 2012 zasadala vo
Veľkých Kostoľanoch Občianska informačná komisia (OIK) za účasti predstaviteľov jadrových zariadení (JZ) a zástupcov verejnosti nominovaných Združením miest a obcí regiónu Jaslovské
Bohunice.
Predseda OIK Mgr. Gilbert Liška na stretnutí kládol dôraz predovšetkým na súčasnú
situáciu pred realizovaním projektov ako
napr. Integrálny sklad rádioaktívneho odpadu, zvýšenie kapacity dekontaminačných
a fragmentačných zariadení a výstavba nového jadrového zdroja. Na pravidelnom
stretnutí OIK oboznámili zástupcovia JZ
starostov obcí o prevádzkových a bezpečnostných aspektoch a aktuálnych projektoch. Zástupkyňa Úradu jadrového dozoru
Dagmar Zemanová informovala o procese záťažových testov, ktorými v rámci EÚ
prešli veľmi úspešne aj slovenské jadrové
elektrárne.
Ďalšie informácie o Združení miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice a Občianskej informačnej komisii Bohunice nájdete
na www.zmo.sk a www.oik.sk.
-rFoto: Václav Hesko

 Cykloturisti po štarte svojej 40-kilometrovej trasy.

 Zasadnutie Občianskej informačnej komisie vo Veľkých Kostoľanoch.
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Škôlkarov strážia strašiačikovia
(Dokončenie z 1. strany.)
V školskom roku 2012/2013 máme zaradených 88 detí v štyroch triedach. Najmladšou skupinou sú Lienky, ktorých je v triede
21. Strednú skupinu Veveričiek tvorí 23 detí
a najstarší, predškoláci, sú rozdelení do
dvoch tried - Žabky a Sovičky, ktorých je
zhodne po 22 detí. Už viac ako mesiac je vo
všetkých triedach rušno ako v úli.
Kým staršie deti sa vrátili k svojim kamarátom, obľúbeným hrám a hračkám či pani
učiteľkám, noví žiačikovia ešte len spoznávajú život v novom prostredí, učia sa všetko
potrebné a pomaly si zvykajú na zmeny
spojené s nástupom do materskej školy.
Menším obmenám sa nevyhol ani pedagogický zbor. Na konci minulého školského
roka sme sa rozlúčili s pani učiteľkou Oľgou
Čuridlovou a privítali sme novú posilu – pani
učiteľku Moniku Majerníkovú.
V súčasnosti má teda naša materská škola osem pedagogických pracovníčok a šesť
nepedagogických pracovníkov: Pedagogický zbor tvoria: Bc. Monika Herchlová,
riaditeľka materskej školy; Jarmila Strečánska, zástupkyňa riaditeľky; učiteľky Bc. Eva
Kačmaríková, Bc. Monika Majerníková,
Mgr. Elena Malovcová, Bc. Hedviga Prievozníková, Jarmila Stachová a Mgr. Elena
Vanková.
Nepedagogickými pracovníkmi našej materskej školy sú: Eva Bokorová, upratovačka; Viktor Bokor, kurič – záhradník; Helena Šutovská, školníčka; Monika Mikušová,
vedúca školskej jedálne; Ľubica Vnuková,
kuchárka a Mária Durdyová, pomocná kuchárka. Celý kolektív materskej školy sa
spoločne snaží vytvoriť príjemné a harmonické prostredie, v ktorom sa bude každému
dieťaťu dobre a spokojne rásť.
Obdobie strávené v materskej škole má
totiž veľký význam pri ďalšom vývoji a socializácii dieťaťa a predstavuje dôležitú súčasť výchovno-vzdelávacej sústavy. Počas
dochádzky do materskej školy deti získavajú nové poznatky a nadobúdajú potrebné

 Divadelné predstavenie Guľko Bombuľko.

 Výtvory z tekvíc na výstavu Jesienko 2012 zdobia múry našej materskej školy.

vedomosti, zručnosti a kompetencie nevyhnutné pre ďalšie vzdelávanie. Predškolskú
výchovu však nemožno zužovať iba na
prípravu na školu. V kontexte začleňovania
dieťaťa do spoločnosti ju treba chápať aj
ako prípravu na život samotný. Deti sa tu
totiž učia aj empatii, láske k sebe i iným,
vzájomnej tolerancii a pomoci. Ich doterajší
život sa obohacuje o nové podnety a núkajú
sa im aj nové príležitosti na sebazdokonaľovanie v rôznych oblastiach. Materská škola
sa preto usiluje vytvoriť deťom také prostredie, aby sa ich život v nej stal radostným,
zaujímavým a príťažlivým. Preto aj tento
rok čaká na deti aj ich rodičov bohatý a zaujímavý program – pestré aktivity, výlety,
súťaže či výstavky.
Prvú z nich, s názvom Jesienko 2012,
sme stihli odštartovať už koncom septembra. Deti v spolupráci s rodičmi ukázali svoju kreativitu a spoločne vytvorili strašiačikov
z dyniek, ktorí od posledného septembrového týždňa zdobia múriky na našom školskom dvore. Sme radi, že okolie našej materskej školy po letných prázdninách znova
ožilo a tešíme sa na všetky ďalšie aktivity,
ktoré v nastávajúcom školskom roku spolu
zažijeme.
Mgr. ELENA MALOVCOVÁ
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V starom kultúrnom dome to opäť hrkútalo, kotkodákalo, kikiríkalo...

Na obdiv takmer šesťsto exponátov
V dňoch 12. až 14. októbra 2012 sa konala v priestoroch starého kultúrneho domu
v obci Veľké Kostoľany Oblastná výstava králikov, hydiny, holubov a exotického
vtáctva. Chovatelia vystavovali 280 kusov holubov, 130 kusov hrabavej hydiny,
110 kusov králikov a 50 kusov exotického
vtáctva.
Celá výstava bola sprístupnená aj verejnosti a už v piatok sa boli na vystavované
zvieratká pozrieť aj deti zo škôlky či základnej
školy. V sobotu a nedeľu sa mohli pokochať
aj všetci ostatní obyvatelia. Ich záujem bol
nemalý, veď mať možnosť si zblízka pozrieť
nielen klasiku, ale aj exotické kúsky, nie je
každý deň.
Organizačný výbor výstavy tvorili: Riaditeľ výstavy Vincent Filin, zástupca riaditeľa
Ing. Jozef Beluský, ekonóm výstavy Jozef
Magula a predseda ZO SZCH Pavol Koštrna.
Čestné predsedníctvo tvorili: Mgr. Gilbert
Liška – starosta obce Veľké Kostoľany,
Ing. Jarmila Krajčovičová – predsedníčka
PDP Veľké Kostoľany, Ing. Ivan Krivosudský,
predseda OV SZCH Trnava, Ing. Rastislav Bielik – tajomník OV SZCH
Trnava.

HYDINA HRABAVÁ –
malá: Timotej Valach.V
kategórii HYDINA VODNÁ: Ján Dubovský
a Mgr. Igor Gajdoš.
V kategórii EXOTICKÉ VTÁCTVO: Rudolf
Kollár.
Ďakujeme za vystavovanie exponátov
v kategórii Exotické
vtáctvo chovateľom
Stanislavovi Francovi, Pavlovi Boháčikovi
a Petrovi Hájekovi, za
vystavovanie hadov
ďakujeme Ľubomírovi
Žabčíkovi a Ľubomírovi
Krivošíkovi.
Naše poďakovanie
patrí taktiež Obci Veľké Kostoľany, starostovi
Mgr. Gilbertovi Liškovi, Katelstavu, s. r. o.,
sponzorom Petrovi Porubskému, Jánovi Gulovi a Miroslavovi Macovi. Taktiež ďakujeme

našim členom a všetkým, ktorí priložili ruku
k celej príprave a organizácii výstavy a jej
hladkému priebehu.
JOZEF MAGULA

Ocenenia
Cenu oblastného výboru OO SZCH
trnavský región získal Vincent Filin.
Cenu predsedu OO SZCH trnavský
región získal Jozef Magula.
Cenu tajomníka OO SZCH trnavský
región získal Pavol Koštrna.
Najlepší jednotlivec v kategórii
KRÁLIKY – Ľuboš Čapkovič.
Najlepší jednotlivec v kategórii HYDINA – Ing. Jozef Beluský.
Najlepší jednotlivec v kategórii HOLUBY – Ľudmila Sigetová.
Víťazné ceny získali aj naši vystavujúci drobnochovatelia.V kategórii
HOLUBY to boli: Vincent Filin, David
Magula, Soňa Koštrnová, Ján Daniška, Alojz Cepko, Ľudmila Sigetová a Michal Chudý.
V kategórii KRÁLIKY: Viliam Strečanský, Lukáš Čapkovič, Jozef
Beluský a Tomáš Takáč. V kategórii
HYDINA HRABAVÁ – veľká: Jozef
Beluský a Tomáš Takáč. V kategórii

 Poháre pre víťazov a organizačný výbor výstavy (zľava) Pavol Koštrna, Jozef Magula a Vincent Filin so starostom obce Gilbertom Liškom.
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POZVÁNKA

Z úcty za lásku a výchovu

Vianočný koncert
s punčom a recepciou

O b e c Ve ľ k é K o s t o ľ a n y p o z ý v a
všetkých občanov na Vianočný koncert,
ktorý sa uskutoční 16. decembra 2012
o 15.30 hodine v dome kultúry.
Predvianočnú náladu vytvorí Art Music
Orchestra, ktorý zahrá známe svetové ﬁlmové a vianočné skladby, napr. West Side
Story – Sommewhere, Hello Dolly, ABBA
– Winner, Houston – I will always love you,
Leví kráľ – Can you fell, Pokoj v duši... Celý
pripravený repertoár však neprezradíme,
chceme, aby bol prekvapením pre divákov.
Po koncerte pozývame všetkých občanov na vianočný punč a vianočnú koláčikovú recepciu. Zároveň prosíme šikovné
kuchárky a cukrárky, aby, tak ako po minulé
roky, napiekli sviatočné dobroty a priniesli
ich do domu kultúry na prestretý vianočný
stôl. Určite sa zavďačia všetkým, ktorí
len chválou hodnotili doterajšie úspešné
ročníky tejto známej ochutnávky. Príďte sa
zabaviť, pochutnať si a nadýchať sa prvých
dúškov vianočnej atmosféry.
- OcÚ -

 Príjemné tóny dychovej hudby vytvorili v sále skvelú atmosféru a chutné občerstvenie znásobilo pohodu.
V nedeľu 7. októbra popoludní sa zaplnila sála kultúrneho domu našimi staršími občanmi. Pri príležitosti Mesiaca úcty
k starším sa im prihovoril starosta obce
Mgr. Gilbert Liška.
Srdečne ich privítal na stretnutí a pripomenul našu vďačnosť za ich lásku a výchovu.

Spomenul aj príbeh, ktorý sa nedávno odohral na Slovensku a ktorý sme všetci sledovali
s dojatím a slzami v očiach na obrazovkách
svojich televízorov. Bol to príbeh o babičke,
ktorá sa stará o svojho pravnuka, napriek vysokému veku a zdravotným problémom, nakoľko
jeho matka toho nebola schopná. Po príhovore

 Skôr narodeným sa po roku opäť prihovoril starosta obce.
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 Každý dôchodca nad sedemdesiat rokov sa môže
teraz zohrievať pod flísovou dekou.

sa sálou rozozneli tóny dychovej
hudby Nadličanka. Melódiami
rozozvučali srdiečka našich drahých, najskôr ľudovými, a potom aj v súčasnosti populárnymi
skladbami zo svojho repertoáru.
Pre pozvaných bolo prichystané občerstvenie – chutné
pagáčiky či čokoládová torta,
vínko i nealkoholické nápoje. Spokojné úsmevy a slová
uznania odchádzajúcich seniorov presvedčili organizátorov
o správnom výbere a výborne
zvládnutej príprave podujatia.
Každý dôchodca nad 70 rokov
si odniesol ako darček aj praktickú ﬂísovú deku.
Redakcia
Foto: Pavel Hambálek

