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Videli sme veterné elektrárne
Nabudúce odporúčame ísť na poznávací zájazd aj mladým
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Staňte sa hasičom!
Dobrovoľný hasičský zbor Veľké
Kostoľany prijíma nových členov. DHZ
Veľké Kostoľany obnovil svoju činnosť
17. 3. 2006. V súčasnosti máme 18 aktívnych členov, s ktorými pripravujeme
akcieschopné družstvo a technické vybavenie potrebné k zásahom proti požiarom. Privítame medzi sebou občanov
všetkých vekových kategórií ako aj bývalých členov, so záujmom zapojiť sa do
aktívnej činnosti DHZ. Bližšie informácie
a kontakt: Branislav Michalčík, predseda
DHZ, mobil: 0918 696583.
- dhz -

Vatra zvrchovanosti

 Kostoľanci vystupujú na vyhliadkovú vežu veternej elektrárne.
Sobota 1. júla ako prvý prázdninový deň
patril našim občanom k obohateniu poznania alternatívnych energetických zdrojov,
v tomto prípade návšteve rakúskeho elektrárenského parku – veterným elektrárňam,
ktorých Rakúsko má viac ako 250 zakomponovaných na rôznych miestach územia
tak, aby dokázali vetrom vyrábať dnes pre
život potrebnú elektrickú energiu.
Na poznávacom zájazde sa zúčastnilo 45
občanov Veľkých Kostolian, poväčšine starších, ktorých toto odvetvie zaujíma, prípadne
mnohí chceli na vlastné oči vidieť, čo to vlastne veterná elektráreň je, čo je jej prínosom, či
je hlučná, či zapadá do prírodného prostredia
a či je skutočne environmentálna – neohrozujúca životné prostredie.
Na tvári miesta naši ľudia, zvlášť muži,
položili pracovníkom veterných elektrární veľa
otazok, ktoré z nemčiny nám prekladal mladý
odborník v tejto oblasti z Bratislavy. Zdatnejší
zdolali aj 270 schodov, aby z vyhliadkovej
veže elektrárne zhliadli široký obzor blízkych
dedín. Elektrárne fungujú na počítačovom
princípe a sú v mnohom vylepšené oproti začiatkom. Najmä otázky z odborného hľadiska

Foto: GILBERT LIŠKA

kládol pán Viliam Jakubec st. a pán učiteľ
Milan Strečanský a pridávali sa k nim i ďalší.
Svojimi otázkami dobre vyobracali pracovníkov elektrární. Márne, technika ide dopredu!
Bol to obohacujúci zájazd, škoda len, že
chýbali vo väčšom počte mladí ľudia, veď
táto kolosálna technika je vlastne ich budúcnosťou a oni by sa mali vyjadriť, či by čosi
podobné v našej obci mohlo byť a pomáhať
nám všetkým.
Ak by v budúcnosti obecný úrad poriadal
takýto zájazd, odporúčame návštevu mladých ľudí. Uvidia nielen veterné elektrárne,
ale aj čistotu a poriadok susedného štátu.
Bola sobota, pred domami sa zametalo, kosila tráva, okná domov hýrili pestrofarebnými
muškátmi a aj na autobusových zastávkach
boli hrantíky plné kvetov. Všetko sa odvíja od
ľudí a veríme, že aj u nás to bude tak a nebudeme čakať, však to ktosi pokosí, uprace a ja
budem len kritizovať. Kedysi platilo, že nielen
po plot sa starám, ale aj za plotom bola vizitka
poriadkumilovného gazdu.
Ďakujeme obecnému úradu za príležitosť
pekne stráviť sobotu.
ÚČASTNÍCI ZÁJAZDU

V počasí ako vymaľovanom sme si v nedeľu 16. júla popoludní pripomenuli 14. výročie Vyhlásenia zvrchovanosti Slovenska.
Oslava sa začala hymnickou piesňou Kto
za pravdu horí, ktorú zahrala naša dychová
hudba Rovina, pod taktovkou dirigenta M.
Šintála.
Okrem občanov obce sa na slávnosti
zúčastnili aj predstavitelia okresu, kraja
a poslanci VÚC.
Pri rozhorenej vatre si deti i mnohí dospelí opekali špekáčiky, pani Kukučová
deťom rozdávala rôzne sladkosti, plne obsadený bol aj nafukovací hrad a voz ťahaný
koníkom. Občerstvenia v horúcom letnom
dni bolo dostatok.
Oslavu ukončila dychovka slávnostnou
piesňou Bože, čos´ ráčil slovenskému ľudu.
Po oﬁcialitách nasledovala ľudová veselica
do neskorých nočných hodín. Pekná akcia.
-r-
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KRONIKA OBCE

O investičných akciách hovoríme
so starostom Gilbertom Liškom

Narodili sa

Škôlkari vo vynovených priestoroch

Ester Vančová
Šimon Gnebus
Samuel Kurtiš
Jakub Lukáč
Matej Lukáč
Adam Herceg
Dominika Ďuračková
Oliver Magula

Jubileum oslavujú
60 rokov
Jozef Augustín
Ivan Bokor
Mária Polčíková
Terézia Strečanská
65 rokov
Anna Chorvatovičová
Ladislav Lacika
70 rokov
Vladimír Bubák
Jaroslav Magula
Jozef Porubský
75 rokov
Ján Kotyra
Marta Magulová
Ľudovít Michler
80 rokov
Júlia Komorná
Mária Micháliková
Agneša Radošovská
Ľudmila Zemková
85 rokov
Jozef Jelínek
94 rokov
Rozália Kukučová
96 rokov
Anna Boháčiková

 Pán starosta, po šiestich mesiacoch je
budova materskej školy zrekonštruovaná
a pripravená plniť svoju úlohu.
– Vo februári tohto roka sa začala rekonštrukcia materskej školy. Nadstavba, a teda
aj zväčšenie priestorov bolo veľmi potrebné,
pretože do budovy zatekalo a nebol dostatok
priestoru pre takmer stovku detí. Dnes už
vynovené priestory privítali malých škôlkarov.
Každá herňa má k dispozícií aj vlastnú spálňu, to znamená, že sa nebudú musieť každý
deň pracne rozťahovať a skladať ležadlá pre
deti. Budú mať svoje stabilné miesto a každé
dieťa umiestnené v materskej škole bude
môcť zostávať v škole aj popoludní. Takto
sme určite pomohli viacerým rodičom, ktorí
boli nútení popoludní svoje deti vyzdvihnúť
zo škôlky. Mnohí naši občania prestavbu MŠ
privítali a kladne hodnotili ale boli aj takí, ktorí
nám podrážali nohy. S tým sa však budeme
musieť vyrovnať. Som však veľmi rád, že
práce na rekonštrukcii sa vykonávali presne
podľa schváleného harmonogramu a v požadovanej kvalite. Celý rekonštrukčný proces sa vykonal k spokojnosti zamestnancov
materskej školy, pretože väčšinu mesiacov
sa rekonštrukcia robila za plnej prevádzky. Bolo potrebné práce zorganizovať tak,
aby sa nenarušil učebno-výchovný proces.
Chcem sa preto poďakovať dodávateľskej
firme a ostatným zúčastneným osobám za
profesionálny prístup počas prestavby budovy škôlky. Verím, že sa v nových priestoroch
budú deti a personál príjemne cítiť.
 Ako pokračujú práce na kanalizácii?
– V súčasnosti sa gravitačná splašková
kanalizácia buduje na Zákostolskej ulici. Ko-

dovšetkým spodné vody na konci ulice, kde
by mala byť vybudovaná už spomínaná splašková čerpacia stanica. V letných mesiacoch
bol dokončený aj úsek odvedenia dažďových
vôd z Trnavskej cesty otvoreným rigolom do
prvého kanála na Zákostolskej ulici. Tu však
bude ešte potrebné osadiť do jestvujúcich
priekop betónové žľabovky.
Občania na uliciach J. Hollého, C. Majerníka, P. Jilemnického a Kanižská sa môžu
napojiť do jestvujúcich podtlakových šácht.
Typový projekt na napojenie do šachty sme
objednali u projektanta, ktorý projektoval odkanalizovanie obce. Keď bude k dispozícii
dostane každý záujemca o pripojenie jednu
fotokópiu.
 Občania uvítali obnovenie Pamätníka
obetiam I. svetovej vojny.
– Pamätník obetiam Prvej svetovej vojny bol
už v zúfalom stave a sochy sa začínali pomaly
rozpadávať. Na pamätník reštaurátori naniesli
špeciálny živicový náter, ktorý bude pieskovec, z ktorého je pamätník postavený, chrániť
voči vonkajšiemu prostrediu. V parku sa ešte
vybuduje nový chodník zo zámkovej dlažby.
Okrem pamätníka sme dali obnoviť aj súsošie
Božského srdca na Ul. J. Hollého a Kamenný
kríž na Družstevnej ul. Zaujímavosťou je, že
pri reštaurovaní Kamenného kríža sa zistilo, že
kríž bol postavený v roku 1759 a nie 1859, ako
bolo na ňom doteraz napísané.
 V tomto roku bola naplánovaná aj
rekonštrukcia strešného plášťa na budove
kultúrneho domu.
– Oprava strechy sa už realizuje. Keďže
strecha zatekala už niekoľko rokov, rekonštruk-

Manželstvo uzavreli
Erich Bučány, Miriam Porubská
Mgr. Peter Lysý, Ing. Silvia Radošovská
Jozef Koreň, Mária Bučková
Miroslav Krivošík, Zuzana Lackovičová
Igor Janech, Mgr. Monika Fodorová
BLAHOŽELÁME!






Rozlúčili sme sa
Vít Zemko, 79-ročný
Ján Kukuč, 36-ročný
Michal Strečanský, 68-ročný
Štefánia Žáková, 86-ročná
Michal Magula, 48-ročný
Anna Magulová, 97-ročná
Jozef Ďuračka, 77-ročný
Marcela Kolarovičová, 84-ročná
Marta Magulová, 75-ročná
Viktor Mičky, 69-ročný
Ctibor Kostolanský, 77-ročný
ÚPRIMNÚ SÚSTRASŤ.

 Väčšina rekonštrukcie bola vykonaná za plnej prevádzky materskej školy.
niec ulice bol odkanalizovaný ešte v minulom
roku. V tomto roku sa obidve časti spoja a po
osadení šachty na čerpadlá, bude sprevádzkovaná celá vetva. Problémy nám robia pre-

cia si v súčasnosti vyžiada
rozsiahlu opravu.
Vymenia sa nové ati-
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skytovali v poslednom čase na analógových
zariadeniach. Nová digitálna stanica, zložená
z najmodernejších digitálnych modulov, spĺňa
všetky parametre na kvalitné vysielanie káblovej televízie v našej obci. Okrem toho sme
skúšobne pridali ďalšie dva programy, jedným
z nich je aj kanál Noe s kresťanskou tematikou. V súvislosti s prechodom na digitálny
systém je možné, že u niektorých, hlavne
starších televíznych prijímačov sa automaticky nenaladia aktuálne stanice s novými

SPOMIENKA
24. augusta 2006
si pripomíname tretie výročie úmrtia
nášho bývalého starostu, pána

JOZEFA
MAGULU.
Jožko, Kostoľancom Ťa pripomínajú
nielen mnohé stavebné diela v obci, ale
najmä Tvoj ľudský prístup k všetkým našim občanom.
Spomíname.

ROZLÚČILI SME SA
Občania Veľkých
Kostolian sa 21. augusta 2006 na miestnom cintoríne rozlúčili s pánom

 Odvodňovací kanál z Trnavskej cesty.
kové pozinkované plechy, ktoré sú už hrdzavé
za nové poplastované. Strecha bude zaizolovaná polystyrénom a potiahnutá špeciálnou
fóliou Fatrafol. Takto bude uchránená proti
pretekaniu vody aspoň tri desaťročia.

VIKTOROM
MIČKYM
(5.7.1937 – 18.8.2006)

 Aké ďalšie práce sa ešte v obci realizujú?
– Treba spomenúť predovšetkým výstavbu
nového verejného osvetlenia na Piešťanskej
ulici popri chodníku k areálu bývalého vysielača. Pôvodné, dnes už nefungujúce osvetlenie bolo majetkom dnešného RK Tower,
ktorý však rekonštrukciu svojho osvetlenia
neplánuje. Kvôli bezpečnosti našich občanov
sme preto dali vypracovať projekt a vyčlenili finančné prostriedky na výstavbu nového
osvetlenia. Onedlho bude chodník spájajúci
obec a areál vysielača osvetlený a bezpečný.
Ďalej sme urobili v budove zdravotného
strediska novú plynoinštaláciu, keďže pôvodná bola v zlom stave. Dva staré stacionárne
plynové kotly boli v bytoch nahradené novými
závesnými, energeticky úspornejšími kotlíkmi
a v ordináciách a čakárňach boli osadené nové gamatové kachle. V budúcnosti plánujeme
ešte rekonštrukciu sociálnych zariadení. Na
budove sme dali taktiež vymeniť skorodované dažďové zvody
a žľaby a opravili sa
miesta, kde zatekala
strecha.
 V minulom čísle ste spomínali aj
rekonštrukciu rozvodne káblovej televízie.
– V tomto mesiaci
bola dokončená už
spomínaná rekonštrukcia rozvodnej
stanice káblovej
televízie. Pôvodný
analógový systém
bol nahradený digitálnym. Verím, že
s digitálnym systémom nebudú už také
problémy, aké sa vy-

 Opravená socha Božského srdca.
frekvenciami. Tieto stanice si budú musieť
občania na svojich televízoroch doladiť manuálne. U novších prijímačov by nemal byť
žiadny problém. Aktuálne frekvencie k príslušným staniciam uvádzame na 4. strane v tomto
vydaní Kostolianskych pohľadov.
 Ako je to s využívaním verejne dostupného internetu pre občanov?
– Od septembra tohto roku môžu naši
občania využívať internetové služby. Dva počítače s internetom sa nachádzajú v obecnej
knižnici. Internet je možné zatiaľ využívať len
v čase úradných hodín OcÚ.
Zaznamenala: MN
Foto: GILBERT LIŠKA, pe

ktorý sa v ich myšlienkach spája s 19ročným účinkovaním vo funkcii predsedu
MNV. Patrí mu poďakovanie za rozvoj,
budovanie a skrášľovanie našej obce v rokoch 1971 – 1990. V spomienkach zostáva ako ústretový, nekonﬂiktný a nanajvýš
spravodlivý predstaviteľ správy obce. Za
jeho predsedovania bol vybudovaný kultúrny dom, autobusové nástupište, obecný
vodovod, nákupné stredisko, bytovky pre
členov JRD, rekonštrukcia hracej plochy
futbalového ihriska a jeho závlahový systém, nové oplotenie cintorína i mnoho ďalších úspešných akcií v obci.
Ako človek bol starostlivým otcom deťom Janke, Milanovi a oporou manželke
Otilke, ktorá ho pred 14 rokmi predišla do
večnosti.
Časom spomienky vyblednú, nám Ťa,
milý Viktor, budú pripomínať diela, ktoré
po Tebe zostali.
Ďakujeme a prajeme tiché odpočívanie.
Spomínajú občania V. Kostolian

Prvý občiansky
preukaz

 V budove zdravotného strediska je už nová plynoinštalácia.

Pri dovŕšení pätnásteho roku veku
je potrebné dieťaťu vybaviť 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 obecného úradu Evy
Krajčovičovej. Prvý občiansky preukaz
je bez poplatku.
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Napísal sťažnosť mŕtvy?

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 štyroch
rovnakých splátkach a to najneskôr do
31. mája, 31. júla, 30. septembra a 30.
novembra 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.

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 sa za náhradnú známku 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.

Odpady
Podľa VZN č. 2/05 zo dňa 15. 12. 2005,
ktoré nadobudlo účinnosť 1. 1. 2006,
sadzba poplatku za komunálne odpady je
200 Sk na osobu za rok. Za každú ďalšiu
kuka nádobu je ročný paušálny poplatok
za vývoz 200 Sk. Rodina s šiestimi a viac
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.

V marci tohto roka prišiel Úradu pre verejné obstarávanie v Bratislave list od občana
Veľkých Kostolian, v ktorom sa píše, že obec
porušila zákon o verejnom obstarávaní. Išlo
o rekonštrukciu materskej školy, ktorá už bola
podľa okresného hygienika a stavebného úradu v nevyhovujúcom stave a v prípade, že by
nedošlo k náprave, museli by sme ju zatvoriť.
Tento kritický stav budovy, napriek tomu,
že bola budova skolaudovaná v roku 1997,
musela obec napraviť. Obecné zastupiteľstvo
preto schválilo prestavbu budovy materskej
školy a komisia zložená z troch členov (z každej politickej strany OZ) vybrala dodávateľa
stavby. Dodávateľ, ktorého komisia vybrala,
ponúkol najnižšiu cenu za stavbu. Preto špekulácie o tom, prečo bol vybraný práve tento
dodávateľ, sú neopodstatnené. Komisia vo
výberovom konaní postupovala podľa platného zákona o verejnom zaobstarávaní. Rozdiel medzi najvyššou a najnižšou ponukou
predstavoval 945 tisíc korún. Komisia teda
vybrala najlacnejšiu ponuku. Úrad pre verejné
obstarávanie vykonal kontrolu vo výberovom

KÁBLOVÁ TELEVÍZIA:
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8

48 MHz
55 MHz
62 MHz
175 MHz
182 MHz
189 MHz
196 MHz

TA 3
Nautik
Prima
Markíza
ČT 2
Explorer
ČT 1

konaní a obec nedostala žiadnu finančnú pokutu, ako niektorí naši „priatelia“ schválne šíria po dedine. Úrad pre verejné obstarávanie
zaslal list obecnému kontrolórovi, aby prešetril
ďalšie skutočnosti sťažnosti. Obecný kontrolór
v spolupráci s obecným úradom však zistil, že
občan, ktorý poslal sťažnosť, túto sťažnosť určite napísať nemohol. Zvyčajne ju píše človek,
ktorý žije. Avšak úradu pre verejné obstarávanie prišla sťažnosť od nášho občana Ernesta
Porubského z Veľkých Kostolian, ktorý zomrel
pred 8 rokmi. Z toho vyplýva, že on sťažnosť
nenapísal. Kto teda zneužil jeho meno, adresu, sfalšoval podpis a napísal udanie, ktoré
sa vôbec nezakladá na pravde? To už ani po
smrti nedajú pokoj mŕtvemu? Kto takýmto cynickým a podlým spôsobom reaguje na všetko, čo sa v obci deje? Je to len človek, ktorý
ide rôznymi nečestnými cestami a neštíti sa
ničoho, človek bez chrbtovej kosti, ktorý aj za
cenu zneuctenia mena mŕtveho ide za svojím
nehanebným cieľom. Aj v tomto prípade platí,
že účel svätí prostriedky.
STAROSTA OBCE

C10 210 MHz STV 2
C11 217 MHz Galaxia
šport
C12 224 MHz STV 1
S3 119 MHz ČT 24
S4 126 MHz History
S5 133 MHz skúš. NOE
S6 140 MHz Minimax
S8 154 MHz Discovery

S9
S10
S12
S14
S17
S18
S19

161 MHz
168 MHz
238 MHz
252 MHz
273 MHz
280 MHz
287 MHz

CS Film
TV JOJ
Music Box
RTL 2
VIVA 2
RTL
skúš. TV
Patriot
S20 294 MHz Super RTL

Na predaj liehu treba povolenie
Dňom 1. 7. 2006 nadobudol účinnosť zákon
č. 278/2006 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č.
467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na
trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. v znení
neskorších predpisov (ďalej len zákon č.
278/2006 Z. z.) okrem bodov 92 a 105, ktoré
nadobudnú účinnosť 1. 1. 2007. Zákonom
č. 278/2006 Z. z. sa mení § 44 zákona č.
105/2004 Z. z. s účinnosťou od 1. 1. 2007

a právnické alebo fyzické osoby, ktoré chcú
v rámci podnikateľskej činnosti na daňovom
území predávať v daňovom voľnom obehu
lieh v spotrebiteľskom balení aj po 1. 1. 2007,
si musia splniť tieto povinnosti v zmysle § 51 f
ods. 11 až 13 zákona č. 278/2006 Z. z.
- najneskôr do 31. októbra 2006 písomne
požiadať miestne príslušného správcu dane
o vydanie povolenia na predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu.
-r-

Práce na cintoríne vopred ohláste
Obecný úrad vo Veľkých Kostoľanoch upozorňuje občanov, že všetky práce, ktoré chcú
vykonávať na cintoríne, musia vopred ohlásiť

pracovníkom obecného úradu. V tejto súvislosti je tiež zakázané betónovať okolo
základov betónové chodníky.
-r-
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Ďalšia nová tvár na fare
Naša farnosť v posledných rokoch dostáva každoročne novú osobnosť v podobe začínajúceho novokňaza – kaplána.
Od 1. júla šíriteľom slova Božieho a pravou rukou pána farára sa stal novokňaz
Lukáš Jókay (25. 8. 1980), pochádzajúci
z Kozároviec. Za kňaza bol vysvätený 17.
júna 2006 v Bratislave, spolu s deviatimi
spolužiakmi.

runované vysvätením za kňaza. Túto udalosť
veľmi emočne so mnou prežívali moji rodičia
a celá rodina. Je to čosi nezabudnuteľné.
 Akú prácu mienite odvádzať v našej
farnosti?
– Okrem vysluhovania sviatostí a iných
kňazských povinností, chcem pracovať s mládežou. Čiastočne ma baví hudba (hra na gitaru) a jazyky (angličtina), kde verím, že nájdem

POĎAKOVANIE
Prirýchlo nás zastihla smrť môjho
manžela, otca a dedka pána

MICHALA
STREČANSKÉHO,
ktorý nečakane zomrel
4. 7. 2006 vo veku
68 rokov.
Chcem vyjadriť úprimné poďakovanie d.
p. farárovi Obrancovi, ktorý odslúžil zádušnú sv. omšu a dôstojné boli aj smútočné
obrady poslednej rozlúčky so zosnulým.
Ďakujem rodine, priateľom a známym za
prejavy sústrasti, kvetinové dary a úprimné
slová útechy.
Manželka, dve dcéry a syn s rodinami

POĎAKOVANIE

So smútkom v srdci
Rodičia vedia najhlbšie precítiť stratu
svojho dieťaťa. Nášmu synovi

JANKOVI
KUKUČOVI

 Pán kaplán, povedzte
nám niečo o sebe.
– Som veľmi mladý na to,
aby som mohol dávať rady
alebo poučenia. Môžem iba
stroho konštatovať určité fakty
zo svojho života. Mám veľmi
dobrých rodičov, ktorí vychovali
spolu 4 deti. Najstaršia sestra je
vydatá, ja som v poradí tretí a dvaja bratia ešte študujú. Po skončení
základnej školy som navštevoval gymnázium v Zlatých Moravciach. Ako čerstvý
maturant som bol dva roky v civilnej službe
na fare v Galante. Keďže už predtým som
sa zapodieval myšlienkou štúdia kňazstva, tu
som si svoje rozhodnutie dotvrdil a rozhodol
som sa pre život kňaza. Nastúpil som na šesť
rokov štúdia v seminári.
 Ako spomínate na seminár?
– Kňazské štúdium je náročné, ale keď ho
beriete svedomito a z vlastného presvedčenia, dá sa zvládnuť. Povedal by som, že to boli roky duševnej zodpovednosti, ktoré boli ko-

spriaznené mladé
duše a budeme sa
v obore zdokonaľovať. Som aj športový
typ, čo chcem využiť
v práci s mládežou.
K staršej generácii si
chcem nájsť cestu chápaním ich starostí, problémov a čo i len pomôcť im
radou alebo usmernením.
 Aká myšlienka Vás povedie životom?
– Veľmi jednoduchá, ale príliš náročná:
„Dosahovať svätosť osobnú a privádzať ľudí
k svätosti.“
Pánovi kaplánovi Lukášovi Jókaymu
prajeme na prvom kňazskom pôsobisku
veľa úspechov v kňazskej práci. Slovo
Božie interpretované jeho ústami nech
nájde v našej farnosti veľa počúvajúcich
a najmä ľudí, ktorí sa nad obsahom slova
zamyslia.
- MN -

Prajeme úspech v novom pôsobisku!
Zdá sa nám, že prirýchlo ubehol jeden
rok pobytu pána kaplána Ing. Mariána
Libiča v našej obci. Snáď sme ani nedokázali dokonale vychutnať ním hlásané
Božie slovo, dopĺňané takmer vždy príkladom z bežného života, ktorý všetci žijeme. Zvykli sme si spoločne s ním vnímať
radosť i žiaľ dní všedných i sviatočných.
Od 1. júla sa mu stáva domovom no-

vá fara, v tomto prípade v meste Levice.
Sme presvedčení, že na veriacich veľkokostolianskej farnosti nezabudne, veď
prvá kaplánka je „tá prvá“ a na novom
pôsobisku mu prajeme veľa veriacich,
ktorí dokážu úprimne vnímať ním šírené
Božie slovo.
Veľa zdravia a úspech v poslaní!
Farníci Veľkých Kostolian

po dlhšie trvajúcom
vážnom ochorení srdiečko dotĺklo 21. 6.
2006, keď mal iba 36 rokov.
Všetko sa dá odpustiť, zabudnúť, ale táto
strata syna, brata, strýka nás poznačila do
konca života.
Za dôstojný cirkevný obrad ďakujeme d.
p. kaplánovi a tiež všetkým zúčastneným
na poslednej rozlúčke, ktorí sa snažili nám
zmierniť náš žiaľ.
Poďakovanie patrí aj zdravotníkom z TAR
v Hágoch, menovite primárovi Solovičovi,
primárke Bučkovej, sestričkám z oddelenia
a pánovi kaplánovi, ktorý Jankovi vlieval
duchovnú útechu.
S úctou rodičia, dvaja bratia
s rodinami a brat Ľubo

SPOMIENKA
Sú ľudia, ktorí pre
nás znamenajú viac
ako ostatní. O to ťažšie je naučiť sa bez
nich žiť.
Dňa 13. novembra si
pripomíname nedožité
70. narodeniny nášho
milovaného manžela,
otca a deduška

ŠTEFANA JAKÁBA.
Pri tomto smutnom výročí s láskou, úctou a vďakou spomínajú manželka a deti
s rodinami.
Kto v srdciach žije – nezomiera!
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OZNAMY OBECNÉHO ÚRADU

Zmeny názvov ulíc
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, sa volá 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
0850/111555. Pitná voda: 033/7910286, 033/
7910287, 033/7910288. Plyn: 0905/401064,
033/7623015, 033/7740570. Poruchy na káblovej televízii: 033/7782498, 0903/182430

Rád navštevuje Veľké Kostoľany
Na priblíženie: Osobne si pamätám blonďavé chlapča, ktoré z Dubovian chodilo do našej
základnej školy. Dnes je to zrelý muž s distingvovaným vystupovaním, ktorý je naslovovzatý odborník v hudbe, veď je hudobným
skladateľom. Zastáva vysoké funkcie v orgánoch hudobného života (Slovenský ochranný
zväz autorský – člen kontrolnej komisie, člen
predstavenstva Spolku slovenských skladateľov, od roku 1990 zástupca riaditeľa Štátneho konzervatória v Bratislave a tiež externý
pedagóg na Katedre hudobnej vedy FFUK).
Má bohatú hudobnú tvorbu známu nielen
u nás ale aj v zahraničí, ktorá je z rôznych hudobných foriem. Je uznávaný a my si ho tiež
vážime, lebo patril do našej obce – je zaťom
pani Anny Kollárovej (Rajchlovej) a manželom Marienky Kollárovej. Nebudem napínať,
je to hudobný skladateľ a pedagóg, profesor
Stanislav Hochel a pre naše noviny pripravil
svoje skromné vyznanie:
Keďže už viac ako štvrť storočia žijem v Bratislave, mnohí z mojich kolegov, či takmer
tisíc päťsto študentov, ktorých som na školách, kde dlhé roky pôsobím, učil, ani len netušia, že nie som rodený Bratislavčan. Narodil

pela „Šintálovci“ (vlastne dve kapely: tanečná
a dychová) ako dlhoroční rivali tých, ktoré
som roky v susedných Dubovanoch viedol.
A potom futbal: nemôžem predsa zabudnúť
na tú fantastickú atmosféru, v akej sa napríklad 3. októbra 1971 v rámci okresnej súťaže
vtedajšieho trnavského okresu odohrávalo
tradičné susedské derby – „hodový“ majstrovský zápas Dubovany (za ktoré som roky hrával) – Veľké Kostoľany, ktorému – snáď okrem
gólov, skončil sa totiž remízou 0:0 – sotva
niečo chýbalo k tomu, aby sa pri troche dobrej
vôle dal porovnať i s niektorými zápasmi vtedajších našich druholigových mužstiev...
A ešte organy: hrával som na nich od detstva
v kostoloch. Nielen v Dubovanoch, ale sem-tam
aj v Kostoľanoch a Pečeňadoch, čo však bol
v tých časoch veľký „priestupok“. Dokonca až
taký veľký, že na základe udania istým spoluobčanom z D. (nech mu je slovenská zem ľahká),
v jednu nedeľu neváhal ísť 120 kilometrov služobným autom presvedčiť sa o tom sám rektor
vysokej školy, na ktorej som študoval, a mne
za to reálne hrozilo vylúčenie z ďalšieho štúdia.
(Veru, aj takéto časy sme kedysi žili...)
Keď sa však povie Veľké Kostoľany, ako
úplne prvá sa mi v pamäti vynorí osobnosť

 Obecný úrad vo Veľkých Kostoľanoch
oznamuje občanom, ktorým uplynula doba
prenájmu za hrobové miesta na miestnom
cintoríne, že poplatok za prenájom môžu zaplatiť u p. Krajčovičovej na obecnom úrade.
 Obecný úrad vo Veľkých Kostoľanoch 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.

Zaplaťte dane,
ušetríte!
Dňa 1.7.2006 nadobudlo účinnosť nariadenie vlády č. 418/2006 o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii prislúchajúcej k zaplatenej
dani z dedičstva, dani z darovania a dani
z prevodu a prechodu nehnuteľností, ktoré
schválila vláda na základe ustanovenia §
103 ods. 9 zákona SNR č. 511/1992 Zb.
o správe daní a poplatkov a o zmenách
v sústave územných ﬁnančných orgánov
v znení neskorších predpisov.
V zmysle nariadenia vlády zaniká dňom
1.1.2007 daňový nedoplatok evidovaný
k 31.12.2006 na sankcii (nezaplatené penále, pokuta, zvýšenie dane a sankčný úrok),
ak daň ku ktorej vyrubená sankcia prislúcha,
je zaplatená najneskôr 30. 9. 2006.
Nezaplatené penále, pokutu, zvýšenie
dane a sankčný úrok správca dane odpíše
podľa § 65 ods. 6 zákona SNR č. 511/1992
Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách
v sústave územných ﬁnančných orgánov
v znení neskorších predpisov ku dňu 1. 1.
2007, za predpokladu, že daň (istina), ku
ktorej prislúcha nedoplatok na sankcii, je
zaplatená najneskôr 30. 9. 2006.

 Stanislav Hochel nechýba v susedných Dubovanoch ani na jednom jubileu Dubovanky. Fotografia je z oslavy jej 70. výročia spred piatich rokov.
som sa síce v Drahovciach, no svoje detstvo
a mladosť som prežil v Dubovanoch, a tak
„vesničkou mou střediskovou“ sa na istý čas
stali Veľké Kostoľany, kde sa rád vraciam.
Čo všetko sa mi teda, keď počujem alebo
čítam názov tejto obce, do ktorej dnes z rovnako ako vtedy vzdialenej Trnavy cestujem
autobusom – čuduj sa svete – cez tri okresy,
vynorí v mysli a v spomienkach ? Je to napríklad základná škola, do ktorej som štyri
roky „nedobrovoľne dobrovoľne“ chodil. Vážil
som si ich už vtedy, s odstupom času si však
s čoraz väčšou úctou a vďakou spomínam
najmä na tých pánov učiteľov a učiteľky (Guliš, Šimor, Holík, Strečanský, Rusnák, Koprna, Michálik, Bednár, Chnápková, Koprnová,
Schottertová, Včelková, Belica, Kosec, Malík,
Daniš - ak som náhodou nechtiac na niekoho
zabudol, tak sa mu ospravedlňujem), ktorí sa
vtedy patričnou mierou tiež spolupodieľali na
formovaní mojej osobnosti.
Ako ďalšie sa mi vynorí konkurenčná ka-

nezabudnuteľného človeka s veľkým „Č“, ktorý
tu isté roky pôsobil a ktorého vplyv nielen na
mňa, ale na väčšinu obyvateľov tejto i okolitých
obcí nepriamo pôsobí ešte aj po niekoľkých
desaťročiach: Alexander FABIÁN. Tí skôr narodení dobre vedia, o kom (a o čom) to hovorím.
A tým mladším veľmi, naozaj veľmi odporúčam, aby sa ich na to všetko spýtali...
Možno ste si však pri čítaní týchto radkov
niektorí v duchu položili otázku, čo mám s Veľkými Kostoľanmi spoločné dnes, keď tam už
dlhé roky nemám ani len prechodné bydlisko,
ako tomu bolo kedysi. Je toho dosť: pochádza
odtiaľ moja manželka, vyrastali tam naše deti,
dnes tam zhodou okolností žije dcéra s rodinou a ďalší príbuzní. Mám tam veľa priateľov
a spolužiakov, takže je tu naozaj dostatok
dôvodov na to, aby som sa do tejto obce často
vracal, vždy keď mi to čas, moja práca a povinnosti dovolia. A vraciam sa tam naozaj rád...
STANISLAV HOCHEL
hudobný skladateľ a pedagóg
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Čo priniesol minulý školský rok
Hoci sme pred dvomi týždňami začali
nový školský rok, sme Vám ešte dlžní
informácie o priebehu a výsledkoch prechádzajúceho. V školskom roku 2005/2006
navštevovalo základnú školu 472 žiakov,
z toho 138 dochádzajúcich z okolitých obcí. V škole pôsobilo 30 pedagogických a 9
nepedagogických zamestnancov. Školskú
dochádzku ukončilo 62 žiakov, z toho 56
v 9. ročníku a 6 žiakov v nižších ročníkoch.
Do 1. ročníka školskom roku 2006/2007 sa
zapísalo 45 budúcich prvákov, z nich 5 detí
má odporučený odklad školskej dochádzky pre školskú nezrelosť.
Žiaci 9. ročníka absolvovali povinné testovanie zo slovenského jazyka a matematiky - Monitor 9. Výsledky, ktoré dosiahli, sú
porovnateľné s celoslovenským priemerom.
V matematike dosiahli naši žiaci úspešnosť
56,3 % a celoslovenský priemer bol 61,4 %,
zo slovenského jazyka bola úspešnosť našich žiakov 82,1 %, celoslovenský priemer bol
81,2 %. Z porovnania týchto údajov vyplýva,
že menšie problémy boli v matematike, no
treba zároveň podotknúť, že tieto testy boli
náročnejšie, čo ukazuje aj celoslovenský výsledok. Po úspešnom zvládnutí prijímacích
pohovorov sa umiestnilo 8 žiakov na gymnáziách, 13 na stredných odborných školách,
11 na združených stredných školách, 28 na
stredných odborných učilištiach a 1 žiak na
bilingválnom štúdiu.
Hodnotenie správania a prospechu možno
stručne zhrnúť takto: z matematiky neprospelo 8 žiakov, zo slovenského jazyka 5
žiakov, z cudzích jazykov (Aj, Nj) 2 žiaci
a z ostatných predmetov 3 žiaci. Za porušovanie školského poriadku a nedisciplinované
správanie boli udelené príslušné výchovné
opatrenia. Napomenutia a pokarhania dostalo
42 žiakov, zníženú známku zo správania 12
žiakov. Kvalifikovanosť vyučovacieho procesu
bola 92 %.
Mimotriedna a mimoškolská činnosť bola
rozmanitá. V rámci školy to boli napr. Dni
športu, basketbalový turnaj, futbalový turnaj
a školské kolá všetkých olympiád a postupových súťaží. Z účasti na okresných kolách
treba spomenúť úspešnú reprezentáciu: 3.
miesto v cezpoľnom behu mladších aj starších
žiakov, 3. miesto v malom futbale mladších
žiakov aj dievčat, 3. miesto v hádzanej dievčat, 2. miesto v streethockej lige, 1. miesto vo
futbalovom turnaji chlapcov JEDNOTA Cup
a následne 5. miesto
v krajskom kole. V bežeckej súťaži sa žiaci
prebojovali do krajského kola a ako družstvo
získali 2. miesto.
Na úrovni okresného kola bola úspešnosť aj v olympiádach:
v anglickom jazyku 4.
a 5. miesto, v biblickej olympiáde 5. a 6.
miesto, v Pytagoriáde
(matematika) 6. miesto,
Hollého pamätník 2.
miesto, v súťaži tvorivosti a zručnosti na
SOU vodohospodárskom v Piešťanoch 3.
miesto. Okrem toho sa

žiaci zapojili aj do iných súťaží, v ktorých boli
úspešní, ale nezískali popredné umiestnenie: napr. Slávik Slovenska, súťaž v tvorivosti
a aranžovaní na ZSŠ v Rakoviciach, výtvarné
súťaže (Polícia očami detí, Energia z Bohuníc
a iné), prírodovedné aktivity (Deň vody, Deň
Zeme, Deň životného prostredia).
V mimovyučovacom čase mali žiaci možnosť pracovať v krúžkoch. Zriadených bolo 5
oddelení počítačových krúžkov, päť oddelení
športových krúžkov, 3 oddelenia krúžku šikovných rúk, 3 oddelenia jazykového krúžku, 2
oddelenia jazykového krúžku, biblický krúžok.
V krúžkoch pracovalo spolu 223 žiakov.
Počas školského roku sme plnili úlohy
projektu Škola podporujúca zdravie vo vyučovacom procese i formou prednášok a iných
aktivít. V rámci projektu Otvorená škola bola
sprístupnená telocvičňa aj verejnosti na rekreačnú športovú činnosť.
V hospodárskej oblasti je viazanie na finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu. Sú
to hlavne normatívne prostriedky na každého
žiaka, na vzdelávacie poukazy na každého
žiaka (krúžková činnosť). Finančné prostriedky
boli okrem výdavkov na mzdy, energie a nutnú údržbu použité na zakúpenie učebných
pomôcok, výmenu tabúľ v triedach, úpravu
vykurovacieho systému v telocvični z dôvodu efektívnejšieho vykurovania a opravu hygienických zariadení pri telocvični základnej
školy. Mimoškolská činnosť bola financovaná
z prostriedkov rodičovského združenia.
V oblasti výchovnej a vzdelávacej úzko
spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradňou v Piešťanoch, hlavne pri riešení
vzniknutých problémov. Naším cieľom v každom školskom roku je úspešné umiestnene
žiakov končiacich školskú dochádzku, modernizácia vyučovacieho procesu, zlepšovanie
spolupráce s rodičmi a ostatnou verejnosťou,
získavanie detí na rôzne činnosti vo voľnom
čase v rámci krúžkov a zlepšovanie materiálnych podmienok vyučovacieho procesu.
Aby sa nám darilo tieto ciele plniť, potrebujeme aspoň takú podporu a porozumenie
zo strany rodičov a ostatnej verejnosti ako
doteraz. Úprimné poďakovanie patrí všetkým
pedagógom a rodičom, zriaďovateľovi a ostatným, ktorí prispeli k úspešnému priebehu
školského roku 2005/2006.
Mgr. ANNA SOKOLOVSKÁ
riaditeľka školy

BLAHOŽELANIE
k 75. narodeninám
pánovi JOZEFOVI PORUBSKÉMU
Nech sa Ti v živote viac darí,
nech Ti šťastný úsmev v Tvojej tvári
stále žiari
s mysľou veselou
veľa zdravia, lásky v rodine,
dlhý rad verných priateľov
a do ďalších rokov
mnoho šťastných krokov
prajú sestry Anka, Mária
a brat Michal s rodinami.

POĎAKOVANIE
 Úprimne ďakujem mladým ľuďom,
ktorí mali stretávku a rozhodli sa mi pomôcť ﬁnančnou čiastkou pre moju rodinu, čím pomohli zvlášť mojim deťom.
Jana Janíčková

Skúška dospelosti
Dnešok stavia na vzdelanosti. Nejde len
o technickú vyspelosť a zručnosť, ale tiež
o vedomostnú úroveň a odbornosť. V školskom roku 2005/2006 skúšku dospelosti
úspešne zložili nasledovní mladí ľudia, ktorí
si sebavedome v ruke odniesli maturitné
vysvedčenie. Tým, ktorí sa chcú ďalej vzdelávať, želáme, aby sa im na vysnívanej
vysokej škole darilo, a ostatní abiturienti
nech zapadnú do pracovného procesu tak,
aby spĺňal ich nároky.
1. Romana Ferančíková – Gymnázium
A. Merici, Trnava,
2. Mária Porubská – Hotelová akadémia, Piešťany,
3. Pavol Košlab – ZSPŠ, Trnava,
4. Michal Deket – Gymnázium, Vrbové,
5. Mikuláš Filin – ZSŠ poľnohospodárska, Rakovice,
6. Ivana Hercegová (Pekarovičová)
– ZSŠ poľnohospodárska, Rakovice,
7. Mária Kosmálová – ZSPŠ, Trnava,
8. Miroslava Kováčová – ZSŠ obchodu
a služieb, Piešťany,
9. Helena Toráčová – ZSŠ obchodu
a služieb, Piešťany,
10. Jana Kotlebová – ZSŠ obchodu
a služieb, Piešťany,
11. Martin Jasenovský – ZSŠ chemická,
Hlohovec,
12. Peter Hambálek – SOU – SD Jednota, Trnava.

Promovaná magistra
Vysokoškolské štúdium na Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave ukončila Monika
Stachová a získala titul „magister farmácie“. Promovala 28. 8. 2006 s červeným
diplomom.
Všetkým gratulujeme!
-r-
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INZERCIA

FUTBAL V OBCI

 Ponúkam na predaj práčku Romokombi, detskú postieľku aj s matracom,
plyšový koberec 3x3,5 m. Darujem ďalšiu
práčku, 4 kuchynské stoličky. Predajné veci
dohodou.
Kontakt: Vít Kollár, Kanižská 3, č. t.:
7782213
 Celoročný predaj včelieho medu.
Adresa: František Mihalička, Veľké
Kostoľany, Družstevná 772/62
 Predám staršiu sedaciu súpravu
3+1+1. Lacno. 0908 111 024
 Predám zostatkovú dlažbu 30x30
modrú a béžovú. Cena za 200 Sk/1 m2.
0905 896 942
 Predám staršiu obývaciu stenu, leštený mahagón, s nadstavcami a skriňou,
dĺžka 3,5 m, konferenčný – výškovo nastaviteľný stôl, stoličky, 4-metrovú garnižu,
dlhú záclonu. Cena za všetko 6000 Sk.
0905 686 557
 Darujem za odvoz staré dvere.
0905 686 557
 Predám pálenú škridľu Tondach čierno-lesklú Engoba, 4 palety - 950 ks. Cena
za 1 ks je 10 Sk. Tel. č. 0905 896 942.

Začal sa nový ročník súťaží

OZNAM
 Jazyková škola pri Združenej strednej
škole poľnohospodárskej Rakovice otvorila
na základe schvaľovacej doložky Ministerstva školstva Slovenskej republiky v školskom roku 2006/2007 3. ročník
JAZYKOVEJ ŠKOLY
zimným semestrom od 4. 9. 2006 s nasledovnou ponukou:
1. pre deti a dospelých kurzy anglického,
nemeckého jazyka,
2. špeciálny jazykový kurz pre budúcich
maturantov z anglického a nemeckého
jazyka – nová maturita,
3. pre ﬁrmy a obchodné organizácie kurzy
obchodnej a všeobecnej angličtiny,
4. príprava špeciálneho vzdelávacieho projektu na zvýšenie jazykových zručností
a schopností pedagógov MŠ, ZŠ a SŠ,
5. kurzy otvorené v letnom semestri 2006
pokračujú v začatom študijnom programe.
Forma vyučovania je vhodná pre začiatočníkov aj pokročilých, pre jednotlivcov aj
malé skupiny a ﬁrmy. Vyučovanie zabezpečujú kvaliﬁkovaní lektori so skúsenosťami
s vyučovaním jazyka aj v zahraničí.
Za každý absolvovaný ročník dostáva
poslucháč osvedčenie. Po absolvovaní 4semestrálneho štúdia získava Osvedčenie
CEF (Spoločný referenčný rámec pre jazyky). Vyučovanie je v pracovných dňoch v popoludňajších hodinách, prípadne v sobotu.
Kontaktná adresa: ZSŠP 922 08 Rakovice. Bližšie informácie na tel./fax č.: 033/
7796108, 0903/447094, 0905/621042. E-mail: zssp.rakovice@post.sk, eva justova@
atlas.sk.

A-mužstvo zostalo v IV. lige, severozápad.
Dorast postúpil do V. ligy – západ.
Žiaci hrajú najvyššiu súťaž – okresné majstrovstvá.
A-MUŽSTVO
Noví hráči v kádri sú: Martin Junas – Malženice, Peter Galbička – Madunice, Martin
Horváth – Nižná. V čase prípravy článku sa
počítalo s ďalším posilnením kádra.
1. kolo, 6. 8. V. Kostoľany – Šimonovany
2:2 (1:1). Hostia nám dali gól z priameho kopu
už v 13. minúte, no z protiútoku vyrovnal Martin Franc. V druhom polčase sme v 60. minúte
kopali pokutový kop, ktorý Roman Polčík premenil, no v 85. minúte rozhodca túto výhodu
ponúkol i hosťom, a tak sa zrodila v úvodnom
zápase remíza.
2. kolo, 13. 8. Považská Bystrica – V.
Kostoľany 5:1 (5:1). Už v prvom polčase
bolo 5:1 a zápas bol rozhodnutý. Nováčik má
veľmi dobré mužstvo, ktoré v dvoch zápasoch
dalo 11 gólov. Za nás korigoval za stavu 2:0
z priameho kopu Lukáš Kadlíček.
3. kolo, 20. 8. V. Kostoľany – Hrnčiarovce
1:3 (1:0). Gól dal Junas, do 70. minúty sme
vyhrávali, no súper 3 gólmi otočil zápas.
4. kolo, 27. 8. Mýtna Nová Ves – V. Kostoľany 7:0 (5:0). Na nováčika sme absolútne
nestačili a rozdiel bol privysoký.
7. kolo, 10. 9. V. Kostoľany – Kanianka
1:5 (0:2).

DORAST
1. kolo V. Kostoľany – Hlboké 6:0 (3:0).
V úvodnom zápase dorast potvrdil dobrú formu a hosťom nedal šancu.
2. kolo Solčany – V. Kostoľany 3:1. V druhom zápase chlapci nestačili na domácich
a podľahli 3:1. ČK – Martin Porubský.
3. kolo V. Kostoľany – Bojná 3:3. Dorast
zachraňoval remízu v nadstavenom čase.
4. kolo Čáčov – V. Kostoľany 1:2. Plný
bodový zápis dorastu z ihriska súpera.

1.
2.
3.
4.

ŽIACI
kolo Zeleneč – V. Kostoľany 3:0
kolo V. Kostoľany – Trakovice 1:1
kolo V. Orvište – V. Kostoľany 6:1
kolo Siladice – V. Kostoľany 6:1

POHÁR ZsFZ
1. kolo Podolie – V. Kostoľany 1:1 (3:4 na
kopy z 11 m)
2. kolo V. Úľany – V. Kostoľany 4:0
Program domácich zápasov A-mužstva
9. kolo, 24. 9. o 15.30 h
V. Kostoľany – Častkovce
11. kolo, 8. 10. o 14.30 h
V. Kostoľany – Bošany
13. kolo, 22. 10. o 14.00 h
V. Kostoľany – Senica
14. kolo, 29. 10. o 14.00 h
V. Kostoľany – Chynorany
- MB -

Ešte raz parlamentné voľby
Po necelých štyroch rokoch Slováci
opäť volili. Sobota – 17. 6. – za pekného
počasia na Slovensku sa uskutočnili predčasné parlamentné voľby. Spolu kandidovalo 21 politických strán, ktoré na svojich
volebných lístkoch mali od 31 do 150 kandidátov. Z našej obce do slovenského parlamentu za KDH kandidoval na 51. mieste
pán Ing. Karol Jasenovský. Celoslovensky
sa na predčasných parlamentných voľbách zúčastnilo 54,67 % voličov. Víťaznými
stranami sa stali:
Strana SMER – 29,14 % hlasov a pripadlo
jej 50 poslaneckých kresiel, SDKÚ – 18,35 %
hlasov a pripadlo jej 31 poslaneckých kresiel,
SNS – 11,73 % hlasov a pripadlo jej 20 poslaneckých kresiel, SMK – 11,68 % hlasov a pripadlo jej 20 poslaneckých kresiel, ĽS HZDS
– 8,79 % hlasov a pripadlo jej 15 poslaneckých kresiel, KDH – 8,31 % hlasov a pripadlo
jej 14 poslaneckých kresiel.
Ostatné zúčastnené politické strany v predčasných parlamentných voľbách nezískali počet hlasov voličov nad 5 percent, a teda nie sú
zaradené do parlamentu NR SR.
V našej obci boli v priestoroch kultúrneho
domu 2 volebné okrsky a voľby prebehli nasledovne:

1. Ľavicový blok – 3 hlasy
2. Strana občianskej solidarity – 1 hlas
3. Misia 21 – Nová kresťanská demokracia
– 1 hlas
4. Strana demokratickej ľavice – 4 hlasy
5. Združenie robotníkov Slovenska – 0 hlasov
6. Kresťanskodemokratické hnutie – 153
hlasov
7. Slovenská národná koalícia – Slovenská
vzájomnosť – 2 hlasy
8. Aliancia nového občana – 8 hlasov
9. Hnutie za demokraciu – 15 hlasov
10. Strana maďarskej koalície – 3 hlasy
11. Slobodné fórum – 24 hlasov
12. Občianska konzervatívna strana – 1 hlas
13. Prosperita Slovenska – 0 hlasov
14. Ľudová strana – Hnutie za demokratické
Slovensko – 163 hlasov
15. Agrárna strana vidieka – 1 hlas
16. Komunistická strana Slovenska – 23 hlasov
17. Slovenská ľudová strana – 4 hlasy
18. Slovenská demokratická a kresťanská
únia – Demokratická strana – 117 hlasov
19. SMER – sociálna demokracia – 316 hlasov
20. Slovenská národná strana – 127 hlasov
21. Nádej – 5 hlasov
Celková účasť voličov: 48,29 %.
-r-
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