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Stretnutie
po štyridsiatich rokoch
Mnohým sa nám srdiečko rozbúcha, zreničky rozšíria a ruky roztvoria k objatiu,
keď po dlhom čase, čo i náhodne, stretneme srdcu milú osobu. Inak to nebolo ani
16. septembra 2006, keď sa na spoločné
stretnutie spolužiakov po 40-tich rokoch
dostavilo 41 bývalých žiakov základnej
školy z dvoch deviatych tried - pána učiteľa Augustína Koprnu a pani učiteľky Dášky
Schottertovej, bohužiaľ, už nebohej.
Je to dojemné prezerať spoločné fotografie
z jednotlivých ročníkov a usmievať sa nad
detskými tvárami, ktoré tu už sedia mnohé
poznačené šeďou vlasu, sem – tam vráskou,
občasným zadumaním, čo si to, život, so
mnou urobil?! Melanchólie bolo veľmi málo,
asi najmä preto, že sme medzi sebou mali
svojho triedneho pána uč. Koprnu s manželkou a pána uč. Holíka. Zhodli sme sa, že naša
základná škola s vyučujúcimi nás skutočne
kvalitne pripravila do života, v ktorom dnes už
máme dobré rodinné i spoločenské korene.
Veď z našich radov je MUDr. Jozef Lukáč,

CSc., profesor Stano Hocheľ, skladateľ a hudobný pedagóg VŠMÚ, Mgr. Karol Beluský
– hudobník, Ing. Rudolf Štefanovič, t. č. starosta
Koplotoviec, profesionálny hudobník Vladimír
Skočík, ktorý účinkuje na Kanárskych Ostrovoch, Ing. Ján Bučko – pôsobí v Bratislave,
Ing. Ľudo Šimor - pracuje v Piešťanoch, Stano
Líška – manažér Tatrachemy Trnava a ďalší,
ktorí vedeli paletu života správne uchopiť. Niektorí pricestovali z rôznych končín Slovenska, ba
Jozef Považský sem putoval až z Nórska. Neľutovali. Oplatilo sa! Je na čo spomínať, hlavne,
keď bola aj živá hudba spolužiakov – harmonika
– Št. Eliáš, kontrabas – K. Beluský, trubka – S.
Hocheľ, J. Strečanský, saxafón – V. Skočík a bicie – J. Blaško. Dievčatá zabudli aj na pozdrav
osteoporózy. Tancovalo, spomínalo a veselilo
sa. Radosť a šťastie priali nášmu dňu.
Lúčenie dlhé, predlhé a ďakujeme majiteľom reštauračného zariadenia „E+P Čeligovi“,
že s nami vydržali do rána. Ozvena: Stretneme sa znova, znova, znova...
Organizátori stretnutia

 Spolužiaci sa postarali o dobrú zábavu aj svojou vlastnou produkciou.
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 Účastníci septembrového stretnutia
po 40 rokoch pred vchodom do základnej školy.

List, ktorý potešil
Nie často dostávam ďakovné listy od našich občanov, avšak jedným listom som bol
príjemne prekvapený. Spoločenstvo vlastníkov bytov, Piešťanská 88, Veľké Kostoľany,
na čele s jeho predsedom Ing. Štefanom
Stankom, poslalo na adresu obecného úradu ďakovný list za zrealizovanie výstavby
nového verejného osvetlenia pri chodníku
na Piešťanskej ulici. Som veľmi rád, že
nové osvetlenie, ktoré tak dlho v tejto časti
obce chýbalo, slúži dobrej veci a bezpečnosti občanov. Verím, že podobných akcií
ešte v obci pribudne. Ďakujem. Starosta

Pozvánka na
predvolebnú besedu
Starosta obce pozýva všetkých občanov na spoločné stretnutie, ktorého
hlavnou témou bude zhodnotenie volebného obdobia 2002-2006. Na stretnutí, ktoré sa uskutoční 19. novembra
o 15.30 hodine v kultúrnom dome, budú
prezentované práce a aktivity, ktoré sa
v posledných štyroch rokoch v obci vykonali. Občania budú taktiež oboznámení s návrhom rozvoja obce kandidáta na
starostu Mgr. Gilberta Lišku do ďalšieho
volebného obdobia, ku ktorému sa budú
môcť vyjadriť. Pre všetkých občanov
bude pripravené občerstvenie.
-r-
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Starosta obce Mgr. Gilbert Liška
hodnotí volebné obdobie 2002-2006
Vážení občania,
opäť prišiel čas komunálnych volieb, kedy znovu vkročíte do
volebných miestností,
aby ste si spomedzi
kandidátov na starostu
obce a poslancov do
obecného zastupiteľstva, uchádzajúcich sa o vašu priazeň,
zvolili tých správnych ľudí, ktorí vás
budú zastupovať a budú pracovať pre
vás a v prospech obce. V roku 2002 ste
si zvolili poslancov OZ a starostu obce.
Bohužiaľ, zvolený starosta obce Jozef
Magula svoje volebné obdobie pre ťažkú chorobu ukončil veľmi skoro, v roku
2003. V roku 2004 sa konali ďalšie voľby
na starostu obce. Po zvolení do funkcie
starostu obce som pokračoval v plánoch
môjho predchodcu a postupne som na
ne nadviazal so svojimi predstavami.
Predstavy som zmenil v hmatateľnú skutočnosť.
Obec ako samospráva prešla za posledné štyri roky veľkými zmenami. Veľa
kompetencií prešlo zo štátnej správy na
obec, napr. stavebný úrad, opatrovateľská služba, školstvo, životné prostredie,
doprava a ďalšie. Pracovníčky obecného

úradu museli prejsť mnohými školeniami,
aby prenesený výkon štátnej správy bol
plynulý, a aby samotní občania tento prechod nepocítili. S preneseným výkonom
súvisí aj množstvo ďalšej na to nadväzujúcej práce, ktorá je ukrytá v kope písomných materiálov a dokumentov. Nebolo
to jednoduché, ale zaviedli sme taký systém, aby to fungovalo v každom stupni
a v každej oblasti preneseného výkonu.
S novým systémom fungovania samospráv súvisí aj ich financovanie, ktoré sa
mi v súčasnosti javí ako nepostačujúce.
V rámci fiškálnej decentralizácie, ktorú
zaviedlo ministerstvo financií, by sa mala
finančná situácia už v budúcnosti zlepšiť.
Či to však pokryje všetky naše náklady,
uvidíme neskôr. Môžem však zodpovedne vyhlásiť, že od roku 2003 sa v našej
obci, vzhľadom na výšku pridelených
finančných prostriedkov, vykonalo veľa
dobrého pre zdravý a pohodlnejší život
našich občanov. Je však na Vás, aby ste
zhodnotili moju prácu a tiež prácu poslancov obecného zastupiteľstva.
Dovoľte mi, aby som vám priblížil akcie, ktoré sa v poslednom volebnom období v našej neustále sa meniacej obci
vykonali.
Mgr. GILBERT LIŠKA, starosta obce

Celoobecná kanalizácia

Družstevná a Ľ. Štúra. Vákuová stanica č. 2
ešte nie je vybudovaná a bude sa budovať
až po sprevádzkovaní všetkých vetiev napojených na vákuovú stanicu č.1. V tomto
roku naša obec získala dotáciu z Ministerstva
životného prostredia SR na budovanie kanalizácie v hodnote 2,9 milióna korún. Zohnať

Celobecná kanalizácia je veľká investičná
akcia, s ktorou „bojujeme“ už niekoľko rokov.
Zmluva o výstavbu diela bola podpísaná v roku 1998 a odvtedy po častiach podľa ﬁnančných možností obce budujeme splaškovú
kanalizáciu. V roku 1998 bol
celkový rozpočet približne 93
miliónov Sk. Na dobudovanie
a sprevádzkovanie celej obce potrebujeme ešte asi 50
miliónov korún. Čím dlhšie
stavba trvá, tým sa aj jej cena
zvyšuje.
Celoobecná kanalizácia
v našej obci je rozdelená na
dva celky – vákuovú stanicu
č.1 a vákuovú stanicu č.2.
Vetvy, ktoré sú napojené na
VS 1, sa začali budovať ako
prvé. Hlavné vákuové potrubie s odbočkami a šachtami
je položené na uliciach J.
Hollého, C. Majerníka, M. R.
Štefánika, P. Jilemnického,
Pod sadmi, Kanižskej, Záhradnej a P. Jedličku. Na Zákostolskej ulici je vybudovaná
gravitačná kanalizácia, ktorá
 Rok 2003. Výstavba kanalizácie na Ul. C. Majerníka.
pomocou čerpacej stanice
bude napojená na výtlačné
potrubie zaústené do čistiarne odpadových
v súčasnosti peniaze pre obec nie je ľahká
vôd. Zostávajú dobudovať ešte ulice Športopráca, chce to veľa času a hlavne trpezlivosti.
vá, Piešťanská, časť Družstevnej, Potočná
Ako starosta obce viem, že úradným postua Trnavská. Na vákuový systém č. 2 budú
pom formou klasickej žiadosti je veľmi ťažké,
napojené ostatné ulice a to: Sadová, Hlboká,
ba až nemožné získať peniaze na dobudo-

vanie kanalizácie. Hľadal som teda iné možnosti, aby som bol úspešný. Od roku 2003 do
novembra 2006 sme na výstavbu kanalizácie
preinvestovali takmer 42 miliónov korún. Ako
som spomínal vyššie, ďalších približne 50 miliónov treba ešte na jej dobudovanie.

Odpadové hospodárstvo
Komunálneho odpadu neustále pribúda.
Na jedného nášho občana ho pripadá ročne
približne 250 kilogramov. Do roku 2003 sa
výška poplatku za komunálny odpad nemenila
aj napriek tomu, že ceny za uloženie odpadu
v Rakovickej skládke a pohonné hmoty sa
niekoľkokrát zvýšili. To bolo dôvodom, prečo
sme pristúpili k zvýšeniu poplatku za vývoz
komunálneho odpadu. Do celkovej ceny za
vývoz komunálneho odpadu je však treba započítať aj odpad z divokých skládok, ktoré sa
pravidelne na konci obce tvoria. V roku 2005
bol zaznamenaný najväčší objem odpadu
z týchto skládok. Všetky tieto čierne skládky
sme každý rok vyčistili.
Separovanie odpadu je dôležitou súčasťou v environmentálnom systéme našej obce.
S triedením odpadu sme začali už v roku
2003 a boli sme jednou z prvých obcí v našom okolí. Najviac separovaného odpadu
sme zaznamenali u PET ﬂiaš, ktorých je veľké
množstvo. Plastové fľaše od malinoviek, či
minerálnych vôd predtým končili v smetných
nádobách, dnes sa naši občania naučili, že
tieto fľaše patria do vriec, ktoré sa v určitom
časovom intervale, samozrejme v závislosti
od vyťaženosti pracovníkov, zbierajú. Som
naozaj rád, že približne 90 percent našich občanov sa snaží triediť domový odpad. Okrem
už spomínaného druhu odpadu, robíme zber
skla, nebezpečného odpadu a elektroodpadu. Zber papiera už tradične
zabezpečujú školy a zber
kovového šrotu bezplatne
zabezpečujú naši ďalší spoluobčania.

Obecná zeleň
Hovorí sa, že zeleň je pľúcami nášho ekosystému. Aj
v našej obci sa preto snažíme zelené porasty, stromy
a kry udržiavať. V roku 2005
sme dali vypracovať projekt
výsadby novej zelene. Obsahovo bol zameraný na dreviny, ktoré v našom pásme
vyhynuli. V projekte sme sa
zamerali na stromy a kry,
ktoré budú určitým obohatením výkladu o drevinách
v rámci vyučovacieho procesu, keďže sa nová výsadba
nachádza v tesnej blízkosti
školského areálu. V minulom
roku sme vysadili na Ulici Ľ. Štúra 60 tují, na
Špringerovej ulici boli vysadené vzácne druhy
stromov ako napr. Gingko biloba, ktorý má
liečivé účinky. Okrem neho bolo vysadených
asi 12 kusov ihličnanov, okrasné vŕby a ďalšie
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stromy a kry. Podobne sme dali vysadiť ihličnaté stromy a kry aj na futbalovom štadióne.
V roku 2003 sa našou obcou prehnala silná
víchrica, ktorej stačilo len pár minút na to,
aby vyvrátila viac ako sto rokov starú lipu pri
vstupe na cintorín pri kaplnke Lurdskej Panny
Márie. Keďže tam tento krásny strom mal
vždy svoje miesto a bol dominantou medzi
stromami na cintoríne, rozhodli sme sa vysadiť mladú lipku práve na tom mieste, kde
stála jej predchodkyňa. Verím, že keď vyrastie
bude odkazom budúcim generáciám, ktoré
prídu po nás.

Školstvo
Vzdelanie je základom každého úspechu.
Ak chceme z našich občanov vychovať rozhľadených ľudí musíme im poskytnúť vhodné
podmienky. Začať treba od tých najmenších.
V tomto roku obec poskytla na prestavbu materskej školy nemalé ﬁnančné prostriedky. Strecha na budove MŠ bola v kritickom stave a na
viacerých miestach pretekala. Počas zimného

roku 2004 v závislosti od ﬁnančných
prostriedkov sa realizuje jej obnova.
Začali sme modernizáciou vstupu
do budovy, kde sa
vymenili vstupné
dvere, zastrešením a rozšírením
hlavného vchodu
vznikol priestor
pre bezbariérový
vstup. Pre starších ľudí sme dali
osadiť zábradlia.
Betónovú plochu
nahradila zámková dlažba. Okrem
novej bránky, sme
 Rok 2006. Vydláždená cesta na Ul. M. Korvína.
dali vyrobiť aj prístrešok pre kočíky
pre mamičky, ktoré navštevujú detskú pobudovou zdravotného strediska. V tomto roku
radňu. Novú tvár dostalo aj parkovisko pred
sme parkovisko rozšírili aj z ľavej strany. Rekonštrukčné práce sme realizovali aj vo vnútri budovy. Kompletne zrekonštruovaná bola
celá plynoinštalácia, vymenili sa radiátory,
osadili nové kotle a gamatové kachle. V lete
tohto roka sa vymenili aj skorodované dažďové žľaby a zvody, ktoré už niekoľko rokov
narúšali vonkajšie omietky.

Verejné osvetlenie

 Rok 2006. Zrekonštruovaná Materská škola vo Veľkých Kostoľanoch.
obdobia v januári tohto roka, keď voda zaplavila koberce, nábytok a zatiekla do elektroinštalácie, bolo nutné rýchlo konať. Projekt na
rekonštrukciu školy s klasickým zastrešením
bol k dispozícii, preto práce na odstránenie
zatekania sa mohli začať. So zastrešením sme
vyriešili aj nedostatok priestoru pre škôlkarov.
V súčasnosti má štvortriedna materská škola
dostatok priestoru pre herne aj spálne detí.
V roku 2003 bolo nevyhnutné opraviť strechu nad školskou jedálňou pri ZŠ. V tomto
roku sme opravili strechu aj nad vstupom do
základnej školy. V období 2002 – 2006 bola
spolupráca medzi obcou a oboma školami
na výbornej úrovni a vedenie obce sa bude
aj naďalej snažiť riešiť vzniknuté problémy
k spokojnosti zúčastnených strán.

Zdravotníctvo
V našej obci bolo v prevádzke už v šesťdesiatych rokoch zdravotné stredisko a lekáreň.
S podobnými službami sa pochváliť mohla
len máloktorá obec. Naša medzi ne patrila. V súčasnosti však budovu zdravotného
strediska treba postupne rekonštruovať. Od

 Rok 2004. Výsadba lipy na cintoríne.

Verejné osvetlenie je nevyhnutnou súčasťou
nočného života v obci z hľadiska jej bezpečnosti. Predovšetkým v zimnom období v podvečerných hodinách, keď sa skôr stmieva, ale
ruch v obci ešte neutícha, je veľmi dôležité. Je
teda žiaduce, aby bolo v poriadku a občania
sa cítili na ulici a verejných priestranstvách
bezpečnejšie. Rozhodli sme sa preto nahradiť všetky staré a neekonomické svietidlá za
moderné a úsporné. V posledných štyroch
rokoch sme vymenili 110 svietidiel.
Na jeseň roku 2003 bolo vybudované nové
verejné osvetlenie v bývalom Majeri, kde už
dnes stoja viac ako dve desiatky domov, čo
si vyžiadalo taktiež nemalé ﬁnančné náklady.
Inžinierske siete boli zrealizované ešte v ro-
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 Rok 2004. Obnovená bola sobášna sieň.

 Rok 2005. Vynovené priestranstvo zo zámkovej dlažby pred
budovou pošty.
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 Rok 2006. Vykonaná bola rekonštrukcia strechy kultúrneho domu.

 Obecný úrad a kultúrny dom.

 Rok 2004. Nové parkovisko pred zdravotným strediskom.

 Rok 2005. Rekonštrukcia vstupu do budovy zdravotného
strediska.

 Rok 2006. Boli osadené nové čakárne.

 Rok 2006. Nové verejné osvetlenie na Piešťanskej ulici.
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 Rok 2004. Výsadba drevín v Majeri.

 V roku 2003 bol vybudovaný chodník spájajúci Mierovú
a Družstevnú ulicu.

 Rok 2006. Rekonštrukcia cesty na Ul. Pod sadmi.

 Rok 2005. Tribúna na futbalovom štadióne.

 Rok 2005. Vydláždené chodníky na cintoríne.

 Rok 2005. Vydláždená plocha s osadenými lavičkami pred
domom smútku.

 Rok 2006. Zrekonštruovaný pamätník a nový chodník s lavičkami v parku na Ul. J. Hollého.

 Rok 2006. Zrekonštruovaný a premiestený Kríž Ježiša Krista
na cintoríne.

6
ku 2002, avšak verejné osvetlenie chýbalo.
Kvôli krádežiam, ktoré sa na novostavbách
rozmáhali a tiež samotnej bezpečnosti, bolo
nevyhnutné osvetlenie vybudovať čo najskôr.
V minulom roku sme zakúpili aj vianočné
osvetlenie, ktoré v noci krášlilo stromy na
Ul. C. Majerníka a pri vstupoch na cintorín.
V krásnom zimnom období, keď jemne poletoval sneh, bolo radosťou sa poprechádzať po-
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s ponorným čerpadlom, ktoré bolo umiestnené v studni na Zákostolskej ulici, sme
dali vyvŕtať studňu priamo v areáli cintorína
a zokruhovali sme nový vodovod so starým.
Spolu s výstavbou chodníkov sme betónovú
plochu pred domom smútku nahradili zámkovou dlažbou. Som rád, že dnes už nemusia
návštevníci cintorína chodiť po zablatených
chodníkoch. Aby sme uľahčili cirkevný obrad

šej obci postupne dostáva novú tvár. Je to
len začiatok, realizácia ďalších plánov nás
čaká v ďalšom období.
V tomto roku sme zrekonštruovali aj niekoľko sakrálnych stavieb, ktoré už nevyhnutne
potrebovali obnoviť vrchným náterom. So
živicovým náterom zrekonštruovali pamiatkari Sochu Božského srdca, Kamenný kríž
a Sochu Najsvätejšej trojice. Významná rekonštrukcia a oprava plastiky bola vykonaná
na Pamätníku padlým vojakom v I. svetovej
vojne. Okolie pamätníka bolo zároveň vydláždené. Takto budú sakrálne stavby opäť
niekoľko rokov chránené proti vonkajšiemu
prostrediu.
Obec významne prispela aj ﬁnančnou dotáciou na výrobu mramorovej tabule s menami
kňazov – správcov farnosti od roku 1320.

Chodníky, komunikácie
a parkoviská

 Rok 2004. Oprava miestnych komunikácií.
pod svetielkujúcimi stromami.
V tomto roku sme zrealizovali
aj ďalšiu investičnú akciu výstavbu nového verejného
osvetlenia na Piešťanskej ul.
Osvetlenie, ktoré sa tam nachádzalo, bolo už nefunkčné
a spoločnosť vlastniaca areál
bývalého Vysielača nemala
záujem o jeho rekonštrukciu.
Dnes je chodník smerujúci
k bytovkám na Piešťanskej
ulici už dostatočne osvetlený
a bezpečný.

Cintorín
a sakrálne stavby
Cintorín je pietnym miestom, ktoré si zaslúži svoju
pozornosť. Veď tu odpočívajú naši najbližší a raz bude
aj naším miestom pre več Rok 2004. Výstavba vodovodu na cintoríne.
ný odpočinok. Keďže som
v obci vyrastal od malička
a v období dušičkového času, keď sa všetci
pochovávania našich občanov, zakúpili sme
občania zišli pri hroboch svojich blízkych za
vozík na prevoz rakiev so zosnulými. Na cinsychravého počasia, som vždy premýšľal
toríne sa ešte nedávno nachádzal kamenný
nad chodníkmi, ktoré by vyriešili naše „zakríž s Ježišom Kristom, ktorý v roku 1908
blatené“ problémy. V roku 2005 prišlo k readala postaviť rodina Kottešová. Po takmer
lizácii myšlienok a hlavné trasy na cintoríne
sto rokoch hrozilo, že kríž sa zrúti z dôvodu
sme dali vydláždiť. V súvislosti s budovaním
nestabilného podkladu, ktorý každým rokom
chodníkov sme sa zaoberali aj výstavbou noviac vymývala voda z dažďov a topiaceho
vého vodovodu. Ten bol navrhnutý tak, aby aj
sa snehu. Na jeseň tohto roka sme dali kríž
občania, ktorí sa starajú o hrobové miesta vo
presunúť na iné miesto, kde bol vopred vyvzdialenejších častiach cintorína, mali k disbetónovaný pevný základ. Po jeho presunutí,
pozícii vodu na polievanie, či umývanie. Po
bol kríž kompletne zrekonštruovaný a okolie
dlhotrvajúcich niekoľkoročných problémoch
bolo vydláždené. Myslím si, že cintorín v na-

Komunikácie pre peších a automobily sú
v našej obci stále boľavým miestom. Veľa chodníkov ešte chýba a tie, ktoré boli vybudované
pred dvadsiatimi a viac rokmi, si už dnes zasluhujú svoju rekonštrukciu. Výstavba ciest a chodníkov je jednou z ﬁnančne najnáročnejších investičných akcií. Keď si však želáme, aby sme
sa mohli premiestňovať z miesta na miesto, je
ich výstavba nevyhnutná. V roku 2003 bol vybudovaný chodník z betónovej dlažby spájajúci
Družstevnú a Mierovú ulicu. Dodnes ho využíva
veľa našich občanov, predovšetkým žiaci, ktorí
po ňom smerujú k materskej a základnej škole.
Pred dvoma rokmi boli v obci opravené miestne
komunikácie, v ktorých po niekoľkých
zimných obdobiach
bolo veľa jám a výtlkov. Poškodené
miesta boli zaliate
asfaltom. V roku
2004 bol vybudovaný nový chodník
na Ul. M. R. Štefánika pri obecnom
úrade. Po výstavbe
kanalizácie, kedy
sa vybúral pôvodný
betónovo-asfaltový,
bol vydláždený nový
zámkovou dlažbou.
Nový chodník vyrástol aj v parku na Ul.
J. Hollého. Niekoľko
desiatok rokov sa tu
nachádzal len štrkový, ktorý bol veľmi
prašný a drobné
kamienky sa dostávali občanom hlavne
v letných mesiacoch
do obuvi. Aj mamičky s kočíkmi mali problém
prejsť po tomto chodníku. V súčasnosti je tento oku lahodiaci chodník s novými osadenými
lavičkami zónou oddychu a pokoja. Vydláždené
je aj priestranstvo pred poštovým úradom na Ul.
C. Majerníka. Chodník, ktorý sa tam nachádzal,
bol popraskaný ešte z čias výstavby telefónnych
rozvodov a plynu, neskôr bol z dôvodu výstavby
kanalizácie opäť vybúraný. Ideálnym riešením
tohto niekoľkokrát zaplátaného a úzkeho chodníka, kde denne prešlo niekoľko desiatok ľudí,
bola výstavba nového, rozšíreného. Z chodníka
sa stalo tak pekné vydláždené priestranstvo
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lupráca bola v poslednom volebnom období aj
s inými zložkami, ktoré v obci pôsobia. V roku
2005 obec zakúpila hudobnú aparatúru za
viac ako sto tisíc korún pre dychovú hudbu
Rovina, ktorá reprezentuje našu obec v blízkom i ďalekom okolí. V tomto roku ﬁnančnú
dotáciu obec pridelila aj Poľovnému združeniu
na obnovu chaty a nákup materiálu na obnovu
kŕmidiel pre lesnú zver. Zväzu drobnochovateľov aj naďalej zdarma poskytujeme obecné
priestory, kde sa uskutočňujú celoslovenské
výstavy vtáctva a hydiny či predajné akcie,
ktorými si drobnochovatelia ﬁnančne vypomáhajú pri chode svojho združenia.

Požiarna ochrana

 Rok. 2006. Výstavba parkoviska pri cintoríne.
s jednoduchším manipulovaním pri poštových
službách. Dovtedy otvorená priekopa, ktorá
sťažovala poštárom prácu pri nakladaní a vykladaní listových zásielok a balíkov, bola nahradená betónovým žľabom prekrytým oceľovou
konštrukciou. Taktiež sa na tejto ulici upravili po
výstavbe kanalizácie priekopy a občanom sa
vybudovali pred každým vjazdom do dvora betónové mostíky. Celá ulica tak tvorí jeden ucelený celok. Nový chodník si naši občania mohli
všimnúť aj na Ul. P. Jilemnického pri materskej
škole. Hlavne v rannej špičke, kedy rodičia vodia svoje deti do škôlky, bola výstavba chodníka
nevyhnutná. Dnes je už spojený s chodníkom
smerujúcim od bytoviek, takže cesta do školy je
opäť bezpečnejšia. V tomto roku sa vybudovala
aj príjazdová cesta k bytovému domu a zdravotnému stredisku. Dovtedy rozbitá a prašná hlineno-štrková cesta bola utrpením pre občanov
žijúcich v tejto lokalite. Ďalší chodník s príjazdovou cestou bol vybudovaný na Ul. M. Korvína,
ktorá spája Ul. Ľ. Štúra s Trnavskou cestou. Po
tomto chodníku a štrkovej ceste si denne skracuje množstvo veriacich cestu na svätú omšu
do blízkeho kostola. Okrem už spomínaných
parkovísk pri zdravotnom stredisku sme vybudovali zatiaľ provizórne, kamenné parkovisko pri
futbalovom štadióne. Počas rôznych kultúrnych
a športových podujatí, ktoré sa tu konajú, je
ideálnym miestom na parkovanie osobných
automobilov a autobusov. Podobne sme dali
vybudovať aj parkovisko na Zákostolskej ul.
pri cintoríne. V čase konania svätých omší,
pohrebov, cirkevných sviatkov či pri pamiatke
zosnulých bolo parkovanie v tejto časti obce
problematické, ba až kritické a nebezpečné.
Odkúpením pozemku, ktorý majitelia využívali
ako záhradu, sme z neprehľadného a zarasteného miesta, vytvorili peknú parkovaciu plochu.
Jednou z posledných investičných akcií v obci v tomto roku bola výstavba novej miestnej
komunikácie na Ulici Pod sadmi. Z asfaltovej
cesty niekoľkokrát prerezanej a dobetónovanej
je dnes pekná cesta slúžiaca našim občanom,
ktorú ocenia hlavne pri daždivom počasí. S dopravou úzko súvisí aj výmena starých čakární
za nové a moderné. Staré čakárne boli už
značne skorodované a pretekalo cez ne. Nové
čakárne sú priestranné a s dobrým výhľadom
na približujúci sa autobus.

Šport a spolupráca
s inými zložkami
V zdravom tele, zdravý duch. Tak hovorievali ešte naši starí rodičia. Asi na tom niečo
bude, lebo šport je jedným zo zdravých štýlov
nášho života. Ak chceme prilákať naše deti
k športu, vytvorme im vhodné podmienky.
V našej obci si žiaci môžu vybrať z niekoľkých
športov – futbal, tenis, aerobick, motokros.
Najväčším areálom športu je futbalový štadión
s priľahlými vedľajšími plochami a motokrosová dráha v bývalej tehelni. Obec sa vždy
snažila v rámci svojich možností podporovať
všetky zložky športu. Najviac ﬁnancií vložila
do futbalu. V minulom roku na futbalovom
štadióne vyrástla nová tribúna s kapacitou
350 miest na sedenie. Z technických športov
je známy práve motokros. Motokrosovú dráhu
využíva množstvo jazdcov pri oblastných, či
celoslovenských pretekoch. Aj v tomto roku
obec prispela na ﬁnancovanie pretekov, ktoré
sa u nás v septembri konali. Veľmi dobrá spo-

 Rok 2005. Nové lavičky na cintoríne.

Požiarna ochrana má svoje nezastupiteľné
miesto v obci. Chráni nielen obecný majetok,
ale aj majetok našich občanov, naše zdravie
a životy. Hasiči mali v minulosti v našej obci
významnú pozíciu a rešpekt. Nie nadarmo si
v osemdesiatych rokoch postavili novú hasičskú zbrojnicu. Neslúžila však dobrovoľným
hasičom dlho. Po zmene systému v roku
1989, sa zmenil aj systém v dobrovoľnom
hasičskom zbore, ktorý túto zmenu neprežil,
a tak zanikol. Zbrojnicu dlhé roky využívali pracovníci Katelstavu ako šatne, sklady
a kancelárie. Až v minulom roku sa bývalí mladší členovia dobrovoľného hasičského
zboru snažili o jeho znovuoživenie. Zdá sa,
že boli úspešní. Dnes je dobrovoľný hasičský
zbor opäť aktívny, samozrejme je len na začiatku svojej cesty. Jeho obnovenie je veľkým
úspechom. Obec v tomto roku zakúpila staršie
hasičské vozidlo, ktoré prešlo potrebnou renováciou. Som rád, že po niekoľkých rokov
môžem povedať, že aj v našej obci funguje
dobrovoľný hasičský zbor, schopný plniť svoje
povinnosti. Verím, že spoločnou spoluprácou
dosiahneme dobré výsledky.

Káblová televízia
Občania našej obce využívajú káblovú
televíziu už viac ako desať rokov. Veľa rokov
káblovka fungovala bez nejakých vážnejších
problémov. V posledných rokoch však jej
plynulá prevádzka začala stagnovať a objavovali sa prvé problémy. Rozvodňa káblovky
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nutne potrebovala rekonštrukciu. Analógové
prijímače, ktoré desať rokov pracovali bez
chyby, sa začali prehrievať, a tým vypadávali
jednotlivé kanály. Boli to prijímače určené
do domácnosti a v poslednom období už
nedokázali zabezpečiť plynulú prevádzku
káblovky pre celú obec. Najviac poruchové
boli v letnom a horúcom období. Na začiatku
roka sme vyčlenili ﬁnančné prostriedky na
rekonštrukciu rozvodne káblovej televízie.
Z analógového systému sme prešli na digitálny. Staré typy prijímačov sme vymenili
za najmodernejšie, ktoré môžu konkurovať
akýmkoľvek v zahraničí. Signál je teraz kvalitnejší a televízne prijímače už dnes vysielajú stereo na takmer všetkých televíznych kanáloch. Pri zhoršenom počasí hlavne
v zimnom období, počas búrkovej činnosti,
či za sychravého počasia nie je v našej moci
skvalitniť služby káblovej televízie. Veľa totiž
záleží práve od poveternostných vplyvov.
Od roku 2003 sa rozšírila ponuka televíznych kanálov o programy ako napr. Minimax,
Discovery, Viasat Explorer, Viasat History,
Galaxia Sport, Československý ﬁlm, Nautik
a Noe. Radi by sme vyhoveli aj ostatným
občanom, ktorí by privítali možno aj iné
programy, avšak cena za služby káblovej
televízie by bola oveľa vyššia. Z technických
dôvodov, s ktorými súvisí práve systém uloženia káblov v zemi, nie je možné v našej
obci ponúknuť niekoľko rôznych balíkov služieb. Preto sa v našej ponuke nachádzajú
programy rôzneho druhu, z ktorého si každý
môže vybrať.

Práce v obci a rozvoj aktivít
vo volebnom období 2002-2006
Rok 2003
 Pokračovanie vo výstavbe kanalizácie – budovanie vákuovej a čerpacej stanice č. 1
 Výstavba nového verejného osvetlenia v novom urbanistickom komplexe bývalého
Majera
 Výstavba chodníka spájajúceho Družstevnú a Mierovú ulicu
Rok 2004







Výstavba parkoviska pred zdravotným strediskom
Výstavba chodníka na Ul. M. R. Štefánika pri obecnom úrade
Oprava ciest liatym asfaltom
Obnovenie priekop na Ul. J. Hollého
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
Obnovenie interiéru zasadacej a obradnej miestnosti kultúrneho domu
Rok 2005










Kultúra



Kultúra jednoznačne patrí do života občana. Po namáhavej fyzickej či psychickej
práci sa každý z nás rád započúva do
peknej hudby, zájde na kultúrne podujatie...
Podobne aj vedenie obce sa snaží našim
občanom vyjsť v ústrety. Koncom zimného
obdobia pripravujeme pre občanov kultúrne
podujatie Pochovávanie basy, ktoré, ako sa
zdá, má v našej obci úspech. Dlhší čas sa
u nás neobjavovalo, avšak v posledných
rokoch vzrástol záujem. V máji pripravujeme hneď dve podujatia. Tým prvým je
každoročné stavanie mája, ktoré má už
dlhotrvajúci charakter. V prvú májovú nedeľu sa stretávame v sále kultúrneho domu
s matkami, s ktorými oslávime Deň matiek.
Na jeseň si pravidelne uctíme našich starších občanov malým darčekom, vystúpením
dychovej hudby a príjemným posedením pri
pohári vínka. V decembri pripravujeme pre
deti mikulášsky večierok plný radosti a sladkých odmien. Okrem týchto pravidelných
akcií sa uskutočňujú v kultúrnom dome aj
iné podujatia, napr. divadelné predstavenia,
beneﬁčné koncerty, kúzelnícke predstavenia a podobne. V letných mesiacoch obec
sponzorsky prispieva na akcie Deň detí
a Vatra zvrchovanosti.
V minulom roku sme dali nakrútiť o našej
obci krátky 20-minútový dokumentárny ﬁlm
nazvaný Od Bratríkov k dnešku. 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 veľmi
citlivo a na profesionálnej úrovni.
-r-









Rekonštrukcia staršieho verejného osvetlenia
Výstavba dláždených chodníkov na cintoríne
Vydláždenie plochy slúžiacej na cirkevné obrady pred domom smútku
Výstavba vodovodu a vŕtanie studne na cintoríne
Osadenie lavičiek pri kostole sv. Víta a pred domom smútku
Výstavba kanalizácie na Ul. J. Hollého, Kanižskej, Záhradnej, C. Majerníka, M. R. Štefánika a P. Jilemnického
Výsadba novej zelene – na Špringerovej a Štúrovej ul., výsadba mladej lipky na cintoríne
pri Jaskyni Lurdskej Panny Márie a v areáli futbalového štadióna
Výstavba dažďovej kanalizácie pri bytových domoch na Ul. M. R. Štefánika a P. Jilemnického
Rekonštrukcia vchodu zdravotného strediska – výmena vchodových dvier, osadenie zábradlia a vybudovanie bezbariérového vstupu do budovy
Vydláždenie plochy pred budovou zdravotného strediska a výmena vstupnej bránky
Osadenie prístrešku proti dažďu pre kočíky pred budovou zdravotného strediska
Výstavba tribúny s kapacitou 350 miest na futbalovom štadióne
Osadenie nového dopravného značenia
Obnovenie verejného priestranstva zo zámkovej dlažby pred poštou
Výstavba priepustov na odvádzanie dažďovej vody na Sadovej ul.
Nakrútenie prvého filmu o Veľkých Kostoľanoch
Rok 2006


























Rekonštrukcia materskej školy
Zastrešenie detských pieskovísk v areáli MŠ
Výstavba chodníka na Ul. P. Jilemnického pri MŠ
Nové čakárne na Ul. Piešťanská, Družstevná, J. Hollého, Trnavská, Železničná
Výmena dažďových žľabov a zvodov na budove zdravotného strediska
Rekonštrukcia plynoinštalácie, výmena radiátorov a kotlov v budove zdravotného strediska
Výstavba gravitačnej splaškovej kanalizácie a čerpacej stanice na Zákostolskej ul.
Výstavba dažďovej kanalizácie – odvodnenie Trnavskej cesty povrchovým betónovým
kanálom
Výstavba nového verejného osvetlenia na Piešťanskej ul. popri chodníku k bývalému
Vysielaču
Zriadenie internetových služieb pre občanov v miestnej knižnici
Rekonštrukcia rozvodne káblovej televízie – prechod z analógového systému na digitálny
Výmena strešného plášťa na budove kultúrneho domu a obecného úradu
Obnovenie malieb interiéru kultúrneho domu
Obnovenie interiéru knižnice
Vybudovanie zatiaľ len provizórneho parkoviska na Športovej ul. pri futbalovom štadióne
Rekonštrukcia sakrálnych stavieb – Socha Najsvätejšej trojice, Kamený kríž, Socha Božského srdca
Obnovenie a preloženie Kríža Ježiša Krista na cintoríne
Obnovenie Pamätníka padlým v I. svetovej vojne
Výstavba nového chodníka a osadenie lavičiek v parku na Ul. J. Hollého
Výstavba druhej časti parkoviska pri budove zdravotného strediska na Ul. J. Hollého
Výstavba príjazdovej komunikácie k bytovému domu na Ul. J. Hollého
Výstavba cesty a chodníka na Ul. M. Korvína spájajúceho Štúrovu ulicu a Trnavskú
Výstavba parkoviska pri cintoríne na Zákostolskej ul.
Osadenie informačných tabúľ
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Kandidáti do komunálnych volieb 2006

KRONIKA OBCE

Komunálne voľby vo Veľkých Kostoľanoch sa uskutočnia dňa 2. decembra 2006.
Miestna volebná komisia vo Veľkých Kostoľanoch vyhlasuje, že zaregistrovala kandidátov

Narodili sa

na STAROSTU OBCE:
1. Jozef HRICIŠÁK, 56 r., technik, Veľké Kostoľany, Záhradná 775, KDH, SDKÚ-DS
2. Gilbert LIŠKA, Mgr., 34 r., starosta, Veľké Kostoľany, Zákostolská 31, ĽS-HZDS, SNS

Ondrej Pakán
Vanesa Krivošíková
Karolína Cepková
Ester Varadínová

Jubileum oslavujú

 Jozef Hricišák

 Mgr. Gilbert Liška

na POSLANCOV DO OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA:
1. Jana BALUŽÁKOVÁ, Ing., 42 r., ekonómka, Veľké Kostoľany, Ľ. Štúra 436, SMER
2. Ľuboš BARTOVIČ, 32 r., strojník energetických zariadení, Veľké Kostoľany, Sadová
626, ĽS-HZDS
3. Miroslav BERNÁT, MVDr., 37 r., veterinárny lekár, Veľké Kostoľany, P. Jilemnického
743, KDH
4. Milan BOHÁČIK, 47 r., občiansky pracovník, Veľké Kostoľany, Zákostolská 261, ĽSHZDS
5. Daniel BUBÁK, 44 r., hospodársky pracovník, Veľké Kostoľany, Ľ. Štúra 712, ĽS-HZDS
6. Iveta BUBÁKOVÁ, 40 r., SZČO, Veľké Kostoľany, Zákostolská 13, SMER
7. Dušan ČERNÁK, 45 r., výpravca, Veľké Kostoľany, Železničná 844/7, SMER
8. Ján DEKET, 36 r., technik, Veľké Kostoľany, Sadová 650, KDH
9. Miroslav DOVIČIC, 54 r., podnikateľ, Veľké Kostoľany, Športová 668, SNS
10. Stanislav FODORA, 47 r., technik, Veľké Kostoľany, Ľ. Štúra 711, KDH
11. Pavel HAMBÁLEK, 48 r., SEZ-Koncentrácie, Veľké Kostoľany, Mierová 868, ĽS-HZDS
12. Mária HANZELOVÁ, 57 r., dôchodkyňa, Veľké Kostoľany, Športová 667, SNS
13. Miroslav HANZEL, 37 r., elektrikár, Veľké Kostoľany, Záhradná 1, SNS
14. Jozef HRICIŠÁK, 56 r., technik, Veľké Kostoľany, Záhradná 775, KDH
15. Viliam JAKUBEC, 43 r., elektrikár, Veľké Kostoľany, Ľ. Štúra 707, SNS
16. Karol JASENOVSKÝ, Ing., 47 r., konateľ, Veľké Kostoľany, Kanižská 228, KDH
17. Peter JELUŠ, Ing., 53 r., stavebný inžinier, Veľké Kostoľany, Zákostolská 258, ĽS-HZDS
18. František KADLÍČEK, 58 r., dôchodca, Veľké Kostoľany, Ľ. Štúra 712, SNS
19. Milan KOLLÁR, 42 r., poľnohospodár, Veľké Kostoľany, Sadová 613, SMER
20. Peter KOLAROVIČ, Ing., 34 r., podnikateľ, Veľké Kostoľany, P. Jilemnického 737, SNS
21. Martin LOPATKA, Ing., 31 r., technik, Veľké Kostoľany, Ľ. Štúra 451, KDH
22. Miroslav MACO, 34 r., súkromný podnikateľ, Veľké Kostoľany, Športová 849, ĽS-HZDS
23. Miroslav MEČÍR, 42 r., SZČO, Veľké Kostoľany, P. Jilemnického 725/13, SMER
24. Branislav MICHALČÍK, 32 r., technik, Veľké Kostoľany, Zákostolská 305, SNS
25. Ľubomír MĹKVY, 42 r., poľnohospodár, Veľké Kostoľany, Športová 669/3, SMER
26. Helena MOLNÁROVÁ, Ing., 43 r., štátny zamestnanec, Veľké Kostoľany, P. Jilemnického 742, SNS
27. Michal NESTEŠ, 42 r., technik, Veľké Kostoľany, Zákostolská 259, KDH
28. Miroslav PAVLIŠ, 44 r., majster odborného výcviku, Veľké Kostoľany, Ľ. Štúra 821, ĽSHZDS
29. Erik PORUBSKÝ, 20 r., študent, Veľké Kostoľany, Zákostolská 282/33, SMER
30. Michal PORUBSKÝ, 63 r., elektromontér, Veľké Kostoľany, Ľ. Štúra 454, KDH
31. Peter PORUBSKÝ, 48 r., podnikateľ, Veľké Kostoľany, Zákostolská 282/33, SMER
32. Miroslav RUPČÍK, 55 r., vrátnik, Veľké Kostoľany, Školská 504, ĽS-HZDS
33. Vladimír ŠKODA, MVDr., 44 r., veterinárny lekár, Veľké Kostoľany, P. Jilemnického
726, KDH
34. Marián ŠUPA, Ing., 29 r., manažér, Veľké Kostoľany, J. Hollého 53, ĽS-HZDS
MVK Veľké Kostoľany

60 rokov
Mária Michalčíková
Viliam Mišík
65 rokov
Vladimír Beluský
Angela Kollárová
Jarmila Laciková
Jozef Líma
Anna Micháleková
Jolana Pavlová
70 rokov
Mária Orviská
Milan Vnuk
75 rokov
Katarína Jelínková
Jozef Lužák
Mária Ondrášiková
Miroslav Zámečník
80 rokov
Vilma Adamcová
Veronika Strečanská
85 rokov
Hedviga Bubáková

Manželstvo uzavrel:
Richard Ďuriš – Mgr. Jana Bokorová
Albert Hlina – Denisa Hanzelová
Ivan Toráč – Antónia Toráčová
Rastislav Bernát – Zuzana Malatincová
Matúš Mišák – Jana Bajčiová
Roman Maslík – Jaroslava Štibraná
BLAHOŽELÁME!






Rozlúčili sme sa
Ján Jarábik – 64 rokov
Anna Francová – 77 rokov
Jozef Bubák – 90 rokov
František Jakabovič – 74 rokov
Jozef Janech – 83 rokov
Ján Kotyra – 75 rokov
ÚPRIMNÚ SÚSTRASŤ.

POĎAKOVANIE
Ďakujeme všetkým príbuzným, známym
a priateľom, ktorí sa dňa 3. októbra 2006
prišli rozlúčiť s našou drahou mamou

ANNOU FRANCOVOU,
ktorá nás opustila vo veku 77 rokov.
Za účasť na pohrebných obradoch, za
prejavy sústrasti, kvetinové dary a modlitbu ďakujú
deti – Ema, Anna, Stanislav,
František a Miroslav.
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Pozvánka na
Katarínsku diskotéku
ZRPŠ pri Materskej škole vo Veľkých
Kostoľanoch vás srdečne pozýva na
Katarínsku diskotéku pre deti. Diskotéka
sa uskutoční 25. novembra 2006 o 15.00
hod. v Kultúrnom dome vo Veľkých
Kostoľanoch.
-r-

Pozvánka na
Vianočnú akadémiu

Ďakujeme za nové priestory
a strechu na budove škôlky!
Dňa 4. 9. 2006 sa otvorili brány novozrekonštruovanej materskej školy, vďaka
zodpovednému prístupu zo strany starostu Mgr. Gilberta Lišku a členov obecného zastupiteľstva, k vyriešeniu problému
– zatekania strechy na budove materskej
školy. S týmto problémom sme sa „pasovali“ už od začiatku presťahovania sa
do novej materskej školy, od roku 1997.
Rekonštrukcia prebiehala od 1. arca 2006,
teda ešte v minulom školskom roku, za
plnej prevádzky škôlky.

Žiaci Základnej školy vo Veľkých
Kostoľanoch vás srdečne pozývajú na
kultúrne podujatie Vianočná akadémia,
ktorá sa uskutoční 22. decembra 2006
(piatok) o 17.00 hod. v Kultúrnom dome vo Veľkých Kostoľanoch. Školu
môžete podporiť zakúpením žiackych
výrobkov.
-r-

Pomohol pri prevoze
Obecný úrad vo Veľkých Kostoľanoch
vyjadruje poďakovanie pánovi Petrovi
Magulovi za technickú pomoc s vysokozdvižným vozíkom pri prevoze Kríža
J. Krista na miestnom cintoríne. Kríž
bolo nevyhnutné zo statického hľadiska
urýchlene ešte pred zimným obdobím
premiestniť a zároveň zrekonštruovať.
Ešte raz ďakujeme.
-r-

 Rok 2006. Rekonštrukcia a prekládka kríža na cintoríne.
Foto: Gilbert Liška

OSPRAVEDLNENIE
V minulom čísle Kostolianskych pohľadov zaúradoval redakčný škriatok
a v gratulácii k 70. narodeninám urobil pána Jožka Porubského o 5 rokov
staršieho. Oslávencovi a čitateľom sa
ospravedlňujeme!
-r-

Táto rekonštrukcia bola nevyhnutná z dôvodu ohrozenia bezpečnosti detí, pretože voda
pretekala práve v tých miestnostiach, v ktorých sa najviac pohybovali - spálne, umyváreň
pre najmladšie deti, herne, šatne pre deti. Ďalším dôvodom rekonštrukcie bolo aj porušenie
hygienických predpisov, poškodenie majetku,
zvýšené náklady na energie. Z hygienického
hľadiska išlo najmä o nepríjemný, zatuchnutý
pach z podmočených kobercov, navlhnutého
nábytku, paplónov, vankúšov,
ležadiel, múrov,
kde vznikali plesne, čo znehodnocovalo priestory pre pobyt detí
v materskej
škole. Počas vykurovacieho obdobia z roka na
rok rástli náklady
na energie, čo
bolo zapríčinené
okrem pretekajúcej strechy aj nekvalitnými oknami, cez ktoré boli
obrovské úniky
tepla, hlavne pri
veternom počasí. Z tohto hľadiska bola nevyhnutná aj výmena okien na celej budove.
Pôvodný projekt bol navrhnutý pre dvojtriednu materskú školu - 50 detí, čo predstavovalo podľa Vyhlášky č. 353/1994 Z. z.
maximálny počet. Nakoľko bol zvýšený dopyt
zo strany rodičov o umiestnenie detí do škôlky
a táto nespĺňala podmienky pre prijatie väčšieho počtu detí, boli sme nútení zriadiť nové

triedy. Od roku 2001 bola materská škola už
štvortriedna, čo však nevyhovovalo priestorovým a psychohygienickým požiadavkám. Dve
triedy boli zriadené zo spální, čím bol stiesnený priestor a tým obmedzený pohyb detí.
Nadstavba a sedlová strecha vyriešili dané
problémy.
Vďaka tomu dnes máme štvortriednu MŠ,
ktorá spĺňa všetky podmienky pre celodenný
pobyt všetkých detí.
V školskom roku 2006/2007 máme zaradených 95 detí, ktoré sú umiestnené podľa
veku do štyroch oddelení. Každé oddelenie
má svoju herňu, spálňu,
šatňu a umyváreň.
Materská škola ako
výchovno-vzdelávacia
inštitúcia poskytuje dieťaťu bohaté stimulačné
prostredie a premyslené pedagogické pôsobenie pre komplexný
rozvoj jeho osobnosti.
Je pre dieťa dôležitá
a nezastupiteľná, najmä z hľadiska sociálneho učenia. Začlenenie
dieťaťa do materskej
školy významne obohacuje aj formovanie jeho
osobnosti.
Naša materská škola aj naďalej spolupracuje s rôznymi inštitúciami, ako sú Pedagogickopsychologická poradňa v Piešťanoch, obecná knižnica, základná škola, v neposlednom
rade s rodičmi, bez ich pomoci a spolupráce
by nebolo možné realizovať napr. karneval,
MDD...
Jednou z akcií, ktorú budeme realizovať
v spolupráci s rodičmi, je aj podujatie Čaro
Vianoc, kde sa budú prezentovať práce z via-

nočnou tematikou, či už vianočné ikebany,
vianočné dekorácie, pečivo. Výstava bude
vo vynovených priestoroch materskej školy od 6. 12. 2006 po celý december, kedy
otvoríme naše dvere širokej verejnosti.
Touto cestou vás všetkých srdečne pozývame a tešíme sa na vašu návštevu.
MÁRIA BAŽÁNYOVÁ
riaditeľka MŠ
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Kdeže sa podeli moje mladé letá...
V piesni sa spieva, že moje mladé letá
U nás aj v čase nepriazne sa nezabúdalo na
nezažili sveta... Nie je to tak v prípade
ľudovú pieseň. Syn Vítko tiež hrá na harmodruhej najstaršej občianky Veľkých Kostonike, spieva a po ňom nadanie zdedil vnuk
lian pani Rozálie Kukučovej, rod. Jančovej Ľubko. Aj dcéra Anka spievala v spevokole
(1912). Zaspomínala: „Som rodáčka z Neve- a vnučka Anka vyštudovala konzervatórium
ríc, obce pri Zlatých Moravciach. Náš tatíčko
a učila v ĽŠU. Bohužiaľ, mladá zomrela. Náš
tu na panstve pracovali ako kočiš a mama sa
dom sa ozýval spevom a ešte dodnes si zastarali o 3 dievčatá a 1 chlapca. Aj ja som 8
spievam, pretože poznám veľa slovenských
rokov pracovala ako slúžka u bohatých pánov
ľudových piesní.
v Nitre. Odtiaľ som
odišla za sestrou do
Čiech. Tu som spoznala svojho manžela a presťahovali
sme sa do Dubnice,
kde sa nám narodil syn Vít. Asi sme
mali túlavé boty, lebo znova nás zlákalo české pohraničie
a do rodiny pribudla
dcéra Anka a Oľga.
Tesne pred vojnou
sme nejaký čas žili v Jacovciach pri
To p o ľ č a n o c h n a
panstve Palugaya.
Muž robil kolára
– zhotovoval rôzne
výrobky z dreva pre
poľnohospodárske
potreby veľkostatku – drevené ko Rozália Kukučová s manželom a deťmi.
lesá, hrable, rúčky
do motýk a iné. Do
Kostolian sme sa prisťahovali v roku 1948
 Ako ste sa dostali k rínkovému prea bývali sme v Majeri.“
daju?
 Čo si ja pamätám, nosili ste celkom iný
- Keď odrástli vnúčatá, tak mi napadlo, že
odev ako kostolianske ženy.
skúsim ísť do Piešťan na rínok predať vajíčka,
- Áno, môj odev je odlišný a nosím ho dote- zeleninu, ovocie. To bolo ešte v minulom sysraz, lebo predstavuje kroj, ktorý charakterizuje
téme a videla som, že mestským paničkám
oblasť okolo Nitry a Zlatých Moraviec. Mám
veľmi tým pomáham. Mnohé si objednávali,
ho rada a neuvažovala som o jeho výmene.
čo im treba doniesť. Ja som mala z toho dobrý
 Je o vás známe, že pekne spievate...
pocit a na rínok chodím dodnes. Trvá to už
- Možno je to dar mojich rodičov, hlavne
viac ako 40 rokov. Dnes to už nepotrebujem
matky, ktorá nám všetkým spievala od kolísky. pre finančný efekt, ale sú tam moje známe
trhovkyne. Sú to dobré kamarátky. Ja som
nikdy nemala vlastný trhový pult. Rozložila
som tovar, kde bolo voľné. Tak sme spriatelené, že vieme o sebe všetko. Nedávno jedna
z trhovkýň zomrela a my sme si aj poplakali.
Rínok je moje zdravie. Tam zabúdam na starosti a nemyslím na choroby.
 Čomu patria vaše spomienky?
- Nuž mladosť a bezstarostnosť patrí už minulosti. Je to skutočne iba spomienka. Prítomnosť? Mám v srdci veľký bôľ nad stratou troch
vnúčat. Jožko zomrel dávnejšie, ale Anička
a Janko akoby včera. Stačí povedať ich meno
a slzám sa neubránim. Nerada o tom rozprávam, lebo rana je príliš čerstvá.
 Vaše želanie?
- Čo si už môže želať 94-ročná žena? Aby mi
Pán Boh doprial ešte trochu zdravíčka, pokoj
a veľa lásky od mojej rodiny. Chcem si ešte
aspoň občas vyjsť na piešťanský rínok, lebo tam
akoby som naberala silu do ďalších dní života.

 Rozália Jančová ako 18-ročná.

Pani Kukučová, mesiac október je Mesiacom úcty k starším ľudom a my z tohto
pohľadu vám prajeme, aby život splnil
Vaše želanie.
MÁRIA NITKOVÁ
Foto: Rodinný album R. Kukučovej

Nezabúdam
na dobrých priateľov
Odchodom z Veľkých Kostolian nechcem popretŕhať priateľstvo s jej
občanmi, a preto chcem poďakovať
všetkým, ktorí pomohli mojim drahým
rodičom a tiež mne a manželovi radou či
priateľským slovom.
Veľmi si vážim rodiny na Hollého ulici.
Menovite pani Alicku Bučkovú, Anku
Kolarovičovú, rodinu Skripčákovú, Letkovú, Beluskú ako aj Marienku Brestovanskú a jej Helenku. Mali sme pekné
a dobré spolunažívanie, ktoré v medziľudských vzťahoch je veľmi dôležité
v živote každého jedného z nás.
Nezabúdam ani na učiteľov, ktorí prišli na naše stretnutie po 45-tich rokoch
od ukončenia základnej školy. Obdivuhodné bolo na nich, že nás po toľkých
rokoch poznali po menách a pamätali
si rôzne príhody aj huncútstva, ktoré
s nami zažili. Konkrétne si p. uč. Fanová
spomenula na mňa a moju sestru, keď
sme sa v roku 1953 vrátili z Ankary. V jej
predstave sme boli dve malé čierne Turkyne, no milé bolo prekvapenie z dvoch
blondínok. Poďakovanie si zaslúžia aj
organizátori stretnutia, ktorí pracne vyhľadávali adresy spolužiakov. Odmenou
bolo priateľské posedenie so spomienkou na školu, mladosť, prácu, svoje
rodiny, deti i vnúčatá. Život nám preletel radosťami i ťažkosťami. Zvlášť ma
na stretnutí prekvapil spolužiak Kollár
z Dubovian, ktorý si zapamätal francúzsku pesničku „Il pluit, il pluit borgáro“,
ktorú a aj iné pesničky som im spievala,
keď som prišla do 7. roč. našej školy.
Konkrétne mi povedal: „Kamačajka, túto
pieseň nikdy nezabudnem!“ To bolo prekvapenie pre všetkých.
Som vďakou zaviazaná MUDr. Svieženému za pomoc mojim rodičom, keď
ju súrne potrebovali. Bol vždy ochotný
k nám prísť. Aj sestrička z ambulancie
či magistry z lekárne sú nanajvýš ústretové.
Veľmi ľudský prístup k môjmu otcovi mal d. p. farár P. Obranec. Vždy si
našiel čas na slovo útechy, keď už
otecko nemohol po zdravotnej stránke
navštevovať služby božie. Osobne sa
mu chcem poďakovať za jeho krátke
a výstižné kázne, ktoré ma veľmi duševne obohatili.
V srdiečku mám uložených pracovníkov OcÚ, s ktorými som prichádzala
do styku. Bola to pani Gulová, pani Ondrášiková, pracovníčky pošty, obchodu,
sporiteľne, JRD a iní.
V Kostoľanoch mi zostali aj ďalší dobrí priatelia – pani Boženka Bubáková, M.
Lesayová, Hanzelová Marienka, Paľko
Gajarský a Vladko Kotleba.
Napokon prajem novým obyvateľom
nášho domu – rodine Zeliskovej s deťmi, aby sa im v ich novom domove
šťastne a pokojne bývalo.
Za všetko a všetkým zo srdca ďakujem!
Anka Kamačaiová-Merceková s manželom
Nové Mesto nad Váhom 7. 10. 2006
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„Vďačnosť je pamäť srdca.“
Vážený pán starosta,
s jeseňou prišiel i október, ktorý je Mesiacom
úcty k starším. Podobne ako každý rok i teraz nedeľa 15. októbra bola „extra“ sviatkom dôchodcov
v našej obci. Pripravili ste nám pekné kultúrne
posedenie, ktoré pestrým programom obohatila
Vavrinecká trojka z Lančára. Všetci prítomní v sále
KD boli spokojní nad očakávanie. Prezrádzal to
milý úsmev na tvári každého jednotlivca.
Sme radi, že pamätáte i na tých občanov, ktorí
už počúvajú pokojnú jeseň života. Ďakujeme
Vám za starostlivosť a pochopenie s tými, ktorí
si už svoje odpracovali. Podobne patrí vrelá vďaka administratívnym pracovníčkam OcÚ, ktoré
sa obetavo podieľali na realizácii tohto krásneho
podujatia.
S vďakou za všetko - v mene prítomných i neprítomných dôchodcov ostáva
C. Juríčková, uč. v. v.

Chcú zabezpečovať všetky úlohy
Činnosť Dobrovoľného hasičského zboru vo Veľkých Kostoľanoch v roku 2006
V jarných mesiacoch ste mali možnosť
zaregistrovať formálne znovuoživenie
Dobrovoľného hasičského zboru v našej
obci a v lete sme už začali s aktívnou činnosťou, ktorú vám sčasti chceme predstaviť. V súčasnosti máme 18 aktívnych
členov, s ktorými sme začali počas letných
mesiacov pravidelne „brigádovať“ – postarali sme sa najmä o úpravu priestorov
požiarnej zbrojnice – upratovanie, renovácia a maľovanie vnútorných priestorov,
brány a okien.
Podarilo sa nám tiež spojazdniť a čiastočne
opraviť staršiu požiarnu striekačku PS12, kto-

Piešťany – a ktoré poznáte skôr pod názvom
„požiarnické súťaže“.
Pred nami bola výzva, že aj napriek
neveľkej, výlučne dobrovoľníckej
členskej základni sme chceli zabezpečovať všetky úlohy, ktoré obvykle
obecný hasičský zbor plní. Po diskusiách s pánom starostom sme
sa rozhodli pre nákup staršieho
funkčného požiarneho automobilu,
ktorý by umožnil mobilitu požiarnej jednotky - t. j. výjazd jednotky
pri požiaroch, živelných katastrofách
a akciách zameraných na záchranu života

úpravy a opravy zakúpeného požiarnického motorového vozidla CAS 25
- Š706 RTHP na ktorých sa pracovalo nepretržite viac ako tri
týždne. Drobné opravy a nový
lak dostal aj pojazdný príves
pre spomínanú motorovú striekačku PS12. Z ďalších plánov
na najbližšie obdobie spomenieme - počas zimných mesiacov
budú členovia DHZ pokračovať
v prípravách a zazimovaní techniky
a potrebného vybavenia na budúcu
sezónu, taktiež sa pripravujeme na absolvovanie základnej odbornej prípravy členov
hasičských jednotiek, preventívnu činnosť ako
v neposlednom rade aj na prácu s mládežou.
Pevne veríme, že naša aktivita sa stretne aj
v budúcnosti s priaznivými ohlasmi od občanov aj od vedenia obce, ktorému sa chceme
aj týmto poďakovať za podporu a dôveru.
Členovia Dobrovoľného hasičského zboru
Veľké Kostoľany

 Členovia Dobrovoľného hasičského zboru Veľké Kostoľany.
rá bola zboru prinavrátená. S plným nasadením sme začali nácvik a prípravu akcieschopnosti požiarneho družstva pre budúce zásahy,
ako aj na previerky pripravenosti požiarnych
družstiev, ktoré organizuje každý rok OV DPO

a zdravia osôb, zvierat a majetku, ďalej pri akciách vo verejnom
záujme, cvičeniach požiarneho
družstva a pod. Práve v týchto
dňoch sme dokončili nevyhnutné

 Predseda DHZ ďakuje starostovi za spoluprácu.
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Fotografia – spomienka i dokument
Čas tohtoročné dovolenky už dávno od- dovšetkým kvalitným fotoaparátom. Mnohé
vial a nám z nich zostali iba spomienky sa zdigitalizovalo. Aj fotografické spracovazachytené na lesklom papieri - fotografie.
nie dokladových fotografií osoby minilabom
Stačili sme ich roztriediť a pozasúvať do
potrebuje prácu odborníka, pretože tu ide
fotoalbumu. Zvýšili iba také, čo nám nič o rýchlosť a treba človeku urobiť záber v tom
nehovorili, nepripomínali, alebo sa snímka najlepšom momente, lebo nie každý je fotonevydarila. O odborný pohľad na fotogra- genický. Ak má človek určité nedokonalosti,
fiu sme poprosili fotografku - pani Oľgu tieto sa dajú skryť zručnosťou fotografa.
Horňákovú - Mesíčkovú.
Človek z fotografie má mať radosť, preto aj
 Ako ste sa dostali k fotografovaniu?
na dovolenke nefotografujme pre kvantitu,
- Po skončení základnej školy ma prijali
ale pre kvalitu. Fotografia rozpráva, má svoj
na jedinú v tom čase existujúcu školu pre
dej. Z dovolenky si treba priniesť zábery
fotografov, 3-ročné štúdium v Poprade. Táto
dominantných miest, ktoré sme navštívili, pri
škola nám poskytla vysokú odbornosť vo fotoktorých sme stáli, sedeli, obdivovali ich a už
grafovaní a orientáciu v posudzovaní fotogralen pohľad na objekt nám v mysli vybaví
fických záberov, cit pre rýchlosť fotenia (lebo
miesto, kde sme to vlastne boli. V takom prímoment fotografie je jediný a neopakovateľ- pade na opačnú stranu nemusíme vpisovať
ný), vnímanie estetiky objektu, prostredia,
o aký záber a odkiaľ ide.
schopnosť narábať s fotografovanou osobou,
 Fotografovali ste aj niečo výnimočné?
vcítiť sa do okamihu a mnohé ďalšie odborné
- Pekná práca pre mňa bolo nafotenie čierzáležitosti. Chcela
som ďalej pokračovať štúdiom kameramanstva, ale
všetko bolo limitované počtom prijatých a ja som sa,
bohužiaľ, medzi
nich nezmestila.
 Čo nasledovalo ďalej?
- Keďže fotografovanie ma skutočne veľmi oslovilo, nastúpila som
v Piešťanoch ako
ateliérová fotografka čierno–bielej
a neskôr i farebnej
fotografie, a tu som
pracovala 20 rokov.
Bolo to moje prvé
nezabudnuteľné
zamestnanie. Doteraz sa stretávame, my piešťanskí
fotografovia, aby
sme oprášili staré
pracovné spomien Obal na CD dychovej hudby Rovina nafotila a vytvorila O. Horky a oživili ich súňáková - Mesíčková.
časnosťou našich
životov.
 Aký máte názor na súčasnú fotograno-bieleho katalógu výrobkov s manekýnkami
fiu?
pre bývalú Trikotu. Po viac rokov som fotogra- Vývoj veľmi pokročil a neobišiel ani môj fovala výtvarné diela umelcov súťaže Socha
odbor. Aktuálne sú digitálne fotoaparáty na
piešťanských parkov. Nedávno som robila
rôznej úrovni kvality. Majú aj určité prednosti,
farebný obal s dominantou nášho kostola na
napríklad škálu farebnosti, ale aj určité nehudobnej kazete dychovky pre pána Šintála.
dostatky, najmä v rýchlosti záberu – snímajú
 A čo najradšej fotografujete?
pomalšie. Dá sa však nimi veľmi dobre nafotiť
- Môjmu srdcu najbližšou témou sú deti.
farebný dej, napríklad kvet. Ráno puk, obliaty
Pre ich nevinnosť, prirodzenosť, úprimnosť
lúčmi slnka sa rozvíja, mení sa farebnosť, úpla roztomilosť. Zaznamenávala som aj rôzne
ne rozkvitne a zmenšovaním intenzity svetla
rodinné či spoločenské udalosti – krsty, svadsa k večeru ruža zatvára. Je to ten istý kvet,
by, životné jubileá, výročia, historické udalosti
ale farebne nádherne hýriaci, čo sa čier- atď. Buď fotoaparátom, alebo kamerou. Pri
no–bielou fotografiou nedá vyjadriť. Každá
takýchto aktivitách moja práca musí mať dej
fotografia musí mať veľmi dobré kompozičné
a nie z priebehu vytrhnuté okamžiky. Fotoriešenie, rozloženie obrazu na ploche.
grafia nielen fotografovanému, ale aj preze Má teda klasická čierno-biela fotograrajúcemu musí veľa povedať. Fotografovanie
fia ešte budúcnosť? Alebo ju vytlačí len je pekný koníček a odporúčam ho mladým
farebné, povedzme digitálne fotenie?
ľudom, aby objavovali nevšednosť a skrytú
- Čierno–biela fotografia, a najmä jej ses- krásu.
tra v hnedastom nádychu, nevymizne. To je
Zhovárala sa:
dokumentačné klasické fotografovanie preMÁRIA NITKOVÁ

Zmierenie, ľútosti vyznanie
Všetko to, čo v diaľke znie
Tvoje srdce dobre počuje.
Ja viem dobre, čo to znamená,
Keď sa ti z tých pocitov podlamujú kolená.
Cítim zvláštne tušenie.
Perverzné krásne vzrušenie.
To čo bolo, nikdy už nepríde.
Nikdy tak ako zmierenie.
Spoločne v diaľke letíme.
Ranným svitom sa budíme.
Krásy, ktoré vôkol mihavo vidíme,
Sú nám pred očami vzdialené.
Milovanie pocitmi,
Nežnými dotykmi
Nikdy viac to už nepríde.
Nikdy tak ako ľútosti vyznanie.
Náhlivo stúpanie prudko zastalo,
Moje telo s tvojím zrazu padalo.
Slovami v diaľke všetko súcití.
Hrozivo sa to k nám blíži.
Pocíťme slabosť a rozpaky
Vzrušujúcu pocíťme slovami
Nech vyčerpaní padáme
Z výšin nech sa zrútime.

Posol
Kráča priamo do krajne divokých duší.
Jednu z nich má skrotiť.
Jeho inštinkt len slabo kde je, tuší.
Z cválajúceho stáda sa ju snaží odchytiť.
Beží, už nejde tak kľudne pomaly.
Letí, jeho kroky sú ako do diaľky skoky.
Snaží, sa nájsť nielen tú osamelú dušu.
Hľadá, aj sám na seba, aj tú správnu cestu.
Nesie posolstvo ktoré všetko zmení,
Keď sa dostane do správnych rúk.
Bude to potom lepšie, ale iba vtedy,
Keď ho zazrú aj tie jasné oči.
Je ako lovec, ktorý je vyhladovaný,
Bezmocný po boji, lovec čo z núdze loví,
Číha spoza temných a zradných strání,
Svoju obeť, ktorú iba jedine on spasí,
Vysilený, už takmer v koncoch, vyčerpaný
Stále sa v tempe aj vo forme drží
Neustále sa usilovne a oddane snaží
Splniť svoj sľub, ktorý ho tak zmáha, ťaží.
Zrazu sa mu to podarí.
Čo chcel, má pevne v hrsti.
L. Opeta

ZASMEJME SA
- Chcem byť milionár ako môj otec!
- Výborne, ty máš otca milionára?
- Nie, ale aj on chce byť milionár...
- Čo je maximálna lenivosť?
- Kúpiť si dialkový ovládač na diaľkový
ovládač.
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Pokračujeme v cvičení aerobiku
Pred deviatimi mesiacmi sa v našej obci
začal cvičiť aerobik. Cez prvé cvičebné
hodiny sa do telocvične „nahrnulo“ okolo
60 žien a dievčat rôzneho veku (aj nad 50!).
Cvičilo sa 2-krát do týždňa. Keď nastali horúce letné dni, posunuli sme si čas cvičenia
o hodinu neskôr (na 20:00) a po prekonaní
ostychu sme cvičili vonku na školskom
dvore na čerstvom vzduchu, niekedy veru

OKIENKO PRE ŽENY

Nugátové rezy
SUROVINY
Cesto: 6 vajec, 180 g práškového cukru, 150 g polohrubej múky.
Plnka: 2,5 dl mlieka, 4 lyžice kakaa,
300 g masla, 150 g práškového cukru,
2 balíčky pomletých detských piškót, 2
vanilínové cukry, tuzemský rum podľa
chuti.
Poleva: Čokoládu na varenie a maslo
rozpustíme nad parou.
POSTUP
Žĺtky vymiešame s práškovým cukrom.
Pridáme múku, tuhý sneh z bielkov a spolu
premiešame. Cesto dáme na vymastený,
múkou vysypaný plech a vo vyhriatej rúre
upečieme.
Po vychladnutí potrieme plnkou a polejeme polevou.
Plnka: Mlieko uvaríme s kakaom a vanilínovým cukrom. Maslo vymiešame
s práškovým cukrom. Potom po malých
množstvách pridávame vychladnuté mlieko
s kakaom do vymiešaného masla. Pridáme
pomleté piškóty, rum podľa chuti a spolu
premiešame.

INZERCIA
 Spoločnosť Hykozink, spol. s. r. o.,
Veľké Kostoľany za účelom rozšírenia
prevádzky príjme do trvalého pracovného pomeru záujemcov o prácu (mužov)
za výhodných platových podmienok.
Bližšie informácie: JUDr. Šoporová
0905 816 404, Ing. Karol Jasenovský
0905 304 253
 Predám lacno sedaciu súpravu 3+1+1.
Kontakt: 0902 677 404
 Celoročný predaj včelieho medu.
Adresa: František Mihalička, Družstevná
772/62, Veľké Kostoľany
 Predám béžový obklad 4m2 20x25 150 Sk/
m2, béžový obklad 2 m2 15x15 150 Sk/m2,
béžová dlažba 3,2 m2 33x33 250 Sk/m2,
bledomodrá škárovačka 20 kg, plávajúca
podlaha 12 m2 + lišty zdarma, 200 Sk/m2,
staršiu zachovanú sedaciu súpravu rozkladaciu s úložným priestorom 3+1+1, cena
4000 Sk. Kontakt: 0905 896 942

aj v prítomnosti malých „divákov“ za plotom. Pán učiteľ Bokor nám dokonca nakreslil aj značky na zem ako na spartakiáde!
(Ďakujeme!) Bolo to od neho milé a vtipné.
Keď pribudlo práce v domácich záhradkách,
počet cvičeniek sa znížil. Poplatok 10 Sk nám
niekedy nestačil na pokrytie nájmu za telocvičňu a poplatok pre našu cvičiteľku Radku Kohútovú. Tá ho odmietala, ale my sme nechceli
zneužívať jej ochotu a prácu, až nakoniec súhlasila. Preto naša pani riaditeľka Anna Sokolovská nám umožnila cvičenie bez poplatku za
nájom telocvične, za čo jej srdečne ďakujeme.
Avšak v týchto jesenných dňoch už treba
telocvičňu vykurovať, a preto znovu platíme
nájom. Je tam však príjemne a čisto, výborné
podmienky na príjemné cvičenie a relax po
celodennom zhone.
Po dohode s Radkou a s cvičiacimi sme sa
začali stretávať 3-krát v týždni, vždy o 19:00
(v pondelok, stredu a vo štvrtok). Niektorým
stačí 2-krát do týždňa, takže počet cvičiacich
sa zase o niečo znížil, resp. rozložil do troch
termínov. Preto sme začali vyberať po 15 Sk,
aby sme dokázali zaplatiť nájom. Avšak ak
by sa hlavne v zimných mesiacoch počet cvičiacich zvýšil, môžeme vyberať iba po 10 Sk.
(Pre porovnanie – v meste za jedno cvičenie
zaplatíte 40 až 50 Sk + cestovné!)
Preto pozývame všetkých, ktorí chcú relaxovať, uvoľniť sa, zabaviť sa a tiež zbaviť
sa niektorých zdravotných problémov, napr.
bolesti chrbtice, spevniť si telo, rozprúdiť krvný obeh atď.

Postupne sa vytvorila skupina tzv. skalných,
ktorí chodia cvičiť pravidelne 3-krát do týždňa
a na nich sú účinky vidieť najviac – telesne
aj duševne! Máme krásnu mladú cvičiteľku,
ktorá je vždy plná energie a stačí sa na ňu
pozrieť a nohy nám začnú tancovať samé.
Mne osobne, a určite aj mnohým ďalším, sa
páči uvoľnená atmosféra, kde neposudzujeme jedna druhú, ale sme si rovné a taktiež tu
neexistujú žiadne pravidlá, čo MUSÍŠ, alebo
NESMIEŠ. Jednoducho – keď chceš, môžeš
cvičiť intenzívne a keď nemáš chuť, tak len
ľahko prešľapuješ a aj tak sa rozhýbeš.
Aerobick nie je cvičenie iba pre ženy!
V mestách je bežné, že cvičia aj muži, najmä
tí, ktorí majú sedavé zamestnanie. Naši muži
sa zatiaľ neodhodlali, ale myslím, že by to
mali jednoduchšie, keby sa dohodli viacerí,
aspoň dvaja, a prišli spolu. Môžu cvičiť aj
v zadnom rade, nik ich nebude nútiť ísť dopredu. Taktiež to platí pre všetkých nových
členov, ktorí chcú prísť. Na veku vôbec nezáleží! Všetci sú vítaní.
Máme cvičenky aj zo susedných dedín,
dokonca až z Maduníc. Radka si pre nás
vždy pripraví zopár jednoduchých aerobných krokov, ktoré sa za chvíľku naučí
každý a na konci cvičenia aj zopár posilňovacích cvikov na precvičenie a spevnenie
postavy. A verte – je to na nás vidieť! Cvičíme pri hudbe, ktorú pre nás pripravil na
CD-nosiče Dominik Stacho, za čo aj jemu
srdečne ďakujeme!
- K. Š. -

Púť do Hájička je dedičstvom otcov
„Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane!“
je želanie slovenského národa. K tomuto
dedičstvu sa neviaže len kultúra, zvyky,
ľudové remeslá ale aj historické tradície,
ktoré v našej obci predstavuje medzi iným
každoročná púť do Hájička. Pre nás je
to viac ako 150-ročná tradícia, keď naši
predkovia sa zaviazali sľubom úprimnej
oslavy a Narodenia Panny Márie vzdať jej
úctu, poklonu a poďakovanie. Deje sa tak
na mieste Hájskej kaplnky, ktorú naši predkovia vystavali z vďačnosti, keď okolo 8.
septembra 1840 utíchla morová epidémia
v našom regióne.
Tohtoročné putovanie bolo v nedeľu 10.
septembra a mnohí konštatovali, že návštevnosť z roka na rok stúpa, teda väčšmi sa

dostáva do povedomia veriacich. Hrejivé lúče
slniečka prítomných láskali po tvári a umocňovali obrad sv. omše, ktorú celebrovali naši
kňazi, pán farár P. Obranec, pán kaplán L. Jokay a hlavný kazateľ d. p. Daniel Ižold, rektor
bohosloveckého seminára v Bratislave.
Vnímali sme nielen krásu púte, ale precítili sme duchovne myšlienky kázne viazané
k životu Panny Márie a vzoru kresťanskej
rodiny. Obetných darov bolo bohato a po sv.
omši slúžili ako ponuka, skromné pohostenie
či agape (prejav lásky) všetkým prítomným.
Takto poriadaná kresťanská akcia je v mariánskom období rozdávaním lásky všetkým
prítomným.
Už dnes sa tešíme na putovanie o rok.
-r-

OZNAMY OBECNÉHO ÚRADU
 Obecný úrad vo Veľkých Kostoľanoch upozorňuje občanov, aby v prípade porúch volali:
Elektrický prúd: nonstop 0850/111555
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
 Obecný úrad vo Veľkých Kostoľanoch
oznamuje občanom, že pohrebné služby
(dom smútku a prevoz zomretého) zabezpečuje Ján Deket, Trnavská cesta č. 330, Veľké
Kostoľany, č. tel. 033/7782 661.

KOSTOLIANSKE POHĽADY. Vydáva Obec Veľké Kostoľany. Redakčná rada: Mária Nitková, Emília Ondrášiková, Mgr. Gilbert Liška.
Tel.: 033/77 81 102. Reg. OÚ Trnava, práv. odd., č. j. 95/01170 zo dňa 21. 3. 1995. Náklad: 800 kusov. Podávanie novinových zásielok
povolilo Zs. riaditeľstvo pôšt Bratislava, č.j. 1454-OPČ zo dňa 9. 6. 1995. Technická výroba: Tripsoft Trnava. Uzávierka do 10. dňa
v mesiaci. Redakcia nezodpovedá za obsah uverejnených príspevkov. Nepredajné.

