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Farská webstránka
Možno ste si už všimli na farských
oznamoch, že naša farnosť rozbieha novú internetovú stránku farnosti na adrese:
www.fara.sk/velke kostolany. Rovnako nám
môžete posielať svoje otázky a reakcie na
našu e-mailovú adresu:
velke.kostolany@fara.sk.
(r)

Jarný deň v Európe
ZŠ Veľké Kostoľany sa zapojila do projektu Jarný deň v Európe. V rámci tohto
projektu žiaci ôsmeho ročníka budú realizovať v termíne od 30.3. do 1.4.2005 v obci
anketu na tému Európska únia a uplatňovanie európskych hodnôt v medziľudských
vzťahoch. Vopred ďakujem všetkým občanom, ktorí sa na ankete zúčastnia.
Mgr. Milena Adamovová
koordinátorka projektu

 Ukrižovaný Ježiš v trojhrannej kaplnke (misionárka kaplnka) vo Veľkých Kostoľanoch.
Foto: - gl -

Všetko má svoj čas
Tieto slová mi prišli na um, keď ma poprosili o napísanie tohto úvodníka. Každý
poznáme porekadlo „Čo môžeš urobiť
dnes, neodkladaj na zajtra!“. A každý dobre vieme, ako sa to realizuje v skutočnom
živote… Takto to bolo aj s týmito riadkami. Niežeby nebolo času, ale všetko má
svoj čas – svoj vlastný čas. A tak to má
byť!
Neviem ako vám, ale mne sa ťažko rozmýšľa „dopredu“. Práve z tohoto dôvodu sa
mi zdá dnešný svet komercie prevrátený „na
hlavu“ – cez Advent má Vianoce, cez Vianoce
Valentína a cez veľkonočné obdobie už ani
nechyrovať o Veľkej noci – v obchodoch ju
mali cez pôst…
Nechcem povedať, aby sme odkladali veci
na zajtra, ale žiť prítomnú chvíľu: TERAZ.
Dôvod je jednoduchý: včerajšok je históriou,
zajtrajšok je neznámy, zmysel má len prítomnosť – len o tej môžeme rozhodovať.
Je čas na prácu – v práci, čas na rodinu
– doma… Veď ak si zoberiem prácu domov,
okrádam rodinu, ak v práci rozmýšľam len
nad tým, ako si nájsť čas na rodinu, okrádam zamestnávateľa. Spravodlivosť znamená dať každému to, čo mu patrí, a teda
nezabudnime si nájsť čas na seba samých

a nájsť si čas pre toho, od ktorého ten čas
máme – čas pre Boha.
Myslím, že teraz je ten správny čas popriať
všetkým požehnané sviatky Zmŕtvychvstania
nášho Pána Ježiš Krista. Nech každý z nás
zažije v srdci pokoj veľkonočného rána.
Mário Bosý, kaplan
bosy.org
Všetko má svoj čas a svoju chvíľu každé úsilie
pod nebom.
Svoj čas má narodiť sa, svoj čas má zomrieť,
svoj čas má vysádzať, svoj čas má sadenice vytrhať.
Svoj čas má zabíjať, svoj čas má liečiť. Svoj
čas má váľať, svoj čas má stavať.
Svoj čas má plakať, svoj čas má smiať sa.
Svoj čas má zarmucovať sa, svoj čas má
tancovať.
Svoj čas má rozhadzovať kamene, svoj čas
má zbierať kamene. Svoj čas má objímať
sa, svoj čas má zdržovať sa objatia.
Svoj čas má hľadať, svoj čas má niečo stratiť.
Svoj čas má niečo si uschovať, svoj čas má
niečo odhodiť.
Svoj čas má trhať, svoj čas má zašívať. Svoj čas
má odmlčať sa, svoj čas má prehovoriť…
Kazateľ 3,1-7

Príjemné prežitie
veľkonočných sviatkov
naplnených láskou a radosťou
a zároveň veselú šibačku
Vám všetkým želá
starosta obce.
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KRONIKA OBCE
Narodili sa
Laura Mihaličková
Alexander Šintál
Štefan Botka
Nina Fodranová

Jubileum oslavujú
60 rokov
Ing. Jaroslav Bernát
Štefan Hlinka
Oľga Hlinková
Eliška Kollárová
65 rokov
Agneša Blažová
Rudolf Kolarovič
Ladislav Lesay
Anna Magulová
Alžbeta Trandžíková
70 rokov
Mária Bašovská
Štefánia Jablonková
Viliam Michalčík
Jozefína Polčíková
75 rokov
Adela Porubská
80 rokov
Mária Sedmáková
92 rokov:
Jozefína Hanzlová

Manželstvo uzavreli
Ivana Ondrášiková – Roman Jamrich
Ivana Pekarovičová – Ľuboš Herceg
Ivana Hercegová – Peter Rybárik
BLAHOŽELÁME!






Rozlúčili sme sa
Mária Koreňová – vo veku 83 rokov
ÚPRIMNÚ SÚSTRASŤ.

Káblová televízia
Program
TA 3
Music Box
PRIMA
Minimax
Discovery
JOJ
Makríza
ČT2
ČT1
DVOJKA
JEDNOTKA

Kanál
C2
C3
C4
S6
S8
S10
R6
R7
R9
R10
R12

Frekvencia
48,25
55,25
62,25
140,25
154,25
168,25
175,25
183,25
199,25
207,25
223,25

Veľ ká noc pred koncom vojny
Obyvatelia našej obce s obavami
a v strachu sa pripravovali osláviť sviatky
Veľkej noci roku 1945. Gazdinky napiekli
väčšie množstvo domáceho chleba, koláčov, uvarili údenú šunku, no chuť do
jedenia bola odďaľovaná napätím – čo nás
čaká. Na Bielu sobotu, 31. marca obcou
celý deň prúdili vojská nemecké i maďarské – jazda, delostrelectvo, útočná vozba
i pechota. V nedeľu sa v obci rozložilo maďarské protilietadlové delostrelectvo. Ľudí
sa zmocňuje strach a panika.
Presuny vojska pokračovali aj v pondelok,
čo naznačovalo ústup Nemcov a nástup ruského delostrelectva po prekročení rieky Váh
z Koplotoviec do Maduníc. Veľké Kostoľany
boli v dosahu delostreleckej paľby. Priamy zásah granátom dostala kolónia Cigánov, kde
bolo 5 mŕtvych a niekoľko zranených. Ďalší
granát dopadol na budovu školy, ktorú veľmi
poškodil. Strely boli pravdepodobne mierené
na kostolnú vežu, ktorá sa nad obcou vypína
a slúžila Nemcom ako rozhľadňa. Ustupujúce

nemecké vojská smerom na Nižnú vyhodili do
povetria horný most a výbuch poškodil domy
v jeho blízkosti. V kritických chvíľach ústupu
Nemci zničili 128 m vysoký anténový stožiar
vysielača a tiež z nezistených príčin vypukol
obrovský požiar liehovaru na miestnom veľkostatku, keď predtým Nemci lieh vypustili do
potoka. Zvyšok liehu nachádzajúci sa v cisternách ľudia rozobrali. 3. apríla 1945 obec plne
obsadili jednotky Červenej armády. Priame
boje u nás neprebiehali, ale v budove školy,
potravného družstva, na fare a v priľahlých
domoch boli pre armádu zriadené obväzištia,
sanitné a nemocničné stanice. V drevárni školy bola umrlčia komora. Na miestnom cintoríne
bolo pochovaných 7 ruských vojakov, ktorých
pozostatky po vojne boli prevezené na Slavín
do Bratislavy. Ruské vojenské oddiely postupovali smerom na Nižnú a Chtelnicu, kde v horách chránení zákopmi z posledných síl bojujú
nemeckí vojaci s postupujúcimi oddielmi ČA.
Bolo to posledné vzopnutie pred porážkou.
- redakcia -

ÚTRŽKY Z KRONIKY

Ako vznikol pomník padlým
somne návrhy, rozpočty a nákresy budúceho
Niekoľko slov o stavbe pamätníka padlým
pomníka od rôznych podnikov, kým prikročil
v I. svetovej vojne, ako je zachytená v kronike:
„Akcia pre postavenie pomníka padlým vo k zadaniu jeho firme Sojak a spol. v Strážnici
na Morave.
svetovej válke začala sa už hneď v rokoch poLehota dodania a postavenia pomníka urprevratových. K jeho uskutočneniu došlo však
čená bola zvláštnou zmluvou do 20. októbra
až v roku 1935 v októbri, kedy jeho finančné
a odhalenie 28. októbra 1935 v rámci oslazaistenie stalo sa skutkom.
vy štátneho sviatku. Zostavením programu
Základom ku postaveniu pomníka bola
zbierka prevedená vysťahovanými občanmi k oslave bol poverený jednateľ za účasti školy, speváckeho krúžku, hudobného krúžku, div Spojených Štátoch Severoamerických, ku
vadelného krúžku a zboru hasičov. Posledne
čomu pridružila sa zbierka miestnych občamenovaný zbor bol poverený udržiavaním
nov, pozostalých po padlých a dar obce Veľké
poriadku pri oslave."
Kostoľany v obnose 2000 Kč. Celkový náklad
Zapísal kronikár Alexander Jaroušek
na pomník činil 10 000 Kč.
Zadovážením a pomník postaviť
bol poverený miestny dobrovoľný
hasičský zbor, ktorý sa však svojho
úkolu za krátky čas vzdal. Úlohu
hasičského zboru prevzal zvolený
prípravný výbor na čele so starostom
Michalom Bubákom ako predsedom,
dôstojným pánom Rajmundom Herdom - farárom ako pokladníkom,
Alexandrom Jarouškom správcom
- učiteľom ako jednateľom a Jerolímom Lužákom starostom obce Zákostoľany ako podpredsedom. Ľví
podiel a nesporne veľkú zásluhu
o postavenie pomníka má pán vedúci notár Imrich Puškár. Ďalšími
členmi výboru boli: Ernest Pavlovič,
prednosta poštového úradu, Anton
Dobeš, vrchný strážmajster, Dr. Silber, štátny obvodný lekár, Dominik
Rehák, veliteľ dobrovoľného zboru hasičov, ďalej Vít Bubák, Štefan
Slabý, Peter Kašák, Rudolf Guľa,
Cyril Mečir, Ján Balák st., Bernardína Lužáková vdova, vdova Mária
Šťastná a vdova Júlia Polčíková jako
zástupcovia padlých.
Výbor na početných svojich schô Pomník padlým je odkazom pre dnešné generádzach dôkladne prejednal spôsob
cie.
Foto: Gilbert Liška
postavenia pomníka a vyžiadal si pí-
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Takto sa o nás starajú...
Predstavujeme poslancov nášho obecného zastupiteľstva
Rozhovorom alebo príhovorom čitateľom postupne predstavujeme poslancov
obecného zastupiteľstva. Druhým osloveným je Ing. Peter Jeluš.

a priestorov pre využívanie voľného času,
hlavne mládeže. Stav parkov a zelene je po
výstavbe kanalizácie a v minulosti rozvodov
káblovej televízie zlý. Situácii pomôže postupná modernizácia ihrísk v areáli základnej
 Ako dlho pôsobíte v koškoly aj futbalového ihriska.
munálnej politike a čím sa poZ dlhodobých úloh, ktoré čadieľate na rozvoji obce?
kajú na riešenie, považujem
- Druhé volebné obdobie som
aj situáciu v lokalite bývalej
poslancom obecného zastupitehelne, kde dosluhuje skládteľstva. Moje profesijné zameka odpadu a vznikajú nové
ranie využívam v poskytovaní
priestory pre šport, dnes vyuinformácií, služieb a osvety
žívané na motokros.
v investičných aktivitách obce
Krátkodobé ciele rozvoja
a občanov. Snažím sa v dennej
obce idú vo väzbe na dlhopraxi usmerňovať a pomáhať
dobé a riešia sa priebežne
stavebníkom v súlade s platnou
aj na rokovaniach obecného
legislatívou v stavebníctve.
zastupiteľstva o ktorých informujú aj naše noviny. Pre
 Ing. Peter Jeluš
 Myslíte si, že sa dobre
normálny chod života obce je
plní plán rozvoja obce?
nutné udržať všetky jestvujúce
- Rozvoj obce je závislý na viacerých
objekty v dobrom stave. Narastá počet objekfaktoroch a postavený z hľadiska času do
tov v správe obce (napr. bytovky), zvyšuje sa
dvoch úrovní. Dlhodobý, ktorý prekračuje
ich vek, čo si vyžaduje doriešiť, možno do bujedno volebné obdobie, a krátkodobý, ktorý
dúcnosti dobudovať v obci úsek starostlivosti
rieši aktuálne potreby občanov. Z dlhodoo tieto objekty.
bých cieľov považujem za dôležité orientovať rozvoj obce v súlade so schváleným
 Podľa vás, sú aj nejaké faktory, ktoré
územným plánom. Znamená to dobudobránia rozvoju obce?
vanie infraštruktúry. Z toho považujem za
- Obmedzujúce faktory rozvoja obce ja
prvoradé dobudovanie obecnej kanalizácie,
vnímam ako objektívne, ktoré sú viazané
nakoľko je zo všetkých inžinierskych sietí
na celkovú ekonomickú situáciu v našom
uložená najhlbšie a po jej sprevádzkovaní
štáte a premietajú sa do života obce. Je
sa vytvorí východisko pre komplexné riešeto hlavne dostupnosť ﬁnančných zdrojov
nie obnovy a dobudovania ciest, chodníkov, na významné a dlhodobé investičné akcie.
parkovísk, spevnených plôch a odvedenia
Subjektívne faktory negatívne pôsobiace na
dažďových vôd.
rozvoj obce vyplývajú z úrovne, vyspelosti
Ďalší rozvoj obce je potrebné orientovať
a zodpovednosti každého obyvateľa obce
do vybavenia nových lokalít pre výstavbu
za plnenie si svojich občianskych povinností
rodinných domov a bytov inžinierskymi siea prístup k riešeniu problémov v svojom najťami. Myslím si, že bude treba zvýšiť úrobližšom okolí.
veň vybavenia a údržby oddychových zón
Ing. Peter Jeluš

Šťastie
Toto krátke slovíčko dokážeme vysloviť
na jediný nádych, a predsa znamená tak
veľa. Je pre nás dôležité a pre každého je
iné. Je nestále, relatívne, úprimné, pre ľudí
potrebné. Mnohých urobí šťastným len
nežný úsmev blízkej osoby alebo pohľad
na vychádzajúce slnko a trblietavú rosu
na steblách trávy. Iní potrebujú ku šťastiu
bohatstvo, moc a slávu. Vtedy sú šťastní.
Ale čo to vlastne šťastie je? A jestvuje
ešte vôbec? Veď dnešný svet je plný nešťastných ľudí a nešťastia vôbec. A práve
ľudia, ktorým šťastie chýba, si najviac
uvedomujú, aké je dôležité a potrebné.
Pýtajú sa: Jestvuje ešte šťastie? Ja odpovedám, že áno, lebo šťastie si každý nosí
sám v sebe. Dôkazom toho môže byť aj
tento príbeh:
Je ráno. Do izby sa ticho vkradne žena
a pošepká po uši perinou zakrytému dieťaťu do ucha: „Vstávaj …“ – Tá žena je
moja mama a to dieťa som ja. Vkĺznem do
papúč, zídem do kuchyne. Za stolom sedí
muž a popíja rannú kávu. Hneď zrána ma
rozosmeje a vyčarí mi dobrú náladu. Je

to môj otec. O chvíľu prichádza strapaté
dievča. Bosými nôžkami kĺže po podlahe
a fňuká, že chce ešte spať. To dievčatko je
moja sestra.
Toto je moje šťastie. Dobrá kamarátka,
naše sobotňajšie „stretká“, „mládežka“,
spev a tiež ošúchaný obrázok Božského
Srdca Ježišovho pod mojím vankúšom – aj
to je moje šťastie.
A čo iní a šťastie? Šťastný je ten, kto
o tom vie. Ten, kto obdarúva, je zároveň
aj obdarovaný, kto má rád a je milovaný.
Niektorí ľudia sa narodili len preto, aby
urobili druhých šťastnými. Dúfam, že aj ja
som pre niekoho šťastím a chcem žiť tak,
aby sa ostatní začali nudiť, keď zomriem.
Slávny americký moderátor Robin Leach
povedal: „Po rozhovoroch so stovkami
bohatých a slávnych ľudí je mi jasné, že
peniaze a sláva nerobia ľudí automaticky
šťastnými. Šťastie prichádza zvnútra. Radšej by som mal milión úsmevov v srdci ako
milión dolárov vo vrecku.“
Šťastný Robin. A ja tiež.
Petra Kollárová

OZNAMY OcÚ
 Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 10. februára 2005 schválilo:
- návrh rozpočtu obce na rok 2005:
rozpočtové príjmy: 12 275 000 Sk,
rozpočtové výdaje: 12 275 000 Sk,
- zakúpenie hudobnej aparatúry pre DH Rovina v sume 100 000 Sk,
- výsadbu drevín a kríkov v sume
300 000 Sk,
- zakúpenie kosačky pre cintorín,
- výstavbu WC na cintoríne,
- kúpu garáží v areáli Vysielač,
- rekonštrukciu verejného osvetlenia.
 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 psy evidenčnú známku. Prvá známka pre psa je
zdarma. Pri strate známky za náhradnú
známku sa platí poplatok 50 Sk.
 Podľa VZN č. 5/2004 zo dňa 15.12.2004,
ktorý nadobudol účinnosť dňa 1.1.2005
sadzba poplatku za komunálne odpady je
200 Sk za osobu na rok. Pre podnikateľov a právnické osoby je stanovená sadzba
1000 Sk za vývoz za jednu 110 litrovú kuka
nádobu za 1 rok. Túto nádobu je povinná
právnická osoba si zakúpiť.
Rodina s 8 a viac rodinnými príslušníkmi
má nárok na bezplatný vývoz ďalšej kuka
nádoby. Osobám, 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 300 Sk na jeden rok. Komunálny
odpad vyváža poverená organizácia podľa
harmonogramu v pravidelných intervaloch:
jedenkrát za dva týždne. Poplatok za vývoz
komunálneho odpadu je splatný do 30.6.
príslušného kalendárneho roka. Poplatok za
uskladnenie drobného stavebného odpadu
na skládku stavebnej sute vo Veľkých Kostoľanoch sa stanovuje na 100 Sk za jednu tonu
odpadu.
 Obecný úrad vo Veľkých Kostoľanoch
oznamuje zmenu názvu ulice sídla Obecného úradu vo Veľkých Kostoľanoch
– M.R. Štefánika 800/1. Okrem OcÚ na
ulici sídli ﬁrma KATELSTAV v budove Požiarnej zbrojnice a nájomné obecné byty
– 12-bytová jednotka č. 911/40.
Zoznam ulíc v obci Veľké Kostoľany: C.
Majerníka, Družstevná, Hlboká, J. Hollého,
Kanižská, Ľ. Štúra, Majerská, Mierová,
M.R. Štefánika, P. Jilemnického, Piešťanská, Poľná, Potočná, Sadová, Školská,
Športová, Špringerova, Trnavská cesta,
Záhradná, Zákostolská, Železničná.
 Obecný úrad vo Veľkých Kostoľanoch
oznamuje občanom, že pohrebné služby
(dom smútku a prevoz zomrelého) zabezpečuje Ján Deket, Trnavská cesta č. 330,
Veľké Kostoľany.
 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 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.
- OcÚ -
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A čo ďalej, milá Majka?
Sledujeme osudy absolventov veľkokostolianskej základnej školy...

 Bocognano 2004
Pani riaditeľka ZŠ vo Veľkých Kostoľanoch na konci školského roka do života
odprevádza pravidelne okolo 60 žiakov
deviatych ročníkov. Títo sa rozpŕchnu na
rôzne učňovské či stredné školy a viacmenej o nich ďalej nič nevieme, až keď
občas dostaneme pozdrav zo stužkovej
slávnosti.
Pred nedávnom boli zimné prázdniny
a ja som si dovolila osloviť stredoškoláčku
Majku Porubskú.

OKIENKO PRE ŽENY

Čajový rez
Piškóta: 8 vajec, 35 dkg kryštálového
cukru, 38 dkg polohrubej múky, 6 lyžíc
vody, 1 prášok do pečiva. Žĺtky vymiešame s cukrom, prilejeme vodu a prisypeme
múku zmiešanú s práškom do pečiva, premiešame. Do tejto hmoty zľahka zapracujeme tuhý sneh z bielkov. Získanú hmotu rozdelíme na dva plechy a upečieme
2 piškótové pláty.
Punč: 2 dl čaju, 5 štamprlíkov rumu,
1 vanilka, 2 lyžice kakaa, 15 dkg práškový
cukor. Všetko zmiešame.
Karamel: 15 dkg kryštálový cukor upáliť
na karamel, zaliať 1 šľahačkovou smotanou
a variť 7 minút. Po vychladnutí vymiešame
s 25 dkg masla, 2 lyžicami cukru, 2 žĺtkami
a 1 vanilkou.
Postup: Prvý piškótový plát natrieme
džemom. Naň položíme druhý plát, ktorý
polejeme punčom – zostane šťavnatý. Vrch
natrieme rovnomerne karamelovou plnkou
a polejeme (prípadne poprskáme) čokoládovou polevou. Necháme odložené v chlade, a potom krájame úhľadné pozdĺžne
rezy. Je chuťovo dobrý a vzhľadovo pekný.
Môžete vyskúšať aj pre návštevu k Veľkej noci. Prajeme úspech a dobrú chuť!
M. Sabová

výborným učiteľom na škole mi vôbec nerobila
problém, sami Korzičania boli prekvapení mojou znalosťou jazyka. Kultúrne obyvateľstvo
viac inklinuje zvykovo k Talianom než k Francúzom. Čo sa týka gastronómie – prevládajú
tu dary mora rôzne upravované a veľmi chutné
(mušle – zvané hoki na rôzny spôsob, langusty,
homáre, kraby – rôzne druhy objavujúce sa na
pizziach, rybičky zvané surimi a iné). Krabie
tyčinky využívajú na ozdobu gastronomických
tabúľ. Je to veľmi zaujímavá kuchyňa. Korzičania sú veľkí gurmáni a dobrosrdeční ľudia.
 Navštívila si aj iné zaujímavé mestá?
- Áno. Bola som v hlavnom meste ostrova
Ajacio (Ažakio), kde sa narodil Napoleon
Bonaparte a žil tu do určitého času. Obyvatelia si túto históriu veľmi cenia a hodne žijú
a obchodujú z minulosti – predaj suvenírov
a predmetov pripomínajúcich Napoleonovu
dobu. Najkrajšie mesto ostrova je však Bonifasio, ktoré má obrovskú pevnosť s rozľahlou
citadelou, ktorá pamätá boje Napoleona. Sú
v nej otvory – strieľne, ktorými napoleonské
vojská strieľali na nepriateľa. Pre turistov zaujímavé. Ďalšie pekné mesto je Porto Vechio.
Cestou naspäť som viac hodín strávila
v Monackom kniežactve v známom a prekrásnom meste Monte Carlo. Architektúra,
pozadie skál, prístav, zeleň sú pre návštevníka očarujúce. Viete, je to niečo, čo vás osloví.
V tomto roku si chcem pobyt u veľmi príjemných hotelierov zopakovať.
 Čo mieniš robiť po skončení školy?
- Ja budem končiť až za 1 a 1/2 roka a ťažko hovoriť, čomu sa budem venovať. V škole
ma oslovil predmet spoločenská komunikácia,
kde sme sa učili spoločenskému bontónu,
vystupovaniu, správaniu, oblečeniu na určité
spoločenské udalosti, komunikácia s hosťom,
vedenie rozhovorov, tlmočenie, úcta k hosťovi, protokolárne vystupovanie atď. Nakoľko
veľmi dobre komunikujem v jazyku nemeckom
a francúzskom, možno si zvolím štúdium, alebo nadstavbové vzdelanie orientované týmto
smerom. Ťažko povedať akou cestou sa môj
život bude orientovať po skončení štúdia.

 Majka, akú strednú školu navštevuješ? Porozprávaj čosi navyše.
- Navštevujem Hotelovú akadémiu Ľudovíta
Wintera v Piešťanoch. Som vo štvrtom ročníku, ktorý končí výučným listom absolventa,
ale ja mám päťročné štúdium, a to končí
maturitou. Štúdium je pomerne náročné, lebo
okrem výučby cudzích jazykov – nemčina,
francúzština, angličtina – je tu aj praktické vyučovanie 1-krát v týždni a počas roka
dvojtýždňová prax v piešťanských liečebných
hoteloch. Prvý ročník má výučbu na úrovni
gymnázií a už od 2. ročníka nastupujú odborné predmety ako je náuka výživy a iné.
 Čím si ťa škola pripútala?
- Táto škola má veľa zaujímavostí. Najviac
ma oslovili každoročne pred Vianocami poriadané Gastro dni. Tu sa žiaci 1. a 2. ročníkov
prezentujú cukrárenskými výrobkami a žiaci 3.
a 4. ročníkov pripravia stolovanie a anketové
tabule, čo býva prekrásne. Fantázii sa medze
nekladú a každý rok je vedený v inom štýle.
Vo vedľajšej budove Toska sa predvádzajú odMajka, príjemne sa s Tebou rozprávalo.
borné zručnosti – ﬂambovanie, vykosťovanie Si úprimná, nadmieru otvorená komunikácii
pstruha, príprava tatárskeho bifteku, varená s hlbokým sociálnym cítením. Prajeme Ti,
čokoláda a iné. Najpútavejšie pre študentov aby si rodičom naďalej robila radosť nielen
sú zahraničné stáže na 3 až 6 mesiacov.
samými jednotkami, ale v budúcnosti per Absolvovala si aj ty nejakú zo stáží?
fektným postavením v spoločnosti.
(MN)
- Áno, ja som bola
v roku 2004 tri mesiace na Korzike, v menšom súkromnom hoteli
v mestečku Bocognano
(Bočoňano).
 Ako by si opísala
Korziku a svoj pobyt?
- Korzika je ostrovný
štát v Stredozemnom
mori patriaci Francii,
s krásnou prírodou, krovinatou vegetáciou a má
jedno z najkrajších morských pobreží. Korzičania sú príjemní ľudia,
majú svoje nárečie, ale
spisovný jazyk je fran Monte Carlo 2004
cúzština, ktorá vďaka

5

KOSTOLIANSKE POHĽADY

MIKRO 2005 v Kostoľanoch

Platba dane
z nehnuteľností

II. ročník žiackeho halového futbalového turnaja vyhrali naši
Na základe plánu práce Mikroregiónu
nad Holeškou sa dňa 18.2.2005 za účastí
starostov obcí, vedúcich a trénerov družstiev uskutočnil 2. ročník žiackeho halového futbalového turnaja MIKRO 2005
v telocvični ZŠ Veľké Kostoľany.
Na turnaji sa zúčastnilo všetkých 8 obcí
patriacich do tohto mikroregiónu: Dubovany,
Borovce, Trebatice, Veselé, Dolný Lopašov,
Rakovice, Nižná a Veľké Kostoľany. Futbalové družstvá tvorilo maximálne 8 chlapcov
s trvalým pobytom v príslušnej obci, vo veku
8 až 11 rokov. Hralo sa so 4 hráčmi v poli
a brankárom, hrací čas bol 2-krát 7 minút.
Vo vopred vyžrebovaných skupinách sa hralo každý s každým. Druhý v skupinách hrali
o tretie miesto, víťazi skupín sa stretli vo
ﬁnále. Tak ako v minulom roku, aj teraz to
boli družstvá Dubovian a Veľkých Kostolian.
Minuloročnú ﬁnálovú prehru 1:0 naši chlapci
Dubovanom tento rok vrátili, a tak sme sa
mohli tešiť z celkového víťazstva v turnaji.

Chlapci mali z víťazstva veľkú radosť. Okrem
víťazstva nášho družstva bol ako najlepší
brankár celého turnaja vyhlásený náš brankár
Jozef Kollár (3. roč.), ktorý ako jediný z brankárov neinkasoval počas turnaja ani jeden
gól! Najlepší strelci boli dvaja: Peter Štefanka
z Boroviec a Samuel Molnár z Veľkých Kostolian, obaja so 7 gólmi.
Konečné poradie družstiev v turnaji: 1. Veľké Kostoľany, 2. Dubovany, 3. Trebatice, 4.
Borovce, 5. Rakovice, 6. Nižná, 7. Veselé, 8.
Dolný Lopašov.
Podrobnejšie výsledky – viď tabuľky.
Družstvo Veľkých Kostolian tvorili títo chlapci: Samuel Molnár, Marko Virág, Radovan
Balón, Jozef Kollár, Peter Čeliga, Martin Bernát, Patrik Prosnan, Andrej Mačica. Družstvo
viedla Mgr. Ľ. Kuricová.
Putovný pohár určený pre víťaza turnaja sa
tak po roku z Dubovian presťahoval do Veľkých Kostolian, kde pobudne ďalší celý rok.
Kam poputuje v roku 2006?
(ľk)

Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná:
a) ak ide o daňovníka prevádzkujúceho
poľnohospodársku výrobu v troch splátkach, a to 20% dane do 31. marca, 30 %
dane do 31. júla a 50 % dane do 30. novembra bežného zdaňovacieho obdobia
b) v ostatných prípadoch v štyroch rovnakých splátkach, a to najneskôr do 31.
marca, 30. júna, 30. septembra a 30. novembra bežného zdaňovacieho obdobia, za
ktoré sa daň vyrubuje.
Ak ročná daň vyrubená fyzickej osobe
nepresahuje 1000 Sk a právnickej osobe
10 000 Sk, je splatná naraz do 31. marca
bežného zdaňovacieho obdobia.
Daň možno zaplatiť naraz aj vtedy, ak je
vyššia, ako je uvedené v predchádzajúcom
odseku.
(r)

INZERCIA
 Predám šteňatá nemeckého ovčiaka po
kvalitných rodičoch. Odber možný 15. apríla 2005. Informácie na tel. č. 033/7782 741,
0907 600 570.
 Privat Michal – ubytovanie v Tatrách
– Veľká Lomnica. Turistické mapy a brožúry zdarma. Požičanie bicykla v cene.
Viac na www.kreta.unas.sk, alebo na tel. č.
052/4561 453. Cena za 1 osobu je 250 Sk,
dieťa do 12 rokov 125 Sk.
AUTOSERVIS – PNEUSERVIS
Marek Magula
- jarná akcia pri kúpe pneumatík zľava
10 - 15 %, prezutie zdarma
- nastavenie svetiel
- geometria kolies
- servisné práce
- výmena čelných skiel
Adresa: Marek Magula, Potočná 7/7,
Veľké Kostoľany, tel. č. 0907 162 063

 Víťazné družstvo žiakov vo futbalovom turnaji MIKRO 2005. Chlapcov na turnaj pripravila Mgr. Ľudmila Kuricová.
Foto: Gilbert Liška

Skupina A

Dubovany

Veselé

D. Lopašov

Borovce

body

poradie

Dubovany

-

3:0

1:0

3:0

6

1.

Veselé

0:3

-

0:0

1:4

1

3.

D. Lopašov

0:1

0:0

-

0:6

1

4.

Borovce

0:3

4:1

6:0

-

4

2.

Skupina B

Trebatice

Rakovice

Nižná

Trebatice

-

2:1

2:2

0:7

3

2.

Rakovice

1:2

-

1:0

0:2

2

3.

Nižná

2:2

0:1

-

0:4

1

4.

V. Kostoľany

7:0

2:0

4:0

-

6

1.

V. Kostoľany body

poradie

Stretnutie o 3. miesto: Borovce - Trebatice 0:2. Stretnutie o 1. miesto (ﬁnále): Dubovany
- Veľké Kostoľany 0:1. Najlepší strelec: Samuel Molnár (V. Kostoľany) - 7 gólov. Peter Štefanka (Borovce) - 7 gólov. Najlepší brankár: Jozef Kollár (V. Kostoľany). Najlepší hráč: Erik
Svítek (Dubovany).

-

M&M AUTOCENTRUM
Miroslav Michalčík
Družstevná č. 76, Veľké Kostoľany
č. tel. 0905 802 604
Predaj ND všetkých značiek
Predaj pneumatík
Pneuservis
Výmena propan-butanu
Predaj rybárskych potrieb
Požičovňa prívesných vozíkov

JUDr. Miroslav Gregor,
notár so sídlom v Trnava
a JUDr. Miroslav Gregor,
notár so sídlom v Trnave
ako notári spoločníci
si Vám dovoľujú oznámiť, že od 1.2.2005
otvorili spoločnú notársku kanceláriu
v Trnave, Dolné bašty 2, na 2. poschodí (budova Všeobecnej úverovej banky,
a.s., predtým hotel Karpaty)
Adresa: Dolné bašty 2, 917 01 Trnava
tel./fax: 033/5533 088, mobil:
0905 616 127, mobil: 0907 210 643

6

KOSTOLIANSKE POHĽADY

Naši hokejbalisti druhí v Trnavskom kraji
Tento školský rok pokračuje projekt
Street Hockey – školská liga, ktorý bol
odštartovaný v roku 2003 pod záštitou
Slovak Telecomu. Ako v minulom, tak aj
v tomto, už druhom ročníku súťaže sa
naši hokejbalisti dokázali prebojovať do
krajského kola ako víťaz Piešťanského
okresu.
V stredu 16.
marca 2005 v
Gbeloch na ZŠ
na Ul. Čs. armády sa v turnajovom súboji

stvom Trnavy, Gymnáziom
J. Hollého (zápas skončil remízou 1:1, keď sme gól dostali v poslednej sekunde).
Obidva góly našich strelil
Lukáš Lesaj. Finále už bolo
jasnou záležitosťou „profíkov“ zo Senice, ktorí vysoko
nad nami vyhrali, tak ako
aj nad každým zo svojich
súperov v tomto turnaji.
Viac informácii – výsledky, fotograﬁe a podobne je
možno získať na stránke

www.streethockeyliga.sk.
Naše družstvo tvorili títo chlapci: Ľuboš Kusý, Jozef Boháčik, René Kadlíček a Stanislav Fodora (všetci z 8. A),
Marek Števík a Pavol Lulovič (obaja
z 8. B), Jozef Kováč a Lukáš Lesaj
(obaja z 9. C).
Po minuloročnom 3. mieste sme sa
teraz umiestnili ešte lepšie, získali sme
2. miesto v našom kraji a odniesli si zo
súťaže trofej a tričká.
Ku krásnemu úspechu chlapcom blahoželáme a prajeme im ešte veľa športových úspechov. Zároveň touto cestou
vyslovujeme poďakovanie i pánovi Milanovi Števíkovi, ktorý nám sponzorsky
prispel na dopravu.
Mgr. Ľudmila Kuricová
vedúca družstva

stretlo 6 víťazov okresov
Trnavského kraja. Boli to
základné školy zo Serede,
Hlohovca, Senice, Gbelov,
Trnavy a Veľkých Kostolian.
Ako víťaz skupiny sme postúpili do ﬁnále, kde sme sa
stretli s minuloročným víťazom krajského kola – ZŠ na
Mudrochovej ul. zo Senice,
ktorej družstvo tvorili ligoví
ľadoví hokejisti.
V skupine sme sa hneď
v prvom zápase stretli s favoritom súťaže domácimi
Gbelami (vyhrali sme 1:0,
čo bolo prekvapením celého turnaja!) a potom s druž-

Naše žiačky tretie

FUTBAL V OBCI

V dňoch 9. a 10.2.2005 sa v Piešťanoch uskutočnili okresné kolá olympiády v anglickom a nemeckom jazyku.
Na nemeckej olympiáde sa zúčastnil
žiak 6. A triedy Patrik Ševčík.
Na olympiáde z anglického jazyka sa
zúčastnili dve žiačky - Anita Magulová z 8. A triedy a Dáša Rytířová zo 7.
A triedy (na obr. so svojimi vyučujúcimi
anglického jazyka). Obe žiačky obsadili
3. miesta vo svojich kategóriách.
Za úspešné reprezentovanie našej
školy im ďakujeme a srdečne blahoželáme. V ďalších súťažiach im želáme veľa
šťastia.

Pozvánka na jarnú časť IV. ligy
V zimnej príprave nášho FO došlo k viacerým zmenám. V kádri FO z A-mužstva
odišli: Miroslav Urban do Rakúska, Marek
Mačica na hosťovanie do J. Bohuníc, Tomáš Ondrášik do Chtelnice, Andrej Magula
a Igor Blaško taktiež na hosťovanie do
Dubovian, Roman Jamrich a Marek Lužák
do Pečeniad.
Do kádra pribudli: Jozef Kollár - Dubovany,
Libor Koníček a Málek z Myjavy, Andrej Borovský – Žlkovce.
Káder mužstva na jarnú časť by mal byť nasledovný: Valo, Harajka, Polčík, Gula, Čúzy,
Šupa, Lužák, Bednár, Borovský, Durdy, Koníček, Málek, A. Kollár, J. Kollár, Kadlíček,
Michalčík, Kolarovič, Sasák, Števík.
Zápasy A-mužstva v príprave:
Všetky zápasy odohralo naše mužstvo
na ihriskách súperov, resp. na umelej tráve
v Brezovej a v Nitre. Vzhľadom k podmienkam sa trénovalo v telocvični v Kátlovciach
na ZŠ a v Hlohovci. Ostatná príprava bola
v domácom prostredí.
Turnaj Hlohovec: V. Kostoľany - J. Bohunice
0:1, V. Kostoľany - Rumanová 2:0, V. Kostoľa-

ny - Jalšové 2:1, V. Kostoľany - Hlohovec 4:4,
V. Kostoľany - Leopoldov 2:4.
V tabuľke sme skončili na 3. mieste a hrali
sme o 5. miesto s mužstvom FC Nitra zo skupiny B. V zápase sme podľahli 4:3.
Brezová: V. Kostoľany - Trebatice 2:1 a 1:1,
V. Kostoľany - Jalšové 0:3, Nitra: V. Kostoľany
- Šaľa B 2:1. Posledný zápas s Čachticami je
naplánovaný na ich pôde.
Program A-mužstva - jar 2005
20.3. Veľké Kostoľany - Tovarníky 15.00 hod.
27.3. Prievidza B - V. Kostoľany 15.00 hod.
3.4. V. Kostoľany - Chynorany 15.30 hod.
10.4. Voľno
17.4. V. Kostoľany - Dubnica B 16.00 hod.
24.4. Moravany - V. Kostoľany 16.00 hod.
27.4. V. Kostoľany - Šimonovany 16.00 hod.
(streda)
V mene výboru FO a hráčov Vás pozývame
na odvetnú časť IV. ligy skupiny severozápad
a ďakujeme za doteraz prejavenú dôveru fanúšikom, obecnému úradu i sponzorom.
M. BOHÁČIK
prezident FO Veľké Kostoľany

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.

