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Vo výstavbe kanalizácie pokračujeme Postrehy z trhoviska
O investičných akciách v obci sa rozprávame
so starostom obce Mgr. Gilbertom Liškom

 Výstavba splaškovej kanalizácie na Ul. Petra Jilemnického.
 Pán starosta, všimli sme si, že v obci
sa opäť rozbehli práce na výstavbe kanalizácie. Hovorí sa, že vaším pričinením
prišlo do obce viac ako 28 miliónov korún.
Je to číslo správne a akým spôsobom ste
získali finančné prostriedky?
- Ako som už informoval v prvom tohtoročnom čísle Kostolianskych pohľadov, práce
v obci sa budú realizovať podľa ﬁnančných
možností obecnej pokladnice. Podľa VZN č.
5/2004 o miestnych daniach na území obce
Veľké Kostoľany, ktoré sme prijali v decembri 2004, sme získali celkom slušnú čiastku
peňazí – 26,6 mil. korún, ktoré v tomto roku
použijeme na investičné akcie. Mnohí neverili,
že týmto spôsobom je možné získať peniaze.
Po niekoľkých ťažkých predvianočných dňoch
a večeroch strávených na obecnom úrade,
kedy ostatní mysleli na vianočné prípravy,
sme spolu s pracovníčkami OcÚ tvorili znenie
VZN o daniach a snažili sme sa ho pripraviť
tak, aby ho obecné zastupiteľstvo bez výhrad
prijalo a aby sme získali čo najviac ﬁnančných
prostriedkov. Najväčšie zvýšenie daní sa týkalo najmä akciovej spoločnosti, ktorej závody
sa nachádzajú v jadrovoenergetickom komplexe v Jaslovských Bohuniciach. Ak by sme
nepristúpili k tomuto kroku, nebolo by možné
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investovať v tomto roku do výstavby kanalizácie. Som veľmi rád, že sa nám to podarilo
a považujem to za jeden z najpozitívnejších
prínosov v rámci obce. Okrem toho, som dal
už spomínanej akciovej spoločnosti vyrubiť
poplatky za stavby za rok 2003, kde sme boli
taktiež úspešní a získali 1,7 mil. korún.
 Aký je plán investičných akcií obce
v tomto roku?
- V tomto roku sa sústredíme predovšetkým
na výstavbu kanalizácie, do ktorej investujeme viac ako dvadsať miliónov korún. Stále
nevieme, ako budú posudzované žiadosti
na ﬁnančné dotácie z Európskej únie. Výsledok by sme mali vedieť podľa najnovších
informácií v júni tohoto roka, ak však nepríde
k zmene dátumu, ako sa už stalo dvakrát.
Ostatné práce v obci budú malé investičné
akcie alebo len nutné opravy a rekonštrukcie.
V tejto časti je zahrnutá výstavba chodníkov
v určitých častiach cintorína, oprava strechy
kultúrneho domu, oprava budovy zdravotného strediska, odvodnenia na uliciach, ktoré
bývajú najviac zaplavované počas topiacich
sa snehov a výmena svietidiel v obci. Okrem
toho sa budú vykonávať ostatné udržiavacie
a bežné práce v obci.
(Pokračovanie na 2. strane.)

Máloktorá obec vlastní také trhovisko ako naša. Mali by sme byť naň hrdí
a využívať ho tak, aby prinášalo spokojnosť ako našim občanom, tak aj predávajúcim. Ale často práve predávajúci
robia množstvo chýb a nedodržiavajú
nariadenia, ktoré sú vypísané priamo
na tabuli na trhovisku. Každý predávajúci je povinný si pred vyložením tovaru
zaplatiť poplatok za užívanie verejného
priestranstva. Ak predávajúci predáva
v sobotu, je povinný poplatok zaplatiť
vopred, teda najneskôr v piatok.
Počas kontrol, ktoré na trhovisku občas námatkovo vykonám, som zistil,
že predajcovia z východu zaplatia za
predajné miesto len na základe výzvy
a často nie sú ochotní zaplatiť ani po
privolaní policajnej hliadky. Stáva sa,
že vedome nahlásia menej predajných
miest a pri kontrole zistíme, že nahlásili
len polovicu a pod. V pracovných dňoch
a v sobotu, kedy som kontrolu vykonal,
som nariadil predávajúcim si za predajné miesto doplatiť. Niektorí naši občania
túto kontrolu vnímali negatívne, avšak
nikdy sa nezamýšľali, že poplatok, ktorý vyberáme, ide do obecnej pokladne
a z tých peňazí sa udržiava trhovisko. Aj
odvoz smetí z trhoviska, ktoré tam predajcovia zanechajú, treba zaplatiť. Tieto
všetky služby sú započítané v poplatku
za predajné miesto.
Žiadne peniaze, ktoré na trhovisku,
prípadne na obecnom úrade vyberieme,
neskončia v našich peňaženkách, ako
niektorí tvrdia, ale sú príjmom obce.
Počas nedávnej kontroly som zistil,
že predávajúci nepoužívajú registračnú
pokladňu a vyberajú peniaze od občanov „na ruku“. Keď som na túto
skutočnosť predávajúcich upozornil
za prítomnosti samotných kupujúcich,
takmer som dostal spŕšku „nadávok“
od našich občanov na moju adresu
v tom zmysle, že je to hanba, takto kontrolovať predávajúcich a pod. Hanba to
je, ale pre predajcov a taktiež pre tých,
ktorí im verne pritakávajú.
Chcem občanom povedať len toľko,
že za tovar, ktorý si zakúpia a nedostanú
blok z registračnej pokladne, zaplatia
u týchto predajcov presne toľko, ako
keby im vystavili pokladničný blok. To
znamená, že samotní občania plnia peňaženky týchto predajcov. Takže v tomto
prípade neplatí veta: Bez bloku lacnejšie. A slovo na záver: Bez pokladničného bloku nie je možné tovar reklamovať.
Nezabúdajte, že zakúpený tovar má záruku dva roky.
Starosta
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KRONIKA OBCE
Narodili sa
Emma Šupová
Alena Lukáčová
Michal Ješko
Lea Bučková
Dominik Bučka
Simona Bučková
Michaela Duranová

Jubileum oslavujú
60 rokov
Ján Gajarský
Matilda Havlasová
Vladimír Kandričák
Cecília Kolarovičová
Jozef Kollár
Anna Michalčíková
Anna Vančová
65 rokov
Peter Janech
70 rokov
Mária Galbavá
Oľga Gerulová
Rudolf Orihel
75 rokov
Jozef Boháčik
Jozef Bubliš
Anna Kolarovičová
Alžbeta Michalčíková
80 rokov
Emília Stanková
85 rokov
Patrik Porubský
90 rokov
Viktória Dubovská

Manželstvo uzavreli:
Erik Kalaš – Monika Vyskočová
Miroslava Surovčíková –
Marcel Kostelný
BLAHOŽELÁME!






Rozlúčili sme sa
Katarína Hercegová, vo veku 85 rokov
Mária Mitošinková, vo veku 85 rokov
Mária Križanová, vo veku 81 rokov
Gustáv Potrok, vo veku 83 rokov
Ján Perger, vo veku 55 rokov
Marta Balužáková, vo veku 62 rokov
ÚPRIMNÚ SÚSTRASŤ.

SPOMIENKA
Dňa 16.4.2005 sme si
pripomenuli prvé výročie úmrtia nášho drahého otca a manžela

Jozefa Takáča,
ktorý nás náhle opustil
vo veku 54 rokov. Ďakujeme všetkým, ktorí na
neho nezabudli a spolu s nami spomínajú.
Smútiaca rodina

Vo výstavbe kanalizácie pokračujeme
(Dokončenie z 1. strany.)
 Ktoré časti obce plánujete v tomto
roku odkanalizovať?
- V tomto roku by sme chceli odkanalizovať
predovšetkým veľké budovy, ako sú bytovky,
kultúrny dom, škola, škôlka a samozrejme aj
rodinné domy. V rámci kanalizácie je obec
rozdelená do dvoch častí, a to na časť, ktorá
je napojená na vákuovú stanicu č. 1 na Hollého ulici a na vákuovú stanicu č. 2, ktorá nie
je ešte postavená a mala by sa nachádzať
na mieste, kde bývajú postavené kolotoče.
Keďže vákuová stanica na Ulici J. Hollého je
vybudovaná, ale nie je prevádzkovaná, z dôvodu jej ekonomickej prevádzky, je potrebné
na ňu napojiť všetky vetvy kanalizácie, ktoré
sa do nej napájajú. Sú to ulice J. Hollého,
Kanižská, Záhradná, C. Majerníka, M. R.
Štefánika a Jilemnického. V tomto roku sa
osadia kanalizačné šachty pre rodinné domy
na už spomínané ulice. Časti ulíc, kde ešte
položenie kanalizačných rúr chýba, ako napr.
časť Ul. C. Majerníka a J. Hollého, sa ešte
v tomto roku zrealizujú. Ďalej vybudujeme
časť výtlaku č. 3 na Kanižskej ulici.
V budúcom roku sa plánuje dokončiť výtlak
č. 3, na ktorý budú napojené ulice Trnavská
a Zákostolská. Ďalej by sa mali realizovať
práce na ul. Družstevná, Piešťanská, Štúrova, Sadová, Potočná. V tejto chvíli, však

je veľmi ťažko povedať, či budúci rok pôjde
podľa plánu, pretože všetko závisí od ﬁnancií,
ktorými obec bude disponovať. Samozrejme,
boli by sme radi, keby sme výstavbu kanalizácie v obci dokončili čo najskôr. Je to jedna
z priorít, po zrealizovaní ktorej sa budeme
venovať opäť ďalším akciám v obci. Zároveň chcem poďakovať všetkým občanom za
trpezlivosť pri výstavbe kanalizácie a taktiež
za pochopenie za znečistené priestranstvá pri
výkopových prácach. Všetky rozkopané cesty
sa budeme snažiť ešte v tomto roku uviesť do
pôvodného stavu.
 Obecné zastupiteľstvo schválilo peniaze na nákup hudobnej aparatúry…
- Hudobnú aparatúru v hodnote 115 tisíc korún, ktorú obecný úrad zakúpi, bude využívať
Dychová hudba Rovina, ktorá reprezentuje
Veľké Kostoľany nielen v blízkych obciach
a mestách, ale aj na rôznych dychových festivaloch. V tomto roku už s novou aparatúrou
dychovka vystúpi na rôznych kultúrno-spoločenských akciách v obci. Týmto spôsobom
sme teda podporili jednu z dôležitých zložiek,
ktorá ešte v obci funguje a má dlhoročnú
tradíciu. Našou snahou je podporovať taktiež
všetky zložky, ktoré reprezentujú našu obec,
či sú to športové, kultúrne alebo iné aktivity.
Ďakujem za rozhovor.
- MN -

Kam ich život zavial…
V poslednom období sa na Slovensku sám, mladý a v úplne cudzom svete. Kým si
stretávame s novým javom: mnohí mladí vybudoval svoj svet v Amerike, spomínal si
ľudia, ktorí sa chcú uplatniť vo svojom na ten, čo nechal doma: rodičov, súrodencov,
živote, sa rozhodli hľadať prácu a skúse- kamarátov, ktorých mená nezabudol dodnes:
nosti v zahraničí. Odchádzajú do rôznych Gula, Šintál, Pavlovič, Herega. A ako sám
kútov Európy a niektorí volia dokonca hovorí: „A veru dievča, zavrel som sa večer
vzdialenejšie krajiny, napr. Ameriku alebo
do izby a často som si aj poplakal.“ Dnes žije
i Austráliu.
v meste Detroit, pri kanadských hraniciach
Tento jav však v našej histórii nie je úplnou
a aj vo svojom vysokom veku sa ešte teší
novinkou. Vlnu vysťahovalectva Slovensko
dobrému zdraviu.
zažívalo už aj na začiatku minulého storočia. A keďže v tom čase neboli také
rozvinuté možnosti cestovania, tí ktorí
odišli, sa už väčšinou nevrátili, aj keď
im bolo v cudzine smutno za domovinou
a na svoje rodisko nikdy nezabudli. Dokazujú to viacerými spôsobmi. Či už životom v krajine, pre ktorú sa rozhodli, nezabúdajú na svoju reč a zvyky, stretávajú sa
s rodákmi, alebo tým, že udržiavajú živý
kontakt s tými, ktorých nechali doma.
Vo Veľkých Kostoľanoch bolo tiež niekoľko rodín, ktoré poslali svoje deti pracovať do zahraničia. Jednou z nich bola
 Pán Jozef Chudý so svojimi sestrami Anaj rodina Chudá. Voľba padla na Amenou a Štefániou, dcérou a vnučkou.
riku. Zo siedmich detí vycestovalo päť.
Najstaršia dcéra Mária, jej bratia Jozef
a Rudolf, za nimi sestra Štefánia a najmladAko som už spomínala, do Ameriky nešia Anna. Doma zostali dvaja súrodenci, aby
vycestoval len Jozef, ale aj jeho štyria súpomáhali rodičom. Boli to Karol a Júlia, ktorá rodenci. Mária a Rudolf už nežijú, dobrému
bola mojou starou mamou.
zdraviu sa však ešte tešia sestry Štefánia
Nikto z tých čo odišli, to nemal v živo- a Anna. Bývajú v tom istom meste, New Jerte jednoduché a nič nedostal zadarmo. Aj sey. Štefánia sa tento rok dožíva 90 a Anna
napriek ťažkému životu sa krásneho veku 85 rokov.
99 rokov dožíva práve jeden z týchto súO život a dianie v našej obci sa neustále
rodencov - Jozef Chudý. Vycestoval ako zaujímajú. Najnovšie informácie im posky16-ročný a deň svojho odchodu si doteraz tujú aj Kostolianske pohľady, ktoré si vždy
pamätá úplne presne. Bolo to 19.10.1922. s radosťou prečítajú. Aj prostredníctvom nich
Na svoje začiatky si spomína často, aj keď všetkých občanov Veľkých Kostolian pozdranie všetky spomienky sú príjemné. Ocitol sa vujú.
(EM)
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Takto sa o nás starajú...

Pozdrav ockovi

Predstavujeme poslancov nášho obecného zastupiteľstva

To krásne, vzácne, dojemné, to naozaj dramatické v živote je, že plynie...
(Maillot)

Rozhovorom alebo príhovorom čitate Myslíte si, že sa dobre plní plán rozľom postupne predstavujeme poslancov voja obce?
obecného zastupiteľstva. Tretím oslove- Určite nie, ale ani jeden starosta či poslaným je Milan Boháčik.
nec nemôže urobiť pre obec nič bez ﬁnancií,
 Ako dlho pôsobíte v komunálnej poktoré v samosprávach chýbajú všade. Pri
litike a čím sa podieľate na
takom rozpočte akým obec
rozvoji obce?
disponuje, sa ťažko realizu- V komunálnej politike pôsojú veľké akcie. Štát sa zbavil
bím od roku 1990. To znamemnohých kompetencií a prená, že som nechýbal po páde
niesol ich na hlavy starostov
starého režimu ani v jednom
a zastupiteľstiev. Myslím, že
zastupiteľstve, takže môžem
v tomto roku sa vzhľadom
porovnávať prácu všetkých zak minulému obdobiu určite
stupiteľstiev. Myslím, že je na
rozbehnú niektoré akcie.
škodu veci, že dnes o obci roz Sú aj nejaké faktory,
hoduje malý počet poslancov.
ktoré bránia rozvoju obce?
Z 24 podľa nového zákona nás
- Rozvoju obce bránia len
je v súčasnosti 9 a v prípade
spomínané ﬁnancie, a poneprítomnosti môžu o zásadkiaľ sa nepodarí získať tieto
 Milan Boháčik
ných veciach rozhodnúť prakticz Európskych fondov, tak sa
ky 4 poslanci. Takisto poslanci
mali rozdelené svoje regióny, teraz tomu tak
nemôže byť, nakoľko je nízky počet poslancov. Na rozvoji obce sa podieľam už plných
18 rokov hlavne okolo športu, a to futbalu,
ktorý nás stojí veľa času a kto nerobil v týchto
funkciách, nevie, koľko energie a námahy
to zaberie. Futbal už nie je iba zábava, je tu
kopa byrokracie a dennodenných starostí o 5
mužstiev a celý areál.
Najviac ma mrzí, že občania sa veľmi
málo zúčastňujú na zasadnutiach obecného
zastupiteľstva, a tak mnohí si myslia, že naše
hlasovania sú namierené len na zvyšovanie
poplatkov. No pravda je taká, že určite každé
hlasovanie je premyslené a nie je mierené
voči občanom.

budeme dlho zaoberať kanalizáciou, na ktorú chýba niekoľko desiatok
miliónov. A to musí obec riešiť havarijné situácie, ktoré nemajú odklad, hlavne kultúrny
dom, ktorého opravu strechy sme odkladali
už tri volebné obdobia. Mojou srdcovou záležitosťou je zase vybudovanie tribúny na futbalovom štadióne, na ktoré bol daný prísľub
dokonca od terajších poslancov. Projekty sú
vypracované a myslím, že výstavba nie je tak
ﬁnančne náročná a že z balíka peňazí, ktoré
obec očakáva v tomto roku, sa začne aj táto
akcia realizovať.
Chcem zaželať všetkým kolegom poslancom ako i starostovi, aby plány, ktoré sú pred
nami, napredovali.
-r-

Prijímanie napĺňa ruky, dávanie srdce
Sobota 19. marca 2005 sa nadlho zapíše do našich sŕdc. Práve v tento deň
sa uskutočnil v Kultúrnom dome vo Veľkých Kostoľanoch veľký benefičný koncert, ktorý sme nazvali Od srdca k srdcu.
Organizátorom celého koncertu bol pán
Sersen z Trnavy, ktorý nezištne zabezpečil
účinkujúcich, dopravu, kvety, propagáciu
koncertu, pozvanie hostí. Pán Sersen sa
príprave koncertu venoval pol roka. Bez
ochoty a nadšenia účinkujúcich a ďalších
organizátorov, ktorí otvorili svoje srdcia
pre deti z Detského domova OPORA v Pečeňadoch, by sa tento koncert nemohol
uskutočniť.
Srdečné poďakovanie patrí pánovi Gilbertovi Liškovi, starostovi obce Veľké Kostoľany
a pracovníčkam obecného úradu, ktorí vyšli
v ústrety a poskytli kultúrny dom bezplatne.
Ozvučenie koncertu a občerstvenie pre účinkujúcich a deti detského domova zabezpečila
zakladateľka Nadácie Maruška Mária Solovičová z Trnavy. Aj touto cestou vyslovujeme
úprimné poďakovanie.
Hoci sa na koncerte zišlo iba pár divákov,
nič to neubralo na kvalite programu. V úvode
vystúpil folklórny súbor Špačinčanka spoločne
s umeleckým vedúcim Jozefom Slezákom.
Veselú atmosféru v sále umocnilo vystúpenie
harmonikára - heligonkára Jána Bašovského

z Trnavy, ktorý je tiež rodák zo Špačiniec.
Zlatým klincom bolo vystúpenie speváckeho zboru trnavských gymnázií Cantica nova
s dirigentom Dr. Kalapošom. Toto umelecké
teleso pôsobí na našej hudobnej scéne viac
ako 30 rokov, spievali už po celom svete, ale
v Kostoľanoch po prvýkrát.
V závere koncertu namiesto poďakovania vystúpili s tanečnou choreograﬁou deti
z tanečného súboru Hviezdička z detského
domova, ktoré na vystúpenie pripravila vychovávateľka pani Rakovanová. Atmosféra v sále
bola vynikajúca. Voľná zábava pokračovala
i po koncerte spevom ľudových piesní a tancom. Nikomu sa nechcelo odísť.
Aj keď detský domov na tomto beneﬁčnom
koncerte nezískal ani korunu, oveľa dôležitejšie boli zážitky, ktoré si všetci zo stretnutia
odnášali v duši. Naplnilo sa heslo koncertu,
srdcia sa otvorili pre nové stretnutia a priateľstvá a možno sa podarilo utvoriť dobré
základy pre novú tradíciu.
Ešte raz úprimne zo srdca ďakujeme
všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom preukázali deťom z detského domova v Pečeňadoch
svoju priazeň, veď jediný skutok lásky zmôže
viac ako tisíc slov.
Mgr. Eva Martinkovičová
riaditeľka detského domova

Nášmu drahému ockovi

Vladimírovi Kandričákovi,
ktorý sa 17. apríla 2005 dožil vzácneho
životného jubilea 60 rokov, prajeme veľa
zdravia, mnoho tajomných úsmevov, ktoré
jeho tvár skrýva. Ocko, tak ako „Slnko“ lúčmi hladká matičku „Zem“, tak Tvoja prítomnosť v našej rodine je tým nenahraditeľným
lúčikom lásky. Za veľa vecí, no najmä za
nezabudnuteľné teplo domova Ti úprimne
ďakujú
dcéry Lenka a Ivanka,
pripája sa mamička, babička
a milujúce vnúčatá Jakub a Lujza i zaťovia

POĎAKOVANIE
 Milo sme boli prekvapení vyzdobenými
priestormi, úpravou stolov, ale najmä ústretovosťou obsluhy, pripraveným pohostením,
ktoré nám vo svojich priestoroch ponúkli
majitelia manželia DOVIČICOVCI v sobotu
16.4.2005 pri rodinnej oslave. Naši hostia
z rôznych kútov Slovenska boli očarení, že taká pomerne malá dedinka disponuje takýmito
spoločenskými zariadeniami a najmä ľuďmi,
ktorí jej dodávajú vysoký kredit. Táto rodinná
oslava v dobrom bude rezonovať dlhodobo
v našich spomienkach.
Srdečne ďakujú
manželia Marta a Vlado Kandričákovci

INZERCIA
 JUDr. Miroslav Gregor, notár so sídlom v Trnave 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

OKIENKO PRE ŽENY

Plnená panenská
bravčová s nivou
Suroviny: 750 g panenskej bravčovej,
125 g nivy, 125 g sterilizovaných šampiónov, sójová omáčka, olej, mleté čierne korenie soľ.
Postup: Panenskú sviečkovicu rozdelíme
na dve časti. Rozklepeme ich na tenšie plátky, posolíme a pokoreníme. Na pripravené
plátky mäsa rozložíme nivu a šampiňóny,
preložíme a okraje sklepneme tĺčikom alebo
spojíme špáradlom. Na prudkom ohni opražíme z oboch strán. Výpek poprášime múkou,
pokvapkáme sójovou omáčkou a zalejeme
trochou vývaru. Podávame s hranolčekmi
alebo americkými zemiakmi.
(r)
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OZNAMY OcÚ
 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, ktoré nadobudlo účinnosť
dňa 1.1.2005, sadzba poplatku za komunálne odpady je 200 Sk/osoba/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 právnická osoba povinná 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.
 Platba dane z nehnuteľností
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.
 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 fa 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 zomretého) zabezpečuje Ján Deket, Trnavská cesta č. 330,
Veľké Kostoľany.

Práce na cintoríne treba ohlasovať
Tento článok je adresovaný všetkým,
ktorí vykonávajú na cintoríne akékoľvek
stavebné práce, či iné úpravy. Podľa všeobecne záväzného nariadenia (VZN) obce
Veľké Kostoľany o správe a prevádzkovaní cintorínov č. 3/1999 je obec správcom
cintorína a všetky práce na cintoríne smú
občania vykonávať len na základe súhlasu
obecného úradu. Doteraz tak urobilo možno 5 percent všetkých občanov. Ostatní
budovali „na čierno“ a proti nariadeniu
platného VZN.

betónové chodníky okolo hrobového miesta
odstránili v čo najkratšom čase.
V tomto roku plánujeme na cintoríne vybudovať chodníky zo zámkovej dlažby na hlavných a na najviac frekventovaných častiach.
V uličkách, kde sa pred hrobovými miestami
nachádzajú betónové plochy, dlažba, tehly
a podobne sa chodníky budovať nebudú. Naopak, vyberú sa bezproblémové úseky, kde
nebude nutné odstraňovať betónové plochy
pred hrobovými miestami. Takže dajme cintorínu nový vzhľad. Nezabúdajme, že niekedy
menej znamená
viac.
Ďalej chceme
vyzvať všetkých
občanov, ktorí na
cintoríne rušia staré hroby, prípadne
staré pomníky vymieňajú za nové,
aby tieto nenechávali voľne hodené
pri plote, ale aby
ich previezli k cintorínskemu smetisku, odkiaľ ich pracovníci Katelstavu
odvezú. Toto treba
taktiež nahlásiť
na obecný úrad
a uhradiť „symbo Staršie pomníky na cintoríne sú osadené správne. Problémové
lický“ poplatok.
sú však tie, ktoré boli osadené nedávno.
Foto: Gilbert Liška
Pred výkopom
hrobovej jamy rodiNajčastejšími chybami, ktoré občania rona pozostalých oznámi obecnému úradu, kde
bia, je budovanie chodníkov a rôznych vyvýbude jama vykopaná a na základe tohto súhlašených obrúb okolo pomníkov. Je neprípustsu, je možné jamu vykopať. Výkop hrobového
né, aby ulička široká 20-30 cm medzi hrobmi, miesta musí byť vždy dopredu ohlásený.
prípadne za nimi bola vybetónovaná. PodobUž niekoľko rokov sa na cintoríne kradne.
ne proti nariadeniu je aj výstavba vyvýšených Okrem krhiel a kľučiek na bránach, sú každý
miest na státie pred hrobovým miestom. Tak rok odcudzené guľové ventily na vodovodnom
ako sa realizuje výstavba domov a budov potrubí. Z dôvodu rozmáhajúceho sa vandapodľa určitej štúdie a plánov, aby
celá ulica tvorila pekný celok, tak
aj výstavba pomníkov by mala
mať nejakú architektonickú výpoveď. Chápeme, že každý sa
snaží, aby jeho zosnulí príbuzní
mali čo najkrajší pomník. Všetky
hrobové miesta musia však byť
v určitom súlade a v jednej línii.
Laicky povedané, mali by lahodiť
nášmu oku. Iba tak dosiahneme,
že celý areál cintorína bude mať
určitú výpovednú hodnotu tvoriacu jeden pekný objekt. Trend,
ktorý niektorí občania nastolili,
 Príklad zlého riešenia osadenia základov a chodvýstavbou chodníkov a iných beníka na hrobovom mieste.
Foto: Gilbert Liška
tónových plôch, nie je správny.
Z praktického hľadiska to zhoršuje pravidelnú údržbu, taktiež môže dôjsť
lizmu v areáli cintorína, budú sa brány cink zraneniu pracovníka, či k poškodeniu pratorína zamykať a cintorín bude prístupný pre
covnej techniky. Na túto skutočnosť si neverejnosť v zimnom období od 1. septembra
ustále sťažujú hlavne starší ľudia, ktorí do
do 31. marca v čase od 7.00 do 19.00 hod.
týchto vyvýšených betónových plôch môžu
a v letnom období od 1. apríla do 31. augusta
zakopnúť alebo sa pošmyknúť. V prípade
v čase od 7.00 do 21.00 hod. Počas dní Paúrazu bude všetky náklady na zdravotné
miatky zosnulých, t.j. od 1. do 3. novembra
ošetrenie hradiť občan, ktorý tento stav zabude cintorín otvorený do 21. hodiny.
príčinil. Aby sme sa vyhli týmto nepríjemVerím, že prijatými opatreniami sa vyhneme
nostiam, upozorňujeme všetkých, aby pred
rôznym sporom a vytvoríme tak miesto, ktoré
začatím prác na cintoríne ohlásili pracovníbude naozaj tichým odpočinkom pre zosnukom obecného úradu zámer, ktorý chcú realých a spomienkovým miestom pre pozostalizovať. Taktiež vyzývame občanov, aby tieto
lých príbuzných.
Starosta
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Čierne skládky sa opäť rozrastajú
Už minulý rok
sme upozorňovali na čierne
skládky, ktoré sa
za našou obcou
smerom na Madunice a na konci Poľnej a Kanižskej ulice začali opäť tvoriť.
Čo vlastne na to
povedať? Prečo
si niektorí naši
občania, ktorí
ich tvoria, neuvedomujú, že
je to vizitka našej obce a nás
všetkých.
Podľa svedkov
a materiálu, ktorý
tam bol nájdený,

de na základe dôkazov a svedkov odovzdáme všetky dôkazové materiály polícii.
V tomto prípade im bude hroziť niekoľkotisícová pokuta.
Zatiaľ nebudeme zverejňovať mená vinníkov, ale ak nepríde k náprave, ich mená
sa ocitnú možno aj na týchto stránkach.
Zatiaľ len prezradíme, že sú to určití občania z Družstevnej, Školskej, Jilemnického,
Kanižskej a Štúrovej ulice.
(r)

OZNAMY OcÚ

 Spoznajú si občania, ktorí sem vyviezli smeti, svoju kôpku?
Foto: - gl -

 A o dvesto metrov ďalej iné kôpky. V melioračnom kanáli sa
nachádzajú aj nádoby z nebezpečného odpadu.

medzi občanmi,
ktorí sa o nepekný
vzhľad za obcou
starajú, sú ľudia,
o ktorých sme si
mysleli, že patria
medzi slušných
občanov obce.
Vieme, o ktorých
občanov ide. Čestné by bolo, keby
prišli na obecný
úrad a oznámili,
že vyviezli odpad
na miesto, ktoré
nie je na to určené. Samozrejme
odpad, ktorý na
skládku vyviezli, by zlikvidovali.
V opačnom prípa-

 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.
Otváranie cintorína:
Od 1. apríla do 31. augusta
7.00 – 21.00
Od 1. septembra do 31. marca 7.00 – 19.00
 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.
 Firma Katelstav upozorňuje účastníkov
káblovej televízie, že splatnosť poplatku za
I. polrok 2005 bola 31.1.2005. Splatnosť
II. polroku 2005 je 30.6.2005. Žiadame občanov, ktorí doteraz nezaplatili za užívanie
káblovej televízie za I. polrok 2005, aby tak
urobili čo najskôr.

ÚTRŽKY Z KRONIKY

 Naša krížová cesta so 14 kalváriami má dnes už historickú hodnotu a eviduje
ju aj Pamiatkový úrad v Bratislave. V prvej kalvárii je tabuľka s poďakovaním
pánovi Magulovi, na ktorého podnet boli v r. 1924 kalvárie vystavané. Foto: (gl)

 V roku 1925 dostali občania vzácny dar
– kalvárie. V tomto roku boli sväté misie. Obec
a zvlášť školu navštívil pán minister školstva
a v jeseni sa konali poslanecké a senátorské
voľby.
 JOZEF MAGULA – asi pred 45 – 50 rokmi
mu odumreli rodičia a malý opustený chlapček
s hrnčekom v ruke zaklopal na dverách milosrdných občanov a tak rečeno zo dňa na deň bol
hosťom inej a inej rodiny (z kázne pri posvätení
kalvárií). Pochodil kalváriu v mladom veku a teraz sa rozpomenul na svoj mladý vek, na svoju
rodnú obec. Tisíc dolárov obetoval na vystavanie
novej kalvárie. K tomuto daru prispeli – zásluhou
Jozefa Súkeníka v Amerike a doma – Jána Súkeníka a Štefana Strýčeka – ešte aj rodáci v Amerike a zdejší občania. Nové kalvárie, ktoré na
mieste starých (počtom 5) štvorhranatých stĺpov
– na cintoríne koncom r. 1924 (14 gotické kaple)
boli vystavané a 1. marca r. 1925 gvardiánom
hlohovských františkánov vysvätené.
(Doslovný odpis z kroniky
- zapísal kronikár Alojz Kohút)
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Dovičicovci vedia ako obchodovať
Je to ako každé iné zamestnanie, len prináša
viac starostí. Človek sa mu musí venovať
celý, obchod sa musí stať jeho koníčkom.
Je tu každodenná komunikácia s množstvom
zákazníkov, ktorým chceme po každej stránke vyhovieť. Teší nás, ak naša ústretovosť
a uspokojovanie potrieb zákazníka je ocenená, čo i len skromnou spokojnosťou prípadne
pochvalou. Nie je nám zaťažko v neodkladných prípadoch vyhovieť zákazníkovi aj po
pracovnej dobe v čase voľna.
 Obchod a vaši zamestnanci...
- V potravinách zamestnávame 7 pracovníkov a 2 v pohostinstve. Teda znižujeme aj
nezamestnanosť, ale bez nich by sme obchod
nemohli prevádzkovať. Každý zo zamestnancov má stanovenú presnú pracovnú dobu a je
tu aj pevne stanovená deľba práce. Čo je to
deľba práce? No v potravinách každá pracovníčka má pridelený svoj úsek, o ktorý sa stará,
dopĺňa tovarom, striehne na dodržiavanie zá-

Obchod a obchodovanie je staré ako
ľudstvo samo. Kým sa obchod dostal na
dnešnú úroveň, uplynulo niekoľko tisícročí. Aj obchod sa uberal procesom vývoja.
V našej obci je dostatočná obchodná sieť
na počet obyvateľov. Nás však zaujímalo,
ktorá je najstaršia obchodnícka rodina
v našej dedine. Nemuseli sme dlho pátrať,
aby sme sa dopracovali k obchodníckej
rodine Dovičicovcov, ktorých sme oslovili
a položili im niekoľko otázok.
 Koľko generácií vo vašom rode obchoduje?
- Prvým obchodníkom bol môj dedko Augustín Dovičic. Vrátiac sa z Ameriky začiatkom 20. storočia kúpil hostinec a prevádzkoval ho pod názvom: Hostinec u Dovičica.
Patrila k nemu aj sála a divadelné javisko.
Po ňom hostinec prevádzkoval môj otec Alojz
s bratom Štefanom. Niekoľko rokov po r. 1948

 Súčasný kolektív predajne potravín.

hostinec znárodnili,
ale fungoval naďalej,
len sme neboli jeho
majiteľmi, patril štátu. Po zmene systému v roku 1989 sme
v reštitúcii ako dedičia
odkúpili pohostinstvo
naspäť a aj od Jednoty Trnava sme skúpili
priľahlé budovy – Potraviny a niekdajšiu
Mliekareň. Vlastníkmi
tohoto komplexu sme
my, manželia Alena a Miroslav Dovičicovci.
V našich šľapajach pokračujú aj naše dve
dcéry - Mirka Macová a Henka Vnuková, ktorá robí zástupkyňu manželke v potravinách.
 Čo pre vás obchod znamená?
V prvom rade nás živí, preto je to živnosť.

Foto: Gilbert Liška

ručnej doby výrobkov, robí objednávky tovaru
atď. Medzi zamestnávateľom a zamestnancom musia byť korektné pracovné vzťahy.
 Vedeli by ste si predstaviť pultový
predaj?
- V súčasnosti v našej predajni nie. Máme
samoobslužnú predajňu a veľkým pomocníkom nám je nová technika. To sú registračné
pokladne, snímače kódov, počítač. Ceny tovaru sa robia cez počítač, ktorý ich vyšle pokladni hneď s nahodenou 19 % DPH, ktorá sa
odvádza daňovému úradu. Tovar dostávame
od dodávateľov a v rámci pružnosti manžel
mnohé výrobky osobne dováža z veľkoskladov. Ponúkame asi štyritisíc tovarových položiek, mliečne výrobky, pekárenské, mrazené,
ovocie - zeleninu, alko, nealko, ryby, drogériu,
potraviny atď.
 Rekonštruujete predajne?
- Tak ako starne človek, chátrajú aj budovy. V poslednom období sme zrekonštruovali
časť pohostinstva, ktoré poskytuje priestory na
rodinné oslavy – svadby, životné jubileá, stretnutia, posedenia a tiež kary. Je tu aj možnosť
prenocovania. Takéto vylepšenia po vzájomnej
dohode takmer vždy zostanú na pleciach manžela. Obom nám ide o spokojnosť zákazníka
a o čo najširšie poskytovanie služieb. Sme si
vedomí, že sme tu pre ľudí a každého zákazníka si vysoko vážime. Je nám potešením aj iba
jeho obyčajná obhliadka našej predajne.
Za rozhovor manželom Alene a Miroslavovi Dovičicovcom srdečne ďakujeme. (r)
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Priviedli nás k zamysleniu
Nedeľa 3. apríla bola čarovne prekrásna
svojím počasím. Na popoludnie o 15.00
hod. boli našimi duchovnými ohlásené Pašiové hry, ktoré do farnosti prišli odohrať
mládežníci z Križovian nad Dudváhom.
Prostredie spĺňalo všetky požiadavky krížovej cesty. Prítomných Kostoľancov, Dubovancov, Pečeňadčanov, ktorých bolo asi
dvesto, oslovilo práve toto pekné počasie,
snáď doznievajúce obdobie veľkonočné,
alebo príliš čerstvý žiaľ zo skonu hlavy rímskokatolíckej cirkvi pápeža Jána Pavla II.
Nech pohnútka bola akákoľvek, predsa
Pašiové hry boli pripomenutím utrpenia Ježiša
Krista, jeho mučenia a napokon ukrižovania.
Mnohé obrazy znázorňovali autentickosť trpkosti života, ale najdojímavejšie bolo „Jeho“
ukrižovanie a uloženie do hrobu. Golgota
– vyvýšený íľový kopec so strmým zrázom povedľa cintorína, bola

akoby skutočné „lebečné“ miesto a križovianski mládežníci tento akt zvládli bravúrne.
My, ľudia poniže, sme poniektorí aj so slzami
v očiach prežívali „koniec“ veľkého „človeka“.
V mnohých z nás skrsla obava, čo ak sa
pôda zosype, či dobre ozaj došliapnu na okraj
vyvýšeniny, či „Kristus“ znesie toto utrpenie...
Ale všetka česť, zvládnuté to bolo perfektne.
Ukrižovaný sa vypínal na „lebečnom mieste“
tak, ako je to opisované v Písme.
Obdivujem, že mládežníci, žiaci základnej
školy spolu v počte 52 dokázali ako kolektív
disciplinovane v dobových oblekoch s pátosom slávy i utrpenia, vzletu i pádu priviesť nás
mnohých prítomných k zamysleniu.
Ďakujeme pánovi kaplánovi Máriovi Bosému, ktorý tento ansámbel „umelcov“ z jeho
rodiska prizval k nám a vyslovujeme tiež poďakovanie vedúcemu skupiny mládežníkov.
Iste aj oni mali radosť zo svojho úspechu.
(MN)

Pápež Ján Pavol II. 18.5.1920 – 2.4.2005
KAROL WOJTYŁA – Wadowice, Poľsko
Slovensko nosil v srdci,
my si do srdca uložíme jeho dobrotu.
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INZERCIA

FUTBAL V OBCI

 Liaheň kurčiat Veľké Kostoľany ponúka:
3-dňové a 6 až 8 týždňové kuričky Isa
Brown, Hempšírka, Plymutka, Amroxka,
Sasexka
3-dňových kohútikov na výkrm, brojlerové kurčatá, káčatá a húsatá typu rýnska
a landeská
Kontakt: Ján Čapkovič, Družstevná
771/66, 922 07 Veľké Kostoľany, telefón
033/778 11 16, mobil 0908 696 817

Začala sa jarná časť súťaží

 Kozmetický salón BELLA RAGAZZA
– Petra Filinová
Piešťany, Krajinská ul. (hotel Atóm), tel.
0904 661 868, 0908 398 256
Do konca mája k hĺbkovému čisteniu tváre
masáž tváre zdarma.

A-mužstvo, dorast i žiaci majú za sebou 5 zápasov
17. kolo V. Kostoľany - Kúty 4:0
Výsledky A-mužstvo
18. kolo V. Kostoľany - Smolenice 0:0
Prievidza B - Veľké Kostoľany 0:1
V zápase u lídra súťaže sme vyhrali gólom
Tomáša Gulu 1:0, no na základe ŠTK sme zápas prehrali 3:0 kontumačne pre neoprávnený
štart hráča, ktorý bol v treste.
Veľké Kostoľany - Chynorany 1:1
Štvrté mužstvo tabuľky nás zaskočilo rýchlym gólom, z ktorého sme sa nevedeli dlho
spamätať. Vyrovnanie prišlo 10 minút pred
koncom z pokutového kopu, skóroval Roman
Polčík.

19. kolo Jacovce - V. Kostoľany 1:2
20. kolo V. Kostoľany - Suchá 0:1
21. kolo D. Krupá - V. Kostoľany 2:0

Žiaci B – okresná súťaž
II. kolo V. Kostoľany - Bojničky 0:3

Prípravka – Západoslovenský kraj
V. Kostoľany - Myjava 2:0
Dubnica - V. Kostoľany 5:0
V. Kostoľany - Dubnica B 1:2

 Poisťovňa KOOPERATÍVA oznamuje,
že zmenila miesto obchodného zastúpenia z Ul. C. Majerníka na Záhradnú ulicu.
Súčasní aj budúci klienti sa môžu obrátiť na tel. č. 0903 847 290, alebo 033/778
11 21 (p. Poláček).
 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
 Pneumatiky BRIDGESTONE vyrábané
v licencii NANKANG.
Rozmer: Cena s DPH:
165/70R13
1050,- Sk
175/70R13
1250,- Sk
185/65R14
1700,- Sk
195/65R14
1950,- Sk
205/60R15
2400,- Sk
V ponuke sú všetky rozmery pneumatík,
vrátane pneumatík pre ľahké úžitkové vozidlá a vozidlá Off Road, SUV.
Adresa: Marek Magula, Potočná 7/7, Veľké
Kostoľany, tel. č. 0907 162 063, 033/778
10 05
 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

Veľké Kostoľany - Tovarníky 2:0
Po faule na Holiša sme kopali pokutový kop
a Polčík bol opäť úspešný. Do polčasu zvýšil
Andrej Kollár na rozdiel 2 gólov a toto víťazstvo sme udržali aj napriek mnohým zahodeným šanciam hlavne Patrika Lužáka.
Na zápas do Senice sme necestovali, nakoľko je vylúčená zo súťaže.
Veľké Kostoľany - Dubnica B 2:1
Už v 6. minúte sme nad tretím mužstvom
tabuľky viedli po góle Romana Polčíka. Do
polčasu dal náš gól opäť Andrej Kollár a zase to
boli nevyužité príležitosti Patrika Lužáka a Kadlíčka na zvýšenie stavu. Trest prišiel v 86. minúte, ale 3 cenné body zostali opäť doma.

Dorast
16.
17.
18.
19.
20.

kolo
kolo
kolo
kolo
kolo

Nehral Zvončín vylúčený zo súťaže
V. Kostoľany - Krakovany 3:2
Dechtice - V. Kostoľany 1:2
V. Kostoľany - Križovany 0:2
Boleráz - V. Kostoľany 3:2

Žiaci – krajská súťaž
16. kolo Brodské - V. Kostoľany 4:2

Program družstiev
A-mužstvo
24.4. Vonku 16.00 h Moravany, 27.4. Doma
16.00 h Šimonovany, 30.4. Vonku 16.00 h
Partizánske, 8.5. Doma 16.30 h Hrnčiarovce,
11.5. Doma 16.30 h N. Pravno, 14.5. Vonku
16.30 h H. Streda
Dorast
24.4. Doma Moravany, 1.5. Vonku Brestovany, 8.5. Doma Bučany, 15.5. Vonku Slávia
Trnava
Žiaci
23.4. Doma Holíč, 26.4. Vonku Preseľany,
30.4. Doma Modranka, 7.5. Doma Hrnčiarovce
Žiaci B
23.4. Vonku Pastuchov, 30.4. Doma Sokolovce, 7.5. Vonku Žlkovce
Prípravka
24.4. Vonku Púchov, 30.4. Doma Považská
Bystrica, 7.5. Vonku Prievidza
M. Boháčik
prezident FO Veľké Kostoľany
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