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Pozvánka
na posedenie
Obecný úrad vo Veľkých Kostoľanoch
pozýva občanov – dôchodcov na tradičné posedenie s dôchodcami, ktoré
sa uskutoční v nedeľu 16. októbra 2005
o 15.30 hod. v kultúrnom dome.
V kultúrnom programe vystúpi dedinský súbor ŠPAČINČANKA. Na účastníkov čakajú darčeky i pohostenie.
(OcÚ)

Občania, pomôžte!

 Dňa 30. apríla 2005 sa uskutočnilo stretnutie 30 žiakov 9.A a 9.B triedy, ktorí skončili
povinnú 9-ročnú školskú dochádzku v júni 1965, pred štyridsiatimi rokmi.

Už tak dávno prešli naše mladé časy,
keď sme boli plní radosti v laviciach školských,
teraz už keď máme postriebrené vlasy,
budeme spomínať i s vráskami na tvári
na zlaté školské časy.

Slovenský Červený kríž prosí všetkých
občanov, ochotných pomôcť pri záchrane
ľudských životov, aby darovali svoju krv
- najvzácnejšiu tekutinu. Možno práve na
vašom rozhodnutí závisí nejeden ľudský
život. Nikdy neviete, kedy aj vy budete potrebovať pomoc iných.
Nemusíte chodiť na transfúznu stanicu,
stačí sa ohlásiť na obecnom úrade a po prihlásení najmenej 20 darcov, príde pojazdná
transfúzna ambulancia priamo do našej
obce. Pre darcov bude pripravené chutné
občerstvenie a pohár dobrého červeného
vínka.
Darcovia aj prvodarcovia, prihláste sa na
tel. č. 778 11 02. Ďakujeme.
(r)

Nové programy
pod názvom Viasat

 Po päťdesiatich rokoch od ukončenia Základnej školy vo Veľkých Kostoľanoch sa
20. augusta 2005 U Čeligu zišlo 31 bývalých žiakov z rôznych oblastí Slovenska.

Štadión budeme zamykať
Vzhľadom k ukončeniu prevádzky baru na štadióne a množiacim sa krádežiam z areálu FO (hadice, postrekovače a rôzne kovy), ako i poškodzovaniu majetku FO i obce
sa výbor rozhodol, že areál štadióna sa bude uzamykať po 22.00 hodine a od 1.10. po
21.00 hodine.
Upozorňujeme tiež, že na vedľajšej ploche bola urobená nová záchytná sieť. Smerom od záhrad na bránu je zákaz kopať s výnimkou zápasov, resp. tréningov pod
dozorom trénerov, ktorí sú na túto skutočnosť upozornení.
(mb)

V auguste tohto roka pribudli do našej
káblovej televízie dva nové programy Viasat
History a Viasat Explorer. Určite ste si aj vy
z ich ponuky vybrali niečo zaujímavé. Historický program je zameraný na svetové dejiny
a ponúka množstvo dokumentárnych ﬁlmov.
Každú nedeľu a pondelok, vždy o 21.00
hod., môžete sledovať historický ﬁlm.
Ďalší kanál, ktorým je Viasat explorer,
ponúka divákom taktiež dokumentárne ﬁlmy
a seriály, zamerané na faunu, ﬂóru, vodu,
techniku, automobilizmus, ľudskú spoločnosť a podobne. Viacerí z vás sa zaujímate
o televízny program, kde by ste si mohli nalistovať a prečítať, v ktorú hodinu aký dokument vysielajú. Podľa konateľky spoločnosti,
ktorá prevádzkuje tieto kanály, rokuje sa už
aj so slovenskými týždenníkmi zameranými
na televízne programy. Vy, ktorí máte možnosť prístupu na internet, môžete si televízny program stiahnuť na webovej stránke:
www.viasatworld.com.
(r)
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Pokračujeme v kanalizácii, osadíme značky

Narodili sa

O prácach v obci hovoríme so starostom obce Mgr. Gilbertom Liškom

Matúš Orihel
Matej Filin
Alica Rybáriková
Denis Kováč
Vanessa Jamrichová
Martin Smolár
Samuel Boháčik
Matej Ďuriš

Jubileum oslavujú
60 rokov
Michal Lesay
65 rokov
Pavla Beluská
Alojz Cepko
Terézia Podolanová
70 rokov
Ľudovít Kohút
Jozef Lesay
Jozef Súkenik

 Pán starosta, od posledného vydania
KP sa v obci opäť niečo vybudovalo, opravilo. Priblížte nám pracovnú atmosféru
v obci.
- Môžem povedať, že v obci sa stále niečo
deje, čo určite aj občania spozorovali. Pokračujeme aj naďalej vo výstavbe kanalizácie
– osádzaní vákuových šácht. Po osadení
šácht na Kanižskej ul. a časti Ulice C. Majerníka bude vákuová kanalizácia pripravená na
všetky potrebné skúšky a revízie, ktoré budú
súčasťou kolaudačného konania. Problematická je zatiaľ časť Ulice P. Jilemnického, ktorá
je v štádiu riešenia. Na Ul. C. Majerníka sa
po uložení kanalizačného potrubia kompletne
zrekonštruovali vjazdy do dvorov rodinných
domov.
V auguste schválil Dopravný inšpektorát
v Trnave osadenie dopravného značenia
v obci, ktoré je zamerané hlavne na dodržiavanie zákazu parkovania v obytných zónach
a v blízkosti školských a predškolských zariadení. Upozorňujem preto všetkých dopravcov a vodičov, aby svoje vozidlá neparkovali
v zakázaných zónach, pretože polícia bude
vykonávať pravidelné kontroly. Okrem nového

dopravného značenia, kde prevládajú značky
Daj prednosť v jazde či Hlavná cesta, bolo na
križovatke pri „Starej škole“ osadené zrkadlo,
ktoré slúži hlavne vodičom na križovatke odbočujúcim vľavo.
Práce sú v plnom prúde aj na cintoríne, kde
je vydláždená plocha pred domom smútku
a pokračuje sa v kladení dlažby na ďalších
vetvách.
Okrem týchto pozitívnych informácií, sú aj
negatívne, a to predovšetkým rozmáhanie sa
divokých skládok domového odpadu. Kontrolu zameranú na túto nekalú činnosť vykonal
odbor ŽP Obvodného úradu v Piešťanoch
a taktiež obec už v tomto roku uložila finančné
pokuty tým, ktorí svoj odpad vyvážali do obecných kanálov a priekop.
Na Družstevnej ulici vykonáva Správa
a údržba ciest Trnavského samosprávneho
kraja obnovovanie priekop, ktoré už boli roky
zanesené a znečistené a neodvádzali dažďovú vodu. V tejto súvislosti žiadame všetkých
občanov, aby si s nastávajúcim jesenným
počasím vyčistili všetky rúry pod mostíkmi na
vjazdoch do svojich dvorov.
(r)

75 rokov
Mária Balužáková
Michal Galbavý
80 rokov
Dominik Ďuračka
Ernest Mečír

Manželstvo uzavreli
Ľubomír Škrha – Mária Bališová
Martin Petic – Gabriela Stachová
Marcel Michalčík – Gabriela Kabátová
Roman Beluský – Júlia Barteková
Pavol Hecht – Mgr. Jana Jakabovičová
BLAHOŽELÁME!






Rozlúčili sme sa

 Kladenie dlažby na cintoríne.

Foto: Gilbert Liška

 Nová bránka do dvora zdravotného strediska.

Foto: Gilbert Liška

Karol Sedmák, 75-ročný
Augustín Toráč, 70-ročný
Hedvika Hanzelová, 81-ročná
Alojz Magula, 74-ročný
Ľudmila Šándorová, 79-ročná
Mária Majerníková, 73-ročná
ÚPRIMNÚ SÚSTRASŤ!

SPOMIENKA
Dňa 24. augusta
sme si pripomenuli
druhé výročie
úmrtia nášho bývalého pána starostu

JOŽKA MAGULU.
Nezabúdame.
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 Výstavba kanalizácie na Ulici C. Majerníka.

Foto: Gilbert Liška

Takto sa o nás starajú...
Predstavujeme poslancov nášho obecného zastupiteľstva
Rozhovorom alebo príhovorom čitateľom postupne predstavujeme poslancov
obecného zastupiteľstva. Dnes sa prihovára pán Emil Kolarovič.

potrieb a požiadaviek buď miestnych občanov a organizácií, alebo cudzích, čo pôsobia,
alebo hodlajú pôsobiť v obci. Samozrejme
v zavádzaní nariadení vydávaných štátnymi
orgánmi. No a dokážte byť „spravodlivý“, keď
 Ako dlho pôsobíte v komunálnej politi- čo osoba či skupina, tú svoju požiadavku má
ke a čím sa podieľate na rozvoji obce?
zaručene opodstatnenú.
- Ak sa záujem o dianie v ob Myslíte si, že sa dobre
ci dá považovať za komunálnu
plní plán rozvoja obce?
politiku, tak už dávno. Ešte pred
- Myslím si, že sa ťažko dá
„vojenčinou“ sme pod hlavičkou
nájsť obec, kde by zastupiteľČSM, lebo inak to vtedy nešlo,
stvu nezáležalo na jej rozvoji,
„budovali“ na mieste terajších
ale záleží na tom, ako reálne
tenisových kurtov v školskom
predsavzatia majú plniť a za
dvore klzisko aj s osvetlením.
akých podmienok. Napríklad
Betónovali podlahy v priestoviac ako rok stagnujúca výstavroch starej školy – terajšia
ba kanalizácie pohltila najväčšiu
miestnosť dychovkárov. Matečasť financií, ale veľa drobných
riál a súhlas dal MNV.
akcií prebiehalo ďalej, čo šíriV neskorších rokoch šibačtelia „zaručených“ správ buď
kové popoludnie v sprievode
nechcú vidieť, alebo ich baEmil Kolarovič
hudby po celej dedine, stavagatelizujú. Tento rok sa znova
nie mája, a to v krojoch. Po
rozbehla výstavba kanalizácie
niekoľkých rokoch to zaniklo. Tancovačky, tzv.
aj so zmenami nevhodných projektov a tiež
čaje, estrádne programy, výlety mládežníkov, drobných akcií, lebo sme zohnali peniaze. Takbesedy pre občanov s kronikárom. Toto všet- že predsavzatia sa aj napriek skeptikom plnia.
ko preto, aby sme v našej obci vytvorili niečo
Že by sa žiadalo viac? Aby ste vedeli, že to
viac ako v mnohých ďalších. Bol to „život“
nie je také jednoduché, príďte na zasadnutie,
obce, teda komunálna politika.
alebo možno vyprovokujeme starostu na poMoja aktivita ustala, až zanikla po udalos- sedenie – besedu?
tiach v rokoch 1968-70. V roku 1989 som bol
 Podľa vás sú aj nejaké faktory, ktoré
presvedčený, že podobné nadšenie a uve- bránia rozvoju obce?
domovanie si svojbytnosti nás všetkých po
- Už niekoľko rokov pretrvávajúce zmeny
skúsenostiach známeho roku 1968 treba
v riadení samospráv zhora až po obce – deoživiť a spolupodielať sa na dianí, ktoré bude diny skôr nahrávajú jedincom či skupinám,
v prospech celej obce. O. i. aj podobných, a to politické, alebo osobné známosti. Od
aké som už spomenul. No ale predstavy okresného vedúceho vtedajších telekomunia skutočnosť sú dve rozdielne veci. Len kácií, ktorý pomohol pri výstavbe „káblovky“
málo z toho, čo si predstavujete, že by bolo nemáme takého „patróna“. Aj takýto faktor
dobré, sa dá uskutočniť a takmer vždy to „bráni“ väčšiemu rozvoju obce. V konečnom
závisí na prostriedkoch – peniazoch, ale aj dôsledku sú to finančné prostriedky. Preto tí,
postojoch ostatných vo vašom postavení. ktorí seriózne uvažujú o dianí v obci, nahraďUž sa stala tradičnou „vatra zvrchovanosti“, te nás skôr narodených v obecnom zastupialebo ohňostroj nie silvestrovský, ale pri
teľstve a samozrejme dokážte to lepšie. Bude
príležitosti vzniku SR. Ďalšia činnosť v obec- to v prospech nás všetkých, o rok sú voľby.
Emil Kolarovič
nom zastupiteľstve spočíva v posudzovaní

 Obecný úrad vo Veľkých Kostoľanoch upozorňuje občanov, aby v prípade porúch volali: Elektrický prúd: nonstop
0850 111 555. Pitná voda: 033/7910 286,
033/7910 287, 033/7910 288
 Pri dovŕšení 15. roku veku dieťaťa je
potrebné vybaviť mu občiansky preukaz.
K prvému občianskemu preukazu treba:
rodný list, prihlasovací lístok k trvalému
pobytu a dve fotograﬁe. K vystaveniu prihlasovacieho lístka k trvalému pobytu treba predložiť rodný list dieťaťa. Prihlasovací lístok k trvalému pobytu si vyzdvihnite
u pracovníčky OcÚ Evy Krajčovičovej. Prvý občiansky preukaz je bez poplatku.
 Obecný úrad vo Veľkých Kostoľanoch
upozorňuje občanov, ktorí nemajú prihlásené
psy staršie ako 6 mesiacov do evidencie, aby
tieto čo najskôr prihlásili u p. Gulovej a vyzdvihli pre ne evidenčnú známku. Prvá známka pre psa je zdarma. Pri strate známky 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. Za každú ďalšiu kuka
nádobu je ročný paušálny poplatok za
vývoz 300 Sk. Rodina s 8 a viac rodinnými
príslušníkmi má nárok na bezplatný vývoz
ďalšej kuka nádoby.
Pre podnikateľov a právnické osoby je
stanovená sadzba 1000 Sk za vývoz za jednu 110 litrovú kuka za 1 rok. Túto nádobu je
povinná právnická osoba si zakúpiť.
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
kultúrneho domu a nájomné obecné byty – 12-bytová jednotka č. 911/40.
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 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.
 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 h
Od 1. septembra do 31. marca 7.00 – 19.00 h
 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 pes
odchytený na náklady majiteľa a zároveň
bude majiteľovi uložená bloková pokuta.
 Obecný úrad vo Veľkých Kostoľanoch
oznamuje občanom, že ﬁrma KATELSTAV
sídli v priestoroch kultúrneho domu.
 Firma Katelstav upozorňuje účastníkov káblovej televízie, že splatnosť poplatku za I. polrok 2005 bola 31.1.2005.
Splatnosť II. polroku 2005 bola 30.6.2005.
Žiadame občanov, ktorí doteraz nezaplatili za užívanie káblovej televízie za rok
2005, aby tak urobili čo najskôr.
 Obecný úrad vo Veľkých Kostoľanoch
oznamuje občanom, aby v prípade poruchy
na zariadení káblovej televízie túto ohlásili
servisným technikom Stanislavovi Fodorovi
č. t. 7782 498, alebo Ladislavovi Zamborskému, č. t. 0903 182 430.

OKIENKO PRE ŽENY

Paprikovo-kapustový
šalát so syrom
Potrebujeme: 150 g bielej kapusty, 50 ml
zeleninového bujónu z kocky, štipku mletej
rasce, 2 polievkové lyžice citrónovej šťavy,
1 malú zelenú papriku, 60 g tvrdého syra,
napr. eidamu, 5 polievkových lyžíc jogurtu,
1 polievkovú lyžicu kyslej smotany, posekanú petržlenovú vňať, bylinkovú soľ.
Príprava: Umytú a očistenú kapustu pokrájame na veľmi jemné rezančeky. Pridáme ju do zvareného bujónu a dusíme asi 3
minúty. Ochutíme citrónovou šťavou a necháme ju prikrytú odpočívať v chladničke
aspoň hodinu, ešte lepšie cez noc. Umyjeme, očistíme a pokrájame na rezančeky
papriku a tvrdý syr. Zmiešame kapustu,
papriku a syr a zalejeme zálievkou pripravenou z jogurtu, kyslej smotany, petržlenovej vňate a bylinkovej soli.
(r)

Verím v svoje poslanie
Masmédiá uvádzajú, že v našej republike
je vládou uznaných 14 cirkví, z ktorých
najväčšou je katolícka, a to sa prejavilo aj
v našej obci pri poslednom sčítaní ľudí,
kedy sa k rímskokatolíckej cirkvi hlásilo 95
percent našich obyvateľov. Už v minulosti
dala naša obec cirkvi viacej hlásateľov
slova Božieho – teda kňazov. Ako je to
teraz? My si vám, milí čitatelia, dovolíme
predstaviť súčasného jediného seminaristu z našej obce.

- Áno. Môjho dedka brat je frátrom (jezuita)
v Spoločnosti Ježišovej v Ivánke pri Dunaji
a otcovi bratranci – Pavol a Jojo Šintálovci
sú kňazmi.

 Ako si sa, Peťo, dopracoval k tomuto
rozhodnutiu?
- Od mala som miništroval a zúčastňoval
som sa na miništrantských táboroch (MINFA), ktoré organizovali bohoslovci kňazského
seminára. Tu som mal možnosť spoznať ich
myslenie, náplň ich života a v Deň otvorených
dverí seminára ma plne oslovil neobyčajný
a zaujímavý proces ich žitia. Uvedomil som
si, že nie technika, ale služba Bohu a hlavne
ľuďom uspokojí moje duševno.
 Aký je štýl vzdelávania?
 Peter Gula, narodený 13.9.1983,
- Seminárne kňazské
syn Jožka Gulu a matky Vierky,
štúdium je ako kažrod. Polakovičovej z Pečeniad,
dé iné vysokoškolské
 Sú prázdniny. Prinektorý má ešte tri sestry. Peťo
štúdium. Trvá šesť rosú Ti nejaké potešenie?
v roku 2002 ukončil Gymnázium
kov a je viac pretkané
- Prinesú. Bude to stretAngely Merici v Trnave a nastúpil
službou Bohu. Ja už
nutie mládeže celého sveta
na Fakultu elektrotechniky a innastupujem do 3. ročso sv. Otcom Benediktom
formatiky v Bratislave, ktorej štúníka. Predošlé ročníky
XVI. V Kolíne nad Rýnom.
dium však neuspokojovalo jeho
boli učivom zamerané
Sv. Otec je rodák z Neduševno. Preto prerušil po roku
na filozofiu, logiku, krimecka a veľmi sa teším na
štúdium a nastúpil do Kňazského
tiku poznania, Sväté
túto udalosť, ktorú orgaseminára Bohosloveckej fakulty
písmo – úvod do Stanizujú jezuiti pod názvom
v Bratislave.
rého a Nového zákona,
MAGIS a som súčasťou
hĺbku myšlienkového
tohto tímu, ktorý túto cesprocesu jednotlivých
tu uskutočňuje spôsobom
svätých kníh a iné. Spolu 13 predmetov, ktoré
putovania – autobusom, pešo, loďou. Mojím
nám prednášajú nielen profesori, ale aj veľmi veľkým koníčkom je turistika, jazda na bicykli.
vzdelané ženy.
Vlani som na bicykli navštívil Zuberec.
 Čím je zvláštny seminárny život?
Peťo, v mene Veľkokostoľancov Ti pra- V kňazskom seminári je nás približne 70 jeme pevnú vôľu a veľa síl, aby si absolštudujúcich. Môj ročník tvorí 15 seminaristov.
voval toto náročné štúdium. Chceme sa
Každý ročník má svoj vymedzený rozsah učivšetci, hoci je to ešte úmorná cesta, tešiť
va. Okrem toho je zaujímavé:
spoločne s Tebou z tej veľkej slávnostnej
1. ročník poskytuje všeobecné vzdelanie, chvíle, ktorá je korunou Tvojho vzdelania:
v 2. ročníku, po požehnaní reverendy, seKňazské svätenie.
(MN)
minaristi chodia v nej oblečení, v 3. ročníku
je udelené ministérium (služba) lektorát, t.j.
seminarista môže pri omši čítať čítania, 4. ročník má akolytát – seminarista môže pomáhať
Pre veľkokostoliansku farnosť bola nedepri omši a rozdávať prijímanie, v 5. ročníku je
ľa 11.9.205 už tradičnou púťou do hájskej
diakonické svätenie a v 6. ročníku sa končí
kaplnky k Panne Márii. V sobotný podvečer
seminárne kňazské štúdium – nasleduje vymierne napršalo, čoho výsledkom boli bezsvätenie absolventa za kňaza.
prašné cesty, ktoré uvítali i putujúci do HáJa študujem za Bratislavsko-trnavskú diecéjička. Účasť veriacich bola neobvykle veľká.
zu a o našom rozmiestnení do farností rozhoKeďže je to naša púť, nesmierne si vážime
duje Otec biskup. Niektorých môže odporučiť
prítomnosť našich kňazov a ďakujeme za
na štúdium do zahraničia – Rím, Jeruzalem
obsažne bohatú kázeň nášmu novému
a iné. Učíme sa tu aj jazyky - hebrejčinu, gréčpánovi kaplánovi Ing. Mariánovi Libičovi.
tinu, latinčinu, taliančinu, angličtinu, nemčinu
Ísť do Hájička je veľký zážitok a ocení ho
a tiež je možnosť štúdia staroslovienčiny.
skutočne ten putujúci, ktorý ide k našej
 Venuješ sa aj iným aktivitám?
Matke so svojou reálnou prosbou. Hájiček
- Bohoslovci sa venujú väzenskej službe,
je nielen historickým miestom, miestom dupracujú vo väzniciach, na školách pre nepočuchovného blaha, ale aj kultúrnym zážitkom
júcich (posunková reč), v školách a ústavoch
speváckym a hudobným. Nezabúdajme na
s postihnutými deťmi (Ústav ROSA na Patkresťanské tradície nášho regiónu. Už dnes
rónke – Mokrohájska), športovým aktivitám,
sa tešíme, že o rok sa pri Panne Márii zvíspeváckym zoskupeniam a inému.
tame opäť.
(r)
 Bol niekto z rodiny orientovaný kňazským poslaním?

Púť do Hájička
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Nevideli sme sa štyridsať rokov
Dňa 30. apríla 2005 sa uskutočnilo stretnutie žiakov 9.A a 9.B triedy, ktorí skončili
povinnú 9-ročnú školskú dochádzku v júni
1965.
Po pokusoch stretnúť sa už v minulosti sa
nám to podarilo prvýkrát až po štyridsiatich
rokoch. Mnohí z nás sa dokonca počas týchto
neuveriteľných 40 rokov vôbec nevideli. Až
keď zobrali do rúk organizáciu stretnutia ženy,
ľady sa pohli. Pani Anna Chudá (rod. Kottešová), pani Aneša Štefanková (rod. Kupcová)
a pán Peter Mosný zorganizovali toto stretnutie za necelé dva mesiace.
Po milom zvítaní v reštaurácii U Čeligu
stretnutie oficiálne otvorila pani Aneša Štefanková. Vo svojom príhovore privítala triednych učiteľov: p. Martu Fanovú a p. Milana
Holíka, ako i ostatných spolužiakov. Zo 46
žiakov prišlo na stretnutie 30. Prišli z celé-

ho bývalého Československa. Žiaľ, už sme
sa nemohli zvítať s tromi spolužiakmi Evou
Bubákovou, r. Horváthovou, Leonom Sczygielom z Pečeniad a Jozefom Takáčom
z Veľkých Kostolian, ktorí už nie sú medzi
nami. Po minúte ticha sme sa rozhovorili každý o svojom živote za posledných 40 rokov.
Bolo toho veľa čo sme si mali povedať. Pri
veľmi družných rozhovoroch, vynikajúcom
menu a občerstvení, speve, tanci a dobrej
nálade sme pokračovali až do bieleho rána.
Pri rozlúčke sme si sľúbili, že sa musíme
stretnúť skôr ako o päť rokov, aby sme boli
ešte stále takí energickí a mladí.
V mene všetkých prítomných sa chceme poďakovať majiteľom reštaurácie p. Eve a Pavlovi Čeligovcom, ktorí nám poskytli príjemné
prostredie a zabezpečili výborné menu.
Organizátori stretnutia

O päť rokov dovidenia…
Už tak dávno prešli naše mladé časy,
keď sme boli plní radosti
v laviciach školských,
teraz už keď máme postriebrené vlasy,
budeme spomínať i s vráskami na tvári
na zlaté školské časy.
Päť rokov uplynulo ako voda
a stretávame sa znova.
Takto som oslovila 64 spolužiakov v pozvánke na stretnutie po 50-tich rokoch od
ukončenia základnej školy a skutočne 20.
augusta 2005 sa nás v priestoroch reštauračného zariadenia U Čeligu zišlo 31
z rôznych oblastí nášho Slovenska. Pán
Emil Gula privítal medzi nami aj triednych,
či bývalých našich učiteľov – pani učiteľku
Cecíliu Juríčkovú, Martu Fanovú a Annu
Chnápkovú. Pre nás všetkých to bolo veľmi milé a občas i dojímavé, keď o svojom
živote rozrozprávali spolužiaci, ktorých sme

medzi sebou vítali po prvýkrát. Nezabudli
sme ani na dnes už nebohého pána riaditeľa Imricha Guliša, ktorého zásluhou máme
ešte vždy krásnu školu, jeho manželku
i manželov Šimorovcov.
Mnohí z nás aj na dôchodku žijú aktívne.
Prekvapila nás Anka Krajčovičová, rod. Kollárová, ktorá vedie v Blave spevácky krúžok
a mnohými piesňami z jeho repertoáru oživila
naše posedenie. Nebolo času na melanchóliu.
Veď stále bolo o čom rozprávať a najmä, keď
i do tanca nám na harmonike vyhrával Ľuboš
Kukuč.
Ďakujeme Pánu Bohu, že nám mnohým doprial skutočne zdravie a za všetkých sme poďakovali verejne na sv. omši, ktorú odslúžil d.
p. Peter Obranec na farskej púti Do hájička.
Menu i obsluha v reštaurácii U Čeligu bola
vynikajúca a zostáva zbožným želaním v dobrom zdraví sa stretnúť o ďalších päť rokov.
Mária Kukučová

 Čistenie cesty pred púťou do Hájička. V hornom rohu hájska kaplnka.

Foto: gl

Neobyčajná dovolenka
S blížiacimi sa prázdninovými mesiacmi
akosi viac v rodine sa vedú dišputy o dovolenke a mieste oddychu. Poväčšine nás láka
to neznáme, ktoré pre nás obyčajne býva
zahalené rúškom tajomna. Nás zlákal Egypt.
Egypt je jedným z najznámejších štátov
Afriky. Táto krajina je veľmi veľká, turisticky
atraktívna a najmä krásna. Dokazuje to nielen
egyptská história, či kultúra, ale i náboženstvo,
príroda a spoločenský život v tejto krajine.
Veľmi dávno, možno aj tisíce rokov pred n.
l. tu žili faraóni. Faraóni v tej dobe spravovali Egypt, mali armády a najmä obrovský
majetok. Po smrti boli uložení do sarkofágov
a spolu so všetkým svojím majetkom odpočívali v pyramídach. Egypťania verili v posmrtný
život, a preto svojich panovníkov pochovávali
s takou veľkou úctou. Pyramídy sa doteraz
zachovali a dokonca i sﬁngy – akýsi strážcovia
pyramíd s telom leva a ľudskou hlavou. Egypťania uctievali mnoho bohov. Náboženstvo
v Egypte je prevažne moslimské, ale žijú tam
i katolíci v prevažnej menšine.
Egypt je zaujímavý i svojou prírodou. Napríklad Níl - najväčšia rieka na svete, Sahara
– najväčšia púšť na svete, Červené a Stredozemné more – obmývajú túto krajinu. Fauna
rôzna: ťavy, egyptské mačky, v mori rozmanité vodné živočíchy a pestré vtáctvo.
Ľudia žijúci v Egypte sú veľmi pohostinní,
milí, srdeční a najmä učenliví. V letovisku
Hurghada je veľa obchodov i menších obchodíkov s najrozličnejším tovarom. Na žiadnom
tovare však nie je cena, a preto sa musíte
jednať. A ak ste naozaj dobrí obchodníci,
môžete za dobrú cenu nakúpiť suveníry pre
celú rodinu.
Do Egypta sa chodí buď za pamiatkami,
alebo oddychovať. Tí, ktorí prídu do Egypta
za jeho minulosťou, môžu navštíviť Luxor,
mesto Théby, alebo Káhiru – hlavné mesto
Egypta.
Turisti, ktorí prišli do Egypta oddychovať,
určite budú spokojní s hotelmi, jedlom i samotným podnebím. Hotely majú súkromné
pláže s lehátkami a slnečníkmi.
Let z Bratislavy do Hurghady trvá 3:50 hod.
Letí sa cez Maďarsko, Srbsko, Slovinsko,
Grécko, ponad Níl a Afriku. Letí sa desať
stôp nad zemou rýchlosťou 820 kilometrov za
hodinu. Z lietadla je nádherný výhľad – celý
Egypt sme mali akoby na dlani. Jednoducho
Egypt je krásna krajina s bohatou minulosťou a krásnou prírodou. Preto verím, že sa
zapáči všetkým, ktorí ho navštívia a naberú
tu nových síl, ktoré človek potrebuje pre každodenný stereotyp života.
Záverom musím pripomenúť, že asi po
uplynutí tretiny dovolenky sa v egyptskom
letovisku Šarm aš-Šajchu v sobotu 23. júla
2005 dovolenkový raj zmenil na peklo. Séria
bombových výbuchov pripravila o život 88 ľudí, vrátane jedného Čecha, a v nemocniciach
sa ocitlo vyše 200 ranených. K atentátom sa
prihlásila teroristická skupina Al-Kajdá. V našom letovisku Hurghada sme sa o atentáte
dozvedeli prostredníctvom delegátky, ktorá
sa o našu výpravu starala. My sme iba zaregistrovali zvýšenú bezpečnosť – čo znamená,
že na každom kroku bol policajt alebo vojak.
No naše myšlienky boli rôzne a trošku nám
takáto situácia dovolenkovú pohodu narušila.
I. Š.
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Najcennejší dar
Najcennejším darom pre človeka je
zdravie. Nie všetci sa ním však môžeme pochváliť. Niektorým ho príroda odňala hneď pri narodení, iní
sme oň prišli v priebehu života, alebo
jednoducho nám prestalo slúžiť. No
i napriek tomuto handicapu sme ľudia spoločenskí, radi sa združujeme
a tiež radi si pohovoríme o svojich
bolestiach.
Preto sme uvítali v roku 1964 založenie organizácie Zväzu slovenských
invalidov pani Jurišovou. Dušou celej
komunity sa stala Milka Adamcová do
jej smrti roku 1984. Po jej úmrtí sa
vytvoril nový výbor. Predsedníčkou sa
stala pani Anna Nečasová, členmi Matilka Deketová, Miroslav Rupčík, Jozef
Michalka a Etela Žažová. Do organizácie sme prijali aj invalidov zo susedných obcí Dubovany, Pečeňady, takže
teraz máme 52 členov.
Čo nám členstvo v organizácii prináša? Poradenské služby, sociálnu starostlivosť. Naši členovia sa môžu zúčastňovať na rekondičných pobytoch
a rekreáciách, ktoré sú nám pridelené
z okresu.
V roku 2000 museli ZTP prejsť do
okresu Piešťany a ZCH do Trnavy, ale
zostali sme jedna organizácia. Cez rôzne starosti a problémy vždy vidíme
svojich členov, pre ktorých chceme
vymôcť čo najviac sociálnych výhod.
Nezabúdame ani na návštevy starších
a vážne chorých členov.
Pozdravujeme všetkých svojich členov a prajeme im lepšie zdravie a tiež
elán do života, veď predsa lúče slniečka zohrievajú rovnako zdravých ako aj
chorých. Veselú myseľ.
Za výbor organizácie SZTP a SZCH
Anna Nečasová
a Matilka Deketová

INZERCIA
 Celoročný predaj včelieho medu.
Adresa: František Mihalička, Veľké
Kostoľany, Družstevná 772/62.
 Predám použitú očistenú tehlu, asi
1000 kusov. Cena za 1 ks je 3,- Sk.
Tel.: 0908/979556
 Predám 2-dielnu skriňu, kačice na
kŕmenie a ošípanú o váhe asi 170 kg.
Informácie na OcÚ (7781 102).
 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
033/7781121 (p. Poláček).

Vyrástla nová tribúna
Vážení športoví priatelia, v mesiaci august v našom športovom areáli vyrástla
nová tribúna, ktorá nahradila už zastarané lavičky. Je s kapacitou 350 miest na
sedenie. Nakoľko sa na stavbe pracuje,
nie je ešte celkom dokončená, žiadame
o opatrnosť hlavne deti, aby sa predišlo
úrazom.
Za výstavbu tribúny v tak krátkom čase
patrí naše poďakovanie hlavnému investorovi
– OcÚ Veľké Kostoľany na čele so starostom obce Mgr. Gilbertom Liškom a poslancom
obecného zastupiteľstva, ako i CHVB J. Bohunice a podnikateľom: p. Pavlovi Kolarovičovi,
p. Romanovi Hovorkovi, p. Miroslavovi Maco-

vi, p. Michalovi Podolanovi, p. Jánovi Blahovi,
Telekomunikáciám SR, ako i všetkým brigádnikom, ktorí sa podieľali i z radov fanúšikov:
p. Milanovi Hercegovi, p. Viliamovi Rusnákovi,
p. Vladimírovi Sedláčikovi, p. Jozefovi Dubovskému, p. Jozefovi Kollárovi, p. Štefanovi Szénašimu, ako i nezamestnaným pracujúcim
na štadióne a firme Katelstav. Naša vďaka
patrí i Ing. Petrovi Jelušovi, ako i Jelušovi ml.
a všetkým brigádnikom z výboru FO.
Veríme, že v budúcom roku po úplnom
dokončení naberie celý areál štadióna krajší
vzhľad a pre fanúšikov vytvoríme príjemnejšie
prostredie.
Milan Boháčik
prezident FO Veľké Kostoľany

FUTBAL V OBCI

Do súťaží máme prihlásené štyri družstvá
A mužstvo, IV. liga – severozápad
1. kolo: Častkovce – V. Kostoľany 4:2
V prvom kole sme podľahli nášmu súperovi
o 2 góly. Naše góly dával Lukáš Kadlíček,
Tomáš Gula.
2. kolo: V. Kostoľany – Nitrianske Pravno
5:1
V prvom domácom zápase sme vyhrali
vysokým rozdielom a o naše góly sa postarali
opäť Tomáš Gula 3, Lukáš Kadlíček 2.
3. kolo: Trenčianske Stankovce – Veľké
Kostoľany 4:1
I keď sme viedli v zápase 1:0 gólom Polčíka, domáci otočili zápas a v závere sme jasne
prehrali.
4. kolo: V. Kostoľany – Moravany 0:0
Jeden z kandidátov na postup, ktorý k nám
pricestoval po 3 zápasoch so skóre 21:2, sa
u nás netešil z víťazstva vďaka obetavej hre
našich hráčov, a tak sa zrodila remíza, s ktorou hlavne hostia neboli spokojní.
5. kolo: Chynorany – V. Kostoľany 4:2
V zápase sme prehrávali už 2:0, no v druhom polčase sme za 5 minút vyrovnali Andrejom Kollárom na 2:2. Záver sme zase
nezvládli a po vylúčení Jankecha sme 2-krát
inkasovali.
6. kolo: V. Kostoľany – Dubnica B 0:3
Azda najlepšie mužstvo súťaže nás prakticky nepúšťalo do šance a s tromi hráčmi I. ligy
nás jednoznačne zdolalo.
7. kolo: Kanianka – V. Kostoľany 3:1
10.9.2005: Senica – V. Kostoľany 3:2
V Senici sme prehrávali v polčase 1:0. Gólom Kadlíčka sme vyrovnali, no súper išiel
opäť do vedenia. Hlavou vyrovnal Polčík, no
pred záverom sme opäť inkasovali.
18.9.2005: V. Kostoľany – Šimonovany
0:1
Súper, ktorý bol v tabuľke pod nami, nečakane zabodoval u nás, a tak nás odsunul až
na 13. miesto tabuľky. Jediná chyba v zápase
nás stála čo i len bod, v tabuľke pravdy máme
už 8 bodov.

Naše A-mužstvo cestuje na 2 zápasy na pôdu súperov a doma sa predstaví
9.10.2005.
Ďalší program
9.10. V. Kostoľany – Tovarníky 14.30 h
16.10. Chtelnica – V. Kostoľany 14.00 h
23.10. V. Kostoľany – Domaniža 14.00 h
30.10. Skalica – V. Kostoľany 14.00 h
V. Kostoľany – Partizánske 14.00 h






Dorast – Okresné majstrovstvá
1. kolo: V. Kostoľany – Brestovany 8:0
2. kolo: Modranka – V. Kostoľany 1:2
3. kolo: V. Kostoľany – Križovany 1:2
4. kolo: V. Kostoľany – Zavar 9:1
5. kolo: Bučany – V. Kostoľany 0:1
6. kolo: V. Kostoľany – Šúrovce 3:1
10.9. Krakovany – V. Kostoľany 0:6
17.9. V. Kostoľany – Dechtice 6:0
Chlapci vedú tabuľku s 21 bodmi.






Žiaci A – Krajská súťaž, západ
1. kolo: V. Kostoľany – Suchá n. P. 2:1
2. kolo: Smolenice – V. Kostoľany 6:1
3. kolo: V. Kostoľany – Leopoldov 0:9
4. kolo: Dechtice – V. Kostoľany 1:4
5. kolo: V. Kostoľany – Gbely 2:0
V. Kostoľany – Hrnčiarovce 0:4
Šaštín – V. Kostoľany 5:0
V. Kostoľany – J. Bohunice 3:2






Žiaci B – Okresná súťaž, skupina B
1. kolo: Žlkovce – V. Kostoľany 1:0
2. kolo: V. Kostoľany – Pastuchov 2:3
3. kolo: Bojničky – V. Kostoľany 4:0
4. kolo: V. Kostoľany – Madunice 1:0
Červeník – V. Kostoľany 1:0
V. Kostoľany – Jalšové 0:4
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