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Vianoce s Máriou írovou

PRÍHOVOR STAROSTU OBCE

Kde je dobro a láska,
cítime sa š astní

(Pokra ovanie na 5. strane.)

Pokojné a požehnané Vianoce
vo Vašich srdciach
i domácnostiach
želajú
starosta a pracovníci
obecného úradu.

(Pokra ovanie na 2. strane.)

OZNAM
Chcete prispieva ?
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PRÍHOVOR STAROSTU OBCE

Kde je dobro a láska, cítime sa š astní

Ilustra né foto: archív obce

(Dokon enie z 1. strany.)

VÝSLEDKY

Vo by do samosprávy obce Ve ké Kosto any 2014
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Dom smútku je aj „domom nádeje“

Stavebný projekt na rekonštrukciu domu smútku akal sedem rokov v zásuvke. Dnes
je takouto realitou.

Foto: Václav Hesko

Ob ania Ve kých Kostolian už majú dôstojné miesto na rozlú ku s nebožtíkmi.

Pri posvätení domu smútku sa prítomným prihovoril aj starosta
obce Gilbert Liška.

Okrem hlavnej obradnej siene sú na rozlú ky k dispozícii aj
dva bo né priestory.

Dom smútku i dom nádeje posvätil v nede u 14. decembra
2014 správca farnosti Igor Gajdoš.
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KRONIKA OBCE

Pre o chodia domov potme?

Snívaj, ako by si mal ži navždy.
Ži, ako by si mal umrie dnes.

Ak ti leží na srdci blaho tvojich detí,
nechaj ich skúsi trochu zimy a hladu.

Manželstvo je krá ovstvo dvoch,
tretí tam nemá o robi .

Obyvatelia bytoviek môžu využíva cestu, ale osvetlenie majite objektu odpojil.
FOTO: archív obce

Smr sa nás netýka. Kým žijeme,
smr nie je, a ke príde, nie sme už my.

SMÚTO NÉ PO AKOVANIE

SMÚTO NÉ PO AKOVANIE

INZERÁT
Smútiaca rodina Dudová

Smútiaca rodina
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Vianoce s Máriou írovou
(Dokon enie z 1. strany.)

Korene rodiny spevá ky – rodá ky z Dolných Lov íc – siahajú až k Eugenovi Sucho ovi...

Foto: Vladimír Domen, Václav Hesko

Mária írová ponúkla návštevníkom koncertu aj známe piesne v netradi nej úprave.

Viano ný koncert uviedol a otvoril starosta Gilbert Liška.

Na viano nej recepcii po koncerte sa k peknému zážitku pridali aj sladké dobroty.

6

Zavítal k nám Mikuláš

Kostolan ina
2. as

Foto: Timotej Puškár
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Šiesty Katarínsky ples

Dovidenia na Viano nom trhu
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Z CESTOVATE SKÉHO DENNÍKA

Jedno zo zákutí ob úbenej pláže WhiteSand Beach.

arokrásne Bali

Svoje 25. narodeniny som strávila na horách – a toto bol môj narodeninový dar ek...

4. február 2014

S de mi sme vy istili pláž, a potom sme sa za odmenu všetci spolo ne vykúpali.
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15. marec 2014

Posledný mesiac v centre – výsledok environmentálneho projektu – ma ovanie na drevo.

8. apríl 2014
12. jún 2014
17. máj 2014

Pozvánka

Moji tretia ikovia – milí a niektorí naozaj šikovní, baví ich u enie.

Foto: archív autorky
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OKIENKO PRE ŽENY - SVIATO NÉ MAŠKRTY

Karamelové
šuhajdy

Parížske
slávnostné koší ky

130 g hladkej
múky, 40 g práškového cukru, 1 balí ek vanilínového cukru, 100 g zmäknutého masla
alebo margarínu, štipku soli, 1 KL citrónovej
arómy,
1 parížska š aha ka (v kelímku alebo prášku), 150 ml mlieka,
zdobenie 4 druhy zlaté/
strieborné.

125 g masla, 3 PL rumu,
1 kondenzované mlieko karamelové, 400 g
okolády na varenie, 1 Cera, oriešky, 250 g
bielej okolády, 175 g Cery.

okoládovomarcipánové toliare
200 g hladkej
múky, 75 g Gustinu – jemného kukuri ného
škrobu, 100 g cukru, 1 balí ek vanilínového
cukru, 50 g mletých mandlí, 175 g zmäknutého masla alebo margarínu, 1 vajce,
1 balí ek tmavej polevy, 1 balí ek marcipánu, 100 g zmäknutého masla,
1 balí ek svetlej polevy,
1 balí ek tmavej polevy.
Zdroj: internet

Obec Ve ké Kosto any
pozýva ob anov
na slávnostný oh ostroj,
ktorý sa bude kona
31.12.2014
o 19. hodine
pri dome kultúry.

