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PRÍHOVOR STAROSTU OBCE

Dokončíme kanalizáciu
Vážení občania,
v predchádzajúcom
čísle našich novín som
v
vás informoval o činnosttiach, ktoré by sa mali
v tomto roku realizovať.
Po schválení investičných akcií v rozpočte
obce sme začali príprav
vu na jednotlivé stavby.

 S takýmto originálnym tablom sa so škôlkou rozlúčili naše Sovičky.
Už je to tu! Čas neuveriteľne rýchlo
plynie. Ani sme sa nenazdali, jar nám
skončila, prišlo leto, jún a s ním aj koniec
školského roka. S blížiacim sa letom naše
deti a všetkých, čo sa o ne starali, čakal

očakávaný a vytúžený oddych v podobe prázdnin a dovoleniek. Aby sme mohli
opäť k septembru načerpať nové sily. Viac
o živote a dianí v našej materskej škole sa
dozviete na 6. strane.

Denný letný tábor
V termíne 10. – 14. augusta 2015 môžete
deti vo veku od 6 do 14 rokov prihlásiť na
denný letný tábor v našej obci. Poplatok za
celý týždeň je 45,- eur. V cene sú zahrnuté
obedy, pitný režim a aktivity – športové,

turistické, opekačka. Prihlásiť sa môžete
v knižnici počas otváracích hodín, kde zároveň dostanete aj bližšie informácie, alebo
na webovej stránke obecnej knižnice. http.//
kniznicavk.webnode.sk
- ok -

V tomto období už máme v rukách konkrétne projektové dokumentácie, podľa ktorých
sa budú stavby realizovať. V prípade stavebných prác je príprava dokumentácie, rozpočtov a príslušných rozhodnutí stavebného úradu či iných inštitúcií veľmi časovo náročná.
Okrem týchto činností je potrebné zrealizovať
aj verejné obstarávanie alebo prieskum trhu,
ktorý nám taktiež uberá z času.
Môžem však veľmi pozitívne hodnotiť
ukončenie schvaľovacieho procesu zo strany Ministerstva životného prostredia SR na
dostavbu obecnej kanalizácie, ktorá sa už
začala. Nedávno bola podpísaná zmluva
s dodávateľom stavby, a tak nás tento
rok čaká investícia, ktorá je náročná ako
z ﬁnančného, tak aj z časového hľadiska.
Výstavba by sa mala realizovať na viacerých miestach súčasne za predpokladu,
že nepríde k nejakým nepredvídateľným
situáciám. V tomto roku by mala byť odkanalizovaná celá obec a občania sa tak budú
môcť napojiť na stokovú sieť.
Prosím preto všetkých občanov o strpenie prác počas výstavby, nakoľko budú do
istej miery obťažovaní hlukom, prašnosťou,
ale aj sťaženým prejazdom po rozkopaných
uliciach. Na stavbe je určený stavbyvedúci,
ak niekto z občanov bude žiadať o informáciu vzťahujúcu sa na stavebné práce, môže
nám ju zaslať a my zabezpečíme, aby sa
kompetentný pracovník vyjadril.
Verím, že v tomto roku sa nám podarí
dokončiť jednu z najdôležitejších stavieb
posledného obdobia, ktorá výrazne pomôže vám všetkým a zlepší životné prostredie.
GILBERT LIŠKA
starosta obce

Chystajte bicykle!

 Atmosféru tohtoročného Kostolanského scískanca spojeného s Dňom rodiny si vychutnávali aj klienti Noemi, n. o., ktorá podujatie spoluorganizovala. Chcete vedieť ako
a prečo? Nalistujte si 12. stranu.

Ďalší ročník tradičného podujatia Mikroregiónu nad Holeškou Cyklo Holeška tour
2015 sa uskutoční v utorok 1. septembra
2015, v Deň Ústavy Slovenskej republiky.
Tohtoročný prejazd cyklistického pelotónu
po vyznačenej cyklotrase cez jednotlivé
obce mikroregiónu odštartuje vo Veselom
pri Piešťanoch. Pridáte sa?
-r-

2

KOSTOLIANSKE POHĽADY

POZVÁNKA

Remeselnícky
jarmok 2015
Pozývame vás na tradičný Remeselnícky jarmok, ktorý sa bude konať 5.9.2015
od 10.00 h pri ihrisku za Domom kultúry
Veľké Kostoľany. Pripravený bude bohatý
kultúrny program, súťaž vo varení gulášu,
hry a súťaže nielen pre deti a, samozrejme,
stánky, kde si môžete zakúpiť rôzne remeselnícke výrobky i občerstvenie.
Srdečne vás pozývame!
- OcÚ -

OZNAMY

Výstavba kanalizácie sa začala
Obecný úrad oznamuje občanom, že
v júli tohto roka sa začala výstavba kanalizácie v obci. Boli vytýčené siete a trasovanie potrubí, od 6. júla 2015 sa začalo
s výkopovými prácami. Výstavba sa bude
realizovať na viacerých miestach súčasne.
Ako prvé sa budú realizovať stavebné
práce na miestnych komunikáciách a následne na štátnych. Ku každému domu bude na
hranicu pozemku vyvedená odbočka z hlavného kanalizačného potrubia. V niektorých
prípadoch budú odbočky združené. Domové
prípojky si budú môcť občania napojiť do
vyvedených odbočiek po vydaní rozhodnutia
o výstavbe domovej prípojky a jej napojenia.

Nové VZN

 Športová ulica.

Od 1. júla 2015 nadobudli platnosť všeobecne záväzné nariadenia:
 VZN č. 1 o obecných bytoch a nakladaní s obecnými bytmi,
 VZN č. 2 o vodení a držaní psov v katastrálnom území obce Veľké Kostoľany,
 VZN č. 3 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Veľké Kostoľany.
Úplné znenie nariadení nájdete na webstránke našej obce v časti úradná tabuľa
alebo počas úradných hodín na OcÚ.
-r-

Možnosti držania
a vodenia psov

Oznamujeme všetkým majiteľom psov,
že od 1.7.2015 v našej obci nadobudlo
platnosť VZN č. 2 o vodení a držaní psov
v katastrálnom území obce Veľké Kostoľany. Toto nariadenie upravuje možnosti držania psov na území obce a vodenia psov
– kto môže viesť psa, kde je zákaz vstupu
so psom, ale i o spôsobe a povinnosti
odstraňovania psích exkrementov a iné dôležité informácie. V prípade nedodržiavania
tohto nariadenia je možné uložiť sankcie.
Veríme, že nariadenie prispeje k zlepšeniu
zodpovednosti majiteľov psíkov voči ostatným obyvateľom našej obce a odstráneniu
neželaných „kôpok“ na chodníkoch a iných
verejných priestranstvách.
-r-

Obecné byty
Oznamujeme všetkým obyvateľom obce a nájomcom bytov, že s účinnosťou od
1.7.2015 v našej obci nadobudlo platnosť
VZN č. 1 o obecných bytoch a nakladaní
s obecnými bytmi. Toto nariadenie prináša zmeny ako pre žiadateľov o pridelenie
bytu, tak aj pre už existujúcich nájomcov.
Najdôležitejšou zmenou je odstránenie
povinnosti notárskych zápisníc a zavedenie kaucie vo výške trojnásobku mesačného nájomného. Podmienky pre žiadateľov o pridelenie bytu ako aj ďalšie informácie nájdete vo VZN č. 1 na webovej
stránke obce a podrobné informácie vám
poskytnú na OcÚ v úradných hodinách.
-r-

 Mierová ulica.

Pripájanie bude možné až po skolaudovaní
celej dostavby kanalizácie. Na stavbe bude
každý deň prítomný stavbyvedúci Ing. Milan
Klinga, na ktorého sa môžu občania obracať
v súvislosti s technickým riešením kanalizačného odbočenia a napojenia domovej prípojky. Zmena navrhovaného odbočenia je možná
v prípade vyjadrenia sa a odsúhlasenia projektanta stavby a stavbyvedúceho.
V letných mesiacoch tak bude v obci zvýšený stavebný ruch a počet stavebných mechanizmov. Žiadame preto občanov o strpenie všetkých stavebných prác. V prípade
akýchkoľvek otázok môžu občania kontaktovať obecný úrad alebo stavbyvedúceho (tel.
kontakt na obecnom úrade).
- OcÚ Foto: - gl -

Seniori sa aktivizujú
Sľubne sa rozvíjajúca členská základňa
našej ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku od jej vzniku dáva predpoklad k napĺňaniu úloh, ktoré sa našim seniorom
ponúkajú. Keďže nemáme k dispozícii stabilné miesto pre našu širokú záujmovú
činnosť, využívame zatiaľ možnosti, ktoré
nám ponúkajú aktivity neviažuce sa na pre
nás chýbajúce priestory.
Dňa 24. februára sa konala výročná členská
schôdza s peknou účasťou našich členov,
zúčastnilo sa nás asi 85 % z celkového
počtu členskej základne. Obsahom schôdze
bolo oboznámenie zúčastnených s činnosťou
organizácie za uplynulý rok a návrh plánu činnosti na nasledujúce obdobie. Uskutočnila sa
i voľba predsedu a členov výboru.
Predsedom našej organizácie zostáva i naďalej Vladimír Karaba. V príjemnej atmosfére
a pri ochutnávke dobrôt, ktoré naše členky
pripravili, sa niesla záverečná časť programu
schôdze. Prispela k utuženiu dobrého kolektívu, ktorý bude istotne aktívnejší pri plánovaných aktivitách v budúcom období.
Bude to napríklad návšteva termálneho
kúpaliska v Dunajskej Strede, čo naši členovia oceňujú a viacerí si pochvaľujú priaznivé
účinky termálnej vody na ich zdravotný stav.

Od januára doposiaľ sme absolvovali celkom
šesť návštev tohto kúpeľného zariadenia.
Niektorí iní členovia zase využili možnosť
navštíviť divadelné predstavenie v SND
v Bratislave: 10. januára si pozrelo hru Jane
Eyrová 20 členov JDS a 25. apríla predstavenie Lakomec videlo 24 členov.
Výlet do Rakúska 10. marca bol zameraný
na predveľkonočné trhy a návštevu čokoládovne so zastávkou v Bratislave.
Kultúrnym obohatením bola 24. marca beseda so spisovateľkami Máriou Pomajbovou a Jozefínou Hrkotovou-Hladkou. Oboznámili nás so
svojou tvorbou krátkymi ukážkami veršov a prózy zo života dnešných žien, či problémov rodín.
Okrem ďalších návštev Thermalparku v Dunajskej Strede, ktoré budeme organizovať
každý mesiac, plánujeme 5. augusta navštíviť
pútnické mariánske mesto Svatý Hostýn.
V mesiaci september pôjdeme na vinobranie, október bude venovaný posedeniu pri
príležitosti Mesiaca úcty k starším.
Aj naďalej plánujeme návštevu divadelných
predstavení ako aj zájazd do Rakúska.
Naši členovia sa tiež zúčastňujú na brigádach podľa požiadaviek obecného úradu
v jarných a jesenných mesiacoch.
Aktuálny plán našich aktivít nájdete na našej vývesnej tabuli.
Výbor ZO JDS
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OBČIANSKA INFORMAČNÁ KOMISIA

Pracuje v novom zložení

 Seminár OIK. Zľava predseda ZMO, reg. J. Bohunice Vladimír Púčik, predseda OIK
Gilbert Liška, hlavný štátny radca MHSR Peter Ludrovský a Martin Pospíšil za ÚJD SR.
Už v niekoľkých číslach našich novín sme
vás informovali o aktivitách Občianskej informačnej
komisie,
ktorá sa zaoberá riešením a sprostredkúvaním informácií od
občanov k prevádzkovateľom jadrových
zariadení alebo opačne.
V tomto roku prišlo k zmene členov komisie. Ďalšie štyri roky budú v komisii pracovať
starostovia z obcí Veľké Kostoľany, Jaslovské

Bohunice, Pečeňady, Kátlovce, Radošovce,
Leopoldov, Bučany, Bohdanovce, Zvončín,
Zemianske Sady, Ružindol a zástupcovia prevádzkovateľov Slovenských elektrární, Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti a Jadrovej
energetickej spoločnosti Slovenska. V marci
tohto roka bol na ďalšie štvorročné obdobie za
predsedu komisie zvolený Mgr. Gilbert Liška.
Tajomníkom sa stal Ing. Dobroslav Dobák.
Tým, že sa v súčasnosti začali spoločnosti
viac aktivizovať a rozvíjať, čo bolo spôsobené hlavne uzatvorením jadrovej elektrárne
V2 Jaslovské Bohunice, prichádza k rieše-

niu viacerých projektov. Každému dôležitému
projektu či zámeru činnosti predchádza aj
verejné prerokovanie a následné zapracovanie
požiadaviek občanov do správy. Z časového
hľadiska ide o náročné posudzovanie, ktorému
musíme venovať náležitú pozornosť a študovať potrebné materiály. Všetky požiadavky
spracúva Ministerstvo životného prostredia SR
a predkladá prevádzkovateľom na vyjadrenie.
V marci sa uskutočnili dve verejné prerokovania k predloženým projektom. O všetkých
projektoch vás informujeme na obecnej webovej stránke. Posledným dôležitým dokumentom bol návrh Vnútroštátnej politiky a programu nakladania s vyhoretým jadrovým palivom
a rádioaktívnym odpadom SR, ku ktorému
sa vyjadrovali obce a mestá SR. Združenie
miest a obcí SR (ZMOS) zaslalo tri podstatné
pripomienky, ktoré sa v rozporovom konaní
prerokúvali. Na prerokovaní na Ministerstve
hospodárstva SR zastupoval ZMOS predseda
OIK Gilbert Liška.
Občania majú možnosť prostredníctvom
OIK komunikovať s prevádzkovateľmi jadrových zariadení a môžu emailom alebo telefonicky zaslať akúkoľvek otázku týkajúcu sa
jadra, výstavby novej elektrárne alebo vyraďovacích procesov. Na každú otázku dostane
občan odpoveď. Svoje otázky môžete zasielať
na adresu oik@oik.sk. Všetky podstatné informácie nájdete aj na www.oik.sk.
-r-

Večer plný spomienok
V sobotu 23. mája 2015 sa v Reštaurácii
u Tomšu v Pečeňadoch stretli po 45 rokoch
spolužiaci zo ZDŠ Veľké Kostoľany. Za celý
vtedajší pedagogický zbor odprevadil v roku 1970 do ďalšieho života 77 žiakov pán

učiteľ Štefan Kosec (na fotograﬁi sediaci
4. sprava). Hoci na stretnutie prišlo „len“
28 bývalých žiakov, aj tí mali o čom rozprávať a v dobrej nálade a priateľskom duchu
strávili pekný večer plný spomienok.
-r-

www.pizzeriavesele.sk
0911 317 046 0911 218 128
Đ©¢«ē¯
rodinné oslavy, firemné akcie
menšie svadby, promócie
degustácie vín, denné menu
rozvoz obedov do domácností a firiem

ˇ
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 Zľava – horný rad: Vladimír Pekarovič, Peter Kleštinec, Jozef Calon, Štefan Vančo,
Jozef Krajčovič, Ľubomír Kostolanský, Jozef Kovačocy, Jozef Hrušovský, Ján
Mužík, Vladimír Strečanský. Stredný rad: Božena Lesayová, Emília Barošová, Mária Francová, Vladimír Ondrášik, Oľga Kucharová, Emília Žáková, Mária Hricišáková, Anna Hercegová, Libuša Vážna, Mária Kunicová. Spodný rad: Mária Hitková, Valéria Kmentová, Božena Vadovská, Alena Michalčíková, Dagmar Ondrišová,
Štefan Kosec, Emília Pastorková, Mária Gulová, Ladislav Boháčik.

domáce lokše
pečené kačice
grilované kolená
ďalšie vybrané špeciality

©¦¥°ú©ć
2 miestnosti s kapacitou 40 a 50 osôb,
predná terasa s kapacitou 10 osôb,
zadná terasa s kapacitou 60 osôb
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KRONIKA OBCE
Naši jubilanti

Oslavu zaklincovala Diridonda

Som presvedčený, že si človek každým
úsmevom predlžuje život.
(Laurence Sterne, 1713 – 1768)

90 rokov
Jozef Ondrášik
85 rokov
Alžbeta Michalčíková
Jozef Bohačik
Anna Kolarovičová
František Horák
Jozef Porubský
80 rokov
Rudolf Orihel
Mária Galbavá
Rudolf Beluský
Božena Miškovičová
Michal Strečanský
Monika Mečírová
Anna Lesajová
Angela Šichmáková
Terézia Mĺkva
Jozef Nitka

 Kytičku želaní uvili z básničiek a pesničiek žiaci 1. stupňa základnej školy s členmi
dramatického krúžku.
Aj tento rok patrila druhá májová nedeľa
vo Veľkých Kostoľanoch najmä všetkým
mamám. Ako každoročne, oslavovali svoj

významný sviatok – Deň matiek. Ďakovať,
vyznávať lásku a úctu by sme im však mali
každý deň v roku. Robíme naozaj tak?

75 rokov
Jozef Sedmák
Mária Kukučová
Mária Majerníková
70 rokov
Vančová Anna
Anna Michalčíková
Vladimír Kandričák
Matilda Havlasová
Cecília Kolarovičová
Ján Gajarský
Vladimír Kotleba
Daniela Szipplová
Mária Guľová
Emília Chudá
Mária Hulmanová
65 rokov
Viktória Pekarovičová
Ladislav Michalčík
Ján Gula
Cyril Kolarovič
Anna Blahová
Ladislav Zamborský
Mária Michalkovičová
Kollárová Mária
Miroslav Katra
Terézia Opetová
60 rokov
Marian Remešík, Ing.
Mária Čeligová
Bernardína Hanzlová
Jozef Čapkovič
Jozefína Radošovská
Ľubica Vargová
Ján Turanský
Ján Krajčovič
Alena Michalčíková
Ján Mužík

 Sála kultúrneho domu bola plná oslavovaných mamičiek a babičiek.

 Ružičky, nezábudky, margarétky i sedmokrásky na pozdravoch pre mamičky.
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KRONIKA OBCE
Jozef Bernát
Bohumil Bučka
Anna Gulová
Božena Lesajová
Božena Vadovská
Mária Schusterová
SRDEČNE BLAHOŽELÁME!

Narodili sa
Dobré deti sa vychovávajú samé.
(Nórske príslovie)

Eliška Červenková
Tadeáš Malovec
Viktória Danišová
Jakub Kondvar
Oliver Kirinovič
SRDEČNE BLAHOŽELÁME!
 Helena Vrtichová s miestnymi vokalistkami ponúkla aj povestnú Diridondu...
Sviatočné popoludnie v sále kultúrneho
domu otvoril starosta Gilbert Liška citlivým
príhovorom, ktorý oslávenkyne dojal. Pre
mamičky bola pripravená kytica pozdravov
a poďakovaní v programe žiakov prvého
stupňa našej základnej školy a členov dramatického krúžku. Známymi pesničkami potešil naše mamy spevák Peter Vašek, no
zlatým klincom oslavy bola speváčka Helena
Vrtichová a jej Diridonda, pri ktorej ju spre-

SPOMIENKA
„Odišiel tíško,
niet ho medzi nami,
v našich srdciach
žije spomienkami.
Aj keď je čas
akokoľvek dlhý,
nezahojí ranu,
ktorá stále bolí...“
Dňa 30.5.2015 uplynul rok, čo zomrel
SILVESTER JAVOŠ.
S úctou na neho spomína manželka
Helena, deti a ostatná rodina.

SPOMIENKA
V tomto roku si pripomíname 10. výročie úmrtia otca, dedka
MICHALA KOLLÁRA
a 15. výročie úmrtia
jeho manželky
JOZEFÍNY KOLLÁROVEJ.
Kto ste ich poznali a mali radi, venujte im
s nami tichú spomienku.
Syn s rodinou

vádzali vokalistky Marika a Lucka, žiačky
našej školy. Piesne v podaní Vrtichovej boli
rytmickým a veselým ukončením bohatého
programu. Nechýbali ani krásne gerbery, po
jednej pre každú mamu.
Veríme, že nedeľný program ku Dňu matiek
sa všetkým naozaj páčil.
LILIANA MICHALČÍKOVÁ,
KLÁRA CEPKOVÁ, KATARÍNA ORIHELOVÁ
Foto: - dk -

Opustili nás
Kde láska trvá, ani smrti niet.
(Vojtech Mihálik, 1926 – 2001)

Štefan Vošček
Anna Kolarovičová
Ľudmila Kubíková
Mária Orihelová
Viliam Mátyus
ÚPRIMNÚ SÚSTRASŤ.
- OcÚ -

SPOMIENKA
Tak veľmi si túžil žiť,
a predsa si nás
musel opustiť.
S tichou spomienkou
ku hrobu chodíme
a za Teba sa modlíme.
Dňa 13.7.2015 uplynul
rok plný bolesti od smrti nášho drahého
PAVLA AUGUSTÍNA.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.
Smútiaca rodina

SMÚTOČNÉ POĎAKOVANIE
Ďakujeme celej rodine a známym, ktorí dňa
18.3.2015 odprevadili na
poslednej ceste nášho
brata a strýka
MICHALA
BALUŽÁKA.
Ďakujeme za slová
útechy a kvetinové dary. Ďakujeme tiež
kaplánovi Róbertovi Vaculovi za dôstojnú
rozlúčku.
Smútiaca rodina

SPOMIENKA
Dňa 15.9.2015 si pripomenieme prvé výročie, kedy
nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec, dedko
LADISLAV LESAY.
Zostane navždy v našich srdciach.
S úctou a láskou na neho spomínajú
manželka a deti s rodinami.

SMÚTOČNÉ POĎAKOVANIE
Ďakujeme celej rodine, priateľom a známym,
ktorí dňa 9.3.2015 odprevadili na poslednej
ceste životom našu drahú mamičku, babičku
a prababičku
MÁRIU ČELIGOVÚ.
Ďakujeme za slová útechy a kvetinové
dary. Ďakujeme tiež dôstojnému pánovi
farárovi Igorovi Gajdošovi, pánovi Deketovi a dychovej hudbe za dôstojnú rozlúčku.
Deti s rodinami

6

KOSTOLIANSKE POHĽADY

Krásne leto našim deťom!
„Čas si kráča za krokom krok,
už sme starší o jeden rok...“

 Mamičkám sme ku Dňu matiek pripravili ten najkrajší program...
No ešte predtým, ako sme vykročili v ústrety
letným dňom, čakala na nás rozlúčka s kamarátmi – predškolákmi, na ktorú sme sa všetci
veľmi tešili. Naši budúci školáčikovia z tried Žabiek a Sovičiek odniesli svoje tablá a slávnostne
sa rozlúčili s kamarátmi i materskou školou,
v ktorej strávili veľa pekných dní, a boli pasovaní za prvákov. Spoločne sme prežívali krásne,
bezstarostné obdobie, plné hier, zábav, radosti
a pohody. Po prázdninách vkročí po prvýkrát do

Foto (4x): - js -

Prežili sme počas celého školského roka
naozaj veľa a nebolo to vždy ľahké. Ale vďaka
pomoci rodičov, priaznivcov a priateľov našej
materskej školy, ktorí nás podporovali, sme pripravili mnohé aktivity a akcie. Po krásnom máji,
plnom lásky a vďaky, ktoré deti vyjadrili na slávnostných besiedkach ku Dňu matiek vo svojich
triedach, prišiel už spomínaný posledný mesiac
školského roka – jún. Začínali sme ho výstavkou Dajme veciam druhú šancu. Kto povedal,
že veci po tom, ako splnia svoj účel, na ktorý
boli vyrobené, musia skončiť na smetisku? Stačí
nápad, kúsok kreativity, niekedy je to núdza,
a niekedy pozitívny vzťah k životnému prostrediu. Dôvodov, ale aj možností je ozaj veľa
a výsledok je skutočne famózny – o čom svedčí
aj výstavka v priestoroch škôlky. Tak ako vždy
v tom čase tešili sme sa na koncoročný výlet.
Prišiel 3. jún, pred materskou školou pristavili
dva autobusy, nasadli sme a hurá, išlo sa na
výlet – smer MiniFARMA Lubina!
Počasie nám vyšlo, slniečko nás sprevádzalo po celý čas tak, ako nás budú sprevádzať aj pekné spomienky a zážitky, ktoré
sme všetci zažili či už s „mini“ zvieratkami na
farme, alebo „veľkáči“ – Žabky a Sovičky aj
v Matúšovom kráľovstve pri prehliadke „mini“
hradov a zámkov v Podolí.

 A takto – ležiačky na table – ostanú v našich pamätiach Žabky.

 Ako sa nám podarilo zužitkovať veci, ktoré už doslúžili, sme
prezentovali na výstavke Dajme veciam druhú šancu.

„veľkej“ školy 26 absolventov našej materskej
školy. Stanú sa z nich žiaci, ktorí si budú musieť
plniť svoje školské povinnosti, tak im želáme,
aby sa s nimi čestne popasovali a zodpovedne
zúročili všetky vedomosti získané u nás v škôlke. Na ich miesta však pribudnú noví kamaráti,
pre ktorých sa rovnako staneme oporou vo
chvíľach odlúčenia sa od rodičov, kedy sa naučia prvú básničku, či vytvoria vlastnými rúčkami
prvé srdiečko k mamičkinmu sviatku. Prevádzka
v materskej škole pokračovala pre prihlásené
deti aj prvé dva júlové týždne.
Aj počas prázdnin na nás čaká veľa práce.
Máme pred sebou maľovanie priestorov tried
a spální, za čo vďačíme nášmu zriaďovateľovi
– Obci Veľké Kostoľany. Poskytla nám ﬁnančné
prostriedky na maľovku aj rekonštrukciu detských WC, ktoré už hygienicky nevyhovovali.
Chcem vysloviť poďakovanie aj vám, milí
rodičia, že ste boli trpezliví, ústretoví a mali
záujem o spoluprácu. Veľmi si ceníme našu
vzájomnú komunikáciu a ochotu pomôcť.
Využite čas prázdnin na malé zastavenie
a hrajte sa, smejte sa so svojimi deťmi.
Na záver mi zostáva popriať vám, milé deti
a milí rodičia, priaznivci a priatelia, v mene
celého kolektívu materskej školy príjemné
prežitie letných prázdnin, veľa slnečných dní.
Prajme si, aby sme sa v septembri zdraví
a oddýchnutí opäť všetci stretli.
J. STREČANSKÁ
zastupujúca riaditeľka MŠ

 Na MiniFARME v Lubine sme si celkom zblízka pozreli najrôznejšie zvieratká.
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Kráľovský Deň detí

Tento rok sme v našej obci oslávili Deň
detí 6. júna v kráľovstve kráľa Máriusa s jeho družinou. Vyslobodzovali sme princeznú
z pazúrov draka, lovili ryby, žaby a kačičky,
strieľali z naozajstného luku, skákali sme
na trampolíne, nafukovacom hrade, neustále súťažili o sladké odmeny, hrali sme kolky,
futbal, vybíjanú a mnoho iného.
Na záver sme spolu s našimi rodičmi súťažili v rôznych tanečných súťažiach a túto
záverečnú diskotéku nám spestrili velikánske, veľké i malé farebné bublinky. Pitný
režim bol pre detičky zdarma – pochutili si
na kofole a hroznovej malinovke. Po niekoľkých rokoch nám na tento deň síce nepršalo, zato však slniečko vypekalo, že by sa ani
leto nemuselo hanbiť.
Za podporu ďakujeme: Trnavskému samosprávnemu kraju, spoločnosti VeKola – pani
Helene Porubskej a Máriovi Michalíkovi. - r Foto: - dk -

 Nechýbali ani rôzne tanečné súťaže a záverečná diskotéka. Pridali sa aj rodičia.

 Maľovanie na tvár patrí už tradične k najobľúbenejším atrakciám pre deti.

 Uloviť rybku na suchu (alebo kačičku či niečo iné) sa nie každému malému rybárovi podarilo.

 Skúste, koľko vydržíte tancovať a pritom dávať pozor, aby vám
lopta nespadla!?

 Ešte treba vyzuť topánočky, a potom hopsa-hejsa – nafukovací
hrad čaká...

8

KOSTOLIANSKE POHĽADY

Leto v obecnej knižnici

Veľkokostolianska knižnica bola donedávna iba obyčajnou knižnicou, teraz je
však plná rôznych aktivít. Jednou z nich je
aj materské centrum Slniečko. Vždy v jeden
deň v týždni sa inak tiché priestory knižnice
premenia na miesto plné vravy, smiechu
a hier. Mamičky sa môžu porozprávať, oddýchnuť si pri šálke kávy alebo čaju, zatiaľ
čo naši najmenší trávia čas hrou.
Nielen vravou a hrou plynie čas v knižnici,
ale i tvorivými dielňami. Tvorili sme veľkonočné ozdoby, naučili sme sa pliesť korbáč
a pripravili sme našim mamám milé darčeky.
Od septembra nás čakajú ďalšie aktivity,
pribudne „deň pre zdravie a krásu“ pre maminy, prednášky o zdravej výžive a ako na
ňu v duchu hesla lacno a zdravo, pre detičky
sme rozšírili možnosti o zapožičanie rôznych
športových potrieb.
Zavítalo k nám aj bábkové divadlo Dúha
s predstavením Katkine výmysly. Bolo to prvé
predstavenie a určite nie posledné. Po letných
prázdninách sa môžete tešiť aj na hudobné divadlo i klasické divadelné predstavenie pre deti.
Počas prázdnin sa budeme vidieť v upravenom čase – na svoje si prídu milovníci dobrej

zážitky, zaujímavosti a udalosti, ktoré sa stali
počas prázdnin, aby všetky novinky a udalosti
z našej obce ponúkli v ďalšom čísle Kostolianskych pohľadov ich čitateľom.
Milí priatelia, čitatelia, prajeme vám krásne
a zážitkov plné prázdninové a dovolenkové
obdobie. Oddýchnite si a načerpajte sily do
ďalších dní.
Liliana, Marcela, Katarína a Karolína
členky novinárskeho krúžku
Foto: - dk -

 Predstavením Katkine výmysly deti pobavilo bábkové divadlo Dúha.
knihy, ale aj rodičia a deti. Bližšie informácie
o prázdninových aktivitách našej knižnice
nájdete na webovej stránke alebo Facebooku.
Okrem prázdninového režimu v našej knižnici urobíme veľké upratovanie, pripravíme si
plochy, na ktorých budeme vystavovať naše
spoločné výtvory z tvorivých dielní a spoločnými silami si skrášlime priestory knižnice.
Členky novinárskeho krúžku nebudú oddychovať ani počas prázdnin. Budú si zapisovať

 Témou tvorivých dielní boli i veľkonočné
ozdoby – konkrétne maľované vajíčka.

Angličtina s Dominikou

 Naučili sme sa aj pliesť veľkonočný
korbáč.

Každú sobotu od desiatej do dvanástej hodiny sa v našej obecnej knižnici
„spíkuje“ ostošesť. Najprv majú hodinu
predškoláci, po nich školáci. Hravou formou si dopĺňame slovnú zásobu a Dominika Porubská (to je naša lektorka) má
pre nás vždy nové aktivity. Popri kreslení, vystrihovaní, lepení, túlaní sa prstom
po mape či rôznymi hrami sa naučíme
každý deň niečo nové.

Pripravili sme si s Dominikou rozhovor:
 Kedy ti napadlo, že budeš učiť angličtinu?
- Už keď som bola na Bali, tam som
v rámci dobrovoľníctva okrem iného učila
detičky anglicky. A keď sme s Dadou (naša knihovníčka) premýšľali, čo môžeme
zaujímavé a zároveň prospešné urobiť, tak
nám okrem iného napadlo aj vytvoriť krúžok
angličtiny.

KNIŽNICA CEZ PRÁZDNINY

Otváracie hodiny

6.7.2015
13.00 – 16.00 h
8.7.2015
14.00 – 18.00 h
13.7.2015
14.00 – 18.00 h
15.7. – 31.7.2015
DOVOLENKA
3.8.2015
13.00 – 18.00 h
5.8.2015
13.00 – 18.00 h
10.8. – 14.8.2015
DENNÝ LETNÝ TÁBOR
9.00 – 15.00 h
17.8.2015
15.00 – 18.00 h
19.8.2015
15.00 – 18.00 h
24.8. – 31.8.2015
DOVOLENKA
Otváracie hodiny sú prispôsobené vzhľadom na rekonštrukčné práce v priestoroch
KD a OcÚ.
- OcÚ -

 Školákom sa takýto spôsob zvládania anglických slovíčok veľmi páčil.
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 Každý zábavný kurz angličtiny sa končil certifikátom o jeho absolvovaní.
 Baví ťa učiť nás angličtinu?
- Baví ma to stále viac a viac. Sem-tam
je to náročné, najmä, keď musím vymýšľať
nové aktivity.
 Keď si bola v našom veku, bavilo ťa
učiť sa angličtinu?
- Bola som v bežnej základnej škole len
po štvrtý ročník, potom som začala navštevovať osemročné gymnázium, a tam som sa
učila angličtinu. Bavila ma najmä vtedy, keď
sme spievali.
 Asi si teda aj z angličtiny maturovala,
však?
- Áno, maturovala som z angličtiny.
Ďakujeme za rozhovor.
Posledné hodiny angličtiny patrili odovzdávaniu certiﬁkátov a Dominikou ručne
vyrábaných medailí, samozrejme, nechýbala ani malá maškrta a spoločné fotenie.
Je nám ľúto, že nie všetci, ktorí sme
sa počas školského roka na hodinách
stretali, sme aj spolu ukončili prvý ročník
nášho krúžku. Niektorí mali iné povinnosti
a najmenší mali počas poslednej hodiny
tenisový turnaj. Nič to, však odmeny na

nich čakajú v našej knižnici. Dominike
ďakujeme veľmi pekne za čas, ktorý nám
venovala a za to, čo nás naučila. Už teraz
sa tešíme na september, kedy sa opäť
uvidíme na našich hodinách Angličtiny
s Dominikou.

Informácie o Angličtine s Dominikou môžete
sledovať na www.apvpp.com alebo http://kniznicavk.webnode.sk/anglictina-veselo-i-vazne-s-dominikou/ alebo https://www.facebook.
com/groups/1454066638218493/. - novkr foto: - dk -

 Tiež predškoláci si okrem nových vedomostí a medailí odniesli certifikát.

Madunický turnaj sme vyhrali

Dňa 26.6.2015 sa uskutočnil futbalový turnaj žiakov O pohár starostky obce
Madunice. Na turnaji sa zúčastnili druž-

 Aj takýmto spôsobom sa dajú spoznávať farby, ba dokonca po anglicky.

stvá z obcí Madunice, Červeník, Drahovce a Veľké Kostoľany. V zápasoch Veľké
Kostoľany zdolali 7:0 družstvo z Červeníka

a o prvé miesto naše futbalové družstvo
žiakov bojovalo s družstvom z obce Drahovce. Výsledkom 8:0 si zabezpečilo pod
vedením trénera Mareka Mačicu víťazstvo
a prvenstvo v turnaji.
-rFoto: Stanislav Kollár
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SPOMIENKA NA RODÁKA CYPRIÁNA MAJERNÍKA, PREDSTAVITEĽA GENERÁCIE 1909

Zobrazil dobu, v ktorej žil

V sobotu 4.7.2015 sme si pripomenuli
70 rokov od tragického úmrtia nášho rodáka – maliara Cypriána Majerníka. Máloktorá
z okolitých obcí sa môže pochváliť širokej
verejnosti osobnosťou, ktorá je známa vo
výtvarnom svete nielen v našej vlasti, ale
aj ďaleko za hranicami.
Narodil sa vo Veľkých Kostoľanoch 24. novembra 1909 v rodine roľníka Michala Majerníka a matky Johany, rod. Chnápkovej z Horných Dubovian (dnešné Dubovany), v poradí
ako tretí – najmladší syn. Najstarší brat Jozef
hospodáril, stredný brat Teoﬁl bol tiež roľníkom (a otcom Alojza Majerníka). Cyprián mal
však predurčenú inú životnú cestu.

 Cyprián Majerník (1909 – 1945).

 Don Quichote (1943).

Po úspešnej ročníkovej výstave v roku
1930 získal prísľub štátneho štipendia na
jeden semester štúdia v Paríži. O rok odišiel
Cyprián do Paríža, kde však sľúbené štipendium nezískal, a tak sa dostal do veľkých
ﬁnančných ťažkostí. V zimnom období 1931
– 1932, plnom biedy, si dopisoval so svojimi
priateľmi, ktorým opisoval neláskavosť Paríža
k chudobnému študentovi. Jeho priateľ Jozef
Cincík a najmä Martin Benka mu ﬁnančne
pomohli, a tak sa mladý Cyprián opäť dostal
do Prahy. Po účasti na niekoľkých výtvarných
výstavách sa stal členom Umeleckej besedy
v Prahe a okruh jeho priateľov sa tak rozšíril
o ďalšie osobnosti a významných výtvarníkov
ako Zrzavý, Želibský, Hoffstädter a iní.
Na tvorbu Cypriána Majerníka mal vplyv francúzsky štýl maliara Marca Chagalla a Henriho
Malissa i Pabla Picassa a Giorgia de Chirica,
nakoniec však predsa zvíťazila idea slovanstva.
Bol citlivým umelcom a vo svojej práci používal
rôzne techniky, svoje diela vystavoval v zahraničí
a dve vlastné výstavy usporiadal v Prahe.
V jeho osude a diele sa odzrkadľuje údel
vtedajšej doby, kultúrno-politické dianie,

Ľudovú školu vychodil v našej obci, meštiansku školu ukončil v roku 1924 v Pezinku
a pokračoval štúdiom na Štátnej hospodárskej škole v Košiciach. Odtiaľ kroky mladého
Cypriána viedli do súkromnej maliarskej školy
Gustáva Malého v Bratislave, kde sa zoznámil
s Kolomanom Sokolom a Jánom Želibským.
V školskom roku 1926/1927 odišiel študovať
ako 17-ročný maliarstvo na Akadémiu výtvarných umení do Prahy a v špeciálnej maliarskej
škole pod vedením profesora Jakuba Obrovského a Loukoty študoval s veľmi dobrými
výsledkami. Okrem maľovania sa venoval aj
menším literárnym útvarom – poviedkam a fejtónom, ktoré prezrádzali jeho bystrý postreh,
zmysel pre humor, karikatúru a grotesku.

 Hrob Cypriána Majerníka na Vyšehradskom cintoríne – Slavíne v Prahe.

 Jazdci (1936).

hospodárska kríza. Hlavnými hrdinami diel
C. Majerníka sa stali utečenci, vyhnanci,
jazdci – osloboditelia.
V roku 1935 sa však o slovo začali hlásiť
prvé príznaky budúceho dlhodobého ochorenia.
Liečil sa v Prahe i vo Vysokých Tatrách, stihol
navštíviť aj rodnú obec a priateľov v Bratislave.
Svoj postoj k fašizmu prvýkrát vyjadril
v obraze Objatie (1936), kde chlpaté, tmavohnedé ruky siahajú na mladú ženu symbolizujúcu kultúru.
V roku 1940 usporiadal v Alšovej sieni
Umeleckej besedy v Prahe druhú a zároveň
poslednú samostatnú výstavu.
Citlivo vnímal tragédiu Lidíc a Ležákov
a vojnové utrpenie miliónov ľudí. A tak rok
1942 zákonite priniesol do jeho tvorby odvážne a radikálne zúčtovanie s ﬁlozoﬁou
fašizmu, napríklad monumentálne koncipo-
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vaným dielom Neslýchané stretnutie, a toto
najrozmernejšie dielo sa stalo trúfalou výzvou nacistom, symbolom protestu proti židovským a väzenským transportom.
Choroba však neustupovala, majster sa jej
však nemienil poddať a venoval sa práci na
svojich dielach. Z úst lekárov si vypočul neúprosný ortieľ 7. júna v roku 1940 – bola mu
stanovená diagnóza skleróza multiplex. Napriek vážnemu zdravotnému stavu ešte v roku
1940 a 1943 navštívil rodinu na Slovensku.
Za azda najdôležitejšie dielo C. Majerníka
možno označiť obraz Hliadka, ktorý vari najvýstižnejšie hovorí o svedectve Generácie 1909.
Koncom roka 1942 získal verejné uznanie –
výročnú cenu Umeleckej besedy za výtvarné
dielo Jazdci.
21. júna 1945 uzavrel manželstvo s Karlou
Patočkovou, rod. Kukačkovou z Prahy, avšak
4. júla toho istého roku tragicky skončila
pozemská púť Cypriána Majerníka vo veku
nedožitých 36 rokov.
Cyprián Majerník patrí k najvýraznejším
a najvzácnejším osobnostiam medzivojno-

vého výtvarného umenia u nás a ako svojím
prínosom v tvorbe, tak svojou ľudskosťou
a silnou osobnosťou výrazne ovplyvnil nielen
generačne blízkych maliarov, ale tiež nastupujúcich predstaviteľov umeleckého pokolenia.
Vo svojom diele zobrazil dobu, v ktorej žil,
drámu, tragédiu tej doby, hrôzy nacizmu a fašizmu, ale i vieru, že dobro zvíťazí nad zlom. Bol
príkladom spoločenskej angažovanosti umenia,
umením upozorňoval na náboženské tmárstvo,
bol nositeľom antifašistickej myšlienky, citlivo
vnímal vojnové utrpenie ľudí a považoval za
svoju povinnosť upozorňovať na nebezpečenstvá vojnovej apokalypsy. V postavách utečencov, zajatcov a pútnikov vyjadroval obludnosť
nezmyselného zabíjania vo vojne a tiež sa nechal inšpirovať ďalšími konkrétnymi udalosťami,
napr. občianskou vojnou v Španielsku.
13. júla 1945 bol Cyprián Majerník pochovaný na Vinohradskom cintoríne. V apríli
1949 boli jeho pozostatky z iniciatívy Umeleckej besedy v Prahe prevezené do čestného
hrobu na Vyšehradskom cintoríne – Slavíne
v Prahe a jeho hrob ste mohli nájsť v odd. IX,

 Pamätná doska výtvarníka na dome č. 5
Nad Královskou oborou v Prahe.
hrobové miesto č. 103. Autorom náhrobku bol
architekt Vojtech Kerhart a pieskovcová plastika Smútok bola podľa návrhu Majerníkovho
priateľa, sochára Karla Lidického. Vdova po C.
Majerníkovi Karla Majerníková (zomrela v roku
1970) bola pochovaná spolu s ním. Žiaľ, dnes
už hrob Cypriána Majerníka nenájdete.
V roku 2011 kúpil Majerníkov hrob bývalý
funkcionár jedného futbalového klubu. Za hrob
aj so skulptúrou zaplatil 38 000 korún českých.
V súčasnosti nie je známe, ako a kde skončili
pozostatky C. Majerníka. Okrem diela tak dnes
pripomína Cypriána Majerníka pamätná doska
na dome č. 5 Nad Královskou oborou v Prahe.
Z úcty k pamiatke výtvarníka bola v roku
1957 v Bratislave otvorená galéria pomenovaná po Cypriánovi Majerníkovi (GCM). Neskôr bola zatvorená a opäť otvorená začiatkom roka 2008 v Zichyho paláci na Ventúrskej
č. 9 v Bratislave. Následkom politických a ďalších zmien prešla galéria do správy neziskovej organizácie, ktorá však na jej fungovanie
nezískala ﬁnančné prostriedky, a tak je od
roku 2014 opäť zatvorená.
-rZdroj: internet

 Hliadka (okolo 1941 – 1942).

Stovky obcí a zážitkov

V utorok 21. apríla si v našej obci urobil prestávku zberateľ fotografií Ladislav Holub z Poše
v okrese Vranov nad Topľou. Miesto, odkiaľ
pochádza, nespomínam náhodou. Práve tam začína svoje cesty naprieč Slovenskom, na ktorých
chce navštíviť všetky slovenské obce a mestá.
Hoci má šesťdesiatku na krku, vôbec mu to nebráni vydať sa aj na druhý koniec republiky.

Pred odchodom do dôchodku rozmýšľal, čo bude
robiť. Laco Holub od detstva zbiera pohľadnice obcí
a miest z celého sveta. Má ich už viac ako päťtisíc vo
svojej zbierke. Mnohé slovenské mu však chýbali. V hlave mu skrsla myšlienka, že po chýbajúce kúsky si zájde
osobne na bicykli. Pôvodný plán nakoniec rozšíril a rozhodol sa, že navštívi všetky obce a mestá na Slovensku.
Od prvej jazdy 18. januára 2010 uplynulo už viac
ako 5 rokov. Za ten čas prešiel stovky kilometrov
a získal množstvo zážitkov. A čo zamýšľa po tom, keď navštívi aj poslednú obec? Má to
už dávno premyslené. Chce napísať cestopis a vydať sa na ďalšiu cestu. Už teraz sa
chystá prejsť poľskú aj slovenskú Karpatskú drevenú cestu posiatu drevenými kostolíkmi, ktoré patria medzi národné kultúrne pamiatky UNESCO.
- dp -
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KOSTOLANSKÝ SCÍSKANEC 2015 + DEŇ RODINY

Rekord v predaji scískancov
Tohtoročný tradičný Kostolanský scískanec bol v sobotu 24. júna 2015 predsa
len niečím výnimočný – spojili sme ho
s Dňom rodiny. Organizačne podujatie zabezpečila Noemi, n. o., v spolupráci s farnosťou Veľké Kostoľany.
Zišli sa na ňom účastníci nielen z našej obce, ale aj z blízkeho či vzdialenejšieho okolia.
Medzi účastníkmi nechýbal správca farnosti
Veľké Kostoľany vdp. Igor Gajdoš ani pán
kaplán vdp. Róbert Vacula.
Podujatie sa začalo sv. omšou vo farskom
kostole obetovanou za rodiny vo farnosti.
Celebroval ju domáci správca farnosti spolu
s kaplánom za početnej miništrantskej asistencie. Počas homílie pán farár rozprával o problematike tradičných rodín a povzbudil nás, aby
sme vytrvali aj počas búrok problémov.
Po skončení sv. omše sa účastníci nemuseli ponáhľať domov k obedu, keďže podujatie pokračovalo v areáli parkoviska pri
miestnom kultúrnom dome, kde už bola pripravená výborná domáca fazuľová polievka, kostolanské scískance, lokše, cigánska
a na zapitie pivo či kofola. Pre deti a tých,
čo majú radi niečo sladké, bola pripravená
cukrová vata.
Samozrejme, podujatie nebolo
len o dobrom jedle a pití, ale účastníkom stretnutia ľudí dobrej vôle
ponúkalo aj program a atrakcie. Začiatok podujatia účastníci využili
predovšetkým na nákup tradičných
scískancov. O 15.00 hodine nastúpila dychová hudba Rovina, ktorá
vytvárala na podujatí skvelú atmosféru k tancu i k dobrému jedlu.
Zaujímavým obohatením tohto ročníka boli atrakcie pre deti ako trampolína, nafukovací
hrad na skákanie a tiež rôzne
aktivity, hry pod vedením Dady Krammer z obecnej knižnice
a dobrovoľníkov.
Novinkou bola aj tzv. služba
ucha, ktorú mali na starosti kňazi našej farnosti. Pri nej kňaz
s účastníkom spolu hľadali odpovede na rôzne otázky, týkajúce sa
nielen duchovného života.

Prvoradou myšlienkou organizátorov bolo
zorganizovať kultúrno-spoločenské podujatie
s možnosťou zabaviť sa, porozprávať sa

so známymi, spoznať nových ľudí, upevniť
súdržnosť rodín a tak isto aj svojou účasťou
podporiť činnosť Noemi, n. o.
Na záver ďakujeme všetkým
účastníkom za vytvorenie príjemnej atmosféry, ďakujeme tiež
dobrovoľníkom a špeciálne ďakujeme ženám v kuchyni a opatrovateľkám z Noemi n. o., ktoré
tento ročník pripravili scínskance
z viac ako 130 kg uvarených
zemiakov. Ďakujem tiež všetkým,
ktorí priniesli už hotové scískance. Neoﬁciálne predpokladáme,
že sme tento ročník urobili rekord
v počte predaných scískancov pri
jednej akcii. Z výťažku z predaja
scískancov bude spoluﬁnancovaný nákup dvoch nových polohovateľných postelí, nočných
stolíkov a kresiel pre klientov
s kardiologickými ochoreniami.
Tešíme sa na stretnutie o rok.
LUKÁŠ KOŠŤÁL, Noemi, n. o.
Foto: autor
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MOTOKROSS TEAM VEĽKÉ KOSTOĽANY

Novinky na krossovej dráhe
Jedným z obnovených a zároveň fungujúcich klubov v obci je Motokross Team
Veľké Kostoľany. Vďaka bohatej histórii,
tento šport v našej obci netreba zvlášť
predstavovať. Členmi klubu nie sú len
ľudia z obce, ale aj z blízkeho okolia. Klub
funguje najmä vďaka nadšeniu jeho členov. Našou snahou je kultivovane pestovať tento šport a byť primerane zodpovednými pri výchove a budovaní návykov,
ktoré sa potom odzrkadľujú na zodpovednom správaní sa jedincov, ale aj klubu ako
celku v rámci našej obce.
Popri tejto činnosti sa snažíme propagovať
obec aj aktívnym reprezentovaním na maj-

 Štart countrycross – 19.4.2015 Skýcov.
strovstvách v motokrosse a countrycrosse.
 28. – 29.3.2015 Medzinárodné majstrovstvá SR countrycross Borský Mikuláš
V kategórii regional sa Erik Kalaš umiestnil
obidva dni na 23. mieste z počtu štartujúcich 47.
 18. – 19.4.2015 Medzinárodné majstrovstvá SR countrycross Skýcov
V kategórii regional sa Jozef Radošovský
umiestnil obidva dni na 21. mieste z počtu
štartujúcich 32.
 19.4.2015 1. Slovakia MX & Quad Championships Šaštín-Stráže
V kategórii MX2 začiatočník sa Marcel Jankech umiestnil v prvej jazde 30. a v druhej
jazde 27. z počtu štartujúcich 36.
 V kategórii MX open začiatočník sa Mário
Jankech umiestnil v prvej jazde 27. a v druhej
jazde 11. z počtu štartujúcich 32.
Budeme radi, ak si k nám nájdete cestu
a prídete sa napríklad len tak s nami porozprávať. K dispozícii je upravený areál.
Ďakujeme za poskytnutie techniky na údržbu
dráhy ﬁrme Šupa Veľké Kostoľany a Obci Veľké Kostoľany za poskytnutie dotácie.
MOTOKROSS TEAM Veľké Kostoľany
Foto: archív MTVK

 Jozef Radošovský – prejazd cieľom.

 Úprava dráhy.

 Brigáda.

14

KOSTOLIANSKE POHĽADY

TJ DRUŽSTEVNÍK VEĽKÉ KOSTOĽANY

Starí páni v úvode jarnej časti
1. zápas: Jaslovské Bohunice –
Veľké Kostoľany 1:0
Zápas sme začali rozpačito, veľa nepresných
prihrávok, čo nás stálo veľa síl. V druhom polčase
sme zlepšili prihrávky a pridali sme bojovnosť
a bolo to poznať. V priebehu zápasu sme mali
tri vyložené šance, ktoré sme nepremenili. Už
sa zdalo, že zápas skončí remízou, čo by bolo
spravodlivé, tri minúty pred koncom prišla však
hrubá chyba z našej strany a inkasovali sme gól,
na ktorý sme už nedokázali odpovedať. Hráči,
ktorí nastúpili v tomto zápase, podali zodpovedný
a bojovný výkon. Po takom výkone tesná prehra
až tak nemrzí. Teší ma dobrá účasť na zápase.
2. zápas:
Veľké Kostoľany – Ostrov 5:2
Na tento zápas sme prišli v hojnom počte
a všetci hráči dostali priestor na ihrisku. Na

týchto prvých zápasoch je poznať, že hracia
sezóna sa iba začína. Musíme sa lepšie
rozcvičiť pred zápasmi. Začiatok zápasu nám
znova nevyšiel, kazili sme prihrávky, za čo
sme zaplatili gólom v našej sieti a prehrávali sme 0:1. Postupom času sme to zlepšili
a prichádzali aj šance. Výrazne nám pomohol
výkon Miroslava Urbana v strede zálohy, ktorý
svojím prehľadom a nezištnými prihrávkami
pripravoval góly ako na podnose. Najmä pre
Ľubomíra Čúzyho, ktorý podal v útoku dobrý
výkon, ako aj všetci ostatní hráči, ktorí v tomto
zápase nastúpili. Verím, že sa budeme zlepšovať zápas od zápasu a výkony všetkých
hráčov budú napredovať. Z chýb, ktoré na
zápasoch urobíme, sa musíme poučiť a postupne ich odstraňovať.
Strelci gólov: Ľubomír Čúzy 2, Miroslav
Urban 1, Dušan Strečanský 1, Marcel Sasák 1.

3. zápas:
Veľké Kostoľany – Kátlovce 7:2
Úvod zápasu sme začali lepšie ako predošlé zápasy. Dávali sme si väčší pozor na
prihrávky a bolo to poznať. Súper bol kvalitný,
hra bola počas prvého polčasu vyrovnaná
a ten skončil 2:2. V druhom polčase sme
zvýšili pohyb a s pribúdajúcimi minútami boli
vidieť výsledky. Súpera sme prevyšovali vo
všetkých smeroch a prichádzali aj góly. Za
stavu 5:2 Kátlovce nepremenili pokutový kop,
čo nás ešte viac vyburcovalo a pridali sme
ďalšie dva góly, ktorými sme súpera deﬁnitívne zlomili.
Čakajú nás ďalšie zápasy, ktoré nám ukážu, aká je sila nášho mužstva. Stále máme
čo zlepšovať.
VILIAM PORUBSKÝ

HALOVÝ TURNAJ O POHÁR PRIMÁTORA MESTA PIEŠŤANY
Minuloročné prvenstvo na halovom turnaji v Piešťanoch O pohár primátora mesta Piešťany sa nám nepodarilo obhájiť,
skončili sme na peknom druhom mieste.

Prvenstvo sme neobhájili

Na turnaji sa zúčastnilo 6 mužstiev, ktoré
boli rozdelené do dvoch skupín:
Skupina A: Mestská polícia Piešťany,
Moravany nad Váhom, Veľké Kostoľany
Skupina B: Marell Trnava, Piešťany,
Mestská polícia Nové Zámky
Naša skupina:
 Mestská polícia Piešťany – Veľké
Kostoľany 3:7
Góly: Ľubomír Čúzy 2, Marek Mačica 2,
Miroslav Urban 1, Jozef Orihel 1, Roman
Maslík 1.
 Veľké Kostoľany – Moravany nad
Váhom 2:1,
Góly: Viliam Porubský 1, Ľubomír Čúzy 1.
Po dvoch víťazstvách v skupine sme sa
dostali do ﬁnále, kde sme sa stretli s druž-

 Starí páni V. Kostolian vo finále neprekonali Marell Trnava.

stvom Marell Trnava.
 Marell Trnava – Veľké Kostoľany 2:1
Gól: Ľubomír Kukuč.
Finále turnaja malo dobrú úroveň a zápas
bol dramatický až do úplného záveru. Našu
obec reprezentovali hráči: Viliam Porubský,
Jozef Orihel, Jozef Kukuč, Ľubomír Čúzy,
Roman Maslík, Ján Mačica, Miroslav Urban,
Marek Mačica, Stanislav Balón.
Všetkým hráčom patrí poďakovanie za
vzornú reprezentáciu našej obce. Účasťou
na tomto turnaji si vždy spomíname na
nášho kamaráta Dr. Karola Šebeka, ktorý už
nie je medzi nami. Bol zakladateľom tohto
turnaja ako náčelník Mestskej polície Piešťany. Tento rok sme odohrali už 17. ročník.
VILIAM PORUBSKÝ
Foto: archív mužstva

 Po zápase, s diplomom primátora Piešťan za pekné 2. miesto.
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