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PRÍHOVOR STAROSTU OBCE

Ani tento rok
nebude jednoduchý
Vážení občania, milí
priatelia, v tomto roku
sa v našich novinách
stretávame prvýkrát.
Z
Začal sa nielen nový
rok 2015, ale aj nové
štvorročné volebné obdobie. Verím, že spolu so zastupiteľstvom
v
vytvoríme v obci len
prospešné
š é projekty,
j
ktoré zvýšia kvalitu života v našej obci. Je dôležité, aby
všetko, čo budeme tvoriť či zveľaďovať,
vždy smerovalo k spokojnosti našich
občanov. Aj negatívne reakcie sú pre
nás podnetom a motiváciou na zlepšenie už zabehnutých procesov.

Vo štvrtok 12.3.2015 sme otvorili Materské centrum Slniečko vo Veľkých Kostoľanoch. Od štvrtej hodiny popoludní sa v našej obecnej knižnici ozýval detský džavot,
smiech a panovala dobrá nálada.
Milé mamičky, stretávať sa budeme vždy
v stredu od 16.00 hodiny v našej obecnej knižnici. Prineste si so sebou dobrú náladu, super
nápady a, samozrejme, detičky!
Čo u nás nájdete? Okrem fajn atmosféry,
ktorá je samozrejmosťou, tiež tvorivé dielne,
prednášky o zdravom varení a pečení (aj

s praktickými ukážkami), prednášky psychológa, logopéda, špeciálneho psychológa, pediatra, detského stomatológa a iných špeciálnych odborníkov, stretnutia so zaujímavými
ľuďmi, výlety a všeličo iné.
Súčasne sa obraciame na všetkých dobrých ľudí, ktorí by mali záujem o spoluprácu,
darovanie hračiek, výtvarného materiálu, aby
sa nám ozvali. Budeme vám veľmi vďační.
Pridajte sa k nám, tešíme sa na vás!
Priebežné informácie nájdete na: http://
kniznicavk.webnode.sk/materske-centrum-vk/
MISHKA A BARBORKA

Príjemne prežité veľkonočné sviatky,
zdravie a hojnosť všetkého, čo k nim patrí,
všetkým čitateľom Kostolianskych pohľadov
želajú starosta, poslanci OZ a pracovníci OcÚ.

Vo februári tohto roka odsúhlasilo obecné
zastupiteľstvo rozpočet obce na rok 2015. Sú
v ňom zadeﬁnované investičné akcie, ktoré
zlepšia podmienky práce, obslužnosti alebo
komfortu pre našich občanov. Budeme aj naďalej pokračovať v prácach, ktoré sme začali
v minulom roku. V novopostavenom parku
pod domom kultúry bude uložená dlažba na
chodníkoch a premiestnené lavičky na oddych
pre starších ľudí alebo mamičky s deťmi.
Park doplníme svietidlami a košmi na odpad.
Jednou z nosných akcií bude rekonštrukcia chodníka na Ulici Jána Hollého.
Keďže je chodník dlhý takmer 950 metrov
a niektoré jeho časti sú v súkromnom vlastníctve, naplánovali sme jeho rekonštrukciu
na niekoľko etáp. Je naším záujmom zrekonštruovať jeho najviac využívanú časť.
V súčasnosti sa spracováva geometrický
plán, ktorý bude podkladom pre realizačné zadanie a tiež k žiadosti o odkúpenie
pozemku pod chodníkom od súčasných
majiteľov. Nie je jednoduché dnes stanoviť
presný termín realizácie, všetko záleží od
dohody dvoch strán o odpredaji pozemku
a tiež od termínu ukončenia projektových
prác a následného stavebného konania.
Na Trnavskej ceste je naplánované pokračovať v odvodnení časti ulice pri novom
chodníku. Na Ulici C. Majerníka pred domami
č. 522 – 524 je plánovaná rekonštrukcia časti
miestnej komunikácie. V súčasnosti ešte nevieme, či schválené prostriedky v rozpočte budú na jej rekonštrukciu postačovať. Po ukončení projektových prác a následnom výkaze
výmer s rozpočtom, rozhodne OZ o začatí
rekonštrukcie, alebo jej posunutí do ďalšieho
obdobia. Nového povrchu by sa mala dočkať konečne aj plocha pred domom kultúry,
ktorej liaty asfalt po tridsiatich rokoch doslúžil
a obnova je aj z dôvodu bezpečnosti chodcov
dôležitá.
(Pokračovanie na 2. strane.)
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Narodili sa

Ani tento rok nebude jednoduchý

Iba deti vedia, čo hľadajú.
(Antoine de Saint Exupéry)

Martin Žiško
Nina Maslíková
Filip Bohačik
Dean Pekarovič
Dragan Pekarovič
Vasil Bundál
Timotej Vojtela
Adrián Čuntala
David Skripčák
Viliam Duda

Zosobášili sa
Ak má byť manželstvo vydarené,
treba sa zamilovať veľa ráz,
ale vždy do tej istej osoby.
(John Goodman)

Ing. Igor Blaško a Petra Janegová

Naši jubilanti
Život je len okamih.
(Marcus Aurelius)

93 rokov
Ľudmila Kubíková
90 rokov
Hedviga Chorvatovičová
75 rokov
Marta Magulová
Mária Piknová
Cecília Lesayová
Milan Herceg
Jozef Michalka
Alžbeta Trandžíková
Agneša Blažová
Anna Magulová
Rudolf Kolarovič
70 rokov
Agneša Valková
Helena Dudová
Štefánia Jamrichová
Otília Kalašová
Emília Bartovičová
Štefan Hlinka
Eliška Kollárová
Oľga Hlinková
Anna Vančová
Anna Michalčíková
Vladimír Kandričák
Matilda Havlasová
Cecília Kolarovičová
Ján Gajarský
65 rokov
František Ferech
Jakub Vadovský
Peter Mosný
František Mihalička
Stanislav Franc
Ján Pristach
Jozef Hricišák
Milan Hluštík
Stanislav Rybárik
Michal Kolarovič
Viktória Pekarovičová
Ladislav Michalčík
Ján Gula
Cyril Kolarovič

 Budovaný park bude oddychovou zónou pre všetkých.
(Dokončenie z 1. strany.)

Rekonštrukcia v KD
Rozpočet počíta aj s rekonštrukciou kuchyne, ktorá nebola modernizovaná od uvedenia
domu kultúry do prevádzky. Vzhľadom na to,
že dom kultúry slúži aj na súkromné akcie ako
svadby, oslavy, či výročia alebo plesy a iné,
je rekonštrukcia s osadením nových spotrebičov potrebná. Modernizácii bude predchádzať
projekt s rozpočtom.
Obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo rekonštrukciu kancelárií obecného úradu. Týmto
projektom plánujeme zlepšiť podmienky ako
pre pracovníčky obecného úradu, tak aj pre
stránky, ktoré úrad navštevujú. Nový projekt
je zameraný na oddelenie jednotlivých kancelárií a na samostatný vstup do kancelárií.
Každá stránka bude mať týmto zabezpečené
súkromie pri vybavovaní svojich záležitostí.

Predĺženie vodovodu
Poslednou z odsúhlasených investičných
akcií je predĺženie vodovodného potrubia
k rodinným domom na Záhumenskej ulici.
Občania žijúci v tejto lokalite využívajú vlastný zdroj vody, ktorý po poslednom rozbore
vykazoval prítomnosť nebezpečných baktérií.
Vodovodné potrubie plánujeme dimenzovaním prispôsobiť aj na jeho ďalšie rozšírenie
pre potreby využitia do budúcnosti.

Rozvody do zeme
Na poslednom rokovaní so zástupcami
Západoslovenskej distribučnej spoločnosti
sme hovorili o zmene elektrického vedenia
zo vzduchu do zeme. Zástupcovia ZSE nám
vyšli v ústrety a v lokalitách, kde sa budujú
nové rodinné domy, je táto zmena z ich pohľadu možná. Financovanie zabezpečí ZSE,
obec uhradí iba ﬁnančné prostriedky za kábel
verejného osvetlenia a nové stĺpy verejného
osvetlenia. Táto zmena by sa v tomto roku
mala dotknúť Športovej ulice. V súčasnosti sa
pripravuje projektové riešenie. Okrem estetického hľadiska bude uloženie káblov v zemi
aj funkčným dôvodom, pretože sa odstránia
možné poruchy na vzdušnom vedení.

Dobudovanie kanalizácie
Najvýznamnejšou akciou, ktorú v tomto roku
očakávame, by malo byť dobudovanie splaškovej kanalizácie. V decembri minulého roka bola

Foto: autor

podpísaná zmluva s Ministerstvom životného
prostredia SR vo výške 3,2 mil. eur. V januári
sa začal proces verejného obstarávania, ktorý
trval takmer tri mesiace. Nakoľko ide o veľkú stavbu, pričom ﬁnančné prostriedky budú
použité z fondov Európskej únie, je potrebné
zaslať proces verejného obstarávania na kontrolu. Aký čas budú kontrolóri na jeho ukončenie potrebovať, zatiaľ nevieme. Aby sme mohli
začať s budovaním, je potrebné absolvovať
všetky povinné úkony, ktoré ministerstvo a EÚ
požadujú. Ideálne by bolo, keby sme už v tomto období mohli začať s výkopovými prácami,
avšak od podpisu zmluvy k spusteniu samotnej
realizácie niekedy treba počítať s niekoľkomesačnými obštrukciami či prekážkami.
Vážení občania, keď ste dočítali tieto informácie, možno ste zistili, že ani tento rok
nebude jednoduchý. Každá investičná akcia
musí byť pripravená, musí jej predchádzať
rokovanie s projektantom, verejné obstarávanie na projekt a dodávateľa stavby. Sú to
veľmi časovo náročné úlohy, kde je potrebné
dodržať zákonom stanovené lehoty. Od odsúhlasenia obecného rozpočtu, cez vypracovanie geometrických plánov, projektovej
dokumentácie, realizácie stavebného konania
a následného verejného obstarávania môže
uplynúť aj šesť mesiacov. Vieme, že je to
dlhé obdobie, ale kvôli dodržaniu zákona ho
musíme všetci rešpektovať. Okrem už spomenutých investičných akcií, boli v rozpočte
odsúhlasené ﬁnančné prostriedky aj pre jednotlivé organizácie, ktoré o dotáciu požiadali.
Počas roka budú zabezpečené všetky aktivity,
ktoré súvisia s organizáciou obecného úradu
a udržiavaním verejných priestranstiev.
Veľmi kladne môžem hodnotiť predovšetkým činnosti, ktoré sa spájajú s prevádzkou
miestnej knižnice, v ktorej sa v tomto roku
začínajú nové úlohy v rámci kultúrneho diania, či pomoci občanom v sociálnej a právnej
oblasti. Tieto služby sú pre našich občanov
zdarma a postupne sa budú rozširovať. O činnostiach určených pre deti a dospelých vás
budeme pravidelne informovať. Máme pripravené množstvo nových záujmov vzdelávania,
napr. hravú angličtinu pre deti alebo výučbu
počítačovej techniky pre seniorov.
Budeme radi, ak všetky aktivity prinesú
úžitok celej obci, ale hlavne vám občanom.
Mgr. GILBERT LIŠKA
starosta obce
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Dotácie pre organizácie – 2015
 TJ – Futbalový klub:
26 928 eur
(plyn, elektrina, voda, údržba budovy,
činnosť)
 Dobrovoľný hasičský zbor:
13 000 eur
(plyn, elektrina, údržba budovy, činnosť)
 Tennis Club:
3000 eur
 Asociácia pracovníkov v pomáhajúcich
profesiách:
3000 eur
 ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku:
1500 eur

 Poľovnícke združenie Rovina:
1500 eur
 Dychová hudba Rovina:
1360 eur
(plyn, elektrina)
 MO Slovenského zväzu chovateľov I:
1300 eur
 ZRPŠ:
1000 eur
(rybársky krúžok, činnosť)
 Motokros:
1000 eur
 MO Slovenského zväzu chovateľov II: 500 eur
- OcÚ -

KRONIKA OBCE
60 rokov
Vladimír Pekarovič
Anežka Čimová
Mária Balažovičová
Marta Olšavská
Gabriela Sviežená
Ľudovít Novosad
Emília Barošová
Jozef Janíček
Katarína Hevierová
Oľga Bučková
Mária Gulová
Ing. Marian Remešík
Mária Čeligová
Bernardína Hanzlová
Jozef Čapkovič
Jozefína Radošovská
Ľubica Vargová
Ján Turanský
Ján Krajčovič
SRDEČNE BLAHOŽELÁME!

Rozlúčili sme sa
Smrť je len ďalšia cesta, ktorou musíme ísť.
(John Ronald Reuel Tolkien)

Michal Janech, 29-ročný
Mária Nitková, 76-ročná
Anna Kollárová, 45-ročná
Stanislav Magula, 75-ročný
Štefan Gula, 95-ročný
 Nový povrch by mala dostať aj prístupová komunikácia k domu kultúry. Projekt bude
riešiť aj miesto na bicykle.

SMÚTOČNÉ POĎAKOVANIE
Dňa 8. februára 2015
zomrel vo veku 97 rokov
rodák z Veľkých Kostolian

SPOMIENKA
Dňa 10.2.2013 zomrel

ÚPRIMNÚ SÚSTRASŤ.

- OcÚ -

SPOMIENKA
Dňa 23. marca 2015 si pripomenieme
1. výročie, kedy nás navždy opustil náš
milovaný manžel, otec, dedko a pradedko

PETER MRÁZIK.
kpt. GUSTÁV POLČÍK.
Spomína manželka,
dcéry s rodinami.

S úctou netere a synovci.
Česť jeho pamiatke!

SMÚTOČNÉ POĎAKOVANIE
„Nezomrel som,
lebo viem, že budem
žiť stále v srdciach tých,
ktorí ma milovali.“
Dňa 1.1.2015 nás
bez slova rozlúčky navždy opustil vo veku
29 rokov náš milovaný syn

SMÚTOČNÉ POĎAKOVANIE
Odišiel dobrý človek,
každý mal ju rád,
odišla nám
do nenávratna,
teraz musíme
len spomínať.
Dňa 14.1.2015 nás navždy opustila
manželka, mamička, babička, sestra, teta

Rodičia, bratia Lukáš a Adam a Janka

Zostane navždy v našich srdciach.
S úctou a láskou na neho spomínajú
manželka a deti s rodinami.

SPOMIENKA
Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame,
sú okamihy, na ktoré tisíckrát spomíname.
Čas plynie ako prúd tichej rieky,
kto vás mal rád, nevie zabudnúť.
Dňa 13.11.2014 uplynul rok, čo nás
opustila mama, stará mama
KATARÍNA JELÍNKOVÁ

MICHAL JANECH.
Ďakujeme za poslednú rozlúčku, za
kvetinové dary a úprimné slová útechy,
ktorými ste sa snažili zmierniť náš hlboký
žiaľ. Vdp. kaplánovi Róbertovi Vaculovi
zároveň ďakujeme za dôstojnú rozlúčku.

JOZEF MICHÁLEK.

MÁRIA NITKOVÁ, rod. Lišková
vo veku 76 rokov.
Ďakujeme za poslednú rozlúčku, kvetinové dary a úprimné slová útechy.
Manžel, dcéra Dagmar s rodinou,
synovia Oskar a Jaroslav s rodinami

a dňa 14.1.2015 uplynul rok, čo nás
opustil otec, starý otec
JOZEF JELÍNEK.
S úctou spomína dcéra
a synovia s rodinami.
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Veselo je v našej škôlke
Ahoj, milý kamarát,
poď sa spolu s nami hrať.
Ja som tvoja kamarátka
a ty si môj kamarát.
Ja dám rúčku, ty sa usmej,
budeme sa spolu hrať.
Ani sme sa nenazdali a prvé dni roku
2015 sú už dávno za nami. Chod v materskej škole je v plnom prúde a okrem každodenného výchovno-vzdelávacieho procesu
sa každý mesiac konajú rôzne akcie ako
napr. Jesienko, kde boli vidieť originálne
nápady a výtvory z jesenných plodov.
V októbri sme mali tradičnú výstavu Jablko
roka, kde si deti priniesli to svoje najkrajšie jabĺčko. V novembri sme si púšťali šarkanov a v decembri k nám prišiel Mikuláš s anjelom a nechýbal ani čert. Každá trieda pripravila vianočnú
besiedku pre rodičov a predškoláci nezabudli
ani na Noemi. Prišiel nový rok a s ním k nám
zavítalo veselé divadielko a tradičný karneval.
Karneval ako spoločenská udalosť je
veľmi obľúbený najmä medzi deťmi. Fašiangový čas prináša zábavu, radosť, veselosť a inak tomu nebolo ani v nedeľu
8.2.2015 v kultúrnom dome, kde sa v popoludňajších hodinách stretli masky od výmyslu sveta. Iba maškarný ples je miesto
plné fantázie, kde sa spolu v dobrej nálade zabávajú princezné s ninja bojovníkmi,

 Toto všetko dokázali kostolianski škôlkari s pomocou vyrobiť z jesenných plodov.
pavúčí muž s nežnou baletkou, zvieratká
z lesa s lietadielkom, hasič a kovboj, tiger
s indiánom, krehká víla s čarodejnicou… Vo
vyzdobenej sále kultúrneho domu sa rozpútala veselá zábava a v tanci sa vykrúcali
deti s animátorkami aj so svojimi rodičmi.
Na niektorých sa usmialo i šťastie z tomboly, ktorá bola bohatá vďaka rodičovskému
združeniu, sponzorom a hlavne rodičom detí, ktoré navštevujú našu škôlku.

Deti budú určite ešte dlho spomínať na tento deň, ale nás do konca školského roka čaká
ešte mnoho ďalších podujatí, ako je pálenie
Moreny, veľkonočné tvorivé dielne, oslava
Dňa matiek, výlet, Mami, oci, poď sa hrať...
Sme veľmi radi, že sa rodičia so svojimi deťmi
zapájajú do týchto akcií a nie je im ľahostajné,
čo sa práve v našej materskej škole deje.
H. PRIEVOZNÍKOVÁ
učiteľka

STRETNUTIE S JUBILUJÚCIM BÁSNIKOM JOZEFOM MIHALKOVIČOM

Básnik pocitov a prítomnosti
Tento rok je práve pätnásty
odvtedy, čo som spoznal básnika Jozefa Mihalkoviča, rodáka
z našej obce. Po prvýkrát som
sa zúčastnil na oslave jeho jubilea – 65. narodenín. Konala sa
v Múzeu Ľ. Štúra v Modre a pri
dobrom vínku sa veršovalo jedna radosť!
Veľmi veselo a spontánne na
mňa zapôsobil aj spisovateľ Vincent Šikula, ktorý bol dlhoročným
priateľom Jozefa Mihalkoviča.
Majster pera a veršov sa rozrozprával o svojom detstve, ktoré
prežil v Kostoľanoch (v tom období, to ešte neboli Veľké Kostoľany). Spomínal na detské huncútstva a bolo na ňom vidieť, že táto
dedinka má stále svoje miesto
v jeho srdci. Slovo dalo slovo
a onedlho prišiel na návštevu do
našej obce. Nebola to všedná
návšteva, bolo to poetické pásmo
jeho básní, ktoré prišiel svojim
rodákom recitovať spolu s hercom
a recitátorom Jurajom Sarvašom.
Odvtedy sme sa stretali pravidelne v päťročných intervaloch, pri
každom ďalšom jubilejnom výročí.
Spoznal som jeho manželku, sy-

 Starosta obce Veľké Kostoľany Gilbert Liška
odovzdal Jozefovi Mihalkovičovi plaketu obce za
prínos do slovenskej literatúry.
Foto: Pavel Hambálek

nov a tiež priateľov. Každé pozvanie bolo
veľmi milé a pohostinné. Rovnako vrúcne
bolo aj stretnutie vo februári tohto roka,
keď Jozefovi Mihalkovičovi pribudol už ôsmy
krížik. Prišli gratulovať mnohí, veď za jeho
života sa nazbierala pekná kôpka priateľstva.
Aj na tomto stretnutí sme sa rozprávali o jeho
rodnej obci a ako sám naznačil, veľmi rád by
prišiel pozrieť svoju „rodnú hrudu“.
Verím, že básnik pocitov a prítomnosti,
ako ho nazývajú, nás čoskoro navštívi a jeho
verše sa dostanú do nášho podvedomia, pretože len básňami sa dá vyjadriť to, čo možno
v reálnom svete nevieme pochopiť. Za všetkých občanov, rodákov a priateľov, ktorí si na
neho spomínajú, želáme všetko najlepšie.
Básnik Jozef Mihalkovič sa narodil
30. januára 1935 vo Veľkých Kostoľanoch.
Titul inžiniera chémie získal na Vysokej
škole chemickotechnologickej v Pardubiciach (Česká republika). Pracoval v cementárni ako technológ. Aby sa mohol venovať literatúre, prešiel do kultúrnej sféry.
V roku 1964 sa stal riaditeľom Múzea Ľudovíta Štúra v Modre, o rok neskôr redaktorom vydavateľstva Slovenský spisovateľ
v Bratislave. Neskôr pracoval v literárnej
redakcii Československého rozhlasu. V sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch bol
redaktorom časopisov Revue svetovej literatúry a Romboid. Žije v Modre.
GILBERT LIŠKA
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Vďaka za podporu karnevalu!
Rodičovské združenie pri Materskej škole Veľké Kostoľany a riaditeľka materskej školy touto cestou vyjadrujú vďaku
všetkým, ktorí prispeli k uskutočneniu
peknej vydarenej akcie – karnevalu, ktorý
sa konal v nedeľu 8. februára 2015. Vecnou
cenou do Šťastného lístka prispeli rodiny
detí z MŠ:
Trieda LIENOK: rodina Bušová, Červenková, Drličková, Filipová, Jurdáková, Kimerling, Lenghartová, Liptáková, Michalčíková,
Mikušová, Staníková. Trieda VEVERIČIEK:
rodina Bučková, Cisárová, Čúzyová, Ďuračková, Halašková, Hricišáková, Janecová
(Alicka), Janecová (Lukáško), Kostolanská,
Kukučová, Porubská, Skripčáková (Bibianka), Spáčilová. Trieda ŽABIEK: rodina Ďuračková, Hricišáková, Janecová, Janíčková,
Krajčovičová, Mečírová, Michalkovičová,
Mosná, Mráziková. Trieda SOVIČIEK: rodina Bachňáková, Čapkovičová, Harajková,
Hrušková, Kimerling, Košťálová, Lehutová,

 ...a tak sme sa premenili na čarovné bytosti od výmyslu sveta...

Maslíková, Opetová, Štefániková.
Potešilo nás, že akciu podporili z vlastnej
iniciatívy aj rodiny našich bývalých škôlkarov a ﬁrmy: rodina Duranová, Gnebusová,
Kalašová, Macová, Vnuková, WITTEX plus,
s. r. o., Kraft foods Slovakia, a. s.
Poďakovanie patrí aj nášmu zriaďovateľovi
– Obci Veľké Kostoľany za bezplatné poskytnutie priestorov domu kultúry, animácii, ktorá
sa tento rok niesla v štýle „military“: Magdaléne Kollárovej, Agáte Porubskej, Monike
Víghovej, Martine Bajúžikovej.
Tešíme sa na stretnutie opäť o rok!
- HP Foto: archív

DARUJTE NÁM 2 % DANE
Rodičovské združenie pri Materskej
škole Veľké Kostoľany sa aj tento rok
uchádza o 2 % z ročnej dane. Prosíme
rodičov a priateľov školy o darovanie
2 % z d
dane, pretože
t ž ajj ttakýmto
ký t spôô
sobom pomôžete skvalitniť výchovnovzdelávací proces a deťom spríjemniť
prostredie v škôlke. Neplatíte nič navyše
– Vaša už zaplatená daň za rok 2014 sa
len prerozdelí.
Údaje pre všetkých, ktorí majú záujem
poukázať 2 % z dane našej organizácii:
Názov: Rodičovské združenie pri
Materskej škole Veľké Kostoľany
Sídlo: Jilemnického 748/36,
922 07 Veľké Kostoľany
Právna forma:
Práv
občianske združenie
IČO
IČ
IČO:
O 17319617/1161
V mene všetkých detí z materskej
te
školy ĎAKUJEME tým,
ktorí nás podporili v roku 2014.
Získané
Získan ﬁnančné prostriedky boli použité n
na didaktické a učebné pomôcky,
ky, vý
vvýtvarný
tv
materiál a akcie v MŠ.
Ďakujeme a veríme, že nás opäť
Ďakuje
podporíte
podporíte.
RZ pri MŠ
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POZÝVAME VÁS AJ NA NAŠE AKCIE

Novoty v obecnej knižnici
Obecná knižnica Veľké Kostoľany pripravila množstvo noviniek:
 nové knižničné tituly pre všetkých,
 medziknižničnú výpožičku,
 rezerváciu kníh online,
 predĺženie výpožičky online,
 službu „prines mi knižku“,
 tlač, kopírovanie aj farebne, skenovanie,
viazanie,
 tvorivé dielne (od najmenších po dospelých),

 záujmové krúžky,
 internet pre seniorov (práca s počítačom
a internetom),
 internet pre nezamestnaných (vyhľadávanie pracovných ponúk...),
 denné prázdninové tábory pre deti z Veľkých Kostolian a blízkeho okolia.
Otváracie hodiny knižnice:
pondelok a streda od 15.00 do 18.00 hodiny

Výpožičky je možné realizovať aj v čase
krúžkovej činnosti, materského centra a tvorivých dielní podľa rozvrhu.
Všetky informácie o našej knižnici nájdete
na: www.kniznicavk.webnode.sk alebo na FB
https://www.facebook.com/pages/KnižnicaVeľké-Kostoľany
Srdečne vás pozývame do knižnice!
- DK -

 V týchto priestoroch si nielen vypožičiate či prečítate knihu, ale môžete využiť veľa iných služieb a zapojiť sa do viacerých nových aktivít.

Zakladáme
novinársky krúžok
Chcete, aby naše Kostolianske pohľady
mali ešte viac čitateľov, aby po nich siahli
aj tí, ktorých zatiaľ nepritiahli? Nenachádzate v nich témy zo sfér svojho záujmu?
A chceli by ste? Skúste odpovedať na
otázky, ktoré adresujeme budúcim potenciálnym spolupracovníkom.
 Baví ťa hľadať odpovede na rôzne
otázky?
 Vieš, čo zaujíma alebo by mohlo
zaujímať tvojich kamarátov, kamarátky, spolužiakov, rodinu a tvoje okolie?
 Vieš alebo sa pokúsiš „dať to na
papier“?
 Máš nápady, o čom by mali byť
a čo by sa malo dať nájsť v Kostolianskych pohľadoch?
Ak ťa aspoň trošku baví slovenčina,
tak neváhaj, opýtaj sa doma, či môžeš
navštevovať náš krúžok a vyplň prihlášku
na web stránke našej knižnice.
Nezabudni uviesť kontaktné údaje na
seba, aby sme ti mohli poslať esemesku
s dátumom a časom prvého stretnutia.
Teším sa na všetkých, ktorí majú záujem sa naučiť niečo nové a povedať
o tom aj iným.
Dada

Angličtina veselo i vážne s Dominikou
Ahojte, rodičia, ale najmä decká! Pripravili sme pre vás hodiny angličtiny, kde sa
hravou formou, veselo, ale i vážne, naučíte alebo sa zlepšíte v anglickom jazyku.
Budeme sa veľa hrať, rozprávať, čítať
si, kresliť, tvoriť, chodiť na vychádzky
a mnoho iného.
Komunikovaním v anglickom jazyku sa
naučíte nielen základy, ale upevníte si aj doposiaľ získané vedomosti a naučíte sa mnoho nového. U nás sa nedávajú známky, ani
nepíšu písomky, ani domáce úlohy. U nás je
vždy super atmosféra, dobrá nálada a všetci
sa kamarátime.
 Kedy sme začali?
- V sobotu 21. marca 2015 o 10.00 hodine bolo prvé stretnutie (s vami, rodičmi,
starými rodičmi, kamarátmi a kamarátkami,
skrátka s každým, kto chcel vedieť bližšie
informácie.
 Kde?
- V priestoroch Obecnej knižnice Veľké
Kostoľany.
 Koľko to bude trvať?
- Jedna „hodina“ bude mať 45 minút.
 Ako to bude prebiehať?
- Rozdelíme sa do skupín: detičky od 3 do
6 rokov, deti z prvého stupňa základnej školy,
decká z druhého stupňa základnej školy.

 Kedy sa to bude konať?
- Navrhujeme v sobotu doobeda – vtedy
má väčšina čas, nie je škola, nemusíme sa
nikam naháňať a doma si rodičia môžu porobiť, čo potrebujú.
 Čo budete potrebovať?
- Základnou podmienkou je dobrá nálada
a chuť naučiť sa niečo nové a inak, ako ste
boli doteraz zvyknutí. No a ešte pero, blok
alebo zošit, farbičky, lepidlá, papiere, nožnice
a všeličo iné, dozviete sa na prvom stretnutí.
 Máte záujem?
- Vyplňte prihlášku na web stránke knižnice alebo rovno príďte na stretnutie. Teším
sa na vás!
Viac informácií nájdete na: http://kniznicavk.
webnode.sk/anglictina-veselo-i-vazne-s-dominikou/.
DOMINIKA
P.S.: Prosíme všetkých dobrých ľudí,
ktorí sú ochotní podporiť nás v našej
činnosti, o výtvarný materiál, perá,
zošity, ale i o prípadný finančný dar,
ktorým pokryjeme náklady na činnosť
tak, aby mohli chodiť na angličtinu
všetky deti zadarmo! Ďakujeme veľmi
pekne všetkým darcom.
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Získali sme dvoch šampiónov
Klub slovenských hrvoliakov v spolupráci s miestnou organizáciou chovateľov
SZCH organizoval v dome kultúry v dňoch
17. – 18.1.2015 tradičnú klubovú výstavu
slovenského hrvoliaka.
V mene organizácie SZCH vo Veľkých
Kostoľanoch sa chceme poďakovať našim
členom za usporiadanie tejto klubovej výstavy. Menovite ďakujeme Michalovi Chudému,
Jozefovi Szigetovi, Jánovi Daniškovi, Vin-

centovi Filinovi, Jaroslavovi Piknovi, Jozefovi
Magulovi, René Mĺkvemu a Renáte Horníkovej. Chovatelia z našej miestnej organizácie
získali na tejto výstave dvoch šampiónov
výstavy, a to Vincent Filin a Jozef Magula.
Ďakujeme občanom, ktorí túto výstavu navštívili, a vďaka patrí aj starostovi obce Gilbertovi
Liškovi, ktorý nám už po dlhé roky vychádza
v ústrety v súvislosti s usporiadaním tejto klubovej výstavy.
SZCH Veľké Kostoľany
Foto: Václav Hesko

Zapojte sa
do procesu PHSR
V tomto roku začíname proces prípravy strategického dokumentu – Program
hospodárskeho a sociálneho rozvoja
(PHSR) obce Veľké Kostoľany. Prvýkrát
sme PHSR spracovávali v roku 2005,
ktorého platnosť vyprší po desiatich rokoch. Vzhľadom na to, že ide o dôležitý
dokument, ktorý určí smerovanie obce
na ďalších najbližších 10 rokov, budeme
radi, ak sa na jeho tvorbe aktívne zúčastníte. Predovšetkým vás chcem požiadať
o vyplnenie dotazníka priloženého v novinách. Dotazník nájdete aj na webovej
stránke obce.
Dotazník je anonymný, môžete ho zaslať poštou na adresu obecného úradu,
vhodiť do schránky pri vstupe do OcÚ,
alebo vhodiť do urny, ktorá sa nachádza
vo vestibule obecného úradu. Dotazník je
potrebné vyplniť a zaslať do 17. apríla
2015. Ďakujem všetkým občanom, ktorí sa
zapoja do procesu PHSR a zašlú vyplnené
dotazníky.
GILBERT LIŠKA
starosta obce

INZERCIA
 Predám koženú rohovú sedaciu
súpravu plus kreslo v krémovej farbe.
Sedačka je rozkladacia, kreslo málo používané. Na ľavej strane opierky sú malé
puklinky. Rozmery sedačky: 180x240 cm
a kreslo má 1 m na šírku. Treba vidieť.
Cena dohodou.
Kontakt: 0908 741 057

Mohlo to byť o niečo vyššie
V sobotu 31. januára 2015 bola Myjava
miestom halového turnaja vo futbale. Na
turnaji sa zúčastnilo osem mužstiev, ktoré boli rozdelené do dvoch skupín. Každý
zápas trval dvadsať minút. Veľké Kostoľany boli v skupine A, spolu s Vrbovcami,
Starou Turou a Brezovou pod Bradlom.
Výsledky: Vrbovce – Veľké Kostoľany
0:0, Stará Turá – Veľké Kostoľany 5:1 (gól:
Marcel Sasák), Brezová pod Bradlom – Veľké Kostoľany 1:3 (góly: Viliam Porubský,
Jozef Orihel, Dušan Strečanský).
So štyrmi bodmi sme skončili v skupine
na treťom mieste, od semiﬁnále nás delilo
horšie skóre, takže sme hrali o piate a šieste
miesto so Šaštínom.
Šaštín – Veľké Kostoľany 3:3 (góly:
Viliam Porubský, Jozef Cisár ml., Dušan
Strečanský).
Napriek vedeniu 3:0 sme na konci zápasu
v priebehu troch minút zinkasovali tri góly.
Nasledovali pokutové kopy – každé mužstvo
kopalo tri: prvý premenil Dušan Strečanský,
druhý premenil Stanislav Balon, tretí premenil Marcel Sasák.
Jednu penaltu chytil brankár Stanislav
Balon, ktorý bol vyhlásený za najlepšieho

brankára. S účinkovaním na turnaji sme
boli spokojní, ale umiestnenie mohlo byť
o niečo vyššie.
Poďakovanie patrí Jozefovi Orihelovi,
ktorý nám turnaj sponzoroval, a Dušanovi

Strečanskému, ktorý nás svojím autom
viezol.
Športu zdar!
VILIAM PORUBSKÝ
Foto: archív autora
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DÁVNE TRADÍCIE PREŽÍVAJÚ DODNES

Fašiangy, Turíce, Veľ ká noc ide...
„Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide,
kto nemá kožucha zima mu bude.
Ja nemám, ja nemám, len sa tak trasiem,
dajte mi slaninky nech sa popasiem...“
Tak spievali dievčence a mládenci oblečení v maskách a rôznych kostýmoch, keď
pozývali na poslednú fašiangovú zábavu,
ktorá sa konala vždy z utorka na popolcovú (škaredú, krivú) stredu. V najlepšej
zábave o polnoci sa jeden zo „ženáčov“
postavil pred muzikantov a prikázal im
„pochovať basu“. Hudba stíchla, zhaslo
svetlo, len pri márach v štyroch svietnikoch sviece horeli.
Na márach ležala basa prikrytá bielou
plachtou a do ticha sa ozývali slová kňaza:
„Dolores, dolores, naučia ťa v pekle móres,“
bolo počuť plač, nárek a spev: „Ešte včera
som ti hladkal líčka, dneska ti už horí svíčka.
Včera som ti ešte chytal kolená, dneska si na
márach vystretá. Zbohom, tu odpočívaj, basa
premilá, aby si sa k Veľkej noci opäť vzbudila...“ So smútočným sprievodom vyniesli máry
s basou von zo sály do noci.
Inak to bývalo v mestách – mestské fašiangy boli vo veľkej miere organizované
remeselníckymi cechmi – konali sa fašiangové obchôdzky, meštiacke plesy, či bály. Ani
v mestách, rovnako ako na dedinách, sa to

 Pochovávanie basy je u nás už tradične
spojené s dobrou náladou a zábavou.
Potvrdilo sa to aj tento rok.
Foto: DK
však neobišlo bez maškarného sprievodu.
Mládenci – fašiangovníci poobliekaní do
masiek sa v poslednú fašiangovú nedeľu
vydávali na obchôdzku z domu do domu. Za
odmenu dostávali slaninu, klobásu, vajíčka,
koláče a, samozrejme, aj vypiť. K typickému
pečivu „na ponúkanie“ patrili smažené šišky –
pampúšiky a fánky.
Vyvrcholenie fašiangových sviatkov bolo vo
fašiangový utorok – keď sa konala posledná
muzika spojená s pochovávaním basy.
Podľa astronomického kalendára sa jar
začína dňom jarnej rovnodennosti, ale v ľudovom kalendári našich prastarých rodičov jar
prišla už po skončení fašiangov – na škaredú,
krivú, či popolcovú stredu – týmto dňom sa
začína štyridsaťdňový pôst.

Foto: archív Miroslava Rupčíka
 V minulosti krojovaní mládenci, dychovka i deti v poslednú fašiangovú nedeľu obišli dedinu – od domu do domu. Zahrali, vytočili dievčatá a za odmenu dostali bohatú výslužku.
V okolí Trnavy sa v pôstnom období pripravoval „gerheň“. Recept: 1,5 litra jemnej
kukuričnej múky zalejeme v mise litrom
vriaceho osladeného mlieka a varechou
vymiešame na hladkú kašu. V masti namá-

čanou lyžicou kladieme kôpky kaše na vymastený plech. Kôpky roztľapkáme na malé
pagáčiky, povrch pomastíme a v horúcej
rúre upečieme dočervena a nachrumkavo.
Cesto možno vyliať na plech aj v celosti,
omastiť a upiecť. Ale upiecť môžeme napríklad aj „tvarohový koláč s kôprom“. Recept:
Do dvoch šálok polohrubej múky pridáme
pol kocky droždia rozmiešaného v troche
mlieka, štipku soli, dva žĺtky, tri plné lyžice
cukru, tri plné lyžice rozpusteného masla
a toľko mlieka, aby vzniklo husté cesto
ako na buchty. Cesto dobre vypracujeme
a necháme nakysnúť. Na pomúčenej doske
ho vyvaľkáme, dáme na vymastený plech,
potrieme olejom a plnkou a znova necháme
podkysnúť. Upečieme doružova v stredne
horúcej rúre. Vychladnutý koláč posypeme
práškovým cukrom. Plnka: Rozmrvíme vyše
pol kila tvarohu, pridáme štipku soli, štyri
kopcovité lyžice práškového cukru, tri plnšie
lyžice rozpusteného masla, posekaný kôpor,
žĺtok a dobre premiešame.
- DK Foto: - GL -

9

KOSTOLIANSKE POHĽADY

Z HISTÓRIE VEĽKÝCH KOSTOLIAN

Čo by rozprávali staré múry?
Koncom deväťdesiatych rokov minulého
storočia v rádiu (Bratislava I) šla každú
sobotu okolo desiatej vždy nejaká relácia,
beseda, buď zo skúseností nejakých cestovateľov, alebo horolezcov a podobne, čo
bolo zaujímavé počúvať.
V jednom období spisovateľ Štefan Moravčík pripravoval seriál z dejín obcí, v ktorých
sa v dávnejšej minulosti niečo zaujímavé odohralo. Tento seriál netrval veľmi dlho, lebo ho
prerušili udalosti na konci roka 1989. Ale ešte
nejakých pár mesiacov predtým som sa pokúšal listom „našepkať“ čo-to o našej dedine.
Samozrejme, začínalo sa to tým, že u nás
bol hrad, že tu vlastne zaniklo popravou posledného veliteľa bratríkov Švehlu husitské
hnutie, že hrad bol spustošený a jeho obyvatelia odvlečení do Budapešti, a tam, pre
nedostatok potravín, utopení v Dunaji. Totiž,
všetko sa to odohralo v zime, v januári 1467.
roku. Tieto stručne uvedené udalosti by každý
Kostoľanec mal vedieť.
Ja som ale chcel upozorniť – upriamiť
pozornosť na niečo iné, čo som zatiaľ ešte
nikde nečítal.
Tato (otec) spomínal, lebo býval asi stopäťdesiat – dvesto metrov od cintorína, ktorý je
vlastne na bývalom hradisku, že ako chlapci
sa tam chodili hrávať, lebo cintorín nebol
ešte ohradený. V mieste vpravo, možno 20
– 30 metrov pred domom smútku, teraz Dom
nádeje, bola dosť veľká prehĺbenina – jama,
podobne aj v mieste, kde teraz upravili terén
pre nové hroby. V tých miestach mali chlapci
dobré možnosti na schovávanie.
Prečo spomínam tieto jamy? Pri úprave, výstavbe nových domov, najmä na Ulici C. Majerníka, v základe starých stavieb sa nachádzalo veľa
vápencového kameňa, a to niektoré kusy môžu
vážiť 50 – 60 kg. Kde voľakedajší drobný roľník
ale aj sedliak s dvomi pármi koní nabral možno
pred dvesto rokmi takéto kamene a toľko?
Vezmime si, že najbližšie miesto výskytu
vápencového kameňa je vzdialené najmenej

 Posledné zvyšky bratríkov boli zlikvidované v roku 1467 dobytím poľného tábora pri
Veľkých Kostoľanoch.
12 – 14 km, sú to buď chtelnické, či lopašovské hory. Kto zo spomínaných hospodárov
mal by odvahu či chuť po vtedajších cestách
z takejto vzdialenosti voziť kameň? Nie je to
náhodou kameň z rozobraných bášt zničeného hradu, po ktorých zostali spomínané jamy?
Keď sa na bývalom majeri likvidovala už
rozpadajúca budova (pajta), možno viac ako
osemdesiat percent tehly sa už nedalo na nič
použiť, lebo tento materiál pred týmto použitím niekde použitý bol aj s kamenivom. Nemohlo to byť tiež zo zvyškov hradiska? Lebo
rovnosť stien a spájanie muriva bolo upravené
veľkým množstvom malty.
V kronike sa uvádza, že v obci žilo viacej židovských rodín a väčšinou tieto rodiny boli podstatne majetnejšie ako bežní občania, možno
ony si mohli dovoliť navoziť množstvo kameňa
zo spomínaných hôr, keď si mohli kamenným
múrom ohradiť svoj cintorín. Múr bol viac ako
dvesto metrov dlhý, priemerne dva metre vysoký a najmenej päťdesiat centimetrov hrubý.

Múr bol, už nie je, a to na konci Potočnej
ulice.
Čo by rozprávali spomínané kamene, keby to bolo možné? A mal by čo rozprávať
aj sprievodca po obci, keby taký existoval.
Sú obce, ktoré dokážu spropagovať trebárs
starú zvonicu či nejakú rozpadajúcu sa zemiansku kúriu.
V roku 1967 sme asi štyria jednotlivci besedami pripomínali päťsté výročie zániku
bratríckych vojsk tu, v obci. Niečo som sa
snažil oživiť ako začínajúci poslanec obecného zastupiteľstva v 1994. roku, narazil som
na nezáujem.
O dva roky bude aké – také výročie oných
udalostí z 1467. roku, možno by to stálo za
propagáciu histórie obce.
Rozprávanie EMILA KOLAROVIČA
Ilustračné foto: internet
Poznámka redakcie: Článok je prepisom
spomienok autora tak, ako ich spísal.

Občianska informačná komisia v novom zložení
Už v niekoľkých
číslach
našich
novín sme vás informovali o aktivitách
Občianskej
informačnej
komisie, ktorá sa
zaoberá riešením
a sprostredkovávaním informácií od občanov k prevádzkovateľom jadrových zariadení alebo opačne. V tomto roku prišlo
k zmene zloženia 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
V1 Jaslovské Bohunice, prichádza k riešeniu 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 spracováva 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 Slovenska (ZMOS) zaslalo tri podstatné pripomienky, ktoré sa
v rozporovom konaní prerokovávali. 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-
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OMÁNSKE DOBRODRUŽSTVO

Robiť veci lepšie a nájsť odvahu
V tomto čísle pocestujeme do Ománu,
presnejšie Ománskeho sultanátu, ktorý sa
nachádza na juhovýchode Arabského polostrova v susedstve so Spojenými arabskými emirátmi, Saudskou Arábiou a problémovým Jemenom. Mňa do tejto krajiny priviedol projekt Connecting Cultures
(v preklade Spájanie kultúr) a som šťastná,
že som tak mohla spoznať aj túto menej
známu časť Arábie.
Vrátim sa o niekoľko týždňov späť. Po
prezentáciách o tomto výnimočnom medzinárodnom projekte, ktoré som urobila na
Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského
v Bratislave a Obchodnej akadémii v Trnave,
prišiel deň – 16. január 2015, kedy som mala
opustiť pohodlie domova a stráviť päť dní
v púšti. Bez sprchy, toalety, pohodlnej postele,
obklopená len pieskom.
Po asi pätnástich hodinách cesty som sa
ocitla v Muskate, hlavnom meste Ománu.
Prvú noc som strávila v hoteli aj s ostatnými
je inšpirovať sa jeden od druhého, ako sa
dajú robiť veci lepšie a nájsť odvahu na realizáciu skvelých nápadov po návrate domov,
veľakrát do prostredia, „kde sa nič nedá“. A po
piatich intenzívnych dňoch neustáleho kontaktu v púšti môžem povedať, že každé jedno
dievča, s ktorým som sa zoznámila, je pre mňa
inšpiráciou. Hoci sme boli všetky vo veku do
25 rokov, nestíhala som sa čudovať, koľko toho
stačili precestovať, spoznať, zažiť a aký majú
rozhľad. Môj život to opäť nesmierne spestrilo.
Okrem spoznávania sa medzi sebou sme
mali možnosť spoznávať aj ománske tradície.
Každý večer pri ohni sme spievali dookola dve
tradičné piesne, až kým sme sa ich nenaučili.
Učili sme sa tiež pesničky z našich krajín
a naša „Prší, prší“ mala veľký úspech, predovšetkým časť „štrngali, brngali, sivé očká
plakali“. Počas pobytu v púšti sme boli tiež
pozvaní na večeru k beduínom, kde sme mali
možnosť pozorovať ich terajší spôsob života.
Komunita, ktorú sme navštívili, sa už nesťahuje z miesta na miesto, ale usadila
postupne prichádzajúcimi účastníčkami projektu a druhý deň ráno sme boli už o ôsmej
nastúpené a pripravené na cestu do neznáma. Celkovo nás bolo dvadsať aktívnych dievčat z dvadsiatich rôznych krajín rozdelených
na arabský a západný svet. Sprevádzať nás
mal organizačný tím pozostávajúci z piatich
členov. Dievčatá boli z krajín: V. Británia,
Švédsko, Nórsko, Holandsko, Švajčiarsko,
Španielsko, Estónsko, Poľsko, Slovinsko, Bulharsko, Rumunsko, Maroko, Irán, Jemen,
Omán, Izrael, Alžírsko, Libanon, Tunisko
a, žiaľ, nepodarilo sa prísť dievčatám z Afganistanu a Egypta. A, samozrejme, Slovensko,
ktoré bolo zastúpené úplne po prvýkrát, odkedy projekt funguje (rok 2004).
Základnou myšlienkou projektu je priviesť
mladých ľudí z rôznych kultúrnych prostredí
na miesto, kde sa budú v jednoduchých podmienkach rozprávať o témach ako kultúrna
rozdielnosť, predsudky voči iným kultúram,
vplyv médií a podobne.
Cieľom projektu nie je nájsť počas piatich
dní liek na všetky svetové problémy. Cieľom
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sa. V niekoľkých jednoduchých budovách
majú miestnosti na spanie, kuchyňu, kúpeľňu a veľkú miestnosť s otvorenou strechou,
kde si každý večer posadajú okolo ohňa,
rozprávajú zážitky, riešia prípadné problémy,
jedia, pijú a zabávajú sa. Nás, ako návštevu,
usadili práve tu okolo ohňa a hostina sa
mohla začať. Na úvod podávali kávu dochutenú rôznymi koreninami, k tomu ovocie či
datle. Nasledoval hlavný chod – ryža s mäsom a šalátom. Mäso pripravujú väčšinou
kuracie, prípadne jahňacie, aj s kosťami,
na šťave. Servírujú ryžu s mäsom spolu na
veľkých misách, z ktorých si rukami naberáte
rovno do úst. Hostina sa končí šálkou čaju.
Po jedle nám ešte mladí beduíni zatancovali
a zaspievali. Títo beduíni žijú najmä z cestovného ruchu, no niektorí dochádzajú za
prácou do blízkych miest. Najviac ma pri
večeri zaujalo rozdelenie prác. Zatiaľ čo muži
obsluhovali hostí, ženy len sedeli a dávali
mužom pokyny, a vraj arabské ženy nemajú
práva. Muži sú tradične oblečení v bielych
dlhých košeliach so šatkou omotanou okolo hlavy, mladšie ženy zahalené v dlhých
farebných šatách, staršie v čiernych šatách
s akousi látkovou maskou na tvári. Týmto
štýlom obliekania sa odlišujú od obyvateľov iných častí.
Po púštnom dobrodružstve ma čakali ešte
tri dni v Ománe. Spolu s ďalšími dievčatami,
ktoré zostali dlhšie, nás jeden z organizátorov
– Ománčan Juma, pozval na výlet do jeho
rodnej dediny Wadishab vzdialenej 180 km
južne od hlavného mesta. Jediné, čo som
o tom mieste vedela, bolo, že je tam nejaká
voda, v ktorej sa budeme kúpať, a vedie tam
z parkoviska asi 40-minútová cesta chôdzou.
Zo skúsenosti viem, že výlety s miestnymi
ľuďmi bývajú najzaujímavejšie, a tak som ani
sekundu neváhala a súhlasila som.

jazierku, ktoré sa nedalo nijako obísť, jedine
preplávať. Tak sme sa vyzliekli do tričiek
a šortiek a skočili do čerstvej vody. Po prvom jazierku nasledovalo druhé, tretie, až
sme priplávali k uzučkému otvoru vedúcemu
do jaskyne. Malá okrúhla jaskyňa vyrážala
dych. Čaro toho miesta dotváral ešte hučiaci
vodopád a lano, po ktorom sa dalo vyšplhať
hore, odkiaľ sa dalo skákať. Na skákanie zo
7-metrovej výšky, veru, len tak skoro nezabudnem. Po návšteve kaňonu nás vzal Juma
aj s jeho kamarátom večer ešte za jedným
dobrodružstvom. Išli sme na pláž pozorovať
korytnačky zelené, ako kladú vajcia. Hoci je
ich hlavná sezóna do novembra, nájdu sa

zaspievali a porozprávali sa pozorujúc oblohu obsypanú hviezdami.
Na druhý deň sme sa po tradičných raňajkách zastavili pri zaujímavom morskom jazierku, ktoré je hlboko v zemi a vyzerá akoby
vzniklo po páde meteoritu. Bola to však kedysi
jaskyňa, nad ktorou sa prepadla zem a dnes
je z nej už len jazierko. Pozreli sme si tiež
mesto Sur, kde sme navštívili poslednú fungujúcu továreň na výrobu tradičných drevených
lodí, bez použitia jediného klinca. O vymierajúcom remesle svedčí fakt, že zo siedmich
tovární vydržala len jedna, a tá vyrába lode už
len na objednávku. Večer sme sa už museli
vrátiť do hlavného mesta, kde nás čakal posledný deň a ten sme strávili návštevou mešity a nákupmi na arabskom trhu (po arabsky
„souq“), kde zoženiete všetko od oblečenia,
šatiek, topánok, cez šperky, doplnky do domu,
suveníry až po jedlo. Ani neviete ako a zistíte,
že ste tam strávili niekoľko hodín. Zjednávanie ceny zaberie asi najviac času.
Omán som opúšťala napriek deviatim nabitým dňom oddýchnutá a s hlavou plnou
nových vedomostí, zážitkov a kontaktov na
skvelých a zaujímavých ľudí z celého sveta.
Samotná krajina vo mne zanechala veľmi
príjemný pocit. Vďaka svojim tradíciám a mimoriadne pohostinným ľudom je miestom,
ktoré by ste mali pri najbližšej príležitosti určite navštíviť. Na rozdiel od Saudskej Arábie
či Spojených arabských emirátov si Omán zachováva pôvodné čaro, ktoré rastúci turizmus
ešte nestihol zničiť.

Výzva nakoniec
Milí čitatelia, ak máte zaujímavé zážitky
z ciest a chcete sa o ne podeliť, dajte nám,
prosím, vedieť do redakcie Kostolianskych
pohľadov a prispejte tak do rubriky Z cestovateľského denníka. Ďakujeme.
Z parkoviska sme prešli k rieke, kde nás
motorový čln previezol z jedného brehu na
druhý a odvtedy sme od údivu nezavreli
ústa. Dostávali sme sa hlbšie a hlbšie do
obrovského kaňonu, ktorý je zaujímavý stále
fungujúcim, ešte pôvodným zavlažovacím
systémom. Dozvedeli sme sa tiež, že vzhľad
údolia poznačili dva veľké cyklóny, ktoré
sa tadiaľ prehnali v rokoch 2007 a 2010.
Tridsaťminútová túra nás doviedla k prvému

sem tam oneskorené kusy. Mali sme šťastie
a našli sme tri obrie, asi meter dlhé korytnačky, ktoré si vyšli na pláž vyhĺbiť hniezda
a naklásť stovky vajec. Korytnačky sú veľmi
citlivé na hluk, svetlo, a preto sme museli byť
veľmi po tichu. Tieto obojživelníky si totiž pamätajú a ak sa cítia byť ohrozené, môže sa
stať, že sa na dané miesto už o rok nevrátia.
Tú noc sme spali v rybárskej chatke priamo
na pláži. Pred spaním sme si ešte tradične

Poďakovanie

(ešte za akciu Kostoľanci na cestách)
Ďakujem všetkým návštevníkom podujatia
Kostolanci na cestách, vďaka ktorým mal nultý ročník taký úspech. A ďakujem tiež sponzorom a Obecnému úradu Veľké Kostoľany
za ich pomoc.
Dominika Porubská
Foto: archív autorky
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KLUB TENISOVÝCH AMATÉROV POKRAČOVAL V TRADÍCII

Memoriál starého roka 2014
Tenisoví nadšenci nezaháľali ani počas vianočných sviatkov. Klub tenisových
amatérov, ako si hovoria veľkokostolianski amatérski hráči a hráčky, usporiadal
v dňoch 29. a 30.12.2014 tenisový turnaj.
Ako nám povedal jeden z usporiadateľov
Vladimír Sukeník, turnaj sa traduje od roku
2007, kedy sa stretli piati hráči. Boli to MUDr.
Ivan Sviežený, Vladimír Sukeník, Milan Kubík, Václav Hesko
a Ing. Milan Molnár. Každým ďalším rokom hráčov
pribúdalo. V roku
2014 ich bolo až
26, bez rozdielu veku a pohlavia. Turnaj vždy býval dôstojnou rozlúčkou
so starým rokom,
a tak tomu bolo aj
tento rok.
Počas
celého
podujatia vládla
veselá priateľská
nálada, popri ktorej boli podávané
oduševnené bojovné výkony účastníkov turnaja. Všetci
účastníci zvádzali
neúprosné boje,
a preto nebola núdza o prekvapenia
na úkor favoritov.
Hralo sa v dvoch skupinách po šesť. Dvojice
najlepších hráčov postúpili do semiﬁnále.
Víťazi potom hrali o prvé miesto a porazení
o tretie miesto.
Prínosom tohto už ôsmeho ročníka bol najmladší hráč Dávid Daniška, ktorý si zaslúžil
veľký obdiv. Takisto musíme pozdvihnúť výkon
najlepšieho hráča turnaja Rolanda Vnuka, ktorý napriek svojmu mladému veku predvádzal

svoje umenie počas celého turnaja. O dobrú
náladu sa pričinila aj Alexandra Navrátilová
z Trnavy, ktorá vniesla do hry veľa svojich
emócií. Na turnaji sa zúčastnili aj traja hráči
z Krakovian, ktorým sa tento rok nedarilo tak,
ako si predstavovali. Nesmieme zabudnúť ani
na najstaršieho účastníka, ktorým bol MUDr.
Sviežený, ktorý podával svoje stále výkony
a pomohol svojmu synovi, ktorý pricestoval
kvôli turnaju až z Londýna, k celkovému piate-

skúsenosť dvojice Radka Šupová, Roman
Polčík, ktorí sú trojnásobní držitelia putovného pohára.
Počas celého turnaja boli pripravené bohaté
stoly s rôznymi dobrotami ako ovocné, údeninové a syrové misy, ktoré pripravili Potraviny Dovičic. Dobrý guláš navaril pán Kohút z Pizzerie
Veselé. Na svoje si prišli aj milovníci sladkostí,
ktoré počas oboch dní pripravila Radka Šupová.
Bolo to veľa dobrôt ako napr. perníky, tvarohové
a čokoládové rezy, ale
najmä makovo-jablková štrúdľa, ktorá nemá
široko ďaleko konkurencie a stala sa počas
ôsmich rokov tradíciou.
Na turnaji sa zúčastnili nasledovní hráči:
Radka Šupová, Roman
Polčík, Vladimír Sukeník, Tomáš Kubran,
Václav Hesko, Miroslav
Katra, Miroslav Dovičic,
Roland Vnuk, Peter Jeluš, Jozef Potrok, Pavol
Mikuš, Dávid Daniška,
Marek Sukeník, Andrej
Danáš, Jozef Valo,
Kamil Miezga, Michal
Podolan, Milan Kubík,
Roman Vach, Ľubomír
Škrha, Alexandra Navrátilová, Miroslav Kohút, MUDr. Ivan Sviežený, Ladislav Sviežený.

mu miestu. V boji o tretie miesto sa stretli Kamil
Miezga, Jozef Valo z Krakovian s Miroslavom
Dovičicom a Rolandom Vnukom. Po urputnom
boji nakoniec zvíťazili domáci hráči.
Finále bolo prekvapujúco vyrovnané. Stretli sa v ňom dvojice Radka Šupová a Roman
Polčík s Václavom Heskom a Miroslavom
Katrom, ktorí dostali prezývku „komici večera“. Napokon o víťazstve 2:0 rozhodla väčšia

Na záver chcem touto cestou poďakovať
všetkým, ktorí sa akoukoľvek formou pričinili
o zdarný priebeh tohto tenisového turnaja, za
čo im patrí veľká vďaka.
V mene Klubu tenisových amatérov
V. Kostoľany chcem všetkým občanom našej
obce popriať do nového roku 2015 všetko
najlepšie, veľa zdravia a úspechov.
VLADIMÍR SUKENÍK

Aj tretí pohár potešil
Obhajoba prvenstva býva vždy ťažká, aj
keď to po dvoch kolách vyzeralo na Mariášovom turnaji v Pečeňadoch 7. februára
2015 veľmi sľubne.
Na turnaji sa zúčastnilo 21 hráčov, obsadených bolo 7 stolov. Hralo sa trikrát po jednej
hodine. Pri prvom stole som vyhral a získal päť
bodov. Pri druhom stole som znovu vyhral a získal päť bodov. Nasledovala prestávka s občerstvením – dobrým gulášom, ktorý navarili miestni poľovníci. Po skončení prestávky sa začalo
tretie kolo, počas ktorého po asi dvadsiatich
minútach odišiel jeden mierne unavený hráč,
a tým sa celá hra naštrbila. Asi po desiatich mi-

nútach sme našli náhradníka, ktorý sa hernými
skúsenosťami radil do slabého priemeru. V tejto
hre som skončil na druhom mieste a získal som
tri body. Celkovo som mal teda nahraných trinásť bodov. Na prvom mieste sa umiestnil hráč
so ziskom pätnástich bodov, druhé miesto obsadil hráč s počtom bodov trinásť, avšak vyhral
o dvadsaťpäť centov viac ako ja.
Tretie miesto som obsadil so ziskom trinástich bodov. Odmenou bol pekný pohár, ktorý
si uložím do vitríny.
Vďaka za dobrú organizáciu turnaja patrí
Pavlovi Zemkovi s rodinou. Bolo to vydarené
podujatie.
VILIAM PORUBSKÝ
Foto: archív autora
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