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DEŇ MATIEK

Kvietok
pre každú mamičku
Máj je už tradične
mesiacom, kedy si aj
kvetom či inou drobnosťou uctievame naše
milé mamičky a babičky. Je to sviatok venovaný našim mamám za
v
ich lásku a obetavosť,
ktorou nás zahŕňajú.
Každý z nás je vďačný
svojej mame, že ho priviedla na svet a že
sa o neho starala s takou láskou.

Činnosť Dobrovoľného hasičského zboru Veľké Kostoľany je pestrá a bohatá.
Hasiči nadviazali na tradície svojich predchodcov a pôsobia ku cti zboru i obce.
Nechýbajú nikde, kde je potrebná ich pomocná a zachraňujúca ruka, vzdelávajú
a zdokonaľujú sa vo svojich zručnostiach,
aktívne sa zapájajú do hasičských súťaží.

Pre svoj koníček získavajú sympatizantov
i deti. S úmyslom pripomenúť kultúrne hodnoty
a tradície svojich predchodcov, postarali sa
o vernú repliku historickej zástavy DHZ Veľké
Kostoľany z roku 1929. O tom, aká je, kde vznikla a ako ju v obci posvätili, sa dočítate v článku
Z úcty k našim predchodcom na 6. strane
tohto čísla. Redakcia, foto: Dominik Stacho

Radosť letných snehuliakov

 Aj tohtoročná oslava Dňa detí 5. júna na veľkokostolianskom ihrisku vyvrcholila šantením malých oslávencov v bielučkej pene, ktorou ich tradične obdarovali miestni hasiči.
Viac o náplni nedeľného podujatia, slovom i fotografiou Gilberta Lišku, sa dozviete na
12. strane.
Redakcia

Aj keď si na chvíle svojho narodenia
nikto z nás nepamätá, je práve porodenie
dieťaťa tým najkrajším a najnezabudnuteľnejším okamihom v živote každej
matky. Je to chvíľa, keď na svet prichádza nový život. Dar pochádzajúci z lásky
a prichádzajúci pre lásku. Práve dieťa je
nepochybne tou najväčšou radosťou pre
jeho blízkych i tou najkrajšou odmenou
pre matku za bolesť, ktorú musela podstúpiť. Bolesťou sa však nič nekončí, po
nej každá mama spoznáva ďalšie krásne
i smutné chvíle, spoznáva bolesť, ktorú nikdy dovtedy nevnímala. Spoznáva
lásku, ktorú dovtedy nikomu nedávala.
Spoznáva možno trápenie, o ktorom nikomu nevraví. Aj takého sú podobenstvá
lásky dobrej matky. Každá matka túži po
krásnom a zdravom dieťati, nie každej
je to však dopriate. A práve matka, ktorá
možno nikdy od svojho milovaného syna
či dcéry nezačuje slová, mami mám ťa
rád, práve tá je ochotná ísť až za hranice
ľudských síl a lásky, pretože tak veľmi
miluje. Koľké z vás by podstúpili trápenie, bolesť či chorobu, ktorá je vo vašich
deťoch, koľké z vás by za ne zomreli!?
Pravá materinská láska je taká, keď dá
matka život po prvýkrát a keď je ochotná
darovať svoj život aj po druhýkrát.
V našej obci už tradične vyjadrujeme
poďakovanie našim mamám v druhú májovú nedeľu. Každú mamičku obdarujeme
kvetom a v sále domu kultúry hudobným
zážitkom. V tomto roku to bolo vystúpenie
Roba Kazíka (fotografie Pavla Hambálka
nájdete na 5. strane), v budúcom roku by
sme radi na pódiu privítali aj deti zo školy.
GILBERT LIŠKA
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Spolu si určíme priority
Začali sme s rekonštrukciami chodníkov a ciest

V máji tohto roka sme začali rekonštruovať niektoré chodníky a miestne komunikácie. Ide o projekt ešte z roku 2007, ktorý
bol spracovaný na základe podmienok vydaných vtedajším ministerstvom výstavby.
Už v minulosti som spomínal v našich novinách, že tieto práce sa mali začať v roku
2010. Kvôli finančnej kríze vláda v minulosti zrušila niekoľko projektov, nakoľko
neboli prostriedky na ich kofinancovanie.
V roku 2014 sme sa opäť prihlásili do výzvy a dostali sme sľúbené peniaze.
Veľa občanov sa nás pýta, prečo sa nebude
rekonštruovať práve ulica, na ktorej bývajú. Vysvetlenie je jednoduché, realizujeme
projekt z roku 2007, v ktorom boli zahrnuté
ulice, kde v tom období bola vybudovaná
kanalizácia. Nie je našou vinou, že sa výstavba natiahla na niekoľko rokov. V rámci tejto
rekonštrukcie sa budú opravovať úseky, ktoré
schválilo vtedajšie ministerstvo výstavby.
Na Školskej ulici dobudujeme chodník
pred obytnými domami a na cestu položíme
nový asfalt. Na Ul. P. Jilemnického položíme
asfaltový koberec a terén bude vyspádovaný
tak, aby nevznikali miesta s nahromadenou
dažďovou vodou. Rekonštrukciu chodníka
a nový povrch zrealizujeme aj na Kanižskej
ulici. V súčasnosti sú rekonštruované chodníky na uliciach J. Hollého a C. Majerníka.
Rekonštrukčné práce sa budú dotýkať aj autobusového nástupiska, kde budú vybudované dva ostrovčeky s čakárňami a postavené
malé parkovisko.
Chcel by som požiadať občanov z ulíc, kde
sa budú realizovať opravy chodníkov a ciest,
aby boli opatrní pri prechádzaní okolo staveniska, predovšetkým pri štátnych cestách je
zvýšené riziko dopravných úrazov.
Na najbližšom obecnom zastupiteľstve
predložím poslancom návrh cenovej ponuky
na spracovanie projektovej dokumentácie aj
na ďalšiu etapu rekonštrukcie chodníkov a komunikácií v obci. Za najdôležitejšiu výstavbu
chodníkov v obci považujem dva úseky, a to
na Piešťanskej a Družstevnej ulici. Obidve sú

 Medzi prvými sa začal rekonštruovať chodník na Ul. C. Majerníka

 Najhorší úsek Športovej ulice dostal nový asfaltový koberec
Foto: Pavel Hambálek

 Betónovanie oporného múra pri hasičskej zbrojnici
Foto: Gilbert Liška

Foto: Gilbert Liška

však komplikované tým, že
na chodník nie je dostatok
miesta a je potrebné vykúpiť pozemky, aby bolo
možné stavbu zrealizovať.
V tomto roku budeme mať
spracovaný projekt rekonštrukcie chodníka na Ul.
Ľ. Štúra. Z projektu bude
známy rozpočet s cenou
a podľa neho sa zastupiteľstvo rozhodne, či sa bude
rekonštruovať celý, alebo
na jednotlivé etapy.
V máji bola dokončená
oprava múra, ktorý slúžil
ako oporná časť svahu vo
dvore požiarnej zbrojnice.
Taktiež bola vybudovaná
nájazdová plocha pre hasičské vozidlo pred bránou
požiarnej zbrojnice.

 Betónovanie oporného múra bolo komplikované z dôvodu zlej
dostupnosti stavby
Foto: Gilbert Liška
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 Rekonštrukcia časti Športovej ulice – zhutňovanie lôžka
Foto: Gilbert Liška

 Starý chodník, po ktorom sa už len ťažko dalo prechádzať,
opravujeme aj na Ul. J. Hollého
Foto: Gilbert Liška
Každý rok sa snažíme pre našich občanov
urobiť všetko preto, aby sa v obci cítili príjemne. Uvítame všetky návrhy, ktoré nám občania
písomne zašlú. Každý návrh bude posúdený
na obecnom zastupiteľstve a spolu si určíme
priority jednotlivých investičných akcií.
Mgr. GILBERT LIŠKA
starosta obce

 Čistenie potoka na Potočnej ulici vykonáva Slovenský vodohospodársky podnik, závod Piešťany. Po tridsiatich rokoch si to skutočne zaslúžil.
Foto: Gilbert Liška
V marci sme ukončili rekonštrukciu kuchyne
v dome kultúry. Kuchyňa v súčasnosti spĺňa
všetky nároky kladené na efektívne varenie
jedál pre desiatky hostí. Okrem nového nerezového nábytku sa v nej nachádzajú aj nové
zariadenia, dve chladničky, umývačka riadu,
mikrovlnka, konvektomat, smaženka, kotol
a plynový sporák s elektrickou rúrou. Veríme,
že vynovená kuchyňa bude dobre slúžiť všet-

kým nájomcom aspoň ďalších dvadsať rokov.
S výstavbou kanalizácie a napojením občanov
je spojená aj prevádzka čistiarne odpadových
vôd, ktorú v tomto roku plánujeme zefektívniť.
V najbližšom období urobíme nutné opravy
a vylepšenia kvôli čisteniu odpadových vôd
a neskôr podľa projektu bude potrebná už väčšia rekonštrukcia. Tú by sme chceli realizovať
v rámci výzvy na čerpanie prostriedkov z EÚ.

 Interiér novej kuchyne pôsobí moderným i funkčným vzhľadom
Foto: Gilbert Liška

 Čistenie potoka na Družstevnej ulici
Foto: Pavel Hambálek

 Pohľad do zrekonštruovanej kuchyne

Foto: Gilbert Liška
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KRONIKA OBCE
„Najsilnejším prostriedkom proti starnutiu je láska.“
(John Stuart Mill)

O máj menší záujem

Jubileum oslavujú
60 rokov
Peter Boháčik
Dušan Feranec
Terézia Chorvatovičová
Karol Jamrich
Magdaléna Kolarovičová
Milan Krajčírovič
Jozef Križan
Jozef Magula
Ján Malovec
Peter Molnár
Dušan Petic
Zdeněk Toráč
Libuše Vavrová
65 rokov
Štefan Kačmarík
Lýdia Kadličková
Elena Majerníková
Mária Mihaličková
Elena Michalíková
Milan Mišák
70 rokov
Ing. Kamil Drobný
Stanislav Mikuš
Ján Mondek
Anna Nečasová
Emília Orihelová
75 rokov
Rudolf Blaho
Emil Gula
Margita Gulová
Vít Hanzel
Marta Chovancová
Jozefína Mečírová
Jozef Turanský

 Dvíhanie mája, ktorý má kovovú konštrukciu, bolo náročné, ale chlapi to zvládli
Stavanie mája je jedným z mála zachovaných kultúrnych zvykov našich predkov.
V našej obci túto tradíciu zachovávame, aj
keď už v modernejšom poňatí. Dôležité je,
že na ňu nezabúdame.
Máje sú zväčša okresané a ovenčené stromy, ktoré mládenci stavali pred dom svojej
milej. V súčasnosti sa vo Veľkých Kostoľanoch
už stavia len jeden máj na námestí obce, za
sprievodu dychovej hudby Rovina a, samozrejme, aj za účasti samotných chlapcov a mužov.
Laná a rebríky sú dôležitým nástrojom pri
každom stavaní. Je nevyhnutné dbať na opa-

trnosť, lebo malá chyba či zaváhanie by mohli
spôsobiť pád stĺpu a zranenie. V poslednom
období je už tím zohraný a každý vie, čo má
robiť. Tento rok, zatiaľ čo sa hasiči, futbalisti
a motokrosári pod vedením Vaša Heska potili
pri zdvíhaní mája, ostatní sa zabávali a rozprávali pri dobrom vínku a chutných pagáčoch.
Stavanie mája je u nás pekná tradícia, kedy sa
zídu ľudia pri dome kultúry a chvíľu sa navzájom porozprávajú. Je mi však ľúto, že z roka na
rok je o toto podujatie menší záujem. Pritom aj
počasie prialo a pohostenia bol dostatok. Prečo, nech sa opýta každý sám seba.
GILBERT LIŠKA, foto: autor

80 rokov
Ing. Ján Javorka
90 rokov
Emília Vyskočová
„Kde je láska, tam niet starostí.
A ak predsa sú, prijímajú sa s láskou.“
(Aurelius Augustinus)

Manželstvo uzavreli

Andrej Molnár a Mgr. Monika Hovorková
Roman Dadík a Barbora Mikušová
„Akí sme, také budú naše deti.“
(Johann Gottfried Herder)

Narodili sa
Filip Štichauer
Teo Treščanský

„Smrť prekonáme tým, že v nej objavíme Boha.“
(Pierre Teilhard De Chardin)

Opustili nás

Miroslav Verčík, 54-ročný
Peter Kašpar, 61-ročný
Rudolf Čúzy, 90-ročný
Emília Boháčiková, 83-ročná
Hedviga Chorvatovičová, 92-ročná
Michal Porubský, 73-ročný
Viliam Jakubec, 53-ročný
- OcÚ -

 Chlapci lanami pomáhali pri zdvíhaní mája

Doplňte si nové telefónne čísla
Oznamujeme občanom, že obecnému
úradu boli pridelené nové telefónne čísla.
Každá pracovníčka má priradenú klapku,
a tak je možné telefonovať do každej kancelárie priamo:
Emília Ondrášiková – 033/2851 311,
matrika, poplatky za KO, sociálne
Eva Krajčovičová – 033/2851 312, podateľňa, evidencia občanov, byty, cintorín
Mária Gulová – 033/2851 313, dane,
pokladňa, stavebné podania, rozhodnutia

na predaj
Ing. Gabriela Hájeková – 033/2851 314,
mzdy, rozpočty, účtovníctvo
Václav Hesko, Katelstav – 033/2851 315,
káblová televízia, údržba kanalizácie,
technické služby
Monika Jamrichová – 033/2851 316,
podateľňa, mzdy, pokladňa, cintorín, rozhodnutia na predaj
Mgr. Gilbert Liška, starosta obce –
033/2851 320
- OcÚ -
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Časový
harmonogram
prác v obci
 Ul. C. Majerníka – rekonštrukcia chodníka, 23. mája – 29. júla 2016
 Ul. J. Hollého – rekonštrukcia chodníka, 23. mája – 29. júla 2016
 Školská ul. – rekonštrukcia povrchu
komunikácie a výstavba chodníka, 11. júla
– 26. augusta 2016
 Ul. P. Jilemnického – rekonštrukcia
miestnej komunikácie, 27. júna – 13. júla
2016
 Kanižská ul. – rekonštrukcia chodníka
a miestnej komunikácie, 1. augusta – 30.
septembra 2016
 autobusové nástupište, 1. júla – 12.
augusta 2016
V prípade nepriaznivého počasia alebo
nepredvídateľných udalostí sa môže termín
ukončenia rekonštrukcie zmeniť.
Starosta

INZERCIA

 Rozšírenie chodníka o nájazd pre hasičské vozidlo bolo už nevyhnutné
Foto: Peter Podolan

Kvietok pre každú mamičku

Liaheň kurčiat
Veľké Kostoľany
ponúka:
 kuričky, nosnice 3-týždňové až 8-týždnové
 kurčatá plemien: hempšírka, amrokska, wyandotka strieborná, jersejský
obor, australorpka, leghornka, plymutka biela
 húsatá rýnske biele a šedé landeské
10-dňové
 káčatá brojlerové 10-dňové
 husokačky Mulard 14-dňové
Kontakt:
Veľké Kostoľany, Družstevná 771
tel.: 033/7781 116, mobil: 0905 696 817

 Piesne venované ženám a matkám zaspieval Robo Kazík

Foto: Pavel Hambálek

 Mamičky aj babičky so záujmom počúvali príjemné melódie

Foto: Pavel Hambálek

 Predám mraziaci pult 250-litrový.
Cena dohodou. Informácie po 18.00
hod. na t. č. 0940 560 213.
 Upečiem zázvorníky. Tel.: 0940 560
213 po 18.00 hod.
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DHZ VEĽKÉ KOSTOĽANY

Z úcty k našim predchodcom

Požehnaná zástava vyšitá za tri mesiace má životnosť dvesto rokov

 Dobrovoľní hasiči pred Domom kultúry vo Veľkých Kostoľanoch
V nedeľu 8. mája 2016 pri príležitosti
sviatku svätého Floriána, patróna hasičov,
sa konala vo Veľkých Kostoľanoch slávnosť
žehnania novej hasičskej zástavy a hasičskej techniky, ktorú náš zbor dostal do užívania v poslednom období. Chceli sme touto
slávnosťou pripomenúť kultúrne hodnoty
a tradície našich predchodcov, ktoré symbolizuje zástava dobrovoľného hasičského
zboru, a týmto spôsobom sme sa rozhodli
uchovať ju pre ďalšie generácie.
Verná replika historickej zástavy DHZ Veľké
Kostoľany z roku 1929 pochádza z profesionálnych umeleckých dielní českej ﬁrmy Alerion, ktorá sa špecializuje na tradičnú ručnú
výrobu slávnostných zástav a heraldických
znakov a symbolov. Pôvodná zástava obsahuje všetky prvky, ktoré sú typické pre slovenské hasičské zástavy – bohatú a dekoratívnu
 Pochod hasičov v sprievode s novou
zástavou

 Slávnostné posedenie hasičov po svätej omši v dome kultúry

rohovú výšivku, slovenský znak, štylizované
vyšívané hasičské motívy a maľbu sv. Floriána. Pri výrobe repliky sa spotrebovalo 20 km
vyšívacieho hodvábu a výšivka obsahuje viac
ako dva milióny stehov. Životnosť zástavy je
až 200 rokov. Práce na ručne vyšívanej zástave trvali 3 mesiace.
Slávnosť sa začala o 11.00 hodine svätou
omšou v miestnom rímskokatolíckom kostole,
obetovanou za zosnulých a živých členov
Dobrovoľného hasičského zboru Veľké Kostoľany, pri ktorej pán farár Igor Gajdoš posvätil
novú hasičskú zástavu. Pán farár v homílii
spomenul slová vyšité na zástave: „Sláva
Bohu a pomoc blížnemu,“ ako náplň záslužnej
služby hasičov v našich mestách a dedinách,
ich obetavosť pri záchrane životov i materiálnych hodnôt.
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Po svätej omši sa konalo vonku pred farským kostolom požehnanie hasičskej techniky
CAS 32 Tatra 815 a vozíka s protipovodňovou výbavou. Nasledoval slávnostný pochod
členov Dobrovoľného hasičského zboru V.
Kostoľany a pozvaných DHZ do miestneho
kultúrneho domu, kde slávnosť pokračovala
obedom a posedením. Zúčastnilo sa na ňom
asi 90 členov hasičských zborov, pozvaných
hostí, vrátane vyslúžených členov a členov
dychovej hudby Rovina, ktorá celú slávnosť
sprevádzala. Medzi pozvanými hosťami boli
starosta obce Mgr. Gilbert Liška, zástupca
starostu Pavel Hambálek, riaditeľ OR Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch
pplk. Ing. Peter Galbo, vedúci sekretariátu
DPO SR Ing. Ján Parčiš a riaditeľ ÚzV DPO
Pieštany Ing. Jozef Varačka.
Touto cestou ďakujeme všetkým členom,
ktorí sa pričinili o organizáciu celej slávnosti,
pánovi farárovi Igorovi Gajdošovi za krásne
odslúženú bohoslužbu, dychovej hudbe Rovina za skvelý hudobný sprievod a pánovi
starostovi Mgr. Gilbertovi Liškovi za podporu
pri obnove zástavy.
DHZ Veľké Kostoľany
Foto: Dominik Stacho

 Farár Igor Gajdoš požehnal aj novú hasičskú techniku

Otestovali sme svoje schopnosti
V dňoch 27. a 28.5.2016 sa vo Výcvikovom centre Hasičského a záchranného
zboru Slovenskej republiky Lešť uskutočnil výcvik členov Dobrovoľných hasičských zborov, na ktorom sa zúčastnilo
aj šesť členov nášho DHZ spolu s DHZ
Vrbové, Drahovce, Leopoldov, Dvorníky
a Moravany nad Váhom.
Výcvikové stredisko HaZZ vo Vojenskom
obvode Lešť bolo otvorené v roku 2013 primárne pre účely výcviku profesionálnych hasičov, od minulého roku boli do výcvikového
plánu zaradení aj dobrovoľní hasiči. Ide o cyklický výcvik členov DHZ zaradených v kategórii A pod odborným vedením inštruktorov
z HaZZ na trenažéroch simulujúcich reálne
podmienky pri rôznych typoch situácií, s ktorými sa ako hasiči reálne môžeme stretnúť.
Hlavným účelom tohto výcviku je zvýšenie
ako teoretických, tak hlavne praktických zručností a návykov potrebných pre naše nasa Nástup účastníkov výcviku členov
Dobrovoľných hasičských zborov vo
Výcvikovom centre HZZ Slovenskej republiky Lešť

 Nevyhnutné bolo naučiť sa pracovať aj v silno zadymenom prostredí

denie pri udalostiach ohrozujúcich život alebo
materiálne hodnoty.
Poď pojmom „trenažér“ si nepredstavujte
výcvik v učebni s nejakou počítačovou simuláciou. Práve naopak, tvorili ich skutočné
stavby a bytové domy s nám neznámym prostredím, zboreniská a horiace autá s reálnym
zadymením a ohňom, v podstate jediným
rozdielom voči realite bolo, že zranené osoby
neboli reálni ľudia, ale ﬁguríny, ktorých váha
však zodpovedala váhe „slušne stavaného“
dospelého chlapa.
Za dva dni intenzívneho výcviku sme absolvovali výcvik na piatich trenažéroch. Počas
prvého dňa sme si vyskúšali hasenie požiaru
rodinného domu s vyhľadávaním zranených
osôb v zadymenom prostredí a ich následnou evakuáciou z objektu za použitia au-
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 Pri požiari muničného skladu hasiči dopravili vodu na diaľku od
zdroja k požiaru, pričom kooperovalo všetkých šesť jednotiek
tonómnych dýchacích prostriedkov (ADP).
Nasledovalo cvičenie zamerané na likvidáciu
dopravnej nehody, kde bolo potrebné uhasenie automobilu a podanie prvej predlekárskej
pomoci. Na druhý deň sme cvičili na trenažéroch Rumovisko a Zborenisko s témou cvičenia Pád vrtuľníka a následné zrútenie budovy.
Rumovisko pozostávalo z hasenia požiarov
a záchrany osôb zo sutín a vrtuľníka na povrchu. Zborenisko, ktoré pozostávalo takisto
z hasenia požiarov a následného prieskumu
podzemia a sutín, zameraného na vyhľadávanie zranených osôb, ich následný transport
a podanie prvej predlekárskej pomoci. Ďalej
nás čakal trenažér a výcvik zameraný na likvidáciu požiaru vo viacpodlažnej budove, konkrétne požiar na 4. a 5. poschodí obytného
bloku, kde, vzhľadom na rozsah požiaru, bolo

 Takto postupovali hasiči na trenažéri pri výcviku zameranom
na likvidáciu požiaru

potrebné nasadenie a koordinácia viacerých
jednotiek naraz. Našej jednotke bolo pridelené 5. poschodie, zasahovali sme v ADP za
nulovej viditeľnosti a úlohou bolo vyhľadanie
a likvidácia zdroja požiaru a následné prehľadanie priestorov a vyhľadanie osôb, čo sa
nám aj podarilo a po „uhasení“ požiaru a prehľadaní troch bytov na 5. poschodí sme našli
a následne evakuovali dve osoby do bezpečia. Paralelne zasahovali rovnako úspešne
na štvrtom poschodí kolegovia z Drahoviec.
Tento trenažér patril k fyzicky najnáročnejším.
Posledný výcvik s témou Požiar muničného skladu, ktorý bol zameraný na diaľkovú
dopravu vody od zdroja k požiarovisku, si
vyžadoval nasadenie a koordináciu všetkých
6 jednotiek. Dve jednotky mali za úlohu zriadenie stanice na čerpanie vody z jazera tromi

čerpadlami a prečerpávajúceho stanovišťa
určeného na plnenie cisterien. Ďalšie dve
jednotky zasahovali na požiarovisku a zvyšné dve jednotky zabezpečovali riadenie dopravy a dopravu vody pomocou dvoch CAS
32 Tatra 815 kyvadlovou dopravou z prečerpávajúceho stanovišťa na požiarovisko.
Týmto posledným cvičením sme uzavreli
náročný dvojdňový výcvik, počas ktorého sme
mali jedinečnú možnosť si otestovať svoje
vlastné schopnosti a reakcie pod psychickým
a fyzickým tlakom, načerpať nové vedomosti
a skúsenosti od profesionálov a v neposlednom rade otestovať vlastný výstroj a výzbroj,
do ktorých pri reálnom zásahu vkladáme nielen svoju dôveru, ale hlavne svoju bezpečnosť
a zdravie.
DHZ Veľké Kostoľany
Foto: Milan Dermek

 Po „uhasení“ požiaru prehľadávali záchranné jednotky tri byty
na 5. poschodí

 Zranené osoby neboli reálni ľudia, ale figuríny s hmotnosťou
dospelého muža

 Cvičenie zamerané na likvidáciu dopravnej nehody, kde bolo najprv nutné uhasiť automobil

 Podarilo sa, požiar auta bol úspešne zdolaný

9

KOSTOLIANSKE POHĽADY

Lakatoš Bihári
mi zachránil život

Mikrocup sme vyhrali!

Spomienky 92-ročného Štefana Bistáka, rodáka
z Drahoviec, ktorý 70 rokov býval vo Veľkých
Kostoľanoch na „Vysielačke“
Rodina môjho otca
bývala v obecnom dome, ktorý využívali chudobní, bezmajetní a sociálne prípady. Otec sa
oženil a nasťahoval sa
do tohto domu. Bol vlhký, tmavý a nevhodný
na zdravé bývanie. Keď
som sa v roku 1923 narodil a v roku 1925 sa
narodil môj brat Cyril, boli sme často
chorí. V roku 1930, ako 7-ročný, som
ochorel na silný zápal pľúc, mal som
horúčky vysoké až 40 stupňov.
Lekár v Drahovciach nebol, a preto ma
otec chcel odviezť k lekárovi do Piešťan.
Požiadal občanov, aby ma tam odviezli,
títo sa vyhovorili a odmietli ma odviezť, čím
porušili prikázanie pomoc blížnemu. Otec
potom bezradne čakal doma.
Pri Váhu na Važine bývala rómska rodina
Lakatoša Biháriho. Spávali pod šiatrom,
vedľa mali voz a koňa, ktorý bol zakrytý
dekou a celtou, nakoľko pre neho nemali
maštaľ. Na to sa veľmi dobre ako chlapec
pamätám. Keď sa Lakatoš dozvedel, že ma
nemá kto odviezť do Piešťan k lekárovi,
zapriahol koňa a prišiel k domu môjho otca.
Ten zostal prekvapený a povedal Lakatošovi, že iba Pán Boh ho poslal, aby mi zachránil život. Naložili ma na voz a 9 kilometrov
do Piešťan sme išli po kamennej a štrkovej
ceste. Keď sme prišli na Nitriansku ulicu,
zastavili nás mestskí policajti a zakázali
nám vstup do mesta, nakoľko lekár bol
v hoteli Eden. Policajti si stáli za svojím
a vtedy Lakatoš povedal, že chorého zloží
z voza a keď zomrie, oni budú za jeho smrť
zodpovední. Policajti sa naplašili a odprevadili nás až pred Eden.
Otec ma vzal na ruky a vyniesol ma na
3. poschodie, kde bol lekár. Bol to starší
žid. Keď ma zbadal, povedal otcovi: „Ideš
neskoro, kde si bol tak dlho?“ Otec odpovedal: „Nemal som odvoz.“ Lekár otcovi
povedal: „Pravda, ty nemáš peňazí,“ a otec
ho poprosil, aby ma zachránil, že za všetko
do centa mu zaplatí. Lekár mi dal injekciu,
a to sa mi otvorili oči. Domov nám dal ešte
prášky na potenie. Celú cestu 9 kilometrov
som prespal až domov a ráno o 7.00 hod.
som už bol schopný hrať sa na dvore so
svojím bratom. Lakatoš urobil zadarmo
odvoz a ešte aj požičal otcovi peniaze, aby
zaplatil lekárovi. Keby nebolo ochoty Lakatoša, už by som bol 85 rokov pod zemou.
Za svoj život ďakujem rodine Biháriovej –
Lakatošovi.
Z rozprávania 92-ročného
Štefana Bistáka upravil Vendelín Sedláčik

 Mikrocup má v mikroregióne už dlhú tradíciu
V piatok 20. mája 2016 sa v Trebaticiach
na futbalovom štadióne uskutočnil žiacky
futbalový turnaj obcí Mikroregiónu nad Holeškou Mikrocup 2016. Obec Veľké Kostoľany reprezentovali žiaci 3. – 5. ročníka.
Družstvo našich chlapcov skončilo v tomto turnaji na výbornom 1. mieste spomedzi
11 účastníkov.
O víťazstvo sa zaslúžilo osem chlapcov, ktorí
navštevovali futbalový krúžok vedený Mgr. Ľ.

Koreňovou: 3. A – Branislav Ďuriš, 4. A – Matej
Ďuriš, Patrik Koreň, Timotej Papík, Erik Kukuč,
Richard Čonka, 4. B – Adrián Turanský, 5. A –
Marko Kukuč. Richard Čonka sa 11 gólmi stal
zároveň najlepším strelcom turnaja.
Chlapcom blahoželáme k úspechu a ďakujeme za výbornú reprezentáciu obce i školy.
Mgr. ĽUDMILA KOREŇOVÁ
Foto: Gilbert Liška

 Futbalový turnaj žiakov chlapci z našej obce vyhrali s prehľadom

 Predseda Mikroregiónu nad Holeškou Dušan Daloš odovzdáva ocenenie najlepšiemu
strelcovi turnaja, ktorým sa stal Richard Čonka (vľavo)
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Mikrokvíz preveril vedomosti
Spoločenstvo obcí Mikroregión nad Holeškou každý rok spája obyvateľov členských obcí rôznymi podujatiami. Prioritou
mikroregiónu okrem spoločných projektov,
ktoré sa v súčasnosti pripravujú, je aj spoznávanie okolitých obcí žiakmi našich škôl.
Každý rok preto organizuje niekoľko podujatí pre detí a dospelých. Jednou z nich je aj
Mikrokvíz – vedomostne-športovo-zábavná
súťaž pre žiakov 6. – 9. ročníka základných
škôl obcí mikroregiónu. V tomto roku sa
uskutočnila v Dome kultúry v Krakovanoch.
Súťažiaci museli pohotovo odpovedať na
otázky týkajúce sa histórie a rôznych zaujímavostí obcí mikroregiónu. Okrem náučnej
časti mal tento kvíz aj športovú a zábavnú
časť, ktorá deti upútala najviac. Spomedzi
všetkých zúčastnených škôl sa naši žiaci
umiestnili na treťom mieste. Za reprezentáciu im v mene obce ďakujem a verím, že
v budúcom roku sa posunieme minimálne
o jednu priečku vyššie.
GILBERT LIŠKA
Foto: autor
 Tento rok nás výborne reprezentovali
žiaci Lenka Magulová, Kristián Porubský a Patrícia Mosná

ZO SZCH V. KOSTOĽANY I. A II.

Menej exponátov

 Mikrokvíz mal aj športovú časť, ktorá žiakov zaujala najviac

Oblastnú výstavu drobnochovateľov
trnavského regiónu už tradične organizuje ZO SZCH Veľké Kostoľany I. Tento
raz bolo vystavených menej zvierat ako
po iné roky. V rámci oblastnej výstavy
vystavoval aj klub holubov českého
staváka, ktorý tu mal svoju peknú expozíciu 20 voliér.
Organizačný výbor výstavy pracoval
v zložení: Vincent Filín – riaditeľ, Jozef
Magula – ekonóm, Milan Ševečka – predseda klubu ČS. Garanti výstavy: králiky
– Tomáš Takáč, holuby – Michal Chudý
a hydina – Ján Daniška. Posudzovatelia
ÚV SZCH: králiky – Ján Čapkovič, hydina
– Peter Korec, holuby – Ivan Podberský, st.
a klub ČS – Marek Vražba.
Čestné ceny ČS: Emil Dedík, Richard
Nádašský, Ján Daniška, Ladislav Slávik, Michal Mačica, Milan Filipek, Milan Ševečka.
Ďalej bolo vystavených 30 voliér holubov.
Čestné ceny holuby: Veronika Rosčáková, Jozef Marek, Michak Chudý, Katarína Lukačovičová, Miloš Lisický, Gabriel Banáš, Vincent Filín, Emil Lipka, Jozef Magula, Matúš
Michal, Ľudmila Sigetová, Alexander Kuchar.
Králikov bolo vystavených 60 ks.
Čestné ceny získali: Ladislav Gaura,
Tomáš Bartoš, Jozef Marek, Lukáš Čapkovič, Ing. Jozef Beluský, Jozef Marcinka,
Marián Kašák.
Hydiny bolo vystavených 26 voliér.
Čestné ceny získali: Andrej Lesay, Jaroslav Bzduch, Viliam Strečanský, Róbert
Štefánka, Marián Kašák, Dušan Mihalkovič, Ján Daniška.
JÁN ČAPKOVIČ
ZO SZCH Veľké Kostoľany II.

11

KOSTOLIANSKE POHĽADY
Už 18. ročník turnaja O pohár primátora mesta Piešťany, na počesť Dr. Karola Šebeka, ktorý turnaj založil, sa konal
9.4.2016 v Piešťanoch. Na turnaji sa zúčastnilo 8 družstiev, ktoré boli rozlosované
do dvoch skupín. Hralo sa 2-krát 7 minút.

Chýbalo nám aj trošku šťastia

1. skupina: Mestská polícia Piešťany, Moravany, PFK Piešťany, Technomont Dolná
Krupá 2. skupina: OOPZ Piešťany, Magura
Team, Marell Trnava, Veľké Kostoľany
Veľkokostolianske družstvo sme poskladali
na poslednú chvíľu, ale zodpovedným prístupom k zápasom sme nesklamali. Tvorili
ho títo hráči: Ľubomír Kukuč, Roman Maslík,
Ľubomír Čúzy, Daniel Hricišák, Peter Kolár,
Ľubomír Škrha, Marek Mačica, Ľuboš Horúcka, Viliam Porubský.
V. Kostoľany – OOPZ Piešťany 12:0
 Góly: Čúzy 6, Horúcka 2, Maslík, Kukuč,
Kolár, Hricišák po 1
Zápas bol v réžii Veľkých Kostolian, nakoľko súper nás ako na bežiacom páse púšťal
do šancí, ktoré sme my potom s prehľadom
premieňali.
V. Kostoľany – Magura Team 4:2
 Góly: Mačica 3, Porubský1
Súper nás donútil k väčšiemu nasadeniu
a bojovnosti. Zápas sa rozhodoval až v posledných minútach, takže sme museli byť sústredení až do konečného hvizdu rozhodcu.
V. Kostoľany – Marell Trnava 2:0
 Góly: Mačica, Čúzy
Súper bol veľmi kvalitný, v minulom ročníku sme s ním prehrali vo ﬁnále 2:1. V tomto
zápase sme potrebovali aspoň 1 bod, lebo
po našej prehre by išlo do ﬁnále mužstvo
Marell Trnava. Zápas sa hral vo vysokom
tempe a musel sa páčiť všetkým prítomným,
čo dali najavo aj potleskom. Zápas sme rozhodli až v poslednej minúte druhým gólom,
na ktorý už súper nemal čas odpovedať. Toto

víťazstvo znamenalo postup do ﬁnále, kde
na nás čakal súper z Moravian, ktorý skončil
v 1. skupine na 1. mieste.
V tomto zápase, ako aj v predošlých,
dobre zachytal brankár Ľuboš Škrha a v rozhodujúcich fázach nás podržal. Nemali sme
žiadneho brankára, tak som rozhodol, že
postavíme do brány jeho, lebo viem, že je
zodpovedný a obetavý. Nakoniec sa nám to
vyplatilo a on sa nám odvďačil veľmi dobrým
výkonom.
Finále: V. Kostoľany – Moravany 0:1
Zápas mal veľmi dobrú úroveň. Gól sme dostali v 1. polčase. V druhom polčase sme súpera zatlačili a mali sme aj dostatok gólových
šancí, ktoré sme však nevyužili. V posledných

sekundách sme nastrelili tyč, takže nám chýbalo aj trošku šťastia.
Turnaj bol dobre zorganizovaný Mestskou
políciou Piešťany. Všetci hráči podali veľmi zodpovedný výkon. Do mužstva výborne zapadol
Horúcka, ktorý nám vypomohol. Všetkým hráčom patrí poďakovanie za dobrú reprezentáciu
našej obce. Cenu pre najlepšieho strelca turnaja
získal za 8 strelených gólov Ľubomír Čúzy.
A ešte jedna perlička: pred každým zápasom v skupine sme si dali po štamprlíku,
ale pred ﬁnálovým zápasom nie. Takže aj to
mohlo byť príčinou našej prehry. Mali by sme
sa z toho poučiť a pri ďalších zápasoch na to
nezabudnúť.
VILIAM PORUBSKÝ
Foto: internet

OKIENKO PRE ŽENY

Makový (orechový)
koláč v alobale
Potrebujeme:
Cesto – 1 kg polohrubej múky, 2 dl mlieka, 8 dkg kryštálového cukru, 1 dkg droždia,
soľ, 20 dkg masla, 15 dkg masti, 1 vajce
Maková plnka – 2,5 dl vody, 40 dkg
mletého maku, cukor podľa chuti, hrozienka
Orechová plnka – 2 dl vody, 40 dkg
mletých orechov, mletú škoricu, postrúhanú
citrónovú kôru, cukor podľa chuti

Ráno cesto rozdelíme na 6 dielov. 3 naplníme makovou a 3 orechovou plnkou.
Každý diel skrútime do valca a necháme
½ hodiny stáť na teplom mieste. Povrch
potrieme vajcom, necháme schnúť a ešte
raz potrieme vajcom. Koláč pred pečením
poprepichujeme ihlou. V predhriatej rúre
pri miernej teplote upečieme. Ešte teplé
zabalíme do alobalu (nie horúce).
Maková a orechová plnka: Z vody a cukru uvaríme sirup, pridáme pomletý mak
(orechy), hrozienka. Do orechovej plnky
pridáme ešte mletú škoricu, postrúhanú
citrónovú kôru.

Smotanová torta

Postup: V múke rozmiešame maslo (alebo iný tuk), masť, vajce, cukor a v mlieku vykysnuté droždie. Vypracované cesto
zabalíme do alobalu alebo mikroténového
vrecúška a do rána necháme v chladničke.

Potrebujeme:
1 veľké balenie okrúhlych piškót, 1 vanilkový puding, 1/2 l mlieka, 2 kyslé smotany,
1 smotanu na šľahanie, 2 lyžice práškového
cukru, 2 lyžice kryštálového cukru, 1 potravinársku želatínu, 1 plechovku ananásu, 1
vanilkový cukor, trocha rumu, ovocie
Postup: Z vanilkového pudingu, mlieka
a kryštálového cukru uvaríme puding, ktorý
necháme vychladnúť. Kraje tortovej formy
vystelieme alobalom. Na dno poukladáme
piškóty – jednu vedľa druhej. Na piškóty natrieme polovicu pudingu, do ktorého
sme predtým zamiešali trocha rumu. Na

puding znova poukladáme piškóty. Vyšľaháme šľahačku. Vareškou do nej zamiešame
kyslé smotany, práškový cukor, vanilkový
cukor a potravinársku želatínu, ktorú sme
si predtým pripravili podľa návodu na obale.
Polovicu krému natrieme na piškóty a na to
poukladáme nakrájaný ananás z plechovky.
Natrieme druhú polovicu krému. Na krém
poukladáme znova piškóty, na piškóty druhú
polovicu pudingu. Priamo na puding potom
poukladáme ovocie podľa chuti. Výborné
sú z plechovky jahody, mandarínky alebo
čerstvé pokrájané kivi. Podľa návodu pripravíme číre tortové želé (môže byť aj farebné
želé – podľa chuti). Tortovým želé zalejeme ovocie. Dáme do chladničky aspoň na
4 hodiny (najlepšie cez noc). Stuhnutú tortu
vyberieme z chladničky, odstránime kraje
tortovej formy, potom alobal.
- ab -
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Ihrisko plné letných snehuliakov
Vydarený deň. Takto môžeme označiť
popoludnie v prvú júnovú nedeľu, ktorá
bola oslavou pre všetkých našich najmenších. Zmoknuté ráno ale neveštilo nič dobré a zdalo sa, že deti prídu o pekný zážitok.
No nestalo sa tak a slnko akoby len kvôli
nim vyšlo spoza mračien.
Ihrisko za obecným úradom sa okolo pätnástej hodiny začalo plniť džavotajúcimi ratolesťami a každé dieťa si našlo tú pravú
zábavku. Tí najmenší sa šmýkali, skákali alebo točili v zorbingu. No a starší si vyskúšali,
ako dlho sa udržia na rodeo býkovi. A, veru,
nebolo to ľahké, i dospelý by mal čo robiť.
V tomto roku sme pripravili pre deti novinku.
Vyskúšali si jazdu na segwayoch, mnohí na
nich stáli prvýkrát, ale veľmi rýchlo sa naučili
s nimi manévrovať. Tí, ktorí si netrúfali na túto
jazdu, využili možnosť sa povoziť na veľkých
motorkách alebo štvorkolkách. Zástupy detí
na túto atrakciu boli už tradične dlhé.
Hasičská technika, ktorú pripravili pre deti
dobrovoľní hasiči z našej obce, bola veľkým
lákadlom. Ešte predtým, ako si poobzerali
hasičské auto, mohli pomocou ručnej striekačky striekať z hadice na cieľ. Hlavným
bodom programu bol simulovaný zásah
obecných hasičov pri požiari osobného vo-

 Udržať sa na rodeo býkovi je neraz problém aj pre dospelých
zidla. Deti videli prichádzať hasičské auto
so zapnutými majákmi i sirénou a hasičov
priamo v akcii pri hasení. Čerešničkou na

torte už tradične bola pena, v ktorej sa vždy
všetky deti rady vykúpu. Ani tento raz tomu
nebolo inak a ihrisko sa zaplnilo letnými
snehuliakmi.
Pre všetkých hladošov bol pripravený stánok s občerstvením, s chutnou cigánskou
a kofolou či džúsmi. Popoludnie plné smiechu, dobrej nálady, pukancov i cukrovej vaty
sa skončilo a už prázdne podvečerné ihrisko
skropil jarný dážď.
V mene zúčastnených detí by som rád poďakoval všetkým, ktorí sa zaslúžili o túto peknú akciu. Ďakujem dobrovoľným hasičom obce za ukážku hasičskej techniky aj za prípravu
občerstvenia, motorkárom pod vedením Pavla
Kolaroviča za vozenie na motorkách a za hudobnú produkciu Michalovi Augustínovi.
GILBERT LIŠKA, foto: autor
 V perfektnej nedeľnej atmosfére si každý našiel to svoje

 Hasiči predviedli simulovaný zásah pri požiari

 Na štvorkolky a motorky stáli dlhé rady záujemcov
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