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Obecné komunikácie a chodníky
zmenili svoj vzhľad

To, že sa v našej obci stále niečo deje, stavia, zveľaďuje, ste si určite všimli.
Stavebný ruch, ktorý sa v júni začal, bude
pokračovať na niektorých stavbách až do
decembra tohto roka. V súčasnosti najvýznamnejším projektom je Regenerácia
centra obce, v rámci ktorej sa zrekonštruovali niektoré miestne komunikácie, chodníky a autobusové nástupisko.
V letných mesiacoch sa začala rekonštrukcia chodníka na Ulici C. Majerníka a J.
Hollého. Na rekonštrukciu chodníkov nadviazali práce na obnove asfaltových povrchov na Školskej a Jilemnického ulici. Vyfrézovaná bola časť povrchu komunikácie,
na ktorú sa neskôr položila nová živicová
vrstva. Na Školskej ulici pred vstupom do
školy bolo osadené bezpečnostné zábradlie a vyznačený prechod pre chodcov. Na
autobusovom nástupisku je zrejme možné
pozorovať najviac modernizačných zmien.
Dostalo nový dynamický vzhľad s dvoma
ostrovčekmi s presklenými čakárňami. Na
ostrovčekoch budú ešte osadené svietidlá,
aby sa cestujúci cítili bezpečne a do čakární

Jarmok prilákal stovky ľudí

 Obľúbený remeselnícky jarmok nechýbal v kalendári podujatí ani tento rok. Podrobnosti o ňom a fotografický materiál vám ponúkame na stranách 10 – 13. V rámci
súťaže si to, že vedia nielen hasiť, ale navariť aj dobrý guláš, vyskúšali aj členovia
kostolianskeho DHZ. Odfotografoval ich Václav Hesko.

 Asfaltovanie komunikácie na Kanižskej
ulici
Foto: Václav Hesko
sme objednali aj zasklenie ďalšej bočnej
steny. Zo strany občanov a cestujúcich evidujeme stále pripomienku na osadenie ďalšej
čakárne na miesto pôvodnej. Tú však musia
schváliť poslanci obecného zastupiteľstva.
Návrh na zakúpenie novej čakárne som
zaslal členom zastupiteľstva. K autobusovému nástupisku pribudli aj parkovacie miesta
a zeleň. Parkovacie miesta sú vyhradené pre
vozidlá vodičov, ktorí zabezpečujú pre svojich
blízkych dopravu k autobusovým spojeniam.
Časť autobusového nástupiska bolo potrebné
zrekonštruovať do väčšej hĺbky, nakoľko podkladová vrstva mala len niekoľko centimetrov,
následkom čoho sa rozpadával asfaltový kryt.
Rekonštrukcia Kanižskej ulice sa začala
v septembri a trvala viac ako mesiac. Za
tento čas bol vybudovaný chodník, osadené
cestné obrubníky a položená nová vrstva asfaltu. V rámci odvodnenia boli zrealizované
štyri vsakovacie šachty.
Na začiatku ulice boli osadené značky
zakazujúce vjazd traktorom, nakoľko nová
technika, ktorá je oveľa ťažšia ako staršie
generácie, môže spolu s nákladom poškodiť
nový povrch a komunikáciu ako takú celkovo.
(Pokračovanie na 2. strane.)
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 Rekonštrukcia chodníka na Ulici C. Majerníka Foto: Gilbert Liška

 Rekonštrukčné práce na Školskej ulici

Foto: Gilbert Liška

 Kladenie nového asfaltového koberca na Ul. P. Jilemnického
Foto: Václav Hesko

 Pred osadením nových obrubníkov bolo potrebné vybúrať
starý betónový podklad
Foto: Gilbert Liška

 Počiatočné práce na rekonštrukcii autobusového nástupiska sa
začali v letných mesiacoch
Foto: Gilbert Liška

 Na niektorých miestach bol podklad pod nový asfalt nevyhovujúci, bolo potrebné ho spevniť
Foto: Gilbert Liška

 Práce na rekonštrukcii autobusového nástupiska
Foto: Gilbert Liška

 Asfaltovanie zrekonštruovanej plochy autobusového
nástupiska
Foto: Gilbert Liška

3

KOSTOLIANSKE POHĽADY

 Na novom autobusovom nástupisku bola vysadená nová zeleň
Foto: Gilbert Liška
(Pokračovanie z 1. strany.)
Pri parku bola zjednosmernená cesta pre
bezpečnejšiu premávku. Žiadame preto všetkých vodičov, aby rešpektovali osadené dopravné značenie.
Na chodník na Kanižskej ulici nadväzuje
nový chodník, ktorý sa začína od budovy
„starej školy“. Bol postavený z dôvodu zlepšenia bezpečnosti všetkých občanov, ktorí
navštevujú cintorín alebo po ňom chodia
k bytovému domu či na Kanižskú ulicu.
Prechod pre chodcov pred pohostinstvom je
nebezpečný a neprehľadný. Nový chodník
bol pôvodne riešený popri dome sociálnych
služieb Noemi, pričom pred kaplnkou mal
byť vyznačený prechod pre chodcov. Je to
z pohľadu bezpečnosti najvhodnejšie miesto
na prechádzanie na druhú stranu vozovky.
Projekt chodníka bol z dôvodu pripomienok
vlastníka pozemku menený dvakrát. Nakoľko
pán farár ako zástupca cirkvi mal výhrady voči chodníku popri budove Noemi a priestor je
majetkom cirkvi, rešpektovali sme stanovisko
cirkvi a projekt sme zmenili. Ďalšou výhradou
zo strany Noemi bolo to, že ich klienti stratia
súkromie pri prechádzaní občanov po chodníku pred oknami zariadenia. Naším cieľom
bolo, aby sa po chodníku až k cintorínu mohli
dopraviť aj klienti Noemi, medzi ktorými sú
aj vozíčkari a ktorým by tento projekt iba
pomohol. Pri novom chodníku bude osadené
verejné osvetlenie a nebezpečná zóna obce
predovšetkým v tmavých zimných mesiacoch
bude už oveľa bezpečnejšia.
V jesenných mesiacoch sa s výstavbou
nekončí, pretože do decembra by mala byť
ukončená výstavba dvoch ďalších chodníkov.
Jedným z nich je chodník na Družstevnej ulici,
časť č. 5. Je to úsek od hlavnej križovatky

 Osádzanie presklených čakární. Požiadavkou občanov na osadenie ďalšej čakárne sa bude zaoberať OZ. Foto: Gilbert Liška

po začiatok Potočnej ulice. Chodník bude
širší, ako je súčasný a naším záujmom je
zrekonštruovať aj plochu pri obchodoch, ktorá
doteraz nepôsobila dobrým dojmom.

 Cez Kanižskú ulicu už nesmie jazdiť
poľnohospodárska technika. Značky
sú osadené nielen na začiatku ulice,
ale aj na konci pri výjazde z poľa na
komunikáciu.

 Pracovníci spoločnosti Skanska kladú obrubníky na Kanižskej
ulici
Foto: Gilbert Liška

Poslednou stavbou, ktorá sa bude v tomto
roku realizovať, je rekonštrukcia chodníka na
Ulici Ľ. Štúra v úseku od Trnavskej cesty po
Školskú ulicu. V budúcom roku je predpoklad,
že sa s rekonštrukciou bude pokračovať aj na
druhej polovici chodníka tejto ulice. Aj tento
chodník bude rozšírený na 1,5 m.
V rámci rekonštrukcie chodníkov na Kanižskej, Hollého, Družstevnej ulici a Ulici Ľ. Štúra
budeme realizovať aj výstavbu nových vjazdov medzi komunikáciou a chodníkom. Naším
hlavným cieľom je čo najskôr zrekonštruovať
chodníky kvôli bezpečnosti občanov, vjazdy
sa budú realizovať dodatočne podľa časových
možností a v závislosti od nástupu zimného
počasia. Niektoré stihneme ešte v tomto roku,
zvyšné budú dokončené v budúcom roku.
Vyfrézovaný asfalt z miestnych komunikácií sme využili na spevnenie cesty na
Záhumenskej ulici, v časti pri židovskom
cintoríne, kde cestu firma Katelstav aj rozširovala. Spoločnosť, ktorá realizovala rekonštrukčné práce na miestnych komunikáciách,
sme požiadali o ďalší frézovaný asfalt, ktorý
v novembri plánujeme použiť na Záhumenskej ulici od Piešťanskej cesty. Pôvodne sa
brúsený asfalt z obecných komunikácií mal
použiť aj v tejto časti, no nebol ho dostatok.
Budem apelovať na to, aby sa aj táto časť
komunikácie čo najskôr zrekonštruovala.
Nový vzhľad dostala aj tržnica, kde sme
vymenili štrkový povrch za zámkovú dlažbu.
Bola dobetónovaná plocha na vjazd vozidiel
predávajúcich, ktorí si vykladajú tovar do
stánkov. Na stánkoch bol obnovený nový
náter. Stánky budú osadené napevno a každý
dostane svoje číslo.
Na konci Zákostolskej ulice pracovníci Katelstavu vyčistili svah od náletových drevín

 Na novovybudovanom chodníku pri starej škole sú osadené
zvodidlá pre bezpečnosť chodcov
Foto: Gilbert Liška
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 Po novom chodníku sa ľudia dostanú bezpečne až k cintorínu
Foto: Gilbert Liška
a v budúcom roku ho plánujeme upraviť osadením betónových tvárnic, ktoré budú sčasti
zabraňovať v raste ďalších drevín a spevnia ho.
Na Ulici Ľ. Štúra pri obchode s potravinami
bola vybudovaná parková zóna, ktorá nahradila nevzhľadný a prašný priestor. V tejto
časti boli vysadené stromy a na jar by sa

 Novovybudovaný chodník povedie od
starej školy až po kraj budovy Noemi.
Napájať sa budú na neho aj chodníky
z bytového domu.

 V rámci rekonštrukcie cesty sme opravili aj vjazdy do domov.
Uvítali by sme, aby sa občania obracali na nás so svojimi žiadosťami korektným spôsobom, bez urážok a hnevu.

už celá plocha mala zazelenať. Podobným
spôsobom by sme mali oživovať a zazelenať
aj ostatné nepekné plochy, ktoré sa v našej
obci nachádzajú.
Jedným z hlavných cieľov v budúcom roku
bude výstavba chodníka na Družstevnej ulici,
ktorého realizácia je veľmi komplikovaná.
V súčasnosti geodeti zamerali miesto, kde by
sa mal nový chodník stavať a všetky pozemky
pod budúcim chodníkom musíme od občanov
ešte vykúpiť. Tento proces sa budeme snažiť
vykonať do konca tohto roka, aby sme na

 Dláždenie plochy na miestnej tržnici

 Zbrúsený asfalt z miestnych komunikácií sme využili na rekonštrukciu rozšírenej cesty na konci Zahumenskej ulice
Foto: Václav Hesko

začiatku toho budúceho mohli požiadať o stavebné povolenie a začať s jeho realizáciou.
V obci je ešte stále čo rekonštruovať a zveľaďovať, na čo je potrebné ešte množstvo
financií. Doposiaľ sme veľa investičných akcií
realizovali z európskych fondov, ktoré dostať
do obecnej pokladne nebolo jednoduché. Budeme sa snažiť aj v budúcnosti získať ďalšie
finančné prostriedky na obnovu zvyšných
miestnych komunikácií a chodníkov.
Mgr. GILBERT LIŠKA
starosta obce

Foto: Václav Hesko

 Pracovníci Katelstavu opravujú predajné stánky na tržnici
Foto: Václav Hesko
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Križovatka iba pre domácich?

 Na stopke nezastavil opäť cudzí vodič. Prehliadol ju...
Križovatka štyroch štátnych ciest nám
robí vrásky už niekoľko rokov. Pravidelne sa na nej stávajú havárie, doposiaľ
našťastie bez vyhasnutých životov. Tu je
však otázka, dokedy?
Čaká dopravná polícia na prvú obeť, aby
vyhodnotila križovatku ako nebezpečnú a urobila potrebné opatrenia? Pritom by postačoval

Foto: Gilbert Liška

návrh dopravnej polície nariadiť správcovi
komunikácie zabezpečiť križovatku iným spôsobom. Tých možností je viacero. Križovatku
poznajú domáci a vedia, že z cesty od Maduníc musia zastaviť na stopke. No cudzí
stopku prehliadajú z dôvodu vlastnej nepozornosti, ale taktiež sa často stáva, že stop-

ku zakrývajú zásobovacie vozidlá miestnych
obchodov. Parkovanie pred prevádzkami, kde
je značka Zákaz státia, je životu nebezpečné
pre všetkých účastníkov prevádzky. Mali by si
preto tento fakt uvedomiť všetci, ktorí na tomto zakázanom mieste parkujú a znemožňujú
tak výhľad do križovatky.
Starosta

VÝZVA PRE OBČANOV

Pripojte sa
na kanalizáciu
Obecný úrad vyzýva všetkých občanov,
aby sa najneskôr do konca roka 2016 pripojili na verejnú kanalizačnú sieť. Občania,
ktorí sú pripojení do kanalizačnej stoky
a odvádzajú splaškové vody bez zmluvného
vzťahu s prevádzkovateľom, budú na základe kontroly podľa jednotlivých domácností
finančne pokutovaní a budú musieť spätne uhradiť všetky náklady spojené s touto činnosťou.
- OcÚ -

 Vozidlá v protismere parkujú na mieste, kde je značka Zákaz státia a zakrývajú značku
STOP. Zásobovanie by si mali predajcovia riešiť iným spôsobom. Foto: Gilbert Liška

 Stavebné práce na novom parku pozostávali z osadenia cestných
obrubníkov
Foto: Gilbert Liška

 Výsadba stromov na novej parkovej ploche na Ulici Ľudovíta
Štúra
Foto: Gilbert Liška
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KRONIKA OBCE
„Dlhá je noc tomu, kto nespí. Dlhá je míľa
unavenému. Dlhý je život nemúdremu.“
(Lev Nikolajevič Tolstoj, 1828 – 1910)

Jubileum oslavujú
60 rokov
Anna Augustínová
Helena Bokorová
Emília Bučková
Vladimír Dovičic
Milan Gula
Veronika Horáková
Jozef Chorvatovič
Jozef Jankovič
Oľga Kollárová
Marta Krajčovičová
Helena Magulová
Jozef Malovec
Mária Mišáková
Ema Ondrášiková
Miroslav Surovčík
Božena Šintálová
Viliam Zeliska

Židovský cintorín
opäť zarastá?

 Majitelia židovského cintorína postavili nový múr, lež za ním už zasa rastie burina
a náletové dreviny
Mnohí z občanov našej obce sa ma
pýtajú, kto realizoval opravu a oplotenie
židovského cintorína na konci Potočnej
ulice. Tento cintorín bol veľmi dlhé obdobie schátraný a neudržiavaný. Je majetkom židovskej cirkvi, ktorá jeho údržbu
roky zanedbávala. Pôvodný kamenný múr
rozobrali niektorí občania a urobili si z kameňov na dvore či pred domom skalku.

65 rokov
Michal Calon
Jozef Gažík
Ján Mačica
Terézia Michalčíková
Vlasta Pastorková
Miroslav Rupčík

Posudzovať to nebudem, lebo mi to neprináleží, je to na vlastnom zamyslení sa každého,
kto si z tohto múra odniesol kameň. Z darovaných peňazí niektorých občanov žijúcich
v zahraničí, bývalých občanov aj našej obce,
židovská cirkev dala cintorín zrekonštruovať

70 rokov
Eduard Dovičic
Anna Gajarská
Eduard Lipták
Mária Michalčíková
Viliam Mišík
Terézia Strečanská

a oplotiť. Zámer sme uvítali, pretože bolo načase už tento potrebný krok urobiť. Všetky
spadnuté náhrobné kamene boli postavené
a opravené. Po obnovení cintorína sa naskytol
celkom pekný pohľad na to, aký bol približne
jeho vzhľad pred desiatkami rokov. No údržbu
cintorína nemožno zanedbať, treba sa jej venovať neustále. Na toto zrejme prevádzkovatelia cintorína pozabudli, a preto sa nám teraz
naskytuje veľmi nepekný pohľad na niečo, čo
malo po obnovení byť znova pekné. V súčasnosti je cintorín plný náletových drevín a buriny
a pomníky už vôbec nevidno. Bolo by vhodné,
aby vlastník pozemku zabezpečil pravidelné
čistenie cintorína.
Starosta obce
Foto: Václav Hesko

Zapíšte si nové telefónne čísla

75 rokov
Angela Kollárová
Ladislav Lacika
Jarmila Laciková
Mária Lesayová
Jozef Líma
Jolana Pavlová

Oznamujeme občanom, že obecnému úradu boli pridelené nové telefónne čísla. Každá
pracovníčka má priradenú klapku. Môžete
telefonovať do každej kancelárie priamo:
Emília Ondrášiková – 033/2851 311,
matrika, poplatky za KO, sociálne
Eva Krajčovičová – 033/2851 312, evidencia občanov, byty, ohlasovňa pobytu,
nájomné byty, prenájom DK
Mária Gulová – 033/2851 313, dane, výstav-

80 rokov
Vladimír Bubák
Hedviga Chorvatovičová
Jaroslav Magula
85 rokov
Ľudovít Michler

SPOMIENKA

90 rokov
Vilma Adamcová

V auguste tohto roka
uplynulo už 13 rokov od
úmrtia starostu obce

91 rokov
Jozef Ondrášik

JOZEFA
MAGULU,

92 rokov
Alojz Majerník

ktorý podľahol ťažkej
chorobe. Tí, ktorí ste ho
poznali a mali radi, venujte mu tichú spomienku.

93 rokov
Štefan Bisták
97 rokov
Jolana Beluská
- OcÚ -

S úctou a vďakou na Jozefa Magulu
spomínajú pracovníčky obecného
úradu a súčasný starosta obce.

ba a pozemky
Ing. Gabriela Hájeková – 033/2851 314,
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 -

SPOMIENKA
Odišla tíško,
niet jej medzi nami,
v našich srdciach
žije spomienkami.
Aj keď je čas
akokoľvek dlhý,
nezahojí ranu,
ktorá stále bolí...
Dňa 7.8.2016 sme si pripomenuli 1. výročie úmrtia našej milovanej
MÁRIE AGNEŠI ONDRÁŠIKOVEJ.
S láskou a úctou na ňu spomína
manžel a deti s rodinami.
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SMÚTOČNÉ POĎAKOVANIE
Odišla si tíško, niet Ťa medzi nami,
no v našich srdciach, žiješ spomienkami...

„Šťastné manželstvo je stavba, ktorú treba
znova stavať každučký deň.“

Dňa 15. augusta 2016 nás navždy opustila vo veku 74 rokov naša milovaná mama, stará mama a svokra
ANNA MICHÁLEKOVÁ, rod. Ševčíková.
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa s ňou prišli
dňa 18. augusta 2016 rozlúčiť a odprevadiť ju na poslednej ceste. Ďakujeme za kvetinové
dary a úprimné slová útechy.
Smútiaci syn a dcéry s rodinami

SPOMIENKA

SPOMIENKA

Dňa 17. júna 2016 sme
si pripomenuli 1. výročie,
kedy nás vo veku 71 rokov
opustil manžel, brat, otec
a dedko

Dňa 1. augusta 2016 sme
si pripomenuli 1. výročie
úmrtia našej drahej
MÁRIE
VALKOVEJ.

VILIAM MÁTYUS.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku. Spomíname s láskou a úctou.
Manželka a deti s rodinami

Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína
manžel a deti s rodinami.

SPOMIENKA

SPOMIENKA
Dňa 30. septembra
2016 sme si pripomenuli
10. výročie, čo nás opustila
naša drahá mama, babka
a prababka

Dňa 12. septembra 2016
sme si pripomenuli
6. výročie, kedy nás
navždy opustil manžel,
otec a dedko

ANNA FRANCOVÁ.
JOZEF LESAY.
S úctou a vďakou na neho spomínajú
manželka a deti s rodinami.

Za tichú spomienku tým,
ktorí nezabudli a spomínajú, ďakujeme.
Dcéra Ema s rodinou

SPOMIENKA
Koncom tohto roka –
6.12.2016 s bolesťou v srdci
si pripomenieme piate výročie úmrtia nášho drahého
manžela, otca, brata, švagra
a dedka
VÍTA KUKUČA,

Spomíname aj na našich drahých
rodičov

ktorý nás náhle opustil. Spomínajte s nami.
Manželka a synovia s rodinami

VERONIKU (15.2.2009)
a JOZEFA ( 4.7.1981) MICHÁLIKOVCOV.

S láskou spomíname na našich drahých
synov a nevestu.

Spomíname tiež na nášho drahého dedka ŠTEFANA MICHÁLIKA, ktorý nás
opustil 1.8.1949 v štáte
Pensylvania
v Amerike.
Spomienka patrí aj
drahej tete
ANKE TURANSKEJ, ktorá
nás opustila v 23. roku života, 7.11.1943 vo Veľkých
Kostoľanoch.
Kto ste týchto našich drahých poznali, spomínajte s nami.
Nech odpočívajú v pokoji!

JOŽKO  20.6.1977,
JANKO  18.6.2006,
SVETLANKA  25.12.2004,
ktorí nás opustili v najkrajšom kvete mladosti.

(André Maurois, 1885 – 1967)

Manželstvo uzavreli
Ing. Andrej Duračka a Mária Gažíková
Matúš Magula a Darina Orviská
Ing. Pavol Sluka a Ing. Monika Majerníková
Mário Nitka a Monika Košlabová
Dušan Malovec a Martina Čapkovičová
Rastislav Ružička a Veronika Gulová
Michal Soják a Miroslava Jurišová
Tomáš Vejčík a Lucia Žabčíková
„Čo je človeku zo všetkých darov prírody
milšie než jeho deti?“
(Marcus Tullius Cicero, 106 – 43 pred n. l.)

Narodili sa
Mia Mária Švataráková
Henrich Marko
Peter Didi
Olívia Magulová
Marcus Herák
Hana Mišíková
Nina Sýkorová
Marek Klein
Lucia Gogová
Sarah Elizabet Bučková
Amélia Planetová
Patrik Košík
„Smrť sa neriadi našimi plánmi.“
(Molière, 1622 – 1673)

Opustili nás
Stanislav Ušák, 65-ročný
Jozef Bubák, 80-ročný
Renáta Ambrušová, 40-ročná
Ondrej Vdovjak, 91-ročný
Anna Micháleková, 74-ročná
Peter Malý, 51-ročný
Milan Mišák, 65-ročný
Jozefína Dubovská, 70-ročná
Michal Mišák, 40-ročný
Mária Micháliková, 90-ročná
- OcÚ -

SMÚTOČNÉ POĎAKOVANIE
Dňa 15.10.2016
vykročila na cestu
do večnosti vo veku
90 rokov naša mama
a stará mama
MÁRIA MICHÁLIKOVÁ,
rod. Gulová.
Ďakujeme za odprevadenie na poslednej ceste pánovi farárovi Mgr. Igorovi Gajdošovi a všetkým prítomným za prejavenú
sústrasť a kvetinové dary.
Syn Milan s rodinou
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Nové vybavenie v škole
Nový školský rok 2016 – 2017 sme privítali
ít li spolu
l s novinkami,
i k i kt
ktoré
é nám
á v našej škole pribudli. Ako prvé žiakov milo
prekvapili nové stoly s peknými obrusmi
a stoličkami v školskej jedálni. Na nich sa
určite bude jesť chutnejšie...
Pani kuchárky sa zase tešia novému vybaveniu kuchyne, v ktorej chutné jedlo pripravujú našim žiakom. Žiaci I. oddelenia školského
klubu detí sa nestačili obzerať vôkol seba,
nakoľko ich v klube čakal kompletne nový nábytok spolu s relaxačnými vakmi, na ktorých

 Šiestaci už stihli zbierať zážitky na výlete v Piešťanoch
sa bude určite výborne sedieť a oddychovať
pri novom televíznom prijímači.
Najdôležitejšou novinkou, veľmi potrebnou
pre zdravie našich žiakov, sú nové možnosti športového vyžitia na hodinách telesnej
a športovej výchovy v našej škole. V telocvični
totiž pribudli basketbalové koše, skokanský
mostík, na ktorom sa žiaci konečne naučia
odraz pri preskoku cez kozu. Taktiež iste
ocenia príjemnejšie cvičenie gymnastických
cvikov na nových žinenkách a karimatkách.

V kabinete 1. aj 2. stupňa telesnej a športovej
výchovy nám pribudli aj nové lekárničky.
Na toto nové vybavenie, či už v jedálni, školskom klube detí i telocvični, vďačíme Obci Veľké
Kostoľany, ktorá nám na to poskytla finančné
prostriedky. Preto sa touto cestou chceme veľmi
pekne poďakovať starostovi obce a obecnému
zastupiteľstvu, ktorí odhlasovali a schválili poskytnutie tak nevyhnutnej finančnej podpory pre
žiakov našej školy. Ďakujeme.
podpis
Foto: archív školy

 Vo vynovenej školskej jedálni chutí dvojnásobne

 Školský klub detí – 1. oddelenie

 Nové basketbalové koše a vyznačenie čiar zdokonalia hodiny
telesnej výchovy

 Školský klub detí – 2. oddelenie
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Aby deti boli spokojné a šťastné
Skončili sa prázdniny,
vetrík všade povráva,
že aj kostolianska škôlka
bránu otvára.
Všetky deti – veľké, malé –
do náručia zvoláva!
Je október, nový školský rok sa nezadržateľne rozbehol. Znamená to, že na chvíle
plné pohody, slnka a nových zážitkov už
v našej materskej škole iba spomíname.
Tí, ktorí do materskej školy chodili, vrátili
sa ku svojim kamarátom, hračkám, pani
učiteľkám, tetám kuchárkam či tetám upratovačkám. No veľa je i detí a rodičov, ktorí
k nám zavítali po prvýkrát. Pravdaže, táto
nová skúsenosť sa nezaobišla bez slzičiek
a otázok typu – „mama príde?“.
Naša materská škola sa stala v školskom
roku 2016/2017 druhým domovom pre 92 detí
v štyroch triedach: najmladšie deti, 3-ročné, si
pomaly zvykli a spoznávajú náš život v triede
Lienok. Nastúpilo nám 18 detí a v januári čakáme ďalších 5 kamarátov. Všetky potrebujú
citlivý, milý prístup, pozornosť, pomoc, pohladenie, popestovanie.
Staršie deti, 4 – 5-ročné, sa zišli v triede Veveričiek a je ich spolu 23. Najstaršie, už „starí
mazáci“, deti 5 – 6-ročné sú v dvoch rovnocenných triedach Žabiek a Sovičiek, v každej
z nich je opäť po 23 detí. Tento školský rok sa
pripravuje na primárne vzdelávanie vo „veľkej
škole“ 33 predškolákov.
Starať sa o všetky deti bude 8 učiteliek,
2 tety upratovačky, 2 tety kuchárky, teta vedúca ŠJ, teta hospodárka MŠ a ujo kurič/záhradník. Zvládneme to, nebojte sa! Postupne,
trpezlivo, bez negatívnych emócií, len nám
dôverujte, keď ste nám deti zverili.
Vstup dieťaťa do MŠ je jeho prvým krokom
do spoločnosti. Ten prináša so sebou množstvo zmien, s ktorými sa dieťa musí vyrovnať.
Problémy však nemá len dieťa, ale i rodičia
a napokon aj personál MŠ, napriek tomu, že
sa môže oprieť o profesionálne skúsenosti.
Ťažkosti pri začleňovaní sa do kolektívu sú
individuálne, vychádzajú z predchádzajúcich
skúseností a osobnosti každého dieťaťa. Odlúčenie od rodiny je ťažká emočná situácia
v jeho živote. Dieťa má strach v novom so-

 Svetový deň bez áut v Sovičkách
ciálnom prostredí, ktorý vyvoláva separácia
od maminy, tatina a nové sociálne situácie.
Je dôležité hľadať spolu cestu, ako tento
problém zmierniť, a veľmi potrebné prejavovať vo výchove vlastnosti ako sú: jednotnosť,
dôslednosť a trpezlivosť zo strany rodičov aj
učiteliek. Starať sa o deti, vychovávať a vzdelávať ich, je pomerne náročná práca hlavne
po psychickej stránke, preto treba vykonávať
s nimi neustále rôzne aktivity, aby boli zaujímavé a aby boli pre deti prínosom.
Počas prázdnin sme vypracovali nový školský vzdelávací program, ktorý je v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre
predprimárne vzdelávanie v MŠ schváleným
MŠVVaŠ SR dňa 6. júla 2016, s platnosťou od
1. septembra 2016. Čaká nás náročný školský rok, niečo nové, no nevzdali sme sa
celkom ani osvedčených starých aktivít a činností. Aby sme vytvorili jedno pekné „škôlkarske spoločenstvo“, bude potrebná hlavne
spolupráca materskej školy s rodičmi. Tešíme
sa na túto spoluprácu a dúfame, že bude
hojná a plodná, aby sa deti cítili v prostredí
MŠ dobre a boli spokojné a šťastné. Pretože

majme na pamäti slová: „Ako sa my správame
k deťom, tak sa raz budú správať ony k nám.“
JARMILA STREČANSKÁ
Foto: autorka

POZVÁNKA

Vianočný koncert
s divami
Obec Veľké Kostoľany srdečne pozýva
všetkých občanov na vianočný koncert skupiny La Gioia Divas, ktorý sa uskutoční v
nedeľu 18. decembra 2016 o 16.00 hod.
v dome kultúry. Po skončení koncertu sa
bude podávať punč a konať už tradičná
ochutnávka domáceho vianočného pečiva.
Gazdinky, ktoré sa chcú podeliť o svoje kuchárske či cukrárske umenie, môžu priniesť
pred koncertom niečo zo svojej tvorby. Každý
dobrý koláčik bude vítaný. Vopred ďakujeme.
- OcÚ -, ilustračné foto: internet

 Tri talentované speváčky – Natália Hatalová, Terézia Králiková a Ivanna Bagová, prídu spríjemniť adventný čas nádhernými, nielen vianočnými skladbami.
 Jesenné tvorenie s Lienkami
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Jarmok prilákal stovky ľudí

 Plocha za domom kultúry sa počas jarmoku rýchlo zaplnila
Prvá septembrová sobota už tradične
patrí jarmoku, ktorý v našej obci niekoľko
rokov organizujeme. Svoje dobré meno si
drží aj u občanov v susedných obciach,
ktorí ho veľmi radi navštevujú. Ani tento
rok nebola núdza o jarmočníkov, nakupujúcich a veselú náladu.

Už od skorého rána si jarmočníci stavali
svoje stánky a ukladali výrobky na predaj.
Naším cieľom je privítať predovšetkým remeselníkov, ktorí propagujú svoje vlastné
výrobky. Niekoľko rokov sa preto na našom
jarmoku objavujú ľudové aj nové remeselnícke výrobky ako napr. výrobky z dreva,

 Tí najmenší si zasúťažili v jedení jabĺčok

 Paličkovanie je stará technika a dnes ju ovládajú už len niektoré ženy

 Emil Kolarovič ako pamätník starého
remesla nechýba na žiadnom kostolianskom jarmoku

 Prácu paličkovania ukázali aj tieto skúsené paličkárky
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 Členovia Jednoty dôchodcov na Slovensku pri príprave surovín
do gulášu

 Porota mala pri vyhodnocovaní najlepšieho gulášu ťažkú
úlohu

 Súťažné družstvá uhostili svojimi gulášmi všetkých
kože, prútia, látky, čipkované či háčkované
výrobky... Aj v tomto roku si mohli občania
prezrieť veľa techník remeselníckej výroby.
Zaujímavým doplnením bola opäť zbierka
nášho občana Juraja Staníka, ktorý každoročne predvádza dávne remeselnícke nástroje našich dedov a pradedov.

Všetky guláše boli vynikajúce
Sprievodné akcie, ako napríklad súťažné
varenie gulášu či drobné súťaže pre deti a dospelých, sú osviežením celej atmosféry. Tú,
samozrejme, dotvára predovšetkým hudba,
ktorá je jednou z dominánt tejto kultúrnej

 Starosta obce Gilbert Liška gratuluje zástupcovi Poľovníckeho
združenia Rovina

akcie. V súťaži vo varení gulášu sa angažovalo 11 družstiev. Každý guláš voňal inak,
chutil inak, ale všetky boli vynikajúce. Preto aj
porota mala veľký problém pri jeho ochutnávaní a dlho rozmýšľala, ktorej vzorke udeliť víťaznú cenu. Napokon si prvé miesto odnieslo
družstvo spoločnosti JOMASTAV. Na druhom

 Cenu víťaza si prišiel od starostu obce vyzdvihnúť zástupca
firmy JOMASTAV
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Každý našiel svoj žáner
V hudobnej produkcii si mohol vybrať každý
svoj žáner a smer od dychovej hudby, cez
populárnu, až po hudbu súčasnosti. Večerné
vystúpenie patrilo známemu spevákovi a víťazovi speváckej televíznej súťaže Petrovi Bažíkovi, ktorý ukázal to najlepšie. A dych vyrážala
jeho majstrovská hra na husle. Po Bažíkovom
vystúpení sa všetci aj naďalej výborne bavili
pri pesničkách 70. či 80. rokov, evergreenoch
a populárnej hudbe z domácej a zahraničnej
produkcie. Jarmok sa teda končil v neskorých
nočných hodinách, resp. v skorých ranných
hodinách, pretože z miesta jeho konania sa
ešte dlho ozýval spev známych piesní.
Verím, že tohtoročný jarmok opäť zdvihol
latku kvality vyššie a už teraz sa môžeme tešiť
na ten budúcoročný.
GILBERT LIŠKA
Foto: Václav Hesko

 Kováčske umenie predvádzal aj Peter Ročkai z Dolian
mieste skončili Koštrbály, bronz si odniesla Jednota dôchodcov, štvrtí
skončili futbalisti TJ Družstevník a na piatom mieste Zväz poľovníkov
Rovina. Možno nabudúce sa poradie opäť premieša, no dôležité vždy
bude, aby sa ľudia stretli v dobrej nálade.

Plody našej zeme
Tak ako po minulé roky, ani tentokrát nechýbala výstava, ktorá je
sprievodnou akciou každého jarmoku. Opäť ju zorganizovali členovia
Jednoty dôchodcov na Slovensku Veľké Kostoľany. Bola zameraná
na plody našej zeme. Keďže skoro každý má doma kúsok vlastnej
záhradky, zozbieralo sa množstvo rôznych plodov, zeleniny, ovocia,
strukovín, obilnín... Mladšia generácia niektoré obilniny či iné plody ani
nepoznala. Okrem toho, že sme sa mohli pokochať nad krásou, ktorá
vyrastá zo zeme, bola táto výstava aj náučná.

 Ďalšou našou občiankou, ktorá ukázala zlato v hrdle, bola Martina Strečanská, rod. Adamkovičová zo skupiny JUMP

 V Duo Relax vynikajúco spieva aj naša občianka, bývalá riaditeľka
školy Mgr. Anna Sokolovská

 Dychová hudba Borovienka zahrala na ľudovú nôtu

 Pôvodné nástroje našich predkov pravidelne prezentuje náturista
v zbieraní starých predmetov Juraj Staník

 Varešky, lopáre a valčeky na cesto nesmú chýbať na žiadnom
jarmoku
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 Peter Bažík ukázal, že gitara či klávesy nie sú jedinými nástrojmi,
ktorých umenie ovláda. Na husliach hral famózne.

 Skupina TOP STARS vynikajúco zabávala ľudí aj po polnoci

 Výborná atmosféra sa niesla celým jarmočným dňom i nocou

OKIENKO PRE ŽENY
Suroviny: 4 vajcia, 25 dag práškového
cukru, 25 dag polohrubej múky, 1 prášok do
pečiva, 1 dl vody, 1 dl oleja, 1 pohár zaváraných višní

Nakoniec zalejeme poslednou časťou cesta.
Môžeme použiť aj iné ovocie.
Rada: Aby ovocie nekleslo na dno formy,
obalíme ho v polohrubej múke.

Tvarohový krémeš
Suroviny na cesto: 300 g polohrubej múky, 150 g práškového cukru, 150 g masla, ½
balíčka prášku do pečiva, 1 celé vajce, 1 žĺtok
Suroviny na plnku: 500 g mäkkého tvarohu, 140 g kryštálového cukru, 5 dl mlieka,
1 dl oleja, 1 Zlatý klas, 1 vanilkový cukor,
3 žĺtky, 1 celé vajce, ovocie podľa chuti
Suroviny na sneh: 4 bielky, 4 polievkové
lyžice kryštálového cukru

Postup: Žĺtka vymiešame s práškovým
cukrom, pridáme múku, prášok do pečiva,
vodu, olej a nakoniec sneh z bielkov. Bábovkovú formu vymastíme tukom a vysypeme strúhankou. Do formy vylejeme tretinu
cesta, na ktoré poukladáme polovicu vykôstkovaných višní. Nalejeme druhú tretinu
cesta a naň uložíme druhú polovicu višní.

Postup: Zo surovín na cesto vypracujeme
ručne v mise cesto, ktoré vyvaľkáme a uložíme na plech. Na cesto nalejeme plnku,
ktorú sme pripravili tak, že všetky suroviny
na plnku sme vymixovali v mixéri. Plnka je
riedka a dobre sa nalieva na cesto. Na plnku
poukladáme ľubovoľné ovocie podľa chuti.
Vhodné je drobné ovocie ako maliny, černice
alebo ríbezle. Takto pripravený koláč dáme
piecť do vyhriatej rúry na 180°C. Pečieme
asi 20 – 25 minút. Potom na koláč natrieme
sneh, ktorý sme pripravili v šľahači z bielkov
a cukru. Pečieme ešte asi 10 minút.

foto: internet (2)

Piškótová bábovka

Kurča na tymiane

Suroviny: kuracie stehná, zemiaky, citrón, sušený tymian, soľ, olej
Postup: Očistené zemiaky nakrájame do
misy, polejeme ich asi 1 ½ dl oleja a šťavou
z jedného citróna. Za občasného premiešania
necháme zemiaky stáť asi 1 hodinu. Po hodine do zemiakov zamiešame sušený tymian,
soľ a vysypeme ich na plech. Na zemiaky
poukladáme kuracie stehná, ktoré posypeme
korením na pečené kurča. Pečieme v rúre pri
180 °C asi 45 minút. Počas pečenia polievame
kurča šťavou z plechu. Potom medzi kúsky
kurčaťa poukladáme asi zo 4 jabĺk očistené
kúsky. Pečieme ešte asi 15 minút.
-r-
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Seniorom vyhrávala Rovina

 Pri dobrej hudbe si dôchodcovia pochutnali na sviežom vínku a výbornom čokoládovom zákusku

Foto: autor (3)

Október je okrem času krásneho jesenného obdobia aj Mesiacom úcty k starším.
Je to určitá dekáda pokoja, či už pre nastávajúce ročné obdobie, alebo pre našich
starších rodičov a prarodičov. Mestské
parky sú vtedy plné ľudí, ktorí sa prechádzajú po šuchotavom, krásne sfarbenom
lístí a rozprávajú svoje životné príbehy.
Mnohí sa museli namáhavo predierať životom, pretože doba bola ťažká. Človek si
musel všetko zaslúžiť svojou prácou, aby
uživil rodinu. Dnes však už staršia generácia
nepracuje, ale oddychuje. Niektorí majú radi
aktívny oddych, iní sa snažia dobehnúť zameškané a ďalší si svoje voľné dni skutočne
užívajú zaslúženým sladkým ničnerobením...
Jedna z októbrových nedieľ patrila aj dôchodcom z našej obce. Už pred treťou hodinou sa začali schádzať pred domom kultúry,
aby si včas vychutnali pohodu, ktorú pre nich
pripravili pracovníčky obecného úradu. Prí Každý dôchodca nad sedemdesiat rokov si odniesol praktický darček

 Dychová hudba Rovina bavila svojimi pesničkami našich milých seniorov

tomných starších občanov privítal vo svojom
príhovore starosta obce Gilbert Liška a poďakoval im za vykonanú prácu a za skúsenosti,
ktoré odovzdali mladším generáciám. Okrem
pohostenia, ktoré bolo pripravené v sále
domu kultúry, sa naši starkí mohli popri vzájomnom rozprávaní započúvať aj do tónov dychovej hudby, ktoré zneli z nástrojov domácej
dychovky Rovina. Pesničky, ale aj hovorené
slovo pohladili duše našich seniorov, ktorí si
možno takto zaspomínali na svoje mladé roky.
Každý dôchodca si okrem spokojnosti a dobrej nálady so sebou odnášal aj pekný darček.
Všetkým starším občanom prajem, aby pre
nich jeseň života bola krásnym obdobím, obdobím spokojnosti, vďaky ale predovšetkým,
aby tieto krásne dni mohli prežiť v dobrom
zdraví.
GILBERT LIŠKA, starosta obce
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