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Na oslavu prišiel aj dážď
Mesiac jún si už tradične spájame so
sviatkom, ktoré deti v jeho prvý deň oslavujú. Medzinárodný deň detí zväčša rodičia trávia so svojimi deťmi na ihriskách
či v prírode. Aj v našej obci sme si tento
sviatok pripomenuli v nedeľu 4. júna 2017,
kedy vyrástli na ihrisku za domom kultúry
veľké nafukovacie atrakcie.
V tomto roku sa prvýkrát objavila šmýkačka v tvare hasičského auta, taktiež si prvýkrát
deti vyskúšali svoje orientačné schopnosti
a hľadali východ v nafukovacom bludisku.
Nechýbala ani lezecká stena, ktorú sa snažili
zdolať viacerí. Rovnako ako v minulosti sa
deti gúľali v plastovej guli a strieľali z luku
na terč. Pre tých najmenších bolo zážitkom
mať na tvári namaľované niečo rozprávkové či pekný ornament. No absolútnym
trhákom bolo vozenie sa na dvojkolesových
segwayoch. Najväčšou akciou tohto dňa bol
hasičský zásah pri horiacom vozidle. Deti
 Hasičské auto ako šmýkačka bolo
vo Veľkých Kostoľanoch po prvýkrát
videli príjazd hasičského auta so zapnutými
majákmi a húkačkou a striekanie prúdu vody
na horiace auto. Viacerí si prezreli vozidlo aj
zvnútra a posadili sa za volant. Počas celého
popoludnia znela hudba, o ktorú sa postaral
DJ Michal Augustín. Starší aj mladší sa občerstvovali v bufete pri kofole a cigánskej,
ktorú pripravili dobrovoľné hasičky. Napriek
tomu, že všetkých návštevníkov tejto akcie
niekoľkokrát skropil letný dážď, dobrá atmosféra prevládala počas celého popoludnia.
Poďakovať sa chcem predovšetkým DHZ
Veľké Kostoľany, Michalovi Augustínovi a tiež
všetkým, ktorí priložili ruku k dielu pri organizovaní detského popoludnia.
GILBERT LIŠKA
Foto: autor

 Najväčšou akciou na oslave bol zásah hasičov pri horiacom aute

POZÝVAME VÁS

Tradičný jarmok sa blíži
Bude sa konať v sobotu 2. septembra
na parkovisku za domom kultúry.
Príďte sa zabaviť, zatancovať, zaspievať si
a tiež ochutnať rôzne tradičné dobroty.
Baviť vás budú dychovky Rovina, Dubovanka
ale aj Dominika Mirgová a ďalší.

- ocú -

Ilustračné foto: internet

Obec Veľké Kostoľany pozýva všetkých občanov
a ľudí dobrej vôle na kostoliansky jarmok 2017.
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NIEKTORÉ PRÁCE V OBCI ODĎAĽUJÚ MAJITELIA POZEMKOV

Začali sme stavbou chodníka
Milí občania, v minulom čísle našich
novín som vás informoval o prácach, ktoré
nás v tomto roku čakajú. V dome kultúry
sme dokončili opravu dvoch zasadacích
miestností a sociálnych zariadení. Som
veľmi rád, že sme tieto stavebné práce stihli
v stanovenej lehote a ples – majáles sa tak
konal už vo vynovených priestoroch.
V máji sme začali aj s rekonštrukciou druhej
etapy chodníka na Ul. Ľ. Štúra. Pracovníci
pracujú tak, aby bol čo najskôr sprevádzkovaný a používaný. Vjazdy sa môžu budovať po
schválení stavebných prác obecným zastupiteľstvom. V marci som písal aj o problémoch,
ktoré nás trápia s vykupovaním pozemkov na
Družstevnej ulici, kde by sme chceli postaviť
nový chodník. S výkupom pozemkov však
musia súhlasiť všetci majitelia, inak nie je
možné chodník postaviť. Verím, že časom
sa nám podarí majiteľov presvedčiť, aby po
chodníku mohli chodiť pohodlne a bezpečne
všetky deti z ulice každé ráno do školy. Je teda otázne, kedy začneme s výstavbou. Naša
snaha je, no snaha musí byť aj u niektorých
majiteľov pozemkov.
V súčasnosti vykonávame verejnú súťaž na
dodávateľa stavby inžinierskych sietí na Záhumenskej ulici. O výsledku vás budem informovať po jej ukončení. V štádiu riešenia je aj

 Výstavba chodníka na Ulici Ľ. Štúra
projekt spevnenia svahu na Zákostolskej ulici,
kde sme dali vypracovať statické posúdenie.
Máme pripravenú štúdiu, kde sú navrhnuté
alternatívne riešenia. Keď jednu z alternatív
zastupiteľstvo vyberie, môžeme zadať projekt

na spracovanie. V letných mesiacoch by sa
mala začať aj realizácia vjazdov na Ulici J.
Hollého, kde sme čakali na vyjadrenie správy
ciest a odboru dopravy okresného úradu.
Taktiež je naplánované osadiť ďalšiu čakáreň
na autobusovom nástupisku, ktorá pomôže
cestujúcim v nepriaznivom počasí.
Okrem stavebných prác sme obnovovali aj
zeleň v obci. Veľa stromov vplyvom minuloročného teplého počasia uschlo alebo bolo
zničených vandalmi. Ničitelia by sa mali zamyslieť nad svojím konaním, pretože všetko,
čo je zdevastované v obci, uhradia napokon
všetci obyvatelia, teda aj ich rodičia.
V máji sme začali s prípravou dopravného projektu obce, ktorý preskúma dopravné značenie a navrhne príslušné opatrenia
v rámci bezpečnosti dopravy v obci a ochrany
chodcov. Dopravný projekt musí odsúhlasiť
obecné zastupiteľstvo a následne okresný
dopravný inšpektorát.
Mgr. GILBERT LIŠKA, starosta obce
Foto: autor
 Pracovníkom robila problém nerovnaká
línia múrikov oplotenia, niekde sa museli pridávať obrubníky aj na druhú stranu

 Vynovené sociálne zariadenie v dome kultúry pútajú svojím
moderným vzhľadom

 Zrenovovaná zasadacia miestnosť pôsobí elegantne a primerane na dôstojné rokovania
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Máj vztýčili rekordne rýchlo
Stavanie mája je už tradičná akcia
v každej obci. Pochádza z dávnej
minulosti, kedy si chlapci týmto spôsobom uctievali dievčatá. Kedysi boli
máje postavené takmer pred každým
domom.
Súčasnosť je už trochu iná, moderná
a zväčša sa stavia v obci jeden máj.
Ani my nie sme výnimkou a každý rok
staviame máj ovenčený farebnými stužkami. Za pomoci rebríkov ho pravidelne
stavajú hasiči, futbalisti, tenisti, poľovníci a motorkári. V tomto roku sa im to podarilo za rekordne krátky čas. K dobrej
nálade prispela dychová hudba Rovina,
ktorá na tejto akcii hráva každý rok.
Poďakovať by som sa chcel všetkým,
ktorí sa aktívne zúčastnili na tomto
kultúrnom podujatí, či už pri ťahaní
lán pri stavaní mája, alebo hudobným
sprievodom.
GILBERT LIŠKA, starosta obce
Foto: autor

 Ani nevľúdne a upršané počasie nenarušilo dobrú náladu dychovky Rovina

OPAKOVANÁ VÝZVA

Skolaudovali ste
dom?
V minulom čísle sme vyzývali občanov,
ktorí bývajú v domoch, na ktoré nebolo
vydané kolaudačné rozhodnutie, aby urýchlene požiadali o vydanie tohto rozhodnutia.
Niektorí občania si začali vybavovať potrebné doklady, ale stále evidujeme stavebníkov, ktorí tak neurobili. Týmto ešte
raz vyzývame majiteľov neskolaudovaných
nehnuteľností, aby požiadali obec o kolaudáciu. Kto tak neurobí, porušuje stavebný
zákon.
- ocú -

 Mládenci lanami pomáhali kolegom oproti s rebríkmi

Narcismi
proti rakovine
Deň narcisov už pozná azda každý.
Preto sa aj naša obec a škola zapojili do
boja proti rakovine. Žiaci a učitelia základnej školy vyzbierali v obci 472 eur, čím
občania prispeli k celkovej vyzbieranej
sume 21 560 eur v Piešťanskom okrese.

 Stavanie mája vždy občania sledujú s napätím

Rakovina je dnes najrozšírenejšie ochorenie. Bojovať proti nej musíme predovšetkým starostlivosťou o svoje zdravie a zdravým životným štýlom. Tam, kde už rakovina
prepukla, je potrebné nasadiť čo najskôr
adekvátnu liečbu. A práve tieto vyzbierané prostriedky budú prostredníctvom Ligy
proti rakovine slúžiť na zakúpenie nových
prístrojov, ktoré môžu pomôcť k efektívnejšej liečbe či odhaliť zákernú chorobu v jej
ranom štádiu.
Ďakujeme vedeniu základnej školy, žiakom, učiteľom a tiež všetkým občanom,
ktorí určitou čiastkou možno prispeli aj
k záchrane viacerých životov.
GILBERT LIŠKA, starosta obce
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KRONIKA OBCE
„Každý vek má svoje dobrodružstvá,
len keď nie je srdce mŕtve.“

Mamičky, ďakujeme Vám!

(Albert Maltz, 1908 – 1985)

Jubileum oslávili v máji
Rastislav Beroš
Alena Dovičicová
Anton Jamrich
Milan Polčík
Veronika Ševečková
Ján Križan
Emília Porubská
Milan Štefánek
Anna Prvá
Mária Bačíková
Rudolf Orihel
„Láska sa rodí z maličkostí,
z nich žije a pre ne tiež umiera.“
(George Gordon Byron, 1788 – 1824)

Manželstvo uzavreli
Michal Čeliga a Michaela Madunická
Ing. Daniel Bališ a Lenka Hargašová
Ladislav Čúzy a Lucia Krnáčová
MUDr. Martin Fabian a Andrea Ševčíková
„Ľudskému rodu nie je nič
drahšie ako deti.“

 Súrodenci Pagáčovci pobavili svojimi pesničkami všetky prítomné dámy
Nedeľa ako každá iná, no niečím predsa
výnimočná. Druhá májová nedeľa totiž
každý rok už tradične patrí našim mamám,
ktoré majú v tento deň svoj sviatok.

V spomienkach z detstva je vždy najviac
práve tých na matku, ktorej ďakujeme za veľa.
Za viac ako za veľa. Každodenná starostlivosť
a odopieranie si toho, na čo už nezostával

(Titus Livius, -59 – 17 n. l.)

Narodili sa
Izabela Ščepková
Sebastián Doktor
Emily Hrachová
Eliška Cesneková
BLAHOŽELÁME!
„Komu bol život ťažký,
tomu bude zem ľahká.“
(Henryk Sienkiewicz, 1846 – 1916)

Opustili nás
Lucia Chorvatovičová
Vincent Filin
Mária Sedláčiková
Jaroslav Rehák
Vilma Adamcová
ÚPRIMNÚ SÚSTRASŤ.
- OcÚ  Na privítanie každá mama dostala symbolický kvietok – gerberu
čas, bol údel každej matky. Keď dieťa vyrastie
a človek dospeje, prichádza čas, aby sme sa
s rovnakou starostlivosťou a láskou venovali
svojim matkám. Nielen v tento sviatok, ale neustále, do konca života. Matka by mala cítiť, že
láska sa jej vracia a že to, o čo sa snažila, malo
určitý zmysel a význam. Nikto z nás by nemal
zabudnúť na svoju matku. Je to základný etický
princíp tohto života. Preto sme si aj my uctili
naše milé mamy symbolickým kvetom a hudobným vystúpením skupiny Duo akord Pagáčovci.
Milé mamičky, ďakujem Vám že ste sa
odhodlali nastúpiť tú neraz ťažkú cestu, na
konci ktorej ste uvideli šťastný život svojich
detí, čo je pre každú matku azda to najkrajšie
na svete.
GILBERT LIŠKA
Foto: autor
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Čierne skládky stále v kurze
Naša obec je jedinou obcou v okolí,
ktorá vlastní zberný dvor. Je vybudovaný pre občanov, aby sa zbavovali svojho
odpadu legálnou cestou. No je nepochopiteľné, prečo ešte stále objavujeme
čierne skládky.
Na Železničnej ulici v blízkosti diaľnice
sa nachádzalo niekoľko kontajnerov odpadu. Spoločnosť, ktorá odpad ukladá,
nám nariadila odpad vyseparovať. Viete si predstaviť, ako ťažko sa separuje
čierna skládka, kde sa nachádza odpad
všetkého druhu. Na mieste pracovníci Katelstavu našli pneumatiky, betóny, škridle,
tehly, obkladačky, plasty, handry, molitan,
sklo a iný nešpecifikovaný materiál. Vyzývam preto občanov, aby zabudli na čierne
skládky a riešili odvoz odpadu prostredníctvom zberného dvora. Neničme si to,
čo ešte zničené nemáme. Zachovajme si
prírodu a zeleň, ktorej postupne ubúda.
Napokon na vyčistenie takejto skládky
prispievame svojimi peniazmi všetci.
GILBERT LIŠKA, starosta obce
Foto: autor

 Odpad sme museli najprv pretriediť podľa druhu materiálu

 O kúsok ďalej sa niekto zbavil pneumatík a plastov

 Po odvezení poslednej hromady bol priestor na čas vyčistený

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE
Dňa 8.3.2017 nás vo veku 72 rokov
navždy opustil náš drahý manžel, otec
a starý otec

ŠTEFAN HLINKA.
Ďakujeme všetkým príbuzným, susedom, priateľom a známym, ktorí ho s nami
odprevadili na poslednej ceste. Ďakujeme
za modlitby, úprimné slová útechy a kvetinové dary.
Smútiaca manželka a deti

SPOMIENKA
Dňa 18.4.2017 nás vo veku 30 rokov opustila naša drahá manželka a mamička

LUCIA CHORVATOVIČOVÁ.

 Pri ceste sa nachádzala hromada stavebného odpadu

Ďakujeme za prejavenú sústrasť a kvetinové dary všetkým, ktorí sa prišli s našou
drahou rozlúčiť, a tak sa snažili zmierniť
náš veľký žiaľ.
Smútiaci manžel so synom
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ŠKOLSKÝ POHÁR SFZ – MLADŠÍ ŽIACI

Náš tím najlepší v okrese!

Po jesennom postupe mladších futbalistov do finále sa dňa 11.5.2017 na štadióne PFK v Piešťanoch odohralo finále
okresného kola v malom futbale mladších
žiakov ZŠ – Školský pohár SFZ a mladší
žiaci zožali opäť úspech a umiestnili sa
v celkovom poradí na 1. mieste v okrese.
Prvý zápas so ZŠ Vajanského Piešťany
remizovali 1:1 (gól strelil Milan Šipka). Druhý
zápas rovnako remizovali 1:1, a to so ZŠ
Holubyho Piešťany (gól strelil Matej Jamrich).
Posledný zápas si zahrali s chlapcami zo
ZŠ Brezová Piešťany, pričom vyhrali stavom
6:1 (góly: Matej Jamrich a Milan Šipka po 2,
Richard Čonka a Timur Lužák po 1). Brankár
Marko Kukuč bol opäť veľkou oporou družstva. Chlapci výhrou postúpili do krajského
kola. Zo súťaže si naši futbalisti odniesli tri
futbalové lopty, diplom a pohár.
- ĽK  Našu školu reprezentovali: Timur Lužák
(4. B), Erik Kukuč (5. A), Richard Čonka,
Adrián Turanský (5. B), Marko Kukuč (6.A),
Matej Jamrich, Milan Šipka (7. B)

Po úspechu na okresnej súťaži naši mladší futbalisti reprezentovali našu
školu na krajskom kole. Na futbalovom
štadióne v Kopčanoch odohrali dňa
16.5.2017 spolu štyri zápasy. Prvý zápas
hrali so ZŠ na Ul. K. Mahra Trnava, pričom
prehrali 1:8 (gól strelil Timur Lužák).
Druhý zápas so ZŠ Senica po naozaj hektickom zápasení s časom prehrali 3:4 (góly:
Milan Šipka 2, Matej Jamrich 1). Tretí zápas,
ktorý hrali s chlapcami zo ZŠ Dolné Zelenice,
hladko vyhrali 4:2 (góly: Matej Jamrich 2,
Milan Šipka 2). Ako posledný odohrali zápas
s chlapcami zo ZŠ Šoporňa, ktorý prehrali
0:3. Brankár Marko Kukuč bol opäť veľkou
oporou družstva. Bojovali do posledných síl,
no na lepšie umiestnenie ich dosť nemali. Vo
všetkých družstvách hrali chlapci, ktorí trénujú neustále futbal, päťkrát týždenne po štyri
hodiny. Chlapci zo Spartaku Trnava dostali
počas celého turnaja spolu len 3 góly, z toho
im jeden dal náš futbalista Timur Lužák. Takže našim chlapcom patrí pochvala. Chlapci
sa tak umiestnili na 6. mieste v celkovom
hodnotení.
- ĽK -

V kraji šieste miesto

 V krajskom kole nás reprezentovali:
Timur Lužák (4. B), Richard Čonka,
Adrián Turanský, Erik Kukuč, Matej
Ďuriš, Patrik Koreň, Tobias Mišík (5.
A), Marko Kukuč (6. A), Matej Jamrich,
Milan Šipka (7. B)

 Chlapci bojovali statočne, ale na lepšie umiestenie im chýbali sily

 Odvážlivci si mohli sami vyskúšať
kontakt z cvičenými dravými vtákmi
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Deň detí oslavovali aj v škole
V piatok 2. júna 2017 sme v škole
oslavovali sviatok detí. Žiaci z I. stupňa
strávili tento deň v škole inak ako obvykle a odniesli si domov nové zážitky.
Deviataci pre nich pripravili súťažnozábavné dopoludnie. Zapojiť sa mohli
do viacero zábavných súťaží, zápasov
vo futbale, čakalo ich maľovanie na tvár
a fotografovanie.
Na záver bolo pre deti pripravené vystúpenie – letové ukážky dravcov. Mohli sa
občerstviť čapovanými limonádami a za
súťaženie dostali sladké odmeny. Žiaci
II. stupňa mali so svojimi triednymi učiteľkami naplánované vychádzky, opekačky
a výlety.
Touto cestou sa chceme poďakovať
firme Vekola, ktorá nám poskytla občerstvenie vo forme limonád a p. Nováčikovi
– zmrzlina vo Veľkých Kostoľanoch za
poskytnutú zmrzlinu pre žiakov.
Mgr. ĽUDMILA KOREŇOVÁ
Foto: archív školy

 Preťahovanie lanom nechýba na žiadnom dobrom podujatí

 Svoju zručnosť mohli deti dokázať v rôznych súťažiach

 Veľmi zaujímavé boli aj letové ukážky
dravcov

 Pre vysmädnutých boli k dispozícii čapované limonády

 O údržbu detského ihriska v obci sa stará Ján Mikuš

Foto: Gilbert Liška
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MIKRO CUP 2017

Naši chlapci bronzoví

 Úspešní futbalisti – reprezentanti Základnej školy Veľké Kostoľany

 Pohár za tretie miesto v turnaji Mikro Cup 2017 obohatil zbierku trofejí
základnej školy

V Borovciach sa 18.5.2017 uskutočnil futbalový turnaj žiakov
1. – 4. ročníka základných škôl z obcí Mikroregiónu nad Holeškou.
Na turnaji Mikro Cup 2017 sa zúčastnili družstvá z deviatich obcí.
Družstvo Veľkých Kostolian hralo nasledovne:
Zápasy v skupine
 Veľké Kostoľany – Rakovice 6:0 (Zbyvatel 4, Vígh, Vitek)
 Veľké Kostoľany – Borovce 2:0 (Zbyvatel, Vitek)
Zápasy o umiestnenie
Dubovany – Veľké Kostoľany 1:0
Krakovany – Veľké Kostoľany 8:0

Slávik Slovenska 2017

 Účastníčky turnaja vo vybíjanej dievčat
Konečné poradie
1. miesto Krakovany, 2. miesto Dubovany, 3. miesto Veľké Kostoľany

Dňa 10. mája 2017 sa v Centre voľného času Ahoj v Piešťanoch
uskutočnilo Okresné kolo celoslovenskej súťaže v speve ľudových
piesní Slávik Slovenska 2017. Veľkokostoliansku školu reprezentovali víťazky školského kola, Terézia Letková zo 6. A v 2. kategórii
a Tereza Porubská zo 7. A v 3. kategórii. Terezka Porubská obsadila
vo svojej kategórii krásne 2. miesto.
- ĽK -, foto: archív školy

Obec reprezentovali
Marko Šupa (1. B), Jozef Polačik (3. A), Adam Vígh (3. B), Marek
Vitek (4. A), Adrián Anton Kadučák (4. A), Patrik Zbyvatel (4. B), Martin
Lietavec (4. B), Šimon Gnebus (4. B).
Chlapci si z turnaja doniesli pohár, diplom, tričká a medaile. Blahoželáme k úspechu a ďakujeme za vzornú reprezentáciu obce i školy.
Okrem turnaja vo futbale sa v Borovciach v ten istý deň uskutočnil
aj turnaj žiačok 1. – 4. ročníka základných škôl obcí Mikroregiónu nad
Holeškou vo vybíjanej. Na turnaji sa zúčastnilo päť obcí Mikroregiónu
nad Holeškou. Dievčatá z Veľkých Kostolian nedosiahli popredné
umiestnenie.
Mgr. ĽUDMILA KOREŇOVÁ, riaditeľka ZŠ
Foto: archív školy
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Z DIANIA V MATERSKEJ ŠKOLE

Mama – jediná pre celý život

Vo svojom živote sa človek stretne
s mnohými ľuďmi. Môže mať veľa lepších,
či horších priateľov, no mamička je vždy
len jedna. Jedna jediná na celom svete,
jedna jediná pre celý život! Deň matiek
je špeciálny čas povedať našim mamám,
ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú
a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo
pre nás urobili.
V dňoch 12., 15. a 16. mája dýchala atmosféra aj v našej materskej škole slávnosťou
a nedočkavosťou osláviť krásny sviatok – Deň
matiek. Deti sa nevedeli dočkať popoludnia,
aby mohli svojim mamičkám, babičkám či tetám
predviesť všetko, čo si pre ne s pani učiteľkami
dlhšie pripravovali. Každé dieťa chcelo piesňou,
tancom, básňou alebo scénkou vyjadriť, že
mama je pre nich jedinečná a nenahraditeľná.
Svojim najbližším sa postupne na besiedkach
predstavili deti z tried Sovičiek, Žabiek, Veveričiek a Lienok. Prítomní boli milo prekvapení,
ako krásne sa na tento deň pripravili. V závere
besiedok venovali mamičkám pekné darčeky
a niektoré mamičky veru nedokázali skryť slzu
v oku od dojatia a prekvapenia, čo ich ratolesti

 Veveričky na návšteve v Noemi

 Sovičky blahoželali mamičkám 12. mája 2017

 Pre mamičky a babičky pripravili škôlkari výstavu svojich prác

dokážu. Každá oslávenkyňa odchádzala s darčekom a hrejivým pocitom, že pre svoje dieťatko
je jediná na svete a že ju veľmi, veľmi ľúbi! Tento
rok v dome kultúry pripravili pani učiteľky aj galériu výtvarných prác. Ich prostredníctvom deti
prezentovali svoju šikovnosť a kreativitu. Kto
prišiel na „obecnú oslavu“ Dňa matiek, mohol si
prezrieť práce detí z materskej školy.
Naše Veveričky pri príležitosti spomínaného
sviatku navštívili aj DSS NOEMI, kde ich už
čakali v spoločenskej miestnosti pristrojené
babičky aj s tetami, čo sa o nich starajú. Deti
smelo zarecitovali, zaspievali a venovali babičkám pekné darčeky. Verte, že sú to vzácne
a silné pocity, ktoré prežívame pri návštevách
v tomto zariadení, a dovolím si tvrdiť, že je to
obojstranné. Deti pred návštevou sú nedočkavé, plné otázok a očakávaní a očká im tancujú po všetkom, čo vidia a všímajú si rôzne
detaily. Nikdy neodídu s prázdnymi rukami,
dostanú za odmenu okrem potlesku aj drobnú
sladkosť. Babičky, ale aj deduškovia sa tešia
našej návšteve a vždy odchádzame s dobrým
hrejivým pocitom, že sme im spríjemnili aspoň
malú chvíľu ich jesene života.

 Ani Lienky sa na oslave 16. mája nedali zahanbiť
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Z DIANIA V MATERSKEJ ŠKOLE
Májový sviatok mám nám vždy
pripomenie, že už na školské dvere klopú prázdniny, ktoré deti tak
túžobne očakávajú. Čaká náš však
ešte koncoročný výlet na Prašník,
navštívime farmu Etelku a farmár
ujo Martin Bagár nás oboznámi so
životom na farme rodinného typu aj
s jej obyvateľmi.
No zažijeme aj napínavé hľadanie pokladu a deti sa povozia na pravom koči.
Posledné chvíle prežívajú v materskej
škole aj naši predškoláci z tried Žabiek
a Sovičiek. Pripravujú sa na rozlúčku s kamarátmi a škôlkou, pretože po
prázdninách im otvára svoju náruč „veľká“ škola. Naším zvykom je prezentovať
tablá predškolákov na verejnosti. Deti si
ich samy hrdo odnesú a tety predavačky
ich vystavia vo výklade obchodu, za čo
im ďakujeme. Takmer pre každé dieťa
je vstup do školy doteraz tým najdôležitejším okamihom v živote. Škola mu
prinesie nové kamarátstva, skúsenosti,
vedomosti, ale aj nové povinnosti a pravidelné učenie.
Prišli ako maličkí pred tromi, štyrmi
rokmi – nechýbali ani slzičky. Dnes
odchádzajú veselí, šikovní predškoláci,

Čaká nás rozlúčka so škôlkou

 Sovičky so zaslúženou odmenou na Deň detí
ktorí v septembri zasadnú do školských lavíc.
Želáme im veľa sily, aby aj túto novú etapu
života hravo zvládli a rodičom veľa lásky,
trpezlivosti a radosti z ich detí.
Počas letných školských prázdnin bude
prevádzka našej materskej školy pre prihlásené deti prvé dva týždne a od 17. júla bude
prevádzka prerušená až do začiatku nového školského roka 2017/2018.
Ďakujem za deti a celý kolektív materskej
školy všetkým priaznivcom, sponzorom, rodičom a členom výboru rodičovského združenia pri MŠ, obecnému úradu, ktorí sa
akýmkoľvek spôsobom pričinili o každodenný
riadny chod našej škôlky. Prajem slnečné leto, dovolenku plnú pokoja, oddychu a načerpania nových síl do nového školského roka.
Dve strany venované škôlke pripravila:
JARMILA STREČANSKÁ
Foto: archív škôlky
 Deň matiek v Žabkách

 Dopoludnia 9. mája prišla do škôlky Pyšná princezná

 Lienky na športovom dni ku Dňu detí
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Cúk – možno z nemčiny, vietor či prievan –
„ťahá tu cúk, zavri dvere, dostav som cúk, bolí
ma hlava“. Možno tiež z nemčiny pomenovanie vlaku – „doviezol, viezol som sa cúkom“.
Cukrkandel – pri výrobe cukru sa do nejakej
tekutiny vo výrobe namočia hrubé nite, na ktorých sa vykryštalizuje tvrdý, sladký kryštál. Tak
asi pred päťdesiatimi rokmi sme mali možnosť
si tieto okryštalizované motúziky kúpiť ako
lacnú náhradu za cukríky. Veľkosť niektorých
kryštálov mohla byť až 2 – 3 cm3, kryštáliky
boli značne tvrdé.
Cajch – možno z nemčiny – kvasnice.
Cilinder – sklený hruškovito-valcový kryt
ohňa, najčastejšie na pretrolejovej lampe.
Takýto názov niesli aj pánske klobúky viac
ako pred sto rokmi, ktoré mali tvrdý nemenný
tvar. Ich nositeľ nebol obyčajný radový občan.
Cilindrák – cilinder – bol (a je) komín, ktorý
nevyúsťuje z pece a má väčšinou otvor – dymovod cca 15 x 15 cm vyúsťujúci nad strechu
domu.
Cinyfál – už odrastený chlapec, prerastený
na nejakú činnosť, ktorej sa venuje. Tak ho
oslovovali – počastovali (takmer posmešne)
povedzme aj rodičia. „Čo ty cinyfál, čo sa
hráš ešte s deťmi, či s detskými hračkami. Ty
cinyfál, daj dievčatám pokoj, nájdi si seberovnú“ a pod.
Cégo – pomocný „odpal“ pri hre na „picina“ pre skupinu či jedinca detí o poznanie
slabších v spomínanej hre, aby bola hra
objektívnejšia.
Céger – nákupná taška.
Cúlok – staré pomenovanie príplatku
k zjednanej mzde – zárobku. Možno za rýchlejšie vykonaný výkon.
Cukrovník – zákusok, bežne na dedinách
tak pred sto rokmi bol cukor vzácnosťou
a pocukrované upečené cesto bolo tým cukrovníkom.
Combilko – murárska olovnica na určovanie kolmosti predmetu či múru.
Combŕlat – olovnica – combilko visiace na
špagáte, keď sa kýva, tak combrlá, combrlá
všeličo visiace, aj šnúrka na nohaviciach, keď
nie je tam, kde má byť.
Cupitat – väčšinou už dosť obstojná
chôdza malého dieťaťa je cupitanie. „Ako už
pekné cupitá, už spadne málokedy.“ Cupitá za
rýchlou chôdzou, povedzme žena či dieťa za
ráznym krokom muža či otca, ale môže ledva
cupitat starec či chorý človek.
Cipaluvat – cipalujú sa deti na strom, skalu, strechu, niekomu na chrbát. „Necipaluj sa
do tej trmy – vrmy, lebo tam môžeš dostat cez
papulu. Nemav si sa tam cipaluvat, nebov by
si spadov (zgelev sa).“
Curik (curig) – z nemčiny povel pre kone –
cúvaj dozadu.
Curigny – cúvni – vráť sa.
Cingáč – zvonček menších rozmerov
a všeličo, čím sa dalo zvonivým zvukom na
niečo upriamiť pozornosť. Cingáč býval najčastejšie na bicykli.
Capina – môže to byť vyslovený nezmysel,
hlúposť, ale aj žart – vtip. Taktiež prirovnané
pomenovanie odrastenej dievčiny väčšej postavy, ako je bežné, alebo pomenovanie dievčiny už aj devy za vyparatenie niečoho, čo sa
v jej veku nehodí. „Ty stará capina, nehanbíš
sa?“ Napr. mať ešte cumlík, či u dospievajú-

Nárečie našich prarodičov
cej, keď sa neprimerane predvádza. „Neotŕčaj
sa, to sa nehodí! Ty si už veľká capina.“
Cichošlapky – obyčajne plstené, či z penovej gumy prezuvky a pod.
Cvargat – čo sa cvargáš po tom blate, ale
si sa nacvargav – najedol. Môže byť aj nahrubo natretý chlieb – je na chlebe nacvarganá
nátierka
Conygat – niečo viesť, alebo fúrikom prevážať nadmerné bremeno cez namáhavý
priestor. „Dze sa s tými haraburdami conygáš?“ Možno aj chorý jednotlivec ťažko sa
pohybujúci – sa ledva conygá.
Cohnyt – veľa jesť – „ale si sa, som sa
nacohnev“.
Cifra – môže to byť číslo – akú máš cifru na
aute, ale cifra je aj ozdoba na nábytku, ráme
obrazu, umeleckom predmete atď. Väčšina
starých úžitkových predmetov je vyzdobených
ozdobami – sú vycifrené.
Cifrplot – tvár človeka.
Čangla – väčšinou ľudská noha trocha
posmešne pomenovaná. „Nenatŕčaj tie tvoje
smradlavé čangle. Kopol ma do čangle.“

Čapcuvat – vyfackovať niekoho.
Čapanec – jedna nie silná facka.
Čapkat – tlieskať, potlesk.
Čaptoš – človek s nepeknou, neprirodzenou chôdzou, väčšinou z nedbanlivosti,
pričom „vyčaptáva“ obuv, ale aj taký, čo z nevyspytateľnej príčiny stále o niečo zakopáva.
Čumet – „neprítomne“ pozerať, niekedy
drzo, bezočivo. „Čo čumíš, strať sa!“
Čučat – tichúčko byť schovaný, stíchnuť od
strachu, nejaviť záujem o svoje okolie.
Čmarat, čmarag – kvet stromu agát.
Dolka – z bežného kysnutého cesta, asi
5 cm v priemere ploský, 2 – 2,5 cm hrubý
upečenec (posúch) upečený na horúcej platni
sporáka z oboch strán.
Drdlat – zbytočné rozprávanie, väčšinou
kritické ale nie vždy oprávnené.
Drkotat – nie od zimy zubami, ale stále
niečo rozprávať, až to lezie na nervy.
Duchna – veľká perina na zakrývanie v posteli.
Drevennák – nešikovný, nezručný chlap
– muž.
Drichmat – názov pre
prehnane dlhý spánok
či nahnevané pomenovanie spánku po opici,
fláme a pod. „Drichmi
už!“ Rozkaz pre niekoho, aby dal pokoj.
Dratva – najmä hrubšia konopná alebo ľanová niť, do ktorej je vtretá
smola. Obuvníci a spracovatelia kože (remenári, čižmári, sedláci) ju
používali na zošívanie
daného materiálu. Ale
v tomto prípade je to
poväčšine pomenovanie najmä staršej alebo
o seba nedbajúcej aj
klebetnej ženy. „Ty stará
škaredá dratva, zmizni
mi z očí.“
Domtovka – dosť často aj samohybný
parný stroj, väčšinou ako rotačný pohon napr.
mláťačky, ktorú si mohol sám pretiahnuť na
nové pôsobisko – pracovisko.
Drúžek – drevený, drevená valcovitá tyč,
žrďka o hrúbke, aby s ňou človek zručne
manipuloval na zapáčenie, podopretie a pod.
Drotuvár – betónový chodník vedľa cesty,
či popri domoch.
Diškuruvat – neviazane sa navzájom rozprávať. „Čo tam toľko diškuruješ, nemáš
roboty?“
Drančat – niečo otravne stále vypytovať,
väčšinou od rodičov niečo kúpiť alebo aj peniaze. „Čo furt čosik drančíš?“
Dekel – kryt, veko, vrchnák. „Zakri to s deklom.“ Ale niekedy pri bolesti hlavy sa hovorí
– „tak mi treščí hlava, až mi dekel nadvihuje“.
Durch – možno z nemčiny „skrz“, „cez niečo“, prerazil som durchom durch dieru.
Dúčela – hrubá stonka, kmeň napr. slnečnice, alebo nejakej vysokej a mohutnej rastliny,
byliny, nie dreviny – stromčeka či kríka. Ale
tiež hrubá kosť nohy človeka pod kolenom.
Dora – pomenovanie ženy nie krstným menom, ale roztržitej aj nerozumnej a oplašenej.
„To je taká dora bláznivá.“
Drdy – šmykol (-a) sa a spadol (-a) hore
drdy, hore znak, na chrbát.
EMIL KOLAROVIČ
Ilustračné foto: internet

V minulom čísle sme nadviazali na prácu
pána Emila Kolaroviča, ktorý sa venuje
zaznamenávaniu nárečových slov vyskytujúcich sa v našom regióne. Dnes pokračujeme písmenom C a D.

Čabajzna – možno nedobre prebratý názov, ale už posmešný ako aj pre nohy.
Čúlek, čúleky – teraz, hneď.
Črep (črepník) – z hliny vypálený kvetináč
(keramický).
Čačaný – poväčšine pochvalné pomenovanie pekného a pekne upraveného dieťatka,
alebo aj zaliečanie sa niekomu takouto pochvalou. Aj mladá slečna má čačaný noštek
pre jej obdivovateľa (baliča).
Čičíkat – najčastejšie uspávať dieťatko
v kočiariku alebo v náručí.
Čeče – pri zaliečavom sa prihováraní
takmer vždy dieťaťu – aké máš čeče na
čiapke.
Čečenko – v kolíske ozdoba, pekná hračka, ale býva to aj kvetináč.
Čosik – niečo, dačo.
Črevo, črevnák, črevnatý (-á) – niečie veľké neforemné brucho, pretučnený je črevnák.
Čihý – povel pre koňa „do ľava“, ale len
málo. Na väčšie odbočenie, zabočenie slúžia
opraty.
Čššt – povel pre koňa, aby sa uklonil a spomalil, ale aj tiché upozornenie pre osobu, aby
stíchla.
Česák – tak pohoniči, gazdovia nazývali
plechový prípravok – náradie na čistenie hovädzieho dobytka od nalepeného trusu – lajen
pri jeho umývaní.
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ROZHOVOR S BÝVALÝM UČITEĽOM MILANOM STREČANSKÝM

Dejiny nosí v hlave

Súčasnosť nám priniesla veľa zmien, žiaľ,
aj negatívnych. Zo škôl sa vytratili učitelia,
ktorí boli alebo sú aj dodnes ešte autoritami. Vedeli žiakov zaujať a motivovať tým
správnym spôsobom. Často učili pomocou
rôznych príbehov a s využívaním vlastných
skúseností. Dalo by sa povedať, že nepotrebovali k výučbe knižky či učebnice. Jedným
z nestorov učiteľského remesla je aj Milan
Strečanský, ktorý svoje mladé i plodné roky
prežil za katedrou kostolianskej školy. Narodil sa v Dubovanoch štyri roky pred vznikom
slovenského štátu a o mesiac oslávi osemdesiatdva rokov. Spolu s manželkou si teraz
užívajú zaslúžený dôchodok.
 Pán učiteľ, ako si spomínate na svoje školské začiatky najprv pred katedrou
a neskôr aj za ňou?
- Kedysi bolo školstvo inak usporiadané ako
dnes. Žiaci prvého až piateho ročníka chodili do
takzvaných národných škôl. Žiaci vyšších ročníkov, šesť až deväť, chodili zasa do stredných
škôl. Dnes sa spojenie týchto dvoch škôl nazýva
základná škola. Do Veľkých Kostolian som
prišiel v roku 1954 ako devätnásťročný mládenec, absolvent Pedagogickej školy v Trnave.
Vyštudoval som učiteľstvo pre národné školy.
Počas štúdia som býval vo františkánskom internáte, kde som sa dostal k zaujímavým knihám,
z ktorých som čerpal vedomosti. A veru to bola
veľmi cenná skúsenosť, pretože som sa učil od
vzdelaných ľudí. V tej dobe pedagogická škola
pripravovala svojich študentov encyklopedicky.
Dostali sme dobré základy matematiky, fyziky,
chémie a materinského jazyka. Už ako študenta
ma veľmi bavila fyzika a chémia, ktorú som učil
dvadsaťtri rokov. Učil som rôzne predmety, no
tieto boli mojou učiteľskou láskou. Ďalším obľú-

 Fotografia z päťdesiatych rokov minulého storočia zachytáva žiakov so svojim triednym učiteľom Milanom Strečanským
1948 prišiel príkaz zničiť všetky knihy dejín
ČSR, pretože boli vytlačené nové. Ako mladý
som čerpal poznatky z histórie aj od svojich
starších kolegov, učiteľov, historikov. V zrelšom
veku som zasa históriu vysvetľoval svojim žiakom z vlastných skúseností a prežitých udalostí
aj pohnutých období. Po absolvovaní štúdia
sa mi podarilo dostať umiestenku práve vo
Veľkých Kostoľanoch. Veľa mojich spolužiakov
bolo povolaných aj do menej vyspelých oblastí

 Milan Strečanský so svojimi kolegami počas učiteľských rokov
beným predmetom bola história – dejepis, ktorý
ma zaujal práve v súvislosti s množstvom dostupnej literatúry od františkánov. V ich knihách
sa nachádzala „pravá“ história. Neskôr bola
totiž menená podľa potreby doby, čo malo za
následok nepoznanie našej národnej histórie,
na ktorú by sme mali byť právom hrdí. V roku

Slovenska, ako napr. Kysuce a východné či
južné časti Slovenska.
Škola v našej obci bola v tom období rozdelená v jej mnohých častiach. Jedna trieda bola
v budove bývalej sporiteľne, dve triedy sa nachádzali v budove bývalého MNV v byte notára a jedna trieda bola aj v budove bývalého

obchodného domu v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch. V budove starej školy (stará
budova oproti pohostinstva Spolok) sa nachádzali štyri triedy, zborovňa, riaditeľňa a byt riaditeľa. V dome, ktorý sa nazýval Wetzlerovec
(dnešná reštaurácia Čeliga), boli ďalšie dve
triedy. Cez prestávku sme mali čo robiť, aby
sme sa stihli presunúť z jednej časti obce do
druhej. Nebolo to ako dnes, prestávka, čas
na oddych či prípravu. Učili sme dokonca na
tri zmeny, posledná končila okolo osemnástej
hodiny. Problematické to bolo najmä v zime,
keď bolo veľa snehu či námraza.
Reorganizácia školstva sa začala hneď
po vojne v roku 1946, kedy sa meštianske
školy (6. – 8. ročník) premenovali na stredné
školy. Možno málokto vie, že v roku 1958 bola
v našej obci zriadená dvojročná poľnohospodárska škola, ktorá sa nachádzala na mieste
dnešného obchodu s rozličným tovarom (Gula). Moja manželka v nej učila odborné predmety a bola vtedy tiež riaditeľkou tejto školy.
 Staré budovy školy sa neskôr presťahovali do novej budovy školy, čo bolo
určité zlepšenie vyučovacích podmienok...
- Novú školu začali stavať v roku 1956.
Prvého septembra 1959 sa presťahovala do
novej budovy národná škola a v januári
1960 aj vyšší stupeň – stredná škola. Neskôr
sa tieto školy zlúčili do jednej s novým názvom
základná škola a o niekoľko rokov neskôr –
základná deväťročná škola. V osemdesiatych
rokoch minulého storočia bol zrušený deviaty
ročník a koncom deväťdesiatych rokov ho
znova obnovili. Rôzne zmeny školstva sa
teda dejú neustále. V tom čase bol riaditeľom
Imrich Guliš, na ktorého rád spomínam. Ale
taktiež na svojich ďalších kolegov, hlavne na
tých starších učiteľov, napríklad Šimor, Králik,
Jaroušek... Škola bola vybavená novými špecializovanými učebňami s novými nábytkami
a laboratóriami. Viedol som elektrotechnický
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krúžok, kde sme so žiakmi zostrojovali rôzne pokusy, vysielačky, batériové prijímače,
kryštálové rádiá (kryštálky) a iné technicky
zaujímavé zariadenia. Taktiež som vyučoval
aj technické práce zamerané na zámočníctvo
a elektrotechniku. Moje obľúbené predmety
– fyziku, dejepis a technické práce som vyučoval až do roku 1995, kedy som odišiel do
dôchodku. Určitý čas som potom ešte učil ako
dôchodca počas zastupovania kolegov.
 Ako dlho ste sa živili „učiteľským
chlebíčkom“?
- Keď spočítam všetky moje roky za katedrou, tak je to 50 rokov. Či je to veľa, či málo,
záleží na tom, ako intenzívne sa dajú tieto roky
prežiť. Môžem povedať, že som rád, že mojím
povolaním bolo práve učiteľstvo. A hreje ma pri
srdci, keď ma dnes stretnú moji žiaci, pozdravia ma a porozprávajú sa. Ešte v súčasnosti
ma navštívia a požiadajú o radu či pomoc. Rád
pomôžem, pokiaľ je to v mojich silách. Mladší
sa musia učiť od starších, napokon sám som
to tak prežil. Deti je potrebné vedieť správne
motivovať. Motivácia by sa mala zakladať na
nejakom príklade, príbehu. Pred niekoľkými
rokmi, keď sme mali stretávku so žiakmi po rokoch, jeden z mojich žiakov – kňaz, mal v kostole kázeň, v ktorej spomenul, akým spôsobom
sa v škole učili. Spomenul si na knihu Strážca
majáka, na ktorej som im vtedy vysvetľoval
určité princípy. Ako malý chlapec som bažil po
literatúre, ku ktorej som sa pomerne ľahkým
spôsobom dostal. Išlo o chybné výtlačky z vydavateľstva Tatran, ktoré som čítal ako prvý
ešte pred oficiálnym predajom v obchode. Mali
sme známeho vo vydavateľstve, ktorý nám ich
miesto skartovania priniesol na čítanie.
Moji žiaci majú dnes 77 rokov, bol som od
nich starší približne o päť rokov. Učil som tri
generácie žiakov, často sa stalo, že to bol
starý otec, otec a vnuk. Učiteľstvo ma sprevádzalo po celý môj život, manželka bola
dvadsaťpäť rokov riaditeľkou materskej školy
a tiež moje dve dcéry sú učiteľky. V škole som
strávil väčšinu svojho času, stretal som sa
s rôznymi zaujímavými ľuďmi, kolegami.
 Čomu sa venujete dnes? Čo vaša
rodina?
- Pred niekoľkými rokmi som skončil univerzitu tretieho veku zameranú na právo a psychológiu. Bolo zaujímavé opäť sa na šesť rokov po-

 Vyslúžilí učitelia radi relaxujú so svojimi deťmi a vnúčatami
sadiť do školských lavíc a zaloviť v pamäti. Táto
škola mi aj v mojom veku otvorila nové možnosti
poznávania. Rozvíjať rozum a myslenie je potrebné v každom veku, zvlášť v starobe. S manželkou sa venujeme našej záhradke, rád čítam
knihy, noviny, lúštim krížovky. Radosť nám robia
naše vnúčatá. Vnuk je stavebný inžinier, staršia
vnučka vyštudovala Oxfordskú univerzitu, odbor
manažment, financie a ľudské zdroje, kde v súčasnosti aj pracuje na ekonomickom oddelení.
Mladšia študuje medicínu v Brne.
 Máte nejakú zásadu alebo motto, ktorým ste sa riadili počas svojho života?
- Mojou životnou zásadou, ktorú som dodržiaval, bolo – tichučko prísť a tichučko odísť.
Bývalý pán učiteľ mi počas rozhovoru porozprával veľmi veľa zaujímavých skutočností
týkajúcich sa histórie našej obce. Boli to
príbehy, ktoré som počul prvýkrát. Opisovať
históriu môže iba človek, ktorý má k nej vzťah
a ktorý pozná všetky súvislosti. Takýmto človekom pán učiteľ určite je. Manželom Strečanským prajem, aby si zaslúžený dôchodok
užili dôstojne a v dobrom zdraví a tešili sa zo
svojich vnúčat, ktoré im robia veľkú radosť.
Rozhovor pripravil: GILBERT LIŠKA
Foto: autor a archív rodiny Strečanskej

ÚSMEVNE
O POČIATKU ŽIVOTA

Stvorenie Adama
Keď Pán Boh stvoril Adama,
prišiel k nemu raz za rána.
– Ako sa cítiš, Adame?
– Veľmi opustený, zle, Pane.
I podišiel k Adamovi Pán.
Ľavé rebro vybral mu sám.
I spravil mu z neho Evu
a tichulienko priložil k nemu.
– Ako sa cítiš, Adame?
– Blaženosťou oplývam, Pane.
Vyber mi z tela rebrá, všetky kostičky
a urob mi z nich len Evičky.
Lež Pán Boh v svojej múdrosti,
nevyslyšal a nevybral kosti.
Krátko, ani nie v dlhom čase,
prišiel Pán Boh k Adamovi zase.
Spýtal sa: – Adam, chceš ešte Evy?
On ponížene padol k zemi.
– Pane, ak ma chceš odmeniť štedro,
daj Evu čertom a vráť mi rebro!
MICHAL PYŠNIAK
Ilustrácia: internet

 Manželia Strečanskí takto odpočívajú vo svojej záhradke pri záhradnom domčeku,
ktorý si spolu svojpomocne postavili
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NOVÁ KOLEKTÍVNA HRA CHLAPCOV PRIŤAHUJE

Florbal rýchlo napreduje
Nie je to hokej ani futbal, no športovo
sa dá v ňom vyžiť lepšie ako v ktorejkoľvek inej kolektívnej hre. Nehrá sa na ľade,
nepoužíva puk. Hráči s florbalovými hokejkami a loptičkou sa intenzívne pohybujú
v priestore športovej haly, ktorá je pre tento
šport vyčlenená. Pre niektorých je to možno nová hra, no v Európe sa udomácnila
pred viacerými rokmi. Ani my nezaostávame a florbal čoraz viac preniká do športového diania aj na medzinárodnej úrovni.
V minulom čísle novín ste si mohli prečítať
o absolvovaní sústredenia našich malých
florbalistov. Dnes vám prinášame rozhovor
s ich trénerom Henrichom Valachom.
 Ako ste sa dostali k florbalu? Čím vás
oslovila práve táto hra?
- Florbal pre žiakov základnej školy vedený
ako krúžok sa datuje v obci od roku 2012.
V tom období bol trénerom Andrej Bučka, ktorý
v podstate stál pri jeho zrode. Ja som bol pomocný tréner. Keďže Andrej bol pracovne dosť
vyťažený, úlohu hlavného trénera som prevzal
ja. A prečo florbal? Ako bývalý hokejový hráč

 Družstvo florbalistov s trénerom Henrichom Valachom
mám blízko k športu a aj v čase, kedy už aktívne nehrávam, mám záujem odovzdať svoje

poznatky a skúsenosti mladším. Preto k športu
vediem aj svojho syna Timoteja, ktorý je kapitánom florbalového mužstva. Je to dobrá motivácia niečo urobiť pre šport a ukázať chlapcom
správny smer počas ich pubertálneho vývoja.
 Funguje florbal v našej obci dobre?
- Myslím si, že sme na dobrej úrovni a určite
máme naviac. Snažíme sa prebojovať do vyšších súťaží. V tomto roku sme hrali okresnú
súťaž, no v minulom sme strieľali góly v krajských súťažiach. Z 12 zúčastnených mužstiev
sme skončili na štvrtom mieste. Samozrejme,
vždy je čo zdokonaľovať a nikdy sa nesmieme
uspokojiť s dosiahnutým výsledkom, musíme
byť motivovaní stúpať vyššie. V súčasnosti má
naše zmiešané družstvo 16 žiakov. Chlapci sú
veľmi zapálení pre túto hru a dávajú zo seba
maximum. Chodíme na súťaže a sústredenia,
kde sa ukážu výborné športové výsledky ale aj
nedostatky, ktoré musíme odstraňovať.

 Florbal žiakov baví a v budúcom školskom roku sa pripravujú zaútočiť na krajské pozície

 Brankár musí byť dostatočne chránený, loptička pri odpálení
môže letieť vysokou rýchlosťou

 Ako vás vnímajú chlapci ako trénera?
- Predovšetkým sa snažím byť okrem dobrého trénera aj rovnocenný partner pre kaž-

 Chlapci sa počas tréningu zdokonaľujú nielen fyzicky, ale aj
v stratégii hry
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dého hráča. Správam sa tak, aby ma vnímali
hlavne ako kamaráta, ktorý má prirodzenú
autoritu. Za dobrú hru pochválim, za zlú športovo pokarhám. Každého musím motivovať,
aby čo najviac na sebe pracoval. Preto na
florbal camp idú len tí najlepší. Nemôžu ísť
všetci, hráčov vyberám podľa ich výsledkov.
Myslím, že takto je to spravodlivé. Onedlho
pocestujeme na sústredenie na Oravu, na
čo sa už hráči tešia. Je to pre nich zmena,
hlavne sa naučia orientovať v prostredí a získavať skúsenosti aj od iných hráčov.
 U nás sa hrával futbal a tenis. Ako sa
hráči zžili s týmto druhom športu?
- Je to všetko o snahe dosiahnuť čo najlepší výsledok. A s tým súvisí aj príprava na
tréningu a samotný zápas. V družstve máme
aj hráčov, ktorí sú aktívni aj v inom športe
a dokonale to vedia zosúladiť. Bratia Matej
a Michal Jamrichovci hrávajú aj futbal a vo
florbale sú veľmi dobrí pre svoju vytrvalosť
a bojovnosť. Kapitán mužstva Timotej Valach vie vynikajúco spracovať situáciu, ktorú
ukončí gólom, hrá inteligentne a s rozumom.
Veľmi dobrým hráčom je Tomáš Jakubec, je
obetavý, sedí mu útok aj obrana. Fyzicky
zdatní sú Kristián Mikuš a Erik Hulman,
pretože v obrane málokto cez nich prejde.
Aj ďalší chlapci, ako napr. Matej a Dominik Bučkovci, Martin Križan, Matúš Orihel,
Patrik Pastorek, Frederik Zuskin a Tomáš
Kadučák, sú veľmi snaživí a tiež prispievajú
k dobrému výsledku mužstva. No a nemôžem nespomenúť dôležitého hráča, ktorým
je náš brankár Patrik Lulovič. Výsledky,
ktoré sme dosiahli, sú aj jeho výbornou vizitkou. Je vytrvalý, nebojácny a drží kolektív
na dobrej úrovni. Nedávno sa do krúžku
prihlásili ešte ďalší chlapci. Keď sa budú
snažiť, môžu byť z nich rovnako dobrí hráči.
 Bojujete tak ako každý šport s financiami?
- Všetko je o peniazoch, pretože hráčom
treba zakúpiť výstroj, dresy, hokejky a každý
zápas niečo stojí. Chodíme na campy, na
ktoré tiež potrebujeme financie. Áno bojujeme s nimi. Snažíme sa získať čo najviac
prostriedkov od sponzorov, z nich najväčším
je naša obec, prispieva aj škola, rodičia
a v tomto roku som oslovil aj niektorých
podnikateľov. Bol by som rád, keby sme
sa mohli zaradiť medzi ostatné športové
organizácie v obci a získať ešte viac peňazí.
Keď som nastupoval v roku 2015 na miesto
trénera, nemali sme na účte žiadne peniaze,
začínali sme takmer od nuly. Aj moja odmena za trénerstvo je skôr symbolická. Robím
to hlavne pre mojich hráčov a motivujú ma
ich výsledky a tiež radosť môjho syna z dosiahnutých úspechov.

MEMORIÁL Dr. KAROLA ŠEBEKA

Obhájili sme druhé miesto

 Spokojní futbalisti z Veľkých Kostolian s diplomom a pohárom za 2. miesto v turnaji
Na Memoriáli Dr. Karola Šebeka, ktorého
19. ročník sa konal 4.5.2017 v Piešťanoch,
sa zúčastňujeme pravidelne od začiatku.
Veľmi radi si tam pripomíname nášho
kamaráta a spoluhráča. Osobne som sa
zúčastnil na všetkých ročníkoch. Tento
rok sme na turnaji obhájili vlaňajšie druhé
miesto. Súťažilo 8 mužstiev v dvoch skupinách, my sme hrali v skupine A, ktorú
tvorili Mestská polícia Piešťany, V. Šport
Trnava, OO PZ Piešťany, Veľké Kostoľany.
Pred každým zápasom, ktorý trval 12 minút, 4 hráči v poli + brankár, bol povolený
doping, ktorý nám vždy pomáha. Napriek
tomu, že niektorí odmietli účasť v poslednej
chvíli, mužstvo sme zložili z piatich hráčov
a vypomohol nám Horúcka z Piešťan. Na
striedanie sme mali jedného hráča, takže
zápasy boli pre nás fyzicky náročné, ale veril
som, že zabojujeme o dobré umiestnenie.
Výsledky: 1. zápas: OO PZ Piešťany –
Veľké Kostoľany 0:1, gól Horúcka

2. zápas: Mestská polícia Piešťany – Veľké Kostoľany 0:2, góly Čúzy 2
3. zápas: V. Šport Trnava – Veľké Kostoľany 2:1, gól Urban
Prvé dva zápasy sme vyhrali po veľmi
dobrých výkonoch na nulu, takže sme mali
isté finále. Prehra v treťom zápase, i keď sme
viedli 1:0, nás vôbec nemrzela, lebo sme si
chceli ušetriť sily na finále, kde sme sa stretli
s mužstvom Termomont Dolná Krupá. Zápas
mal dobrú hernú kvalitu a šance boli na oboch
stranách, i keď viac vyložených šancí sme
mali my. Zápas skončil 0:0 a nasledovali pokutové kopy, v ktorých sme prehrali 3:2.
Napriek nízkemu počtu hráčov sme boli
nakoniec s umiestnením spokojní, i keď od
víťazstva nás delil iba malý krôčik. Na turnaji
sa zúčastnili hráči: Viliam Porubský, Miroslav
Urban, Ľubomír Čúzy, Ľubomír Škrha, Peter
Kollár a Ľubomír Horúcka. Všetkým patrí
poďakovanie za vzornú reprezentáciu našej
obce.
VILIAM PORUBSKÝ
Foto: archív

 Prezradíte nám plány do budúcnosti?
- Netajím sa, že by sme radi postúpili
z okresného kola opäť do krajského. Ak naši
hráči zabojujú a dôsledne sa budú pripravovať na zápas, mohli by sme postúpiť aj do
celoslovenského. Chlapci vedia dobrou hrou
docieliť dobrý výsledok. Som pyšný a hrdý na
každého jedného hráča, ktorý je v družstve.
Vzťah trénera a jeho hráčov vzniká hlavne na
dôvere a kamarátstve.
Ďakujem za rozhovor a prajem vám veľa
úspechov vo vedení hráčov k dobrým výsledkom a tiež, aby ste sa prebojovali do
krajského kola.
Zhováral sa: GILBERT LIŠKA
Foto: Václav Hesko

 V máji prechádzali našou obcou ťahače, ktoré viezli špeciálnu dodávku zariadení.
Nadrozmerný náklad pútal pozornosť okoloidúcich.
Text a foto: Gilbert Liška
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MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ FOTOOBJEKTÍVOM

 Ktorý otecko by nedoprial dcérke cukrovú vatu, keď si na ňu
aj sám spomína?

 O vozenie sa na dvojkolesových segwayoch mali deti naozaj
veľký záujem

 Na terč malí oslávenci strieľali z luku pod dohľadom skúseného lukostrelca

 Motýlik, ornament či iný rozprávkový námet ozdobil v nedeľu
veľa detských tváričiek

OKIENKO PRE ŽENY – RECEPTY Z INTERNETU

Jahodový rez
Potrebujeme: 5 vajec, 20 dag kryštálového cukru, 1 dl vody, 1 dl oleja, 25 dag
polohrubej múky, ½ prášku do pečiva, 1 l
mlieka, 3 Zlaté klasy, 1 vanilkový cukor, 5 PL
kryštálového cukru, 10 dag masla, 2 kyslé
smotany, 2 šľahačkové smotany, 2 stužovače, strúhanú čokoládu, čerstvé jahody

Z mlieka, Zlatého klasu, vanilkového cukru,
kryštálového cukru (5 PL) uvaríme puding
a ešte do horúceho zamiešame 10 dag masla.
Keď puding vychladne, zamiešame do neho
kyslé smotany. Na vychladnuté cesto nakrájame čerstvé jahody, ktoré môžeme trochu
zasypať cukrom, aby pustili šťavu. Na jahody
natrieme pudingový krém a na krém natrieme
vyšľahané šľahačky so stužovačom. Posypeme nastrúhanou čokoládou. Na vrch môžeme
na ozdobu znova uložiť čerstvé jahody.

Orechové rezy
na oblátke

Postup: Z vajec, cukru (20 dag), vody,
oleja, múky, prášku do pečiva vymiešame
piškótové cesto, ktoré rozotrieme na vymastený a múkou vysypaný plech a upečieme.

Potrebujeme: 6 vajec, 25 dag kryštálového cukru, 20 dag pomletých orechov,
3 PL strúhanky, 3 PL hladkej múky,
½ prášku do pečiva, tortové oblátky obdĺžnikového tvaru, 5 dag nahrubo posekaných
orechov, 5 dag postrúhanej čokolády, na
plnku: 25 dag masla, 1 konzervu sladeného
kondenzovaného mlieka (Salko).
Postup: Celé vajcia vyšľaháme s cukrom, pridáme pomleté orechy zmiešané so
strúhankou, múkou a práškom do pečiva.

Pripravenú masu vylejeme na plech, ktorý
sme vyložili oblátkami (bok plechu vymastíme tukom) a upečieme. Múčnik necháme
na plechu vychladnúť. Natrieme plnkou,
posypeme nahrubo posekanými orechmi
(môžeme ich aj opiecť) a postrúhanou čokoládou. Krájame na rezy.
Príprava plnky: Neotvorenú konzervu
s kondenzovaným mliekom vložíme do
hrnca s vodou a dve hodiny varíme, aby
mlieko skaramelizovalo. Necháme vychladnúť. Potom konzervu otvoríme, karamelové
mlieko vyberieme a vymiešame so zmäknutým maslom.
-r-
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