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Chýbajú
verejné financie

 Tento rok sa pochovať basu podujali členovia ochotníckeho súboru z Červeníka.
A veru prítomných poriadne rozosmiali!
V sobotu podvečer 18. februára sme sa
stretli v kultúrnom dome, kde nás hneď
pri vstupe vo foyeri veselou piesňou vítala
naša dychová hudba Rovina. O rozlúčku
s fašiangami sa tentoraz postarala ochotnícka skupina z Červeníka.
Ponúkla nám účasť na obradnom pochovávaní basy s komentármi blízko sa
dotýkajúcimi súčasnej politickej situácie,
blížiacich sa volieb, ako aj ekonomickej
a spoločenskej stránky nášho života. Po
hodinovom vystúpení červeníckych ochotníkov vystriedala dychovka Rovina. Vyhrávala
do hlbokej noci za veselého vyspevovania

a tancovania všetkých prítomných.
Naše poďakovanie patrí ochotným gazdinkám, ktoré pripravili fašiangové dobroty na
pochutnanie pre všetkých. Ďakujeme pani
Cecílii Lesayovej, Margite Jakábovej, Emílii
Varadinovej, Elene Michálikovej, Anne Gajarskej, Márii Križanovej, Ľubici Vnukovej, Márii
Durdyovej a Reštaurácií P & E. Ďakujeme
tiež zabávačom, dychovke a všetkým, ktorí
sa na organizovaní podujatia podieľali. Opäť
sme si mohli vychutnať atmosféru starých
zvykov a priateľstva. Ďalšie fotograﬁe si pozrite na 6. strane.
Redakcia

Vážení občania,
v tomto roku sa stretávame na stránkach
Kostolianskych pohľadov prvýkrát. Rok 2012
zrejme nebude ničím
výnimočný, skôr iba
priemerným z hľadiska
ﬁnancovania zo strany
štátu. V súčasnosti už
máme novú vládu, od ktorej očakávame
priaznivejšiu spoluprácu ako s tou minulou.
Na konci roka 2011 vláda pod určitým
vplyvom niečoho, alebo niekoho prijala veľmi
neopatrným spôsobom zákon o dani z nehnuteľnosti, ktorý sa negatívne podpíše na
ﬁnancovaní miest a obcí. Združenie miest
a obcí Slovenska pripomienkovalo tento návrh zákona, avšak parlament tieto pripomienky neakceptoval. Z tohto dôvodu bude ZMOS
opäť aktívne vystupovať proti prijatému zákonu s návrhom na jeho novelizovanie.
V obci sme si v obecnom zastupiteľstve
v tomto roku vytýčili ciele, ktoré by sme chceli
naplniť tak, aby boli pre nás všetkých prínosom. Prvou úlohou, ktorú máme pred sebou, je uviesť do prevádzky 28-bytový dom.
Stavba je už takmer dokončená, realizujú sa
posledné vnútorné úpravy. Nakoniec sa budú
realizovať plochy pred bytovým domom, teda
chodníky, parkoviská a prístupová komunikácia. Z ﬁnančného hľadiska je práve táto
technická infraštruktúra najnáročnejšia, nakoľko len jej časť hradí dotáciou Ministerstvo
dopravy a regionálneho rozvoja SR.
(Pokračovanie na 2. strane.)

Veselú Veľkú noc,
veľa vody, pohody,
spokojnosti a radosti
všetkým čitateľom
želajú
starosta, poslanci obecného zastupiteľstva
a pracovníci obecného úradu

 Práce na vnútorných úpravách bytového domu sa blížia do finále.
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KRONIKA OBCE
JUBILANTI
60 rokov
Angela Čimová
Miroslav Dovičic
Veronika Janíčková
Mária Magulová
Mária Magulová, rod. Sýkorová
Anna Mihalíková
Jozef Michník
Mária Orihelová
Emília Porubská
Mária Porubská
Viktória Skribčáková
Jozef Skripčák
65 rokov
Marta Balužáková
Jozef Čeliga
Rudolf Dovičic
Ing. Anna Hanzelová
František Ivančík
Anna Jarábiková
Viliam Magula
Vladimír Magula
Oľga Sedláčiková
70 rokov
Božena Bangová
Karol Guľa
Ján Hecht
Michal Michalkovič
Mária Orihelová
Michal Šintál
75 rokov
Vlasta Balážová
Ladislav Lulovič
Emil Mečír
Jaroslav Rehák
Alexander Svitek
80 rokov
Margita Bubáková
Ľudovít Lesay
Anna Baračková
85 rokov
Paulína Ferančíková
Angela Porubská
Angela Strečanská
91 rokov
Jozef Porubský

NARODILI SA
Filip Škrha
Oliver Červenka
Natália Sýkorová
Natália Mia Liptáková
Matias Bušo
Klaudia Toráčová
David Fiala
Marko Nagy

 Verejné prerokovanie viedol starosta obce a predseda OIK Gilbert Liška.

Trváme na svojich požiadavkách
Bude v našej lokalite sklad rádioaktívneho odpadu? To bola otázka, ktorú si položilo viac starostov obcí a občanov žijúcich
v blízkosti jadrovoenergetického komplexu
Jaslovské Bohunice. Zámer navrhovateľa,
spoločnosti JAVYS, a. s., je jednoznačný
a zatiaľ aj nemenný. Áno, integrálny sklad
rádioaktívnych odpadov (IS RAO) majú
v pláne vybudovať v najbližších rokoch.
Podľa variantu č. 1 štúdie je viac ako
pravdepodobné, že sklad bude vybudovaný
v priestoroch spoločnosti navrhovateľa, čo
znamená, že sa bude nachádzať na katastrálnom území Jaslovských Bohuníc. Celkové investičné náklady predstavujú asi 26 miliónov
€. Čo to všetko pre našich občanov znamená,
sme sa pýtali navrhovateľa na verejnom pripomienkovaní správy IS RAO, ktoré sa uskutočnilo 29. februára tohto roka.
Na prerokovaní sa zúčastnili starostovia
najbližších obcí, zástupcovia navrhovateľa zámeru, zástupcovia ďalších dôležitých inštitúcií
ako MŽP SR, či ÚJD SR, starostovia obcí ZMO
Jaslovské Bohunice a občianska verejnosť.
Po dôkladnom oboznámení sa so správou
sformulovali starostovia dotknutých obcí (Veľké
Kostoľany, Jaslovské Bohunice, Malženice,
Ratkovce, Žlkovce a Radošovce) na svojom
stretnutí pripomienky, ktoré predniesli predstaviteľom spoločnosti JAVYS, a. s.
Hlavnými pripomienkami bola bezpečnosť

zariadenia z pohľadu radiačnej ochrany skladu a následne aj spodných vôd, a taktiež
možný prienik rádioaktívnych častí do okolitého životného prostredia. Otázky smerovali
prevažne k spôsobu ukladania a charakteru
budúceho uloženého odpadu, to znamená,
o aký typ odpadu z hľadiska žiarenia pôjde.
Podľa zámeru budúceho prevádzkovateľa sa
v sklade nebudú nachádzať vysokoaktívne
odpady a všetky odpady budú uložené v kontajneroch alebo sudoch. Aktivita jednotlivých
odpadov by nemala byť navýšená oproti súčasnému stavu. Ako najdôležitejšie však
treba zadeﬁnovať potrebu legislatívnej
úpravy o dani za uložený rádioaktívny odpad. To bola taktiež jedna z našich najdôležitejších pripomienok ako dotknutých obcí tohto
investičného zámeru. Súhlas s výstavbou IS
RAO sme teda podmienili splnením všetkých
technických požiadaviek nielen na radiačnú
bezpečnosť budúcej prevádzky a taktiež prijatím zákona o jadrovom odpade.
O našich požiadavkách na prijatie zákona
budeme spoločne rokovať s predstaviteľmi
spoločnosti JAVYS, a. s., a tiež s predstaviteľmi novej vlády. Verím, že tá nadchádzajúca
bude aspoň trochu obciam nápomocná, keďže doteraz nás nikto z predchádzajúcej vlády
nepokladal za rovnocenného partnera.
Mgr. GILBERT LIŠKA
predseda Občianskej informačnej komisie

MANŽELSTVO UZAVRELI
Martina Lesayová a Andrej Haška
B LAH O Ž E LÁ M E !

ROZLÚČILI SME SA
Viliam Michalčík, 76 rokov
Celestína Magulová, 82 rokov
Emília Ondrášiková, 89 rokov
Jozef Magula, 87 rokov
Jozef Jankovič, 78 rokov
Matilda Lesayová, 65 rokov
Jaromír Zuščík, 72 rokov
ÚPRIMNÚ SÚSTRASŤ.

 Okrem starostov, zástupcov JAVYS, a. s., MŽP SR, ÚJD SR sa na prerokovaní zúčastnila aj verejnosť a novinári.
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SMÚTOČNÉ POĎAKOVANIE

Chýbajú verejné financie
(Dokončenie z 1. strany.)
Budúci nájomníci tak budú musieť v tomto
roku akceptovať provizórne riešenia komunikácií v závislosti od ﬁnančných možností obce.
Čakajú nás ešte rozsahom menšie stavebné investičné akcie, ako napr. dokončenie cesty na zberný dvor, postavenie rampy
pre telesne postihnutých a obnova schodiska

aj o Vašich sťažnostiach a taktiež vieme, kde by
bolo potrebné investovať tak, aby ste sa vo Vašom okolí cítili príjemne a bezpečne. Z hľadiska
podpory štátu a súčasného systému ﬁnancovania nie je možné zabezpečiť rozvoj v takom
meradle, ako by sme si želali. V minulom roku
sme čakali na výzvu na budovanie kanalizácie,
štát ale nemá ani na spoluﬁnancovanie z fondov EÚ, a tak obce
stále márne čakajú. Aký trend bude
v tomto roku, netušíme a neodvážime
sa ani predpovedať.
Ekonomika štátu je
oslabená, chýbajú
verejné ﬁnancie,
ktoré majú nepriaznivý vplyv na dotácie pre obce a mestá. Máme za sebou
prvý štvrťrok, ktorý
sa označuje ako
rozbiehajúci, uvidíme, čo nám prinesie
budúcnosť.
Želám Vám
 V súčasnosti stavbári realizujú montážne práce kuchynských
všetkým úspešliniek a sprchovacích kútov.
ný rok, aby ste pri
zdraví mohli napĺpred domom kultúry. Už v roku 2009 sme mali
ňať svoje ciele a cítili v sebe vnútorný pokoj
podpísanú zmluvu s vtedajším Ministerstvom a dobrú pohodu.
výstavby a regionálneho rozvoja SR a dodnes
GILBERT LIŠKA
čakáme, kedy bude možné začať tak potrebstarosta obce
nú výstavbu, ako je obnova autobusového
nástupiska, ciest a chodníkov.
V tomto roku dokončíme výmenu všetkých
neúsporných a zastaraných svietidiel v obci
a pri ceste II. triedy plánujeme osadiť svieTouto cestou úprimne
tidlá na každý stĺp tak, aby sme dosiahli čo
ďakujeme celej rodine,
najväčšiu dopravnú bezpečnosť vo večerných
známym, susedom, ktoa nočných hodinách. Podobným spôsobom
rí dňa 17. 1. 2012 prišli
sme reagovali na zníženú viditeľnosť aj na
odprevadiť na poslednej
Ul. C. Majerníka, kde sme už v minulom roku
ceste našu mamu
osadili svietidlá na každý stĺp.
EMÍLIU
Vážení občania, poznáme Vaše priania, vieme

SMÚTOČNÉ POĎAKOVANIE

ONDRÁŠIKOVÚ.

SPOMIENKA
Spomíname na našich drahých

Opustila nás dňa 14.1.2012 vo veku 89
rokov.
Za prejavenú sústrasť, kvetinové dary
a pánovi farárovi Mgr. Igorovi Gajdošovi
za dôstojnú rozlúčku s ňou ďakujú
deti s rodinami.

SMÚTOČNÉ POĎAKOVANIE
JOŽKO (1977) SVETLANKA (2004) a
JANKO KUKUČ (2006)
rodičia
JOZEF
(1981)
a VERONIKA
(2009)
MICHÁLIKOVCI
Odišli tíško, v srdci nám bolesť zanechali
rýchlo bez rozlúčky, nikto sme to nečakali.
Kto ste ich poznali, venujte im tichú spomienku.
Ďakuje matka.

Ďakujeme všetkým
príbuzným, susedom
a známym, ktorí odprevadili na poslednej ceste
dňa 28. januára 2012
nášho drahého

JOZEFA JANKOVIČA,
ktorý zomrel vo veku 78 rokov.
Ďakujeme za slová útechy a kvetinové
dary. Zároveň ďakujeme pánovi kaplánovi
Jurajovi Schindlerovi za dôstojnú rozlúčku
a odslúženie svätej omše.
Smútiaca manželka
a synovia s rodinami

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym, ktorí prišli
odprevadiť na poslednej
ceste nášho drahého manžela, otca, brata, švagra
a dedka

VÍTA KUKUČA,
ktorý nás opustil dňa 6.12.2011.
Ďakujeme za slová útechy a kvetinové
dary. Ďakujeme pánu kaplánovi Jurajovi
Schindlerovi za odslúženie svätej omše
a dôstojnú rozlúčku. Poďakovanie patrí
aj kňazovi Petrovi Zimenovi za úprimné
slová útechy. Ďakujeme aj dychovej hudbe
a spevákom a napokon rímskokatolíckej
službe kňaza v nemocnici v Galante.
Smútiaca rodina

SMÚTOČNÉ POĎAKOVANIE
Dňa 25. januára 2012
nás navždy opustil vo veku 87 rokov náš milovaný
otec, dedko, pradedko

JOZEF MAGULA.
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym,
ktorí sa prišli 28. januára s ním rozlúčiť a odprevadiť ho na poslednej ceste.
Ďakujeme za prejavenú sústrasť a kvetinové dary a pánu kaplánovi Jurajovi
Schindlerovi za odslúženie svätej omše,
pohrebných obradov a dôstojnú rozlúčku.
Smútiace deti s rodinami

SMÚTOČNÉ POĎAKOVANIE
S výrazom nevinnosti ticho zaspala a čistú dušu
dieťaťa do rúk Stvoriteľa
odovzdala moja švagriná

MATILDA LESAYOVÁ
dňa 9.3.2012 vo veku 65
rokov života. Života prežitého v nevinnosti,
ale aj utrpení..., no predsa milovaná.
Chcem touto cestou úprimne poďakovať
hlavne pánu kaplánovi Ing. Jurajovi Schindlerovi za dôstojnú rozlúčku a slová plné
empatie a povzbudenia.
Ďakujem príbuzným, priateľom a známym za účasť na obrade a kvetinové dary.
Cecília Lesayová

SPOMIENKA
Dňa 27. januára 2012
sme si pripomenuli 1. výročie úmrtia nášho otca

MICHALA
GALBAVÉHO.
Kto ste ho poznali a mali
radi, spomínajte s nami.
Smútiace deti a manželka
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Podpaľači, pozor na požiare!

 Hasiči tesne po zásahu.

Ani v našej obci sa v tomto roku požiar
neobišiel bez hasičov, ktorí museli zasahovať v oblasti prvého odvodňovacieho
kanála na konci Zákostolskej ulice (tzv.
Kapustniská).
Stalo sa to len pár dní po požiari, ktorý postihol jednu zo slovenských kultúrnych
pamiatok, napriek tomu, že médiá neustále
upozorňujú na možnosť vzniku požiaru z dôvodu sucha, vysokých a suchých trávnatých
porastov a krov. Aj v tomto prípade, tak ako
pri väčšine požiarov, sa stalo, že deti sa hrali
so zápalkami, či tajne fajčili v porastoch tak,
aby ich nikto nevidel. Tentokrát si to odniesli
len suché porasty, treba však upozorniť, že
okrem zhorenej trávy môže prísť aj k poškodeniu zdravia, či dokonca smrti uhorením.
Apelujeme preto na rodičov, aby svojim deťom doma vysvetlili riziká zapaľovania suchej
trávy, či inej neodbornej manipulácie s otvoreným ohňom.
V prípade, že vinníci budú usvedčení, môže
to rodičov či iného „autora požiaru“ vyjsť poriadne draho. Hasičský zásah nie je lacná záležitosť a určite si treba pred prvým škrtnutím
zápalky rozmyslieť, či to stojí za to.
Starosta

Kanalizácia platená
znova paušálom
V decembri minulého roka bolo potrebné prijať rozhodnutie o zmene systému platenia služby za čistenie splaškových vôd pri rodinných domoch. Opäť
sa teda vraciame k systému, ktorý bol
navrhnutý po prvýkrát, t. j. plateniu podľa paušálu z dôvodu efektívnosti jeho
ﬁnancovania.
Tento systém zabezpečí väčší ﬁnančný príjem do oblasti služieb za tzv. stočné. V minulom roku bol zaznamenaný
značný rozdiel medzi prijatými platbami a ﬁnancovaním čističky odpadových
vôd, kde opäť pritieklo viac splaškov,
ako boli prijaté platby od občanov. Znova sa potvrdilo, že niektoré rodinné
domy sú napojené na vlastný zdroj vody,
pričom platbu za kanalizáciu hradia podľa odobratej vody od prevádzkovateľa
vodovodu. Pri niektorých rodinných domoch bola nameraná spotreba len niekoľko kubíkov za jeden rok, pričom obec
takto prichádzala o balík ﬁnancií určený
na prevádzku a údržbu kanalizácie. Je
vidieť, že Slováci sú tvorovia vynaliezaví, každý chce nejakým spôsobom
ušetriť, avšak v konečnom dôsledku
rozdiel musela zaplatiť obec z prostriedkov všetkých daňovníkov.
Veríme, že na konci roka bude ﬁnancovanie efektívnejšie a obec nebude musieť
doplácať na občanov, ktorí svojím sebeckým konaním zapríčiňovali, že napriek
väčšiemu púšťaniu splaškov do kanalizácie platili len minimálnu platbu za stočné.
Na záver by sme chceli ešte upozorniť
občanov, aby do kanalizácie nevhadzovali predmety, ktoré tam nepatria. Spôsobujú tým upchatie potrubí a následne
havarijné stavy v domácnostiach. Do
kanalizácie nepatrí ani močovina, kuchynský olej, šupy zo zemiakov, handry
či hygienické vložky. Taktiež je prísne
zakázané pripájať do splaškovej kanalizácie dažďové zvody.
Prevádzkovateľ kanalizácie

 Smutný pohľad na spálenisko.

Opäť si hrkútali v kultúrnom dome
V polovici januára sa
kultúrnym domom nieslo
sladké hrkútanie krásnych
hrvoliakov. Už v stredu aktívni chovatelia vo
veľkej sále chystali stoly
a na nich ukladali klietky,
do ktorých počas štvrtka
privážali a vkladali svojich výstavných krásavcov a krásavice. V dňoch
13. až 15. januára 2012
organizovali Výbor Klubu
chovateľov slovenských
hrvoliakov v spolupráci so
Základnou organizáciou
Slovenského zväzu chovateľov Veľké Kostoľany
tradičnú špeciálnu klubovú výstavu slovenských
hrvoliakov vo Veľkých
Kostoľanoch.
-r-
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 Neporiadok a smeti lemujú cestičku k poľovníckej chate. Len
pár metrov nad ňou sa nachádza zberný dvor.

 Vo februári sme na konci obce našli takýto zabudnutý „vianočný darček“.

Zberný dvor sme naplno rozbehli
V našej obci sme koncom leta dali do
prevádzky zberný dvor. Nielen z môjho
pohľadu pracovníčky, ale i z pohľadu mnohých uvedomelých a najmä z pohľadu ľudí, ktorí majú cit a zmysel chrániť našu
Zem, ktorá nám dáva vlastne všetku obživu, je nesmierne potrebné a praktické mať
zberný dvor. Dvor, na ktorý si každý občan
Kostolian môže vyviesť to, čo už doslúžilo
alebo je nepotrebné.
Na dvore sa preberajú všetky druhy triedeného odpadu. Každý občan našej obce
by si mal ozaj vstúpiť do svojho svedomia
a položiť si otázku: V akom stave nechám
svojim deťom, vnúčatám i blízkym ten kúsok
svojho okolia i obydlia? Sme ľudia a verím,
že aj tí „neprispôsobiví“ občania, ktorí vyvážajú odpad do okolitej prírody, ba dokonca
vyhlbujú jamy a do nich zahrabávajú odpad,
ktorý matička Zem nestrávi ani za 500 rokov...
Oslovujem a prosím, trieďte a vyvážajte odpad tam, kam patrí – na zberný dvor! Vedzte,
že nikto nie je neviditeľný. Verte, že urobíte
dobre najmä pre seba, pre okolie a dokážete,
že ste ozaj ľuďmi! Aby každý, kto príde do
našej obce, alebo bude ňou prechádzať, si
mohol povedať: Aká krásna a čistá je táto
obec, tu žijú citliví a dobrí ľudia...
Nedávajme priestor potkanom – šíriteľom
chorôb! Príroda sa nám odmení a pre ten
dobrý pocit, že som človek, sa to určite oplatí.
Rada privítam každého na zbernom dvo-

re a verím, že vo Veľkých Kostoľanoch žijú
rozumní ľudia, ktorí majú zmysel – pre život!
Ďakujem tým, ktorí sa zaslúžili o výstavbu
takéhoto vynikajúceho diela.

S úctou, očakávaním a radosťou sa teším
na všetkých, s ktorými sa spoznám – hoci aj
na našom zbernom dvore.
MARTA KADUČÁKOVÁ

 O prevádzku zberného dvora sa zodpovedne stará pracovníčka Marta Kadučáková.
Vyzýva všetkých občanov aby odpad priniesli radšej na zberný dvor ako ním zapĺňali
priekopy.

 Komu čo vystane, zanesie do prírody. O vyčistenie priekop od
odpadu sa každoročne starajú naši poľovníci z PZ Rovina, za čo
im patrí poďakovanie.

 Namiesto papiera odrezky zo šípov. A takto separujú niektorí
občania...
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Fašiangové karnevalové veselie
Ako aj po minulé roky, ani tohtoročný
fašiangový čas nezostal v našej obci bez
karnevalu pre deti. O túto veselú akciu,
ktorá bola v sobotu 11.2.2012 v sále kultúrneho domu, sa postaralo rodičovské
združenie pri materskej škole v spolupráci
s učiteľkami MŠ.
S termínom karneval sa neodmysliteľne spája
slovo farebný, a naozaj, celý „kulturák“ sa hmýril
všakovakými farbami. Masky detí, ktorých prišlo
130, boli skutočne nápadité, originálne. Potešilo
nás, že okrem škôlkarskych Lienok, Veveričiek,
Žabiek a Sovičiek prišlo v maskách veľa menších detičiek, ale aj väčších školákov. Všetky
masky boli odmenené sladkosťami, a Pirátky
z Karibiku mali obrovský problém vybrať najkrajšie masky, ktoré ocenili veľkou lízankovou kyticou. Spomenuté pirátky sa postarali o animáciu
počas celého karnevalového veselia a vďaka
nim prežili všetci – malí aj veľkí príjemnú plavbu po fašiangovom mori na vlnách hudby DJ
– nášho otecka p. Juriša.
Ako magnet deti priťahovala aj bohatá
tombola, do ktorej prispeli rodiny Duranová,
Gallasová, Hricišáková, Kalašová, Mišíková, Opetová, Uhrovičová, Koreňová, Lenghartová, Lietavcová, Magulová, Oravcová,
Ševčíková, Škrhová, Cisárová, Lulovičová,
Mečírová, Mikušová, Smolárová, Bernátová,
Bučányová, Gnebusová, Hercegová, Janecová, Jurišová, Krakovíková, Michalčíková,
Vnuková, Žišková a ﬁrmy: AD Fruit – p. Detková, Potraviny – p. Dovičicová, Potraviny
– p. Zemková, Rozličný tovar – p. Macová,
Záhradkárske potreby – p. Lučanská a RZ pri
MŠ Veľké Kostoľany.
Všetkým patrí veľká vďaka za poskytnutú
pomoc, pretože ukázali, že im nie je ľahostajné
dianie v našej materskej škole. Deti nepozerajú na minulosť, ani budúcnosť, ale čo sa nám
dospelým stáva zriedka, užívajú si prítomnosť.
Tak sa pokúsme im ju robiť krajšou, lebo ich
máme na to, aby sme sa im rozdávali.
J. STREČANSKÁ, učiteľka MŠ

Veselo bolo na pohrebe!

 Dychová hudba Rovina vie, ako treba fúkať do nástrojov,
aby sa tanečníci čo najsvižnejšie vykrúcali.

 Pravé fašiangové dobroty, šišky, fánky a iné sladké a slané
koláčiky napiekli kuchárky dobrovoľníčky z našej obce.
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Svadobné torty od výmyslu sveta

 Najšikovnejšie cukrárky – vľavo tretia v poradí, Jarmila Hodálová z našej obce.

Sladkého bolo až nadmieru...
V sobotu 3. marca 2012 sa v našom kultúrnom dome uskutočnilo stretnutie amatérskych
cukrárok. Prišli od nás z Kostolian, aj z blízkeho či vzdialenejšieho okolia. Skúsenejšie opäť učili
začiatočníčky, ako majú pracovať s hmotami na poťahovanie a zdobeniu rôznymi technikami.
Akcia sa skončila až večer, keď si každá odnášala domov svoj vytvorený sladký zázrak. - r -

V Maduniciach tento rok usporiadali svoje tradičné majstrovstvá v pečení na tému
– svadobná torta. Prišlo 14 súťažiach. Na
pripravených stoloch mohli prezentovať
nielen svoje predstavy, ale aj šikovné ruky,
ktoré sladké dielka vytvorili.
Našli sme tu jednoduché tortičky, ale boli
medzi nimi väčšinou dvoj- až trojposchodové,
s jednoduchšou, aj veľmi náročnou výzdobou.
Porota zložená z odborníkov hodnotila nielen
prevedenie torty, ale aj chuť, prácnosť a symboliku na tortách.
Z našej obce si na týchto majstrovstvách
zmerali sily a šikovnosť dve obyvateľky – amatérske cukrárky, z ktorých sa jedna – Jarmila
Hodálová umiestnila na treťom mieste. Na
prvom mieste sa umiestnila torta v motíve svadobného koča od domácej cukrárky Aleny Vančovej. Ďalšie cukrárky z Maduníc boli vybrané
najmladšie z osadenstva a diplomami i vecne
ich odmenili 1. podpredseda SNS Andrej Danko a krajská predsedníčka SNS v Trnave Magdaléna Kuciaňová, ktorí tvorili s predsedom
OR SNS Hlohovec Danielom Jelušom laickú
porotu. Cenu starostky obce získala Renáta
Karabová. Návštevníkom sa najviac zapáčila
torta Heleny Puterovej.
-r-

POZVÁNKA
Obecný úrad pozýva všetky mamičky
aj babičky na kultúrny program ku Dňu
matiek, ktorý sa uskutoční 13. mája 2012
o 15.30 hod. v sále domu kultúry.

PÁR ŠIBAČKOVÝCH
 Zo šibačky sa vracia muž domov autom.
Zastaví ho policajt, ktorý tiež už pár dievčat
vyšibal, a hovorí mu:
- Ako to, že riadite auto dvaja?
Muž za volantom mu odvetí:
- A to ste ma museli kvôli takej hlúposti
obkľúčiť?
 Na šibačku sa chlapík strašne opitý vráti domov. Keď ho takého zbadá manželka, nazúrená mu strelí facku.
- Tak budeš piť?
Strelí mu facku aj z druhej strany.
- Tak budeš piť?
Tresne ho panvicou po hlave:
- Odpovedz mi, budeš piť?
Unavený chlapík vyvráti oči a pomedzi
zuby precedí:
- Tak teda nalej, ale veď som ťa ešte
nevyšibal....
 Dvaja opití šibáči idú po koľajniciach.
- Tie schody sú ale nekonečné... – vzdychá
jeden.
- Vydrž, už ide výťah! – chlácholí ho druhý.
 Opitý šibač zastaví okoloidúceho
chodca:
- Prosím vás, hik, koľko hrčí, hik, mám
na čele?
- Tri.
- Výborne, hik. Ešte dva stĺpy a som doma.
 Ide veľkonočný zajačik z krčmy a zaspí
na poli. Okolo idú dvaja vlci a pobijú sa
o neho. Zajac sa ráno zobudí a vidí okolo
seba roztrhaných vlkov. Spokojne sa ponaťahuje a zamrmle si: – Nesmiem toľko piť,
potom neviem, čo robím...
-r-
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ČO JE NOVÉ V NOEMI
Denne prechádzame okolo
nášho Domova sociálnych
služieb, bežne nazývaného
Noemi. A tak je aj namieste,
keď si kladieme otázku – čo
je tam nové? Pripravili sme
pre vás odpovede.

Máme pre vás
odkazy a pozdravy
V našom zariadení sa momentálne nachádzajú dve klientky, ktoré sú tu od
vzniku tohto zariadenia. Sú to pani Anna
Kolarovičová (81) z V. Kostolian a pani
Gertrúda Chnápková (87) z Dubovian.
A tak sme ich oslovili za vás.

Anna Kolarovičová

 Pani Anička, hovorí sa, že starý
strom sa ťažko presádza. Čo vy na to?
- Tak tento starý strom sa dobre presadil... (úsmev) Ja som si tu veľmi zvykla.
Mne je tu dobre.
 Ako ste sa dozvedeli o možnosti ísť
do Noemi?
- Som sama a potrebovala som opateru.
Moja sestrička Ľubka, ktorá ma opatrovala,
mi povedala o tejto možnosti. Chodila ku mne
na 2 hodiny a v ostatnom čase som bola sama, a tak som si uvedomila, že sa odstráni aj
druhý problém starých ľudí – samota.
 Pamätám si, ako ste si po návrate z nemocnice vzdychli a povedali ste:
Chvalabohu, že už som doma...
- Ale áno, veď ja som tu doma. Sme dobrý kolektív na izbe, zvykli sme si na seba.
 Ale váš dom stojí, máte tam svoje
veci... Keď idete na vychádzku, určite
vám mnohí starší, ktorých stretnete, povedia: „Ale doma je len doma...“
- To je pravda, povedia. Ale keby som
dnes dostala možnosť vrátiť sa do svojho
domu – nešla by som!

Noemi má nového riaditeľa
Od 1.9.2011 sa novým riaditeľom
DSS NOEMI stal Mgr. Michal Deket.
Čerstvý absolvent odboru Katolícka teológia a sociálna práca Teologickej fakulty Trnavskej univerzity.
Novému riaditeľovi sme položili
niekoľko otázok.
 Michal, ako študent si často brigádoval na budove NOEMI.
Pomyslel si vtedy na to, že raz tu
budeš riaditeľom?
- Ani vo sne mi to nenapadlo. Tešil
som sa, že tu absolvujem povinnú
prax, ale že tu budem raz riaditeľom,
mi určite na um nezišlo.
 Život však píše všelijaké príbehy. Prišla ponuka – aké boli prvé
myšlienky?
- Bola to výzva od života, ktorá je pre
mňa aktuálna aj v súčasnosti. Uplatniť
v praxi poznatky zo školy. Rozhodovanie nebolo však ľahké, nakoľko som
nemal žiadne skúsenosti. Aj keď som
Noemi poznal, uvedomoval som si,
že beriem na seba zodpovednosť za
 Mgr. Michal Deket
chod zariadenia a aj vstupujem týmto
spôsobom do života mnohých ľudí,
klientov, zamestnancov...
Uvedomujem si, že práca s ľuďmi je vždy
 Škola vás pripravovala istým smerom.
náročná. A teda aj nás čaká väčšia záťaž, keď
Čo z toho sa dá použiť v praxi?
sa dokončí nový pavilón, pribudnú noví klienti
- Najviac ten prístup k ľuďom. Čo sa týka
i zamestnanci. To si bude vyžadovať aj novú
napríklad riadenia, už menej, lebo asi ani
prístavbu spoločenskej miestnosti pre trávenie
škola nedokáže odhadnúť, čo všetko dokáže
voľného času a spoločenských aktivít klientov,
priniesť do cesty každodenný život, udalosti,
lebo tak to predpisuje zákon a vyžiada si to
ľudia, úrady.
aj nárast klientov. A na to všetko budú opäť
 Ako riešiš tie problémy?
potrebné ﬁnancie. Preto sa chcem pri tejto
- Nie som na to sám. V spolupráci so Správpríležitosti poďakovať všetkým sponzorom,
nou radou Noemi, konkrétne Ing. K. Jasedobrodincom, ktorí buď priamo ﬁnančne
novským, MVDr. M. Bernátom, J. Deketom
podporujú DSS, ale aj napríklad odovzdaa Mgr. I. Gajdošom, spoločne s personálom
ním 2 % ich daní na toto zariadenie. Vďaka
i samotnými klientmi hľadáme vždy tie najlepich pomoci bolo možné zabezpečiť 5 % spoluúšie riešenia. Za spoluprácu som všetkým vďaččasť pri kúpe auta, ale i 5 % spoluúčasť na príný, najmä však správnej rade, pretože na jej
stavbe nového pavilónu. Preto verím, že i napleciach spočíva najväčšia ťarcha problémov.
ďalej budú podobným spôsobom podporovať
 Čo budúcnosť Noemi?
naše zariadenie, za čo im vopred ďakujem.

Dostali sme grant na nové auto

 Podarilo sa nám na Ministerstve práce a sociálnych vecí SR získať grant na zakúpenie nového auta pre DSS Noemi, n. o. Ide o Fiat Doblo, 1.6, diesel. Grant bol 19 000 €
a naša spoluúčasť 2 100 €. Auto má špeciálnu úpravu – hydraulickú rampu na nakladanie klienta na vozíku, ukotvenie vozíka v interiéri auta. Vozidlo sa využíva na prevoz
našich klientov k lekárovi, do nemocnice a späť, na dovoz stravy a služobné účely.
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Fašiangy, Turíce...
zabíjačka pre Noemi
Bude zabíjačka? Túto otázku sme ako
členovia správnej rady dostávali od mnohých občanov nielen v Kostoľanoch. Bude
zabíjačka? Položili sme si túto otázku aj
na stretnutí správnej rady my, jej členovia.
Vzali sme do úvahy úspech minulých ročníkov, záujem ľudí, a tak sme sa rozhodli:
Poďme do toho!
Vysúkali sme rukávy: určiť termín... nájsť
miesto... objednať výrobky... osloviť ľudí...
zabezpečiť ostatné potrebné veci... hudbu...
plagáty... a vymodliť čas... Podarilo sa! Svitla
sobota 18. februára. Starý kultúrny dom bol
od rána v pozornosti usporiadateľov, dovozcov, predávajúcich i kupujúcich. Vynikajúce
výrobky šli na dračku. Vonku sa varila kapustnica, rozvoniavalo varené vínko, robila
sa cigánska, míňali sa šišky, langoše. Ľudia
čakajúci v rade na výrobky popíjali varené
vínko, iní ochutnávali cigánsku, či iné dob-

Gertrúda Chnápková

roty. Alebo po nákupe výrobkov si sadli na
pripravené lavičky a v pokoji si zjedli kapustnicu, či langoš.
Výrobky sa míňali, prichádzala únava, ktorú
však rozohnala svojím účinkovaním dychová
hudba Rovina. Pribúdalo ľudí, ktorí si prišli
zajesť, ale si i zaspievať, zatancovať – no
hlavne stretnúť sa. Takto sa naplnil i tento
dôležitý cieľ tejto akcie – spájať ľudí...
A tak môžeme o tomto dni povedať: Bola
to opäť výborná akcia s dobrou zábavou, výborným jedlom, s úžasnými ľuďmi, obetavými
posluhujúcimi a aj dobrým ziskom pre Noemi.
Oplatilo sa!
Ďakujem vám všetkým, ktorí ste prijali naše
pozvanie, všetkým, ktorí ste svojím nákupom
podporili dobré dielo, dychovej hudbe Rovina,
predajcom, ktorí obetovali aj svoje mihalnice,
či opuchnuté nohy, organizátorom, dodávateľom i chovateľom... Ďakujeme!
- md  Gertička, ako ste si vy zvykli v Noemi?
- Ja som spokojná na tele i na duši. Pochádzam z veľa detí. Boli sme naučení pravidelne sa modliť. A tu sme na izbe, kde sa
spolu modlíme ruženec, prídu aj z vedľajších izieb, mávame svätú omšu, chodíme
na spoveď – teda to je starostlivosť o dušu.
A o telo sa tu tiež dobre starajú. Sme čisté,
najedené, opatrené... A hlavne – nie sme
samé. No, čo nám chýba?
 Mávate návštevy?
- Áno, mávam. Dcéra mi povedala: „Mama, ako si pribrala...“ Vraj dobre vyzerám.
A občas sa zastavia aj z Dubovian, ale tam
chodím aj na stretnutie dôchodcov, pán
starosta vždy po mňa pošle auto. A vtedy
musím rozprávať, ako sa tu mám. Mnohí
dôchodcovia si vtedy posťažujú najmä na
samotu. Deti odídu ráno do práce, vnuci do
škôl a oni sú sami.
 Čo ste im na to povedali ?
- Aby sa prihlásili do Noemi... (smiech)

Máme pre vás
želanie
Vedenie DSS Noemi, n. o., správna rada, zamestnanci i klienti prajú všetkým
čitateľom Kostolianskych pohľadov
požehnané a milostiplné veľkonočné
sviatky naplnené radosťou z Kristovho
víťazstva nad hriechom a smrťou! Nech
vo všetkých vašich rodinách panuje pokoj a láska!

Ďakujeme našim
dobrodincom
Ďakujeme všetkým dobrodincom za
akúkoľvek pomoc pre Noemi, najmä
však za ﬁnančnú pomoc sponzorom
a darcom, ktorí i v tomto roku venovali (alebo ešte tak urobia) 2 % z daní
pre naše zariadenie. Všetkým ďakujeme
a pamätáme na vás.

Dokončujeme nový pavilón
Podarilo sa nám získať aj grant z Európskej únie na rozšírenie Domova sociálnych
služieb vo výške 263 000 € s našou 5 % spoluúčasťou.
Vďaka tomu by mal byť do 31.7.2012 dokončený nový pavilón, v ktorom pribudne ďalších 12
miest, nová kancelária, pietna miestnosť. Vzniknú nové pracovné miesta. Uvažujeme aj nad
niektorými novými službami, najmä pre imobilných občanov.
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Kresťanská
Veľká noc
Je najstarším a najvýznamnejším
sviatkom kresťanského cirkevného roka, počas ktorého si kresťania pripomínajú umučenie, smrť a vzkriesenie
Ježiša Krista. Vo Veľkom týždni Rímskokatolícka cirkev slávi tajomstvá spásy,
ktoré uskutočnil Kristus v posledných
dňoch svojho života.
 Zelený štvrtok
Podstatou Zeleného štvrtku je spomienka
na ustanovenie Sviatosti Oltárnej i sviatosti
kňazstva. Vo štvrtok večer Ježiš na poslednej
večeri so svojimi učeníkmi ustanovil sviatosť
kňazstva a Eucharistie, resp. premenil chlieb
a víno na svoje telo a krv. Súčasne takto odovzdal apoštolom kňazskú moc so slovami:
„Toto robte na moju pamiatku.“
Tento deň dostal svoje pomenovanie pravdepodobne podľa zelene v Getsemanskej
záhrade, kde sa Ježiš Kristus modlil pred
zatknutím vojakmi. Vo štvrtok prestávajú zvoniť zvony, ich zvuk sa ozve až na slávnostnú
Glóriu na vigíliu vzkriesenia na Bielu sobotu.
Namiesto nich sa používajú rapkáče.
 Veľký piatok
Je to deň utrpenia, ukrižovania a smrti
Ježiša Krista. Všetci veriaci sa postia od
mäsitých pokrmov a najesť sa možno za
deň len raz do sýtosti. Je to deň zasvätený
spomienke Ježišovho utrpenia a smrti na
kríži, deň pôstu, pokánia a jediný deň roka,
kedy sa neslávi eucharistická obeta. V tento deň sa čítajú alebo spievajú pašie.
 Biela sobota
Obrady Bielej soboty sa konajú po západe slnka. Oslava Kristovho zmŕtvychvstania
sa začína Veľkonočnou vigíliou. Katolícka
cirkev ju slávi už ako radostnú slávnosť
vzkriesenia, znovu sa rozozvučia zvony,
ktoré od štvrtka večera mlčali.
 Veľkonočná nedeľa
V tento deň si rímskokatolíci pripomínajú
ukrižovanie, smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša
Krista – najväčší Kristov zázrak a základnú
pravdu kresťanskej viery. Je to víťazné zavŕšenie Kristovho vykupiteľského diela. Jeho
duša sa opäť spojila s osláveným telom, na
ktorom síce ostali rany ukrižovania, ale ináč
nepodliehalo obmedzeniam času a priestoru.
 Veľkonočný pondelok
Veľkonočný pondelok sa zvykne nazývať
aj Pondelkom Baránka na pamiatku toho,
čo sa udialo prvého dňa po sobote. Vtedy
totiž anjel dodával odvahu ženám, ktoré
na úsvite pribehli k hrobu a boli vydesené a znepokojené, keď ho našli prázdny.
„Neľakajte sa!“ povedal im. „Ale choďte
a povedzte (to) jeho učeníkom“. Posledný
sviatočný deň Veľkej noci je známy aj šibačkou a oblievaním dievčat vodou.
Veľkonočné obdobie trvá 50 dní. Začína sa na Bielu sobotu večer a končí sa
večer na sviatok Zoslania Ducha Svätého
– Turíce. Toto obdobie sa slávi ako jeden
sviatočný deň, ba ako jedna „veľká nedeľa”.
Predovšetkým v týchto dňoch sa spieva
radostné Aleluja.
Zdroj: internet

Pre krásu, plodnosť a zdravie
ta. Ľudia tento deň považovali za priaznivý na
uzdravovanie a hojenie rán. Strihali si vlasy,
značkovali zvieratá, kastrovali barany, štepili
ovocné stromy. Zákaz práce počas Veľkého
piatku platil viac u evanjelikov ako katolíkov.
Biela sobota sa niesla v znamení príprav
obradných jedál, ktoré
sa posväcovali v kostole. Veľkonočné jedenie sa vyznačovalo
rovnakými znakmi
ako štedrovečerné.
Vyžadovalo si prítomnosť celej rodiny
a považovalo sa za
pozostatok obetných
slávností. Sobota po
západe slnka a nedeľa sa už niesli v znamení zmŕtvychvstania
Ježiša Krista.
Veľkonočný pondelok je deň, ktorý nemá zvláštny cirkevný
význam. Jeho hlav Dnes už málokde čakajú dievčatá na šibáčov v krojoch. V kažným znakom sú predom prípade je to krajšie ako v teplákoch či rifliach...
dovšetkým očistné
úkony – šibanie a poPríkladom presahovania a ovplyvňovania lievanie. Majú rovnaký význam ako vyháňanie
zla, zabezpečenie plodnosti a sviežosti – mali
rôznych kultúr je veľkonočné pečivo vo forme
zabezpečiť najmä krásu, plodnosť a zdravie.
baránka. Svoj pôvod má v židovskom sviatku
Podoba Veľkonočného pondelka sa líši aj
Pesah, ktorý oslavovali Židia spočiatku ako
v závislosti od jednotlivých regiónov. Západsviatok pastierov, pričom Bohu obetovali bané Slovensko patrí do
ránka. Do popredia sa
zóny šibania, východné
dostal základný motív
Šibi-ryby, mastné ryby,
Slovensko patrí do zótohto sviatku – očista.
dávaj vajcia od korbáča,
ny polievania, stredné
V našom prostredí znáešte k tomu kus koláča,
Slovensko sa vyznačuma ako jarné upratovanaposledy groš, už je toho dosť!
je obidvoma formami.
nie. Ďalšími dôležitými
Odmenou pre chlapcov
prvkami sviatku je šiboli vajíčka, symbolizujúce najmä zrodenie
bačka, pálenie ohňa (zvyk známy ako Pálenie
a kontinuitu života. Maľovanie vajíčka je doloJudáša), zeleň (veľkonočné prúty, jedlá z rastžené z obdobia 3500 rokov pred n. l. Symbolín), vajíčko symbolizujúce kontinuitu života
lom Veľkej noci je tiež zajačik. V posledných
a hluk ako ochrana pred zlými silami.
rokoch tento sviatok stráca pravý význam
Veľkonočné sviatky obsahujú prvky, ktoré
oblievania a šibania a stáva sa viac rodinnou
majú spojitosť s agrárnym spôsobom života,
zvyklosťou.
rituálnymi zvykmi a kresťanskými oslavami.
(Zdroj: internet)
V kostole sa na Kvetnú nedeľu posväcujú
vŕbové vetvičky –
bahniatka, ktoré sa
považujú za symbol nového života.
Na Zelený štvrtok
sa zvyčajne zaväzovali zvony a nezvonilo sa do Bielej
soboty. Dovtedy sa
používali rapkáče.
Tento motív sa tiež
preniesol až do súčasnosti.
Veľký piatok bol
okrem toho aj dňom
prísneho pôstu, keď
sa jedol len chlieb
a pila sa iba voda.
Ľudia týmto spôsobom vyjadrovali
 Pašie sa nielen v kostoloch modlia a spievajú, ale i zdramatizosmútok nad ukrižované prenikajú na ulicu, ako pred siedmimi rokmi v Trnave.
vaním Ježiša KrisAj keď veľkonočné sviatky majú v súčasnosti predovšetkým kresťanský rozmer,
majú ešte predkresťanský pôvod. Podľa
etnológov základom tohto sviatku boli oslavy prvého splnu mesiaca, ktorý oslavovali
takmer všetky národy a spoločenstvá.
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