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Začali sme budovať Záhumenskú ulicu
Po výstavbe chodníka na jednej z našich ulíc sa stavebný ruch presťahoval
na ulicu, ktorá má v súčasnosti iba svoje
pomenovanie, no charakter ulice jej doteraz chýba. To by sa už onedlho malo
zmeniť, pretože v septembri tohto roka
sa začali prípravné práce na budovaní inžinierskych sietí. Tie pozostávali zväčša
z geodetického vytyčovania územia, sietí, ako je voda, plyn, telekomunikačné
káble a podobne. V októbri sa začalo prvé kladenie častí naplánovaných
inžinierskych sietí, ako napríklad kanalizačné a plynové potrubia. Občania,
ktorí bývajú alebo stavajú svoje rodinné
domy na tejto ulici, boli oboznámení
s organizáciou výstavby, nakoľko určité
úseky budú na stanovený čas uzatvorené
a sprejazdňované postupne.

Nežiaduce prieťahy
Spoločnosť, ktorá je dodávateľom stavby,
sa snaží obmedzovať pohyb a prejazd na
tejto ulici v čo najväčšej možnej miere. Do
konca tohto roka bude vybudovaná hlavná
kanalizačná stoka, plynové vedenie a verejný vodovod. So Západoslovenskou distribučnou spoločnosťou Bratislava sme podpísali
zmluvu o spolupráci, ktorá má okrem iného
v sebe zakotvenú aj požiadavku na odpredaj pozemku, na ktorom sa budú budovať
dve transformačné stanice. O rozmiestnení
staníc rozhodovala ZSE, a. s., Bratislava

 Stavebným robotníkom ako aj celej stavbe októbrové počasie prialo
a podľa jej požiadaviek projektant zapracoval ich umiestnenie do stavebného projektu.
Niektorí občania s umiestnením trafostanice
č. 1 nesúhlasili a dožadovali sa jej premiestnenia. Na výstavbu elektroenergetického za-

 Rozsvietené sviečky na každom hrobe vytvárajú na cintoríne každoročne krásnu spomienkovú atmosféru. Tento rok počas nedele pred Sviatkom Všetkých svätých tu silný
vietor narobil nemalé škody.
Foto: Václav Hesko

riadenia, ktoré zahŕňa všetky elektrické siete
vysokého a nízkeho napätia ako aj dvoch
trafostaníc, bolo právoplatne vydané stavebné povolenie. Tieto sa na stavby, ktoré majú
charakter inžinierskych sietí, realizujú vždy
verejnou vyhláškou. Počas stanovenej lehoty sa nikto z majiteľov pozemkov neodvolal
a ani nevzniesol námietku. Napriek tomu
v septembri tohto roka poslanci na obecnom zastupiteľstve neodsúhlasili odpredaj
pozemkov pod jednotlivé trafostanice. Tento,
podľa mňa nesprávny, krok bude znamenať
omeškanie výstavby elektrického zemného vedenia, nakoľko distribučná spoločnosť
v tomto roku už alokované finančné prostriedky na túto stavbu nevyužije. Je otázne,
akým spôsobom sa nespotrebované peniaze
prenesú do ďalšieho roka. Zastupiteľstvo
nemôže zasahovať do stavebného konania a tiež nemôže nariaďovať stavebníkovi
umiestnenie jeho zariadení. Trafostanice sú
podľa projektu navrhnuté na výhradne obecných pozemkoch, pričom nezasahujú do
súkromných parciel. Taktiež nemajú žiadne
zvláštne ochranné pásma, ktoré by určitým spôsobom škodili vlastníkom pozemkov.
O predaji pozemkov pod trafostanicami a tiež
o zriadení vecného bremena na uloženie
elektrických káblov na obecné pozemky sa
bude znova rokovať. Uznesenie obecného
zastupiteľstva o neodpredaní pozemkov pod
trafostanice som nepodpísal, nakoľko podľa
zákona o obecnom zriadení, ako starosta
obce smiem využiť túto možnosť.
(Pokračovanie na 2. strane.)

2

KOSTOLIANSKE POHĽADY

ZAČALI SME BUDOVAŤ ZÁHUMENSKÚ ULICU
(Pokračovanie z 1. strany.)
Uznesenie zastupiteľstva bolo pre našu
obec zjavne nevýhodné, nakoľko celú výstavbu elektroenergetického zariadenia na
Záhumenskej ulici mala financovať Západoslovenská distribučná spoločnosť. V prípade,
že ZSE, a. s., odstúpi od zmluvy, bude musieť
túto investíciu vo výške viac ako 500 tisíc
eur financovať obec zo svojich zdrojov. Tieto
však v takej výške nemá. Verím, že základné
inžinierske siete na tejto ulici napokon vybudujeme a postupne dobudujeme aj ostatné
siete. Výstavba novej ulice dlhej takmer jeden
kilometer je veľmi finančne nákladná a obec
bude musieť zvažovať, ktoré siete a stavby
sa budú ďalej realizovať. Výstavbu chodníka, komunikácie a kladenie asfaltu budeme
realizovať v poslednej fáze, ktorú z časového
hľadiska teraz ešte definovať nevieme.

Ďalšie práce až na jar
Na Ulici Ľ. Štúra sme v tomto roku zrekonštruovali chodník a mnohí sa pýtate, prečo
sme nezačali aj s rekonštrukciou domových

 Zváranie plynového potrubia
aj stavebnú dokumentáciu na rekonštrukciu
nového oplotenia budovy základnej a materskej školy a tiež spevnenie svahu na Zákostolskej ulici. Sanáciu svahu sme plánovali zrealizovať ešte v tomto roku, no obecné zastupiteľstvo v júni odložilo túto stavbu a rozhodlo
o vyhotovení projektu až v septembri. Do
konca roka, bude spracovaný projekt a vydané stavebné povolenie a v jarných mesiacoch
by sa mohla stavba začať. Okrem spevnenia
svahu, bude potrebné rozšíriť komunikáciu,
nakoľko táto časť ulice je neprehľadná a pri
traktorovej doprave nebezpečná.

Káble pôjdu do zeme

 Pracovný ruch na Záhumenskej ulici je predpokladom, že základné inžinierske siete
budú už onedlho slúžiť novým občanom ulice
vjazdov. Na túto stavbu bolo potrebné vypracovať stavebný projekt, ku ktorému sa
vyjadrovali všetci správcovia sietí, dopravný
inšpektorát a tiež Odbor dopravy na Obvodnom úrade v Piešťanoch. Taktiež stavebné
konanie podlieha zákonu a zákonným lehotám a v neposlednom rade sa musí vykonať aj časovo náročné výberové konanie na
dodávateľa stavby. Podobný osud čaká aj
jestvujúci chodník a vjazdy na Družstevnej ulici, na ktoré už máme vyhotovenú projektovú
dokumentáciu. Aj tu je potrebné celý proces
zopakovať. Z časového hľadiska sa práce na
obnove tohto chodníka budú realizovať až
v jarných mesiacoch.
V auguste sme dali osadiť tretiu čakáreň na
autobusovom nástupisku. Ohlasy od občanov
sú pozitívne, nakoľko z kapacitného hľadiska
prepravy cestujúcich bolo zakúpenie ďalšej
čakárne opodstatnené. No vandalizmus prekvitá všade a ani naša obec sa mu nevyhne.
Stačil okamih na to, aby si niekto dokázal, že
je silnejší ako lepené bezpečnostné sklo.
V novembri tohto roka projektanti vypracujú

V letných mesiacoch začala ZSE, a. s.,
Bratislava realizovať rekonštrukciu káblového
vedenia uložením do zeme na Športovej ulici.
Veľa občanov kriticky reagovalo na pomalú
rekonštrukciu a dožadovali ste sa od nás informácie. Celá stavba bola investičnou akciou
ZSE, a. s., a obec nemala žiadny dosah na
rýchlosť výstavby. Pozitívom bude azda to, že
vzdušné vedenie bude odstránené a taktiež
betónové stĺpy budú na tejto ulici minulosťou.

 Potrubie na plyn čaká na uloženie do výkopu
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Viacerí občania by si želali, aby na ich ulici
bola zrekonštruovaná elektrická sieť a vzdušné
káble, ktoré často pri búrkach spôsobujú kolízne situácie, boli nahradené zemnými káblami.
Postupne sa pravdepodobne všetky tieto vedenia budú rekonštruovať, no bude to záležať od
finančnej situácie prevádzkovateľa zariadenia.

Zmeny v doprave
Do konca roka by sme mali mať odsúhlasený dopravný plán obce, ktorý stanovuje
dopravné značenie, či už jestvujúce alebo
navrhuje nové. K dopravnému plánu sa mali
možnosť vyjadriť taktiež poslanci obecného zastupiteľstva. Ako starosta obce budem
preferovať predovšetkým bezpečnosť na komunikáciách a odklon akejkoľvek zvýšenej, či
už cestnej, alebo poľnohospodárskej dopravy
z miestnych komunikácií. Som presvedčený,
že aj zákaz vjazdu traktorom na Kanižskej
ulici vo veľkej miere prispel k upokojeniu dopravy a tiež k šetreniu povrchu vozovky. Určite
sa vždy dá nájsť spôsob ako nezaťažovať

 Stavebný dozor (v popredí) kontroluje
uloženie potrubia vo výkope

ÚVAHA

Lenivosť,
či primitívnosť?

 Novú čakáreň vandali poškodili dva mesiace po jej osadení
miestne komunikácie, ktorých obnova stojí
nemálo finančných prostriedkov.
Chcem požiadať všetkých dopravcov, aby
svoje nákladné vozidlá neparkovali na obecných priestranstvách, ktoré sú určené na iný
spôsob využitia, a tiež neničili chodníky ich prejazdom. Týka sa to viacerých ulíc, kde napriek

osadeným dopravným značkám tieto predpisy
opakovane porušujú. Občania sa preto právom
sťažujú na hluk a prašnosť pri štartovaní ťahačov a iných nákladných vozidiel.
Mgr. GILBERT LIŠKA
starosta obce
Foto: autor

POZVÁNKA

Mikuláš
príde!
Veríme, že v tomto roku
nebude Mikuláš meškať,
že príde včas, a to

6. decembra 2017
o 17.00 hod.

Pozývame preto všetky dobré deti,
aby si do domu kultúry prišli po sladké
odmeny za poslušnosť a dobré známky v škole.
- ocú -

Tak túto otázku by som položil človeku píšucemu na sociálnej sieti svoje
názory, ktoré nemajú nič spoločné so
zdravým rozumom. Kritizuje kosenie
priekopy na Ulici J. Hollého a poukazuje
na to, že na chodníku zostáva pokosená
tráva. Nuž, človeče, spamätaj sa, keď dávaš svoje potužené myšlienky na „sklo“.
Najprv treba spomenúť, že priekopy pri
štátnych cestách nie sú majetkom obce, takže o ich kosenie by sa mala starať správa
ciest. Avšak videli ste niekedy v našej obci
cestárov kosiť priekopy? Odpoveď znie –
nevideli. Túto prácu tak musia vykonať pracovníci Katelstavu, aby sa niektorí občania
nesťažovali na to, že sú priekopy nepokosené. Kosenie štátnych priekop financuje
teda obec, napriek tomu, že nemusí. Keď
chceme, aby boli pekné a pokosené, riešime to týmto spôsobom.
Nepochopím preto tohto človeka, ktorý sa
s „vulgárnymi hviezdičkami“ vyjadruje na sociálnej sieti k niečomu, čomu vôbec nerozumie a nepozná pozadie. To sú niektorí ľudia
takí leniví, že si nemôžu pozametať chodník
po koscoch? Ide o lenivosť, či primitívnosť
v názoroch a celom myslení? V tomto prípade si myslím, že vo väčšej miere prevláda
primitívnosť, veď aj fotografia pisateľa to
naznačuje. V jeho úsmeve spočítate všetky
plomby, ktoré tvoria chrup. Súčasnosť praje
takým ľuďom, ako je tento „týpek“. Určite
toho veľa v živote dokázal a prešiel rôznymi
„zamestnaniami“, takže v tomto prípade ide
len o kompenzáciu jeho vlastného psychického stavu s okolitým prostredím.
Taktiež mám pred domom chodník a v zime z neho odpratávam sneh. Rovnako som
videl občanov, ktorí sa starajú o zelenú
plochu pred svojím domom, napriek tomu,
že nie sú vlastníkmi. Je to však len o prístupe ľudí k okoliu. Ak sa budeme všetci takto
stavať k tomu, čo by sme mali spoločne zveľaďovať, tak nikdy nedosiahneme úspech
v podobe príjemného prostredia našej obce.
Posledný odkaz „človeku s otvorenými ústami“: pracovníci Katelstavu na základe jeho
sťažností už nemusia kosiť pred jeho domom,
môže sa sťažovať na správu ciest, a tam si
vylievať svoje srdce.
Starosta obce
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SIEDMY ROČNÍK KOSTOLIANSKEHO JARMOKU VYVRCHOLIL DOBROU ZÁBAVOU

Ten o rok bude ešte lepší!

Ako sa už stalo tradíciou, prvá septembrová sobota v našej obci býva vždy jarmočná.
Rovnako je zvykom, že počasie je vrtkavé
a nie ideálne. Po iné roky pršalo, tentokrát
sme nezmokli, ale bolo veterno a chladno.
A to sa stáva často dôvodom, prečo príde
málo stánkarov. Oslovili sme sto predajcov,
no napokon sa prihlásilo iba štyridsať a fyzicky si svoje šiatre postavila sotva dvadsiatka.
Žiaľ, ich účasť a počasie nevieme ovplyvniť.
Čo však môžeme pozitívne ovplyvňovať, je
organizácia jarmoku. Tentokrát sme zmenili
občerstvovacie stanovištia a celú túto zónu
umiestnili do dvora domu kultúry. Ľudia, ktorí
sa chceli v pokoji najesť, mohli využiť sedenie
vo dvore. No a tí, ktorí chceli najmä počúvať hudbu, sedeli na ploche pred javiskom.
Po presunutí občerstvovacích stánkov sme
získali viac miesta na sedenie a celá plocha
pôsobila vzdušnejšie.
Okrem hlavného jarmočného programu sa aj
tradične súťažne varil guláš. Medzi gulášovými
súpermi boli organizácie obce, ale aj družstvá
občanov našej obce a ich priateľov. Guláše
rozvoniavali, hudba sa niesla priestorom a ľu-

 V občerstvovacej zóne nebol nikto hladný

 Výborným gulášom sa pochválili aj občania z Mierovej ulice

 Dôchodcovia to s gulášmi vedia, ten ich patril do prvej trojky

 Poľovníci koštovali guláš aj pálenku...

 Vyobliekaní hasiči sa snažili o najlepší guláš – možno nabudúce...
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 Luna svojím originálnym rytmom podnecovala chuť do tanca
dia nakúpili čo-to do domácností v stánkoch.
Boli v nich už tradičné výrobky z dreva, ale aj
kozmetika a tiež, žiaľ, ponuka lacných plastových hračiek. Okrem stánkov si mohli jarmočníci prezrieť aj dobové kovové náradie a pred-

 Piesne v podaní kostolianskej Roviny pohladili každé srdiečko

mety, ktoré boli v minulosti súčasťou nejednej
sedliackej usadlosti a rôznych remeselníkov.
Aj občerstvenia bol dostatok. Kto bol hladný,
mal na výber cigánsku, langoš či trdelník. No
a smädní tiež neprišli skrátka.

 Dominika so svojím fanklubom urobili veselú náladu všetkým

 Výsledky súťaže vo varení gulášu vyhlásil starosta G. Liška

Hlavný program sa odvíjal na javisku, kde
prítomným zahrala dychovka Dubovanka zo
susednej obce. Na svoje si prišli aj diváci
vyznávajúci temperamentnú cigánsku hudbu,
s ktorou sa predstavila ženská hudobná sku-

 A takto krásne spievala Dominika...

 Aj dychová hudba Dubovanka bavila jarmočníkov i predávajúcich
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Prerozdelenie jódových profylaktík

obyvateľstvu miest a obcí v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením SE-EBO V-2, J. Bohunice
Pre obyvateľov obcí/miest
(trvale bývajúci v obci/meste)
Obyvatelia do 12 rokov dostanú 1 tabletu
(1 dávka), ktorú si ponechajú doma, od 12 –
15 rokov dostanú 2 tablety (1 dávka), ktoré
si ponechajú doma, nad 15 rokov dostanú
4 tablety (2 dávky), toho: 2 tablety (1 dávka)
si občan nechá doma, 2 tablety (1 dávka)
si vezme na pracovisko, do školy (ak sa
nachádza v oblasti ohrozenia JZ).
Písomná informácia pre používateľa (príbalový leták) je priložená v každom balení
Jodidu draselného G. L. Pharma.

Pre právnické osoby, fyzické osoby –
podnikateľov (ďalej len PO, FO – podnikatelia), ktoré sa nachádzajú
na území obce/mesta
Pre právnické osoby, fyzické osoby –
podnikateľov a osoby prevzaté do starostlivosti (ubytovaní hostia v hoteloch, študenti
stredných a vysokých škôl) sa tablety sa
nevydávajú.
Poznámka: Každý občan nad 15 rokov
veku dostane v oblasti ohrozenia jadrovým
zariadením od obce 2 dávky domov a z toho
by si mal 1 dávku zobrať na pracovisko (študenti stredných a vysokých škôl – do školy).
MV SR vo svojom usmernení neriešilo výdaj jódových profylaktík pre zamestnancov
PO, FO – podnikateľov a osoby prevzaté
do starostlivosti, ktoré pracujú/nachádzajú

pina Luna. Počas prestávky sa rozhodovalo
aj o najlepšom guláši, ktorý navarilo družstvo
SD Jednota dôchodcov. No ani guláš, ktorý sa
vďaka futbalistom umiestnil na druhom mieste,
nebol na zahodenie a určite ulahodil ktorémukoľvek žalúdku. Bronzové miesto napokon patrilo družstvu Šugra. No a o štvrté a piate miesto
sa podelili družstvo Hasiči a družstvo Koštrna.
Ostatní súťažiaci dostali za odmenu súdok piva.
Podvečer jarmoku patrí vždy niektorej z dychových hudieb, ktoré sa na jarmoku prezentujú. Tentokrát občanom zahrala a zaspievala
domáca dychová hudba Rovina. Po ľudových
tónoch sa hlavne mladšej generácii páčilo vystúpenie Dominiky Mirgovej Zvolenskej, ktorá k pódiu pritiahla predovšetkým tínedžerov. Napriek
večernému ochladeniu a dažďovým kvapkám
sa obecenstvo dobre zabávalo so skupinou
Nicholas, ktorá im zahrala staršie aj novšie tanečné skladby. Niektorí tancovali na „asfaltovom
parkete“, iní zasa prešľapovali s pohárom vína
či piva pri stánkoch s občerstvením a debatovali
o tom, čo počas roka prebrať nestihli... Po polnoci hudba utíchla a jarmok sa stal minulosťou.
No ten nasledujúci bude určite rovnako dobrý, ak nie ešte lepší ako tohtoročný. A možno
sa aj počasie raz ukáže z tej krajšej stránky...
GILBERT LIŠKA
Foto: Václav Hesko

sa v okrese Piešťany a nemajú trvalý pobyt
v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením,
čiže nemajú vydané jódové profylaktiká.
Obce a mestá, ktorým vznikne táto skutočnosť, usmernia PO, FO – podnikateľov,
zriaďovateľov stredných a vysokých škôl,
aby si na obec/mesto podali písomnú žiadosť o zabezpečenie jódových profylaktík
pre týchto zamestnancov alebo osoby prevzaté do starostlivosti.
Výdaj nových jódových profylaktík sa
uskutoční do 15. novembra 2017 počas
stránkových hodín na obecnom úrade.
Jódové tablety vydané v roku 2012 je
potrebné vrátiť. K prevzatiu jódových profylaktík je potrebné priniesť občiansky
preukaz. Za domácnosť môže jódové
tablety prevziať jeden člen z rodiny pre
všetkých jej členov.
-r-

 K večeru bola jarmočná plocha zaplnená do posledného miesta

 Občerstvenie sa sústredilo vo dvore domu kultúry

 Mladý kováč so starou nákovou
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Úsmevný návrat socializmu
Súčasťou jarmoku býva aj výstava, ktorú organizujú členovia Jednoty dôchodcov
na Slovensku z našej obce. V tomto roku
sa zamerali na predmety, ktoré nie sú veľmi staré či starodávne, ale také, ktoré sme
v domácnostiach využívali len donedávna.
Mnohí tieto predmety možno ešte stále
doma používajú. No zaradili sme ich do
retro kategórie.
Išlo hlavne o domáce spotrebiče, kuchynské náradie, rádiá, fotoaparáty, hračky a iné

„vychytávky“ šesťdesiatych či sedemdesiatych rokov. Naozaj sa bolo na čo pozerať
a hlavne spomínať. Aj to, aj tamto sa predsa
povaľovalo po kuchynských či špajzových
policiach. Každý, kto mohol, prispel svojou
čiastkou k spoločnej veci. Ľudia priniesli, čo
doma našli, aby aj ostatní mohli zaspomínať,
čo im pred pár desiatkami rokov prinieslo
možno dobrú náladu, či potešilo srdiečko
alebo pomáhalo pri kuchárskom vyváraní.
Výstava mala veľký úspech, veď si ju bolo

 Retro fotoaparáty, magnetofóny, rádiá, televízory z čias, keď
boli aktívnymi priateľmi každej rodiny

INZERCIA

pozrieť takmer 530 občanov, čo je dvojnásobne viac ľudí ako počet návštevníkov na výstavách v minulosti. Môžeme teda zhodnotiť, že
„socialistické výrobky“ nám aj po tridsiatich
rokoch urobili dobrú náladu a vyvolali úsmevy
na tvári. A možno teraz sme sa z nich viac tešili ako vtedy, keď sme ich kupovali v obchode
s rozličným tovarom. A aká bude výstava na
budúci rok? Nechajte sa prekvapiť.
GILBERT LIŠKA
Foto: Václav Hesko

 Nad „socialistickými“ hračkami sa súčasné deti už len pousmiali

POZVÁNKA

 Predám rodinný dom na Potočnej ulici
6/6 1 136 m²
7 x izba
2 x WC
2 x kúpeľňa
2 x kuchyňa
hospodárske budovy + garáž
Cena dohodou.
Tel. kontakt: 0905 615 801

Spomienky
z mladosti
Pri spomienke „ZEM SPIEVA“ na moje
krásne detstvo, keď sme už v ranom veku v škole spievali a tancovali. Tanečný
krúžok založila pani učiteľka Bročková.
Môj tanečník bol Karol Bubák, na harmonike hral Stanko Sedmák. Mala som
pekný kostoliansky kroj. Pani učiteľka nás
nacvičovala v jednej jej izbičke, kde bývala.
Bola to veľmi dobrá učiteľka. Nech krásne
spomienky z mladosti nám navždy zostanú v našich srdciach a nikdy nezostarnú.
Vráska k vráske na našej tvári, nech Božia
láska stále žiari.
S láskou rozprávam svojím vnúčatkám
Monike, Markovi, Erikovi a Jankovi, ako
bolo pred 70 rokmi v škole.
MÁRIA KUKUČOVÁ, rod. Micháliková

Vianoce
s GOLD Orchestra
Obec Veľké Kostoľany pozýva všetkých občanov na

VIANOČNÝ KONCERT,
ktorý sa uskutoční v nedeľu 17. decembra 2017 o 16.00 hod. v dome kultúry.
Známe vianočné domáce i svetové melódie a koledy zahrajú a zaspievajú
členovia GOLD Orchestra Detva.
Po skončení hudobného programu pozývame občanov na ochutnávku vianočných koláčikov a punču a veríme, že sa všetci príjemne zabavíte a naladíte na vianočnú atmosféru.
Zároveň už vopred ďakujeme všetkým gazdinkám, ktoré už tradične prinesú niečo zo svojej
cukrárskej tvorby, aby si na ich dobrotách mohli pochutnať aj ostatní.
Všetkých srdečne pozývame.
- ocú -, foto: internet
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KRONIKA OBCE
„Umenie starnúť spočíva v tom,
urobiť z konca nášho života obdobie šťastia.“
(Mark Twain, 1835 – 1910)

Jubileum oslávili
Jún
Štefánia Mráziková
Ľubomír Bartovič
Marta Čapkovičová
Emília Jamrichová
Anna Augustínová
Jolana Fodorová
Marta Koreňová
Jozef Polčík
Anna Hovorková
MUDr. Ivan Sviežený
Peter Magula
Anna Purdešová
Adela Kašáková

 Pri kríži zapaľujú pozostalí ako spomienku na svojich blízkych zosnulých veľké množstvo sviečok
Foto: Václav Hesko

SPOMIENKA

Júl
Anton Dovičič
Elena Janechová
Jozef Orihel
Michal Čúzy
Jozef Hanzel
Justína Matyusová
Anna Pavlovičová
Eduard Skribčák
Anna Toráčová
Emil Kolarovič

V našej dedinke Veľké Kostoľany sme sa z lásky narodili svojím
drahým rodičom
VERONIKE A JOZEFOVI MICHÁLIKOVCOM.
Ako najstaršia, Mária, som sa narodila a vážila som 1 kg, maličká
ako panenka. Veľa starostlivosti a lásky mi museli rodičia venovať,
kým ma vychovali, za čo som im veľmi vďačná. Päť rokov ma mali ako
princezničku, a potom sa narodili bratia Jozef a Štefan.
Spomíname na našu dobrú drahú mamu, ktorá by sa bola dožila
6.3.2017 sto rokov svojho života, ale opustila nás v 93 rokoch. Ale 90-ročná ešte spievala
a hrala na harmonike, humor ju neopúšťal do konca života.

August
Ing. Jozef Michalčík
Michal Pekarovič
Štefan Stacho
Jozef Čeliga
Oľga Filinová
Marián Šupa
Helena Filinová
Mária Mišíková
Ing. Štefan Stanko
Anna Kolarovičová
Mária Hanzlová

Ďakujeme rodičom, že nás vychovali,
že do našich srdiečok vieru vštepovali.
Mama, otec, s láskou spomíname a ďakujeme!

Mária, Jozef, Štefan

SMÚTOČNÉ POĎAKOVANIE
Ďakujeme všetkým príbuzným a známym, ktorí sa dňa 13. septembra
2017 zúčastnili na poslednej rozlúčke s našou drahou mamičkou, babičkou
a prababičkou.
JOLANA BELUSKÁ, rod. Surovčíková

September
Milan Filin
Zoltán Koza
Anna Bokorová
Mária Bernátová
Milan Pavlovič
Jozef Pekarovič
Emil Nečas

nás opustila vo veku 97 rokov. Zároveň ďakujeme za prejavy sústrasti,
kvetinové dary a pánovi farárovi Mgr. Igorovi Gajdošovi a diakonovi Bystríkovi Ferancovi za dôstojnú rozlúčku.
Dcéry Helenka, Jozefína, Mária, vnuci s rodinami a pravnuci

SMÚTOČNÉ POĎAKOVANIE

Október
Anton Kadučák
Peter Koreň
Anna Mosná
Viliam Porubský
Helena Sončová
Jozef Mišák
Ing. Rudolf Vavro
Ing. Michal Janech
Marta Kandričáková
Milan Papay
RNDr. Mária Stanková
Angela Kubovičová
- OcÚ -

SMÚTOČNÉ POĎAKOVANIE

Dňa 16.5.2017 nás vo veku 80 rokov navždy opustil
náš drahý manžel, otec, starý otec a strýko

Dňa 4.8.2017 nás vo
veku 72 rokov navždy
opustila naša drahá mama
a babička

JAROSLAV REHÁK.

HELENA DUDOVÁ.

Ďakujeme za odprevadenie na poslednej ceste
p. farárovi Mgr. Igorovi Gajdošovi, dychovej hudbe Rovina, bývalým spolupracovníkom, všetkým príbuzným, susedom,
priateľom a známym za prejavenú sústrasť
a kvetinové dary.
Smútiaca rodina

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľov a známym, ktorý ju s nami odprevadili na poslednej ceste. Ďakujeme aj p. farárovi I.
Gajdošovi za dôstojnú rozlúčku. Ďakujeme
za modlitby, úprimné slová útechy a kvetinové dary.
Smútiaca rodina
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KRONIKA OBCE

SPOMIENKA

„V manželstve nie je najhoršia nevera,
ale strata lásky.“
(George Sand, 1804 – 1876)

Manželstvo uzavreli

Na konci kalendárneho
roka – 6.12.2017 si bolesťou pripomenieme už šieste
výročie smrti nášho drahého
manžela, otca, brata, švagra
a dedka
VÍTA KUKUČA,
Odišiel náhle. Spomínajte s nami.
Manželka a synovia s rodinami
S neutíchajúcou láskou spomíname na
našich drahých synov a nevestu.

Rovnako nezabúdame na
drahú tetu
ANNU TURANSKÚ,
ktorá nás opustila 23-ročná
7.11.1943 vo Veľkých Kostoľanoch.
Kto ste ich poznali, venujte im spolu s nami
spomienku.
Nech im je zem ľahká!
Smútiaca rodina

SPOMIENKA

JOŽKO  20.6.1977,
JANKO  18.6.2006,
SVETLANKA  25.12.2004,
ktorí nás predčasne opustili.
Stále spomíname aj na
nášho dedka
ŠTEFANA MICHÁLIKA,
ktorý nás opustil 1. augusta
1949 v americkom štáte
Pensylvania.

SMÚTOČNÉ POĎAKOVANIE

Bolesťou unavený
tíško zaspal,
všetko, čo mal rád,
tu zanechal.

Dňa 2. júna 2017 uplynulo prvé výročie, čo
nás navždy opustil milovaný manžel a otec
VILIAM JAKUBEC.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.
S láskou spomínajú manželka,
synovia Viliam, Marek a Tomáš
a ostatná rodina.

SPOMIENKA

Dňa 24. augusta 2017
nás navždy opustil náš drahý
manžel, otec, starý a prastarý otec

Už 14 rokoch uplynulo
v auguste od predčasného a nečakaného odchodu
bývalého starostu obce

JOZEF MĹKVY
vo veku 89 rokov.

JOZEFA MAGULU.

Ďakujeme príbuzným,
priateľom a známym, ktorí ho prišli odprevadiť na jeho poslednej ceste, za prejavenú sústrasť a kvetinové dary. Úprimné
poďakovanie patrí pánovi farárovi Mgr.
Igorovi Gajdošovi za dôstojnú rozlúčku.
Manželka Terézia s rodinou

Prehral boj s nevyliečiteľnou chorobou. Zanechal
prácu, ktorú robil rád a obetavo. Ak si na neho
tiež v dobrom spomínate a mali ste ho radi,
aj vy mu venujte tichú spomienku a modlitbu.
S úctou
starosta Gilbert Liška
a pracovníčky obecného úradu

Ing. Pavol Košlab a Petra Kertisová
Ivan Šimovič a Adriana Prosnanová
Ľubomír Stanko a Júlia Justová
Martin Lukáč a Kristína Kováčová
Lukáš Troják a Lívia Sudorová
Peter Španko a Silvia Krajčovičová
Pavol Drnák a Petra Chorvatovičová
Matej Jeluš a Mgr. Veronika Mečírová
Milan Trenčan a Gabriela Stachová
Matej Kollár a Kristína Mikušová
Ján Hutta a Katarína Zelinková
Lukáš Hrdlovič a Ing. Martina Bubáková
Erik Porubský a Dominika Gabovičová
Matúš Soják a Bc. Martina Mĺkva
Ondrej Lietavec a Barbora Arpášová
Martin Bališ a Ing. Michaela Kabátová
Dušan Valíček a Jana Tomišová
Milan Hujka a Aneta Chorvatovičová
Jaroslav Podhorský a Mgr. Milada Bučková
Stanislav Fodora a Simona Dovčíková
„Deti sú najľúbeznejšou zárukou manželstva
– zväzujú a udržiavajú puto lásky“
(Martin Luther, 1483 – 1546)

Narodili sa
Adela Čačaná
Alisia Bartovičová
Ayla Pastyříková
Jakub Horňák
Richard Ševčík
Tomáš Kollár
Adam Miklošovič
Elisa Sidorjáková
„Smrť neberie úplatky.“
(Benjamin Franklin, 1706 – 1790)

Opustili nás
Rudolf Bačík
Ladislav Toráč
Helena Dudová
Jozef Mĺkvy
Jolana Beluská
- OcÚ -

SPOMIENKA
Dňa 18.11.2017 uplynie
10 rokov od úmrtia našej
mamy
PAULÍNY
HLUŠTÍKOVEJ.
S láskou spomínajú
synovia a dcéra s rodinami.

10

KOSTOLIANSKE POHĽADY

STARŠÍCH ĽUDÍ BY SME MALI NIELEN UCTIEVAŤ, ALE AJ POČÚVAŤ

Mať cieľ aj vo vyššom veku

Hovorí sa, že staroba je múdrosť, tak ako
šediny. A šediny so starobou tvoria už od
nepamäti nerozlučnú dvojicu. Život, ktorý
skôr narodená generácia prežila, jej nastavil veľa prekážok, ktoré musela riešiť. Starší
vedia, ako sa vysporiadať s problémami
a často radia aj mladším. Tí sa mnohokrát
pousmejú, ale rady starších by sme mali
brať vážne. Sú založené na faktoch života.
Októbrové nedele bývajú ešte zväčša slnečné, aj keď niekedy chladné či veterné.
No toto októbrové nedeľňajšie počasie bolo
najkrajšie v histórii. Tentokrát nepokazilo náladu, skôr naopak, starkí pri ňom pookriali
a zohriali sa. Postupne v skupinkách prišli na
posedenie venované práve im pri príležitosti
Mesiaca úcty k starším. Už tradične sme im
pripravili hudobný program a domov si odniesli aj praktický darček. Spolu si posedeli
pri zákusku a pohári vína a počúvali ľudové
piesne dychovej hudby Krojovanka z Križovian nad Dudváhom.
Zvykli sme si, že v októbri padá lístie a po
ňom sa už blíži zima a s ňou aj koniec roka.
Bohužiaľ, tak to je aj v ľudskom živote. Niečo
sa začne a niečo musí skončiť. Avšak čas,
ktorý prežívame pred ukončením roka, môžeme prežiť aj pekne, zmysluplne a reálne.
Čakať na koniec nie je dobrým riešením, aj
tak nevieme, kedy príde. Lepšie je žiť zdra-

 Mnohé z piesní v repertoári križovianskej Krojovanky pripomenuli skôr narodeným
mladé roky, takže pripravené pohostenie odrazu chutilo dvojnásobne...
vo, pre niekoho, pre niečo a mať svoj cieľ aj
v staršom veku. Veď sa len pozrite, koľko
starších ľudí ešte navštevuje univerzitu tretieho veku! A nenavštevujú ju pre krátenie si

 Sála bola zaplnená staršími i mladšími dôchodcami a tiež ich rodinnými príslušníkmi,
ktorí imobilným občanom pomáhali pri chôdzi či premiestňovaní

 Naši starkí kedysi stávali v rade na všeličo... Ale tentoraz bolo
státie príjemne – jeho výsledkom bol praktický darček od obce.

času, ale preto, aby čas využili zmysluplne.
Staroba je ako jeseň, ktorá patrí ku krásnemu obdobiu, kedy sa príroda sfarbuje dožlta,
dočervena. Veľa zo starších občanov, či dôchodcov ešte aktívne pomáha svojim deťom
s vnúčatami. Tým, že žijú aj ich problémami
či starosťami, nemajú čas myslieť na tie svoje. Určite, každý starší človek má aj zdravotné problémy, asi to už inak ani nebude, ale
keď telo nechce poslúchať, tak aspoň myseľ
by mala byť veselšia. Nie je nič krajšie, ako
keď vidíme usmiateho alebo smejúceho sa
dôchodcu. Je to znak toho, že starobu netreba brať príliš vážne. Áno, treba si ju vážiť
a treba si aj vedieť na jej účet zažartovať.
Napríklad, keď nemôžete niečo nájsť....
V mene mladšej generácie sa chcem poďakovať všetkým starším občanom – za ich
prácu, ochotu a obetavosť, ktorú pre mladšie
generácie odviedli. Ich život nebol ľahký ani
jednoduchý, no určite bol naplnený niečím, čo
im dávalo zmysel ísť stále dopredu.
Mgr. GILBERT LIŠKA
starosta obce
Foto: autor

 Veru, nejednu melódiu si babičky a deduškovia zanôtili s Krojovankou. Účinkujúcich odmenili dlhým a hlasitým potleskom.
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Ušetriť bolo cieľom workshopu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry
Bratislava, ktorá v júni tohto roka v dome
kultúry zastrešovala poradenský seminár.
Na workshope realizovanom v rámci medzinárodného projektu Together sa zúčastnili
starostovia niektorých obcí a tiež pracovníci,
ktorí sa na údržbe a prevádzke vykurovacích
zariadení priamo podieľajú. Okrem finančných
otázok si účastníci stretnutia prezreli aj nové
typy zariadení, ktoré sú oveľa efektívnejšie
a ekologickejšie ako súčasné. Dôležitou témou v diskusii bolo práve meranie a riadenie
vykurovania, aby sa dosiahli požadované
úspory. Zúčastnení sa oboznámili aj s pravidlami efektívneho využitia elektrickej energie a požiadavkami na tepelno-technické hodnoty kladené na verejné budovy. Workshop
Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry
o efektívnej prevádzke a údržbe vykurovacích
zariadení sa v našej obci konal prvýkrát
GILBERT LIŠKA
Foto: Václav Hesko

Meraním a riadením

vykurovania ušetríme

OKIENKO PRE ŽENY – SVIATKY SA BLÍŽIA

Medová marlenka
Suroviny:
cesto – 3 vajcia, 300 g práškového cukru,
1 Hera, 3 polievkové lyžice medu, 1 čajová
lyžička sódy bikarbóny, 400 g hladkej múky,
krém – 1 plechovka sladeného kondenzovaného mlieka, 300 g masla, 1 vanilkový
cukor, hrsť nasekaných vlašských orechov.
Postup:
Zatvorenú plechovku kondenzovaného
mlieka vložíme do hrnca s vodou a varíme
dve hodiny na miernom ohni. Necháme vychladnúť. Kondenzované mlieko v plechovke

Poďakovanie
Veľmi by som sa chcela poďakovať
starostovi obce za jeho dojímavé slová
v príhovore na stretnutí starších občanov.
Sama som to prežila a viem, ako to bolí.
Život vie byť krutý aj krásny. Aj keď chodím už len o paliciach, vždy sa snažím
prísť na každé podujatie. Určite prídem
aj na vianočný koncert, na ktorý sa teším.
Ďakujem aj pracovníčkam obecného úradu
za to, že pre nás prichystali občerstvenie
a odovzdali nám pekný darček.
MÁRIA KUKUČOVÁ z Ul. Ľ. Štúra

si môžeme uvariť aj deň vopred. Cesto pripravíme tak, že nad parou v miske rozpustíme Heru, vmiešame do nej vajcia a postupne
pridáme med, cukor, múku a sódu bikarbónu.
Zmes miešame vareškou alebo elektrickým
šľahačom približne 10 minút, kým cesto nemá zlatú farbu. Cesto rozdelíme na šesť dielov. Pláty cesta pripravíme tak, že na papier
na pečenie natrieme krém stierkou v tenkej
vrstve v tvare kružnice. Kružnica by mala
približne o 1 cm presahovať veľkosť tortovej formy. Postupne upečieme všetky pláty
dozlatista, pečieme 7 až 10 minút pri teplote
170° C. Po upečení na pláty položíme tortovú formu a zrežeme presahujúci okraj. Z odrezkov z plátov cesta si pripravíme posýpku
tak, že ich v miske prstami rozmrvíme.
Krém:
Pripravíme si dve plnky. Prvá plnka – uvarené kondenzované mlieko a 150 g masla
spolu vyšľaháme šľahačom. Časť plnky si
odložíme na potretie torty. Druhá plnka –
ďalších 150 g masla vymiešame s vanilkovým cukrom a nasekanými orechmi.
Upečené pláty striedavo natierame raz
jednou plnkou, a potom druhou plnkou. Na
záver potrieme celú tortu (aj boky po obvode) krémom, ktorý sme si odložili a poprášime pripravenou posýpkou.
Tortu necháme odstáť aspoň dve hodiny,
no lepšie aj dlhšie. Pláty cesta zmäknú a torta bude vláčna.

Úžasný
tvarohový múčnik
Suroviny:
cesto – 2 celé vajcia, 1 šálka kryštálového cukru, ½ šálky oleja, 2 šálky polohrubej
múky, 1 prášok do pečiva, 1 vanilkový cukor,
1 šálka mlieka, 1 polievková lyžica kakaa,
krém – 5 dl mlieka, 2 vanilkové pudingy,
3 lyžice kryštálového cukru, 500 g tvarohu,
rum podľa chuti, 125 g masla,
poleva – 2 kyslé smotany, 100 g čokolády
na varenie.
Postup:
Suroviny na cesto spolu zmiešame, plech
vymastíme a vysypeme múkou. Polovicu
cesta vylejeme na plech, do druhej polovice
dáme kakao a nalejeme na svetlé cesto. Pečieme pri teplote 180 °C asi 15 – 20 minút.
Pripravíme krém, a to tak, že uvaríme v mlieku puding spolu s cukrom.
Ešte do teplého pudingu zašľaháme maslo, a potom tvaroh s rumom. Krém nanesieme na vychladnuté cesto a nakoniec navrch
natrieme polevu. Polevu pripravíme tak, že
rozpustíme čokoládu a do nej vmiešame
kyslé smotany.
Dáme vychladnúť do chladničky.
Zdroj: internet
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA – PROJEKTY, VZDELÁVANIE, VÝSTAVA

Zapájame sa do projektov
Základná škola vo Veľkých Kostoľanoch
sa stala súčasťou projektu Školy, ktoré
menia svet.
Znamená to, že sa stávame súčasťou siete
škôl, ktoré svojím prístupom vedú žiakov
k informovanej a aktívnej zodpovednosti za
svet okolo seba, zapája ich do tvorby príjemného, inkluzívneho a komunitného školského
prostredia. Zážitkovo ich vzdeláva v témach
občianskych kompetencií, zdravej tolerancie
voči inakosti a kritického myslenia. Tento projekt na našu školu prináša Inštitút pre aktívne
občianstvo s podporou Nadácie ESET, siete
tlačiarní Anwell a kníkupectiev Artforum.

Dňa 29.9.2017 sme si aj my pripomenuli
tento významný deň. V našej škole sa učíme tri svetové jazyky: anglický, nemecký
a ruský.
Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov si
žiaci II. stupňa, ročníky 7., 8. a 9., pripravili
spolu so svojimi učiteľmi jazykov pre mladších
kamarátov a spolužiakov rôzne zaujímavé
jazykové aktivity. Boli to napríklad prezentácie európskych štátov: Anglicko, Slovensko,
Nemecko, Rakúsko, Chorvátsko, Taliansko,
divadelné predstavenia Zlatovláska a Tri medvede v anglickom jazyku, rôzne hry s európskymi vlajkami, pexesá, súťaže, piesne,
cvičenia a podobne.
- zš -
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Riadiaca rada projektu IT Akadémia –
vzdelávanie pre 21. storočie na svojom
zasadnutí 6.6.2017 schválila zoznam škôl,
ktoré budú vybavené IT Science laboratóriom. Základná škola vo Veľkých Kostoľanoch bola na základe vyplneného dotazníka a počtu získaných bodov zaradená medzi 60 základných škôl z celého Slovenska,
ktoré budú v projekte pracovať na najvyššej úrovni a získa IT Science laboratórium,
ktoré bude využívať vo výučbe.
Vybavenie IT Science laboratória obsahuje
moderné pomôcky pre inovatívne vzdelávanie, napr.: 3D tlačiareň, tablety, robotické sady, rôzne senzory a mnoho ďalších pomôcok.
V škole sme zriadili nový krúžok – Programovanie pre deti, kde túto novú techniku môžu
deti využívať. Niektorí vyučujúci sa budú

Aj u nás inovatívne

v rámci projektu zúčastňovať na kontinuálnom
vzdelávaní. IT Akadémia by mala byť platformou pre vybudovanie moderného a tvorivého
vzdelávacieho prostredia, ktoré z hľadiska

udržateľnosti umožní dlhodobo vychovávať
kvalifikovaných odborníkov pre široké portfólio pracovných príležitosti v IT sektore. Viac
na: http://itakademia.sk.
- zš -

V škole boli aj myši a pavúky
Viete si predstaviť, na čo všetko dokážu šikovné detské ruky premeniť obyčajné
tekvice? Pavúka, myšku, bábätko, vodníka

a veľa iných fantastických dekorácií z tekvíc
ste mohli vidieť na výstave, ktorá sa uskutočnila v škole v dňoch 9. – 20.10.2017. Každý

žiak, ktorý prispel svojou prácou na výstavu,
bol odmenený sladkosťou. Za najnápaditejšie
dekorácie získali deti drobné ceny.
- zš -
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DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR VEĽKÉ KOSTOĽANY PRIPRAVIL SÚŤAŽ

V centre pozornosti záujem detí

V sobotu 16.9.2017 sa v našej obci uskutočnila súťaž, na ktorej si zmerali svoje sily
a schopnosti mladí hasiči a hasičky z Dobrovoľných hasičských zborov ôsmich obcí, vrátane veľkokostolianskych. Súťaž organizoval Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ)
Veľké Kostoľany v spolupráci s DHZ Rakovice, pod záštitou starostov oboch obcí.
Pred pár rokmi, po obnovení činnosti zboru,
sme naštartovali prácu s deťmi s cieľom oboz-

námiť aj tých najmenších s prácou a poslaním
dobrovoľného hasičstva a v prípade záujmu im
umožniť pokračovať v ďalšej činnosti v našom
zbore. Vďaka tejto práci s deťmi v hasičskom
krúžku organizovanom naším DHZ, sa v posledných rokoch vyprofilovala skupina detí, ktorých
hasičstvo oslovilo a začali sa v tomto roku
hasičskému športu aj venovať a zúčastňovať sa
súťažiach v ňom v našom okrese aj mimo neho.
Na tomto základe v roku 2017 vznikla
aj jedinečná spolupráca medzi DHZ Veľ-

ké Kopstoľany a DHZ Rakovice, kde sme
vzájomnou spoluprácou vytvorili priestor pre
spoločné tréningy detí oboch obcí a dali tak
vzniknúť nielen novým priateľstvám, ale aj
spoločnému súťažnému družstvu zastrešenému názvom Mikroregión nad Holeškou,
ktorého sú naše obce členmi.
Počas celej sezóny sa spoločný tím detí zúčastňoval na súťažiach s väčšími či
menšími úspechmi, ktoré nielen deti, ale aj
ich dospelých trénerov motivovali v ich úsilí
a ďalšej práci na sebe a technike. Vďaka tejto spolupráci vznikla myšlienka zorganizovať
spoločne súťaž a zmerať si tak sily s ďalšími
zbormi na domácej pôde. A tak, vďaka úsiliu členov oboch DHZ a podpore starostov
oboch obcí, sme zorganizovali prvú súťaž,
ktorá sa uskutočnila v našej obci a s ktorou sme zároveň ukončili súťažnú sezónu.
Na súťaži sa zúčastnili okrem hasičských
družstiev aj hostia – vedúci sekretariátu
Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej
republiky Ing. Ján Parčiš, starosta obce Veľké Kostoľany Mgr. Gilbert Liška a starosta
obce Rakovice Dušan Daloš, ktorým patrí
poďakovanie za podporu tejto myšlienky.
Záverom treba poďakovať všetkým dospelým, ktorí sa venujú práci s deťmi a odovzdávajú im svoje skúsenosti, znalosti, učia
ich disciplíne, spolupatričnosti a pozitívne
tak prispievajú k formovaniu osobnosti budúceho dospelého člena našej spoločnosti.
A je jedno, o aký šport ide. V našom prípade
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FUTBALOVÝ TURNAJ VO VESELOM
Za účasti štyroch mužstiev – Dubovany, Šípkové, Veľké Kostoľany a Veselé – sa uskutočnil vo Veselom 15. júla
2017 futbalový turnaj hráčov nad 35 rokov. Hralo sa systémom každý s každým,
zápas trval 2-krát 15 minút, bojovalo
8 hráčov v poli plus brankár. Ihrisko malo rozmery od šestnástky po šestnástku
a na celú šírku.
Prvý zápas sme hrali s Dubovanmi a vyhrali sme ho 2:1, góly Maco a Urban. Druhý
zápas Veľké Kostoľany – Veselé skončil
1:0, gól dal Sasák. V treťom zápase Veľké
Kostoľany zdolali Šípkové jednoznačne 4:1.
Góly Urban 2, Srdoš, Magula. Obe mužstvá mali po dvoch výhrach, takže sa čakal
vyrovnaný duel, a nakoľko sme mali o gól
horšie skóre, na získanie 1. miesta sme
potrebovali vyhrať. Súpera sme prevýšili po
všetkých stránkach a nič sme mu nedovolili.
V 20. minúte bolo 4:0. Nakoniec dal súper
jeden „gól útechy“ po rohovom kope.
Na turnaji sa zúčastnili títo hráči: Porubský, Mišák, Mačica, Urban, Čúzy, Maslík,
Chudý, Hricišák, Sasák, Maco, Jozef Cisár
ml., Augustín, Chorvatovič, Magula, Srdoš.
Každý pristupoval k turnaju zodpovedne, čo
bolo poznať aj na ihrisku. Zvládli sme ho na

patrí vďaka našim členom, ktorí sa venujú
práci s deťmi. Menovite Zuzane Zbyvatelovej, Miroslavovi Zbyvatelovi, Danielovi
Strečkovi a Michalovi Radošovskému. Ta-

Víťazstvo bez prehry

 Tím Kostolian nenechal nikoho na pochybách, že na víťazstvo má chuť, silu i kvalitu
výbornú a bez prehry sme získali víťazstvo.
Svoj úspech na turnaji sme aj patrične oslávili. Všetkým hráčom patrí poďakovanie za

kisto ďakujeme deťom, ktoré si z množstva
rôznych záujmov a športov vybrali a venujú
sa aj tomu nášmu „hasičskému“. V neposlednom rade patrí vďaka aj všetkým čle-

predvedené výkony. O rok sa takýto turnaj
pokúsime zorganizovať aj my.
VILIAM PORUBSKÝ, foto: archív

nom oboch DHZ, ktorí sa aktívne podieľali
na príprave súťaže.
DHZ Veľké Kostoľany
Foto: archív DHZ
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VŠETKO PRETO, ABY BOLI DETI V ŠKÔLKE SPOKOJNÉ A ŠŤASTNÉ

Neodkladajme ich túžby a želania
„Klopi, klopi brána, otváraj sa zrána,
idú deti ako smeti ,do školičky každé letí.
Klopi, klopi brána, otváraj sa zrána.“
(Daniel Hevier)
Školský rok už ukrajuje z tretieho mesiaca. Pre deti sa dávno skončil krásny čas
prázdnin, voľnosti, začali sa povinnosti,
a to nie len pre školákov, ale aj pre deti
v materskej škole. V materskej škole sme
začali ako každý rok – slzavým údolím. Po
prvýkrát strávilo deň bez maminy či tatina
nových sedemnásť Lienok, štyri Veveričky, tri Žabky a jedna Sovička. Celkovo
navštevuje našu škôlku 91 detí v štyroch
triedach. V priebehu roka ešte čakáme dve
malé Lienky. Predškolákov sa tento rok bude pripravovať do „veľkej“ školy 23, z toho
4 sú s odloženou školskou dochádzkou.
Od prvého dňa sa deti oboznamovali s novým prostredím, pani učiteľkami, kamarátmi
či tetami, čo sa starajú o ich pestrú zdravú
stravu, a tetami, ktoré po nich ochotne upratujú a pomáhajú im s obliekaním. U niektorých bolo adaptačné obdobie plynulé a bezproblémové, u najmenších detí bolo ťažšie
ranné lúčenie, ale dnes už sú to „udomácnení“ škôlkari. Zažívajú nových kamarátov, prispôsobujú sa novému dennému režimu, učia
sa podeliť s hračkami a celý školský rok im
ubehne pri rôznych aktivitách, nových zážitkoch, ktoré im spestria čas počas odlúčenia
od rodičov. Všetci sme zvedaví, čo nám nový
školský rok prinesie. Tešíme sa a urobíme
všetko preto, aby boli v našej materskej škole deti spokojné a šťastné.

Deti sú naše zrkadlo
Po letných prázdninách zasadlo do lavíc
„veľkej“ školy 32 našich predškolákov, ktorí
už môžu na kamarátov a materskú školu

 Vlaňajší predškoláci úspešne zvládli Noc v materskej škole
len spomínať. Oči malých školákov sú plné
očakávania, v ich tváričkách sa dala čítať
radosť, ale niekedy aj slzy a strach. Začali sa
pasovať so školskými povinnosťami a veríme,
že vedomosti, ktoré nadobudli v materskej
škole mnohonásobne zúročia. Želáme im
veľa sily, aby sa im prvé písmenká podarili
a aby na materskú školu spomínali v dobrom
a s úsmevom. Určite im ten úsmev na tvári
vyčarí aj spomienka na prežitú Noc s predškolákmi, ktorú strávili odvážne bez rodičov
v materskej škole na konci minulého školského roka. Pri realizácii tejto aktivity nám
veľmi pomohli aj ujovia poľovníci, ktorí ochotne pripravili deťom perfektnú opekačku na
„Mikušovci“. Týmto ďakujem poľovníckemu
združeniu Rovina, ktoré sa postaralo o bohaté občerstvenie a poskytlo priestor a čas na
využitie skvelého neskorého popoludnia, oso-

 Na Mikušovci pred spaním v materskej škole

bitne ujovi Paľovi Gajarskému a ujovi Dušanovi Michalčíkovi. Želáme im úspešné „Lovu
zdar!“ a dúfame, že aj v tomto školskom roku
naša spolupráca bude pokračovať, Tešíme sa
už teraz na stretnutie, ktoré bude opäť určite
plné veselých zážitkov.
Máme rozbehnutý ďalší školský rok. Veríme, že všetko, čo prinesie, dokáže prispieť
k naplneniu čo najviac našich spoločných
očakávaní. Preto kráčajme s elánom, optimizmom a dobrou pohodou, na základe vzájomnej úcty a spolupráce. Deti sú naše zrkadlo.
Sú naším verným obrazom, či sa nám to páči,
alebo nie. To, čo sme schopní do nich vkladať
od útleho detstva, formuje ich osobnosť. Je
škoda odkladať splnenie ich túžob a želaní
na neskôr, keď už možno o to nebudú stáť...
JARMILA STREČANSKÁ
Foto: archív škôlky

 Koncoročný výlet na Etelke u uja Martina Bugára
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