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Víťazi volieb zložili sľub

 Spoločná fotografia členov nového obecného zastupiteľstva, zľava Daniel Hricišák, Marek Magula, Luboš Mačica, Pavel Hambálek,
starosta Gilbert Liška, Dagmar Lesayová, Iveta Bubáková, Lucia Duranová, Erik Porubský, Pavol Kolarovič. O ustanovujúcom zasadnutí OZ čítajte na 6. strane.
Foto: Václav Hesko

PRÍHOVOR

Ďakujem za piatykrát
prejavenú dôveru
Vážení občania,
blížia sa najkrajšie sviatky roka a tiež
o chvíľu tento rok vyvrcholí. Pred niekoľkými dňami sa skončilo jedno volebné
obdobie a začína sa nové. Vždy je to
zariadené tak, že keď niečo staré končí,
niečo nové sa začína.
Ukončili sme možno
ťažšie štvorročné komunálne obdobie v obci a pripravujeme sa na
ďalšie, verím, že lepšie.
V živote to tiež nebýva
jednoduché,
striedajú
sa dobré chvíle so zlými
a naopak. Niekedy ťažko zhodnotiť, čo bolo zlé
a čo zasa dobré, pretože všetko so všetkým
súvisí a problémy nás vždy posúvajú vpred.
Hľadáme východiská, ako danú vec vyriešiť
čo najlepšie a zároveň sa neustále učíme
zvládať nové prichádzajúce skutočnosti. Rovnako je to aj s komunálnou politikou. Niekomu
vyhovuje viac, niekomu menej určitý kandidát,
poslanec či starosta. Osobne som veľmi rád,
že ste dali hlas svojmu kandidátovi, ktorý
Vás bude dobre zastupovať v obecnom za-

stupiteľstve. Prejavili ste dôveru v niekoho,
kto bude obhajovať Vaše záujmy. Vždy by to
malo byť o ľuďoch a o naplnení ich potrieb,
ktorými žijú. Ako zhodnotiť predchádzajúce
volebné obdobie? Bolo dobré, či zlé? Urobili
sme dosť, či málo? Neprináleží mi hodnotiť,
koľko je dosť a koľko nie. To ste už urobili Vy,
občania. Vy ste zhodnotili našu prácu, prácu
starostu, ako aj každého jedného poslanca.
Touto cestou by som sa Vám všetkým chcel
poďakovať za prejavenú dôveru, s ktorou
vstupujem už do môjho piateho volebného obdobia. Budem sa snažiť, aby som pracoval pre
Vás a obec aj naďalej tak, aby som si zaslúžil
Vaše hlasy. Nikdy to v živote nie je jednoduché, aj napriek najlepšej príprave na čokoľvek
sa môže nájsť nejaké slabé miesto, ktoré je
potrebné spevniť. No je potrebné zvládnuť
všetko a popasovať sa s každým problémom.
Vážení občania, o niekoľko dní si spolu so
svojimi rodinami sadneme k sviatočnému stolu. Dovoľte mi popriať Vám tie najkrajšie chvíle, ktoré budete prežívať práve s tými ľuďmi,
ktorých máte radi, ktorí sú Vám blízki a ktorí
Vám pomáhali počas celého roka. Zachovajte
si tie chvíle v pamäti, aby ste ich niekedy z nej
zasa mohli vyloviť a zaspomínať si na časy,
ktoré boli pre Vás neopísateľne krásne.
Prajem Vám všetkým krásne vianočné
sviatky, prežite ich v spokojnosti, radosti
a zdraví v kruhu svojej rodiny.
Mgr. GILBERT LIŠKA
starosta obce

Krásne prežitie vianočných sviatkov
v zdraví a šťastí všetkým občanom
želajú pracovníci
obecného úradu.

Mikuláš prišiel!

 Podrobnosti na 7. strane Foto: G. Liška
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Napriek tomu, že decembrové počasie je
predzvesťou prichádzajúcej zimy, niektoré
práce v obci sa ešte dokončovali. Pracovalo sa na dokončení oplotenia areálov
základnej aj materskej školy a spevnení
plôch na Družstevnej ulici.
Pre veľké prívalové dažde, ktoré nás
v posledných rokoch sužujú, osadili sme
pod všetky nové vjazdy na Družstevnej
ulici aj rúry na odtok vody a prehĺbili priekopy, aby voda mohla ľahšie odtekať. Bude
nevyhnutné postupne aj v iných častiach
obce vybudovať priekopy, aby nahromadená voda nestála na cestách a chodníkoch.
Občania, ktorých táto voda ohrozuje, nám
môžu napísať alebo zatelefonovať, v ktorej
časti obce je potrebné začať s obnovami
priekop čo najskôr.

V rozrobených prácach
budeme pokračovať na jar

Oplotenie škôl
V areáli základnej školy sme dokončovali
oplotenie, ktorého dodávateľ meškal. Keďže
dodávka pôvodného kovového oplotenia
mala byť zrealizovaná už skôr, výrobca
oplotenia dočasne postavil iné oplotenie
na svoje náklady. Oplotenie areálu materskej školy sa taktiež realizuje a čakáme na
dodanie kovových prvkov. Aj pri materskej
škole sme zvolili rovnaký typ oplotenia ako
pri základnej škole.

 Výstavba vjazdov na Družstevnej ulici je ukončená

Foto: archív obce

Vylepšili sme ČOV
V septembri tohto roka sme začali s druhou etapou zvyšovania efektívnosti čistenia
odpadových vôd. Prvú etapu sme realizovali
pred dvoma rokmi, kedy boli namontované
nové dúchadlá, nový prevzdušňovací systém
a sfunkčnená tretia nádrž. V tomto roku sme
osadili nové čistiace zariadenie a modernejšiu
technológiu, ktorá zabezpečí lepšie výsledky
čistenia pri napojení sa na kanalizáciu občanov z novovzniknutých lokalít obce. Pôvodnú
nátokovú čistiareň sme prostredníctvom novej
technológie zmenili na prietokovú, čím by
sme mali dosiahnuť lepšie výsledky. Nevyhovujúci stav čistiarne sme tak odstránili a od
decembra tohto roka pracujeme na skúšobnej
prevádzke. Efektívnosť čistenia sa prejaví už
v prvých mesiacoch nového roka.

Provizórna cesta na Záhumenskej
Práce na našej najväčšej investičnej akcii
– IBV Záhumenská sme ukončili v novembri.
V mieste budúcej komunikácie sme vybrali

Foto: Gilbert Liška

Foto: Václav Hesko

 Stavební robotníci pracujú na rekonštrukcii stavebnej časti oplotenia materskej školy
Foto: Gilbert Liška

 Na Družstevnej ulici sme začali s prehlbovaním priekop

 Montáž odtokových žľabov a napúšťacích potrubí

3

 Dočasné oplotenie areálu základnej školy bolo nahradené pevnými kovovými prvkami

 Nový základ pod budúce oplotenie materskej školy

Zákostolská príde na rad na jar

Foto: Václav Hesko

Poslednú investičnú akciu, ktorú sme mali
naplánovanú v tomto roku realizovať, spevnenie svahu a rozšírenie cesty na Zákostolskej ulici, začneme realizovať až v jarných
mesiacoch. Na tomto projekte sme pracovali
takmer dva roky a je mi ľúto, že sa celý pro-

ces naťahoval hlavne z dôvodov neochoty pri
spolupráci niektorých občanov. Projekt sme
museli kvôli požiadavkám dotknutých osôb
prepracovávať dvakrát. Verím, že sú niektorí
naši občania rovnako prísni aj na seba, ako
na pracovníkov obce, ktorí tento projekt pripravovali.
Starosta obce

Foto: archív obce

zeminu na štrkové lôžko a kamenivo sme
zhutnili tak, aby poslúžilo ako podklad pod
budúcu cestu a zároveň, aby do realizácie
finálnej úpravy komunikácie plnilo účel dočasnej cesty. V súčasnosti je táto spevnená
provizórna cesta na Záhumenskej ulice zjazdná pre všetky vozidlá. V budúcom roku budú
v tejto lokalite práce pokračovať.

Foto: Gilbert Liška

Foto: Gilbert Liška
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 Nová betónová stena zlepší cirkuláciu odpadových vôd

 Štrkové lôžko pod budúcu komunikáciu na Záhumenskej ulici

Foto: archív obce

Foto: Gilbert Liška

 Aj nové vzduchové rozvody sú súčasťou modernizácie ČOV

 Práce na kladení vrchnej vrstvy lôžka na Záhumenskej ulici
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KRONIKA OBCE
„Mladosť by bola krásne obdobie,
keby prišlo až neskôr v živote.“
(Charlie Chaplin, 1889 – 1977)

Jubileum oslávili

Výsledky volieb

do orgánov samosprávy obcí
v obci Veľké Kostoľany dňa 10.11.2018
 Počet voličov zapísaných
v zoznamoch voličov:
 Počet voličov,
ktorí sa zúčastnili na hlasovaní:
 Účasť vo voľbách:

November
Ľudovít Kohút
Mária Gajarská
Rudolf Kollár
Ján Mišák
Mária Mišíková
Ľudmila Kollárová
Milan Mihalik
Mária Porubská
Marián Porubský
Michal Porubský
Mária Bubáková
Marta Jurkuľáková
Gabriela Kohútová
Anna Strečanská
Anna Gulová
Otília Michlerová

2 292
1 280
55,85%

Výsledky volieb starostu
Obce Veľké Kostoľany:
1. Mgr. Gilbert Liška, nezávislý kandidát
794 hlasov
2. Ing. Lucia Duranová, nezávislá kandidátka
393 hlasov
3. Boris Hanzel, nezávislý kandidát
83 hlasov
Výsledky volieb do Obecného
zastupiteľstva Obce Veľké Kostoľany:
1. Pavol Kolarovič, nezáviský kandidát
656 hlasov
2. Pavel Hambálek, nezávislý kandidát
546 hlasov
3. Ing. Lucia Duranová, nezávislá kandidátka
526 hlasov
4. Ľuboš Mačica, nezávislý kandidát
523 hlasov
5. Mgr. Iveta Bubáková, SMER – sociálna
demokracia
521 hlasov
6. Dagmar Lesayová, nezávislá kandidátka
518 hlasov
7. Marek Magula, nezávislý kandidát
511 hlasov
8. Miroslav Maco, Sloboda a Solidarita,
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti
(OĽANO)
504 hlasov

December
Jarmila Čapkovičová
Anna Fodorová
Ing. Peter Mĺkvy
Pavol Nemec
Jana Vnuková
Jaroslav Bučko
Antónia Planetová
Jozef Sončo
Milan Mišík
Štefan Orihel
Štefan Pavlovič
Olívia Zemanová

9. Ing. Daniel Hricišák, Sloboda a Solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti
(OĽANO)
467 hlasov
Náhradníci do Obecného zastupiteľstva
Obce Veľké Kostoľany:
1. Mgr. Erik Porubský, Sloboda a Solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti
(OĽANO)
459 hlasov
2. Mgr. Marek Pristach, MBA – Doma dobre
438 hlasov
3. Zuzana Zbyvatelová, SMER – sodiálna
demokracia
437 hlasov
4. Ing. Marián Šupa, Sloboda a Solidarita,
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti
(OĽANO)
437 hlasov
5. Ing. Dušan Filip, nezáviský kandidát
402 hlasov
6. Bc. René Mĺkvy, Sloboda a Solidarita,
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti
(OĽANO)
369 hlasov
7. Ing. Martin Lopatka, Kresťanskodemokratické hnutie
333 hlasov
8. Ing. Vladimír Hireš, Sloboda a Solidarita,
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti
(OĽANO)
276 hlasov
9. JUDr. Marián Mečír, PhD. – Sme rodina
– Boris Kollár
265 hlasov
Pán Miroslav Maco sa vzdal mandátu.
Nemá záujem byť poslancom, z uvedeného
dôvodu ho na poste poslanca OZ vystriedal
a sľub zložil prvý zvolený náhradník Mgr. Erik
Porubský.
- OcÚ -

„Dieťa vzdelávané iba školou
je nevzdelané dieťa.“

OZNAM PRE STAVEBNÍKOV NA ZÁHUMENSKEJ ULICI

(George Santayana, 1863 – 1952)

Zrealizujte pripojenia na siete

Narodili sa
Šimon Holiš
Martin Pavliš
Andrej Molnár

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

Manželstvo uzavreli
Tibor Holásek a Mária Gomolová
BLAHOŽELÁME!
„Mŕtvi ľudia dostávajú viac kvetov ako živí,
pretože smútok je silnejší než vďačnosť.“
(Anne Frank, 1929 – 1945)

Opustili nás
Monika Mĺkva
Jakub Vadovský
ÚPRIMNÚ SÚSTRASŤ.
- OcÚ -

Mnohí stavebníci a majitelia pozemkov sa nás pýtajú, ako budeme pokračovať vo výstavbe sietí na Záhumenskej ulici. V budúcom roku by sa mala
zrealizovať výstavba elektroenergetických zariadení (káble, trafostanice), ktoré bude realizovať spoločnosť
Západoslovenská distribučná, a. s.,
Bratislava.
V tomto roku boli podpísané zmluvy na
odpredaj pozemkov pod budúce trafostanice medzi Obcou Veľké Kostoľany a ZSE
a následne boli pozemky prevedené cez
katastrálny úrad na nového majiteľa. Ďalej
ZSE podpísalo zmluvy o zriadení vecného bremena s Trnavským samosprávnym
krajom a Povodím Váhu Piešťany. Zmluvu
o spolupráci na realizácii elektroenergetických zariadení podpísala obec so ZSE,
a. s., ešte v roku 2016. V tomto roku sme za
našu obec vykonali a vysporiadali so ZSE
všetky potrebné náležitosti a obec si splnila
všetky povinnosti voči ZSE. V budúcom
roku by tak mala ZSE začať s budovaním
elektrosietí. Ďalej v budúcom roku je naplánované klásť optické siete a budovať nové
verejné osvetlenie.

Zároveň žiadame všetkých stavebníkov
na Záhumenskej ulici, aby si čo najskôr
zrealizovali pripojenia na jednotlivé siete,
hlavne vodovodné a plynové prípojky.
Pokiaľ budú stavebníci stavať prípojky
prekopaním dočasnej komunikácie, je potrebné tieto prekopávky realizovať veľmi
citlivo, dbať na pokyny, ktoré dostanú
zo stavebného úradu. Dôraz je potrebné klásť na opätovné kvalitné zhutnenie miesta prekopania a tiež použitia
rovnakého materiálu, ktorý sa nachádza
v mieste uloženia danej prípojky. Pokiaľ
sa miesto dobre nezhutní a nepoužije
vhodný materiál na zásyp, bude toto
miesto v budúcnosti oslabené a následne
môže dochádzať k zosuvu a trhaniu sa
asfaltového koberca.
Súčasná cesta by mala byť v provizórnom stave asi tri roky, pokiaľ si majitelia nezrealizujú všetky potrebné prípojky
k svojim nehnuteľnostiam. Keď sa upraví
cesta do finálnej podoby pokrytím asfaltového koberca, plánujeme uzáveru rozkopávok, a tak nebude možné potom po
určité obdobie vydať rozhodnutie na rozkopávku novej komunikácie.
Starosta obce
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POZVÁNKA
Pozývame všetkých občanov na

Úprimne ďakujeme rodine, príbuzným, susedom,
známym a všetkým, ktorí prišli odprevadiť na
poslednej ceste na našu
milovanú

SILVESTROVSKÝ
OHŇOSTROJ,

MONIKU MĹKVU,

ktorý sa bude konať

v pondelok 31. decembra
o 19.00 hod. pri dome kultúry.
Tradične ako každý rok sa bude podávať
varené víno a čaj.
Príďte sa zabaviť so svojimi priateľmi, podebatovať si a zohriať sa pri horúcom vínku a pri
pohľade na rozžiarenú oblohu.
- OcÚ -

SMÚTOČNÉ POĎAKOVANIE

 Takto pompézne žiaril nad obcou minuloročný ohňostroj Foto: Václav Hesko

ktorá nás náhle opustila po ťažkom boji
s chorobou dňa 11. októbra 2018 vo veku
49 rokov.
Ďakujeme za prejavenú poctu, slová
útechy a kvetinové dary. Naša vďaka patrí
aj pánovi farárovi za vykonanie pohrebného obradu, dychovej hudbe Rovina, p. Čeligovej a všetkým kamarátom a známym
za pomoc.
Smútiaci manžel a dcéra

SMÚTOČNÉ POĎAKOVANIE
Pri spomienkach na Teba,
vždy zahladíme sa do neba.
V neznámy svet odišiel si spať,
zaplakal každý, kto Ťa mal rád.
Už Ťa neprebudí slnko, ani krásny deň,
už spíš svoj večný sen.
Za všetky trápenia a bolesti,
nech Ti Pán Boh dá večnej milosti.

Dňa 28.10.2018 nás navždy opustil náš drahý
manžel, otec a dedko
JAKUB VADOVSKÝ
vo veku 68 rokov.

 Horúce varené víno a voňavý čaj rozohriali na Silvestra minulého roka počas hmlistého počasia každého
Foto: Václav Hesko

Ďakujeme príbuzným, priateľom a známym, ktorí ho prišli odprevadiť na jeho
poslednej ceste, za prejavenú sústrasť
a kvetinové dary.
Ďakujeme pánovi farárovi za dôstojnú
rozlúčku.
Smútiaca rodina

SPOMIENKA

SPOMIENKA

„Len ten, kto stratil,
koho mal rád, pochopí,
čo je bolesť a žiaľ...“
Dňa 19. decembra si pripomenieme 17. výročie, kedy nás opustila
naša milovaná

19. novembra uplynulo
smutných päť rokov od
náhlej smrti
JOZEFA
KOLLÁRA.

PAULÍNA FABIANOVÁ
a dňa 22. februára uplynie 27 rokov
od odchodu nášho drahého
FRANTIŠKA FABIANA.
Kto ste ich poznali, venujte im
tichú spomienku.
S láskou spomínajú dcéra
a vnúčatá s rodinami.

Spomína a o modlitbu prosí
sestra s rodinou.
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Víťazi volieb zložili sľub
Dňa 5. decembra 2018 sa konalo ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva. Ako prvá vystúpila predsedníčka
miestnej volebnej komisie Monika Jamrichová a oboznámila prítomných poslancov a občanov s výsledkami volieb. Potom
staronový starosta obce Mgr. Gilbert Liška spolu so zvolenými poslancami zložili
slávnostne sľub.
V príhovore starosta obce poprial všetkým
zvoleným poslancom veľa síl do práce v prospech obce a občanov v ďalšom štvorročnom
období. Vyzval poslancov, aby obhajovali záujmy občanov a aby poslanecký tím bol skutočne tímom, ktorý bude úspešne čeliť rôznym
problémom a riešiť prichádzajúce, možno aj
komplikované situácie. Spomenul, že len spoločný a jednotný postup môže zabezpečiť, že sa
obec bude vyvíjať správnym smerom. Predsed-

 Predsedníčka miestnej volebnej komisie Monika Jamrichová oboznámila prítomných
s výsledkami volieb
a určilo poslancom prislúchajúce obvody. Na
slávnostnom zasadnutí sa zúčastnili aj občania
obce, ktorí svojim potleskom privítali nové vedenie obce a poslancov obecného zastupiteľstva.

Hambálek.
 Komisia na ochranu verejného záujmu:
Mgr. Iveta Bubáková, Pavel Hambálek,
Mgr. Erik Porubský.

 Starosta obce Gilbert Liška sa vo svojom príhovore zameral na prácu, ktorú
obecné zastupiteľstvo bude vykonávať
v prospech občanov
níčka miestnej volebnej komisie informovala,
že poslanec Miroslav Maco, ktorý bol zvolený
do obecného zastupiteľstva, sa vzdal mandátu a nemá záujem ďalej pôsobiť v obecnom
zastupiteľstve v ďalšom volebnom období. Na
jeho miesto nastúpil prvý náhradník. V pracovnom programe sa zastupiteľstvo venovalo voleniu členov do pracovných komisií, rady školy

 Na ustanovujúcom zasadnutí zastupiteľstva sa zúčastnili okrem poslancov aj občania obce

NEPREHLIADNITE

Zloženie pracovných komisií
(poslanci a občania)

Obvody obce podľa ulíc
prislúchajúce poslancom

Uľahčite zimnú
údržbu ciest

 Komisia pre kultúru, šport a sociálne záležitosti: Pavel Hambálek, Marek Magula,
Dagmar Lesayová, Zuzana Zbyvatelová,
Ing. Dušan Filip.
 Komisia ekonomická a inventarizačná:
Ing. Gabriela Hájeková, Mgr. Iveta Bubáková,
Mgr. Marek Pristach, MBA, Ing. Daniel Hricišák.
 Komisia na riešenie sťažností, ochranu verejného poriadku a bezpečnosti:
Ľuboš Mačica, Pavel Hambálek, Pavol Kolarovič.
 Komisia stavebná, bytová, ŽP, dopravy a
územného plánovania: Dagmar Lesayová, Ľuboš Mačica, Pavol Kolarovič, Pavel

 Pavol Kolarovič: Ľ. Štúra, Poľná
 Pavel Hambálek: Mierová, J. Magulu,
Špringerova, Majerská
 Lucia Duranová: J. Hollého, P. Jedličku
 Ľuboš Mačica: M. R. Štefánika, P. Jilemnického, Piešťanská
 Iveta Bubáková: Zákostolská, Trnavská
 Dagmar Lesayová: Potočná, Záhumenská
 Marek Magula: Družstevná, Sadová, Hlboká
 Daniel Hricišák: Záhradná, Kanižská, Pod
sadmi, M. Korvína
 Erik Porubský: Športová, C. Majerníka
- OcÚ Foto: Václav Hesko

Obecný úrad žiada občanov, aby počas
zimnej údržby miestnych komunikácií nenechávali svoje vozidlá zaparkované na
ceste. Pri odhŕňaní snehu tieto vozidlá
komplikujú prácu strojov s radlicami a na
ceste tak vznikajú po zamrznutí zľadovatené snehové prekážky. Ďakujeme všetkým
vodičom za ohľaduplnosť.
- OcÚ -
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Mikuláš prišiel z východu

Predvianočný čas sa už tradične viaže
aj s príchodom svätého Mikuláša, ktorý
je akousi predzvesťou prichádzajúcich
sviatkov. V minulosti bol tento mikulášsky deň zväčša odetý do bielej farby,
pretože sneh bol súčasťou posledného
mesiaca v roku. Klíma ovzdušia našej
zemegule sa mení, a tak príchod Mikuláša v súčasnosti zdobia dažďové kvapky
a bolo tomu tak aj tento rok.
Na radosti detí to však neubralo, pretože
zaplnili všetky sedadlá sály domu kultúry.
Pred príchodom symbolu štedrosti a láskyplnosti sa deti pobavili príbehom, ktorý im

7
zahrali herci malého divadla Jančiči z Košíc.
Jančiči a čertovisko Bubo si s deťmi zaspievali aj zatancovali a mnohí sa aj nasmiali
na tomto veselom vystúpení. Aby Mikuláš
prišiel a nezabudol na sladké dobroty, deti
mu zaspievali mikulášske pesničky. A v tom
sa objavil na javisku vytúžený Mikuláš. Deti
sa potešili, bolo im to vidieť na očiach. Tým
najmenším, ktoré ho možno videli po prvýkrát, vyhŕkla nejedna slzička. Po čase sa ale
osmelili a išli si po vytúžený balíček. Niektoré deti boli tiež štedré k Mikulášovi, pretože
mu zaspievali a zarecitovali. Mikuláš sa
všetkým prihovoril, rozdal balíčky a s deťmi
sa na pamiatku vyfotil. Na záver sa rozlúčil
s tým, že ak budú poslúchať, príde aj na
budúci rok. Tak uvidíme, či deti dodržia to,
čo mu sľúbili.
GILBERT LIŠKA
Foto: autor
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VIANOCE V MATERSKEJ ŠKOLE

Požehnané, radostné, čarovné...
Tak ako všade, aj v našej materskej škole sme už koncom novembra začali žiť vianočnou atmosférou. Hovorí sa, že Vianoce
patria k najkrajším sviatkom v roku. Rok
čo rok k nám prichádzajú pomaly, najskôr
nenápadne. Je to tak, najkrajšie sviatky
roka sa opäť priblížili. Požehnané, veselé,
radostné, šťastné, čarovné, bohaté, pokojné... Iba jediné sviatky v roku majú toľko
prívlastkov – VIANOCE.

Deň tržnice
Skôr ako naozaj prídu, predchádza im
obdobie plné príprav, či už duchovných, alebo materiálnych, a to je advent. Vždy pred
začiatkom adventu traduje sa u nás školská
akcia – tvorivé dielne. Ponúkame priestor
rodičom, starým rodičom, ale aj súrodencom
detí, stráviť príjemné chvíle priamo v materskej škole spolu s deťmi a pani učiteľkami
za stolíkmi plnými kreatívnych nápadov. Tí,
ktorí využili túto ponuku, ukázali zručnosť,

 Aj Sovičky na tvorivých dielňach vyrábali dekoračné predmety na predaj na vianočnej tržnici

Kreatívne Čaro Vianoc

 Mikuláš prišiel, ako sľúbil a okrem sladkých balíčkov priniesol deťom veľkú radosť

Na Vianoce sa každá rodina poctivo pripravuje, každá gazdinka chystá a nie je
nič krajšie, ako mamina kuchyňa voňajúca
vanilkou a škoricou, ako očakávaním rozžiarené očká detí, ako svetielkami blikajúci
vianočný stromček, ako trblietavé dekorácie
a ozdoby v celom dome... Je škoda týmto
obdobím len preletieť a na chvíľu sa nezastaviť. Nepripomenúť si zvyky, z ktorých sme
už mnohé pozabúdali, neponúknuť inšpiráciu iným, či neukázať kreativitu a zručnosť
našich rúk. Veď to všetko patrí k Čaru Vianoc – s týmto názvom a v tomto duchu sa
nesie každoročne naša výstavka, na ktorej
rodičia prezentujú hlavne svoje alebo deťmi
vyrobené dekoratívne predmety, vianočné
pečivo, medovníky, ikebany, stromčeky, či
mnohé iné kreatívne nápady a inšpirácie.
Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí sa zapojili
do výstavky, ceníme si aj tento prejav aktivity
a spolupráce s materskou školou.

trpezlivosť a tvorivosť pri zhotovovaní dekoračných predmetov a výrobkov určených
na predaj na vianočnej tržnici v jedálni
škôlky. V tento deň tržnice sa šíri po celej
materskej škole vôňa vianočného punču,
nádherné, uchu lahodiace tóny vianočných
kolied a celý výťažok z podujatia poslúži
deťom a škôlke na zakúpenie výtvarných
a didaktických potrieb.

Mikuláš rozžiaril stromček
Deň po vianočnej tržnici nás navštívil očakávaný svätý Mikuláš. Spolu s ním prišli aj
pomocníci – poslušný anjel a nezbedný čert.
Túto vzácnu návštevu vždy deti očakávajú
so zatajeným dychom. No, po odovzdaní
sladkého balíčka už napätie povolilo a aj slzičky vyschli. Balíčky opäť zabezpečili ochotné
mamičky z prostriedkov rodičovského združenia. Svätý Mikuláš nám rozžiaril vianočný
stromček a sľúbil deťom, že ak budú celý rok
poslúchať, tak nás navštívi aj o rok.

 Vianočná tržnica lákala aj vôňou punču a celý výťažok z nej ostane pre potreby škôlky
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Starší žiaci našej školy sa zúčastnili na
majstrovstvách okresu v streľbe zo vzduchovky. Súťaž sa konala 4.12.2018 v ZŠ
Hollubyho v Piešťanoch, kde si svoje
strelecké schopnosti vyskúšali žiaci zo
siedmich škôl.

Michaela zahanbila chlapcov

finančné prostriedky na strelecký krúžok
v našej škole, kde by strelci mohli trénovať,
môže byť aj umiestnenie družstva na stupni

víťazov. Zatiaľ budeme Michaele držať palce
na úspech v majstrovstvách kraja.
- ľk -, foto: archív ZŠ

Žiaci strieľali v ľahu na terč 30 ranami zo
vzdialenosti 10 metrov. Traja naši súťažiaci
– Michaela Duranová, Šimon Šimák a Martin
Križan si počínali veľmi dobre, no najlepšie
a najúspešnejšie sa umiestnila Michaela
Duranová, ktorá sa svojím výkonom 255 bodov z možných 300 umiestnila v kategórii
jednotlivcov na 1. mieste. Svojím výkonom
v streľbe zahanbila aj chlapcov – jednotlivcov z celého okresu. Preto našu školu bude
reprezentovať na majstrovstvách kraja vo
februári 2019. Chlapci svojím streleckým
výkonom pomohli nášmu družstvu umiestniť
sa na štvrtom mieste.
Veríme, že ak sa nájde sponzor, resp.

Vianočné besiedky
Na Vianoce sa tešíme spolu s deťmi. Snažíme sa pripraviť čo najviac radosti a prekvapení. Čas adventu v materskej škole sme zavŕšili
vianočnými besiedkami. Ten náš advent vždy
končí čarovným vianočným programom pre
všetkých našich blízkych, ktorým chceme urobiť radosť. O tom sú Vianoce v našej materskej škole, na chvíľu sa zastaviť a vychutnať
si tie vzácne chvíle, ktoré predvianočný čas
ponúka. Kiež by to vianočné svetlo porozumenia a pokoja v nás zotrvalo čo najdlhšie. Bol
by to najkrajší vianočný dar. Pričiniť sa oň musíme predovšetkým sami, vo svojom vnútri.
Ďakujem všetkým rodičom, sponzorom
a priaznivcom, zriaďovateľovi našej materskej
školy, ktorí sa zapájali do našich aktivít a podporovali nás, pomáhali vecnými darmi alebo
službami počas celého kalendárneho roka.
Veľmi si vážime ich pomoc a podporu.
Nech sa všetka starosť zruší,
nech zavládne pokoj v duši.
Čo bolelo, nech sa zhojí,
čo tešilo, nech sa zdvojí.
Lásku šťastie, žiadne hádky,
pohodu a krásne sviatky!

 Inšpirácia na výstavke Čaro Vianoc, ktorá prezentuje mnohé iné kreatívne nápady detí
a ich rodičov

Požehnané Vianoce a šťastný nový rok
2019 želajú deti a kolektív materskej školy.

JARMILA STREČANSKÁ
MŠ Veľké Kostoľany
Foto: archív škôlky

10

KOSTOLIANSKE POHĽADY

Andeli deťom a Futbalmania

V piatok 23. novembra 2018 zavítali do našej
školy v rámci projektu Andeli deťom a Futbalmania hráči Spartaka Trnava Erik Jirka a Dobrivoj Rusov spolu s PR a Event manažérom FC
Spartak Trnava PhDr. Marekom Ondrejkom.
Hráči absolvovali besedu so žiakmi našej
školy, v ktorej odpovedali na ich zvedavé

otázky. Okrem besedy si pre žiakov pripravili
súťaže o hodnotné suveníry, autogramiádu
a mali možnosť odfotiť sa s trofejou Esencia
hry pre majstra Slovenska vo futbale.
Ďakujeme vedeniu FC Spartak Trnava za
túto návštevu.
Mgr. ĽUDMILA KOREŇOVÁ
Foto: archív školy
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AKTIVITY
ZÁKLADNEJ ŠKOLY

Naše technické talenty

Vo štvrtok 29.11.2018 sa uskutočnilo okresné kolo Technickej olympiády
v Strednej odbornej škole technickej
v Piešťanoch. V súťaži dvojíc našu
školu reprezentovali Peter Deket z IX.
A a Timotej Valach z IX. B triedy. Súťažilo sa v teoretickej aj praktickej časti. V konkurencii desiatich základných
škôl Piešťanského okresu skončili naše
technické talenty na peknom 3. mieste.
K tomuto úspechu im blahoželáme!
Mgr. ĽUDMILA KOREŇOVÁ
riaditeľka ZŠ
Foto: archív školy
 V praktickej časti súťaže museli
chlapci preukázať aj svoje teoretické vedomosti

Akoby sa zastavil čas

 Po skončení súťaže – s diplomom za
tretie miesto

Október, mesiac evokujúci nástup jesene, je aj Mesiacom úcty k starším. Pri tejto
príležitosti sme sa s „mojimi“ šiestakmi, teda deťmi zo 6. B triedy, rozhodli, že navštívime
miestny Domov dôchodcov
Noemi. Riaditeľka školy nás
v našej myšlienke podporila
a s nesmelými očakávaniami
sme sa teda v jeden jesenný
deň vybrali.
Pre deti nová skúsenosť,
pocity rôzne, no odhodlaní
sme boli všetci – odhodlaní urobiť dobrý skutok. Veľmi
milo nás privítali a uviedli do
spoločnosti domácich. Prednesom z poézie a odovzdaním pozdravov v podobe
vlastnoručne vyrobenej spomienkovej karty sa deti snažili
starším obyvateľom domova
spríjemniť aspoň tých pár
chvíľ. A že to bola chvíľa,
v ktorej akoby sa zastavil čas,

značí, že inak „zdravo hlučné“ deti, ktoré
v škole o sebe dávajú patrične vedieť, sa
zrazu stíšili, ponorili do ticha a nesmelo

odvážili pousmiať len vtedy, keď niekto
z domácich potmehúdsky niečo poznamenal. Poniektorí starší boli dojatí i prekvapení
tým, že vidia nečakane svoje
vnúčatá, no slzy padali nielen
miestnym obyvateľom. Iní sa
veselo rozprávali s deťmi.
Ako povedal nemecký spisovateľ Goethe, že „je šťastím
spoznať v mladosti prednosti
staroby, a takým istým šťastím
je v starobe udržať si prednosti
mladosti“, mali sme v úmysle,
aby deti nielen v rámci tohto
mesiaca vnímali a videli, že
život má aj takúto podobu.
Ukázali, že vedia byť aj v tejto
oblasti viac vnímaví, solidárni
a to, že si chcú ešte niečo
pre starších pripraviť aj v iný
mesiac. Len tak, lebo chcú,
bola úprimná bodka za celým
snažením sa.
Mgr. DOMINIKA
KUNÁKOVÁ
Foto: archív školy
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II. VEĽKOKOSTOLIANSKA OBLASTNÁ VÝSTAVA ZVIERAT

Prišli chovatelia z celého Slovenska
Po vzájomnej dohode ZO SZCH Veľké
Kostoľany I a ZO SZCH Veľké Kostoľany II, sa uskutočnila 19. – 21. októbra
2018 už II. Veľkokostolianska oblastná
výstava zvierat v chovateľskom areáli vo
Veľkých Kostoľanoch. Pri tejto výstave sa
uskutočnili výstavy klubu holubov českých stavákov a klubu králikov meklenburských strakáčov. Takisto tu bola expozícia
exotov, ktorú vystavovala Exota Trnava.
Zvieratá posudzovali delegovaní posudzovatelia ÚV SZCH a to: králiky Ján Benko
a Michal Mráz. Hydinu: Jozef Fogada a Tibor
Lampert. Holuby: Ing. Rastislav Bielik, Ivan
Podberský st., Jozef Jakubička a Jozef Vaňo.
Výbor výstavy pracoval v zložení: riaditeľ – Ján Čapkovič, zástupca – Jozef
Magula, ekonóm – Peter Mrázik, hospodár
– Rene Mĺkvy, predseda ZO SZCH V. K.
I – Andrej Boháčik, predseda ZO V. K. II –
Marián Andrášik, králiky – Ján Szele, hydina
– Tomáš Bartoš, holuby – Miroslav Sýkora,
exoty – Ľudovít Sládek.

 Návštevníci výstavy obdivovali 150 kusov králikov najkvalitnejších plemien

 Králiky posudzovali delegovaní posudzovatelia ÚV SZCH Ján Benko a Michal Mráz
Na II. Veľkokostolianskej výstave vystavovalo 80 chovateľov z oblastí Trnava, Piešťany,
Hlohovec, Galanta, Sereď, Bratislava, Myjava, Zlaté Moravce, Senica a Liptov. Spolu
bolo vystavených 610 ks zvierat, z toho
150 ks králikov, 120 ks hydiny, 300 ks holubov
a 40 ks exotov.
Poďakovanie patrí sponzorom: Obec Veľké
Kostoľany, OV SZCH Trnava Ing. Ivanovi
Krivosudskému, Ing. Rastislavovi Bielikovi,
Witex, s. r. o., Michalovi Podolanovi, MIFUMA,
s. r. o., Marošovi Sládekovi, PD Hlohovec Ing.
Ivanovi Pachovi, MACO, s. r. o., Miroslavovi
Macovi, Liaheň čistokrvných kurčiat Čapkovič
a mnohým ďalším, bez ktorých by nebolo
možné takúto výstavu realizovať. Poďakovanie patrí aj členom ZO SZCH Veľké Kostoľany
I a II, ktorý vynaložili veľké úsilie pri organizovaní tohto podujatia.
 V expozícii králiky získal šampióna
chovateľ Ján Szelle – zdrobnený rex ohnivák
čierny. Čestné ceny – Marian Benedikovič –
belgický obor železitý, Peter Mrázik – belgický

obor modrý, Ján Šmátrala – francúzsky baran
modrý, Tomáš Bartoš – veľký svetlý strieborný,
Miloš Molnár – činčila veľká, Róbert Mislovič – viedenský divo sfarbený, Maroš Sládek
– viedenský divomodrý, Pavol Malár – kuní
veľký modrý, Jaroslav Bzduch – novozelanský
biely, Lívia Bognárová – zdrobnený baran divo
sfarbený, Juraj Padač – zdrobnený ruský modrý, Tomáš Malár – rex kuní modrý, Ján Szelle
– rex ohnivák havanovitý, Lukáš Čapkovič –
meklenburský strakáč červený, Ondrej Jombík
– meklenburský strakáč divo sfarbený, Šimko
Mihalkovič – meklenburský strakáč havanovitý.
 Najlepší jednotlivec králik – chovateľ
Ján Čapkovič – 1,0 meklenburský strakáč
čierny.
 V expozícii hydina získal šampióna
chovateľ Tomáš Takáč – oravka žltohnedá.
Čestné ceny: Peter Mrázik – hus tulúska
sivá, Andrej Boháčik – hus pomoranská sivo
strakatá, Rastislav Kovár – hus slovenská biela,
Ing. Rastislav Bielik – kačica mandarínka, Tomáš Bartoš – austrálorpka čierna, Ivan Horvát

 V expozícii holuby súťažili o ceny chovatelia 300 krásavcov čistokrvných plemien
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– austrálorpka čierna, Marian Molnár – austrálorpka čierna, Mária Čapkovičová – amrokska
pásikavá, Jozef Ušák – maranska čierno medená, Ján Šmátrala – rodajlendka tmavočervená, Marian Kašák – zdrobnená wyandotka
lososová, Tibor Lampert – zdrobnená velsumka
hrdzavo jarabičia, Ing. Ivan Pach – zdrobnená
paduánka strieborná čierno lemovaná.
 Najlepší jednotlivec hydina – chovateľ
Jozef Magula – 1,0 hempšírka zlatohnedá.
 V expozícii holuby získal šampióna
chovateľ Banáš Gabriel Mgr. – nemecký
výstavný holub.

 V expozícii holubov Klubu českého
staváka získal najlepšiu kolekciu – chovateľ Milan Filípek – český stavák modrý
sedlatý jarabý.
 Šampión 1,0 – chovateľ Ladislav Slávik – český stavák čierny sedlatý.
 Šampión 0,1 – chovateľ Milan Ševečka
– český stavák strieborný sedlatý.
 Najlepší výletok r. 2018 – chovateľ Emil
Dedík – český stavák modrý čiernopásavý.
Čestné ceny: Michal Mačica – český stavák modrý sedlatý, Ján Daniška – český stavák čierny sedlatý, Erik Baláž – český stavák

Harmonogram vývozu
KO a triedeného zberu
Veľké Kostoľany – rok 2019

Komunálny odpad vždy v pondelok
január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december

7
4
4
1
13
10
8
5
2
14
11
9

21
18
18
15
27
24
22
19
16
28
25
23

24
29

30

Triedený zber vždy v piatok

 Veľké exoty vystavovala ZO SZCH Exota z Trnavy v 16 voliérach
Čestné ceny – Jozef Marek – moravský
pštros modrý, Marek Kabát – moravský pštros
modrý čiernopásavý, Katka Lukačovičová
– moravský pštros čierny, Rastislav Čmarada – moravský pštros červený, Veronika
Rosčaková – moravský pštros červený, Michal
Chudý – moravský pštros žltý, Peter Mikuš –
moravský pštros žltý, Miroslav Sýkora – rys
modrý šupinatý, Jaroslav Pikna – gigant, Milan
Král – ostravská bagdeta, Marián Andrášik –
nemecký výstavný holub modrý, Rene Mĺkvy

žltý sedlatý, Lukáš Marcinkech – český stavák
čiernopásavý bielohrotý, Jozef Vaňo – český
stavák žltý sedlatý.
 Expozíciu exotov vystavila ZO SZCH Exota Trnava, kde bolo 16 voliér veľkých exotov.
Čestné ceny: Ľudovít Sládek – papagáj
červenokrídly, Stanislav Solovič – Alexander
malý, Miroslav Marcián – rozela penantová,
Ján Trubáč – papagáj horský mutácia.
Môžeme konštatovať, že II. Veľkokostolianska výstava zvierat bola úspešná. Prišlo si ju

január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december

25
22
22
19
17
14
12
9
6
4
1
27

29

Ak termín vývozu pripadne na sviatok,
zvozová spoločnosť si vyhradzuje právo
na zmenu termínu vývozu odpadu alebo
triedeného zberu. Obec bude o prípadnej
zmene včas informovaná.

PAPIER – modré nádoby
V zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch najmä:
 noviny, časopisy, letáky, zošity, škatule,
kartóny baliaci papier, katalógy, kalendáre
bez pružín.
Do triedeného zberu nepatria:
 brúsny a mastný papier, albumy, fotky.

SKLO – zelené kontajnery
Do triedeného zberu nepatria:
- zrkadlá, keramika, varné sklo, autosklo,
drôtom vystužené sklo.

PLASTY – vrecia, zberné nádoby
vrátane VKM – viacvrstvových
kombinovaných materiálov a kovov

 Jozef Magula a Ján Čapkovič (zľava) odovzdávajú cenu v kategórii Najlepší jednotlivec
holub chovateľovi René Mĺkvemu
– slovenský hrvoliak čierny, Dávid Magula –
slovenský hrvoliak modrý čiernopásavý, Emil
Kĺč – slovenský hrvoliak modrý bielopásavý,
Jozef Vaňo – slovenský hrvoliak čierny, Ján
Krivosudský – orientálna sovka, RNDr. Bystrík
Ambruš – český cíbik, Alexander Kuchár – slovenský vysokoletúň, Štefan Foldi – parochniak.
 Najlepší jednotlivec holub – chovateľ
Rene Mĺkvy – slovenský hrvoliak čierny.

pozrieť 366 ľudí. Každým rokom je naša výstava čo do počtu zvierat ako aj návštevnosti
žiadanejšia, nakoľko ju navštevujú chovatelia
z celého Slovenska. Cieľom tejto výstavy bola
propagácia malých hospodárskych zvierat,
ako aj zachovanie jeho genofondu.
JÁN ČAPKOVIČ
ZO SZCH Veľké Kostoľany II
Foto: archív SZCH

V zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, najmä:
 PET fľaše od nápojov a jedlých olejov, plastové fľaše od drogérie a čistiacich prostriedkov, plastové tašky
a fólie, vypláchnuté VKM – tetrapakové krabice od mlieka a nápojov,
vypláchnuté plechovky od nápojov
a konzervy od potravín.
Do triedeného zberu nepatria:
 plastové obaly od motorového oleja
a farieb, molitan, guma.
(Pokračovanie na 14. strane)
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OKIENKO PRE ŽENY – UPEČTE NA VIANOČNÝ STÔL

Vianočka
z tvarohového cesta

ňou. Poslednú časť spletieme iba z dvoch
valčekov a položíme na druhú vrstvu. Ak nemáme s pečením vianočky skúsenosť, môžeme konce všetkých troch vrkočov spichnúť
kúskom špajle, alebo špáradlom.

Mušle pre diabetikov
s orechovou plnkou
Potrebujeme: 250 g hladkej múky, 250 g
masla, 1 vajce, štipku soli, 2 lyžice mlieka,
1 vajce na potretie, 70 g opražených a pomletých orechov, umelé sladidlo podľa chuti,
citrónovú kôra, mlieko, čiernu kávu.
Postup: Na doske vypracujeme z múky, masla, štipky soli a trošky mlieka husté
a hladké cesto. Zabalíme ho a necháme

Potrebujeme: 150 g masla, 150 g práškového cukru, 2 žĺtky, 1 celé vajce, 250 g
mäkkého tvarohu, citrónovú kôru, 500 g hladkej múky, 1/3 lyžičky soli, 2 vrecká prášku
do pečiva, 2 lyžice rumu, 50 g nahrubo
nasekaných orechov, 50 g hrozienok, 50 g
kandizovaného ovocia, 0,5 l mlieka, 1 vajce
na potretie, práškový a vanilínový cukor na
posypanie.
Postup: Zmäknuté maslo vyšľaháme
s cukrom, žĺtkami a vajcom. Pridáme prelisovaný tvaroh a opäť vyšľaháme. Ochutíme kôrou nastrúhanou z umytého citróna,
primiešame orechy, opláchnuté a osušené
hrozienka a nadrobno nakrájané kandizované ovocie. (Orechy, hrozienka a kandizované ovocie najprv obalíme v múke). Až
potom pridáme múku preosiatu so soľou
a kypriacim práškom, premiešame, polejeme rumom a opatrne, po častiach, pridávame mlieko, aby cesto príliš nezredlo. Z tohto cesta spletáme vianočku, ktorú potom
potrieme rozšľahaným vajcom a vložíme
do vyhriatej rúry.
Spletanie vianočky: Cesto rozdelíme na
9 rovnakých častí, z ktorým vyvaľkáme rovnaké valčeky. Najskôr spletieme 4 valčeky na
dolnú časť vianočky do hrubšieho plochého
vrkoča. Prenesieme ho na vymastený plech,
alebo na papier na pečenie. Druhú vrstvu
spletieme z troch valčekov a položíme na
spodný vrkoč. Aby dobre držali dovedna,
spodný vrkoč v strede troška prehĺbime dla-

(Dokončenie z 13. strany)
 PET fľaše je nutné pred vložením do
vreca zošliapnuť.
 Osádka zberového vozidla je oprávnená neprevziať vrecia alebo nevyprázdniť

vé semiačka, rascu, strúhaný syr, polovičky
vlašských orechov.
Postup: Na doske vypracujeme z múky,
zmäknutého tuku, soli a syra nakrájaného
na malé kúsky hladké cesto. Rozvaľkáme
ho na tenký plát a povykrajujeme kolieska.
Polovicu nepotrieme vajcom a upečieme,
druhú polovicu potrieme a ozdobíme sezamovými semiačkami, rascou, strúhaným
syrom, orechmi. Na upečené a vychladnuté
spodné kolieska natrieme plnku a zlepíme
s ozdobenými kolieskami.
Plnky do slaného pečiva:
Plnka z údeniny – 50 g masla, 100 g
zomletej údeniny (klobásky), 1 lyžička horčice. Zmäknuté maslo vyšľaháme s horčicou
a zomletou údeninou (klobáskou). Plnku
nekoreníme.
Plnka z Lučiny s chrenom – 100 g syra
Lučina, nastrúhaný chren podľa chuti. Lučinu
rozmiešame alebo vyšľaháme a vmiešame
do nej nastrúhaný chren. Netreba prisoliť.
Plnka z Nivy – 50 g masla, 100 g Nivy.
Zmäknuté maslo dobre vyšľaháme, primiešame nastrúhanú alebo rozdrobenú Nivu
a opäť dobre vyšľaháme.
Lososová plnka so žĺtkami – 100 g Lučiny,
2 uvarené žĺtky, 1/2 lyžičky drviny z nepravého lososa.
Lučinu vymiešame, alebo vyšľaháme
s prelisovanými, alebo nastrúhanými žĺtkami.
Nakoniec vmiešame nepravého rozdrveného
lososa. Nesolíme, losos je pomerne slaný.
Zdroj: internet

krátko odpočinúť. Zatiaľ si pripravíme
plnku. Cesto potom rozvaľkáme na tenký
plát a na pomúčenej doske povykrajujeme
kolieska. Do stredu položíme troška orechovej plnky a koliesko preložíme napoly.
Mušličky poukladáme na vymastený plech
a potrieme rozšľahaným vajcom. Vložíme
do vyhriatej rúry a upečieme dozlatista.
Plnku pripravíme tak, že orechy vcelku
opražíme, vychladnuté pomelieme, premiešame s citrónovou kôrou a sladidlom a spojíme s troškou mlieka alebo čiernej kávy.

Plnené slané pečivo
Potrebujeme: 250 g hladkej múky,
250 g Hery, 250 g mäkkého smotanového
syra, štipku soli, 1 vajce na potretie, sezamo-

kontajner, v ktorom sa budú nachádzať
iné odpady, ako je určené v tomto rozpise.
 Vrecia a zberné nádoby z rodinných
domov treba vyložiť v deň vývozu do
6.00 hod. tak, aby boli dostupné osádke
zberového vozidla.

FCC Trnava, s. r. o.,
Priemyselná 5, 917 01 Trnava,
tel.: 033/3240600,
www.fcc-group.com,
email: trnava@fcc-group.sk
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