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ZAMYSLENIE

Jeseň je ako
ich život
Október je Mesiacom úcty k starším
ľuďom. Je, zdá sa hlavným mesiacom,
kedy sa všetko v prírode sfarbuje. Lístie
pokrýva zelené trávnaté plochy a pekné
slnečné počasie praje aj vychádzkam do
lesov či parkov.

Foto: Gilbert Liška

 Jarmok mal tento rok pestrú ponuku – kým DH Krojovanka vystúpila v našej obci už po
druhýkrát, Ema Drobná mala premiéru a oslovila hlavne mladšiu generáciu.
Viac na 8. až 10. strane.

 Jesenné lístie padá na náhrobné kamene,
ktoré už onedlho budú vysvietené množstvom sviečok

PREČÍTAJTE SI

Možno preto je tento mesiac venovaný
staršej generácii. Jeseň je ako ich život,
ktorý práve prežívajú. Už nie je taký slnečný a plný energie, no stále je krásny a pokojný. Ľudský život časom stráca svoju silu,
no na jeho kráse to však neuberá.
Čo je to vlastne staroba? Mnohých sprevádza odchodom do dôchodku, kedy si
pomyslia, asi som už starý... No každý sme
taký starý, ako sa cítime. V každom človeku, či je starý, či mladý, sa ukrýva radosť,
šťastie, nádej, viera, ale aj nešťastie a smútok. A napriek tomu všetci chceme tak veľmi
žiť. Aj seniori majú ešte kopu plánov, nedokončenú prácu a chcú svoje roky prežité na
dôchodku využiť aktívnym spôsobom.
Preto vám všetkým skôr narodeným prajem, aby vaše životy boli aj vo vyššom veku
šťastné a naplnené láskou a radosťou zo
svojich detí, vnúčat a pravnúčat. Aby ste
svoju jeseň života prežili v zdraví a optimizme.
Starosta obce

 Emil Kolarovič je už tradíciou každého
jarmoku
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KRONIKA OBCE
„Trpezlivosť je sila duše, ktorú každý
potrebuje, aby dosiahol v živote svoj cieľ.“
(Søren Kierkegaard, 1813 – 1855)

Jubileum oslávili
Júl
Milan Galbavý
Anna Grísniková
Emília Kováčová
Eva Miklová
Jozef Današ
Eva Homolová
Štefan Krajčovič
Mária Rupčíková
Vladimír Vážny
Ľudmila Kollárová
Cyril Kováč
Karol Šintál
Anna Bučková
Anna Cibrínová
Milan Hovorka
Oľga Kolorosová
Rudolf Orihel
Jozef Ondrášik

AKO SME VYUŽILI ŠTVORROČNÉ OBDOBIE?

Posun vpred
vidieť takmer všade

Vážení občania, priatelia, v novembri tohto roka ukončia vami zvolení zástupcovia,
starosta spolu s poslancami, svoju činnosť,
a preto sa patrí zhodnotiť štvorročné volebné obdobie. O tom, či sme urobili dosť a čo
vám to prinieslo, rozhodnete už onedlho
práve vy. Obecné zastupiteľstvo spolu so
starostom sa snažilo využiť uplynulé obdobie čo najefektívnejšie a v rámci pravidelných jednoročných rozpočtov schválilo
investičné akcie, ktoré opäť posunuli našu
obec medzi tie prosperujúce a vyvíjajúce sa
lokality v našom regióne.

Rekonštrukcia miestnych
komunikácií a chodníkov
Pred dvoma rokmi sme opravili niektoré miestne komunikácie – Školská, P. Jilemnického, Kanižská a ďalšie ešte čakajú
na rekonštrukciu. Počas štyroch rokov sme
opravili všetky chodníky – C. Majerníka, J.
Hollého, Ľ. Štúra, Družstevná aj so vstupmi
do domov. Úplne nové chodníky sme zrealizovali na Ul. J. Hollého pri bytovom dome
a pri bývalom dome kultúry. Plánovali sme

August
Jozef Ferančík
Mária Holišová
Miroslav Kováč
Peter Šintál
Peter Tomšík
Mária Drahovská
Mária Mišíková
Michal Radošovský
Anna Smolárová
Jozef Vígh
Ján Čapkovič
Jarolím Dovičic
Anna Hanzelová
Miroslav Liška
Emília Magulová
Mária Pavlovičová
Viliam Strečanský
September
Ján Bokor
Jaromír Holiš
Mária Križanová
Helena Šutovská
Michal Hanus
Michal Chudý
Jozef Slabý
Október
Štefan Janech
Milan Kubík
Anna Polčíková
Jozef Cisár
Ing. Peter Jeluš
Helena Pristachová
Miroslav Sasák
Jozef Pikna
Ľudmila Varadínová
Oľga Janegová
Rudolf Majerník
Štefánia Ševečková
„Deti sú najľúbeznejšou zárukou manželstva
– zväzujú a udržiavajú puto lásky.“
(Martin Luther, 1483 – 1546)

Narodili sa
Veronika Magulová
Šimon Sivoň
Nicol Brisudová
Sebastián Čúzy

 Nové presklené čakárne na autobusovom nástupišti
Na začiatku volebného obdobia sme sa
spolu s obecným zastupiteľstvom zaviazali
urobiť pre našu obec a vás maximum. Všetko čo sme robili, smerovalo k tomu, aby ste
boli spokojní a cítili sa v obci príjemne. Ani
rozpočet obce sa nerodí ľahko, pretože každý
má naň iný pohľad. Iný pohľad majú poslanci,
občan a iný starosta. Pravidelne mapujem
všetky miesta v obci, ktoré si vyžadujú zmenu,
opravy, rekonštrukcie, a to sa snažím presadiť
aj v rozpočte obce. Objem finančných prostriedkov je v každom roku približne rovnaký,
a tak si vieme naplánovať, aké investičné akcie pokryjeme z peňazí v danom roku. Okrem
prostriedkov, ktoré sme dostali z podielových
daní či miestnych daní, využili sme aj finančné
prostriedky z európskych fondov.
Možno máte poniektorí z vás pocit, že práve
vo vašej časti obce, kde žijete, sa investovalo
málo peňazí. Určite však myslíme na všetky
lokality obce a v budúcnosti pripravujeme
realizácie aj vo vašich miestach. Sú ale dané priority, ktorými sme viazaní. Často si to
vyžaduje situácia priamo z lokality, alebo
nám vyššie štátne úrady posudzujú, v ktorým
miestach môžeme využiť dotačné prostriedky
(napr. rekonštrukcia centra obce). Na poste
starostu som už niekoľko volebných období,
a tak viem posúdiť, do čoho potrebujeme
investovať v budúcnosti.

vybudovať aj nové chodníky na Družstevnej
a Piešťanskej ulici, ale kvôli niektorým občanom, ktorí nám neodpredali pozemky, sme
tieto stavby realizovať nemohli. Rovnako
sme dlhší čas čakali aj na odpredaj pozemku
majiteľky pozemku pod chodníkom na Trnavskej ceste. S budovaním chodníkov súvisí
aj stavebné povolenie, ktoré nám stavebný
úrad vydá, ak sme majiteľmi pozemkov, na
ktorých sa bude stavba realizovať. Z tohto
dôvodu sme už chodník v tejto časti budovať
nemohli. V rámci obnovy centra obce bola
aj rekonštrukcia autobusového nástupiska
s novým povrchom, čakárňami, ostrovčekmi
a park oddychu s lavičkami a výsadbou
v blízkosti domu kultúry. Pred domom kultúry
sme vybudovali novú prístupovú cestu a výsadbu s kvetináčmi s okrasnými kríkmi.

Dostavba kanalizácie
Asi najdôležitejšou akciou, ktorú sme v tomto volebnom období realizovali, bola dostavba
kanalizácie v celej obci. Na výstavbu sme
použili dotačné prostriedky z Európskej únie
a časť vlastných prostriedkov. Do konca tohto
roka bude zrekonštruovaná čistiareň odpadových vôd tak, aby efektívne čistila všetky
splašky a aby hlavne kapacitne postačovala
na súčasný a budúci záťažový objem.
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Výstavba inžinierskych sietí
na Záhumenskej ulici

záujmy občanov a obce. Rovnako som dal
návrh zamedziť kamiónovej doprave na vjazd
na most pri parku spájajúci ulice C. Majerníka
a J. Hollého. Za posledné obdobie kamióny
trikrát poškodili zábradlie mosta. Posledné
poškodenie je asi najzávažnejšie. Tento most
je majetkom obce, a preto by sme si ho mali

V minulom roku sme začali s výstavbou
inžinierskych sietí na Záhumenskej ulici. Vybudovali sme vodovod, kanalizáciu, plynovod,
dažďovú kanalizáciu a čakáme na stavbu elektrického vedenia, ktorú bude
realizovať Západoslovenská energetika Bratislava.
Práve s projektom elektrického zemného vedenia bolo najviac problémov, kedy bolo potrebné
zmeniť trasovanie káblov,
s čím súvisela aj zmena pre stavebné povolenie. Okrem technických
zmien sme museli čakať
na opätovné schválenie
na odpredaj pozemku pod
trafostanicami, ktoré zastupiteľstvo v prvom kole
neodsúhlasilo. S celým
procesom súvisí aj zmluvný vzťah na vecné bremená, ktoré podpísal Tr Zrekonštruovaná miestna komunikácia a chodník s vjazdanavský samosprávny kraj
mi k rodinným domom
až v septembri tohto roka
a na zmluvu s Vodohoschrániť a dovoliť po ňom jazdiť iba osobné
podárskym podnikom Piešťany ešte čakáme.
a menšie nákladné vozidlá do stanovenej
Sú teda veci, ktoré nevieme ovplyvniť, a ktoré
hmotnosti. Poslanci by mali chrániť majetok
nám do značnej miery narušili celý harmonoobce, avšak zákaz vjazdu kamiónov na tento
gram výstavby.
most neschválili. Je to ale rozhodnutie zastupiteľstva, ktorému nerozumiem.

Rekonštrukcia vnútorných
priestorov domu kultúry

V dome kultúry sa udialo taktiež veľa zmien,
zrekonštruovali sme kancelárske priestory,
kuchyňu, sociálne zariadenia, zasadacie
miestnosti a vestibul. V súčasnosti máme oveľa viac žiadostí na prenájom týchto priestorov
na rôzne spoločenské alebo súkromné akcie.
Sme radi, že vás môžeme privítať v priestoroch, ktoré sa dajú označiť ako reprezentačné, vhodné do 21. storočia.

Rekonštrukcia oplotení škôl
Ani školy sa nevyhli zmenám, pred budovou
základnej školy sme vybudovali nový chodník
a nové oplotenie a kvôli obslužnosti sme zrekonštruovali aj časť priestorov vnútri areálu.
V tomto mesiaci ešte plánujeme rekonštrukciu
oplotenia materskej školy.

Zmena dopravného
a územného plánu
Okrem akcií stavebného charakteru riešime
v súčasnosti aj zmenu dopravného a územného plánu. V dopravnom pláne, ktorý sme
začali riešiť ešte v minulom roku, malo dôjsť
k výrazným zmenám týkajúcich sa bezpečnosti premávky v obci. Na základe petícií občanov som navrhol zákaz vjazdu veľkých poľnohospodárskych strojov na uliciach Kanižská, Zákostolská a Poľná. No napriek tomu,
že som sa snažil zastupiteľstvu vysvetliť, že
tieto ulice patria medzi tie najproblematickejšie a najužšie z pohľadu dopravy, zastupiteľstvo nevyhovelo občanom, ktorí im dali svoju
dôveru a mandát rozhodovať aj v ich mene.
Poslanci sa priklonili na stranu poľnohospodárov, čím podľa môjho úsudku neobhajovali

Vážení občania, nedá sa dopodrobna opísať všetko, čo sme v obci realizovali, nakoľko
veľa činností sa týkalo rôznych aj menších
opráv a rekonštrukcií. Naša obec patrí medzi
najväčšie v okrese a určite je na správnom
mieste aj slovo najkrajšie. Vždy pekne vykosená pôsobila na návštevníkov a verím, že
aj na vás, dobrým dojmom. Naši pracovníci
sa po celé obdobie starali, aby bola zelená
výsadba vždy upravená a mali ste radosť,
keď ste prešli popri nej. Každý rok sme v obci
vysádzali nové stromy, realizovali výsadby
na miestach, kde doteraz neboli a rozširovali
zelené plochy.
Snažil som sa vám priblížiť aspoň sčasti, čo
sme spolu so zastupiteľstvom v poslednom
volebnom období v rámci rozvoja našej obce
zrealizovali. Rekonštruovať pôvodné alebo
opravovať už staršie budovy, komunikácie
a ďalšie iné stavby bude potrebné aj v budúcnosti. Vždy niečo doslúži, čo si bude zasluhovať viac pozornosti aj peňazí. No môžem
prehlásiť, že všetky dôležité stavby, chodníky a časť komunikácií sú zrekonštruované
a v dobrom technickom stave. Dôležité je na
všetky investičné akcie nájsť dostatok zdrojov
a čo najviac využiť európske prostriedky.
V mene celého zastupiteľstva a tiež v mojom mene vám ďakujem za podporu počas
celého volebného obdobia a želám vám, aby
váš výber kandidátov na starostu a poslancov
obce bol správny z pohľadu ďalšieho rozvoja
a napredovania obce. Zvoľte si ľudí, ktorí budú za vami stáť, zodpovedne vás zastupovať
a nebudú obhajovať svoje záujmy, ale záujmy
obce a vás všetkých.
Mgr. GILBERT LIŠKA
starosta obce
Ďalšie fotografie k jednotlivým investičným
akciám nájdete na www.velkekostolany.sk
v časti fotogaléria.

KRONIKA OBCE
„Manželstvo je triumf nádeje nad skúsenosťou.“
(Samuel Johnson, 1709 – 1784)

Manželstvo uzavreli
Marcel Kašák a Nikola Mizerová
Mgr. Miroslav Kohút a Alexandra Navrátilová
Miroslav Homola a Denisa Srogončíková
Peter Gažík a Martina Miklášová
Juraj Tomovič a Mgr. Eva Orihelová
Branislav Janíček a Mgr. Dominika Cesneková
Ing. Vladimír Hireš a Mgr. Barbora Ďuračková
Karol Buzás a Mgr. Mária Porubská
Ing. Milan Mihalík a Terézia Kvašňovská
Radovan Balón a Monika Záhorová
BLAHOŽELÁME!
„Kde láska trvá, ani smrti niet.“
(Vojtech Mihálik, 1926 – 2001)

Opustili nás
Matilda Havlasová
Peter Bačík
Cecília Hercegová
Adela Porubská
Ján Valko
Agneša Čúzyová
Jolana Lesajová
ÚPRIMNÚ SÚSTRASŤ.

- OcÚ -

SMÚTOČNÉ POĎAKOVANIE
Dňa 19.8.2018 nás
navždy opustila naša
drahá mama, babička,
ADELA PORUBSKÁ
vo veku 88 rokov.
Ďakujeme príbuzným, priateľom a známym, ktorí ju prišli odprevadiť na jej poslednej ceste, za prejavenú sústrasť a kvetinové dary.
Úprimné poďakovanie patrí vdp. Mgr.
Igorovi Gajdošovi za dôstojnú rozlúčku,
pánovi organistovi, miništrantom, spevákom a pani Chovancovej za modlitby.
Synovia s rodinami

SPOMIENKA
Dňa 11. septembra
sme si pripomenuli
1. výročie odchodu do
večnosti našej drahej
JOLANY BELUSKEJ,
rodenej Surovčíkovej,
na ktorú s úctou a láskou v modlitbách
spomíname.
Dcéry, vnuci a pravnuci
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ŠTYRI INVESTIČNÉ ROKY VO FOTOGRAFII – 2015

 Prístupová cesta a výsadba pred domom kultúry

 Park s výsadbou v blízkosti domu kultúry

 Výstavba celoobecnej kanalizácie

 Betónovanie vybúraných pásov v ceste pred položením asfaltu

 Terénne úpravy po výstavbe kanalizácie na Ulici Ľ. Štúra

 Nový asfaltový povrch na miestnej komunikácii
na Ul. C. Majerníka

 Zrekonštruované kancelárie obecného úradu

 Kanceláriu hlavnej kontrolórky sme vybudovali odčlenením
priestoru obecnej knižnice
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ŠTYRI INVESTIČNÉ ROKY VO FOTOGRAFII – 2016

 Zrekonštruovaný chodník na Družstevnej ulici, I. etapa

 Zrekonštruovaný chodník s vjazdami k rodinným domom
na Ul. J. Hollého

 Zrekonštruované autobusové nástupisko s parkovacími
miestami pre vozidlá a autobusy

 Nová parková výsadba na Ul. Ľ. Štúra

 Zrekonštruovaný chodník s vjazdami k rodinným domom
na Ul. Ľ. Štúra, I. etapa

 Nové chodníky na Ulici. C. Majerníka

 Čiastočná rekonštrukcia čistiarne odpadových vôd

 Zrekonštruovaná kuchyňa v dome kultúry
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ŠTYRI INVESTIČNÉ ROKY VO FOTOGRAFII – 2017

 Zrekonštruovaný chodník s vjazdami k domom
na Ulici Ľ. Štúra, II. etapa

 Nová parková výsadba na Zákostolskej ulici

 Zrekonštruované sociálne zariadenia v dome kultúry

 Výstavba inžinierskych sietí – plynovod na Záhumenskej ulici

 Práce na rekonštrukcii malej zasadacej miestnosti

 Zrekonštruovaná malá zasadacia miestnosť v dome kultúry

 Výstavba inžinierskych sietí – vodovod na Záhumenskej ulici

 Zrekonštruovaná veľká zasadacia miestnosť
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ŠTYRI INVESTIČNÉ ROKY VO FOTOGRAFII – 2018

 Nový chodník s oplotením pred budovou základnej školy

 Zrekonštruované vnútroareálové plochy pri budove
základnej školy

 Výstavba štrkového lôžka pod budúcu komunikáciu
na Záhumenskej ulici

 Zrekonštruovaný chodník s vjazdami k rodinným domom
na Družstevnej ulici, II. etapa

 Rekonštrukcia vnútorných priestorov domu kultúry

 Nové parkovacie plochy v areáli základnej školy

 Rozšírenie verejného vodovodu na Ul. J. Hollého

 Ekodreňové bloky dažďovej kanalizácie na Záhumenskej ulici
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Jarmok vyhral nad dažďom
Prvá septembrová sobota padla v tomto
roku na 1. septembra, kedy oslavujeme Deň
ústavy. No v našej obci sme sa na tento deň
pripravovali inak. Už vo štvrtok pracovníci
Katelstavu prinášali stoly a lavice z okolitých obcí. V piatok sa stavali prístrešky
proti slnku či dažďu, pódium a umiestňovali elektrické rozvody. To všetko, aby
bolo v sobotu pripravené na kostoliansky
jarmok. V tomto roku sme absolvovali už
9. ročník jarmoku, ktorý hodnotím rovnako
dobrý, ako boli tie predchádzajúce.

Stánky lákali od rána
Ráno po šiestej hodine sa už začali zbiehať
predavači so stánkami, v ktorých ponúkali
našim občanom svoje, alebo inak zadovážené
výrobky. Už tradične sa na jarmoku zúčastňujú stánkari s drevenými doma vyrábanými
výrobkami, domácou keramikou, výrobkami
z látky, drôtu, kože... No nakúpiť si občania
mohli aj rôzne hračky, posteľnú bielizeň, výrobky z medu či medovníky. A aký by to bol
jarmok bez kováča. Tentokrát mal starý kováč

 Doma tkané koberce či háčkované ponožky sú dnes už vzácny tovar
Emil aj mladého pomocníka Juraja. Išlo mu to,
veru, dobre, bude z neho remeselník.

Ako vždy – guláš
S jarmokom sa už tradične spája aj súťaž vo varení gulášu, do ktorej sa zapojilo
14 družstiev. Najlepší guláš navarili Bosoráci
a získali tak 1. miesto, druhí boli TRI+1, tretí
Čarodejníci, štvrtí Pamäť srdca a piate miesto
zaujalo družstvo pracovníkov Katelstavu. Napokon po ochutnaní boli všetky guláše dobré,
takže komisia mala ťažkú prácu. Komu nestačili jedna, či dve misky gulášu, mohol sa
občerstviť ďalšími pochutinami. Najčastejšie
bolo vidieť prítomných s cigánskou, langošom
či trdelníkom v ruke. Dobroty napokon zapili
pivom, vínom a burčiakom.

Bubny prehlušili hromy
 Nepriaznivé počasie neodradilo divákov, ktorí vydržali až do samého konca

 V modernom byte nesmú chýbať výrobky škandinávskeho typu

Dobrú náladu neprekazil ani prudký dážď,
ktorý bol doteraz najintenzívnejší z dažďov,
čo boli takmer vždy akousi súčasťou každého
jarmoku. V podvečerných a večerných hodi-

 V tomto stánku sa zastavovali hlavne gazdinky z obce

9

KOSTOLIANSKE POHĽADY
nách to vypadalo, že bude pršať po celú noc,
a tak sme sa rozhodli, že záverečnú zábavu,
o ktorú sa postaral DJ Michal Augustín, presunieme do domu kultúry. A urobili sme dobre,
keďže dážď umocnila poriadna búrka. V dome
kultúry však zábava začala gradovať a bubny
prehlušili silu úderov bleskov.

Vystavili Moje hobby
Od ranných hodín si mohli prítomní hostia
jarmoku prezrieť výstavu členov Klubu dôchodcov Veľké Kostoľany, ktorí ju tento rok
pripravili na tému Moje hobby. Oslovili občanov, ktorí sa môžu a chcú prezentovať so svojimi zaujímavými ručne vyrábanými prácami
a výrobkami, aby vystavili svoje umenie. A tak
vo veľkej zasadacej miestnosti bolo vidieť, že
ani v našej obci ľudia nezaháľajú a neustále
sa niečomu venujú. Vystavené boli výšivky,
maľované obrazy, ručne pletené papučky,
ozdoby z drôtu a veľa iných zaujímavých vecí.

Program na jednotku
O dobrú náladu počas celého dňa sa postarali rôzne hudobné formácie. Ako prvé
vystúpilo Duo Vlada Skočíka s vynikajúcou
speváčkou, rodáčkou Martinou Strečanskou
Adamkovičovou, neskôr skupina Plastik z Trnavy a po nich v našej obci známa a obľúbená
DH Krojovanka. Viac divákov sa priblížilo
k pódiu keď vystúpili Gipsy Chave a rozprúdili
rytmické vlnenie tiel niektorých našich spolu-

 Starosta obce Gilbert Liška vyhodnotil najlepších kuchárov gulášu
občanov. No ani ženy dôchodkyne sa nenechali zahanbiť svojím vystúpením. Niekoľko
mesiacov nacvičované piesne boli napokon
pekným darčekom pre všetkých, ktorí si ctia
starších ľudí a vedia ohodnotiť skutočnosť,
že postaviť sa na pódium aj v staršom veku
si zaslúži veľký obdiv a potlesk. Moravská DH
Bojané mala úspech takmer u všetkých počú-

 Vystúpenie Gipsy Chaves prilákalo
publikum až k pódiu

 Ani na tohtoročnom jarmoku nechýbala moravská dychovka, tentokrát zabávali Bojané

 Kostolianske dôchodkyne založili ženský spevácky súbor s názvom Spomienky

 Aj Juraj Staník je už vo svojom veku
zručný kováč
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KOMUNÁLNE VOĽBY 2018

Voliť pôjdeme
10. novembra
Zoznam zaregistrovaných kandidátov
Pre voľby starostu obce
1. Lucia Duranová, Ing., 43 r., stredoškolská pedagogička, nezávislá kandidátka
2. Boris Hanzel, 39 r., regionálny manažér, nezávislý kandidát
3. Gilbert Liška, Mgr., 46 r., starosta,
nezávislý kandidát

 Dvor, či malá záhradka sa dá vyzdobiť aj týmito hlinenými dekoráciami
vajúcich, pretože tóny z ich nástrojov vylúdili
správnu a dobrú náladu. Mladšia generácia
sa, samozrejme, tešila na vystúpenie Emy
Drobnej, ktorá aj napriek dažďu vynikajúco
odspievala koncert a zdá sa, že ani dažďové
kvapky tancujúcim pred pódiom vôbec neprekážali.

Videodiskotéka prvýkrát
Záver jarmoku patril videodiskotéke v dome
kultúry, kde sa na plátne premietali videá
k hudobnej reprodukcii, čo malo v našej obci

premiéru. Prítomní hostia sa bavili dobre aj
po polnoci, čo svedčí o tom, že jarmok bol
aj napriek nepriaznivému počasiu skutočne
vydarený.
Na záver by som chcel poďakovať všetkým,
ktorí prispeli k tomuto vynikajúcemu podujatiu. Ďakujem hlavne pracovníkom Katelstavu,
pracovníčkam obecného úradu, našim dôchodcom, „gulášistom“ a tiež všetkým, ktorí
sa zaslúžili o dobrú náladu počas prvej septembrovej soboty.
GILBERT LIŠKA
Foto: Václav Hesko

 Deťom sa páčili hlavne ručne šité postavičky zvierat

 Vlado Skočík s Martinou Strečanskou zaspievali takmer všetky trháky

Pre voľby do obecného zastupiteľstva
Volebný obvod č. 1
1. Iveta Bubáková, Mgr., 52 r., technicko-ekonomická pracovníčka, Smer
– sociálna demokracia
2. Lucia Duranová, Ing., 43 r., stredoškolská pedagogička, nezávislá kandidátka
3. Dušan Filip, Ing., 37 r., IT administrátor, nezávislý kandidát
4. Pavel Hambálek, 59 r., strojník EZ,
nezávislý kandidát
5. Vladimír Hireš, Ing., 52 r., invalidný dôchodca, Sloboda a solidarita,
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti
(OĽANO)
6. Daniel Hricišák, Ing., 38 r., vedúci
výroby, Sloboda a solidarita, Obyčajní
ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO)
7. Pavol Kolarovič, 51 r., živnostník,
nezávislý kandidát
8. Dagmar Lesayová, 45 r., upratovačka, nezávislá kandidátka
9. Martin Lopatka, Ing., 43 r., technický manažér, Kresťanskodemokratické
hnutie
10. Miroslav Maco, 46 r., podnikateľ,
Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia
a nezávislé osobnosti (OĽANO)
11. Ľuboš Mačica, 46 r., živnostník,
nezávislý kandidát
12. Marek Magula, 44 r., živnostník,
nezávislý kandidát
13. Marián Mečír, JUDr., PhD., 29 r.,
právnik, Sme rodina – Boris Kollár
14. René Mĺkvy, Bc., 29 r., technik,
Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia
a nezávislé osobnosti (OĽANO)
15. Erik Porubský, Mgr., 32 r., vedúci
výroby, Sloboda a solidarita, Obyčajní
ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO)
16. Marek Pristach, Mgr., MBA, 43 r.,
manažér, Doma dobre
17. Marián Šupa, Ing., 41 r., riaditeľ,
Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia
a nezávislé osobnosti (OĽANO)
18. Zuzana Zbyvatelová, 37 r., opatrovateľka, Smer – sociálna demokracia
Vo volebnom obvode sa volí 9 poslancov.
- OcÚ -, Ilustrácia: internet
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AKTUÁLNE ZO ZÁKLADNEJ ŠKOLY
Koncom júna sa aj u nás v škole uskutočnil olympijský deň (súťaže v rôznych
športových disciplínach) pre všetkých
žiakov školy. Komisia Slovenského olympijského výboru (SOV) počas prázdnin vyhodnocovala najaktívnejšie školy a organizátorov. Naša škola bola spomedzi základných škôl v Trnavskom kraji vyhodnotená
ako najlepšia. Veľmi sa tešíme, že sme sa
na úrovni kraja takto zviditeľnili.

Návrat k olympijskému dňu

Viac na stránke SOV: https://www.olympic.
sk/aktuality-sov/rekordny-olympijsky-den-sviac-nez-118-tisic-ucastnikmi-

Vo štvrtok 20.9.2018 sa v Hlohovci na
Obchodnej akadémii uskutočnilo vyhodnotenie Olympijského dňa 2018 za Trnavský
kraj. Naša škola bola vyhlásená za najaktívnejšiu základnú školu v Trnavskom kraji.
Za účasti popredných predstaviteľov Slovenského olympijského výboru, TTSK a Mesta
Hlohovec boli ocenení riaditelia a jednotlivci
úspešných škôl.

V mesiaci september sa v škole konala výstava výrobkov z tekvíc. Žiaci spolu s rodičmi
vytvorili z menších i väčších tekvíc veľa zaujímavých a netradičných postavičiek, zvierat,
rozprávkových bytostí, ktorými skrášlili vestibul školy. Naozaj bolo čo obdivovať. Autori
najkrajších diel si odniesli za svoje originálne
výrobky sladké odmeny.
Mgr. Ľ. KOREŇOVÁ, riaditeľka školy
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POĎAKOVANIE

Prosím o požehnanie pre vás
Rád by som touto cestou ešte raz poďakoval všetkým vám, ktorí ste sa svojou obetavou
pomocou podieľali na dôstojnom priebehu primičnej slávnosti, ktorá sa konala v Kostole sv.
Víta vo Veľkých Kostoľanoch 7. júla 2018 po
mojej vysviacke 30. júna 2018 v Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Plzni. Vďaku za
vás všetkých predkladám vo svojich modlitbách všemohúcemu Bohu s prosbou o požehnanie do vášho života, aby vám odplatil
vašu duchovnú i hmotnú podporu, ktorou ste
ma mnohí sprevádzali predovšetkým v období
seminárnych rokov.
S prianím požehnaných dní
novokňaz BYSTRÍK FERANEC
Foto: archív novokňaza
 Novokňaz Bystrík Feranec prvýkrát udelil svoje kňazské požehnanie veriacim

 Slávnostnú omšu odslúžil vysvätený kňaz spoločne s miestnym pánom farárom

V sobotu 28.7.2018 sa vo Veselom konal
futbalový turnaj hráčov nad 35 rokov. Na
turnaji sa zúčastnili tri mužstvá – Veselé,
Dubovany a Veľké Kostoľany. Hralo sa
každý s každým 2 x 20 min.

 Bystrík skladá kňazský sľub biskupovi v Kostole Nanebovzatia
Panny Márie

Prvenstvo sme neobhájili

Tím Veľkých Kostolian tvorili: Viliam Porubský, Ing. Tomáš Ondrašík, Ľubomír Čúzy,
Roman Maslík, Marcel Sasák, Patrik Lužák,
Daniel Hricišák, Daniel Chorvatovič, Jozef
Mišák, Ľubomír Kukuč, Stanislav Fišan, Jozef Cisár, Ľubomír Škrha, Stanislav Augustín,
Roman Bubák.

Výsledky
V. Kostoľany – Veselé 0:0
Na pokutové kopy sme prehrali 4:3, zápas
bol vyrovnaný, mužstvá si vypracovali množstvo šancí, ale bez streleného gólu sa zápas
vyhrať nedá.
V. Kostoľany – Dubovany 0:1
Zápas mal svižné tempo, ale znovu sme
nedokázali streliť gól. Chýbal nám strelec, ktorý
by dokázal z množstva šancí niečo premeniť.
Gól, na ktorý sme už nedokázali odpovedať,

sme inkasovali 5 minút pred koncom zápasu.
Po týchto 80 minútach hry bez streleného gólu
sme skončili na konečnom 3. mieste. Minulo-

ročné prvenstvo sme neobhájili i keď sme boli
dobre nabudení a chceli sme zvíťaziť.
VILIAM PORUBSKÝ, foto: archív
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Znovu nadväzujeme na sériu článkov
pána Emila Kolaroviča, ktorý sa venuje
zaznamenávaniu nárečových slov vyskytujúcich sa v našom regióne. Dnes
pokračujeme písmenami K, L a M.

K

 kruntel – nástroj na viazanie snopov obilia
pri používaní povriesel
 kramla – kovový výrobok na zaistenie
spojenia drevených trámov proti pohybu
 krumple – zemiaky

Nárečie našich prarodičov





kým predmetom udrieť, ale tiež nešetrne
hrubo oberať ovocie (kmáše to aj z listami
či halúzkami, vykmásala som ju za vlasy)
– vyšticovala
kabela – obyčajne nákupná taška, voľakedy školská taška, môže to byť aj veľká
opuchlina
kéjlo – nešikovný, neohrabaný jedinec
kypták – nezručný jedinec, ten má kyptavé prsty, ktoré môžu byť aj od reumy
karuvat – šoférovať, riadiť motorku, bicykel, ale aj riadiť sánky pri sánkovačke

L

krumple
 krch – možno z nemčiny prispôsobený
názov pošvovitej nádoby na odkladanie
osly zavesenej na opasku zo strany chrbta
kosca pri kosení
 kúch – vylisované šupy, zlisované do kruhového akoby disku z konopného semena
pri vylisovaní oleja
 kvint – z nemčiny, závit
 kúdol – prachu, či dymu
 kúdel – vyčesané – upravené vlákna konopy, možno aj ľanu
 kýbel – kovové vedro (10 – 12 l), kužeľovitého tvaru, užšia časť je dno
 ksicht – možno z nemčiny prispôsobený
názov tváre človeka
 kysna – debna, ale aj neforemne tučná
žena
 kvicht – z nemčiny, závažie – váha
 klekosnit – dlho s niekým akože rozprávať
 kókus – určitý druh margarínu, stuženého
tuku používaného okolo rokov 1940 –
1960
 kapuš (kapuša) – dlhý „odpal“, dobrá rana
pri hre „na picina“ (ale si dav kapuša)
 kutloch – neupravené lôžko, veľký neporiadok v miestnosti, ale aj hniezdo – ležisko nejakého zvieraťa, cicavca
 kolesuvat – zo zábavy sa voziť na bicykli,
ale tiež voľakedy ako detská hra paličkou – poháňať nejaké koleso po ceste,
chodníku, voľakedy bežná zábava najmä
chlapcov – komu nespadne, neujde a kto
bude najrýchlejší
 krocmat – väčšinou neistá chôdza buď
starého, alebo chorého jedinca. (dze sa
krocmeš, ledva stojíš na nohách)
 kytajka – akoby kytička kvetov, ale napr. aj
za kostrnky držané čerešne usporiadané
ako kytička
 kocar – hrubý bič, veľký prútený korbáč
pri šibačke, alebo nejaký ohybný predmet,
väčšinou na vyplácanie – bitie niekoho
 kazaruvat – často niekoho ostrejšie
a možno aj zbytočne hrešiť, napomínať,
usmerňovať
 koflík – kvetináč – črepník, ale aj nie veľký
hrantík na pestovanie rastliniek
 kmásat – niekoho biť, trestať alebo neja-

 lapna – najčastejšie rozšafne – nedbanlivo
či provokatívne posadená dospievajúca
deva, či dospelá (je rozvalená jak taká
lapna)
 ledačina – nedôsledný jedinec alebo nedbanlivo či neodborne vykonaná činnosť
 lážom-plážom – chodiť hore-dole lenivo,
teda lážom-plážom, ako keby nebolo čo
robiť
 lapana – lapaca – plácačka na muchy,
lapana – nástroj na odpaľovanie picina, ale
tiež pomenovanie, pokarhanie dievčaťa za
niečo (ty lapana)
 lamentuvat – bedákať na nejakou stratou,
škodou, zlým činom
 lavža – súčasť povozu roľníka
 lapet – zbytočne sedieť a nechytať sa roboty (nelap už a rob volačo, lapni si a čuč!)
 luskáč – vypínač, napr. svetla, lebo pri
prepnutí – zapnutí luskne
 link – súčasť povozu roľníka, stupačka
z vonkajšej ľavej strany vozu
 lajsna – bočná nosná doska postele, ale
aj podobná doska za kočišom s podobným
účelom
 luft – vzduch z nemčiny
 luftáky – obuv z remencov (prevzdušňovaná), sandále

luftáky
 labzuvat – vyliezať napr. na strom a na iné
prekážky, ale aj chodiť kade-tade, kde si to
niekto nepraje, tiež domŕzať za dievčinou,
labzuvat za ňou
 ledabolo – nedbanlivo, bez záujmu
 liepat sa – môže sa liepať po stromoch,
ale aj dievčina po chlapcovi, vešať sa
 lavornica – vykvasený materiál, najčastejšie cukrová repa, vypaľovaná v hrnci
prikrytá lavórom, výpalok je smradľavá
pálenka
 lárom-fárom – chodiť bez záujmu, alebo
niekomu sa len zdá – javí, že dotyčný sa
málo snaží
 lamár – drevená tyčka na potláčanie štiep-

la – zátky z kúdele či surového zemiaku
na chlapčenskej hračke zvanej „pukál“,
strielalo sa tým
 lunt – kus blata, alebo niečoho kašovitého,
aj kus výkalov – exkrementov zvieraťa,
človeka
 lógruje – hriadeľ v uložení, ložisku je voľný
– lógruje, má loker
 ločká – voda ločká v topánkach, tekutina
v niečom žblnká, ločká

M
 mašuro – ošípaná, sviňa, väčšinou ešte
mladá
 makosit – niekto si hovie na perine, deti
sa pri hre váľajú po sebe, tak sa po sebe
makosia, makosia sa v posteli milenci,
makosí sa aj ošípaná v blate
 mocúchy – najčastejšie to bývajú dlhé neumyté vlasy, (Čo to máš na hlave, jaké mocúchy? Visí ti niečo spod kabáta...) a pod.
 maršovky – veľké zo širokým záberom už
oceľové – železné hrable, na zhrabanie
pozostatkov pokoseného obilia po žatve
na strnisku
 makovica – prirovnanie, pomenovanie
hlavy živočícha k plodu rastliny maku,
používa sa pri posmešnom prirovnaní či
káravom prejave
 mecca – drevená nádoba na voľakedajšom gazdovstve na sypký materiál, zrno,
niekedy prirovnali väčšiu hlavu jedinca
k tejto nádobe (hlavu máš jak mecca)
 merica – drevená nádoba na obilie, väčšinou už na určenie množstva zrna či pri
predaji alebo siatí. Vysiata merica obilia
na určitú plochu určovala aj plošný rozmer
pozemku, poľa (koľko meríc?)
 medicína – liek, najčastejšie v tekutom
stave, niekedy úsmevné pomenovanie
dobrej pálenky (to je medicína!)
 meltonky – obuv, topánky s koženou podrážkou, časť akoby poltopánky tiež z kože,
ale časť nad členkom už z plsti – filcu, staršie vyhotovenia mali kovové zapínanie,
novšie šnúrky alebo zips
 megnút – keď si niekto udrel hlavu, tak si
megov, spadol (ale som sa megóv o zem,
ale si megóv)
 miš-maš – nie zvieratko, ale niečo dopletené – pomiešané, (taký miš-maš)
 migrifič – pomenovanie jedinca, možno
pri nečestnom jednaní, úskočného, niekedy aj zábavného, vtipného
 mirnix-dirnix – niečo nedobre zhotovené,
zaopatrené, ale tiež nebratie do úvahy
dobrej rady (berieš to tak mirnix-dirnix)
 moc – nie sila, ale množstvo – niečoho
veľa (mám moc roboty, starostí, nápadníkov...)
 motovidlo – nástroj, prípravok na navíjanie spradených konopných nití, má svoj
rozmer, ale v tomto prípadne pomenovanie popleteného človeka, toho, čo všetko
popletie
 močka – vzniká pri fajčení fajky, možno
je to decht vznikajúci z tabakového dymu.
niekedy na chuti – smrade močky boli závislí niektorí chlapi, tiež nazvanie nejakej
smradľavej skysnutej „hmoty“ z pokazenej
potraviny
EMIL KOLAROVIČ
Ilustračné foto: internet
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OKIENKO PRE ŽENY

Čokoládovogaštanové rezy

kor a štipku soli. Z mlieka trochu odoberieme
a vmiešame hladkú múku a žĺtky. Vlejeme do
vriaceho mlieka a uvaríme puding. Do hotového trochu vychladnutého pudingu pridáme
gaštanové pyré a dobre spolu vymiešame.
Nakoniec pridáme maslo a vyšľaháme plnku
do hladka.
Upečený, ešte teplý plát natrieme džemom. Po vychladnutí natrieme na džem
gaštanovú plnku a ďalšia vrstva bude čokoládový krém. Zúbkovanou cukrárenskou
stierkou si upravíme povrch zákuska a dáme
do chladu stuhnúť.

Rýchly
medovník
Potrebujeme: 200 g polohrubej múky,
200 g práškového cukru, 5 vajíčok, ½ bal.
prášku do pečiva, 1 dl horúcej vody, 1 dl oleja, 2 polievkové lyžice (PL) kakaa.
Na gaštanovú plnku: 2 PL hladkej múky,
250 ml mlieka, 2 žĺtky, 3 PL kryštálového
cukru, 250 g gaštanového pyré, 150 g masla,
1 vanilkový cukor.
Na čokoládovú plnku: 4 PL kryštálového
cukru, 2 PL vody, štipku škorice, štipku soli,
150 ml smotany na šľahanie, 120 g masla,
100 g horkej čokolády, džem.
Postup: Žĺtky a kryštálový cukor vyšľaháme do peny, pridáme horúcu vodu a olej.
Dobre vymiešame. Pridáme striedavo sneh
z bielkov a múku zmiešanú s práškom do
pečiva a kakao. Dáme na plech vystlaný papierom na pečenie. Pečieme v rúre vyhriatej
na 175 °C cca 15 – 20 min.
Pripravíme si čokoládovú plnku: Na
suchej panvici skaramelizujeme cukor, podlejeme 2 lyžicami vody a necháme rozpustiť.
Do rozpusteného karamelu pridáme šľahačkovú smotanu, štipku škorice, štipku soli. Na
miernom ohni necháme prevrieť, odstavíme,
do horúceho polámeme čokoládu a metličkou dobre vyšľaháme. Pridáme zmäknuté
maslo a vyšľaháme na hladký krém. Dáme
na chvíľu do chladničky.
Pripravíme si gaštanovú plnku: Do hrnca dáme variť mlieko s cukrom, vanilkový cu-

Halloweenske keksíky

rúry a dáme piecť asi na 7 minút. Na druhú
časť cesta navrstvíme orechovú zmes, ktorú
pripravíme z rozpusteného masla, práškového cukru a medu. Primiešame nahrubo
nasekané orechy. Takto pripravenú druhú
časť cesta dáme tiež piecť do vyhriatej rúry
približne na 10 minút. Medzitým si pripravíme
pudingovú náplň. Uvaríme puding s mliekom
a 1 lyžicou kryštálového cukru. Do horúceho
zamiešame 5 lyžíc cukru a keď puding úplne
vychladne, tak do neho zamiešame maslo. Na
cesto bez orechov natrieme pudingovú náplň
a prikryjeme cestom s orechmi. Necháme asi
hodinu v chladničke a servírujeme.

Potrebujeme: 500 g hladkej múky, 200 g
práškového cukru, 2 vajíčka, 200 g masla,
2 čajové lyžičky sódy bikarbóny, 2 polievkové
lyžice medu.
Na orechovú zmes: 120 g masla, 100 g
práškového cukru, 2 polievkové lyžice medu,
300 g vlašských orechov.
Na pudingovú náplň: 400 ml mlieka,
1 vanilkový puding, 6 polievkových lyžíc
kryštálového cukru, 120 g masla.
Postup: Medovník sa skladá z troch vrstiev
– cesto, náplň a znova cesto. Cesto vypracujeme z múky, zmäknutého masla, vajíčok,
práškového cukru, sódy bikarbóny a medu.
Nemusíme ho nechávať odležať a rozdelíme
ho na dve časti, ktoré vyvaľkáme na papier
na pečenie. Prvú časť vložíme do vyhriatej

Krémová tekvicová
polievka
Potrebujeme: 1 kg tekvice Hokkaido,
1 mrkvu, 1 cibuľu, 2 strúčiky cesnaku, 2 polievkové lyžice olivového oleja, 3 poháre kuracieho vývaru, soľ, mleté čierne korenie,
kyslú smotanu.
Postup: Tekvicu ošúpeme, odstránime semienka, nakrájame na kúsky. Mrkvu, cibuľu
a cesnak ošúpeme a nakrájame na menšie
kúsky. Všetky prísady restujme v hrnci na
troche olivového oleja asi tri minúty. Potom
zeleninu zalejeme vývarom a varíme pod
pokrievkou domäkka. Na záver polievku rozmixujeme dohladka a ochutíme soľou a korením. Pred podávaním ozdobíme lyžicou
kyslej smotany.
Zdroj: internet

Potrebujeme: 300 g polohrubej múky,
175 g masla, 50 g cukru, 3 žĺtky, 1 lyžičku kypriaceho prášku do pečiva, potravinárske farby.
Postup: Múku premiešame s kypriacim
práškom a preosejeme do misy. Pridáme
cukor, žĺtky, zmäknuté maslo a pomocou kuchynského robota miesime najskôr na najnižšej, a potom na najvyššej rýchlosti. Vypracované hladké cesto preložíme na drevenú dosku, pokiaľ príliš lepí, dáme ho do chladničky.
Cesto vyvaľkáme na pol centimetra hrubý
plát a pomocou formičiek z neho povykrajujeme ľubovoľné tvary. Vykrojené kúsky cesta
poukladáme na maslom vymastený plech
a pečieme približne 10 minút v rúre vopred vyhriatej na 200 °C dozlatista. Upečené keksíky
necháme vychladnúť. Potom ich vyzdobíme
potravinárskymi farbami.
Zdroj: internet
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