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PRÍHOVOR

Len všetci spoločne
porazíme pandémiu
Vážení občania,
priatelia,
ocitli sme sa v období, kedy je naše zdravie azda najkrehkejšie
a nikdy doposiaľ sme
nepocítili prítomnosť
takých opatrení, ako
tých, ktoré vláda za
posledné týždne prijala. Vážnosť situácie si uvedomujeme
všetci, pretože sa vírusové ochorenie
dotýka celého ľudstva. Som rád, že sme
boli medzi prvými krajinami, ktoré zaviedli prísne opatrenia, ktoré môžu aspoň
čiastočne eliminovať a zmierniť postup
vývoja tejto mimoriadnej situácie. Vírusové ochorenie je prenosné a z dôvodu
veľkej migrácie obyvateľstva sa dostáva
postupne do každého štátu. Je teda iba
na nás, ako ho na Slovensku zastaviť.
Vírus má rád cestovateľov a nechránených jedincov, preto mu nedajme šancu.
Buďme zodpovední a spolu sa pokúsme
poraziť tohto spoločného menovateľa,
parazita na ľudskom zdraví a nešťastí.
Mnohí z vás sa snažili chrániť rôznymi spôsobmi, dezinfekciou, šitím rúšok
a podobne. Každý boj s chorobou, aj keď
nepatrný a možno nevýrazný, je lepší
ako žiadny.
Aby sme zabránili šíreniu vírusu COVID
19, museli sme aj v našej obci žiaduco
zareagovať. Zvolal som členov krízového
štábu a prijali sme potrebné opatrenia.
Ešte pred vyhlásením mimoriadnej situácie sme uzatvorili v obci budovy, kde je
pohyb ľudí najväčší. Nemohli sme riskovať, že vírus siahne na zdravie našich
detí, postupne na učiteľov, nepedagogických pracovníkov a rodičov, ich priateľov,
kolegov... V krízovom režime pracuje aj
obecný úrad. Nesmieme dopustiť, aby
sa niekto z pracovníkov obecného úradu
nakazil, pretože vtedy by hrozil úplný
kolaps úradu a počas karantény, alebo
ochorenia by ani telefonicky či mailom
nikto z občanov nič nevybavil a obecný
úrad by nemohol zabezpečovať potrebné služby a plniť štátom zadané úlohy.
Napriek tomu, že pracujeme v krízovom
režime, sme prítomní na úrade a vybavujeme potrebné náležitosti.
Na sociálnych sieťach sa občania zapájajú do diskusií a často riešia veci, o ktorých
nemajú bližšie informácie. Podobne riešila
výzvu spojenú s rúškami aj jedna pani
z našej obce.
(Pokračovanie na 2. strane.)
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Basu sme pochovali
pred koronavírusom

 Pôstnemu obdobiu pred Veľkou nocou predchádza lúčenie s veselosťou a bujarosťou.
K nemu nesporne patrí pochovávanie basy, ktoré má v našej obci tradíciu. Hlavní aktéri programu tento rok boli folklórny súbor Krakovienka a cimbalová muzika. Viac na
10. strane.
Foto: Gilbert Liška

Prežite sviatky

v zdraví, šťastí a nádeji

Prichádzajú druhé najväčšie sviatky v roku – Veľká noc. Doposiaľ sme ju vždy slávili
tradičnými spôsobmi, oblievaním či šibaním
našich žien, mám, priateliek, susediek...
Tohtoročné sviatky budú ale iné, ako tie
predchádzajúce. V podvedomí budeme
neustále myslieť na to, čo už niekoľko týždňov prežívame. Budú to sviatky, ktoré by
sme mali, a verím že aj budeme, sláviť iba
v kruhu svojich rodín, bez možnosti návštev
blízkych či vzdialených príbuzných. Ak to má
pomôcť nám všetkým, je potrebné to prijať
a mali by sme byť vďační za to, že sme zdraví. Nezáleží veľmi na tom, s koľkými ľuďmi
sa nestretneme počas sviatkov, ale s koľkými
sa v dobrej nálade stretneme po skončení
pandémie. A to je hlavné a dôvod, prečo byť
doma. Takže, milí naši občania, prežite sviatky v spokojnosti, zdraví, šťastí a v nádeji.
GILBERT LIŠKA, starosta
Ilustrácia: internet
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(Dokončenie z 1. strany.)
Chcel by som tejto pani objasniť, že obecný úrad nezadáva informácie na sociálne
siete, a to, že sa nevyjadrujeme na sociálnych sieťach, neznamená, že veci neriešime. A v čase, kedy pani vypisovala a snažila
sa vyvolať diskusiu, že starosta nič nerobí,
pracovníčky obce už dávno zabezpečovali
materiál na výrobu rúšok. Nepísať na sieťach ešte neznamená nezaujímať sa. Práve
naopak, zháňali sme rúška, plátna z ktorých
sa rúška šili, dezinfekciu, rukavice či teplomery. Na všetkých webových stránkach
bolo vypredané a oslovovali sme aj množstvo dostupných predajcov. Z viacerých
zdrojov sa nám podarilo veci zabezpečiť.
Rúška nám ušili šičky z dielne Inside Helmet
za čo najnižšie náklady. Naši dobrovoľníci
a zamestnankyne úradu ich zdarma rozdali
občanom. Rúška sme poskytli občanom
medzi prvými obcami v okolí. Touto cestou
sa chcem poďakovať pracovníčkam z tejto
krajčírskej dielne a tiež vedúcej, ktorá vyšla
v ústrety našej požiadavke. Taktiež sme
zriadili službu nákupov pre našich seniorov.
Ktorýkoľvek starší, predovšetkým osamelý
dôchodca, ktorý nemá možnosť nákupu
a chcel by sa vyvarovať styku s ľuďmi, môže zatelefonovať, napísať mail, alebo iným
spôsobom odkázať pracovníkom obecného
úradu, a tí mu potrebný nákup z potravín,
drogérie či lekárne zabezpečia.
Museli sme tiež zrušiť všetky objednávky
priestorov v dome kultúry. Občania aj organizácie musia hľadať nové termíny, ak budú
mať záujem stopnutú akciu opäť uskutoč-

Len všetci spoločne
porazíme pandémiu
 Zakúpené ušité rúška obec
rozdala všetkým občanom
Foto: Oľga Brisudová
niť. Naša obec sa zapojila do
programu Antikorona.sk, ktorý
eviduje obce a mestá, ako sú
vybavené rúškami pre občanov. Postupne veľa spoločností
prešlo na zmenu výrobného
programu a začali šiť rúška
alebo vyrábať dezinfekciu.
Vážení občania, verím, že túto
mimoriadnu situáciu zvládneme
prežiť čo najmenej bolestivo.
Ďakujem Vám všetkým, že ste
zodpovední a snažíte sa chrániť
rúškami a pobytom vo svojich
domovoch nielen svoje zdravie,
ale aj zdravie ďalších spoluobčanov. Držme si všetci palce, aby
sa nákaza z našich miest a obcí
čo najskôr stratila a aby sme sa
mohli vrátiť k normálnemu spôsobu života
života.
Mgr. GILBERT LIŠKA
starosta obce
 Šitie bavlnených rúšok v krajčírskej dielni
Inside Helmet
Foto: Oľga Brisudová

Sledujte informácie
Obecný úrad uverejňuje všetky informácie v súvislosti s vírusovým ochorením COVID 19 na webovej stránke obce.
V prípade, že občania požadujú viac informácií, môžu sledovať stránku Úradu verejného zdravotníctva SR.
Ak niekto pociťuje príznaky koronavírusu,
môže zatelefonovať svojmu obvodnému le-

károvi alebo využiť telefónne kontakty, kde
mu budú poskytnuté podrobné informácie:
 155 (záchranná zdravotná služba)
 112 (tiesňová linka)
 0905 903 053 (Regionálny úrad verejného
zdravotníctva v Trnave)
www.velkekostolany.sk
www.uvzsr.sk
- OcÚ -

 Digitálne bezdotykové teplomery, rúška, rukavice a dezinfekcia boli na všetkých webových stránkach vypredané
Zdroj: internet
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VYBAVÍME A PORADÍME

Telefonicky alebo
elektronicky
Žiadame občanov, ktorí potrebujú vybaviť
svoje záležitosti na obecnom úrade, aby
najprv kontaktovali personál úradu podľa
jednotlivých agend. Budeme sa snažiť telefonicky alebo mailom vybaviť vaše žiadosti.
 Obecné byty, prihlasovanie na pobyt
Eva Krajčovičová 033 285 1312
eva.krajcovicova@velkekostolany.sk

POĎAKOVANIE

Prijali duchovnú pomoc
Vyslovujem svoje úprimné poďakovanie
pracovníkom Obecných úradov v Pečeňadoch, vo Veľkých Kostoľanoch, v Dubovanoch za pomoc vo forme vyhlásenia
oznamu o eucharistickej procesii po týchto troch dedinách v našej farnosti.
Vďaka tomuto oznamu mnohí mohli prijať
duchovnú pomoc vo forme požehnania. Ľudia

pochopili vážnosť situácie a nezgrupovali sa,
prijímali požehnanie z okna, balkónov svojich
bytov, či za bránami svojich dvorov. Neobišli
sme ani jeden dom, bytovku, zašli sme i do
jednosmerných ulíc. V modlitbe som prosil za
všetkých bez rozdielu. Veľmi Vám ďakujem,
že ste svojou ochotou napomohli k zdarnému
priebehu tejto akcie. Ešte raz preto prijmite
moju vďaku.
Mgr. IGOR GAJDOŠ, farár

 Dane, stavby
Ing. Daniela Smolárová 033 285 1313
dane@velkekostolany.sk
 Faktúry, rozpočty, ekonomika
Ing. Gabriela Hájeková 033 285 1314
financie@velkekostolany.sk
 Matrika, poplatky za komunálny odpad
Emília Ondrášiková 033 285 1311
matrika@velkekostolany.sk
 Podateľňa, pokladňa, hrobové miesta,
vyhlasovanie v rozhlase
Monika Jamrichová 033 285 1316
velkekostolany@velkekostolany.sk
- OcÚ  Proti koronavírusu bojujeme rôznymi spôsobmi – správca farnosti Igor
Gajdoš rozdal sviatosťou požehnanie občanom na každej ulici v obci
Foto: archív obce

NEPREHLIADNITE

Nakúpime Vám
Obecný úrad ponúka nákupnú službu všetkým starším a osamelým občanom, ktorí si nemajú ako zabezpečiť
svoje nákupy.
Prihlásiť sa treba na obecnom úrade.
Stačí, ak občania zatelefonujú na obecný úrad a nadiktujú zoznam potravín,
drogérie a liekov, ktoré potrebujú zakúpiť. Zoznam môžu poslať aj mailom, ak
majú takúto možnosť, alebo napísať na
papier a po telefonickom dohovore si ho
pracovníci obecného úradu prevezmú.
Telefonický kontakt na objednanie nákupu potravín: 033 285 1316,
0915 107 289
- OcÚ -, ilustrácia: internet

Rúška sme rozdali
do každej domácnosti
 Mladí dobrovoľníci Aleš Liška a Michal Jamrich rozdali rúška do každého domu
Foto: Gilbert Liška

Všetkým občanom do každej domácnosti naši dobrovoľníci a zamestnankyne úradu rozdali rúška a dbali na to, aby sa dostalo každému. V prípade, ak
niekto skutočne rúško nedostal, prípadne ho poškodil, je možné ho vymeniť
alebo poskytnúť ďalšie. Občania môžu kontaktovať ktorékoľvek telefónne číslo
obecného úradu.
- OcÚ -
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PRÁCE V OBCI
Aj v obmedzenom režime riešime všetky potrebné záležitosti, ktoré súvisia
s prevádzkou obecného úradu a obce.
Veľa prác sa na určitý čas utlmilo, pretože zamestnanci stavebných firiem zostali po dobu mimoriadnej situácie doma. Rovnako sa odložilo aj preberacie
konanie na výstavbu elektrickej siete na
Záhumenskej ulici, ktoré sa malo konať
17. marca 2020. ZSE dočasne pozastavili investičné akcie z dôvodu šírenia sa
koronavírusu.
Vo februári sme začali s čiastočnou
opravou sály domu kultúry. Po takmer
štyridsiatich rokoch sme vymenili kazetový
strop, ktorý bol už po svojej životnosti,
opotrebovaný a niektoré zosušené kazety
postupne padali. Z dôvodu bezpečnosti
bolo potrebné ich vymeniť. Pri rekonštrukcii stropu sme zároveň osadili aj nové
LED osvetlenie a nachystali rozvody na
montáž klímy do budúcnosti. Okrem stropu sme dali zrekonštruovať aj parketovú
plochu vybrúsením, tmelením a lakovaním.
Postupne na etapy sálu rekonštruujeme,
podobne, ako sme realizovali aj interiér
budovy v predošlých rokoch.

Vyčistili poľnú cestu
Na konci Sadovej ulice plánuje developer
zrealizovať výstavbu rodinných domov. Na
pozemku developera sa doteraz nachádzala
poľná cesta a v jej okolí náletové dreviny
a kry. Vzhľadom na to, že pozemok pravdepodobne budúci staviteľ oplotí, bolo potrebné cestu preložiť. Developer ponúkol obci
možnosť zrealizovať vyčistenie obecného
pozemku a preloženia cesty na svoje náklady. Dnes je pozemok vyčistený a vyzbieraný
od rôzneho komunálneho odpadu, ktorý sa
tam nachádzal.
V jarných mesiacoch pred začatím tenisovej sezóny sme začali s prípravami na
rekonštrukciu oplotenia tenisových kurtov.
Do začiatku prvých turnajov a tréningov by
mali byť kurty pripravené na prevádzku.

 Demontáž 38-ročných stropných kaziet

Niektoré investičné akcie
sa môžu utlmiť

 Odkrytý strop ako sme ho nikdy doposiaľ
nevideli

Nové oplotenie cintorína
Aj cintorín by sa mal v tomto roku dočkať
nového oplotenia. V rámci tejto rekonštrukcie
sa vybúrajú pôvodné základy a odstráni kovová časť oplotenia. Vybudujú sa nové základy
a osadia nové plotové prvky. V projekte sa
uvažuje s odstránením veľkej brány pri dome
smútku a nahradením novej bránky pre peších. Vzhľadom na to, že pohrebné vozidlá
 V strope boli vymenené svietidlá, kazety,
časť vzduchotechnického systému a pripravená je aj rozvodná časť na klimatizáciu
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Výsledky parlamentných volieb 2020
v obci Veľ ké Kostoľany

Volebná účasť:
Počet okrskov:
Počet zapísaných voličov:
Počet zúčastnených voličov:

67,51%
2
2 278
1 538

Počet odovzdaných obálok osobne: 1 524
Počet odovzdaných obálok z cudziny:
10
Počet platných hlasov spolu:
1 514

Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre politické subjekty
ČPS*
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
15
17
18
19
20
21
23
24
25

NPS*
Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
DOBRÁ VOĽBA
Sloboda a Solidarita
SME RODINA
Slovenské Hnutie Obrody
ZA ĽUDÍ
MÁME TOHO DOSŤ!
Slovenská národná strana
Demokratická strana
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé
osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská
únia (KÚ), ZMENA ZDOLA
Koalícia Progresívne Slovensko
a SPOLU – občianska demokracia
STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
Kresťanskodemokratické hnutie
VLASŤ
MOST-HÍD
SMER – sociálna demokracia
SOLIDARITA – Hnutie pracujúcej chudoby
HLAS ĽUDU
Práca slovenského národa
Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko
Socialisti.sk

Vysvetlivky
ČPS* – Číslo politického subjektu
NPS* – Názov politického subjektu
PPH* – Počet platných hlasov

PPH*
2
28
49
186
1
44
2
62
1
485

PPH hlasov v %*
0,13
1,84
3,23
12,28
0,06
2,90
0,13
4,09
0,06
32,03

PVKVPPH*
0
15
38
158
1
32
1
51
1
427

PVKVPPH v %*
0,00
53,57
77,55
84,94
100,00
72,72
50,00
82,25
100,00
88,04

66

4,35

47

71,21

8
61
44
4
279
1
4
1
172
14

0,52
4,02
2,90
0,26
18,42
0,06
0,26
0,06
11,36
0,92

6
46
34
3
215
1
4
1
138
7

75
75,4
77,27
75,00
77,06
100,00
100,00
100,00
80,23
50,00
- OcÚ -

PPH hlasov v %* – Podiel platných hlasov v %
PVKVPPH* – Počet voličov, ktorí využili právo prednostného hlasovania

PVKVPPH v %* – Počet voličov, ktorí využili
právo prednostného hlasovania v %

časť budovy a následne, po premiestnení
bankomatu, pravá časť. So SLSP sme sa
dohodli na osadení vonkajšieho kapsulového bankomatu. Z dôvodu vyjadrovania sa
prevádzkovateľov sietí sme boli nútení dať
spracovať dokumentáciu na búranie, nakoľko
pôvodná stavba má viac ako sto rokov a nie
je k nej žiadna dokumentácia. Presný termín

búracích prác stanovený nie je, výber dodávateľa sa bude realizovať verejnou súťažou,
resp. prieskumom trhu. Zdá sa však, že
vzhľadom na mimoriadnu situáciu, ktorá je
v celej republike, sa môžu termíny realizácie
akcií posunúť do druhého polroka.
STAROSTA OBCE
Foto: Gilbert Liška

 Poľná cesta sa Sadovej ulici sa doteraz
nachádzala na súkromnom pozemku
prichádzajú k domu smútku k zadnému vchodu, je brána pri vchode do domu smútku neopodstatnená. Na zásobovanie a údržbu budú
postačovať ďalšie dve brány, zo Zákostolskej
a Kanižskej ulice. Oplotenie bude jednoduché
a čo najmenej cenovo náročné.
Výstavba chodníka na Družstevnej ulici
sa dotkne iba tých pozemkov, ktoré obec
vykúpila od občanov. Na ďalších pozemkoch
v súkromnom vlastníctve sa stavať chodník
neplánuje.

Búranie a preklad sietí
Okrem stavebných prác nás čakajú aj búracie práce na budove bývalého MNV, resp.
domu služieb. V tomto prípade ide o zložitý
proces, nakoľko stavba je napojená niekoľkými prípojkami na plyn, vodu a elektrinu.
Prípojku plynu pre hasičskú zbrojnicu je pottrebné
b é zachovať,
h
ť avšak
š k musíí byť
b ť preložená
l ž á
zo steny budovy do zeme. Na to budeme
potrebovať projekt, súhlas SPP a povolenie.
Rovnako bude potrebné zrealizovať preloženie elektrickej prípojky vzdušným káblom
a uložiť do zeme. Aj na túto realizáciu potrebujeme projekt, súhlas ZSE a stavebné povolenie. Búracie práce by sa mali realizovať
na dve etapy. Ako prvá bude zbúraná ľavá
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Odmietli sme spaľovanie

zahraničného rádioaktívneho odpadu
a deklaruje veľmi nízke hodnoty vplyvov
na okolité životné prostredie. Naša obec je
vzdušnou čiarou od spaľovne vzdialená asi
dva kilometre. Je to teda pomerne blízko a pri
akejkoľvek činnosti hrozí nejaká havária alebo
udalosť, ktorá by mohla mať negatívny dopad
na obyvateľstvo a okolité životné prostredie.

Finančné kompenzácie?

 Na verejnom prerokovaní sa zúčastnili občania obce, zamestnanci spoločnosti JAVYS,
a. s., a tiež bojovníci za zdravé životné prostredie
Napriek už blížiacemu sa vianočnému
obdobiu sa 16. decembra 2019 v našej obci
uskutočnilo verejné prerokovanie správy
o činnosti – Optimalizácia spracovateľských kapacít technológií pre spracovanie
a úpravu rádioaktívnych odpadov JAVYS,
a. s., v lokalite Jaslovské Bohunice. Na prerokovaní sa zúčastnilo viac ako 170 občanov, ktorí sa prišli vyjadriť alebo oboznámiť
s informáciami týkajúcimi sa spracovávania rádioaktívnych odpadov (RAO). Veľa
zúčastnených bolo z radov zamestnancov
spoločnosti JAVYS, a. s. Z tohto pohľadu
to hodnotím negatívne, nakoľko by sa mali
k celej záležitosti vyjadrovať najmä občania
z nášho okolia, ktorí nie sú zamestnancami
spoločnosti. Na druhej strane chápem ľudí, ktorí pracujú v spoločnosti a požadujú
zachovanie ich pracovných miest. To však
nebolo predmetom tohto stretnutia.
Chcel by som sa poďakovať všetkým občanom,
ktorí prišli vyjadriť svoj názor na spracovávanie
RAO. Na prerokovaní sa zúčastnili občania rôznych vekových kategórií, rôzneho vzdelania a tiež
profesijného zamerania. No z určitého hľadiska
som sklamaný, že ľudia z našej obce, ktorí sa
v minulosti angažovali v rámci životného prostredia, sa k tejto veci vyjadriť neprišli. Pritom pred
niekoľkými rokmi aktívne v miestnej reštaurácii
diskutovali o záležitostiach, ktoré mali byť „akože“
pro-environmentálne orientované. V skutočnosti
to bola príprava na predvolebnú kampaň za niekoho, alebo – lepšie povedané, boj proti niekomu.
Na prerokovaní sedeli mlčky v hľadisku. Koho teda zastupovali? Svojho zamestnávateľa? Možno,
no obec určite nie.
Ministerstvu Životného prostredia SR (MŽP
SR) sme za našu obec zaslali stanovisko,
v ktorom sme vyjadrili nesúhlas so zvyšovaním
objemov na spracovanie nebezpečného odpadu v akejkoľvek forme. Stanovisko vychádzalo
z uznesenia obecného zastupiteľstva, ktoré
odmietlo skutočnosť, aby sa do lokality Jaslovské Bohunice dovážal zo zahraničia rádioaktívny odpad na ďalšie spracovanie.

Niekoľkokrát som sa ako zástupca Združenia a miest obcí SR zúčastnil na rokovaniach
na Ministerstve hospodárstva SR (MH SR)
a snažil o dosiahnutie toho, aby obce, ktoré
sa nachádzajú v blízkosti spracovateľských
liniek RAO, dostávali určité finančné kompenzácie. Spoločnosť JAVYS, a. s., mohla
byť ústretovejšia už dávnejšie, pretože problematika RAO je niekoľkoročná záležitosť
a doposiaľ nebola zo strany MH SR vôľa, aby
sa poplatok za spracovávanie RAO objavil
v zákone. Ochota spolupracovať zo strany
spoločnosti JAVYS, a. s., a aj MH SR prišla až vtedy, keď obce vyjadrili nesúhlasné
stanovisko so zámerom spracovávania RAO vo zvýšených
množstvách a dovozom odpadu
zo zahraničia. So spracovávaným odpadom pochádzajúcim
z jadrových elektrární na území
SR súhlasíme, nakoľko nemáme inú možnosť, no s dovozom
odpadu zo zahraničia a jeho
následným spaľovaním súhlasiť
nemôžeme.
Mgr. GILBERT LIŠKA
starosta obce
Foto: Václav Hesko
Všeobecná mapa –
Veľké Kostoľany

 Zástupcovia obcí V. Kostoľany a Nižná a spoločnosti JAVYS, a. s., počas verejného
prerokovania

Sme zodpovední
aj za ďalšie generácie
Každá obec musí obhajovať záujmy svojich občanov, ktorí požadujú zdravé životné prostredie. Sme
predsa zodpovední aj za naše ďalšie
generácie. Ako obec sme sa doposiaľ vyjadrovali k projektom a zámerom spoločnosti JAVYS, a. s., kladne, keď sme boli presvedčení o tom,
že daný zámer má význam, koncepciu a nebezpečný odpad je potrebné
bezpečne prepracovať a uložiť. No
vždy sme to vnímali ako spracovanie vlastných odpadov a nie dovezených zo zahraničia.
Ešte v roku 2018 sme zaslali MŽP SR stanovisko, v ktorom
sme vyjadrili obavu z možnej environmentálnej záťaže. Tento stav
vnímame aj dnes rovnako, aj keď
spoločnosť obhajuje tento projekt

© EUROSENSE s.r.o., © Mapa Slovakia Digital

 V blízkom okolí obce sa nachádzajú jadrové
zariadenia, sklady a zariadenia na spracovanie
rádioaktívnych odpadov a pribudnúť majú aj
zásobníky plynu
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Podzemné zásobníky plynu
v katastri obce?

Obecným rozhlasom, tiež na webovej
stránke a úradnej tabuli sme vás informovali, že spoločnosť SaveGas SR, s. r. o., Bratislava má záujem budovať v našom katastri
podzemné zásobníky zemného plynu. Tie
by mali byť priamo v prázdnych dutinách
zeme a mali by byť v nich natlačené milióny kubíkov zemného plynu. Zásobníky by
sa mali nachádzať na konci katastra obce,
smerom na obec Nižná, vo vzdialenosti asi
2 kilometre (v blízkosti Hájička).
O navrhovanom projekte sme rokovali
aj na zasadnutí obecného zastupiteľstva,
kde som sa vyjadril, že ako starosta s týmto návrhom nebudem súhlasiť. Rovnako
sa k tomuto projektu vyjadrila aj väčšina
poslancov. Ako hlavný dôvod vnímam predovšetkým to, že v blízkosti obce sa už
nachádza Jadrová elektráreň V2 Jaslovské
Bohunice, Bohunické spracovateľské cen-

trum rádioaktívnych odpadov, medzisklad
vyhoreného jadrového paliva a integrálny
sklad rádioaktívnych odpadov.
Pýtam sa, bude naša obec priemyselnou
zónou, kde si spoločnosti skrývajúce sa za
štátny záujem budú realizovať svoje finančné
a obchodné činnosti, z ktorých budú mať zisk
a občania iba zdevastované životné prostredie? Kto z nás toto chce? Bude naša obec
obklopená spaľovňami a skladmi rádioaktívnych odpadov, zásobníkmi plynu či ešte v budúcnosti ďalšími podobnými prevádzkami?
Nikto z ministerstva nevníma skutočnosť, že
v okolí našej obce pribúdajú environmentálne
záťaže? Kto z kompetentných by si kúpil dom,
záhradu či chatu v takejto lokalite?

 Zásobník plynu – čiernou farbou sú označené existujúce vrty, červenou navrhované

Využite aplikáciu
v mobile
V minulom aj v tomto roku sme verejnosť informovali, že sme zriadili novú službu SOM – aplikácia
v mobile, ktorá upozorní na aktuality, ktoré budú pridané na webovú stránku obce. Môžete si ju stiahnuť
všetci do svojich smartfónov z Google play. Stačí, ak
do vyhľadávača zadáte SOM VELKE KOSTOLANY.
V súčasnej mimoriadnej situácii vám prinesie aktuálne informácie, ktoré sa zobrazujú v aktualitách
na obecnej stránke alebo vyhlasujú rozhlasom.
- OcÚ -

Ďalšie riziká a hrozby

Výstavbou a realizáciou projektu podzemného zásobníka zemného plynu sa ešte
viac zasiahne do životného prostredia. Realizácia všetkých týchto technických a priemyselných činností môže spôsobiť v obci
postupné znižovanie hodnoty pozemkov
a iných nehnuteľností.
Ďalšie nebezpečie vidím predovšetkým
v tom, že v blízkosti sa nachádza jadrová
elektráreň a v prípade vzniku havarijnej
udalosti sa obávam zvýšeného rizika možného poškodenia jadrového zariadenia. Po
preštudovaní podkladov k tomuto projektu,
vidím ďalšiu hrozbu v tom, že erupcia produkčného kríža môže
spôsobiť tlakovú vlnu
a horenie unikajúceho
plynu vysokou rýchlosťou. Odstránenie
tejto poruchy môže trvať
aj niekoľko dní a práve
horenie plynu, ktorého
spaliny budú znečisťovať ovzdušie, je pre
okolité životné prostredie ďalším rizikovým
faktorom. Kataster obce a tiež jeho okolie
je v blízkosti seizmického pôsobenia, čo
taktiež znamená určité
nebezpečenstvo. Plyn
je vysoko horľavá
a výbušná látka, ktorá
bude vždy predstavovať riziko ohrozenia.
Nesúhlasím s tvrdením
spoločnosti, že sa nepredpokladajú negatívne
vplyvy na dotknuté územie. Práve naopak, negatívne vplyvy budú mať
dopad na celé územie
a na obyvateľstvo. V liste
adresovanom MŽP SR
som ako starosta obce
vyzval povoľujúci orgán,
aby výstavbu tohto projektu nepodporilo.
Mgr. GILBERT LIŠKA
starosta

SPOMIENKA
Dňa 19.1.2020 uplynulo 20 rokov od úmrtia nášho milovaného
syna a brata
MARIÁNA
KALAŠA.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.
Mama a bratia s rodinami
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SPOMIENKA NA VIANOČNÉ OBDOBIE – NETRADIČNÝ KONCERT CIMBAL BROTHERS

Skvelá vianočná atmosféra!
Nastalo obdobie Veľkej noci, ktoré sa
úzko spája s vianočným. Z kresťanského hľadiska ide o dva najvýznamnejšie
sviatky v roku. V jednom sa nový život
začal a v druhom ukončil, no napriek tomu
znovu začal – v našich srdciach a viere.
Pripomeňme si však očakávanie Vianoc.
Vianočné obdobie je pre ľudí vo svete
chápané ako najkrajšie obdobie, možno je
to z dôvodu obdarovávania sa, možno preto,
že počas zimného chladného obdobia potrebujeme každý viac lásky a porozumenia ako
zvyčajne, možno preto, že sa vrátia do svojich
domovov viacerí naši blízki, a napokon možno
práve preto, že aspoň raz v roku chceme byť
k sebe milí a urobiť radosť jeden druhému.
 Vianočný príhovor starostu obce Gilberta
Lišku
Foto: Pavel Hambálek

 Kapela Cimbal Brothers zahrala mix svetových melódií

 Vianočný stolík s vlastnoručne vyrobenými ozdobami zo školskej dielne
Foto: Gilbert Liška

Foto: Gilbert Liška

 Aj vianočný punč chutil jedinečne

Foto: Gilbert Liška
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Rovnako sme chceli urobiť radosť našim občanom a pozvali sme kapelu Cimbal
Brothers, ktorá je známa svojimi skvelými vystúpeniami nielen na Slovensku. Bolo krásne
sa započúvať do hudobného nástroja, ktorý
často vnímame úplne inak, skôr folklórne.
No na vianočnom koncerte nás hudobníci
presvedčili, že tradičné nemusí byť vždy iba
tradičné. Veď zahrali aj množstvo moderných
aktuálnych skladieb, ktoré sme prostredníctvom cimbalu a huslí vnímali inak, ako sme
boli doteraz zvyknutí.
Páni hudobníci hrali naozaj skvele a vianočná atmosféra sa ešte viac otvorila a pokračovala ochutnávkou vianočného pečiva a punču
vo vianočne vyzdobenej miestnosti.
GILBERT LIŠKA
 Ochutnávka vianočného pečiva sa vždy
teší veľkej obľube
Foto: Gilbert Liška

VEĽKONOČNÉ ZAMYSLENIE

Stačí jeden malý vírus
– a všetko je ináč

Milí farníci i všetci
vo Veľkých Kostoľanoch, Dubovanoch
a Pečeňadoch, ctení
priatelia,
na začiatku pôstneho obdobia sme čítali
v evanjeliu, že Pán Ježiš sa utiahol na púšť,
aby sa pripravil na
vrchol svojej činnosti
na tejto zemi: smrť a zmŕtvychvstanie. Do
ústrania odišiel na dlhých štyridsať dní.
Preto plným právom môžeme povedať, že
náš pôst má biblický základ. Samozrejme,
poznáme aj pôsty, hovoríme im diéty, ktoré
praktizujeme, ak chceme zhodiť nadbytočné kilá, ale náš pôst, ako príprava na Veľkú
noc – slávnosť zmŕtvychvstania Ježiša
Krista nie je o tom. Kresťanským pôstom
naše telo pozývame, aby sa do prípravy
osláv zmŕtvychvstania Pána tiež účinne
zapojilo a aby sme si dokázali v čase
pôstu aj čosi odrieknuť. Nielen mäso, ale
aj iné dobré jedlo, sladkosti, alkohol, víno,
cigarety, výlety, plesy, zábavy a podobne.
Keby cirkev ináč poňala liturgický rok, tak
cez pôstne obdobie by sme mali kostoly
štyridsať dní zatvorené, lebo veď „Pán Ježiš
je na púšti“. Žiadne zázraky, žiaden chlieb,
nijaké ryby, žiadne uzdravenia, všetko musí
počkať, víno z Kány je už dávno vypité. Pán
Ježiš je na púšti, stiahol sa z verejného života,
neviem, čo je s ním. Mnohým ani nechýba.
Až do roku Pána 2020 sme si takéto pôstne
obdobie so zatvorenými kostolmi ani v najhoršom sne nevedeli predstaviť. A je to tu.
Ozajstný pôst, nie ani tak bez jedla, ako bez
Ježiša Krista, bez svätej omše, bez svätej
spovede. Právom nás tlačí otázka: Koľko to
bude ešte trvať? Nevieme. Prorok Daniel svojho času, asi 165 rokov pred Kristom, napísal:
„Od času, čo odstránia ustavičnú obetu
a postavia ohavnosť spustošenia, uplynie
tisícdvestodeväťdesiat dní.“ (Dan 12,11).
Nevieme, akú ustavičnú starozákonnú obetu
mohol mať prorok Daniel na mysli. Ale vieme,

že od Poslednej večere Pána Ježiša, počnúc
apoštolmi, ich nástupcami a kňazmi všetkých
čias až po dnešok, sa donedávna – a to naozaj ustavične, na každom kontinente, v každom časovom pásme – slávila katolícka svätá
omša. Optimisti vravia, že sv. omše sa slúžia
aj naďalej, aj keď za zatvorenými dverami.
Áno, ale Pán Ježiš je uväznený aj so svojimi
služobníkmi, aj v Bazilike sv. Petra v samom
srdci cirkvi, no iste v nádeji na lepšie časy.

Tri pokúšania aktuálne
Pána Ježiša na púšti vidíme v troch súčasných charakteristikách našej doby a spoločnosti.
Pokušenie chleba. Potraviny v kontajneroch a hlad vo svete. Ešteže vieme, že „nielen z chleba žije človek, ale z každého slova,
ktoré vychádza z Božích úst“.
Pokušenie konať proti zákonom prírody: Skoč dole, nič sa ti nestane. Naozaj?
Newton len matematicky vyjadril, ako rýchlo
sa padá na zem, ale zemská príťažlivosť je
Božím zákonom, a preto ani Pán Ježiš nezoskočil ani zo strechy chrámu, ani z kríža.
Urob z muža ženu a zo ženy muža a nazvi
to ľudským právom.
Mailom som dostal aj toto povzbudenie,
nájdete ho na viacerých weboch:
„Prestávali sme si vážiť prírodu, a preto
sme dostali takú chorobu, aby bol pobyt v nej
pre nás taký vzácny. Prestali sme vedieť fungovať v rodinách, a preto nás táto choroba
zavrela do našich domovov, aby sme sa ako
rodina opäť naučili fungovať.
Prestávali sme si vážiť starých a chorých,
a preto sme dostali túto chorobu, aby sme si
pripomenuli, akí sú zraniteľní.
Prestávali sme si vážiť zdravotníkov a lekárnikov, aby sme zistili, akí sú nepostrádateľní.
Prestávali sme mať úctu voči učiteľom,
a preto nám táto choroba zavrela školy, aby

si to rodičia mohli sami vyskúšať.
Mysleli sme, že si môžeme kúpiť všetko,
byť kdekoľvek a s kýmkoľvek chceme, a preto sme dostali takúto chorobu, aby sme si
uvedomili, že to všetko nie je samozrejmosť.
Mamona nás opantala, voľný čas sme
trávili v nákupných centrách, preto nám ich
táto choroba zavrela, aby sme pochopili, že
šťastie si nemôžme kúpiť.
Zameriavali sme veľa pozornosti na náš
vzhľad a výzor a porovnávali sa, preto nám
táto choroba zakryla tváre, aby sme pochopili, že tam netkvie naša krása.
Mysleli sme si, že sme páni na tejto zemi,
a preto sme dostali túto chorobu, aby nás
niečo miniatúrne, čo ani nevidno, dokázalo
skrotiť, dať nám príručku a trochu pokory.
Táto choroba nám veľa berie, ale zároveň
nám dáva možnosť sa toho tak strašne veľa
naučiť a pochopiť, čo je v živote najdôležitejšie.
Dostali sme chorobu ušitú na mieru. Asi
sme ju ako ľudstvo naozaj potrebovali.“
Tretie, najväčšie pokušenie pýchy, slávy, moci a bohatstva je najlákavejšie. Vidíme ho vo všetkých kultúrach sveta a v každom z nás. Človeče, ty koruna tvorstva,
budeš ako Boh. No nebudeš. Stačí jeden
malý vírus, a všetko je ináč.
Prestali sme si vážiť Pána Boha a mysleli
sme si, že ísť na svätú omšu a prijať telo Ježiša Krista v Eucharistii môžeme kedykoľvek.
Tešili sme sa s prorokom, ktorý nás upozornil: „Hľadajte Pána, kým sa dá nájsť, volajte
ho, kým je nablízku?“ (Iz 55, 6) a iný dodal:
„Hľa, prídu dni – hovorí Pán, i pošlem na zem
hlad; nie hlad po chlebe a nie smäd po vode,
ale po počúvaní Pánovho slova.“ (Am 8, 11).
Vydeľte Danielovo číslo šesťdesiatimi piatimi (1290 : 65) a máte čas, o ktorom hovorí
prorok. Tri a pol roka. Iste, môžeme dúfať, že
sa zmýlil. Nádej zomiera posledná.
ThDr. JÁN KOŠIAR, kaplán
Foto: zdroj internet
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Basu sme stihli pochovať
ešte pred koronavírusom

 O dobrú náladu sa kapela Music Four Band postará kdekoľvek a kedykoľvek
Začiatok nového roka oslavujeme zväčša
zábavou a ohňostrojmi, no a o pár týždňov
neskôr tradičné Fašiangy veselicou. Pôstnemu obdobiu pred Veľkou nocou môže
predchádzať bujaré vystrájanie, hodovanie
a, samozrejme, aj lúčenie sa s veselým
obdobím. Vtedy sa vo viacerých obciach
pochováva basa, ako symbol ukončenia veselosti a radosti, smiechu, hudby a zábavy.
A postupne nastáva 40-dňové obdobie, kedy
by sme sa mali všetci postiť. Mali by sme sa teda zriecť nielen dobrého jedla a alkoholu, ale aj
všetkého, čo pokladáme za niečo navyše, bez
čoho môžeme žiť a existovať a čo často patrí
k súčasnému, niekedy až luxusnému životu.
V súčasnosti už pôstne obdobie nie je prísne,
ako bolo v minulosti a je len na samotnom
človeku, či sa bude postiť a mierniť sa v stra-

vovaní a voľnej zábave, alebo
si bude život užívať plnými
dúškami. No striedmosť nikdy
neuškodí a občasný pôst môže napomôcť nášmu zdraviu
a rovnako psychickej pohode.
Naša obec sa radí medzi
tie obce, ktoré zachovávajú
tradície pochovávania basy,
aj keď moderným spôsobom.
V tomto roku vystúpili so svojím programom opäť folkloristi zo súboru Krakovienka.
Sprevádzala ich cimbalová
kapela a svojimi tancami, hovoreným slovom a príjemnou
hudbou pobavili všetkých,
ktorým sa nelenilo a prišli sa
na program pozrieť. Okrem
 Fašiangové šišky chutili nielen týmto
dievčatám...
„duchovna“ sme prichádzajúcich hostí obohatili
aj o fyzický zážitok spojený s konzumáciou výborných fašiangových marmeládových šišiek.
Kto ešte po programe vládal jesť a piť, mohol
sa občerstviť v bare, kde domáci hasiči pripravili chutné cigánske a podávali nealkoholické
nápoje, víno či iný alkohol. No asi najviac si
ľudia užili výbornú zábavu so skupinou Music
Band Four, ktorá hrala do rána.
Všetkým, ktorí vytvorili skvelú sobotňajšiu
atmosféru, v mene celej obce veľmi pekne
ďakujem.
GILBERT LIŠKA
Foto: autor
 Ľudia sa výborne zabávali do skorých
ranných hodín
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TRI STRANY ZAUJÍMAVOSTÍ ZO ŠKOLSKÝCH LAVÍC

Lyžovať sa naučil každý žiak
V termíne od 26. do 31.1.2020 sa
žiaci 7. ročníka zúčastnili na základnom lyžiarskom kurze v stredisku Ski Zábava Hruštín na Orave.
Stredisko nám ponúklo krásne biele
prostredie s ideálnymi podmienkami
pre skúsených lyžiarov aj pre začiatočníkov tohto športu.
Z našej školy absolvovalo výcvik
36 žiakov, z toho bolo 20 začiatočníkov. Aj vďaka enormnej snahe inštruktorov a učiteľov sa naučil lyžovať každý žiak. Ubytovaní sme boli v horskom
hoteli Kristína, ktorý spĺňal predstavy
účastníkov o ubytovaní. Pekné útulné
izby a výborná domáca strava doplnili
super atmosféru na kurze. Vo voľnom
čase žiaci mohli hrať stolný tenis, stolný futbal, biliard aj šípky. V blízkom
 Snehové podmienky boli pre účastníkov kurzu ideálne

 Kto má rád vodu v tekutom skupenstve, určite nevynechal ani
bazén

 Po poctivom lyžiarskom tréningu na svahu chlapci regenerovali aj pri biliarde
areáli sme trávili voľný čas aj hrami
vonku na čerstvom vzduchu – stavaním snehuliaka Imra a prechádzkami.
Regeneráciu po lyžovaní sme mali zabezpečenú možnosťou vstupu do
welness zóny s bazénom a vírivkou.
Celkovo možno lyžiarsky kurz hodnotiť
pozitívne. Dôležité je, že žiaci nadobudli
nové zručnosti a vytvorili si vzťah k lyžovaniu, čo môžu v ďalšom svojom živote
využiť. Ak nám situácia dovolí, radi sa
v budúcnosti na stredisko vrátime.
Ďakujem kolektívu žiakov siedmeho
ročníka a učiteľom/inštruktorom za veselé zážitky a príjemné spomienky.
Mgr. IDA KOLNÍKOVÁ
vedúca kurzu
Foto: archív školy
 Výcvik priniesol žiakom šancu naučiť sa lyžovať i veľa pekných spomienok
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SÚŤAŽE

Bude okresná
Pytagoriáda?
Ešte v decembri 2019 sa v našej základnej
škole konalo školské kolo Pytagoriády.
Úspešnými riešiteľmi sa stali:
1. stupeň – Juraj Hricišák, Karolína Mikušová, Matej Textor, Lukáš Klieštinec, Matúš
Košťál, Kali Šupová, Sebastián Bednár, Tatiana Augustínová, Matej Filin, Ľuboš Pagáč,
2. stupeň – Adrián Baša, Patrik Krátky,
Anna Ondrusová, Tomáš Škrha.
Všetci menovaní žiaci by sa mali zúčastniť na okresnom kole Pytagoriády v Piešťanoch, ktorá bola naplánovaná na koniec
marca. V súčasnej situácii však bude táto
okresná súťaž s veľkou pravdepodobnosťou zrušená.

 Kolektív, ktorý pobavil nielen seba, ale aj svojich spolužiakov – divákov

Krása nevídaná v škole
Angličtinu majú radi

V piatok 28. februára žiaci 5. B triedy pod
vedením Mgr. Janette Papíkovej odohrali divadelné predstavenie Krása nevídaná. A veru – bola to krása nevídaná, keď sa deti na
hodine literatúry zmenili na hercov a zahrali

pre svojich rovesníkov rozprávkovú divadelnú
hru. Žiakom sa takáto netradičná hodina páčila a všetci si z nej odniesli príjemný umelecký
zážitok.
Mgr. JANETTE PAPÍKOVÁ
Foto: archív ZŠ

V Piešťanoch sa 15.1.2020 konalo okresné kolo Olympiády anglického jazyka.
Zúčastnili sa na ňom naši jazykovo talentovaní žiaci, výhercovia školského kola.
V kategórii 1A mladších žiakov reprezentovala našu školu žiačka Ema Zemková,
ktorá obsadila pekné 5. miesto. V kategórii
1B starších žiakov nás reprezentoval žiak
Erik Hutta, ktorý získal pochvalné 4. miesto.
Obom zúčastneným gratulujeme k úspechu, za za dlhodobú prípravu na náročnú jazykovú súťaž a vzornú reprezentáciu
školy v širokej konkurencii piešťanských
základných škôl ďakujeme.

Chýbal mu iba bod
Okresné kolo Matematickej olympiády
sa konalo v Piešťanoch 29.1.2020.
Zúčastnil sa na nej náš žiak 2. stupňa
Patrik Krátky. Do ďalšieho kola nepostúpil,
pretože mu chýbal len 1 bod k tomu, aby sa
stal úspešným riešiteľom.
- ľk -

 Piataci vzali svoje úlohy vážne a zmenili sa na naozajstné rozprávkové bytosti...

Pomôžte nám vyhrať,
hlasujte za našu školu
Milí priatelia, rodičia, kamaráti, všetci
vieme, že momentálne neprežívame najlepšie časy. Napriek tomu Vás chceme poprosiť o Váš hlas pre našu školu v súťaži
NAJ ŠKOLA 2020 SK, ktorú rozbieha RTVS
pre všetky základné školy na Slovensku.

12. apríla 2020. Každý deň môžete hlasovať jedenkrát. V menu si vyberiete kraj,
okres, a potom našu školu. Možno nám
tým pomôžete získať nemalé finančné
prostriedky na obnovu šatní pre Vaše deti.
Vopred Vám ďakujeme.

Viac informácii nájdete na stránke
www.najskola.sk. Hlasovať je možné do

Mgr. ĽUDMILA KOREŇOVÁ
riaditeľka školy
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Dajme spolu

gól

Pravidelná pohybová aktivita a vytváranie trvalého vzťahu k futbalu. To sú základné myšlienky projektu Dajme spolu gól,
ktorý zastrešuje Slovenský futbalový zväz
pôvodne s cieľom popularizovať futbal
u detí v materských školách.
V školskom roku 2019/2020 rozšíril Slovenský futbalový zväz tento projekt o možnosť
zapojenia základných škôl, konkrétne detí z 1.
ročníkov základných škôl formou záujmovej
činnosti – futbal. Aj naša škola sa v spolupráci
s futbalovým klubom v obci do tohto projektu
zapojila. Z projektu sme získali ďalšie pomôcky na športovanie, ktoré budú využívané
aj v rámci vyučovania telesnej a športovej

 Do projektu zapojíme žiakov 1. a 2. ročníka, ktorých sa ujme kvalifikovaná trénerka
výchovy. Každá nová zaregistrovaná škola
dostala okrem športových pomôcok aj lopty
a tričká pre deti. Projekt sa bude realizovať
v škole popoludní v rámci záujmovej činnosti
pre žiakov 1. a 2. ročníka pod vedením kvalifikovanej trénerky futbalu.
Viac na www.dajmespolugol.sk, kde môžete sledovať aj aktivity nielen našej školy, ale
aj iných škôl v rámci Slovenska.
Mgr. ĽUDMILA KOREŇOVÁ
Foto: archív ZŠ

 Krôčik za krôčikom si chlapci osvoja techniku hry a vytvoria trvalý vzťah k futbalu

Na šachovom turnaji GPX na Strednej
odbornej škole technickej v Hlohovci sa v sobotu 7. marca 2020 zúčastnili štyria žiaci Základnej školy Veľké Kostoľany reprezentujúci
ŠK Pečeňady. Počínali si pomerne úspešne.
V kategórií do 8 rokov získal 3. miesto Filip

Úspešní na šachovom turnaji
Harajka. No darilo sa aj Andrejovi Mečírovi,
ktorý získal 4 body, Matúš Blaško 3 body

 Ako vidno na fotografii z turnaja, o šachy majú deti záujem

a Emmka Harajková 2 body.
- ľk -, foto: archív ZŠ

 Filip Harajka s diplomom za 3. miesto
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ZO JEDNOTY DÔCHODCOV VO VEĽKÝCH KOSTOĽANOCH HODNOTILA ROK 2019
Výročná schôdza Základnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku vo
Veľkých Kostoľanoch sa konala 3. marca
2020 vo veľkej zasadačke obecného úradu.
Na úvod schôdze predsedajúci privítal prítomných seniorov a hosťa – starostu obce
Mgr. Gilberta Lišku. O kultúrny program sa
postarala spevácka skupina Spomienky.
Správu o hospodárení s finančnými prostriedkami za rok 2019 predniesla A. Jakubičková. Správu o činnosti ZO JDS za rok
2019 prečítal predseda Vladimír Karaba.
Počet členov v našej organizácii už dosiahol
stovku. Prvou našou akciou v roku 2019 bol vlakový zájazd do Vysokých Tatier na Hrebienok.
Tu sme si v Tatranskom ľadovom dóme prezreli
z ľadu vytvorenú Baziliku sv. Petra v Ríme spolu
s Berniniho kolonádou. V mesiacoch február až
november, celkovo desaťkrát, relaxovali naši
členovia na termálnom kúpalisku v Dunajskej
Strede. Máme radi autobusové zájazdy, a tak
sme sa dvakrát vybrali do Kittsee v Rakúsku.
V Nitre v Divadle Andreja Bagara sme si po-

 Dôchodcovia v družnej debate, zľava A. Jakubičková, M. Karabová, V. Karaba
a V. Balážová
Foto: Gilbert Liška

Koronavírus nám pokazil plány

 Takmer stovke seniorov sa prišiel prihovoriť aj starosta obce
zreli divadelné predstavenie Povolanie pápež.
V Dome umenia v Piešťanoch sme sa pobavili
zasa na divadelnom predstavení Radošinského naivného divadla Čo sa sníva trpaslíkom.
V apríli sme zorganizovali zájazd do Nitry na
23. ročník záhradkárskej výstavy Gardenia.
V mesiaci máj sme sa zúčastnili na majálese
pre seniorov v Chtelnici. V rámci autobusového
zájazdu na pútnické miesto Mariazell v Rakúsku
nám pán kaplán ThDr. Ján Košiar odslúžil svätú
omšu. Po prehliadke pútnického miesta sme sa
presunuli k jazeru Erlaufsee. Je to priezračné
horské jazero s čistou vodou. V júli sme usporiadali autobusový zájazd do Banskej Štiavnice,
kde na vrchole malebného kopca sa nachádza
jedna z najkrajších kalvárií na Slovensku. Je zapísaná v Zozname svetového dedičstva UNESCO. V auguste sme usporiadali dvojdňový
vlakový zájazd do Prešova, kde sme si prezreli
so sprievodkyňou pamiatky mesta. V mesiaci
september sme počas kostolianskeho jarmoku
v zasadačke obecného úradu pripravili výstavu
s názvom Čo tu ešte nebolo. Naši muži súťažili
vo varení gulášu. Na jarmoku vystúpil so svojím
repertoárom aj spevácky zbor Spomienky. Zaujímavý bol aj autobusový zájazd do Aponiovskej

Foto: Miroslav Liška

knižnice v obci Oponice, ktorá je uznávanou
najkrajšou knižnicou na Slovensku. Na vinobranie sme v tomto roku nešli do Pezinka, ako
po iné roky, ale pre zmenu sme sa vybrali
Modry. Na jeseň sme usporiadali autobusový

zájazd do Nového Targu v Poľsku. Popri týchto
spoznávacích, kultúrnych a relaxačných aktivitách, v jarných a jesenných mesiacoch sa naši
členovia zapájali do brigád na miestnom cintoríne a v jeho okolí. V novembri si záujemcovia
z našich radov vypočuli zdravotnú prednášku,
ktorú si pripravil kúpeľný lektor a bylinkár Karel
Štenbaur. Poslednou vlaňajšou akciou bolo
posedenie našich členov pri príležitosti Mesiaca
úcty k starším.
Aj na rok 2020 sme si naplánovali rôzne akcie, ale stihli sme však zatiaľ iba dve, a to návštevu termálneho kúpaliska v Dunajskej Strede
a divadelného predstavenia v Nitre. Ďalšie
plánované výlety na termálne kúpalisko, ako aj
zabezpečený týždenný pobyt v kúpeľoch Sklené Teplice v mesiaci apríl sme museli z dôvodu
pandémie koronavírusu zrušiť. Z toho istého
dôvodu sme zrušili aj naplánovaný dvojdňový
zájazd do Katovíc v Poľsku. Treba len dúfať, že
opatrenia okolo celosvetovej pandémie na Slovensku zaberú, problémy zvládneme a budeme
môcť čím skôr pokračovať v našej činnosti.
A hoci nás je už sto, radi privítame medzi nami
aj nových členov.
VLADIMÍR KARABA
predseda ZO JDS

 Ženský spevácky zbor Spomienky vyplnili kultúrnu časť výročnej schôdze

Foto: M. Liška
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STARÝM PÁNOM SA DARÍ STRIEDAVO

Na Myjave opäť hrali finále
V sobotu 8.2.2020 sa v športovej hale
na Myjave uskutočnil v poradí 17. ročník kvalitne obsadeného turnaja starých pánov v halovom futbale O pohár
primátora Myjavy, kde sme už dlhé roky
tradičným účastníkom. Po minuloročnom prvom mieste sme na Myjavu išli
v pozícii obhajcu.
Na turnaji sa zúčastnilo 8 mužstiev: Veľké
Kostoľany, Stará Turá, Turany, Korňa, Vrbovce, Beluša, Skalica, Stahlbau Dessau. Hralo
sa 1-krát 20 minút, 4 hráči v poli + brankár.
V našej skupine boli Veľké Kostoľany, Korňa,
Vrbovce a Stará Turá.
 1. zápas: V. Kostoľany – Korňa 1:0,
gól: Mačica
Prvý zápas v skupine sme zvládli, ale
nováčik turnaja podal dobrý výkon a museli
sme hrať až do konca zodpovedne.
 2. zápas: V. Kostoľany – Vrbovce 6:1,
góly: Mačica 2, Čúzy 4
Ako druhý súper sa nám do cesty postavili Vrbovce. Ujali sme sa vedenia, ale súper
po odrazenej lopte vyrovnal. Ďalší priebeh
zápasu už bol ale v našej réžii a po pekných akciách sme súpera rozobrali.
 3. zápas: V. Kostoľany – Stará Turá 1:0,
gól: Ondrašík
V zápase o prvé miesto v skupine sme
sa stretli s nepríjemným súperom. Hralo sa
hore-dole, súper bol nebezpečný hlavne
pri protiútokoch. Zodpovednou hrou sme
sa dostali do vedenia, ktoré sme ubránili aj
vďaka výborným zákrokom brankára Maslíka. Postúpili sme do semifinále, ktoré sa
hralo krížovým systémom.
 Semifinále: V. Kostoľany – Beluša 3:0,
góly: Holiš, Urban 2
Polovicu zápasu sa hral ostrý futbal, nikto nechcel spraviť chybu, išlo o finále. Po
dôraze pred súperovým brankárom sa nám
podarilo skórovať zásluhou Holiša. Beluša
mohla vyrovnať, ale pohotovým zákrokom
nášho brankára a po následnom protiútoku
sme zvýšili vedenie na rozdiel dvoch gólov.

 Na Myjave starí páni z Veľkých Kostolian súperili s len o kúsok lepšími Turanmi
o víťazstvo v turnaji
Foto: archív
V závere sme už len potvrdili vedenie tretím
gólom a išlo sa do finále.
 Finále: V. Kostoľany – Turany 4:7,
góly: Mačica 2, Urban 2
Naším finálovým súperom bolo mužstvo
Turany, ktoré nám za
každú cenu chcelo vrátiť minuloročnú prehru.
Výborný zápas, ale súper mal trocha navrch,
čo potvrdil rýchlymi
gólmi, na ktoré sa nám
nepodarilo odpovedať.
Záver sme sa snažili
ešte zdramatizovať, ale
skúsené mužstvo Turany si už zápas ustrážilo
a zaslúžene vyhralo.

Týmto by som chcel poďakovať všetkým
hráčom, ktorý sa na turnaji zúčastnili a vzorne
reprezentovali našu obec.
Zostava: Mačica, Urban, Čúzy, Ondrašík,
Holiš, Maslík, Hricišák, Lietavec, Kukuč.

Mužstvo starých pánov odohralo koncom
minulého roka – 9.11.2019 – zápas v Ostrove.
Po horšom začiatku a troch góloch súpera to
snami nevyzeralo veľmi dobre. Druhý polčas
bol už vyrovnanejší a prvým gólom Holiša
sme začali hrať viac našu hru. Vypracovali
sme si šance, ktoré dokázal premeniť Čúzy
dvoma gólmi. Konečný výsledok bol 3:3.

 Poradie na Memoriáli Karola Šebeka tento rok uzatvorili Veľké Kostoľany
Foto: Juraj Henisch, zdroj: Trnavský hlas

Zúčastnili sme sa aj na Memoriáli Karola
Šebeka, ktorý sa uskutočnil 8.3.2020 v hale
Hrnčiarovciach. Tohtoročný turnaj mal charitatívny charakter. Účastníci štartovným prispeli
na zakúpenie regeneračného prístroja pre
mladíka zo Siladíc. V tíme Siladíc hral aj
jeho otec a Siladice napokon turnaj vyhrali.
Na druhom mieste skončili Piešťany, tretí bol
Drvič Lošonec, štvrtý Termomont, piaty Marell
Trnava a šieste Veľké Kostoľany.
Športu zdar!
ROMAN MASLÍK
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FUTBALOVÝ ROK 2019/2020 – TJ DRUŽSTEVNÍK VEĽKÉ KOSTOĽANY

Škodí nám vírus i vandal

 Účastníci júnového turnaja kategórií U13 a U15 boli za svoje výkony všetci odmenení
Po niekoľkoročnom pôsobení vo vedení
občianskeho združenia TJ Družstevník Veľké Kostoľany, predstavitelia výboru TJ oznámili na decembrovej schôdzi v roku 2018 odstúpenie zo svojich funkcií. Na tejto schôdzi
sa však neprihlásili žiadni kandidáti, ktorí by
mali záujem o riadenie TJ. Preto bola avizovaná ďalšia schôdza, ktorá sa mala konať
niekedy v priebehu januára. Nanešťastie bol
termín zimných prestupov. Hráči tímu mužov
sa cítili v neistote, preto sa väčšina rozhodla
z Veľkých Kostolian odísť, hrozil aj odchod
trénerov mládežníckych tímov. Tu bolo urgentné niečo urobiť, dať aspoň akú-takú
istotu, či záruku budúcej existencie.
Uskutočnilo sa krízové zasadnutie obecnej
športovej komisie, kde jej predseda dostal úlohu vypracovať rozpočet pre poslancov obecného zastupiteľstva a skúsiť zložiť tím, ktorý by
mohol zastrešiť fungovanie TJ. Z plánovanej
januárovej schôdze zišlo, bolo však dohodnuté, že vedenie podrží stoličky do konca sezóny
2018/2019, aby bol čas nájsť za nich náhradu,
čím sa situácia dočasne stabilizovala. Rozpočet podľa požiadavky športovej komisie bol vypracovaný, takisto sa podarilo zložiť tím, ktorý
bol pripravený viesť TJ. Po odhalení obecného
rozpočtu, resp. jeho schválení však tento tím
z dôvodov podfinancovania svoj postoj prehodnotil a oznámil, že funkcie vo výbore TJ za
stanovených finančných podmienok nemôže
prijať. Po ďalších rokovaniach a dohode nových podmienok sa 29.3.2019 definitívne podarilo nájsť a zvoliť 4 nových štatutárov.

Oslavy 90. výročia založenia FK
Termín konania osláv 90. výročia založenia
futbalového klubu vo Veľkých Kostoľanoch bol
29. jún 2019. Na celkovej návštevnosti tohto
podujatia sa ukázalo, že výber tohto dátumu
bol nie veľmi šťastnou voľbou. Počas celého
dňa boli k dispozícii zábavné atrakcie pre deti
i dospelých, športové súťaže i občerstvenie.
Odohrané boli 4 zápasy, kde v jednom
z nich bolo predstavené novo formujúce sa
mužstvo mužov.
U15 (VK/Pečeňady) – Jaslovské Bohunice
3:6
U18 (VK/Pečeňady) – Drahovce
3:3
Muži Veľké Kostoľany – Dubovany
2:1
Starí páni Veľké Kostoľany – Dubovany
3:1

Aktuálny stav
Tím mužov ročník 2018/2019 nedohral,
preto sme museli s novým tímom začať od poslednej 8. ligy, kde sme po skončení jesennej
časti bez prehry lídrom tabuľky s výhľadom na
postup do 7. ligy.
Družstvu chlapcov do 15 rokov sa v sezóne

2018/2019 podarilo postúpiť do 4. ligy, kde
našli rovnocenných súperov a zimujú na 6.
mieste tabuľky.
Prípravka – chlapci a dievčatá do 12 rokov – nevkročila do sezóny 2019/2020 tou
správnou nohou, ale po víťazstvách na konci jesennej časti sa mladí futbalisti dostali
z dna tabuľky na pekné 8. miesto. V tejto
vekovej kategórii však výsledky zápasov nie
sú tým najdôležitejším.
Ako dopadne sezóna 2019/2020, je vo
hviezdach, keďže nám tu šarapatí nebezpečný vírus. Mimo vírusu nám na štadióne škodí
aj nejaký vandal, ktorý si dokazuje svoju mentálnu vyspelosť tým, že ničí zariadenie tribúny
(sedadlá, lexan), či samotnej budovy (dvere).
Máme pre neho odkaz: „Poprosíme ŤA, skús
byť väčší frajer a niečo nezištne vytvor, alebo
niekomu pomáhaj. To sa medzi normálnymi
ľuďmi väčšmi cení, ako obyčajná demolácia.“
Ďakujeme všetkým dobrým ľuďom, ktorí
pomáhajú pri chode TJ. Takisto patrí vďaka
všetkým sponzorom, ktorí nás podporujú materiálne či finančne.
DUŠAN FILIP
Foto: archív TJ Družstevník

Turnaj futbalových nádejí
Začiatkom júna zorganizoval tréner predprípravky Juraj Bachňák turnaj kategórií
U13 a U15. Chlapci i dievčatá prežili skvelý
deň, na konci ktorého boli všetci odmenení.
Veľká vďaka patrí aj rodičom a sponzorom, ktorí
pomohli pri realizácii akcie. Naša U13 skončila
vo svojej kategórii na 4. mieste, chlapci U15 si
svojím výkonom vybojovali 2. miesto.

 Aj keď ponuka osláv 90. výročia založenia futbalového klubu v obci bola bohatá, výber
dátumu ovplyvnil nižšiu návštevnosť
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