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Fašiangy, Turíce, Veľ ká noc ide...

Milí obèania,
priatelia a èitatelia,
 Podšabliari v plnej paráde
Je historickou tradíciou, že pred pôstnym
obdobím je čas veselosti, zabíjačiek a rôznych karnevalov, ktorý poznáme pod ľudovým pojmom ako fašiangy. Je to obdobie od
Troch kráľov do Popolcovej stredy. V tomto
období už zima dáva svoje posledné zbo-

Foto: Václav Hesko
hom a nastupuje pre všetkých vytúžená jar.
Posledné dni využívajú ľudia na tancovačky a stretnutia a zavŕšia ich pochovaním
basy, ktorá je určitým symbolom zábavy,
spevu... A ako to bolo u nás? Dozviete sa
na 14. strane.

dovo¾te nám, aby sme Vám
k ve¾konoèným sviatkom zaželali
všetko dobré, prežite ich v zdraví
a veselosti, naplòte harmóniou
a tradíciou.
Prajeme Vám veselú šibaèku,
oblievaèku a všetko, èo k nej patrí.
Starosta, poslanci OZ
a pracovníci obecného úradu

POZVÁNKA

Príďte s nami
stavať máj

 Nič sa nedá robiť, basu treba pochovať

Foto: Gilbert Liška

Obecný úrad pozýva všetkých občanov
a organizácie na tradičné stavanie mája,
ktoré sa uskutoční v utorok 30. apríla
2019 o 18.00 hod. pred domom kultúry.
Na veselú nôtu zahrá Dychová hudba
Rovina. Všetkých pohostíme dobrým vínom
a chutnými pagáčmi.
- OcÚ -
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PRÁCE V OBCI POKRAČUJÚ PODĽA PLÁNOV

Začali sme už vo februári
Prvý štvrťrok, vďaka dobrému počasiu, ktoré doprialo stavbárom pracovať
na stavebných projektoch, sa objavili
aj v našej obci stavebné mechanizmy.
Realizácia spevnenia a úpravy svahu na
Zákostolskej ulici sa tak po dlhej príprave a zmene projektu mohla začať. Projekt
tejto stavby sa nerodil ľahko a ani rýchlo,
pretože mu predchádzalo množstvo činností, ktoré bolo potrebné vykonať.

Spevnenie svahu
na Zákostolskej
Pred samotnou projektovou dokumentáciou bolo potrebné urobiť geologický
prieskum s odobraním zeminy na skúšky
a podrobnú inžinierskogeologickú správu.
Sonda ukázala, že ide o íl so strednou
a nízkou plasticitou, na základe čoho projektanti spracovali statický posudok a projektovú dokumentáciu. Zo svahu mecha-

 Výkop pod svahom pred betónovaním

 Svah bolo potrebné pred vykladaním betónových tvaroviek upraviť

Foto: Gilbert Liška

Foto: Gilbert Liška
inak rozmiestnené ako doposiaľ, navyše bude vybudovaná aj toaleta pre imobilných občanov, ktorá bude priestrannejšia. Pacienti
budú mať sociálne zariadenia rozdelené na
pánsku a dámsku časť a personál zdravotného strediska bude mať svoju samostatnú
toaletu. V danom a obmedzenom priestore
sme sa snažili urobiť maximum pre pohodlie
pacientov a personálu. Aby sa imobilní občania pohodlnejšie dostali k svojmu lekárovi, plánujeme osadiť na schodisko k vstupu
do budovy kovovú plošinu. Vzhľadom na
taktiež obmedzený priestor pri vstupe, iné
riešenie bez väčších stavebných úprav nie
je možné. Na záver rekonštrukčných prác
bude vstupná chodba vymaľovaná a je
potrebné aj vyčistiť pivničné priestory, do
ktorých nájomníci nazhromažďovali množstvo nepotrebných vecí a odpadu, aby sa
zabránilo množeniu hlodavcov. Plánujeme
vyčistiť tiež priestor na dvore, nakoľko sa
z neho šíri zápach do ambulancií a čakárne
pacientov.

nizmy odobrali časť zeminy a upravili terén
tak, aby sa na celý svah mohli osadiť
betónové tvárnice, do ktorých sa bude vysádzať zeleň. Spolu s prácami na svahu sa
upravila časť miestnej komunikácie. Cesta
sa rozšírila a na jej okraji pribudli obrubníky s prídlažbou na odvod dažďovej vody.
Pôvodný zaburinený svah plný náletových
drevín a koreňov má dnes úplne inú podobu, nehrozí jeho erózia a po rozrastení
sa zelene bude tvoriť kompaktnú sústavu
zeleného porastu, ktorá mu dodá na atraktívnosti a funkčnosti.

Obnovili sme toalety
V marci sme začali s rekonštrukciou sociálnych zariadení v budove zdravotného
strediska. Tie pamätajú už niekoľko desaťročí, v našom rozpočtovom pláne sa
objavovali niekoľkokrát, a tak som rád, že
v tomto roku sme mohli konečne začať s ich
obnovou. Priestorovo budú toalety úplne

 Osádzanie betónových prefabrikátov

Foto: Gilbert Liška
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 Frézovanie pred položením asfaltu
Foto: Gilbert Liška

orgány. S niektorými zmenami nesúhlasili, väčšiu časť ale odobrili.
Dopravný plán už riešime v obci
druhým rokom. Nesúhlasím v ňom
s postojom bývalého zastupiteľstva,
lebo to sa intenzívnejšie nezaoberalo požiadavkami občanov, ktorí spísali petície za vylúčenie traktorovej
dopravy z niektorých ulíc. Poslanci
v minulom roku odsúhlasili prejazd
poľnohospodárskych strojov, ktoré
sú v súčasnosti priveľké a ťažké
na naše miestne komunikácie. Ďalej sme sa v doprave zaoberali aj
parkovaním vozidiel na ceste a tiež
pred prevádzkami, ktoré je často
v rozpore s dopravnou vyhláškou.
Je nepochopiteľné, že požiadavky
občanov niektorí bývalí poslanci neschválili, ale pri svojich prevádzkach
často vozidlá ich zákazníkov a zásobovačov strpčujú život chodcom
a vodičom. V tomto prípade by si
mali vyriešiť predovšetkým parkovanie pred svojimi obchodmi. Alebo
im nezáleží na ľuďoch, ktorí okolo
obchodov len prechádzajú? Platiaci
zákazníci sú asi dôležitejší, preto
môžu parkovať kdekoľvek. Niektoré
prevádzky nie sú vôbec vhodné na

Riešime chodník
na Trnavskej ceste

umiestnenie do obytnej zóny. Majiteľ by sa
mal snažiť umožniť zákazníkom taký prístup,
aby neblokovali chodník, napr. vytvorením
parkovacích miest v areáli prevádzky, ako je
to obvyklé inde. Rovnako aj zásobovanie by
sa malo uskutočňovať vo dvore obchodov,
a nie na štátnej ceste.

V prvom polroku plánujeme začať
s výstavbou a rekonštrukciou chodníka na Trnavskej ceste, ktorý je
doposiaľ v pôvodnom stave. Spolu
s výmenou povrchu zrekonštruujeme aj vjazdy k rodinným domom.
V určitej časti sa bude budovať nová časť chodníka. Zosúladiť vjazdy
a chodník vzhľadom na veľké výškové rozdiely bude v niektorých
miestach problémové. V súčasnosti
sa k stavebnému projektu vyjadrujú správcovia inžinierskych sietí
a správca štátnej komunikácie.

Plocha pre bicykle
a izolácia školskej budovy

Zmena územného
a dopravného plánu
Okrem stavebných prác riešime aj
zmenu územného plánu a dopravného plánu. V rámci zmeny územného plánu sa k jeho aktualizácii
vyjadrili už všetky dotknuté štátne

 V súčasnosti je už stavba spevnenia
svahu a rozšírenia komunikácie ukončená
Foto: Gilbert Liška

 Rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove
zdravotného strediska
Foto: Václav Hesko

 Vozidlá zákazníkov musia chodci obchádzať, stačilo by
vytvoriť parkovanie v areáli obchodu
Foto: Gilbert Liška

Na základe požiadavky vedenia základnej školy sme zväčšili plochu na odkladanie
bicyklov, ktorá bola vybudovaná pri bočnom
vchode do budovy školy. Po osadení stojanov
na bicykle sme zistili, že počet na bicykloch
dochádzajúcich žiakov a personálu školy je
väčší, ako bolo plánované. Aby si každý mohol svoj bicykel odložiť, boli sme nútení plochu dvojnásobne zväčšiť. Pritom v minulosti
v rámci pôvodnej odkladacej plochy nebolo
také množstvo bicyklov ako pri vybudovaní
novej. Pri tejto prestavbe pracovníci odkryli
základy budovy, keďže z vnútornej strany
bola pivničná stena mokrá. Po vybraní zeminy
zistili, že päťdesiatročná izolácia základov je
v nevyhovujúcom stave, rozpadnutá a vlhkosť

 Pred obchodom so stavebným materiálom je denne
množstvo áut
Foto: Gilbert Liška
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prezentoval aj na obecnom zastupiteľstve,
boli pre poslancov OZ a tiež obec neprijateľné a finančne nevýhodné. Len niekoľko
metrov štvorcových na uloženie kábla v pozemku súkromnej spoločnosti by našu obec
stálo minimálne 180 tisíc eur.
Z tohto dôvodu sme hľadali iné riešenie
a trasovanie káblov. Spolu s pracovníkmi
ZSE, a. s., sme našli riešenie a prepracovali
projektovú dokumentáciu. Zabezpečili sme
urýchlené zapísanie vecného bremena medzi
obcou a ZSE, a. s., na katastrálnom úrade.
O ďalšom priebehu prác a iných investičných aktivitách vás budeme informovať v ďalšom vydaní KP.
GILBERT LIŠKA, starosta obce
 Zväčšená plocha na odkladanie bicyklov bude už azda postačujúca
Foto: Gilbert Liška

 Základy budovy školy z päťdesiatych
rokov je potrebné odizolovať. Pôvodná
izolácia zložená z nalepenej ipy a tehál je
v deštrukčnom stave. Foto: Gilbert Liška
sa prejavila aj v samotnom betóne, ktorý sa
v niektorých miestach drobil. Preto sme dali
túto časť opraviť novou izoláciou. Pravdepodobne bude pôvodná izolácia narušená aj
v iných častiach základov budovy. Je preto
dôležité v budúcnosti počítať s rekonštrukciou
izolácie a zároveň odviesť dažďovú vodu.

Museli sme zmeniť projektovú
dokumentáciu elektriny
Na Záhumenskej ulici sa už čoskoro začne
výstavba verejného osvetlenia, káblovej televízie, rozhlasu a rozvod optických káblov.
Výstavba elektrickej časti je v sklze od minulého roka, kedy sa niektorí občania a časť
bývalých poslancov postavili proti odpredaju
pozemkov pod budúce trafostanice. Ďalší
sklz spôsobilo, že v miestach, po ktorých Západoslovenská distribučná bude klásť káble,
sa nachádzajú pozemky nežijúcich majiteľov,
s ktorými nebolo možné podpísať vecné
bremeno na uloženie sietí. V tejto časti bolo
potrebné zmeniť projektovú dokumentáciu
a trasovať káble v iných pozemkoch. Tre-

tie omeškanie, dúfame, že posledné, bolo
spôsobené taktiež z dôvodu nutnosti prepracovať projekt pri areáli bývalého Vysielača.
Pri vstupe do areálu sa nachádza trafostanica, ktorá je postavená na pozemku ZSE,
ale všetky pozemky, s ktorými susedí, sú
majetkom súkromných vlastníkov. Požiadali
sme spoločnosť Alacres, s. r. o., o možnosť
položenia elektrického kábla v ich pozemku,
avšak podmienky, ktoré konateľ spoločnosti

Dotácie

pre organizácie z rozpočtu
obce na rok 2019 (v €)
Na základe schváleného rozpočtu Obce
Veľké Kostoľany na rok 2019 boli pre jednotlivé organizácie, ktoré si podali žiadosť,
rozdelené dotácie nasledovne:
Organizácia

 Izolácia pôvodných základov na budove základnej školy

Foto: Gilbert Liška

Finančná
Platby
dotácia
za energie
Dobrovoľný hasičský zbor – detský krúžok
1 000
0
Dobrovoľný hasičský zbor – činnosť
8 800
2 100
TJ Družstevník V. Kostoľany
12 712
7 500
Motokross Team V. Kostoľany
1 000
0
ZO Slovenského zväzu chovateľov I.
0
1 000
ZO Slovenského zväzu chovateľov II.
600
0
ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku
3 500
0
Poľovnícke združenie Rovina
3 000
0
Tennis club V. Kostoľany
8 000
0
Dychová hudba Rovina
8 000
2 600
- OcÚ -
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POZOR – NEPREHLIADNITE!

Zmena v separácii odpadu

Od začiatku roka 2019 platí novela
zákona o odpadoch, ktorá sa dotýka nás
všetkých, ako občanov, tak aj samotnej obce. V súčasnosti majú občania
v rodinných domoch k dispozícii modré
240-litrové nádoby, do ktorých umiestňujú komodity, ako je papier, plasty, PET
fľaše, plechovky a tetrapaky.

To, ako by mal triedený zber vypadať a ako
v skutočnosti funguje, nie je to isté. Potvrdiť
to môžu azda všetky obce a mestá a rovnako
aj spoločnosti zaoberajúce sa zberom a uložením odpadov.

Papier už iba osobitne
Po novom, nie je možné do tejto nádoby
vhadzovať žiadny papierový odpad (noviny,
časopisy, obaly, atď...). Papier budú môcť
občania umiestniť do označených nádob
s etiketou PAPIER, ktoré spoločnosť FCC
Trnava umiestni v obci a na zbernom dvore.
V prípade, že pracovníci odpadovej spoločnosti pri náhodných kontrolách zistia, že
sa v nádobe nachádza papierový odpad,
túto nádobu nevyvezú. Papier sa teda bude
zberať rovnako ako sklo, čiže len do veľkých
kontajnerov (1 100-l).
Žiadame preto, aby občania dodržiavali
nové nariadenia a nespôsobovali obci a tiež
sebe zbytočné problémy pri odvoze separovaného odpadu. Od spoločnosti, ktorá financuje zber separovaného odpadu (OZV –
Organizácia zodpovednosti výrobcov), sme
požadovali na základe nového nariadenia
samostatné nádoby na papier, ale rovnako,
ako aj v iných obciach, zakúpenie nádob
a ich vývoz nám zamietla. Argumentovali
sme tým, že v každom rodinnom dome sa
vyprodukuje množstvo papiera z letákov,
časopisov a rôznych obalov.

Novelu musíme rešpektovať
Štátom nedávno zavedený systém financovania separácie prostredníctvom OZV, ktoré
sú zodpovedné za jeho financovanie, nebolo
šťastným riešením. Spoločnosti tvrdia, že na
taký systém, aký obce a mestá požadujú, nemajú financie, a preto sa snažia obmedzovať
kúpu nádob a kontajnerov na minimum.
Pôvodným zámerom a dôvodom, prečo
vznikli sociálne siete, je, aby mali ľudia k sebe bližšie a mohli komunikovať a kontaktovať sa po celom svete. Sociálne siete vznikli,
ale ich pôvodný zámer začali ľudia zneužívať
rôznymi spôsobmi. O tom, čo všetko sa rieši
cez tieto siete, vieme, tiež akým spôsobom.
Na sociálnych sieťach aj vy občania často
riešite záležitosti medzi sebou, ako sú napríklad porucha káblovej televízie, verejného
osvetlenia, kanalizácie a podobne. Ani jeden
z vás, ktorí sa zapájate do diskusie, neviete
poruchu odstrániť. Preto vás chcem všetkých
požiadať, ak viete o nejakom probléme, čo sa
týka prevádzkovaných sietí v obci (iba siete,
ktoré prevádzkuje obec), upozornite nás na
to mailom alebo telefonicky. To, že sa budete
medzi sebou o tom baviť, a nikto nenahlási
poruchu, problém nevyrieši. A na otázky, prečo sa porucha vyskytla a kde sa stala chyba,
vám najlepšie zodpovedia pracovníci, ktorí
majú k tomu najbližšie. Takto sa vyhneme
zbytočným konfliktom a každú poruchu, o kto-

Poďakovanie
dobrovoľníkom
V mene celej obce sa chcem poďakovať
všetkým, ktorí sa podieľali na vyčistení našej
obce od odpadu, a tým prispeli k zlepšeniu
životného prostredia, v ktorom denne žijeme.
Zároveň vyzývam tých, ktorí sa niekedy správajú k nášmu prostrediu macošsky, aby si
uvedomili, že odpad, ktorý vyprodukovali, vyhodili a podobne, za nich zbierajú dobrovoľníci vo svojom voľnom čase. Ešte raz ďakujem.
Starosta obce

Káblovka aj internet
cez optiku
Katelstav, s. r. o. v spolupráci s firmou
Obecné siete Nitra šíri cez káblové rozvody vysokorýchlostný internet a televízne
stanice. Hlavné trasy rozvodov sú realizované z optických vlákien a cez optické
nódy prevedené do jestvujúcich rozvodov káblovej televízie (koaxiálne káble).

 Papier z domácností – noviny, časopisy,
brožúry, katalógy, cenníky, knihy, adresáre, telefónne zoznamy, lepenky, vlnité
lepenky a podobne – je nevyhnutné vyhadzovať iba do označených veľkých
1 100-litrových kontajnerov, ktoré budú
rozmiestnené v obci a na zbernom dvore
Za seba si dovolím napísať, že toto nariadenie a novela zákona nie je veľmi šťastným
riešením a spôsobuje mnohým zbytočné
starosti. Nové nariadenie musíme napriek
tomu rešpektovať.
Vyzbrojme sa teda dávkou trpezlivosti s vierou, že financovanie separovaného zberu odpadu sa niekedy v našom štáte priblíži krajinám Európskej únie, ktorá tieto nariadenia
schvaľuje.
Starosta obce
Ilustračné foto: internet

Katelstav, s. r. o. spravuje televízne stanice
a Obecné siete spravujú internet v spoločných rozvodoch. Pri poruche TV staníc treba
osloviť Katelstav, s. r. o. a pri poruchách internetu treba volať Obecné siete Nitra.
Katelstav, s. r. o. oznamoval formou rozhlasu a webovej stránky obce o zmene
parametrov TV staníc Markíza, Doma a Nova
International z dôvodu zmeny vysielacích parametrov uvedených staníc (uvedené stanice
zmenili vysielacie parametre na satelitoch).
Z tohto dôvodu bolo potrebné prijímače preladiť, aby sa dali ďalej šíriť uvedené stanice.
Niektoré televízory dokážu túto zmenu spracovať a niektoré nie, preto je potrebné si aktualizovať stanice alebo znovu naladiť televízor.
Taktiež ide o stanice TV Prima.
Ďalej oznamujeme, že postupne začíname s vysielaním v DVB-C, kde budú všetky
stanice ako v DVB-T, z dôvodu lepšieho
signálu do domácnosti. VÁCLAV HESKO
konateľ Katelstav, s. r. o.

Poruchy

riešte s kompetentnými
rej vieme, alebo nám ju oznámite, ihneď riešime. Možno sa vám zdá, že niečo pridlho trvá,
ale nie je to spôsobené tým, že sa poruchou
nezaoberáme. Niekedy je potrebné vymeniť
súčiastky, ktoré nemáme na sklade, prípadne
poruchu riešiť s ďalšou osobou.
Naposledy bolo na sociálnych sieťach uvedené, že pri čistiarni odpadových vôd sa našli
uhynuté ryby. Automaticky ste si to spojili
s problémom na čističke. Výsledky rozborov
vypúšťaných vôd máme dobré a úhyn rýb
bol spôsobený kontamináciou vody na inom
mieste. Rybári prevážali ryby z kontaminovanej vody do kanála, kam sa odvádzajú
vyčistené splaškové vody. Niektoré ryby sa

prebrali a prispôsobili, tie, ktoré prevoz nezvládli, sa v novom prostredí už neprebrali.
Takže takto tiež vznikajú a šíria sa nepravdivé informácie. Miesto toho, aby pisateľ zatelefonoval osobe, ktorá má na starosti prevádzkovanie čistiarne, vedie diskusiu s osobami,
ktoré sa nevedia k tomu vyjadriť. Pritom problém sa už mohol riešiť skôr a efektívnejšie.
V prípade, ak máte poruchu, alebo viete
o nejakej poruche na káblovej televízii, kanalizácii, verejnom osvetlení, rozhlase alebo
inej sieti, úseku, zatelefonujte, alebo pošlite mail konateľovi Katelstavu Václavovi
Heskovi. Kontakt: 0905 447 363, katelstav@velkekostolany.sk
Starosta obce
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KRONIKA OBCE
„Daj každému dňu šancu, aby sa stal
najkrajším dňom tvojho života.“
(Mark Twain, 1835 – 1910)

Jubileum oslávili

ČLENOVIA DHZ POMÁHALI S KALAMITOU

Orava v zajatí snehu
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Dušan Michalčík
Marta Surovčíková
Mária Ferancová
Miroslav Toráč
František Bučko
Viktor Bokor
Vladimír Macko
Ľubomír Janech
Jozef Zachar
Jarmila Kollárová
Gustáv Beluský
Cecília Lesayová
Sidonia Srdošová
Štefánia Kašáková
Mária Kostolanská
Oľga Šípová
Február
Viera Gulová
Ján Jančovič
Ing. Karol Jasenovský
Agneša Krajčovičová
Anna Strečková
Helena Toráčová
Matilda Kolarovičová
Paulina Ferančíková
Marec
Danka Komová
Peter Homola
Eva Čeligová
Mária Jamrichová
Stanislav Fodora
Elena Malovcová
Ľubica Koleničová
Vladimír Súkenik
František Fiala
Mária Kollárová
Božena Katrová
Pavol Bohačik
Ján Valíček
Jozef Potrok
Jozef Michalčík
Mária Krajčovičová
Mária Sedmáková

 Dobrovoľníci DHZ Veľké Kostoľany, ktorí vo svojom voľne vypomáhali pri snehovej
kalamite na Orave
V polovici januára postihla
Oravu snehová kalamita s nádielkou snehu, ktorá prekvapila aj inak zvyknutých obyvateľov oravského regiónu. Dlhotrvajúce intenzívne sneženie
neustále zásobovalo región
novými prívalmi, s ktorými
si postupne domáci, napriek
veľkej snahe, už nevedeli dať
rady. Sneh neustále pribúdal
na cestách, strechách, chodníkoch, voľných priestranstvách a bolo čoraz ťažšie
udržiavať v prevádzke komunikácie a základné služby pre
občanov, nehovoriac o hroziacich rizikách pre preťažené
strechy domov a budov.
 Veľkokostoľanci odpratávali sneh postupne zo
šikmých striech obecného
úradu a materskej školy

„Deti sú neskutočne dôležité.
Ony sú budúcnosťou sveta.“
(Elton John, 1947)

Narodili sa
Simona Kadličková
Kristián Sabol
Sofia Terézia Piknová
Daniel Ondrus
Oliver Ondreička
Matias Doktor
Viktória Ambrušová
Veronika Sekerková

 Vrstvy snehu na strechách zaručovali, že dobrovoľníci sa zaručene poriadne zahrejú

Jednotlivé postihnuté obce
postupne vyhlasovali mimoriadnu situáciu a na pomoc boli
nasadené jednotky Hasičského
a záchranného zboru SR a Armáda SR, ktoré okamžite začali
s odstraňovaním snehu, popadaných stromov, sprejazdňovaním
komunikácií a ďalšími potrebnými činnosťami. Ako sa postupne
zdroje vyčerpávali, prišla myšlienka zapojiť do pomoci dobrovoľné
hasičské zbory z nepostihnutých
regiónov, a tak vznikla výzva so
žiadosťou o pomoc pre postihnutý región, ktorá sa stretla s takou
veľkou odozvou od oslovených
zborov, že všetci, ktorí pomoc
ponúkli, ani nemohli byť nasadení. Nakoniec sa do odstraňova-
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KRONIKA OBCE
„Manželstvo je kráľovstvo dvoch.
Tretí tam nesmie vkročiť.“
(Henrik Ibsen, 1828 – 1906)

Manželstvo uzavreli
Martin Porubský a Eva Danišková
BLAHOŽELÁME!
„Smrť je len ďalšia cesta, ktorou musíme ísť.“
(John Ronald Reuel Tolkien, 1892 – 1973)

Opustili nás
nia následkov snehovej kalamity
počas jedného víkendu na Orave
zapojilo cca 400 dobrovoľných
hasičov. Jednou zo zúčastnených
jednotiek sme boli aj my.
Na výzvu sme bez váhania
kladne zareagovali a v sobotu
skoro ráno šesť našich členov
s dvoma členmi z DHZ Vrbové
už sedelo v aute smer Orava.
Po príchode na „štáb“ v Námestove, kde prebiehala koordinácia
a rozdeľovanie jednotiek do jednotlivých postihnutých obcí, sme
boli pridelení na pomoc do obce
Krušetnica. Z auta sa nám naskytovali prekrásne výhľady na
malebnú zasneženú krajinu ako
z rozprávky, cestu lemovali vysoké, pekne vyfrézované steny
 Partia hasičov s novučičkými lopatami, z ktorých
snehu. Kde tu z nich vykúkali
nejedna sa pod ťarchou snehu zlomila
zapadnuté autá, ktoré majitelia
nestihli, alebo jednoducho nemali
kam zaparkovať. Ale po vystúpení z auta sme
tom dobre vykonanej práce sme zavŕšili našu
sa rýchlo dostali z rozprávky do reality prob„oravskú misiu“.
lémov ľudí, ktorí v tej „kráse“ musia žiť svoje
Stretli sme sa tu s dobrosrdečnými ľuďmi,
každodenné životy so všetkými starosťami,
ktorí si našu pomoc úprimne vážili a o to
ktoré takáto situácia prináša.
bol dobrý pocit v nás ešte väčší. Akcia na
V obci sme našli pani starostku, ktorá koorOrave okrem iného ukázala, že ľudia organidinovala práce, a po privítaní sme sa pripojili
zovaní v dobrovoľných hasičských zboroch sú
k lezcom z HaZZ a odpratávali sme sneh poschopní a ochotní poskytnúť pomoc tam, kde
stupne zo šikmých striech obecného úradu
je potrebná, v duchu hesla „Bohu na slávu,
a materskej školy. Vrstvy snehu na strechách
blížnemu na pomoc!“
zaručovali, že napriek teplote okolo -10 oC
Ďakujeme členom, ktorí sa do pomoci zaposme postupne vyzliekali kabáty a teplejšie
jili, aj pani starostke obce Krušetnica, ktorá sa
vrstvy oblečenia a počet zlomených lopát
napriek svojim povinnostiam o nás príkladne
úmerne s ubiehajúcim časom narastal. S prípostarala.
DHZ VEĽKÉ KOSTOĽANY
chodom večera sme pomoc ukončili a s pociFoto: archív DHZ

SMÚTOČNÉ POĎAKOVANIE
V živote človeka sú chvíle,
o ktorých vieme, že prídu,
no predsa nás ich príchod
bolestne prekvapí.
Dňa 3. marca 2019 vo
veku nedožitých 95 rokov
sme odporúčali Pánovi do
večnosti našu drahú
ANNU KOLLÁROVÚ.
Ďakujeme všetkým, ktorí ju prišli odprevadiť na poslednej ceste a pričinili sa o jej
dôstojný pohreb.
S úctou deti Helena,
Jozef a Anna s rodinami

SMÚTOČNÉ POĎAKOVANIE

Aladár Balažovič
Jozef Molnár
Emília Vyskočová
ÚPRIMNÚ SÚSTRASŤ.

- OcÚ -

SMÚTOČNÉ POĎAKOVANIE
Dňa 21.1.2019 nás
navždy opustil náš drahý
manžel, otec a dedko
JOZEF MOLNÁR
vo veku 80 rokov.
Ďakujeme príbuzným, priateľom a známym,
ktorí ho prišli odprevadiť na jeho poslednej
ceste, za prejavenú sústrasť a kvetinové dary.
Smútiaca rodina

SPOMIENKA
Čas plynie a nevráti, čo vzal,
zostali len spomienky a žiaľ.
Hoc plné srdce žiaľu,
spomienky sa nikdy nevymažú.
Čo sme s nimi prežili,
uchovajme v sebe.
Lásku, ktorú rozdali,
zachovajme ďalej.
Hodnoty a princípy života, ktorým nás
učili, na ich počesť a v ich mene odovzdajme tým, ktorým ešte môžeme.

To, že sa rana zahojí,
je len klamné zdanie.
V srdci
nám bolesť ostala
a tiché spomínanie.

Dňa 30.5.2019 uplynie päť rokov, čo nás
navždy opustil náš otec, manžel a dedko
SILVESTER JAVOŠ.
S láskou spomína smútiaca rodina.

Dňa 26.12.2018 sme si pripomenuli
druhé a 14.1.2019 štvrté výročie úmrtia
našich rodičov
JOZEFA A MÁRIE NITKOVCOV.
S láskou spomínajú deti s rodinami
a brat Miroslav s rodinou.
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BOLA KONTROLA POUŽITIA DOTÁCIÍ V SÚLADE S VZN?
Na zastupiteľstve som ešte v roku
2017 upozornil poslancov na porušenie
zmluvy organizácie – Asociácia pracovníkov v pomáhajúcich profesiách (skratka
APPP), v ktorej bola v tom období riaditeľka Daša Krammer, dnes už Daša Nitková.
Niektorí bývalí poslanci, a tiež vtedajšia
hlavná kontrolórka Eva Ferančíková a ani
bývalá predsedníčka ekonomickej komisie Lucia Duranová na moje upozornenie
nereagovali.
V roku 2017 som hlavnú kontrolórku obce
žiadal, aby mi doložila doklady – výpisy z účtu
APPP, ktoré kontrolovala v rámci účelnosti
použitia finančných prostriedkov. Keďže sa
mi dostala do rúk zápisnica APPP, v ktorej
sa uvádza, že celá dotácia z obce bola poskytnutá výhradne ako finančná odmena pre
Dašu Krammer, chcel som celú
záležitosť preveriť. Finančné prostriedky vo výške 3 000 € poskytla
obec asociácii priamo na účet, ktorý
si uviedla Daša Krammer – Nitková
do zmluvy. Z vyšetrovania použitia
poskytnutej dotácie nám zaslala
banka potvrdenie, v ktorom uviedla, že účet, ktorý uviedla Daša
Krammer – Nitková v zmluve a na
ktorý boli peniaze zaslané, nepatril
asociácii, nepatril ani Daši Krammer, ale inej súkromnej osobe. V čl.
III. Zmluvy sa uvádza, že finančná
dotácia bude poskytnutá bezhotovostným prevodom z účtu obce na
účet príjemcu. Uvedený účet ale nie
je účtom príjemcu, čiže asociácie.
Na zastupiteľstve v septembri 2018 som sa
kontrolórky obce spýtal, či organizácie použili peniaze v súlade so zmluvou. Konkrétne
som sa spýtal na asociáciu Daši Krammer–
Nitkovej, pričom kontrolórka odpovedala, že
peniaze boli použité v súlade so zmluvou.
Na otázku, prečo mi kontrolórka neposkytla
podklady asociácie k nahliadnutiu, som dostal
odpoveď, že žiadne výpisy z banky nemá
a ani nevidela. Avšak v liste, ktorý mi zaslala
hlavná kontrolórka ešte v roku 2015, uvádza,
že asociácia predložila hlavnému kontrolórovi
výpis z bankového účtu zo dňa 30. septembra
2015. Z toho vyplýva, že kontrolórka videla
bankový výpis a domnievam sa, že práve
z dôvodu, že vedela, komu účet patrí, mi nepredložila bankové výpisy asociácie.
Keď sa v roku 2016 objavili podozrenia
z neúčelnosti použitia finančných prostriedkov
APPP, bola zrušená aj webová stránka asociácie, na ktorej bola umiestnená zápisnica,
v ktorej traja zo štyroch zúčastnených členov
asociácie odsúhlasili v plnej výške 3 000 eur
ako odmenu pre Dašu Krammer – Nitkovú.
Jedným z podpísaných troch členov hlasujúcich za odmenu bol práve jej blízky príbuzný.
Ak by dotácia bola použitá účelne a všetko
bolo v poriadku, pravdepodobne by stránka aj
so zápisnicou boli ešte zverejnené.
Na zastupiteľstve sa niektorí poslanci
ani nezaujímali o to, o aký súkromný účet
ide a ani o to, že poskytnutím nesprávnych
údajov na zmluve ide o porušenie zmluvy
a poskytnutú dotáciu by mala obec žiadať
naspäť. Minimálne predsedníčka ekonomickej komisie a hlavná kontrolórka sa mali
zaujímať o použitie finančných prostriedkov.

Dotácia pre APPP
na súkromný účet

Tie však bránili Dašu Krammer a vyjadrili
sa, že je všetko v poriadku. A skutočne je
všetko v poriadku? Ako kontrolovala hlavná kontrolórka použitie dotácie? Prečo sa
nespýtali, koho účet Daša Krammer uviedla
na zmluve, keď nepatril ani asociácii a ani
jej samotnej? Pravdepodobne vedia, komu
súkromný účet patril, inak by sa spýtali na
majiteľa účtu.

Daša Krammer – Nitková porušila podmienky zmluvy a bývalá kontrolórka spolu s bývalou predsedníčkou ekonomickej komisie ani
po roku, kedy som ich na to upozornil, v tejto
veci nekonali.

Dotácia pre futbalový klub
Keďže sa kontrolou obecného úradu zistili
nezrovnalosti pri použití dotácie v APPP a bývalá kontrolórka v tej veci nekonala, dal som
si námahu a prekontroloval som podklady
zaslané kontrolórke aj z iných organizácií.
Pritom som sa kontrolórky spýtal, čo dosvedčila, či všetky organizácie vykázali účelnosť
použitia finančných prostriedkov v súlade
s VZN a zmluvou.
Z podkladov, ktoré som dostal, vyplýva,
že v októbri roku 2015 vystavil dodávateľ
Alena Dovičicová – Potraviny Dovičic faktúru vo výške 1 000,85 €, v ktorej dominovali hlavne položky ako 1,5 l minerálka
(1 620 ks), 2 l kofola (240 ks) a minerálka
0,5 l (300 ks). Viem, že športovci potrebujú
pitný režim a nemám zásadný problém
s tým, aby dostali také množstvo nápojov,
aké potrebujú. No o dva mesiace neskôr,
v decembri, vystavil ten istý dodávateľ faktúru vo výške 606 €, ktorá obsahovala iba sýtené nápoje, a to 1,5 l (1 296 ks) a minerálka
0,5 l (60 ks). Tu ma táto faktúra zaskočila,
nakoľko v tomto období sa už končí sezóna
a ani spotreba nápojov nie je taká vysoká.
Je možné, aby o dva mesiace v zimnom
období spotreboval klub ďalších viac ako
1 300 fliaš minerálky? Za rok 2015 futbalový
klub spolu spotreboval viac ako 3 500 fliaš
rôznych typov sýtených nápojov. (Podobnú
faktúra zaslal dodávateľ Potraviny Dovičic aj
v minulosti, ktorá okrem iného obsahovala
až 2 380 ks fliaš sýtených nápojov.)

V roku 2016 už toľko nápojov futbalový klub
nevykázal, dodávateľ vo faktúre za 961 € uvádza už len minerálku 1,5 l (432 ks), kofola 2 l
(60 ks), minerálka 2 l (240 ks), minerálka 0,5 l
(120 ks) a cola 1,25 l (24 ks), čo považujem za
normálny pitný režim. Okrem faktúr z potravín
som si všimol faktúru z firmy MACO SK, ktorá
v marci 2016 zaslala futbalovému klubu faktúru vo výške 985 € za rôzny stavebný či inštalačný materiál. V jeden deň, 30.
novembra 2016, zaslala táto firma
klubu dve faktúry, jednu vo výške
2 526 € a druhú vo výške 3 498
€. Spolu za roky 2015 a 2016 boli
vyplatené firme MACO SK faktúry
vo výške 10 508 €. Týmto nechcem
poukázať na to, že vo faktúrach
je niečo v neporiadku, za kontrolu
zodpovedá hlavná kontrolórka obce. Pokiaľ skonštatovala, že toľko
nápojov sa skutočne spotrebovalo
a faktúry od firmy MACO SK obsahujú všetky položky dodané podľa
skutočnosti, musím akceptovať jej
výsledky kontroly. Avšak, pýtam sa,
prečo v jeden deň vystavil dodávateľ stavebnín dve faktúry spolu vo výške
6 024 €? Ako bol vykonaný prieskum trhu na
výber dodávateľov poskytujúcich tovary pre
športový klub?
Záver oboch kontrol, ktoré hlavná kontrolórka uviedla do správy, je, že dotácie boli
použité v súlade so zmluvou a platným VZN
č. 3/2015 o poskytovaní dotácií. Kontrola bola
zameraná na dodržiavanie hospodárnosti,
efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami a dodržanie podmienok
ich použitia.
V januári tohto roka sa záležitosťou s hospodárením asociácie APPP zaoberalo aj
novozložené zastupiteľstvo, ktoré žiadalo
od bývalej kontrolórky obce, aby predložila
doklady, predovšetkým bankové výpisy asociácie, ktoré kontrolovala. Ani noví poslanci
neuspeli, keďže bankové výpisy kontrolórka
neposkytla. Poslanci OZ upozornením opätovne vyzvali kontrolórku na vydokladovanie
účtovných materiálov. V závere zasadnutia
obecného zastupiteľstva sa Eva Ferančíková verejne vzdala svojej funkcie (zápisnica
OZ 1/2019). K bankovým výpisom, ktoré Dáša Krammer – Nitková zastupiteľstvu nikdy
nepredložila, sa obecné zastupiteľstvo už
pravdepodobne nikdy nedostane.
Na základe vzdania sa funkcie hlavnej
kontrolórky, obecné zastupiteľstvo vyhlásilo
voľby na uvoľnené miesto hlavného kontrolóra. Dňa 1. apríla 2019 bola do funkcie zvolená všetkými prítomnými poslancami JUDr.
Mária Gajňáková. Dĺžka výkonu funkcie
hlavného kontrolóra je zákonom stanovená
na šesť rokov.
Starosta
ilustrácia internet
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Z HISTÓRIE OBCE A JEJ OKOLIA

Kaplnka za ochranu pred morom
V neskorej jeseni po Kataríne, keď sa
už vonku skoro stmievalo, večery boli
studené a dlhé, vtedy sa najčastejšie začínalo v domácnostiach, kde sa chovali husi,
driapať perie. No a tam v teplej väčšej
kuchyni, v ktorej sa kúrilo už celý deň, sa
schádzali neďaleké susedy a okrem driapania peria sa prerozprávali rôzne príbehy.
– Prestaňte už behať po kuchyni, lebo rozfukujete perie aj kostrnky, – karhala domáca
gazdiná deti.
– A pôjdete už aj tak spať.
Tie väčšie aj do nejakej komorčiny, lebo
v teplej kuchyni sa všetky nezmestili.
– Ale nechaj ich ešte, – prihovárala sa babka rozprávačka sediac s niekoľkými ďalšími
susedami okolo stola pri driapaní peria, – lebo
mi prišlo na rozum, že som vám toto ešte
nehovorila.
– No teda očúvajte, – preriekla ďalšia už
zvedavá driapačka, odhadzujúc odriapanú
kostrnku na dolu na kolenách prehodenú
zásteru a odtiaľ na zem. Deti stíchli, domáca
gazdiná priložila do šporáku ďalšie polienka,
aby bolo teplo. A kocúr ležiaci na „štokrle“
pri šporáku, kde ešte vlani sedávali dedko
poťahujúc z fajky, zívol a uložil sa k ďalšiemu
spánku. Babka rozprávačka si poslinila prsty,
vytiahla ďalšie pierko z dlane a začala.

Prišli spoza veľkej vody
– Voľakedy v nedávnych časoch sa naša
dedina aj s hradom, ktorý stál tam, kde je
teraz cintorín, volala Svätý Vít (Zent Wit),
podľa pátra kostola, čo bol v hradisku a stojí
tam dodnes. Pretože to bol jediný kostol v šírom okolí, tak dedinu začali volať Kostolany
(Kostulen). V tých časoch hovorievali starí ľudia, že mojej krstnej materi deda brat slúžieval
pri koňoch za kamenným múrom. To zaiste na
hrade, a že tam vídaval niekedy čudných ľudí
prichádzať. Títo ľudia prichádzali aj na čudných zveroch, na ktorých sa niesli a na niektorých mali naložené všelijaké batohy. Vraj to
bývalo obyčajne po májových „zmrzlánoch“,
ale ešte pred Medardom, kedy bolo už dosť
teplo a vody po jarných záplavách už dávno
vyschli. Tak vtedy títo ľudia putovali odniekiaľ
spoza veľkej vody, hore proti toku Váhu, ktorý
vtedy tiekol nie ďaleko od našej dediny. A títo
ľudia si na hrad chodili odpočinúť po dlhej
ceste a nakŕmiť svoje čudné zvery, lebo to boli
kupci z ďalekých zemí. Po odpočinku putovali
ďalej popri Váhu až za vysoké hory, odkiaľ
pritekal Váh.
Títo kupci niesli so sebou všakovaký tovar,
čo ho možno aj po ceste predávali, alebo vymieňali za iný, ale najviac ho mali na výmenu
za také žlté kamienky, čo v piesku pri studenom mori nachádzali tunajší ľudia.

Hrad slúžil odpočinku putujúcich
V teplých krajinách, odkiaľ kupci prichádzali, tieto kamienky boli veľmi vzácne, volali ich
jantár a cestu po ktorej putovali volali Jantárová cesta. Vraj aj tento hrad bol postavený
preto, aby takýto putujúci kupci, ale aj iní,
si mali kde odpočinúť a schovať sa na noc,
alebo pri nepohode a aj pred možnými zboj-

níkmi, lebo na takýchto cestách najskôr mohli
niekoho olúpiť.
Ešte k tým čudným zverom, boli to nejaké
menšie kone s veľkými ušami, ale nie somáre. A tie druhé, to boli hotové čudá. Boli
veľké s takým veľkým smiešnym hrbom na
chrbte a krivým krkom. Tie ušaté koníky mali
zapriahnuté v akýchsi kárach, na ktorých mali
balíky so všeličím aj s nutnou poživňou pre
svoje zvery a aj pre seba. Na tých čudných
hrbatých potvorách mali také sedačky, na
ktorých sa oni niesli, alebo aj tam mali ďalšie
balíky. Títo ľudia boli aj inak oblečení, ako tu
bolo zvykom, na sebe mali akési plachty, či
dlhé košele až po zem, ktoré boli voľakedy
biele, a na hlavách mali omotaný dlhý šál,
ako keby ich bolela hlava. A tie hrbaté potvory
mali navešané na sebe kadejaké farebné
a ligotavé čačky.

Za jantár veľa peňazí
Títo ľudia – kupci – mali čudný zvyk, niekoľkokrát za deň si kľakli na malý koberček
položený na zem, hlavou sa otočili smerom
tam, kde je ich domovina a klaňali sa tak, že
čelo opierali až o koberček a pritom niečo
mrmlali. To že sa modlili k svojmu bohu. Aby
som nezabudla, tie žlté kamienky tam u nich
doma nejako brúsili a robili s nich kadejaké
„prazétle“, prstene, „oringle“ a kadečo inšie,
za čo dostali predajom veľa peňazí.
No a vracali sa spiatky od mora spoza
veľkých hôr, niekedy po zbere úrody z polí,
ešte pred babím letom, aby ich nezachytila
jesenná nepohoda, ale už naložení s tými
žltými kamienkami, teda s jantárom. Možno
aj s kožušinami zo zveriny z chladných lesov
z ďaleka, kde býva cez zimu veľa snehu.
Možno aj preto putovali cez leto, lebo tie
hrbaté zvery u nich žili tam, kde pálilo silné
slnko a bolo málo vody. Keby išli cez naše
zeme v chlade a dažďoch, nebolo by to pre
ne asi dobre.
Takáto obchodnícka karavána mávala aj
svoj sprievod – niekoľkých zbrojnošov, lebo
na cestách od jedného takéhoto strážneho
hradu po druhý v lesíkoch a hájoch sa mohli
schovávať aj nejakí zbojníci. Keď takíto kupci
prišli na hrad, ponúkali aj tu svoj tovar, a týmto vyvolali medzi domácimi ľuďmi niekedy aj
obavu, že budú k sebe vábiť dievčatá a mladé
ženy, lebo títo chlapi mali také zvláštne oči,
čo mladým ženám nimi učarovali tak, že by
nedbali ísť s nimi preč. Ale tiež by radi so
sebou zobrali aj odrastené deti, možno aj
za peniaze od chudobných rodičov, a to za
sluhov alebo aj otrokov. Vraj sa niekedy aj
stalo, že po ich odchode domov sa z hradu
či dediny niekto stratil.

Kradli, rabovali aj unášali
Ale na hrad niekedy prichádzali aj menej
vítaní návštevníci. Boli to vojaci, a to buď čo
utekali, alebo vojaci čo ich prenasledovali. Aj
jedni aj druhí rabovali rôznu poživeň, alebo
všetko, čo sa im hodilo, ale najsamprv pred
nimi sa museli mať na pozore ženy a dievčatá,
lebo sa vedelo už od dávna, čo taká banda
vojakov môže porobiť a hradná stráž nebola
až taká početná, aby si s nimi poradila.

Nadchádzali časy, keď celé Uhorsko, do
ktorého patril aj hrad s dedinou (teda Slovensko), bolo rozvracané častými vojnami, buď
s Turkami, Tatármi, alebo aj veľké panstvá
viedli vojny medzi sebou. Tak keď sa na hrad
či do dediny doniesla zvesť, že sa takáto
banda vojska blíži, ľudia nemali len obavu
ako pred dotieravými kupcami, ale strach, ako
dlho sa takíto vojaci na hrade usadia a čo zlé
porobia. Preto sa poberali rýchlo schovať, čo
nestačilo len do veľkých chodieb vykopaných
pod hradom, alebo v ďalekej dedine, ale
keď už bolo treba, šli už aj do pripravených
prístreškov v hájoch, ktoré rástli okolo dediny
tam, kde sú teraz obrábané role. Niektoré
chodby z podhradia ešte nie sú doteraz zasypané, ľudia ich používajú ako pivnice.
Viacerí ľudia už vedeli, ako sa húštinami
okolo potoka proti jeho toku po dlhšej chôdzi
dostanú k jednej takej skrýši s prístreškami,
a to niekedy aj s deťmi, lebo mladé mamičky
deti doma nechať nemohli. Iní šli po ceste za
dedinu, po ktorej sa z blízkych hájov dovážalo
drevo. Táto viedla až do dedín v diaľke pod
horami, za ktoré zapadalo slnko a nie veľký
kus za dedinu, kde sa už nešlo do brehu.
Táto cesta sa rozdvojovala, bol tam postavený vtedy možno aj drevený kríž. Tu už ľudia
vedeli, že pri kríži musia ísť cestou do hájov
tam, kde ukazovala pravá ruka ukrižovaného,
ktorý bol obrátený smerom na dedinu. Takto
sa už v háji po nie dlhej chôdzi dostali ku
trom kameňom, ktoré boli tak dané na zem,
aby ukazovali, kadiaľ treba ísť k druhej skrýši,
čo bolo asi toľko, čo z dediny po kríž. Vtedy
dedina bola omnoho menšia ako teraz.

Kupci a vojaci priniesli mor
Či kupci z ďalekých krajín, alebo čím častejšie prichádzajúci vojaci, ani sami o tom
nevedeli, že so sebou prinášajú nemoci,
čoho sa osadníci hradu aj dediny obávali. Ale
všimli si, že tí ľudia, čo boli odídení v hájoch
v skrýšach, málokedy onezdraveli. A tak odídencov do hájov po trochách pribúdalo, lebo,
či brániaci, alebo útočiaci vojaci, pomaly hrad
ničili, ľudí okrádali a aj odvliekali preč. Hrad
pomaly pustol, neporušený zostával len kostol
v hradisku. Možno to bol trest boží za stále
vojny, že v okolitých krajinách vypukla veľmi
zlá nemoc – mor, ktorý k nám priniesli buď
už len náhodne prechádzajúci kupci, alebo
hore-dole prechádzajúci vojaci. Keď sa ľudia
prezvedeli, aká je mor strašná nemoc, niektorí
v hradnom kostole v modlitbách prosili Pána
Boha, aby ich ochránil pred touto chorobou,
iní sa pobrali do už pre nich známych skrýš do
hájov, aby tam v modlitbách prosili Pána Boha
o ochranu. V skrýšach ľudí pribúdalo, lebo
verili, že čím menej sa stretnú s cudzincami,
tým menej ich choroba nájde. Takto sa z obyčajných prístreškových skrýš stávali maličké
osady, lebo choroba zúrila ďalej a ľudia sa báli
vrátiť do dediny.
V hájoch ľudia ujdení pred morom pri jednej silnej búrke videli horieť veľký strom, do
ktorého uderil blesk a zapálil ho. Možno v tom
vytušili nejaké znamenie, lebo keď sa prišli
pozrieť na to miesto, našli tam ohorený kmeň
hrubého stromu.
(Pokračovanie na 11. strane.)
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Dňa 26. februára 2019 v zasadačke obecného úradu sa konala výročná členská
schôdza Základnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku vo Veľkých
Kostoľanoch. Na úvod schôdze predsedajúci Vladimír Karaba privítal prítomných
seniorov ako aj hostí, predsedníčku OO
JDS Piešťany Máriu Ilavskú a zástupcu
starostu obce Pavla Hambálka.

KOSTOLIANSKE POHĽADY

Seniori bilancovali

Po schválení programu schôdze v kultúrnej
vložke vystúpili členky novovzniknutej speváckej skupiny Spomienky. Správu o výsledkoch hospodárenia za rok 2018 predniesla p.
Jakubičková. V správe o činnosti ZO JDS za
rok 2018, ktorú predniesol predseda Vladimír
Karaba, prítomných informoval, že prvou vlaňajšou akciou bol vlakový zájazd do Vysokých
Tatier na Hrebienok, kde si členovia ZO prezreli Tatranský ľadový dóm. Výzdoba sa niesla
v téme Pocta rodine, inšpirovanej masívnou rímskokatolíckou bazilikou v Barcelone
– Sagrada Familia. Bazilika bola vybudovaná
v štýle stredovekých katedrál. Na stavbu sa
použilo 1 440 ľadových blokov, ktoré dokopy
tvorili viac ako 190 ton ľadu.
V mesiacoch február až november sa seniori celkovo desaťkrát zúčastnili na autobu Dôchodcovia na výlete v Starej Bystrici
úradu výstavu s názvom Moje hobby, kde
boli vystavené práce veľkokostolianskych
občanov, a muži sa zúčastnili na súťaži vo
varení gulášu. V programe bol aj zájazd na
vinobranie do Pezinka a tiež autobusový
zájazd do Nového Targu v Poľsku.
V Piešťanoch v Dome umenia sa seniori
zúčastnili na predstavení Radošinského naivného divadla – Malý veľký muž. Stanislav
Štepka napísal inscenáciu o osude Milana
Rastislava Štefánika, kde sledoval jeho život
od narodenia v Košariskách až po jeho mýtickú smrť v roku 1919.
V mesiaci november na slávnostnom posedení pri príležitosti Mesiaca úcty k starším si
prítomní uctili aj v roku 2018 jubilujúcich členov kvetom. Do Nižnej vycestovali milovníci
zábavy na divadelné predstavenie so spevmi
Naši Huncokári v podaní ochotníckeho fol Speváčky skupiny Spomienky zaspievali
na septembrovom jarmoku
sovom zájazde na termálnom kúpalisku v Dunajskej Strede. V marci boli v Divadle Jána
Palárika v Trnave, kde si pozreli Palárikovu
veselohru Zmierenie, alebo Dobrodružstvo
pri obžinkoch, osnovanú na dobrodružstve
predstieranej identity.
Ďalším bol autobusový zájazd do Kittsee
v Rakúsku a po ňom zájazd do Nitry na 22.
ročník medzinárodnej predajnej záhradníckej
výstavy Gardenia a 13. ročník komplexnej
stavebnej výstavy a výstavy pre fotovoltiku
a solárnu techniku.
V mesiaci máj sa členovia ZO zúčastnili na zájazde do Mariánskeho pútnického
miesta v Turzovke na hore Živčáková, kde
chrám Panny Márie Matky Cirkvi bol slávnostne vysvätený 4. októbra 2015 za účasti
biskupov zo Slovenska, Čiech a Ukrajiny.
V areáli pútnického miesta sa nachádzajú
štyri pramene čistej vody, ktorým ľudia pripisujú liečivé účinky.
V Chtelnici sa členovia ZO zabavili na
majálese pre seniorov. Na Kostolianskom
jarmoku pripravili v zasadačke obecného

 Na svätej omši v chráme Panny Márie Matky Cirkvi na hore Živčáková v Turzovke
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klórneho a speváckeho súboru Obsterléze
z Pezinka. Dej hry bol zo života presídlených
obyvateľov z Nemecka, ktorí prišli šíriť kultúru
Karpát a hospodárenie v lesoch. Zaviedli
dovtedy nepoznané technológie ťažby dreva.
Aj na rok 2019 má ZO JDS Veľké Kostoľany naplánované rôzne podujatia a zájazdy
podľa požiadaviek svojich členov. Bude to
návšteva termálneho kúpaliska v Dunajskej Strede, autobusové zájazdy do Kittsee
a Marizellu v Rakúsku, výstava Gardenia
v Nitre, divadelné predstavenie v Nitre, majáles seniorov v Chtelnici. Bližšie informácie o jednotlivých akciách budú priebežne
aktualizované a oznamované na vývesnej
tabuli, ktorá je umiestnená pri bankomate
Slovenskej sporiteľni.
VLADIMÍR KARABA, predseda ZO JDS
Foto: Miroslav Liška
 Predseda klubu dôchodcov si uctil
jubilantky

VOĽBY PREZIDENTA SR 2019

Výsledky volieb

v obci Veľ ké Kostoľany
Prvé kolo – 16.3.2019
 Počet voličov zapísaných
v zoznamoch voličov
2 283
 Počet voličov, ktorí sa zúčastnili
na hlasovaní
1 066
 Účasť vo voľbách
46,69 %
 Dôchodcovia zorganizovali v minulom roku aj výstavu ručných prác

Kaplnka za ochranu pred morom
(Dokončenie z 9. strany.)
Strom pripomínal sochu Panny Márie, ako
keby dvíhala ruku na ich ochranu. Videli to
osadníci oboch skrýš a neskôr sa to dozvedeli
aj ostatní dedinčania. Tak k tejto podobizni
sochy Panny Márie sa po malých skupinách
chodievali modliť ľudia z obidvoch skrýš, ako
aj z dediny, a prosiť Bohorodičku o ochranu.

Z vďaky postavili kaplnku
Po čase, keď táto strašná choroba pominula, ľudia verili, že modlitbami si vyprosili
ochranu Bohorodičky. Tak z vďaky za jej
ochranu na mieste, kde v háji blesk s ohňom
pripodobnil kmeň stromu soche ochrankyne,
postavili kaplnku, aby to miesto modlitieb zostalo navždy zachované.
Časom okolité háje ľudia vyklčovali, aby mali
dostatok zeme na obsiatie a nechali nie veľa
stromov okolo kaplnky ako jej strážcov, ku ktorej sa aj neskôr chodili modliť za uzdravenie.
Takto sa toto miesto malého hájička s kaplnkou
pre ľudí kostolianskej farnosti a aj okolitých
dedín stalo malým pútnickým miestom.

Mohlo to byť aj takto – a možno inak, ale
kaplnka v hájičku v čase rozprávania babky
rozprávačky je pútnickým miestom ako pre veriacich veľkokostolianskej farnosti, tak aj z okolitých dedín na sviatok mena Panny Márie.
V týchto časoch z jednej zo skrýš vtedajších hájov vznikol malý hospodársky dvor
s dvomi-tromi rodinami s názvom Vieska.
Z druhej skrýše sa stala malá osada s niekoľkými gazdovstvami s názvom Poľný háj,
lebo to vzniklo v háji, do ktorého ukazuje
smer cesty kríž stojaci vedľa cesty na Nižnú,
a trochu ďalej v poli je cesta s názvom Pri
troch kameňoch ešte stále. Možno podobne
vzniklo aj hospodárstvo Mariaš.
Dnes už čitateľ nenájde ani jednu tú spomínanú osadu či gazdovstvo, všetko je skultivované.
Do hájička priamo putujúcich je málo, aj
to len z Veľkých Kostolian. Niečo viac sa ich
na pobožnosti dovezie autami, ale kaplnka
ako pamätník na čas veľmi zlej choroby stojí
uprostred kruhu stromov už viac ako stopäťdesiat rokov.
E. K.

Počet platných hlasov
pre jednotlivých kandidátov
1. Béla Bugár, Ing.
2. Zuzana Čaputová, Mgr.
3. Martin Daňo
4. Štefan Harabin, JUDr.
5. Eduard Chmelár, doc. Mgr., PhD.
6. Marian Kotleba, Ing. Mgr.
7. Milan Krajniak, Bc.
8. József Menyhárt, PaedDr., PhD.
9. František Mikloško, RNDr.
10. Robert Mistrík, Dr. Ing.
11. Maroš Šefčovič, JUDr., PhD.
12. Róbert Švec, Mgr.
13. Bohumila Tauchmannová, Ing.
14. Juraj Zábojník, Dr. Ing., PhD.
15. Ivan Zuzula, RNDr., CSc.

6
388
3
188
38
179
28
0
80
1
139
7
0
3
1

Druhé kolo – 30.3.2019
 Počet voličov zapísaných
v zoznamoch voličov
2 270
 Počet voličov, ktorí sa zúčastnili
na hlasovaní
849
 Účasť vo voľbách
37,40 %
Počet platných hlasov
pre jednotlivých kandidátov
1. Zuzana Čaputová, Mgr.
2. Maroš Šefčovič, JUDr., PhD.

450
381
- OcÚ -
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PODNET PRIŠIEL ZO SOCIÁLNEJ SIETE FACEBOOK
Dňa 23.3.2019 sa u nás v dedine konala
akcia s názvom Vyčistime si dedinu. Jej
zmyslom bolo vyčistiť našu dedinu od
odpadkov vyhadzovaných nezodpovednými občanmi nielen našej obce, ktorým je
ukradnutý osud našej planéty. O 9.00 hod.
ráno sa pred budovou obecného úradu
stretlo okolo 60 občanov našej dediny, ktorým nie je ľahostajný osud našej planéty
a vzhľad našej dediny.
Prišli deti, mladí, rodiny s deťmi a títo sa
rozdelili do piatich skupín, kde každá mala
svojho vedúceho, ktorý disponoval vrecami na
odpadky. Vďaka sponzorom – firmám Šupa,
Podolan, Maco, Gula a neznámej darkyni –
sme vedeli účastníkom poskytnúť aj rukavice.
Skupiny boli rozdelené nasledovne:
1. Od stredu dediny, potok a okolie – smer
na Hollého ulicu – vedúci skupiny Matej
Bubák.
2. Od stredu dediny, potok a okolie – smer
na Mierovú a Potočnú ulicu – vedúci skupiny Tomáš Podolan.
3. Kanižská, Pod Sadmi, trojuholník Trnavská – Štúrova, Trnavská smer na Pečeňady po koľaje – vedúca skupiny Simona
Porubská.
4. Háj, smer Poľovnícka chata a smer Vysielačka – vedúca skupiny Sára Macová.
5. Židovský cintorín, Družstevná ulica –
smer na Nižnú – vedúca skupiny Simona
Mikulová.
Obec poskytla spolu 125 vriec na odpadky,
pričom tieto nestačili a ostatné vrecia boli poskytnuté od občanov, ktorí sa na akcii zúčastnili. Dokopy sme vyzbierali viac ako 150 vriec
odpadkov a odpadu, ktorý sa do vriec nezmestil, ako napr. rôzne plechové nádoby,
kusy železa, plastové míľniky, práčka, dvere
z chladničky, korčuľa a pod. Tieto vrecia boli
po vyzbieraní odvezené pracovníkmi obecného úradu na miestny zberný dvor.
Vďaka tejto akcii sa nám podarilo vyčistiť
potok a jeho brehy od odpadkov na uliciach Hollého, Cypriána Majerníka, Mierovej
a Potočnej. A že toho nebolo málo, aj o tom
svedčia fotografie, ktoré boli vyhotovené počas čistenia obce vedúcimi skupín Matejom
Bubákom a Tomášom Podolanom.
Skupina pod vedením Simony Mikulovej
vyzbierala odpadky z Družstevnej, Potočnej,
Majerskej a Štúrovej ulice. Skupina pod ve-

Vyčistili sme si dedinu

 Stretnutie občanov pred obecným úradom o 9.00 hodine

 Informačný plagát Jarky Maslíkovej bol
na dverách pri vstupe do školy i škôlky

 Čo všetko sa našlo v našej Chtelničke... Myslíte, že autobatéria tam patrí?

 Piešťanská ulica
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 Cesta smerom na obec Nižná
 Štúrova ulica

 Kanál pri koľajniciach smerom na obec Pečeňady
dením Sáry Macovej začala na Piešťanskej
ulici smerom po koniec dediny a pokračovala
smerom na Háj až po Zberný dvor na Športovej ulici, vrátane areálu a okolia futbalového ihriska. Posledná skupina pod vedením
Simony Porubskej začala na Kanižskej ulici,
pokračovala ulicami Pod Sadmi, Zákostolská,
Cypriána Majerníka, Ľudovíta Štúra, Trnavská
cesta až po koľaje.
Po dohode sa skupiny pod vedením Simony
Porubskej a Sáry Macovej presunuli na Štreku, kde sa stretáva najmä v letných mesiacoch veľké množstvo detí a mladých ľudí, ktorí po sebe zanechávajú veľmi veľké množstvo
odpadkov. Toto miesto skupiny vyčistili a pre
budúcnosť tu nechali vrece na odpadky, ktoré,
prosíme návštevníkov, aby bolo využívané na
účel, na ktorý je zhotovené, a tak nezahlcovali
toto miesto odpadky.
Akcia sa konala na základe podnetu, ktorý prišiel zo sociálnej siete Facebook, kde
Peter Mikula zavesil fotky, na ktorých bolo
zachytené okolie cesty vedúcej z Kostolian
v smere na Madunice, kde v kanáli bola kopa
odpadkov. Na základe komentárov pod príspevkom vznikla iniciatíva na založenie tejto
akcie a musím konštatovať, že sa vydarila
nad očakávanie.
V prvom rade chcem poďakovať vedúcim
jednotlivých skupín, s ktorými sme si úlohy

zodpovedne rozdelili a vďaka tomu sme po
9.00 hod. mohli začať bez zbytočných slov.
Musím oceniť najmä ich pripravenosť, zanietenosť pre dobrú vec a zodpovedný prístup.
V druhom rade chcem poďakovať sponzorom, ktorí nám poskytli pomôcky dôležité pre
bezproblémový priebeh akcie, a taktiež pracovníčkam obecného úradu za bezproblémovú komunikáciu a ústretovosť. Moje poďakovanie patrí aj ZŠ Veľké Kostoľany, najmä pani
riaditeľke Mgr. Ľudmile Koreňovej, ktorá túto
iniciatívu veľmi ocenila, oznam o konaní akcie
vyhlásila na škole a dala vyrobiť plagátik,
ktorý bol nalepený na dverách pri vstupe do
školy a taktiež do materskej školy, aby sa tak
o príprave dozvedeli aj deti a mohli sa zapojiť.
Touto „brigádou“ sa aj naša obec zapojila
do výzvy s názvom #trashchallenge, ktorá
prebieha po celom svete a jej cieľom je vyčistenie našej planéty od odpadkov, ktoré sa,
žiaľ, vo veľkom množstve hromadia.
Týmto príspevkom chcem všetkým zúčastneným poďakovať za účasť a podporu tejto akcie
a dúfam, že keď sa opäť podarí takéto čistenie
zorganizovať, zúčastní sa ešte viac ľudí.
SIMONA PORUBSKÁ
Foto: Matej Bubák, Tomáš Podolan,
Simona Mikulová, Simona Porubská,
Sára Macová, Ľubica Filínová
a Dominika Porubská

 Družstevná ulica

 Háj pri poľovníckej chate
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ZACHOVAJME TRADÍCIE

Fašiangy, Turíce, Veľ ká noc ide...
Aj v našej obci je tradičné pochovávanie basy spojené so zábavou a bohatým občerstvením. Dokonca sa zdá, že folklórna tradícia Pod
šable znova v našej obci po niekoľkých desaťročiach ožíva. V pekné slnečné sobotňajšie
ráno sa poschádzali na námestí muzikanti,
chlapci, krojované dievčatá a muži prezlečení
za rôzne masky či v kostýmoch. V sprievode
mali dokonca voz s koňmi a do košíka im ľudia podarovali rôzne dobroty, šišky, klobásky,
koláče a zákusky, či zopár eur.
Organizátorom tohto podujatia bol náš občan Roman Hučo Michalík, ktorý sa na túto
akciu pripravoval už dávno. Nie je jednoduché ľudí presvedčiť, že niečo, čo sa z našej
obce vytratilo, bude mať o tridsať rokov znova
úspech. V tomto prípade sa kladné ohlasy
dostavili a veríme, že táto zabudnutá tradícia
znova ožije a budúci rok ju úspešne zopakujú.
Organizátor so svojím sprievodom navštívili
desiatky domov, rozveselili smutných a za
štamprlík domáceho vytancovali gazdov aj
gazdiné. Masky a všetci zúčastnení nakoniec

 Krojová bábika dostala krídla

 Mňam, domáce sú domáce

 Pohostiť treba aj muzikantov, aby boli veselší...

 Ozembuch bolo počuť už zďaleka

 Prvý podšabliar a organizátor znovuzrodenej
tradície Hučo

15

KOSTOLIANSKE POHĽADY

 Farár pokropil azda všetkých.

Foto: Gilbert Liška

 Dievčatá z Krakovienky zatancovali a zaspievali Foto: G. Liška

ukončili podšablový sprievod v dome kultúry
pri tanieri dobrého gulášu. Celý tím ďakuje
všetkým sponzorom a ľuďom dobrej vôle za
ich finančnú pomoc, bez ktorej by túto krásnu
akciu nemohli zorganizovať.
Vo vyzdobenej sále domu kultúry sa už
po príchode masiek pripravovali aj folkloristi
súboru Krakovienka na program, ktorý si prišlo pozrieť niekoľko desiatok ľudí. Za tónov
harmoniky zatancovali, zaspievali a vynikajúco
pobavili všetkých. Smútočná reč prostorekého
farára bola viac do smiechu, ako do plaču, veď
čo na tom, pochovávali basu a vtedy sa treba
pobaviť a zasmiať. Všetci, ktorí sa prišli pozrieť
na toto tradičné podujatie, mali možnosť sa dosýta najesť pagáčov a šišiek, ktoré sú jedným

 Veselý a pestrý to bol sprievod

 Oldies zábava v plnom prúde až do rána bieleho. Foto: G. Liška

zo symbolov fašiangov.
Záver sobotZá
b t
ňajšieho večera
vyplnil DJ Michal
Augustín vynikajúcou Oldies
disco show. Kto
sa chcel dobre
baviť, mal možnosť,
pretože
zábava
trvala
až do ranných
hodín. A keďže
pri zábave nikto
nesmie byť hladný, členovia Dob-

 Smútenie za milovanou basou
Foto: Gilbert Liška
rovoľného hasičského zboru V. Kostoľany sa
ochotne starali o pravidelný prísun cigánskej,
vína a iných pochutín. Veríme, že všetci sa bavili
skutočne dobre a niektorí ešte viac, čoho dôkazom bolo rozbité zariadenie v určitej miestnosti...
Budúci rok dovidenia pri rovnako dobrých
podujatiach na konci fašiangového obdobia.
Všetkým, ktorí sa pričinili o krásne okamihy
tohto podujatia, ktorí pomáhali organizovať
predpoludňajší a tiež popoludňajší a večerný
program, výzdobu a chutné jedlo, veľmi pekne
ďakujeme.
STAROSTA OBCE
Foto: Lucia Magálová, Timo Hruška

 Pri príchode do domu kultúry boli pripravené pre všetkých
hostí džemové šišky
Foto: Gilbert Liška
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ŽIACI ZŠ VEĽKÉ KOSTOĽANY SI UŽILI LYŽIARSKY VÝCVIK NA ORAVE

Radosť z lyžovania i spoločných chvíľ
Január 2019 bol v tomto školskom roku
dlho očakávaný mesiac pre 35 detí našej
školy. V dňoch 27. – 31. januára žiaci 7., 8.
a 9. ročníkov absolvovali základný lyžiarsky výcvik v krásnom prostredí oravských
hôr – v lyžiarskom stredisku Ski Zábava
Hruštín. Stredisko obklopujú husté ihličnaté lesy, ktorých krása bola tentokrát umocnená bohatou snehovou nádielkou.
Prostredie bolo skutočne rozprávkové. Stredisko síce nepatrí medzi najväčšie, o to viac
pôsobilo svojou malebnosťou a pokojnou atmosférou. Ubytovaní sme boli v hoteli Kristína,
ktorý je súčasťou lyžiarskeho strediska, takže
stačilo pár krokov a ocitli sme sa na lyžiarskom
svahu. Deti tak boli pod neustálym drobnohľadom pedagógov. Hotel poskytoval komfortné
prostredie pre trávenie voľného času a oddych.
Po niekoľkohodinovom lyžovaní mohli deti
relaxovať v hotelovom bazéne a vo vírivke. Tí,
ktorým športovanie na svahu nestačilo, pokra-

 Stredisko Ski Zábava Hruštín síce nepatrí medzi najväčšie, o to viac pôsobilo svojou malebnosťou a pokojnou
atmosférou
Žiaci sa prejavovali ako vytrvalí a šikovní
športovci, čoho dôkazom boli jednak úplní začiatočníci, ktorí veľmi rýchlo pokročili
a mnohí už na druhý deň skúšali miestne
vleky. Ako ďalší príklad musíme spomenúť
pokročilejších lyžiarov, ktorí si overovali svoje
lyžiarske schopnosti a skúšali nové techniky
lyžovania. V mysliach pedagógov budú asi
najviac rezonovať spomienky na deti, ktoré
prejavovali radosť z lyžovania a so spoločne
strávených chvíľ na snehu. Nechýbali ani deti
boriace sa v kope snehu, keď „predčasne“
vystúpili z vleku, alebo keď jednoducho lyže
neposlúchali. Medzi najsilnejšie zážitky (ako
 „Ako super sa tu lyžuje,“ chválili si
mladí lyžiari, preto bol neraz problém
dostať ich zo zjazdovky do hotela
čovali v stolnom tenise v hotelovej herni.
Počas vyučovania boli žiaci rozdelení do
troch družstiev: od úplných začiatočníkov až
po pokročilých lyžiarov. Vyučovanie lyžovania sa začínalo už v deň príchodu – v nedeľu
popoludní, kedy sa úplní začiatočníci oboznamovali s lyžiarskym výstrojom, s obúvaním
lyžiarok a skúšali prvé pohyby na lyžiach.
Ostatní lyžiari už jazdili svoje prvé metre či
kilometre na lyžiarskom svahu. Druhý deň
– pondelok nám priniesol prekvapenie v podobe ďalšej snehovej nádielky, takže naši
lyžiari mali možnosť skúsiť, ako sa jazdí „na
prašane“. Ostatné dni nám počasie prialo,
zažili sme pravé zimné počasie na horách:
so snehom, mrazmi i slniečkom... a s kopou
snehu. Ak doplníme takmer prázdne a upravené zjazdovky, ktoré vydržali v perfektom
stave po celý deň, potom si mohli naši mladí
lyžiari povedať: „Ako super sa tu lyžuje!“ Asi
aj preto bol neraz problém dostať ich zo zjazdovky do hotela.

 Týchto tridsaťpäť účastníkov tohtoročného lyžiarskeho výcviku si vyslúžilo od hotelového personálu pochvalu, že boli najlepší zo všetkých, ktorí tam boli ubytovaní
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Žiaci Základnej školy Veľké Kostoľany úspešne reprezentovali našu školu vo
futsalovom turnaji. Výhrami nad školami
Piešťanského okresu si zabezpečili postup do krajského kola. To sa konalo v senickej športovej hale 21.2.2019.
Hralo sa v dvoch skupinách 3- a 4-člennej. V prvej skupine bojovala Skalica,
Kostoľany a Trnava. V druhej skupine sa
stretli Hlohovec, Senica, Dunajská Streda
a Galanta. Naši žiaci podali bojovný výkon.
V silnej skupine viedli vyrovnaný súboj
s družstvom Trnavy, ale napokon tesne
prehrali. Druhý zápas odohrali proti Skalici, kde sa už ukázala väčšia skúsenosť
súpera z vyššej súťaže a naši žiaci utrpeli
porážku. Do ďalšieho vyraďovania, žiaľ, už
nepostúpili.
Svojou bojovnosťou ale dokázali konkurovať silným súperom a už samotný postup zo
škôl Piešťanského okresu je úspech.
Ďakujeme chlapcom za reprezentáciu školy.
ZŠ Veľké Kostoľany reprezentovali: Matej
Jamrich, Patrik Lulovič, Richard Čonka,
Milan Šipka, Timur Lužák, Kristián Hochel,
Martin Šimák, Marko Kukuč.
Mgr. IDA KOLNÍKOVÁ
Foto: archív ZŠ

Najlepší v okrese
v kraji neuspeli

 Družstvo chlapcov z Veľkých Kostolian sa stalo víťazom futsalového turnaja Piešťanského okresu. Na súperov v krajskom kole v Senici však nemali dostatok skúseností.

Víťazstvo
im uniklo o vlások
V stredu 20.3.2019 sa žiaci našej školy,
víťazi školského kola Biblickej olympiády, zúčastnili na okresnom kole súťaže
v Piešťanoch.
Družstvo v zložení Zuzana Mečírová (7. A),
Sabína Duranová (7. B) a Filip Karaba (9. A)
po šiestich súťažných kolách mali najvyšší
počet bodov spolu so súťažným družstvom
z Moravian, preto nasledoval rozstrel v podobe ďalších troch súťažných otázok.
Obe družstvá opäť odpovedali správne,
preto sa porota dohodla, že 1. miesto bude
mať družstvo, ktoré skôr odovzdalo správne
pre deti, tak pre inštruktorov) patria tie, keď
sa z absolútneho „nelyžiara“ stane zanietený
lyžiar odhodlaný ísť s rodinou už počas najbližšieho víkendu lyžovať.
Veľká vďaka patrí našim pedagogičkám
– inštruktorkám, zdravotníkovi i rodičom za
výbornú spoluprácu pri organizovaní i realizácii výcviku. Napokon sa chceme poďakovať
našim žiakom za výborné správanie počas
cesty i v lyžiarskom stredisku, či už na svahu,
alebo v hoteli. Za všetko hovorili slová hotelového personálnu, ktorý vyzdvihol naše deti
za najlepšie, aké doteraz mali na lyžiarskom
výcviku. Tiež treba vyzdvihnúť, ako si žiaci navzájom ochotne pomáhali, či už pri obliekaní
výstroja, alebo pri lyžovaní.
Pevne veríme, že sme deťom umožnili
nielen nadobudnúť a zdokonaliť lyžiarske
schopnosti, ale zároveň zažiť tento krásny
šport vo voľnej prírode ako spôsob aktívneho
oddychu, ktorý v dnešných časoch tak všetci
potrebujeme.
PaedDr. JAROSLAVA MAGULOVÁ
Foto: archív školy

odpovede. Naši žiaci odovzdali odpovede
neskôr, a tak získali úspešné 2. miesto.
Možno ich trošku mrzelo, že víťazstvo im
uniklo iba „o vlások“, ale po mnohých víťazstvách v minulých rokoch doprajeme túto
radosť aj inej škole.
Zuzke, Sabínke a Filipovi ďakujeme za
vzornú prípravu a reprezentáciu našej školy
a pani učiteľke Mgr. Gaurovej za už dlhoročnú poctivú a úspešnú prípravu našich žiakov
v tejto súťaži.
Mgr. ĽUDMILA KOREŇOVÁ
riaditeľka ZŠ Veľké Kostoľany
Ilustrácia: internet

 Ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku – i úplní začiatočníci veľmi rýchlo pokročili
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HALOVÝ TURNAJ STARÝCH PÁNOV – MYJAVA 23.2.2019

Mohli sme začať oslavovať
Jeden z najťažších turnajov, na akom sa
ako starí páni pravidelne zúčastňujeme, sa
na Myjave od začiatku vyvíjal veľmi sľubne.
Na turnaji sa zúčastnilo 8 mužstiev: Veľké
Kostoľany, Stará Turá, Turany, Šaštín, Vrbovce,
Beluša, Skalica, Stahlbau Dessau. Hralo sa
1-krát 20 minút, 4 hráči v poli + brankár. Naša
skupina: V. Kostoľany, Vrbovce, Beluša, Skalica.
 Zápasy:
V. Kostoľany – Beluša 5:0, góly: Čúzy,
Urban 2, Mačica, Kukuč
Prvý zápas v skupine sme zvládli s prehľadom, čo nás aj mierne zaskočilo, nakoľko sme
po minulé ročníky väčšinou prehrali.
V. Kostoľany – Skalica 4:0, góly: Čúzy,
Mačica, Ondrašík, Kukuč
Rozbehnutí po prvom zápase a miernom
dopingu v šatni sme zodpovedným výkonom
nedali súperovi šancu a bezpečne vyhrali.
V. Kostoľany – Vrbovce 4:2, góly: Mačica
2, Ondrašík, Urban
Pred týmto zápasom bola dlhšia pauza
a súper bol veľmi odhodlaný vyhrať, čo dokázal aj strelením úvodného gólu. Tým sme
sa ale nedali rozhodiť, zápas sme začali
preberať do svojich rúk a po pekných akciách
výsledok otočili. Postup z prvého miesta nás
posunul do semifinále.
 Semifinále:
V. Kostoľany – Stará Turá 1:0, gól: Ondrašík
Semifinálový zápas už bola celkom iná záležitosť. Súper veľmi kvalitný a do poslednej
chvíle odolával nášmu miernemu tlaku. Posledné tri minúty boli zlomové, keď po našom
protiútoku prišla zlá nahrávka a Urban musel
zatiahnuť ručnú brzdu, čo nás stálo oslabenie
na dve minúty. Prečkali sme obliehanie a po
naskočení štvrtého hráča sa pekne uvoľnil
Urban, ktorý výbornou nahrávkou našiel dobre postaveného Ondrašíka, a ten pohotovo

zakončil strelou k tyči. Do konca ostávalo
posledných pár sekúnd a my sme sa mohli
tešiť na finále.

nahradili brankára hráčom a po tlaku, ktorý
sme bezpečne ubránili, dal poslednú bodku
Urban. A mohli sme začať oslavovať.

 Finále:
V. Kostoľany – Turany 4:1, góly: Čúzy,
Ondrašík, Urban, Kukuč
Finále bolo vyvrcholením našej snahy a pravidelný víťaz – mužstvo Turany – nám to od
prvých minút dával poriadne pocítiť. Zápas
prebiehal pod tlakom súpera, čo potvrdil prvým
gólom. Na to sme ale po kvalitnom a zodpovednom bránení dokázali peknou akciou Mačicu a vyrovnávajúcom góle Čúzyho odpovedať.
Zápas mal vysoké tempo a po výborných protiútokoch prišli ďalšie góly Ondrašíka, následne
po peknej strele a pohotovej dorážke gól Kukuča. V posledných minútach zápasu Turany

Týmto turnajom sme si napravili reputáciu
z predošlých ročníkov a po prvýkrát sa nám
podarilo zvíťaziť. Veľké poďakovanie patrí
organizátorom a hlavne našim chlapcom, ktorí
vzorne reprezentovali našu obec.
 Na turnaji sa zúčastnili: brankár Kúdela,
obrancovia Chorvatovič, Mačica, Maslík, Hricišák, útočníci Urban, Čúzy, Ondrašík, Kukuč.
Ďakujeme sponzorom, ktorí prispeli na
nové dresy pre starých pánov. Sú to: Stolárstvo Žajlík, Šupa Technika, PUK plus, s. r. o.,
Orihel Jozef, Podolan Michal.
Športu zdar!
ĽUBOMÍR ČÚZY, foto: archív SP

Čarodejníci tretíkrát víťazne
Na prelome rokov 2018/2019 sa v telocvični základnej školy uskutočnil v poradí už 8. ročník kostolianskej futsalovej
interligy za účasti 6 mužstiev z Veľkých
Kostolian a okolia. Do súťaže sa prihlásili
mužstvá GALACTICOS, H2SO4, DELIJE,
LEGENDY, PIŠKÓTY a nestarnúce mužstvo ČARODEJNÍKOV.
Hralo sa dvojkolovo, každý s každým
2-krát 15 minút, 4 hráči v poli + brankár. Na
turnaji sa zúčastnili aj hráči, ktorí aktívne
hrávajú vyššie súťaže, čo zvyšovalo úroveň zápasov. Víťazom sa nakoniec stalo
mužstvo Čarodejníkov pred mužstvom Galacticos a H2SO4.
Najlepším strelcom sa stal už po piatykrát
Jozef Žák (Čarodejníci), ktorý napol sieť súpera 27-krát, pred Jakubom Filinom (Galacticos), ktorý strelil 25 gólov. Veľká vďaka patrí
aj organizátorom Braňovi Karabovi a Mirovi
Urbanovi, ktorí sa starajú o chod tohto turnaja od 1. ročníka.
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OKIENKO PRE ŽENY – VYSKÚŠAJTE NIEČO NOVÉ

Zapečené kuracie prsia
s paradajkovou omáčkou

Suroviny: 4 ks kuracích pŕs, soľ, 300 g
mozzarelly (nastrúhanej), hladká múka na
obaľovanie, vajíčka na obaľovanie, strúhan-

ka na obaľovanie, olej na vyprážanie, 150 g
parmezánu (strúhaného), 2 PL čerstvej posekanej bazalky.

Na paradajkovú omáčku: 1 kg paradajok,
100 g masla, 1 ks cibule, soľ, mleté čierne korenie.
Postup: Kuracia prsia osolíme a narežeme tak, aby nám vznikla ,,kapsa“, ktorú naplníme mozzarellou. Naplnené kuracie prsia
obalíme v troj-obale (múka, vajíčko, strúhanka). Na panvici rozpálime olej, na ktorom vyprážame naplnené a obalené kuracie prsia.
Paradajková omáčka: Do veľkého hrnca dáme variť väčšie množstvo vody. Paradajky umyjeme a vložíme do horúcej
vody na jednu minútu. Následne paradajky
vyberieme a schladíme v studenej vode.
Na omáčku môžeme použiť aj lúpané paradajky z konzervy. Schladené paradajky
ošúpeme a pokrájame na kocky. Cibuľu
ošúpeme a prekrojíme na polovicu. Pokrájané paradajky dáme na panvicu, pridáme
cibuľu a maslo. Na miernom ohni varíme
cca 30 minút. Nakoniec vyberieme cibuľu
a omáčku podľa chuti osolíme a okoreníme. Do zapekacej misy (alebo panvice
vhodnej do rúry) dáme pripravenú paradajkovú omáčku a na ňu poukladáme
vypražené kuracie prsia. Všetko posypeme
posekanou bazalkou a postrúhaným parmezánom. Zapekáme v rúre vyhriatej na
180 °C približne 20 minút.
Text a foto: internet

Suroviny: 500 ml sladkej smotany 10-percentnej, 300 g kryštálového cukru, 200 g
cappuccina podľa vlastného výberu (napríklad
vanilkové), 350 ml vody, 300 ml rumu (40 %),
štipka mletej škorice, 1 vanilkový cukor.
Postup: Do hrnca nasypeme cukor, pridáme studenú vodu a varíme. Keď voda
zovrie, varíme ešte asi 5 – 10 minút, kým sa
cukor nerozpustí. Do ďalšieho hrnca nalejeme
smotanu, zahrejeme, no smotana sa nesmie
variť. V miske zmiešame vanilkový cukor
s cappuccino práškom a pomaly prilievame
horúcu smotanu. Vymiešame metličkou, aby
sme získali hladkú zmes bez hrudiek. Necháme vychladnúť. Podľa chuti pridáme škoricu
a opäť premiešame. Do smotanovej zmesi
pomaly vlejeme rozpustený cukor a dôkladne
premiešame. Zmes je vhodné prepasírovať
cez jemné sitko, aby sme sa zbavili prípad Víťazi predošlých ročníkov: 1. ročník
Čarodejníci, 2. ročník Čarodejníci, 3. ročník
TNT, 4. ročník TNT, 5. ročník Rosoneri, 6.
ročník Galacticos, 7. ročník Galacticos, 8.
ročník Čarodejníci.
 Mužstvo Čarodejníci: Tomáš Ondrášik, Miroslav Urban, Roman Maslík, Daniel
Hricišák, Ľubomír Čúzy, Ľubomír Jamrich,
Braňo Karaba, Patrik Lužák, Jozef Žák.
Tabuľka interligy 2018/2019
Výhra 3 body, Remíza 2 body,
Prehra 1 bod, Kontumácia 0 bodov
Por. Mužstvo Kolo Výhra Rem Preh Kont SkóreBody
1. Čarodejníci 10
9
0
1 0 84:24 28
2. Galakticos 10
8
0
0 0 84:18 27
3. H2SO4
10
6
0
4 0 59:38 22
4. Dilije
10
3
1
6 0 34:64 17
5. Legendy
10
2
0
8 0 20:101 14
6. Piškóti
10
1
0
6 3 22:58 9
ROMAN MASLÍK
Foto: archív

Domáci cappuccino likér
ných hrudiek. Zmes necháme celkom vychladnúť asi 20 – 30 minút, a potom primiešame rum – množstvo alkoholu môžeme upraviť

podľa toho, aký silný chceme výsledný likér
mať. Hotový likér prelejeme do sklených fliaš
a skladujeme na studenom mieste.

Marlenka guľ ky
Suroviny: 1 balík medových plátov, 3 hrste vlašských orechov, med, 1/2 konzervy Salka, 100 g masla.
Postup: Salko si vopred
uvaríme deň predtým tak, že
varíme zatvorenú konzervu
2 – 3 hodiny, aby skaramelizovalo. Medové pláty nastrúhame, pomelieme alebo rozmrvíme. Pridáme zmäknuté
maslo, med a Salko. Rukou
poriadne premiešame, vypracujeme cesto a tvarujeme malé guľky. Obaľovať môžeme
v orechoch, ktoré posekáme,
alebo pomelieme.
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AKO TO BOLO SKUTOČNE S NAŠÍM FUTBALOM?
Vážení občania. Určite už všetci, hlavne
vy, futbaloví fanúšikovia, viete, že od začiatku jarnej časti sezóny 2018 – 2019 A-mužstvo hrávať nebude, pretože sa rozpadlo,
zaniklo. Pýtam sa, prečo, alebo – aký bol
dôvod? Dovolím si reagovať na článok uverejnený 4. decembra 2018 v dvoch regionálnych novinách na tému futbalu v obci
Veľké Kostoľany.

Lacná výhovorka - náplasť
na zahojenie rany
až prebytok vlastných hráčov, počnúc žiakmi,
dorastencami a následne mužmi, ktorí by
veľmi radi reprezentovali našu obec, lenže im
to v posledných rokoch nebolo umožňované.
Zaoberalo sa týmto problémom bývalé vedenie futbalového klubu? Roky rokúce bolo vždy
verejným tajomstvom, že bývalý tréner Ľ. CH.
spôsoboval v áčku zlú atmosféru, rozkoly medzi hráčmi, ale aj svojimi tréningovými metódami, následkom čoho boli postupné odchody
jednotlivých hráčov do okolitých dedín. Prečo
vtedy bývalé vedenie klubu nezasiahlo, aby
zabránilo jeho zlým praktikám? A dokonca, za
uvedené praktiky dostával od klubu mesačne
plat v nezistenej výške, z obecných peňazí.

Dôvod, a či výhovorka?
Vtedajší prezident FK Michal Podolan v ňom
uviedol ako jeden z hlavných dôvodov rozpadu a ukončenia vo vedení FK výsledky volieb
v našej obci. Keďže článok vyšiel 4. decembra
a príprava materiálov do novín predchádza
vždy tlači, to znamená, že rozhovor do uvedených regionálnych novín musel byť robený
aspoň týždeň predtým, teda v novembri, kedy
sme my, noví poslanci, ešte ani neboli oficiálne vymenovaní. Vymenovaní sme boli až 5.
decembra, teda deň po uverejnení článku
v novinách. Pýtam sa, prečo sme boli očierňovaní, že sme príčinou rozpadu futbalu v našej
obci, hlavne v A-mužstve, keď sme ešte ani
nevykonávali funkcie poslancov? Nebola to
náhodou len výhovorka, že bývalí funkcionári
– vedenie FK, hlavne bývalý tréner, nezvládali
„ukočírovať“ chod futbalového klubu?

Obec klub dotovala
Nuž neviem, prečo sú dôvodom práve
voľby, keďže futbalový klub obec každý rok
finančne dotovala. V roku 2018 sa na činnosť
futbalového klubu vynaložilo z obecného rozpočtu cca 30 000 €. Každá organizácia žiada
viac peňazí, ale má niekto dojem, že sú tieto
financie nepostačujúce pre klub, v ktorom
hralo „minimum“ domácich hráčov? Ako teda vedenie motivovalo ich členov? Vedenie
klubu by preto malo zvažovať a informovať
o skutočnom dôvode rozpadu klubu a hlavne
A-mužstva. Všetci tí, ktorí ste nadšencami
kostolianskeho futbalu, viete, že ešte pred
začiatkom sezóny ročníka 2018 – 2019, teda
už na jeseň 2018, bolo otázne, či áčko bude
hrávať, kvôli nedostatočnému počtu hráčov.

Kde je teda príčina?

Tréner verzus poslanci

Nebol tým hlavným dôvodom rozkol a nezhody hráčov s bývalým trénerom áčka Ľ. Chudým
počas a po sezóne 2017 – 2018? Uvedený
tréner dosadzoval do mužstva viac cudzích
hráčov ako domácich, ktorých si následne,
v prestávke 2018 – 2019, po jeho odchode
z V. Kostolian, stiahol do nového pôsobiska
v Maduniciach. Týmto spôsobil nedostatočný
počet hráčov v áčku a následný rozpad mužstva, ktoré sa teraz na začiatku jarnej časti
muselo odhlásiť zo súťaže s pokutou 1 000
€ od Futbalového zväzu. A pritom pôsobenie
cudzích hráčov v A-mužstve stálo FK v sezóne
2017 – 2018 čiastku 11 764,50 €, ktorá im bola
vyplatená jednotlivo, ako cestovné náklady.
Pýtam sa, nezaslúžili by si tieto peniaze, ako
odmeny, naši domáci odchovanci?

V článku sa ešte objavili ďalšie zavádzajúce
informácie. Jednou z nich je aj tá, citujem:
„Vedenie klubu podniklo potrebné kroky, aby
na situáciu včas upozornilo obec.“ Pýtam sa,
kedy „včas“ klub na to upozornil, keď sme sa
túto správu dozvedeli až z novín? A aké boli
tie potrebné kroky? Bez problému môžem vysloviť názor, že za postupný rozpad áčka má
najväčší podiel viny bývalý tréner Ľ. Chudý,
ktorý svojím pôsobením vo funkcii trénera
spôsobil definitívny koniec mužov v súťaži
v celej histórii kostolianskeho futbalu.
Z celého diania okolo futbalu v obci a tiež aj
z prečítaného článku dedukujem, že nezhody
v klube zapríčinené už spomínanou osobou
sa odzrkadlili v rozhodnutí vedenia nezotrvať
v klube a lacnou výhovorkou, ako náplasť
na zahojenie rany, je výsledok komunálnych
volieb v našej obci. S tým jednoznačne my –
novozvolení poslanci – nesúhlasíme.
PAVOL KOLAROVIČ
poslanec OZ Veľké Kostoľany

A čo vedenie klubu?
Všetci dobre vieme, že Veľké Kostoľany
mali vždy veľkú „základňu – liaheň“, doslova

HĽADÁME SVEDKOV A ARTEFAKTY

Havária lietadla pred 75 rokmi
Táto udalosť, ktorá sa odohrala 16. septembra 1944, zrejme nie je veľmi známa.
Ani v obecnej kronike sa o udalosti nepíše, čo je možno dané aj dobou, v ktorej
sa stala. Čo sa teda v uvedený deň stalo?
Nemecké dvojmotorové bombardovacie
lietadlo Junkers 88, ktoré patrilo leteckému
útvaru nachádzajúcemu sa na letisku Nový
Dvor pri Malackách, havarovalo pri pokuse
o núdzové pristátie severne od Vysielača.
Posádku tohto lietadla, ktoré pri havárii bolo
vážne poškodené, tvorili štyria letci (pilot,
pozorovateľ, palubný rádiotelegrafista a pa-

 Podobné lietadlo Junkers 88 havarovalo neďaleko našej obce

lubný strelec), pričom dvaja z nich
utrpeli rôzne ľahšie zranenia.
Bádateľ, ktorý sa o túto udalosť
zaujíma, chystá sa o nej napísať
obsiahlejší článok. Prosíme touto
cestou všetkých, čo o nej majú nejaké informácie, či už priame, alebo
len sprostredkované, aby sa s ním
skontaktovali. Ozvite sa tiež, ak máte
fotografie tohto havarovaného lietadla (a jeho posádky) alebo akékoľvek
artefakty z neho. Veľmi mu tým v jeho
práci pomôžete, za čo vopred ďakuje.
Kontakt: Boris Súdny, Veterná 8,
91701 Trnava
E-mail: borissudny@gmail.com
Telefón: 0908 626 007
- OcÚ -, foto: archív
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