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Naďalej šírme
dobré meno obce
Milí
spoluobčania,
prichádza čas, kedy sa
strieda starý rok s novým a čas najkrajších
v
sviatkov v roku. Na tie
sa tešia predovšetkým
najmenší, no a dospelí
sa tešia aspoň na niekoľko dní voľna, ktoré
strávia s rodinou, v pokoji a odpočinkom od práce. Dôležité je,
aby sme boli všetci spokojní a prežili
niekoľko dní v harmónii a šťastí. Vianočný
čas má v sebe určite nejaké kúzlo, pretože
aspoň v tieto dni majú k sebe ľudia bližšie.

 V pondelok 18. novembra 2019 prevzali predstavitelia DHZ Veľké Kostoľany z rúk ministerky vnútra SR Denisy Sakovej nové zásahové vozidlo Iveco Daily. Viac sa dozviete
na 12. strane.
Foto: archív obce

Krásne Vianoce, plné šśastia a lásky
a v roku 2020 ve¾a zdravia a úspechov
èitate¾om Kostolianskych poh¾adov!
Prajú poslanci obecného zastupite¾stva
a pracovníèky obecného úradu
so starostom

Storočná
dychovka

 Dychová hudba Rovina veľkolepo oslávila sto rokov existencie kapely vo Veľkých
Kostoľanoch. Ako? Uvidíte na 6. strane.
Foto: Juraj Mikuš

A nemalo by to byť iba v tieto dni, ale aj
počas roka. V tejto chvíli by som chcel preto
poďakovať všetkým, ktorí sa zaslúžili o budovanie dobrých vzťahov nielen medzi sebou, ale aj
v obci. Ďakujem organizáciám, firmám, vedeniu
základnej a materskej školy a tiež jednotlivcom
za dobrú spoluprácu počas roka a verím,
že podobná bude aj v novom roku. Osobne
by som chcel poďakovať obecnej spoločnosti
Katelstav za práce, ktoré pre občanov a obec
vykonáva často aj v nepriaznivých podmienkach, pri rôznych poruchách, ktoré sa počas
roka vyskytnú. Taktiež ďakujem kolegyniam na
obecnom úrade za plnenie si pracovných povinností aj v neľahkých situáciách. Nemôžem
nespomenúť našich obetavých hasičov, ktorí
svoj voľný čas venujú udržiavaniu techniky,
príprave na súťaže či príprave mládeže. Veľké
ďakujem im právom patrí za ich odhodlanosť
ísť bojovať s ohňom, vodou alebo vetrom, keď
my ostatní spíme, alebo sa venujeme svojim
koníčkom alebo iným aktivitám. Poďakovanie
patrí aj poslancom obecného zastupiteľstva
a členom komisií za správne rozhodovanie vo
veciach obce a za povinnosti, ktoré vykonávajú pri často komplikovaných riešeniach alebo
sporoch priamo v obci. Občanom ďakujem za
ústretovosť a trpezlivosť pri niektorých obecných prácach, ale aj za príjemný pohľad, keď
ako stránky navštívia obecný úrad. To, ako
vnímajú obec ľudia, ktorí nie sú našimi občanmi, je aj výsledok správania a pohľadu na obec
domácich občanov. Budem rád, ak budete šíriť
dobré meno obce aj naďalej a tešiť sa aj z malého úspechu, ktorý dosiahneme.
Vážení občania, prajem Vám krásne vianočné sviatky, pekné chvíle so svojimi blízkymi pri
vianočnom stromčeku alebo zapálenej sviečke
a priateľskej atmosfére. Prajem Vám, aby nič
nenarušilo sviatočné chvíle, aby ste sa mohli
v zdraví tešiť z toho, čo máte radi, čo Vás napĺňa a vyvoláva príjemný hrejivý pocit na duši.
GILBERT LIŠKA, starosta obce
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JEDNI PRÁCE VRCHOLIA, ĎALŠIE SA ZAČNÚ ONEDLHO
Blíži sa koniec roka a s ním aj ukončenie stavebných prác, ktoré sa v tomto roku realizovali. Ukončili sme rekonštrukciu
a výstavbu chodníka na Trnavskej ceste.
Predovšetkým začiatok úseku bol komplikovaný z dôvodu rôznych výšok terénu,
ktorý sa musel prispôsobovať súčasným
vjazdom aj požiadavkám občanov. Na
kontrolných dňoch stavby sa zúčastňovali aj členovia stavebnej komisie. Chodník
aj s niektorými novými vjazdami bol zrealizovaný k spokojnosti všetkých občanov,
rovnako k spokojnosti prispeli aj práce pri
obnove priekop v tejto časti ulice. Snažili
sme sa čo najviac vychádzať v ústrety
občanom, čo sa nám aj podarilo.

Stavebný ruch utíchol

Práce na Záhumenskej
sa začnú v marci
Na Záhumenskej ulici sme v tomto roku
počítali so stavebnými prácami na kladení
elektrických káblov, ktoré mala realizovať
spoločnosť ZSE, a. s. Aj napriek prísľubom
na začiatku roka, táto investičná akcia sa
nezrealizovala. Poznáme dôvody a vieme
aj, prečo. Na zasadnutí obecného zastupiteľstva som o tejto problematike hovoril

 Okrem chodníka boli zrekonštruované aj niektoré vjazdy k rodinným domom
lom sme obdržali harmonogram prác, kde sa
uvádza začiatok výkopových prác na Záhumenskej ulici v marci 2020. Je smutné, že sa
celá stavba takto zbytočne časovo naťahuje,
no v tomto prípade je obec iba orgánom,
ktorý musí znášať dôsledky. Taktiež existujú
skutočnosti, o ktorých verejne písať a hovoriť nemôžeme, môžeme si ich iba myslieť
a dúfať, že sa plány zmenia na realitu. Na
Záhumenskej ulici sa nachádzajú tieto siete:
splašková kanalizácia, dažďová kanalizácia,
vodovod, plynovod, optika, káblová televízia,
rozhlas a verejné osvetlenie.

Dokončili sme výstavbu
hasičskej zbrojnice
V novembri sme osadili v centre obce
digitálne hodiny, ktoré sú viditeľné z troch
strán, takže z každého smeru je vidieť
okrem presného času aj aktuálnu teplotu
 Súčasťou rekonštrukcie na Trnavskej
ceste bol aj nový žľab, ktorý zachytáva
vodu z poľa, a vyštrkovanie poľnej cesty
a oboznámil s ňou aj poslancov. Sú ľudia,
ktorí šíria nepravdy, nepoznajú problematiku,
a takto škodia našej obci. Nielen obci, ale
aj ľuďom, ktorí práve v tejto lokalite majú
záujem o výstavbu svojich rodinných domov.
Na zastupiteľstve som prítomným občanom
preukázal, že obec v ničom nepochybila
a nevidím jediný dôvod, prečo by mala. Všetky podklady sme odovzdali spoločnosti ešte
v roku 2018, dostali sme potvrdzujúci mail
o splnení podmienok a s viacerými našimi
urgenciami sme čakali na začiatok prác.
ZSE, a. s. však nemala povolenie od správy ciest na realizáciu výkopových prác pri
štátnej ceste na Družstevnej ulici. Povolenie
dostala až koncom septembra tohto roka.
Prečo sa aj napriek tomu, že povolenie im
udelili, stavba nezačala realizovať, vedia iba
kompetentní z distribučnej spoločnosti. Mai-

 Spolu so stavebnými prácami boli prehĺbené aj odvodňovacie priekopy
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a dátum. Najviac to oceňujú cestujúci, ktorí
čakajú na dopravné spojenie. Koncom roka
plánujeme osadiť aj výstražné svetelné znamenia na hlavnej križovatke v centre obce,
kde často dochádza k dopravným nehodám.
Verím, že týmto novým zariadením prispejeme aspoň sčasti k bezpečnosti neprehľadnej križovatky.
V decembri tohto roka sme ukončili investičnú akciu – výstavbu garáže pri požiarnej
zbrojnici, v ktorej bude parkovať nové hasičské vozidlo Iveco, starší Mercedes a hasičský
vozík. Stavba sa realizovala plynule a dobrovoľní hasiči tak budú mať k dispozícii na svoju
činnosť nové priestory, ktoré už boli potrebné.
Na garáž obec dostala dotáciu vo výške 30-tisíc eur z fondov Ministerstva vnútra SR.
V budúcom roku by sme chceli pokračovať
v stavebných prácach na Záhumenskej ulici
a realizovať ďalšie investičné akcie, ktoré
schváli obecné zastupiteľstvo na decembrovom zasadnutí. O pripravovaných aktivitách
vás budem informovať v prvom čísle Kostolianskych pohľadov v roku 2020.
GILBERT LIŠKA, starosta obce
Foto: autor

 Zrekonštruovaný chodník na Trnavskej ceste

 Práce pred betónovaním základovej dosky garáže

 Práce na murovaní garáže

25. VÝROČIE VYDÁVANIA KOSTOLIANSKYCH POHĽADOV
Som rodáčka z Veľkých Kostolian a Vaša
čitateľka už celé štvrťstoročie. Chcem sa
Vám poďakovať, že už 25 rokov informujete o dianí vo Vašej obci. Patrím medzi tých,
ktorí nebývajú vo Veľkých Kostoľanoch,
ale prostredníctvom Vašich noviniek (tak
ich menovala moja mama) môžem ja i tí,
ktorí v obci nebývajú, sledovať, ako sa
Veľké Kostoľany rozrastajú a ako prebieha
život v obci. Odkedy existujú Kostolianske
pohľady, som srdcom doma.
Teším sa z úspechov obce, ktorá je už
iná, ako bola za mojich dievčenských čias.
Zmenila sa rozlohou, o čom svedčí výstavba domov a spoločenských budov. Najväčšia dominanta na vŕšku (kopečku) – Kostol
sv. Víta a udržiavaný cintorín s jaskynkou
Lurdskej Panny Márie sú oázou pokoja.
Tiež, ako som sa dočítala, aj kaplnka
Sedembolestnej Panny Márie, ktorá slúži na
meditácie obyvateľom Noemi, je príkladná.
Vlastne, všetky dominanty Veľkých Kosto-

Vďaka obecným novinám
som srdcom doma
lian: obecný úrad, materská škola, základná
škola, zdravotné stredisko, farský úrad svedčia o pracovitosti Veľkokostolancov.
Som hrdá aj vtedy, keď čítam o aktivitách
ktoré prebiehajú v obci pri rôznych príležitostiach, ako sú oslavy sviatkov – Fašiangy,
Vianoce, Veľká noc, hodové slávnosti.
Zaujímavé sú aj informácie z histórie
obce, kroniky obce, o športe a rôznych kultúrnych podujatiach. O tom, ako hudobná
skupina Rovina rozdáva radosť občanom
na týchto podujatiach.
Zaujímavé sú aj články a ukážky výstavky výtvarných prác detí z materskej školy.

Potešujúce sú úspechy žiakov zo základnej
školy na rôznych vedomostných a športových súťažiach.
Vlastne, všetky články a informácie, ktoré približujú život ľudí v mojej obci (články
o tradíciách, opravách, výstavbe a všetkých
činnostiach), vzbudzujú obdiv a hrdosť na
všetko, čo sa v obci deje. Ďakujem, že prostredníctvom Vašich článkov som ja i ďalší,
ktorí nežijú v obci, srdcom doma.
Preto srdečná vďaka za všetko, o čom
píšete a ešte budete písať. Želám Vám veľa
dobrých námetov a chuti do písania a hlavne
veľa vďačných čitateľov. HELENA SABOVÁ
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KRONIKA OBCE

POZVÁNKY

„Deti sú najľúbeznejšou zárukou
manželstva – zväzujú a udržiavajú puto lásky.“

Vianočný koncert s cimbalom

(Martin Luther, 1483 – 1546)

Narodili sa
Adela Galeková
Niko Pekarovič
Branko Karaba
Tatiana Froncová
Viliam Marko
Jozef Kollár
Olívia Medeková
Samuel Lábsky
Nela Kollárová
Dorota Bokorová
Štefan Emanuel
„Život je javisko, na ktorom musíš stáť
a hoc’ ti srdce krváca, ústa sa musia smiať.“
(Oscar Wilde, 1854 – 1900)

Jubileum oslávili
August
Miroslav Janíček
Ján Miklo
Jarmila Hrobárová
Michal Michalčík
Anna Potroková
Emília Šupová
Mária Duračková
Anna Límová
Viliam Porubský
Miroslav Šimor
Jozef Šintál, PaedDr.
Dušan Šutovský
Anna Hóková
Oľga Hruštíková
Vladimír Podolan
Milan Valko
Sidónia Nestešová
September
Mária Gabčíková
Jozef Bubliš
Mária Francová
Ľudmila Chorvatovičová
Anna Sokolovská
Vladimír Kukuč
Viktória Porubská
Mária Súkeníková
Október
Viera Štibraná
Božena Krajčovičová
Štefan Vančo
Mária Beluská
Ján Pekarovič
Eleonóra Šintálová
Mária Kollarovičová
November
Leonard Kašák
Peter Mečír
Miroslav Šugra
Jozef Várady
Libuša Vážna
Anna Hanusová
Jozef Lukáč
December
Milan Toráč
Eva Abelová
Anton Čimo
Anna Cepková
Olívia Zemanová
BLAHOŽELÁME!

Obec Veľké Kostoľany pozýva všetkých občanov na vianočný koncert, ktorý sa uskutoční v nedeľu 22. decembra
2019 o 15.30 hod. v dome kultúry.
V programe vystúpi kapela

Cimbal Brothers.
Po skončení koncertu sa bude konať
vianočná recepcia
a budú sa podávať vianočné koláčiky
a chutný punč.
Gazdinky, ktoré sa chcú zapojiť do tejto
obecnej tradície, môžu napečené dobroty
priniesť v piatok alebo v nedeľu pred koncertom. Všetkým, ktorých pečenie baví a radi
o ňom nielen rozprávajú, ale ho aj realizujú
a prinesú na ochutnávku zopár koláčikov,
vopred ďakujeme.
Obecný úrad
Ilustračné foto: internet

Ohňostroj a varené víno

vo vlastných hrnčekoch

Pozývame všetkých občanov na tradičný

SILVESTROVSKÝ
OHŇOSTROJ,
ktorý sa bude konať, ako inak –
na Silvestra o 19.00 hod.
pri dome kultúry.
Podávať budeme opäť výborné varené víno
pre dospelých a čaj pre deti.
Aj naša obec sa zapojila do ekologického
programu používaného riadu počas vianočných
trhov a ak sa chcete zapojiť tiež, prineste si na
víno a čaj svoje vlastné hrnčeky. STAROSTA

POĎAKOVANIE

Pokračujeme
v tradíciách

V mene partie „mladých nadšencov“
sa chcem poďakovať všetkým ľuďom
dobrej vôle a sponzorom v našej obci
i v susedných obciach, ktorí nám poskytovali počas celého roka 2019 materiálnu a finančnú podporu.
Vďaka tejto pomoci sme mohli organizovať a pokračovať v zabudnutých tradíciách
našich otcov a starých otcov, ako to bolo
zaužívané pred niekoľkými rokmi.
Zároveň chcem popriať všetkým spoluobčanom požehnané a pokojné vianočné
sviatky a veľa zdravia v novom roku 2020.
Roman „HUČO“ Michalík
organizátor znovuzrodených tradícií

 Privítate Nový rok 2020 s vlastným hrnčekom?

SPOMIENKA
Bolesťou unavená
si tíško zaspala,
zanechala všetkých
a všetko, čo si mala rada.
S tichou spomienkou
ku hrobu chodíme,
pri plameni sviečok
na Teba myslíme.
Osud Ti nedoprial
s nami dlhšie byť,
v našich srdciach budeš navždy žiť.
Dňa 11. októbra 2019 uplynul rok,
čo nás navždy opustila naša milovaná
MONIKA MĹKVA.
Za tichú spomienku tým, ktorí nezabudli
a spomínajú, ďakujeme.
Manžel a dcéra s rodinou
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Stiahnite si apku do mobilu
Obecný úrad zaviedol pre občanov novú
službu SOM (Správy o meste), ktorá ich upozorní na nové oznamy, ktoré budú pridané
na webovú stránku obce.
Môžu si ju stiahnuť všetci do svojich
smartfónov z Google play. Každý oznam sa

takto zobrazí v aplikácii a okrem toho si tam
môžu občania nájsť aj dopravné spojenia,
využívať susedskú burzu a prezerať obecné
noviny Kostolianske pohľady.
STAROSTA
Ilustrácia: internet

KRONIKA OBCE
„Pred manželstvom sa domnievame,
že milujeme, v manželstve sa to len učíme.“
(Erich Kästner, 1899 – 1974)

Manželstvo uzavreli
Andrej Šipka a Nikola Lukáčová
Ľubomír Hruštík a Mária Šmalinská
Matúš Chorvatovič a Laura Borovská
Peter Lesay a Adriana Praženková
Tomáš Zeliska a Bc. Vladimíra Mrvová
Dominik Hruška a Dominika Adámiková
Miroslav Diňa a Ingrid Michalková
Lukáš Grísnik a Mgr. Barbora Homolová
Martin Kirinovič a Angelika Hovorková
Peter Porubský a Erika Čeligová
BLAHOŽELÁME!
„Nemôžeš uniknúť smrti,
nech sa tvoj čas vlečie, alebo letí…“
(Sextus Propertius, -47 – -14 pred n. l.)

Opustili nás

Dominika v národnom kole
Dňa 29. novembra 2019 sme
sa zúčastnili na odovzdávaní
cien na Okresnom úrade v Piešťanoch.

ÚPRIMNÚ SÚSTRASŤ.

V okresnom kole výtvarnej súťaže s názvom Ochranárik čísla
tiesňového volania 112 a civilnej
ochrany, v kategórii žiaci základných škôl – II. stupeň, sa žiačka
našej školy Dominika Ďuračková
umiestnila na 1. mieste. Preto
postúpila do národného kola a do
internetového hlasovania. Internetové hlasovanie bude otvorené
13.1.2020 o 12.00 hod. s ukončením do 24.1.2020 do 12.00 hod.
Slávnostné a oficiálne vyhodnotenie národného kola a internetového hlasovania sa uskutoční
11.2.2020 v Európsky deň čísla
tiesňového volania.
Dominike držíme palce a prajeme
jej ešte veľa výtvarných úspechov.
- ĽK -, foto: archív ZŠ

SMÚTOČNÉ POĎAKOVANIE
Dňa 8. augusta 2019
nás navždy opustila naša
drahá mama a babička
ŠTEFÁNIA
JABLONKOVÁ
vo veku 84 rokov.
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí ju s nami odprevadili
na poslednej ceste. Ďakujeme za modlitby,
úprimné slová útechy a kvetinové dary.
Smútiaca rodina

Štefánia Jablonková
Dezider Toráč
Jaroslav Toráč
Apolonia Sudorová
Jozef Hruštík
Veronika Janíčková
- OcÚ -

SPOMIENKA

Túžba po živote skončila,
vytratil sa úsmev, oči sa zatvorili...
Už len smútok a spomienky
sú v našich srdciach.

SPOMIENKA
Dňa 11. októbra 2019
uplynulo 10 rokov od chvíle,
keď nás predišiel do
večnosti náš dobrý otec,
dedko a manžel
VÍT KOLLÁR.

V decembri tohto roka
si pripomíname tretie smutné
výročie od úmrtia nášho
otca, dedka, uja
JOZEFA NITKU
a v januári 2020 piate výročie,
kedy naposledy dotĺklo srdce našej
milovanej matky, babičky, sestry, tety
MÁRIE NITKOVEJ,
rod. Liškovej.
Kto ste ich poznali,
venujte im tichú spomienku.

S láskou a vďakou na neho spomíname.
Odpočinutie večné daj mu, ó Pane.
Manželka, dcéra
a syn s rodinou

Spomínajú dcéra Dagmar s rodinou,
syn Oskar s manželkou, syn Jaroslav
s dcérou a brat Miroslav s rodinou.
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OSLAVA STÉHO VÝROČIA ZALOŽENIA DYCHOVEJ HUDBY V NAŠEJ OBCI

Spievali a tancovali sme až do rána!
Na prstoch jednej ruky by som spočítala
ľudí, ktorých poznám a ktorým osud dožičil dožiť sa sto rokov. No nielen v živote
človeka je to priam zázrak, ale aj v existencii hudobnej formácie, akou je naša
dychová hudba. Áno, je to tak. Tento rok
naša dychovka oslávila sté výročie svojho
založenia. Sto rokov robí svojimi piesňami
radosť ľuďom. Sto rokov jej členovia, ktorí
sa v nej postupne vystriedali, obetovali
svoj voľný čas, aby nacvičili známe aj menej známe piesne, a tak spestrili kultúrny
program pri rôznych spoločenských príležitostiach. Sto rokov jej členovia „dychovkári“ dokázali vychovávať a odovzdávať
niečo zo svojho talentu ďalším a ďalším
generáciám hudobníkov. A bezpochyby,
ním je aj učiteľ hudby – kapelník dychovej
hudby Rovina Michal Šintál.
 Odovzdávanie pamätných listov a plakiet ľuďom, ktorí sa zaslúžili o fungovanie dychovky
 Úvodný príhovor starostu Gilberta Lišku
vystriedal slovom kapelník Michal Šintál
Pri príležitosti tejto veľkej udalosti sa
dňa 27. októbra 2019 v Dome kultúry vo
Veľkých Kostoľanoch konala oslava. Privítanie a úvodné slovo patrilo starostovi
našej obce Mgr. Gilbertovi Liškovi. Po nich
sa piesne našej dychovky striedali s hovoreným slovom Michala Šintála. Zaspomínal
si na svoje začiatky v dychovej hudbe, zaspomínal si na členov – hudobníkov, ktorí
už nežijú, a predstavil terajších členov.
Vyrozprával množstvo historiek spojených
s účinkovaním. Boli to väčšinou humorné
príhody, preto sa sálou domu kultúry neraz ozývali výbuchy smiechu prítomných
ľudí v hľadisku. Program bol spojený aj
s odovzdávaním pamätných listov ľuďom,
ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zaslúžili
o to, aby dychová hudba mohla fungovať
a prinášať svojimi piesňami radosť. Pamätné plakety starostu obce Veľké Kostoľany

 Pamätná plaketa starostu obce
za prínos v rozvoji hudby

 Ľudia v hľadisku prežili s jubilujúcou dychovkou veľmi príjemné chvíle
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našej dychovej hudbe. Tak ako pri vystúpení
našich hudobníkov, i teraz sa celé hľadisko rozospievalo. V ich podaní zneli známe moravské pesničky naozaj krásne. Niet preto divu,
že na záver zažili standing ovation. Prítomní
v hľadisku ich doslova nechceli pustiť do zákulisia, potleskom si vyžadovali pridať ďalšiu
a ďalšiu pieseň. No všetko má svoj koniec. Aj
dychovka Mistříňanka ukončila svoj program,
pretože ju čakala ešte dlhá cesta domov. No
pre hostí v hľadisku sa oslava ešte nekončila.
Štafetu prevzala znova naša dychová hudba
a začala hrať piesne do tanca. Veď nestačí
ľudové piesne iba počúvať, ale treba ich aj
tancovať. Program pokračoval voľnou zábavou až do rána.

 Hosťujúcu Mistříňanku nechcelo publikum pustiť z javiska a na záver si vyslúžila
standing ovation
dostala aj samotná dychová hudba Rovina
Veľké Kostoľany za svoje pôsobenie a pán
Michal Šintál za prínos v rozvoji hudby
v našej obci.

Po ukončení programu našej dychovej hudby, nastúpil na scénu hosť tejto oslavy – dychová hudba Mistříňanka. Krásne moravské
pesničky v jej podaní zneli ako oslava a hold

Želáme Ti, naša milá dychovka, do ďalších
rokov to, čo sa obvykle želá – veľa zdravia,
spokojnosti a úspechov. Želáme Ti, aby sa
každý rok narodili deti – budúci trubkári,
klarinetisti, bubeníci, speváci, pozaunisti...
Želáme Ti, aby každý rok vyrástlo spomedzi
detí aspoň zopár takých, ktorí budú zapálení
láskou k ľudovej hudbe. Takých, ktorí budú
pokračovateľmi tejto peknej tradície.
GABRIELA HÁJEKOVÁ
Foto: Juraj Mikuš

Ruža svätej Alžbety
pre Rovinu
Pri príležitosti 100. výročia založenia
dychovej hudby v našej obci, na odporúčanie nášho pána farára Igora Gajdoša, udelil dňa 17. novembra 2019 trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch
v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave
Dychovej hudbe Rovina ocenenie
Ruža svätej Alžbety.
Toto ocenenie udeľuje každoročne
na sviatok sv. Alžbety. Medzi laureátov
tejto ceny patria veriaci a spoločenstvá, ktorí dlhoročne nezištne pracujú
vo farnostiach alebo sa venujú sociálnym aktivitám.
- OcÚ  Vychovajú si súčasní hudobníci nasledovníkov – trubkárov, klarinetistov,
bubeníkov, pozaunistov...?

POĎAKOVANIE

Vďaka za pomoc
a spoluprácu
Dychová hudba Rovina chce týmto spôsobom poďakovať za finančnú pomoc
a spoluprácu pri oslavách 100. výročia
založenia dychovej hudby v našej obci.
Poďakovanie patrí najmä starostovi našej
obce Mgr. Gilbertovi Liškovi a pracovníkom
obecného úradu. Ďalej sú to sponzori: Ľuboš
Čeliga, Les Work – Pavol Čeliga ml., Michal
Podolan, Miroslav Maco, Firma Šupa, Ľuboš
Mačica a Poľnohospodárske družstvo Malženice – Peter Čeliga, predseda.
Poďakovanie patrí tiež všetkým, ktorí
akýmkoľvek spôsobom prispeli k zdarnému
priebehu týchto osláv.
Ďakujeme!
MICHAL ŠINTÁL
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OSLAVA STÉHO VÝROČIA ZALOŽENIA DYCHOVEJ HUDBY V NAŠEJ OBCI

 V radoch návštevníkov podujatia sa často ozývali výbuchy
smiechu z príhod kapelníka

 Speváci vždy boli a sú nedeliteľnou súčasťou dychovky
– zľava: Ján Lesay, Dominika Hrušková, Veronika Hrachová
a kapelník Michal Šintál

TURNAJ STARÝCH PÁNOV VO VESELOM

Ako si vážime jeden druhého?
Na turnaji starých pánov vo Veselom sa
27.7.2019 zúčastnili mužstvá Veselé, Dubovany, Veľké Kostoľany a Šípkové.

Priebeh turnaja
 Prvý zápas: Veselé – Dubovany 1:2
 Druhý zápas: Veľké Kostoľany – Šípkové 2:5
V tomto zápase sme ťahali za kratší koniec,
ale veľa nepremenených šancí nás stálo to,
že sme neuhrali lepší výsledok.

 Zápas o tretie
miesto: Veselé –
Veľké Kostoľany
3:3, na pokutové kopy 4:3
Zápas bol vyrovnaný a remíza, ktorá
nám zabezpečila 3.
miesto, bola spravodlivá.
 Finále: Dubovany
– Šípkové 1:0
(Turnaj bol organizačne dobre zvládnutý, až na to, že podľa
pravidiel majú hrať
hráči nad 35 rokov
a nie 20 až 25-roční.)
 Na turnaji sa
zúčastnili títo hrá-

či: Stanislav Fišan, Viliam Porubský, Patrik
Lužák, Tomáš Ondrášik, Jozef Mišák, Stanislav Augustín, Ján Filin, Ľubomír Škrha, Roman Bubák, Ľubomír Kukuč, Daniel Hricišák
a Daniel Chorvatovič.
Rozhodol som sa, že toto je posledný
článok, ktorý píšem pre starých pánov.
Musím podotknúť, že pokiaľ sa nezlepší
morálka v mužstve a medziľudské vzťahy
medzi hráčmi, tak nemôžeme čakať dobré
výsledky. Keď si povieme, že máme zraz
o 15.00 hodine, načas sme tam traja a ďalší
prichádzajú o 20 až 30 minút neskôr, tak
ako si vážime jeden druhého?
Napriek tomu musím poďakovať všetkým
hráčom, ktorí sa zúčastňovali na zápasoch
a tiež za ich predvedené výkony.
Športu zdar!
VILIAM PORUBSKÝ
Foto: archív
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA SLOVOM I FOTOOBJEKTÍVOM
Od školského roku 2017/2018 sme zapojení do národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie. Strategickým cieľom projektu je vytvorenie
modelu vzdelávania a prípravy mladých
ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby
vedomostnej spoločnosti a trhu práce so
zameraním na informatiku a IKT.
Učitelia majú k dispozícií množstvo metodických postupov a učebných materiálov
s využitím moderných digitálnych technológií

Krúžok programovania
deti veľmi baví
IT AKADEMIA PARTNER
pre rôzne didaktické situácie. Vzdelávanie,
ktoré koncepčne vychádza z konštruktivizmu,
dominantné sú interaktívne vyučovacie metódy, digitálne technológie, aktívne poznávanie
a bádateľsky orientovaný prístup, podnecuje
žiakov k aktivite a k záujmu o preberané témy,
čo má za následok motiváciu k štúdiu prírodovedných predmetov.
Ako partnerská škola sme sa zaviazali
realizovať viaceré aktivity. Jednou z nich
je aj uskutočňovanie mimoškolských aktivít.
V rámci tejto požiadavky začal v škole pracovať krúžok programovania. Žiaci sa môžu
oboznamovať so základmi programovania,
môžu pracovať s robotickými súpravami, robotickými autíčkami. Prvé začiatky už majú
deti za sebou a vidíme, že ich to aj veľmi baví.
Neskôr sa naučia pracovať s ďalšími pomôckami a budú si môcť vytlačiť nejaký svoj predmet na 3D tlačiarni, ktorá bola tiež súčasťou
dodávky učebných pomôcok v rámci projektu.
Stránky zo školy pripravila
Mgr. ĽUDMILA KOREŇOVÁ
riaditeľka ZŠ
Foto: archív školy

ŠACHOVÉ MAJSTROVSTVÁ

Mohlo to byť
ešte lepšie
Majstrovstvá žiačok a žiakov základných
škôl Trnavského kraja v šachu – krajské kolo
súťaže – sa konalo 25.11.2019 v Trakoviciach.
Prvý raz sa na ňom zúčastnili aj žiaci našej
školy – Matúš Blaško a Andrej Mečír. Pri pomerne silnej konkurencii sa viac darilo Matúšovi Blaškovi, ktorý získal tri body a obsadil 19. miesto.
Nebyť viacerých zbabraných partií, mohlo to byť
ešte lepšie. Nestratil sa ani Andrej Mečír, len musí lepšie dohrávať dobre rozohrané partie.
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ÚSPEŠNÝ PROJEKT

VEREJNÁ POCHVALA

Tomi Kid Kovács:
Vyboxuj si svoj sen

Patrí im vďaka
a rešpekt
Vedenie Základnej školy vo Veľkých
Kostoľanoch udeľuje verejnú pochvalu týmto našim žiakom 9. ročníka:
Patrik Pastorek, Sabína Hudecová,
Samuel Bučko, Vanessa Jamrichová,
Terézia a Júlia Letkové.
Títo žiaci nezištne pomohli mladšiemu
žiakovi školy, ktorý ešte začiatkom októbra
utrpel v popoludňajších hodinách ťažký
úraz pri betónových kvetináčoch pri Obecnom úrade vo Veľkých Kostoľanoch. Myslíme si, že v dnešnej dobe, keď mnohí „kráčajú“ tak, že si nevšímajú okolie a nevidia
človeka alebo dieťa, ktorí potrebujú pomoc,
sa títo žiaci zachovali tak, ako najlepšie
vedeli. Patrí im vďaka a rešpekt za to, že
pomohli malému chlapcovi.
Mgr. ĽUDMILA KOREŇOVÁ
riaditeľka ZŠ

V rámci projektu Vyboxuj si svoj
sen sa v našej škole uskutočnilo dňa
28.10.2019 vystúpenie Tomi Kid Kovácsa
s jeho zverencami. Cieľom projektu Vyboxuj si svoj sen je pomôcť stovkám detí
a dospelých nájsť motiváciu k športu.

Hlavným cieľom je pomôcť boxerským
a športovým talentom, ktoré v živote nemali
toľko šťastia ako ostatní, a vychovať z nich
šampiónov. Na zvýšenie povedomia o projekte a dôležitosti športu plánuje tento tím, dnes
už úspešných športovcov, precestovať celé

Slovensko, navštíviť spolu množstvo základných a stredných škôl, obchodné a rekreačné
centrá, mestá a obce a zorganizovať športové
dni pre verejnosť. Projekt má v školách veľký
úspech. Teší nás, že títo športovci si našli čas
a prijali pozvanie aj k nám do školy.
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OKRESNÉ SÚŤAŽE V MALOM FUTBALE
V dňoch 16. a 17. októbra 2019 sa v areáli PFK Piešťany uskutočnilo okresné finále
v malom futbale mladších žiakov (U 13).
V základnej skupine sa naši hráči stretli
s hráčmi zo ZŠ na Mojmírovej ulici v Piešťanoch, ktorých zdolali 8:1, a so súpermi
zo ZŠ na Brezovej ulici v Piešťanoch, ktorých taktiež porazili 5:0.
Vo štvrťfinále narazili na tím ZŠ z Vajanského ulice v Piešťanoch, ktorý zdolali presvedčivo 7:0. Semifinálového súpera – družstvo
ZŠ na Školskej ulici vo Vrbovom prestrieľali
v pomere 5:1 a postúpili do finále, v ktorom
na nich čakal súper zo ZŠ na Ulici F. E. Scherera v Piešťanoch. V napínavom a nervóznom
finále gól v prvom polčase nepadol, avšak
v druhom polčase chlapci skórovali trikrát
a stali sa celkovým víťazom turnaja s impozantným skóre 28:2.

Naši mladší žiaci –

majstri okresu Piešťany

O úspech sa zaslúžili títo chlapci: Ondrej
Janech, Gregor Hruška, Jakub Čavojský,
Juraj Bindics, Samuel Strečanský, Timotej
Magula, Nikolas Hochel, Timur Lužák, Patrik
Zbyvatel, Martin Lietavec a Tobias Hudec.
Chlapcom gratulujeme a budeme držať
palce na jar v krajskom finále, v ktorom budú
reprezentovať nielen našu školu, ale i celý
okres Piešťany.

Dievčatá vyššie nepostúpili
Okresné kolo súťaže v malom futbale mladších žiačok sa uskutočnilo
na štadióne PFK Piešťany 23.10.2019.
Naše družstvo zo skupiny nepostúpilo. Stretli sme sa v nej s neskoršími
finalistkami celého turnaja, a tak šanca na pekné umiestnenie bola nízka.
V druhej skupine hrali rovnocennej-

šie súperky. Na turnaji sa zúčastnilo
6 družstiev.
Zápas s družstvom ZŠ Chtelnica sme
prehrali 6:1 (gól Bohunčáková), s dievčatami
zo ZŠ Mojmírova ul. Piešťany sme prehrali
4:1 (vlastný gól). Napokon v treťom zápase
o 5. miesto sme porazili tím ZŠ Brezová 6:1

(Lukačovičová 3, Bohunčáková, Porubská,
vlastný gól). V zápase o umiestnenie dievčatá podali bojovný výkon a vyhrali zaslúžene.
Družstvo sa stretlo pohromade prakticky
prvýkrát, no v dievčatách je určitý potenciál.
Poctivou ďalšou prípravou majú do budúcna
šancu aj na lepšie umiestnenia.
Školu reprezentovali: Monika Bučková,
Nela Filinová, Karin Bachňáková, Tamara
Hricišáková, Lea Porubská, Liana Lukačovičová, Melánia Bohunčáková, Sofia Mišiková.
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POMÔŽME TÝM, KTORÍ
SI POMÔCŤ NEVEDIA

Aj tento rok prišiel Mikuláš!

Zbierka pre zvieratká

Skúsme sa zamyslieť nad tým, že väčšina z nás má v zime všetko, čo potrebuje,
ale sú tu aj takí, ktorí si to sami zaobstarať nedokážu. Sú to zvieratká v útulkoch,
ktorým by sme chceli prostredníctvom
charitatívnej zbierky v Základnej škole vo
Veľkých Kostoľanoch pomôcť.
Veľmi by pomohli: čistiace prostriedky
Sanitol a Fixinela, 120-l plastové vrecia,
sacie podložky pre šteniatka, deky, maškrty a krmivo s minimálnym množstvom
50 percent mäsa, pretože tie menej kvalitné
nemajú správny pomer živín.
Zbierka sa bude konať v najbližších
dňoch a veci môžete priniesť do školského vestibulu.
Všetkým, ktorí prispejú, veľmi pekne ďakujeme a prajeme príjemné prežitie vianočných sviatkov.
- ľk -

POZVÁNKA

Vianočná výstava
obrazov

Srdečne vás pozývame na vianočnú predajnú
výstavu obrazov výtvarníčky Mgr. Janette Papíkovej a jej dvoch žiačok – Doroty Sládkovej
a Moniky Orihelovej, ktorá sa bude konať pri
príležitosti Vianočnej akadémie od 16. do 22.
decembra 2019 v priestoroch Kultúrneho
domu vo Veľkých Kostoľanoch.
- ľk -

Opäť nadväzujeme na sériu článkov
pána Emila Kolaroviča, ktorý sa venuje
zaznamenávaniu nárečových slov vyskytujúcich sa v našom regióne. Dnes
dokončujeme písmeno M a pokračujeme
časťou písmena N.

Príjemnou predzvesťou vianočných
sviatkov býva každoročne Mikuláš. Odjakživa chodí s dobrou náladou a košíkom
plným sladkostí.
Jeho príchod s radosťou očakávali aj deti
v Základnej škole Veľké Kostoľany. Do našej

Nárečie našich prarodičov


M

 márnost šedzivá – ako príslovie na
zdôrazňovanie nejakého výroku, márnost
šedzivá, kedy prestane pršat...
 mech – vrece, aspoň na 40 – 50-kg obilia
– zrna, alebo „si vyžratý ako mech“
 miksuvat – trhavo mykať – potrhávať buď
predmetom, či niekoho za odev alebo ruku
 mlazglavé – môže byť blato z ílovej hliny,
či nedobre uvarená nejaká kaša, nedobre
upečený koláč – zákusok a podobne
 moržuvacia stolička – užšia a nižšia
štvornohá stolička, pripomínajúca šamlík,
s britvou – kovaním
 moržuvačka – akoby nožom upevneným na úzkom konci, o ktorý sa hákom
a ťahaním „moržuvala“ kukurica z kláskov
– šúlkov
 mosnica – možno prispôsobené pomenovanie hrubej dosky (foršne) trámu
používaného na výplň mostu, tak namiesto mostnica vznikol názov mosnica
a používala sa v chlievoch pod ošípané,
či v maštaliach, aby popod ne odtekal

školy zavítal 6. decembra v sprievode anjelov
a čertov. Deti obdaroval sladkými cukríkmi
a deti v školskej družine balíčkami sladkostí.
Čerti si však niektoré nezbedné deti chceli
zobrať so sebou. No ani Mikuláš neodišiel naprázdno. Radosť mu urobili detské pesničky
a veršíky.
- ľk -, foto: archív školy










moč zvierat a neležali na studenej, možno
rozmočenej zemi
mravčať – nie hlasný prejav mačky, ale
silený plač napríklad dieťaťa, keď si chce
niečo vytrucovať
mrkotat – dosť nezrozumiteľne rozprávať,
ako rečová chyba, alebo do omrzenia
niečo pripomínať – napomínať – „nemrkoc
už toľko!“
mrkvús – divá mrkva štipľavej chuti, dávala sa dobytku, taktiež hanlivé pomenovanie na zosmiešnenie jedinca
mrlle – drobné červíčky (hlísty) najčastejšie v konečníku dieťaťa ako parazit. „Nevrť
sa na tej stoličke, ako keby si mav mrlle!“
mrva – pohrabané obilie po skosení – žatve na strnisku, pretože to nebola uložená
slama – snop, ale domrvená
mudrlant – nie presvedčivo múdry jedinec, ktorý chce okolie oslniť vedomosťami
a stále sa snaží niekoho poúčať
mutek – dudok – vták, ale aj pohŕdavé
pomenovanie najskôr malého chlapa
muzikanti – nie hudobníci, ale stojace
steblá obilia pri nedbanlivom pokosení,
preto muzikanti, lebo pri zafúkaní vánku
sa stojace steblá kývajú ako muzikanti
pri hraní

N

 naboksuvat – nakrémovať koženú obuv
a následne vyleštiť
 nacenganý – opitý nadmieru alkoholom
 nadtentoš, nadtoš – naschvál proti niekoho vôli – prianiu – potrebe, „furt mi robí
nadtoš, len aby sem-tam jeduvav“
 najtáš – po maďarsky znejúce slovo s významom, len čo nedávaš pozor – najtáš
sa pozabudneš, najtáš vytiahnem päty
z domu, už robí neplechu a pod.
 nakocit – najesť sa nad normál – nad
mieru, kocit – pahltne jesť
 nakŕkat – naťahovať krk a snažiť sa vidieť – zazrieť niečo, do čoho ma nič, napr.
susedovi do dvora či niekomu nad plece,
a to či už zviera, alebo človek
 naparuvat sa – nie sa kurírovať – liečiť nad
parou, ale namýšľať si viac o sebe, ako je
skutočnosť, alebo príliš okolo dávať najavo
svoju nadradenosť
 nápoky – schválne, natruc niečo vykonať
 násyp – nálep – asi o 15 cm vyšší 1 –
1,5 m široký voľakedy hlinený, teraz betónový chodník z tvárovej časti domu, ale
ešte krytý prečnievajúcou strechou domu
 náton – klát na sekanie – rúbanie dreva
Zostavil: E. K.
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ČLENOVIA ZO JDS VEĽKÉ KOSTOĽANY NAVŠTÍVILI HISTORICKÉ OPONICE

Najkrajšia interiérová knižnica
Na autobusový zájazd do Aponiovskej
knižnice v Oponiciach sme sa vybrali 18.
septembra 2019. Knižnica Aponiovcov je
najkrajšia interiérová knižnica na Slovensku. Knižnicu založil gróf Anton Juraj Aponi v roku 1774 vo Viedni. Knihy dôsledne
vyberal a na nákup venoval obrovské peniaze. Po jeho smrti knižnicu viedol jeho
syn Anton Aponi. Tento na radu knihovníka Grúbera, po dohode s bratislavským
magistrátom, knižnicu presťahoval v roku
1827 do Bratislavy na Koziu ulicu.
Keďže príspevky na chod knižnice z mestskej pokladnice boli čoraz menšie, Anton Aponi
sa rozhodol, že ju v roku 1846 natrvalo presunie do rodového kaštieľa v Oponiciach, kde pre
knižnicu nechal pristaviť celé krídlo. V tom čase mala knižnica vyše 30-tisíc vzácnych kníh,
dnes je ich okolo 15-tisíc. Ďalšími vlastníkmi
knižnice boli syn Antona Aponiho Július, potom
vnuk Ľudovít a napokon jeho syn Henrich
Aponi. Posledný majiteľ aponického panstva
Henrich už fond knižnice neobohatil, práve naopak. Fond sa podstatne zmenšil po aukciách
v roku 1899 a v roku 1939 v Prahe.

 Veľkokostolianski návštevníci pred knižnicou zrekonštruovanou v rokoch 2007 – 2011

 Nádvorie kaštieľa v Oponiciach

 V súčasnosti sa v knižnici nachádza okolo 15-tisíc
knižných exponátov

V rokoch 1956 – 1958 františkán Jozef Vševlad Gajdoš knižnicu z poverenia Matice slovenskej skatalogizoval a očistil, čím ju zachránil
pred jej likvidáciou. Knihy boli v kaštieli až do roku 1972, kedy boli v žalostnom stave odvezené
do štátnych depozitov Matice slovenskej v Martine a interiér knižnice bol spálený v tunajšom parku. Kaštieľ bol v tom čase využívaný ako sklad
zeleniny, ako aj sýpka na uskladnenie obilia.
V rokoch 2007 – 2011 bol kaštieľ spolu
s knižnicou zrekonštruovaný slovensko-švajčiarskym konzorciom IP Slovakia. Interiér
knižnice bol znovu postavený podľa výkresovej dokumentácie, pohľadníc a fotiek takmer
stovkou stolárov zo Zvolena a patrí medzi
najkrajšie historické interiéry Slovenska.
Zájazd do knižnice sa vydaril, všetci účastníci boli spokojní. Nakoniec sme navštívili v obci
Oponice miestne múzeum, ktoré je dislokované v bývalom loveckom sídle Aponiovcov.
VLADIMÍR KARABA
predseda ZO JDS
Foto: archív ZO

 Prehliadka interiérov najkrajšej knižnice na Slovensku
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HASIČOM V OBCI PRIBUDLA TECHNIKA AJ GARÁŽ
V mesiaci november sme boli poctení
vzácnou návštevou. V pondelok 18. novembra sme mali česť prevziať z rúk ministerky vnútra SR Denisy Sakovej kľúče
od nového zásahového vozidla Iveco Daily.
Na slávnostnom odovzdávaní, ktoré sa konalo v našej obci, boli odovzdané celkovo
tri vozidlá a okrem nás si nové zásahové
vozidlá prevzali aj dobrovoľní hasiči z obcí
Drahovce a Bojničky.
Vzácnych hostí privítal starosta našej obce
Mgr. Gilbert Liška a svojím príhovorom otvoril
odovzdávanie. Na slávnosti sa okrem obdarovaných hasičov a pozvaných hostí zúčastnili
aj prezident Hasičského a záchranného zboru
SR Ing. Pavol Nereča a generálny sekretár
Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Vendelín Horváth. Obaja vo svojich príhovoroch
vyzdvihli prospešnosť vzájomnej spolupráce
medzi profesionálnymi a dobrovoľnými hasičmi a ocenili prácu a nasadenie dobrovoľných
hasičov pri mimoriadnych udalostiach.
Po prejavoch nastal ten očakávaný moment
a prvýkrát sme sa mali možnosť zoznámiť
s novým vozidlom a jeho výbavou. Je to
vozidlo, ktoré vhodne dopĺňa náš stávajúci
vozový park a popri veľkokapacitnej cisterne
na podvozku Tatra 815 máme tak k dispozícii menšie prvozásahové vozidlo, ktoré je
svojimi rozmermi a výbavou určené primárne
na menšie požiare alebo technické zásahy,

Nové zásahové vozidlo

umožní rýchlejšie pomôcť

 Ministerku Danisu Sakovú privítal vo Veľkých Kostolanoch Vojtech Valkovič, krajský
riaditeľ HAZZ v Trnave

 Po privítaní prítomných starosta Gilbert Liška otvoril akt odovzdávania vozidiel

 Ministerka vnútra sa v úvode tiež prihovorila zúčastneným

 Slávnostné odovzdanie kľúčov od vozidla Iveco Daily ministerkou starostovi obce
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 Na pamiatku spoločná fotografia všetkých účastníkov slávnosti

 Slávnostné podujatie s členmi DHZ prežíval aj kostoliansky
hasičský dorast

 Radosť veliteľa DHZ Veľké Kostoľany Miroslava Zbyvateľa
a starostu obce z nového vozidla

 Veliteľ DHZ Veľké Kostoľany Miroslav Zbyvateľ odovzdáva ministerka Sakovej drevenú maketu historickej hasičskej striekačky
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ako sú napríklad odstraňovanie následkov po
veterných kalamitách alebo čerpanie vody zo
zatopených pivníc. Takisto umožňuje dopravenie až 6 členov posádky na miesto zásahu,
čo bol pre nás v minulosti tiež určitý hendikep.
Sme radi, že naša práca pri záchrane
majetku a zdravia občanov nezostala nepovšimnutá a bola odmenená novou technikou, ktorá nám efektívne pomôže pri jej
realizácii v budúcnosti.
Nielen technika je pri našej práci dôležitá,
nemenej dôležité je aj zázemie, ktoré na svoju
činnosť potrebujeme, preto sme veľmi radi, že
nám obec vyšla v ústrety a v tomto roku zrealizovala výstavbu novej veľkej garáže, ktorá
bude určená na parkovanie dvoch vozidiel
a protipovodňového vozíka a budeme tak mať
techniku uskladnenú v požadovaných podmienkach a hlavne, takpovediac, „poruke“,
keďže čas, za ktorý sme schopní s technikou
vyraziť, je pre nás veľmi dôležitý a priamo
ovplyvňuje čas, za ktorý sme schopní byť na
mieste zásahu a poskytnúť pomoc tam, kde
na ňu netrpezlivo čakajú.
Preto by sme sa chceli aj touto cestou
poďakovať pánovi starostovi a obecnému
zastupiteľstvu za podporu, ktorej sa nám zo
strany obce pre našu činnosť dostáva. Takisto

KOSTOLIANSKE POHĽADY

 Ministerka Denisa Saková sa zdraví s členom DHZ Veľké Kostoľany Mariánom Barošom
sa chceme poďakovať členom DHZ Veľké
Kostoľany za ich obetavú prácu a zároveň popriať im aj všetkým občanom príjemné prežitie

 Prípitok na úspešnú spoluprácu

 Recepcia ukončila návštevu ministerky v obci

vianočných sviatkov v kruhu svojich blízkych.
DHZ Veľké Kostoľany
Foto: Václav Hesko

 Príhovor starostu Gilberta Lišku na slávnostnej recepcii

 Garáž pre DHZ je už pripravená na používanie
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OKIENKO PRE ŽENY – NACHYSTAJME NA VIANOCE

Žĺtkové rezy

Potrebujeme
Cesto: 250 g práškového cukru, 250 g masla, 250 g orechov vlašských mletých, 250 g
polohrubej múky, 6 bielkov, 6 PL mletej zrnkovej kávy, ½ vrecka kypriaceho prášku
Poleva: 6 žĺtkov, 300 g práškového cukru

merne rozotrieme a vložíme do rúry vopred
vyhriatej na 180 stupňov. Pečieme asi pol
hodiny. Kým sa cesto pečie, v miske vymiešame vareškou cukor so žĺtkami ho hustej
peny a horúci koláč hneď po vybraní z rúry
potrieme polevou. Tá rýchlo uschne a koláč
necháme poriadne vychladnúť. Ostrým nožíkom namočeným v horúcej vode žĺtkové rezy
nakrájame.
Zdroj: internet

Postup
V miske vymiešame mäkké
maslo s cukrom na hladký
krém, do ktorého prisypeme
pomleté vlašské orechy a primiešame múku s kypriacim
práškom. Pridáme 6 polievkových lyžíc uvarenej silnej tureckej kávy (zvaríme 1 PL kávy a 1 dl vriacej vody a z tejto
kávy odoberieme 6 PL). Káva
nám vynahradí chýbajúce žĺtky v ceste a dodá orechovému
cestu lepšiu chuť. Z bielkov
ušľaháme tuhý sneh a zľahka
ho vmiešame do hmoty.
Na klasický plech 32 x 40 cm
položíme papier na pečenie
a cesto naň vylejeme. Rovno-

Vianočné rezy
Potrebujeme
Karamelové mlieko: 4 PL kryštálového
cukru (zarovnané), 300 ml mlieka
Cesto: 5 vajec, 70 g práškového cukru,
1 vrecko vanilkového cukru, 1 PL oleja, 60 g
polohrubej múky, 1/2 vrecka prášku do pečiva, 2 PL kakaa (zarovnané)
Náplň: 2 vrecká Zlatý klas, 600 ml mlieka,
60 g kryštálového cukru, 200 g Nutely, 150 g
masla, 170 g sušienok (napr. Bebe jemné)

Caprese chuťovky
Potrebujeme: rajčiny, mozzarellu, olivový
olej, balsamico, čerstvú bazalku.
Postup: Rajčiny nakrájame na plátky tak,
aby sme ich celkom neprekrojili. Do zárezov
striedavo vkladáme mozzarellu nakrájanú na
plátky a lístky bazalky.

SILVESTROVSKÁ OSLAVA

Twister tyčinky

Potrebujeme: 250 g rozvaľkaného lístkového cesta, horčicu, strúhaný tvrdý syr,
250 g slaniny nakrájanej na tenké pláty,
alebo prosciutto, žĺtok na potretie, sezamové semienka na posypanie.

Na ozdobenie: 2 vrecká šľahačky v prášku,
1 PL kakaa
Postup
Kryštálový cukor v hrnci miešame, kým
skaramelizuje. Pridáme mlieko a miešame tak
dlho, kým sa karamel v mlieku úplne rozpustí.
Odložíme na noc do chladničky.
Cesto pripravíme tak, že vyšľaháme celé
vajcia s práškovým cukrom a vanilkovým
cukrom do peny. Pridáme olej, múku, prášok
do pečiva a kakao. Cesto rozotrieme na vymastený a múkou vysypaný plech. Vložíme
do predhriatej rúry a pečieme.
Pripravíme náplň. Uvaríme Zlatý klas so
600 ml mlieka a kryštálovým cukrom. Do
horúceho krému metličkou vmiešame Nutelu a za občasného miešania necháme vychladnúť. Vychladnutý krém zašľaháme do
zmäknutého masla elektrickým šľahačom na
najvyššom stupni. Polovicu náplne rozotrieme
na korpus. Na náplň rozložíme sušienky a zakryjeme zvyšnou náplňou.
Na ozdobenie vo vyššej nádobe vyšľaháme podľa návodu na obale karamelové
mlieko a práškovú šľahačku dotuha. Šľahačku opatrne rozotrieme na náplň a vidličkou ozdobíme. Posypeme kakaom a odložíme do chladničky.

Postup: Cesto položíme na pracovnú dosku, potrieme horčicou a posypeme strúhaným syrom. Na syr uložíme plátky slaniny,
alebo prosciutta. Cesto nakrájame na prúžky – široké tak, ako plátky slaniny. Každý
prúžok cesta zrolujeme do špirály a položíme na plech vystlaný papierom na pečenie.
Potrieme rozšľahaným žĺtkom a posypeme
sezamom. Pečieme v rúre vyhriatej na
200 stupňov približne 10 – 12 minút, pokým
cesto nebude zlatisté a chrumkavé.

Mini pizze
zo zemiakov

Potrebujeme: zemiaky, kyslú smotanu,
strúhaný syr, strúčiky cesnaku, soľ, bazalku, korenie, paradajkovú omáčku, šunku, kukuricu, olivový olej.
Postup: Zemiaky nakrájame na tenké
plátky – netreba okrajovať. Plátky uložíme
na plech vystlaný papierom na pečenie
a pokvapkáme olivovým olejom. Osolíme
a okoreníme. Vložíme do vyhriatej rúry
a pečieme asi 20 minút, alebo kým sú plátky dostatočne prepečené.
Po upečení zemiaky obložíme ľubovoľnými prísadami a dáme ešte zapiecť do rúry
na 5 minút. Výborná je verzia bez mäsa,
len s kyslou smotanou zmiešanou s trochou
strúhaného syra, cesnakom a bazalkou.
Môžeme zvoliť aj klasickú verziu – paradajková omáčka, syr, šunka a pizza korenie.
Zdroj: internet
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KOSTOLIANSKY JARMOK KONEČNE V ZNAMENÍ SLNEČNÉHO POČASIA
Hovorí sa, že trpezlivosť ruže prináša.
Tentokrát nešlo o ruže, ale o pekné slnečné počasie. Oplatilo sa teda počkať si na
dobré počasie, ktoré nás skutočne milo
prekvapilo. Možno preto, že jarmok v tomto roku oslavoval okrúhle výročie – desať
rokov. Konal sa tradične na parkovisku za
domom kultúry, ktoré bolo plné veľkých
i malých návštevníkov. V družných rozhovoroch so svojimi priateľmi sa hostili
chutnou cigánskou, lokšami, ale aj pivom
a burčiakom. Už od skorého rána prišli
predávať svoje výrobky a ukazovať tradičné remeslá ľudia, ktorí majú k tradíciám
najbližšie – vareškári, kováči...

Čo tu ešte nebolo...

V stánkoch ponúkali aj iné výrobky, z ktorých si návštevníci mohli vybrať, avšak najviac
zaujali tie, ktoré boli vytvorené ľudskou rukou.
Ani v tomto roku nechýbalo súťažné varenie
gulášu, kde súperila desiatka družstiev. Boli
to už osvedčené skupinky nadšencov pre toto
jedlo, ktoré sa snažili vo svojom kotle vykúzliť
tú najlepšiu chuť. Okrem dodaných surovín
si každé družstvo mohlo priniesť vlastné ingrediencie a, samozrejme, tajný recept. Nedá
 Klasika je klasika, drevené varešky
a potreby do kuchyne sú stále v kurze
 Výrobu ponúkaného sortimentu remeselníci prezentovali priamo na jarmoku
sa povedať, žeby nejaký guláš nebol chutný
alebo na pohľad príťažlivý. Práve naopak,
porota mala veľmi náročnú prácu pri hodnotení všetkých gulášových vzoriek. Podľa
poradia sa umiestnili gulášmajstri nasledovne:
1. miesto – Poľovníci, 2. miesto – Víťazi, 3.
miesto – Motokros, 4. miesto – Čarodejníci,
5. miesto – Jednota dôchodcov, 6. miesto –
Katelstav, 7. miesto – Bosoráci. ’Gulášistov‘
odmenil starosta obce peknými cenami, ako
napríklad rôznymi druhmi a veľkosťami kotlín,
grilmi a inými potrebami, ktoré sú súčasťou
letných grilovacích večerov.
Varenie gulášu však nebolo jedinou sprievodnou akciou jarmoku, pretože tentokrát si domáci i hostia z blízkeho i ďalekého okolia mohli
prezrieť výstavu s názvom Čo tu ešte nebolo.
Tú zorganizovali opäť naši seniori z Jednoty
dôchodcov na Slovensku – ZO Veľké Kostoľany. Mohli ste v nej nájsť ovocie, zeleninu ale aj
rôznorodé predmety a iné pekné kúsky.

 Drevené hračky a ďalšie výrobky z tohto prírodného
materiálu „letia“ aj dnes

 Ruky šikovné na ručené práce majú veľa práce – veď zima
sa blíži...
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 Po vyhodnotení súťaže vo varení ’gulášistov‘ odmenil starosta praktickými potrebami ku grilovačke

 Guláš sa varí, treba sa odfotiť a osviežiť

 Medzi hudobnými vystúpeniami si našiel každý ten svoj žáner
No nielen jedlom je človek živý, ale aj kultúrou a práve tá bola najväčším ťahákom tohtoročnej veľkej akcie. Program bol vyskladaný
podľa požiadaviek občanov z minulých ročníkov. Každý druh hudby mal zastúpenie, od
ľudoviek cez cigánske piesne, až po moderné
a tanečné hity. Večerné vystúpenie Bystrík
Bandy pritiahlo veľa mladých a jarmočná tanečná zábava sa niesla v duchu súčasných aj
starších hitov do ranných hodín.
Priebeh celej akcie môžeme ohodnotiť na
výbornú a môžeme si dovoliť tvrdiť, že tohtoročný jarmok patril v svojej histórii k tým lepším.
Dovidenia na jarmoku v budúcom roku.
GILBERT LIŠKA
Foto: Václav Hesko
 Jarmočný večer vyvrcholil vystúpením
Bystrík Bandy

 Návštevníci jarmoku – čakajú na guláš, či obľúbenú muziku?

 Vystúpenie Bystrík Bandy pritiahlo veľa mladých ľudí
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OKTÓBER – MESIAC ÚCTY K STARŠÍM

Prišli, aby si aj zaspomínali

 Sála kultúrneho domu sa zaplnila hosťami, ktorým patrí prívlastok starší
V peknú slnečnú nedeľu 13. októbra sa
stretli kostolianski dôchodcovia v Dome
kultúry vo Veľkých Kostoľanoch, aby
si zaspomínali na časy minulé, zanôtili
zopár taktov z ľudových pesničiek a podebatovali pri pohári vínka so svojimi
rovesníkmi.
V sále ich privítal starosta obce Gilbert
Liška a poďakoval im za prácu, ktorú

 V úvode stretnutia sa všetkým prítomným
prihovoril starosta obce Gilbert Liška

pre mladšie generácie vykonali. Tentokrát im veselú náladu zabezpečila storočná dychová hudba Rovina z našej
obce v najväčšom počte, v akom doposiaľ
účinkovala. Kapelník prizval na hosťovanie
spevákov, ktorí kedysi v kultúrnom telese
účinkovali. A tak sa zišlo na pódiu veľa
hudobníkov. Dôchodcom zaspievali všetky
známe piesne a vedúci DH Michal Šintál
všetkých obdaroval veselým slovom.

Dvojhodinový hudobný program bol
krásnym darčekom všetkým, ktorí prijali
pozvanie obecného úradu, a verím, že
sa počas celého stretnutia cítili príjemne.
Darčekom pre nás a hudobníkov boli slová
vďaky, ktorými na záver nešetrili. Každý
dôchodca nad sedemdesiat rokov si domov odniesol pekný a praktický darček.
GILBERT LIŠKA
Foto: Václav Hesko

 Aby k pohode nič nechýbalo, okrem minerálky, bieleho a červeného vínka čakali na
hostí zákusky, jabĺčka i pagáčiky
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 Spolu s kapelníkom Šintálom seniorom zaspieval
aj Ján Lesay

 Publikum nie raz odmenilo vystupujúcich spontánnym potleskom

 Kapelník Michal Šintál zabával prítomných veselými historkami

 Kostolianski dôchodcovia sa pobavili i podebatovali s rovesníkmi

 Spevák DH Pavol Hecht s dcérou
Veronikou Hrachovou

 Dvojhodinový program bol zostavený z ľudových piesní
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III. VEĽKOKOSTOLIANSKA OBLASTNÁ VÝSTAVA ZVIERAT

Prišli chovatelia z celého Slovenska
Po vzájomnej dohode ZO SZCH Veľké
Kostoľany I a ZO SZCH Veľké Kostoľany
II sa v dňoch 18. – 20. októbra 2019 uskutočnila už III. Veľkokostolianska oblastná
výstava zvierat v chovateľskom areáli vo
Veľkých Kostoľanoch.
Zvieratá posudzovali delegovaní posudzovatelia ÚV SZCH a to: králiky: Peter Mrázik a Michal Mráz, hydinu: Bc. Štefan Henžel
a Jozef Španúr, holuby: Ing. Rastislav Bielik,
Ivan Podberský st., Jozef Jakubička a Jozef
Vaňo. Veterinárny dozor: MVDr. Ján Vojtko.
Výstavný výbor pracoval v zložení: Ján
Čapkovič – riaditeľ, Jozef Magula – zástupca,
Peter Mrázik – ekonóm, René Mĺkvy – hospodár, Andrej Boháčik – predseda ZO SZCH
Veľké Kostoľany I, Marián Andrášik – predseda ZO SZCH Veľké Kostoľany II.

Garanti výstavy
 Králiky: Ján Szelle, Lukáš Čapkovič, Juraj
Padač.

 V expozícii holubov vystavovali chovatelia 300 exponátov

 Riaditeľ výstavného výboru Ján Čapkovič odovzdal cenu Marekovi Gulovi
 Holuby: Peter Mikuš, Miroslav Sýkora,
Miloš Lisický.
 Hydina: Tomáš Bartoš, Rastislav Kovár,
Denis Klenovič.
 Exoty: Stanislav Franc, Jozef Ušák.
Na III. Veľkokostolianskej výstave vystavovalo 80 chovateľov z oblastí Trnava, Piešťany,
Hlohovec, Galanta, Sereď, Bratislava, Myjava,
Zlaté Moravce, Senica a Liptov. Spolu bolo
vystavených 610 ks zvierat, z toho 150 ks králikov, 120 ks hydiny, 300 ks holubov a 40 ks
exotov. Poďakovanie patrí sponzorom, a to:
Obci Veľké Kostoľany, OV SZCH Trnava –
Ing. Ivanovi Krivosudskému, Ing. Rastislavovi
Bielikovi, Witex, s. r. o. – Michalovi Podolanovi, MIFUMA, s. r. o. – Marošovi Sládekovi,
PD Hlohovec – Ing. Ivanovi Pachovi, MACO,
s. r. o. – Miroslavovi Macovi, Liaheň čistokrvných kurčiat Čapkovič a mnohým ďalším,
bez ktorých, by nebolo možné takúto výstavu
realizovať. Poďakovanie patrí aj členom ZO
SZCH Veľké Kostoľany I a II, ktorí vynaložili
veľké úsilie pri organizovaní tejto výstavy.

V expozícii králiky získal šampióna chovateľ Maroš Sládek– viedenský divo modrý.
Čestné ceny: Peter Šimek– belgický divo
sfarbený, Peter Mrázik – belgický obor divo
modrý, Ladislav Gaura – nemecký strakáč
čierny, Ján Šmátrala – francúzsky baran
čierny, Tomáš Bartoš – veľký svetlý strieborný, Jozef Marek – činčila veľká, Peter
Hrdlička – viedenský modrý, Tomáš Takáč
– viedenský modrý, Ľubomír Ambruš – burgunský, Šimko Mihalkovič – meklenburský
strakáč čierny, Lukáš Čapkovič – meklenburský strakáč červený, Marián Kašák– nitriansky, Michal Padač – zdrobnený ruský
čierny, Juraj Padač – zdrobnený kuní hnedý.
Najlepší jednotlivec králik: chovateľ Ján
Szelle – 1,0 zdrobnený rex ohnivák čierny.
V expozícii hydina získal šampióna chovateľ Jozef Magula – hempšírka zlato hnedá.
Čestné ceny: Rastislav Kovár – hus slovenská
biela, Ján Šmondrk – kačica malá čiarkovaná,
Tomáš Bartoš – austrálorpka čierna, Andrej
Boháčik – plymutka biela, Mária Čapkovičová

 Návštevníci výstavy sa zaujímali aj o expozície králikov a hydiny
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– amrokska pásikavá, Tomáš Barantal – oravka žltohnedá, Marek Gula – hodvábnička biela, Ing. Rastislav Bielik – sebritka strieborná,
Jozef Ušák – zdrobnená wyandotka čierno
lemovaná, Marián Molnár – zdrobnená wyandotka oranžová vlnitá, Ing. Ivan Pach – zdrobnená paduánka strieborná čierno lemovaná,
Najlepší jednotlivec hydina: chovateľ Ivan
Horvát – 1,0 austrálorpka čierna.
V expozícii holuby získal šampióna chovateľ Jozef Vano – slovenský hrvoliak červený.
Čestné ceny: Daniel Chrapko – moravský
pštros modrý, Jozef Marek – moravský pštros
modrý, Marek Kabát – moravský pštros modrý,
Anton Sedlák – moravský pštros modrý, Veronika Rosčaková – moravský pštros červený,
Peter Mikuš – moravský pštros žltý, Miroslav
Sýkora – rys modrý šupinatý, Rastislav Čmarada – rys bielopásavý, Mgr. Gabriel Banáš –
nemecký výstavný holub, Milan Král – ostravská bagdeta, René Mĺkvy – slovenský hrvoliak
čierny, Michal Mačica – český stavák modrý
sedlatý, Milan Ševečka – český stavák modrý
sedlatý, Ján Daniška – český stavák čierny
sedlatý, Ladislav Slávik – český stovák čierny
sedlatý, Ján Krivosudský – orientálna sovka.
Najlepší jednotlivec holub: chovateľ Marián Andrášik – piešťanský obor.
Najlepší slovenský hrvoliak: Jozef Magula –
slovenský hrvoliak modrý čiernopásavý.
Expozíciu exotického vtáctva vystavila ZO SZCH Veľké Kostoľany
I a ZO SZCH Veľké Kostoľany II, kde bolo vystavených 16 voliér exotického vtáctva.

 Vo voliére exotického vtáctva dominovali papagáje
Čestné ceny: Stanislav Franc – papagáj karmínový, Andrej Boháčik – Alexander malý, Róbert
Mislovič – rozela rubino, Lukáš Čapkovič – papagáj horský, Jaroslav Bzduch – papagáj vlnkový.
V propagačnej expozícii: chovateľka Laura
Mihaličková vystavila – holanské minikozičky,
z ktorých mali radosť najmä deti.
Môžeme konštatovať, že III. Veľkokostolianska výstava zvierat bola úspešná, výstavu si

prišlo pozrieť 270 ľudí. Každým rokom je naša
výstava čo do počtu zvierat ako aj návštevnosti žiadanejšia, nakoľko ju navštevujú chovatelia z celého Slovenska. Cieľom tejto výstavy bola propagácia malých hospodárskych
zvierat, ako aj zachovanie jeho genofondu.
JÁN ČAPKOVIČ
ZO SZCH Veľké Kostoľany II
Foto: archív ZO
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Mikuláš rozdával sladké dobroty

drobca. Stretnutiu svätého Mikuláša s deťmi
z našej obce pravidelne predchádza divadelné vystúpenie, ktoré ich zaujme, namotivuje
a vyvolá radosť z veselých scénok na javisku.
Tento rok sa u nás predstavilo po prvýkrát divadlo Clipperton z Banskej Bystrice s pútavým
vystúpením o Rumcajzovi. No a ako to v rozprávkach býva, všetko napokon dobre dopadlo
a s Mankou vystrojili veľkú svadbu.
Na záver prišlo to najhlavnejšie, prišiel
Mikuláš s čertom. A veru, čert svojím vtipným
vystúpením zaujal a rozosmial všetky deti.
Za správanie a poslúchanie Mikuláš odmenil
všetky dobré deti. Tešíme sa na Mikuláša aj
budúci rok, hovorili drobci, keď odchádzali
s balíčkami plnými sladkostí.
- GL -, foto: Gilbert Liška

 Aj tento rok Mikuláša sprevádzal čert,
ktorý svojím vtipom deti rýchlo rozosmial
Pred vianočnými sviatkami sa deti tešia
ešte z jedného decembrového dňa, kedy
podľa starých tradícií ľudí obdarúval svätý
Mikuláš. Na túto tradíciu sa dodnes nezabudlo a všetky deti sa jej vždy potešia.
Rovnako aj našu obec každoročne navštevuje táto, pre tých najmenších takmer rozprávková postava. Veď trblietavé rúcho, striebristé
vlasy a dlhá brada upúta pozornosť každého

INZERCIA
 PREDÁM kombinovaný plynový sporák
s elektrickou rúrou, málo používaný. Značka ZANUSSI.
Kontakt: 0908 400 351
 PREDÁM
– zachovanú skriňovú mrazničku Samsung
277 l, striebornej farby,
– plynovú varnú dosku,
– nerezový digestor,
– obývaciu stenu,
– nábytok do pracovne,
– váľandy,
– svietidlá (nerez/sklo),
– jedálenský stôl a štyri stoličky,
– konferenčný stolík,
– manželskú posteľ a dva nočné stolíky,
– vešiakovú stenu so skrinkami, komodou
a skriňou,
– dvojumývadlo,
– rohovú vaňu,
– skrinky pod umývadlá a na stenu do
kúpeľne,
– rôzne zrkadlá,
– spoločenské a plesové šaty po nebožke.
Všetko je veľmi zachované a nepoškodené.
Kontakt: 0905 896 942
-r-

 Príbeh Rumcajza a Manky síce zaujal, ale všetci už čakali, kedy príde Mikuláš

 Balíčky pomáhal Mikulášovi rozdávať aj usmievavý čertík – a veru, nikto sa ho nebál...
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