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Opäť prišiel medzi nás štedrý

svätý Mikuláš!

 Prváci pripravili pre prítomných pekné recitačné pásmo.
V podvečer 5. decembra sa všetky deti
nemohli dočkať tradične najdôležitejšej
návštevy v našej obci. Sála kultúrneho
domu ich vítala nádherne vyzdobeným
stromčekom. Žiarovky neboli rozsvietené
len na ňom, ale aj obecný úrad a strom
pred ním boli už nachystané na blížiace
sa krásne Vianoce, rovnako ako celá obec
s vianočnou výzdobou.
A kto mal prísť? Predsa očakávaný štedrý
sv. Mikuláš! A deti sa dočkali. Prišiel, spolu
s nezbedným čertom a dvomi anjelmi. Naj-

skôr všetkých v hľadisku svojím vystúpením
pobavili deti z prvého ročníka základnej školy.
Detičky sa veľmi tešili, keď sa im Mikuláš
za asistencie svojich pomocníkov prihovoril
a mohli sa prezentovať naučenou básničkou
alebo pesničkou. Za to dostali od neho balíček so sladkosťami. Postupne sa balíčky
pomíňali, až neostal ani jeden. A to bolo dôkazom, že v našej obci máme len dobré detičky,
ktoré si odmenu od sv. Mikuláša zaslúžili.
Domov odchádzali deti so spokojnými
úsmevmi na tváričkách, každé si nieslo podarovaný balíček. A možno premýšľali, či im
Mikuláš v noci nechá ešte čosi vo vyčistených
topánočkách, či čižmičkách...
Redakcia
Foto: Gilbert Liška

Príjemné prežitie Vianoc
a šťastné vykročenie do roku 2013
želajú
starosta, poslanci OZ,
pracovníci OcÚ a redakcia
 Na príchod Mikuláša čakali deti aj rodičia.
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PRÍHOVOR

Čoraz menej peňazí
Vážení občania, blížia sa najkrajšie sviatky roka, na ktoré sa tešia hlavne tí najmenší. Ale blíži sa aj koniec roka a práve ten
v nás vyvoláva väčšie či menšie obavy.
Hodnotí sa rok, či bol, alebo nebol úspešný.
Z pohľadu ﬁnancovania samospráv patril
doteraz k najhorším.
Všetky obce a mestá sú značne ﬁnančne
poddimenzované, ﬁnančný útlm spôsobený
krízou sa prejavuje všade okolo nás. Cítia
ho veľké aj menšie spoločnosti, občania,
obchodníci aj stavebný priemysel. Zvyšuje
sa nezamestnanosť, podniky vyrábajú čoraz
menej. Čoraz menej peňazí tak plynie do
štátnej kasy a ešte menej z nej odchádza
pre obce a mestá. Všetci sa pýtame, kedy
skončí táto recesia? Je možné, že jej dopad má také ďalekosiahle následky? Štátne
ﬁnancie sú jeden bludný kruh, z ktorého
nemôžeme vystúpiť a často ho ani nevieme
pochopiť. Stanoviská analytikov sú rôzne,
ľudia zmätení, ceny za všetky služby rastú.
Mrzí ma však prístup štátu k obciam
a mestám. A možno aj k iným veciam, ale
to sem v tejto chvíli nepatrí. Priznám sa,
že som očakával od vládnej garnitúry viac.
Bol som veľmi sklamaný z prístupu k tvorbe
niektorých zákonov. Konkrétne mám na mysli
zákon o dani z nehnuteľností, ktorý vláda Ivety Radičovej rýchlo a nepochopiteľne zmenila
tak, že v roku 2013 bude ﬁnančný dopad tejto
legislatívy na obce a mestá katastrofálny.
Tešiť sa z tohto zákona budú hlavne veľké ﬁnančné skupiny vlastniace veľké priemyselné
parky. Je preto viac ako jasné, prečo ho niektorí poslanci zmenili s takou chuťou. Možno
sa dotýkal práve ich podnikania.
Očakával som, že nová vláda sa bude
snažiť zmenou tohto nezmyselného zákona
obciam pomôcť. Ale to bolo len akési prianie každého starostu.
(Pokračovanie na 2. strane.)
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Každý chce žiť dlho,
ale nikto nechce byť starý.

Čoraz menej peňazí obciam a mestám

(Jonathan Swift)

štrukcia na zastrešenie niektorých kontajnerov a umiestnila sa
bunka so sociálnym zariadením
pre obsluhu. Ďalšie dotácie sme
využili na výmenu okien na budove zdravotného strediska. V budúcnosti sa budem snažiť zohnať
peniaze aj na jeho zateplenie.
Obec v tomto roku získala na
rôzne aktivity nenávratné ﬁnančné prostriedky formou dotácií vo
výške 88 000 eur.

Jubilanti
60 rokov
Štefan Michalčík
Mária Papayová
65 rokov
Cecília Hercegová
70 rokov
Michal Bokora
Margita Jakábová
Mária Kotlebová
Oľga Magulová
75 rokov
Angela Magulová
80 rokov
Mária Bernátová
Michal Polčík
91 rokov
Emília Hercegová






Vo svojich deťoch žijeme ďalej.
(Euripidés)

Narodili sa
Timotej Podolan
Matej Múdry






Manželstvo je kráľovstvo dvoch,
tretí tam nemá čo robiť.
(Henrik Ibsen)

Zosobášili sa
Ing. Zdenka Stanková
a Radoslav Jančiček
Bc. Nina Fodorová a Pavol Magula
Stanislava Francová a Martin Vojtela
Mária Michníková a Michal Mráz
Anna Marcelová a Marek Lužák
Ing. Ľubica Štibraná a Tomáš Vranka
BLAHOŽELÁME!






Každému je určený jeho deň.
(Publius Vergilius Maro)

Opustili nás
Mária Polčíková – 66 rokov
Oľga Beluská – 71 rokov
ÚPRIMNÚ SÚSTRASŤ.

SMÚTOČNÁ SPOMIENKA
Dňa 24. novembra
2007 nás opustil môj milovaný brat

Centrum
musí počkať
 Výmena okien na budove zdravotného strediska.
(Dokončenie z 1. strany.)
Zmena legislatívy teda neprišla, dôsledky nás postihnú už
budúci rok. Tu sa mi natíska
otázka, koho štát vôbec zastupuje, koho podporuje? V médiách
počujeme, že občanov, samosprávy, ale môj názor je trochu
odlišný. Alebo nám to vládni činitelia akejkoľvek vlády dobre
nevedia vysvetliť, že chcú „len
naše dobro“?

Z dotácii zberný
dvor a okná
 Výstavba nového prístrešku na zbernom dvore.
Výpadok daní v tomto roku
predstavoval pre obce asi 30 percent. Každým mesiacom štát zo
štát nedisponuje peňažnými prostriedkami
svojej pokladnice posielal na účty obecných
na jeho koﬁnancovanie a z tohto dôvodu,
úradov stále menej peňazí, ktoré po uhranapriek podpísaniu zmluvy s ministerstvom,
dení miezd v škôlkach a školách, faktúr za
je projekt pozastavený. Ani v tomto roku neich prevádzku a faktúr za verejné osvetlenie
bola vyhlásená žiadna výzva na dobudovanie
a energie nepostačovali ani na ten najmenší
kanalizácií v obciach, čo je tiež následkom
rozvoj obce. Napriek tomu, som sa snažil pre
zlej ﬁnančnej situácie štátu. Či sa to na buobec získať dotácie, ktoré by pokrývali 80 až
90 percent ﬁnancií investičných projektov. dúci rok zmení, zatiaľ nevieme. Môžeme len
dúfať alebo veriť. Jednou z dôležitých invesZ dotácií sme v tomto roku dobudovali zberný
tičných akcií je výmena verejného osvetlenia
dvor, kde bola postavená nová kovová konza úsporné LED žiarovkové osvetlenie. Po
jeho výmene by sme mali ušetriť až 49 percent elektrickej energie. Celková výmena sa
bude týkať osvetlenia v celej obci, na štátnej
ceste II. triedy budú svietidlá doplnené tak,
aby spĺňali požiadavku bezpečnosti cestnej
premávky. Spolu bude osadených 317 kusov
nových svietidiel.
Vážení občania, príhovor som začal pesimisticky, pretože celú situáciu aj tak vnímam.
No napriek zlej ﬁnančnej situácii sme v obci
z mála urobili maximum. Končiť treba však
s optimizmom. Využime preto tých niekoľko
dní, ktoré strávime doma so svojou rodinou
tak, aby sme si z najkrajších sviatkov roka,
vianočných chvíľ, urobili naozaj tie najkrajšie.
Nech znamenajú tieto sviatky pre vás lásku,
pohodu, dobrosrdečnosť.

VIKTOR PRUŽINEC.
Spomienka na neho
v mojom srdci ostáva.
Sestra Boženka

Rekonštrukcia centra obce
je zatiaľ v nedohľadne, nakoľko

 Sladká odmena potešila každé dieťa.

Prajem Vám, aby ste v zdraví prežili
neopakovateľné chvíle rodinnej pohody
pri sviatočnom stole a aby Vaše srdcia boli
naplnené láskou nielen k svojim blížnym!
GILBERT LIŠKA, starosta obce
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POSLEDNÁ VÝZVA

Dlžníci, uhraďte
poplatky!

O aktuálnych projektoch
so samosprávou

Obecný úrad žiada občanov, ktorí nemajú ešte zaplatenú daň z nehnuteľností
a uhradené poplatky za vývoz komunálneho odpadu v roku 2012, aby urýchlene do
konca roka vyrovnali svoje nedoplatky.
- OcÚ -

Pozvánka do klubu
dôchodcov
Prípravný výbor vznikajúceho Klubu dôchodcov vo Veľkých Kostoľanoch oznamuje
občanom, že do klubu sa môžu prihlásiť
všetci dôchodcovia z obce. Klub bude pre
svojich členov organizačne zabezpečovať
aktivity rôzneho charakteru, kultúrne či spoločenské, ako napr. návšteva divadla alebo
termálneho kúpaliska. Taktiež bude organizovať tematicky zamerané výstavy a iné
zaujímavé podujatia. Záujemcovia sa môžu
prihlásiť u predsedu prípravného výboru
Vladimíra Karabu zo Zákostolskej ulice.
Prípravný výbor KD

INZERCIA
Predám sporák na pevné palivo. Zachovaný. Cena dohodou. Tel.: 0907 712 303.

POZVÁNKA

Silvestrovský
ohňostroj
Vážení občania, pozývame Vás na slávnostný silvestrovský ohňostroj, ktorý sa
uskutoční 31. decembra 2012 o 19.00
hodine pri obecnom úrade. Všetci budete vítaní. Okrem stretnutia s blízkymi a priateľmi Vás zahreje varené víno
a ovocný čaj.
Obecný úrad

 Úvodný príhovor na seminári predniesol predseda OIK Gilbert Liška.
Občianska informačná komisia Bohunice zorganizovala dňa 28. novembra 2012
seminár, ktorý sa konal v Dome kultúry
vo Veľkých Kostoľanoch. Zišlo sa na ňom
viac ako 50 starostov obcí a primátorov
miest. Seminár otvoril príhovorom k aktuálnym otázkam v jadrovoenergetickom
komplexe predseda a starosta obce Veľké
Kostoľany Mgr. Gilbert Liška.
Vo svojom príhovore povedal, že jadrová
energetika je v súčasnom období veľmi citlivá
téma, a preto s ňou treba aj tak narábať. Bezpečnosť jadrových elektrární a informovanie
verejnosti je prioritou týchto dní. Zdôraznil,
že každý má právo na informácie. Komisia
zastupuje všetkých občanov, ktorí sa v lokalite
jadrovoenergetického komplexu nachádzajú
a odpovedá na ich otázky, ktorých odpoveď
získava práve prostredníctvom už spomenutých spoločností. Komisia chce, aby verejnosť
poznala kvaliﬁkované informácie a aby informácie boli podané zásadne aktuálne a v čo
najkratšom čase. Treba zachovať kvalitné životné prostredie, zvyšovať jeho úroveň a spokojne žiť v oblasti jadrových elektrární.
Ako uviedol, OIK má záujem viesť otvorený
dialóg a verejnosť by ju mala vnímať ako
svojho zástupcu.
O dosiahnutých prevádzkových výsledkoch

 O projekte predĺženia životnosti JE V2 hovoril riaditeľ Milan Molnár.

jadrovej elektrárne V2 hovoril Ing. Milan Molnár, riaditeľ Atómových elektrární Bohunice.
Podpredseda predstavenstva a riaditeľ divízie vyraďovania V1 a PMU Ing. Miroslav
Obert predstavil jadrové zariadenia Jadrovej
a vyraďovacej spoločnosti. Podrobnejšie sa
venoval vyraďovaniu jadrových elektrární A1
a V1. Činnosti súvisiace s nakladaním s RAO
a vyhoretým jadrovým palivom v spoločnosti
JAVYS prezentoval riaditeľ divízie Ing. Miroslav Božik, PhD.
Krátku históriu Jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska priblížil predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Ing. Štefan Šabík. Konkrétnejšie charakterizoval základné predpoklady
projektu nového jadrového zdroja v Jaslovských
Bohuniciach, posudzované technológie, analyzované výstupy štúdie realizovateľnosti a kľúčové plánované činnosti projektu.
Predstavitelia samosprávy sa v diskusii
zaujímali o náplň projektov medzinárodného
fondu BIDSF, určovanie pásiem ohrozenia
a poistenie za jadrové škody.
Na záver seminára predseda OIK Gilbert
Liška zdôraznil, že aj jadrová energetika môže
byť bezpečná, ale za predpokladu, že budú dodržané všetky bezpečnostné predpisy a limity.
-rFoto Rastislav Prítrský
KOSTOLIANSKE POHĽADY.
Vydáva Obec Veľké
Kostoľany. Redakčná rada:
Jarmila Hodálová, Emília
Ondrášiková, Mgr. Gilbert
Liška. Tel.: 033/77 81 102. Reg.
OÚ Trnava, práv. odd., č. j.
95/01170 zo dňa 21. 3. 1995.
Náklad: 900 kusov. Podávanie
novinových zásielok
povolilo Zs. riaditeľstvo pôšt
Bratislava, č. j. 1454-OPČ
zo dňa 9. 6. 1995. Technická
výroba: WebHouse, s. r. o.,
Trnava. Uzávierka do 10.
dňa v mesiaci. Redakcia
nezodpovedá za obsah
uverejnených príspevkov.
Nepredajné.
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Separovaný zber
odpadov
v roku 2013
Podporte našu snahu a zapojte sa
do separovaného zberu v našej obci.
Plastové vrece dostanete každé 4 týždne
v deň vývozu plných vriec. Do vriec prosíme zbierať druhotné suroviny uvedené v tomto letáku. Vrecia vyložte v deň
vývozu do 6.30 hod. pred rodinný dom
tak, aby neprekážali chodcom a zároveň
boli dostupné osádke zberového vozidla. Ďakujeme.
Do plastových vriec zbierame:
 PAPIER (noviny, časopisy, letáky, lepenka, katalógy, knihy bez dosiek)
 PLASTOVÉ FĽAŠE od nápojov (PET
fľaše od nápojov)
 PLASTOVÉ OBALY (plast. fľaše od
šampónov, čistiacich prostriedkov, plastové
fólie, tašky a pod.)
 PLECHOVKY od nápojov, čisté konzervy
 TETRA PAKOVÉ ŠKATULE od nápojov
UPOZORNENIE !
 Fľaše a poháre zo skla zbierajte do
1100 l nádob určených na sklo
 PET fľaše prosíme zošľapovať, ušetríte tým miesto vo vreci. Vrchnáčiky od ﬂiaš
odkladajte do vriec oddelene. V opačnom
prípade nám zostatkový vzduch v uzatvorených fľašiach bude brániť pri ich zalisovaní
do balíkov!
 Osádka zberového vozidla je oprávnená neodobrať vrece, v ktorom sa budú nachádzať iné odpady, ako je určené v tomto
letáku!
Do vriec nepatria:
 plastové vrecká od mlieka, plastové
obaly zo syrov, príp. znečistené mastnotou,
 plastové poháriky od jogurtov, polystyrén
 plastové fľaše od olejov, postrekov,
chemikálií
 kopírovací papier, papier potiahnutý
plastom alebo hliníkovou fóliou, brúsne
a voskové papiere, šanóny, zakladače so
sponou
 keramika, zrkadlá, drôtom vystužené sklo
 odevy a iný textil
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PEČIEME NA VIANOCE

Vanilkové rožteky
Potrebujeme: 300 g hladkej múky, 200
g masla, 50 g práškového cukru, 2 žĺtky,
100 g pomletých vlašských orechov.
Postup prípravy: Z uvedených surovín
vypracujeme cesto, ktoré dáme odpočinúť
do chladničky. Z cesta vytvoríme valec,
pokrájame ho na rovnaké kúsky, z ktorých
formujeme rožteky. Prstami urobíme malý
valček, ktorý ohneme do tvaru písmena C.
Poukladáme na plech vystlaný papierom
na pečenie a upečieme v rúre vyhriatej na
cca 180°C do bledo ružova. Treba rešpektovať vlastnosti rúry. Ešte teplé obaľujeme
v práškovom cukre zmiešanom s vanilínovým cukrom. Rožteky sú jemné a krehké.

Štedrovečerný koláč
Cesto: 200 g polohrubej múky, vajce,
60 g masla, 2 vanilínové cukry, 20 g droždia, 100 ml mlieka
Orechová poleva: 100 g mletých orechov, 50 g práškového cukru, 2 PL mlieka na rozriedenie
Maková plnka: 100 g mletého maku,
2 PL slivkového lekváru, 50 g práškového cukru
Tvarohová plnka: 200 g tvarohu, 1 žĺtok, 2 vanilínové cukry, citrónová kôra
Na ozdobenie: slivkový lekvár, orechy,
hrozienka

Medovníčky
Potrebujeme: 1 kg hl. múky (T 650),
380 g medu, 300 g práškového cukru,
120 g masla, 4 vajcia, 2 kávové lyžičky
sódy bikarbóny, 5 roztlčených klinčekov,
1 kávová lyžička škorice.
Postup prípravy: Všetky prísady spolu
večer zmiesime a do rána necháme postáť.
Cesto rozvaľkáme na hrúbku asi 5 mm
a vykrajujeme formičkou rôzne tvary. Pečieme pomaly vo vyhriatej rúre. Z tejto dávky
urobíme okolo 200 perníkov. Medovníčky
sú ihneď a veľmi dlho mäkučké. Ozdobiť
môžeme polevou vymiešanou z 1 bielka
a 2 lyžíc práškového cukru.

Postup prípravy: Zmiešame droždie,
lyžicu cukru a vlažné mlieko a necháme
vykysnúť. Na dosku dáme múku a cukor,
roztopené vlažné maslo, vajce, vanílínový
cukor, pridáme kvások a cesto dôkladne
vypracujeme. Preložíme do väčšej misy,
prikryjeme čistou utierkou a dáme na teplé
miesto vykysnúť. Vykysnuté cesto ešte
raz premiesime a vyvaľkáme do okrúhleho
tvaru. Na takto pripravené cesto striedavo
dávame od kraja plnky, najlepšie vrecúškom na ozdobovanie. Striedame plnky a do
stredu nastriekame slivkový lekvár. Koláč môžeme ľubovoľne dozdobiť orieškami
a hrozienkami. Okraj potrieme rozšľahaným vajcom.

HARMONOGRAM VÝVOZOV ODPADOV
PRE ROK 2013
V OBCI VEĽKÉ KOSTOĽANY
Separovaný zber druhotných surovín
8.1.2013, 5.2.2013, 5.3.2013, 2.4.2013,
30.4.2013, 28.5.2013, 25.6.2013,
23.7.2013, 20.8.2013, 17.9.2013,
15.10.2013, 12.11.2013, 10.12.2013
Odvoz komunálneho odpadu
14.1.2013, 28.1.2013, 11.2.2013, 25.2.2013,
11.3.2013, 25.3.2013, 8.4.2013, 22.4.2013,
20.5.2013, 6.5.2013, 3.6.2013, 17.6.2013,
1.7.2013, 15.7.2013, 29.7.2013, 12.8.2013,
26.8.2013, 9.9.2013, 23.9.2013, 7.10.2013,
21.10.2013, 4.11.2013, 18.11.2013,
2.12.2013, 16.12.2013, 30.12.2013
.A.S.A. Trnava, spol. s r.o., Priemyselná 5, Trnava, tel.: 033/5513754, www.asagroup.com, e-mail: asatrnava@asa.sk

Rýchla tvarohová štóla
Potrebujeme: 500g hladkej múky, 250 g
tvarohu, 25 g cukru (kto má rád sladšie, dá
viac), 2 vajcia, 150 g zmäknutého tuku, 1,5
prášku do pečiva, vanilkový cukor, ďalšie
prísady podľa ľubovôle – orechy, hrozienka, čokoládu...
Postup prípravy: Všetko spolu vymieša-

me, môžeme pridať nasekané orechy, sušené
hrozienka, prípadne čokoládové peniažteky
alebo nasekanú čokoládu. Vyvaľkáme si ovál
a preložíme, nie celkom cez polovicu. Pečieme v rúre vyhriatej na 175 stupňov približne
45 minút. Po vytiahnutí potrieme 50 g roztopeného tuku a posypeme práškovým cukrom
zmiešaným s kakaom.
Zdroj: internet

