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Deti oslávili, ako sa patrí

Tradične si 1. júna pripomíname sviatok
našich ratolestí – Deň detí. Keďže tento
rok pripadol na nedeľu, rozhodli sme sa
ho osláviť v piatok 30. mája. Počasie bolo
nádherné, a tak mali deti vytvorené výborné podmienky na oslavu. Keďže má naša
škola viac žiakov, rozdelili sme sa na dva
tábory, 1. a 2. stupeň.
Prvý stupeň zostal na školskom dvore
a školskom futbalovom ihrisku. Tu im učitelia pripravili rôzne súťaže, kde mohli vyhrať
pekné diplomy a sladkosti. Tí, ktorí mali počas súťaží málo pohybu, mohli sa vyjašiť na
nafukovacom hrade. Veľkú atrakciu predviedli
žiakom členovia miestneho hasičského zboru.
Ukázali im, ako pracuje kolektív hasičov v rôznych situáciách, predviedli názorné ukážky
a nakoniec i zásah penou a vodou, ktorou vo
veľkom teple zvlažili našich žiakov.

Druhý tábor sa ráno so svojimi triednymi
učiteľmi premiestnil na futbalové ihrisko. Tu
im učitelia druhého stupňa pripravili rôzne zábavné súťaže zamerané na rýchlosť a hlavne
šikovnosť žiakov. Výhercovia dostali diplomy
a sladkosti.
Dúfame, že tento deň bol príjemný nielen
pre výhercov súťaží, ale i pre ostatné deti,
ktoré sa zabavili, zasúťažili a oddýchli si.
Chceme sa poďakovať všetkým sponzorom, ktorí akoukoľvek formou podporili toto
podujatie, zároveň Miroslavovi Macovi za
poskytnutie futbalového areálu, členom miestneho hasičského zboru za ich čas a zaujímavé ukážky a starostovi Mgr. G. Liškovi, ktorý
zabezpečil nafukovací hrad.
Ďakujeme i v mene žiakov Základnej školy
Veľké Kostoľany.
Mgr. RADKA ŠUPOVÁ

Obec prispela na ozdravenie
Na základe žiadosti Riaditeľstva Špeciálnej
školy M. Beňovského vo Vrbovom a žiadosti
rodičov detí pochádzajúcich z rodín v hmotnej
núdzi, obec ﬁnančne prispela týmto deťom
na ozdravovací pobyt v zahraničí. Deti, ktoré
nikdy v zahraniční neboli, si môžu aspoň teraz vychutnať to, čo ponúka nové prostredie,

prírodu, vodu, lesy... Veríme, že sa Veronike
Houdekovej, Monike Houdekovej, Dominike
Houdekovej, Miroslavovi Houdekovi, Tomášovi Janíčkovi, Martinovi Janíčkovi, Monike Turanskej a Jozefovi Turanskému ozdravovací
pobyt v zahraničí bude páčiť.
-r-
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Vysviacka diakonov
„na službu“
Náš rodák Peter Gula bude v deň hodov
v našej obci, 15.6.2008 - na sv. Víta, vysvätený na diakona. Je to radosť celej farnosti,
na ktorú sa pripravujeme a tešíme.
Možno však nám nie je celkom jasné, kto
to diakon vlastne je. Toto o ňom hovorí Kódex kanonického práva katolíckej cirkvi:
1569 „Na nižšom stupni hierarchie sú
diakoni, na ktorých sa vkladajú ruky, nie na
kňazstvo, ale na službu.“ Pri vysviacke na
diakona vkladá ruky iba biskup. Tým naznačuje, že diakon je v úlohách svojej „diakonie“ (služby) osobitne spätý s biskupom.
1570 Diakoni majú osobitným spôsobom účasť na Kristovom poslaní a na jeho
milosti. Sviatosť posvätného stavu (1121)
ich označuje znakom (charakterom), ktorý
nemôže nik odstrániť a ktorý ich pripodobňuje Kristovi, ktorý sa stal „diakonom“, čiže
služobníkom všetkých. Úlohou diakonov
je okrem iného asistovať biskupovi a kňazom pri slávení Božích tajomstiev, predovšetkým eucharistie, rozdávať ju, asistovať
pri uzatváraní manželstva a požehnať ho,
hlásať evanjelium a kázať, predsedať pri
pohrebných obradoch a venovať sa rozličným charitatívnym službám.
1571 Po Druhom vatikánskom koncile
latinská cirkev opäť obnovila diakonát „ako
osobitný a trvalý stupeň hierarchie“, kým
východné cirkvi si ho nepretržite zachovali.
Tento trvalý diakonát, ktorý sa môže udeľovať aj ženatým mužom, je dôležitým obohatením pre poslanie cirkvi (1579). A vskutku, je vhodné a užitočné, aby muži, ktorí
v cirkvi plnia skutočnú diakonskú službu,
či už v liturgickom a pastoračnom živote,
alebo v sociálnych a charitatívnych dielach,
boli posilnení vkladaním rúk, odovzdaným
až od apoštolov a užšie spojení s oltárom,
aby tak mohli s pomocou sviatostnej milosti
diakonátu účinnejšie plniť svoju službu.
Prajeme Petrovi v jeho službe cirkvi
veľa darov Ducha svätého a potrebné
milosti nech mu udelí Pán.
Za farské spoločenstvo
MARCEL KUBINEC
administrátor farnosti

POĎAKOVANIE
 Ďakujeme obecnému úradu, základnej škole aj občanom našej obce, ktorí
ﬁnančne prispeli nášmu synovi Peťovi
na zakúpenie rehabilitačnej pomôcky.
Ešte raz srdečná vďaka.
Rodina Kadlečíková
Číslo účtu pre Petra Kadlečíka v Slovenskej sporiteľni: 0048268655/0900
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KRONIKA OBCE
Jubilanti
60 rokov
Matilda Deketová
Mária Dovičicová
Emil Duračka
Ivan Janíček
Milan Michálik
Helena Micháliková
Anna Radošovská
65 rokov
Milan Lesay
Rudolf Michalčík
Ján Orich
70 rokov
Anna Beluská
75 rokov
Antónia Duračková
Vít Gula
Emília Hechtová
Helena Mikušová
Vít Polčík

Nezáujem správcov ciest
o dopravné značenie
Prvý aprílový deň sa v našej obci začal
takmer tragicky. Stretnutie dvoch áut na
križovatke vôbec nepôsobilo ako nejaký
žartík, skôr naopak. V predpoludňajších
hodinách vchádzalo od Maduníc osobné
vozidlo s talianskou poznávacou značkou
do našej obce. Mladá rodina s malým niekoľkomesačným dieťaťom, ktorá sa v ňom
viezla, ešte nevedela, že o pár minút príde
k zrážke, ktorú ani nemusia prežiť. V tú
chvíľu vchádzal do obce od Piešťan aj druhý vodič s nákladným vozidlom naloženým
vodoinštalačným materiálom. Vodič osobného vozidla si pri vchádzaní do križovatky
asi nevšimol dopravné značenie STOP,
pretože nedal prednosť nákladnému vozidlu. Našťastie vodič nákladiaku sa snažil
aspoň čiastočne zabrániť zrážke a svojím
vozidlom prerazil zábradlie nad potokom.
K smrteľným následkom nedošlo.

mosta tak, aby bol prehľadný a bezpečný.
Taktiež som žiadal o osadenie dopravného
značenia vo väčšom formáte s reﬂexnou fóliou a blikajúce svetelné zariadenie.
Na moje listy adresované kompetentným
orgánom ešte v roku 2007 odpovedali pracovníci správy a údržby ciest nasledovne:
„... Z nášho pohľadu osadenie požadovaného nadštandardného dopravného značenia
nie je potrebné, nakoľko uvedená križovatka
ciest II/504, III/50417 a III/50418, nie je vedená ako nehodová lokalita a pri dodržiavaní
jestvujúceho dopravného značenia nie je nebezpečná. Čo sa týka rozšírenia mosta, nemáme pre rok 2008 pridelené žiadne ﬁnančné
prostriedky určené na jeho rekonštrukciu.“
Toľko citované z listu Správy a údržby ciest.
Keby všetci vodiči na cestách dodržiavali
dopravné značenia a vyhlášku, taktiež by
neprichádzalo k haváriám a cesty by teda

80 rokov
Andela Vančová
85 rokov
Joachim Herceg
Angela Porubská
94 rokov
Augustín Bartovič

Narodili sa
Michaela Kalašová
Ester Kollárová
Adam Majerník
Soňa Pariľáková

Manželstvo uzavreli
Stanislav Augustín a Petra Mišáková
Lenka Prosnanová a Michal Mišík
BLAHOŽELÁME!






Rozlúčili sme sa
Anna Bublišová – 78 rokov
Jozef Chorvatovič – 75 rokov
Ľudovít Sedláčik – 86 rokov
Mária Dubovská – 88 rokov
Jozef Líma – 39 rokov
SPOMÍNAME.

POĎAKOVANIE
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom, známym a susedom, ktorí dňa
16.3.2008 odprevadili na poslednej ceste
nášho drahého

VALENTÍNA VOZÁRA,
ktorý nás opustil vo veku 73 rokov.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Smútiaca rodina

O niekoľko dní, sa zopakovala podobná neboli nehodovými úsekmi. Nehodám treba
situácia. Vtedy sa zrazili dve osobné vozi- včas predchádzať a nie riešiť lokalitu ako
dlá, pričom jedno z nich opäť nerešpektovalo
nehodovú a nebezpečnú až po smrteľných
dopravné značenie. Tieto dve havárie nie sú úrazoch. Zrejme „cestári“ čakajú na prvú obeť,
ojedinelými, ktoré sa na tomto mieste stali. aby bolo možné osadiť také značenia, ktoré
Križovatka v obci je veľmi frekventovaná, a to
sú vo vyspelých krajinách štandardom. My
nielen motorovými vozidlami, ale aj chodcami o tieto značky musíme doslova bojovať a prea cyklistami, ktorí nakupujú v miestnych obukazovať, do akej miery je daná križovatka
chodoch. Ešte horší je výhľad pri odbočovaní
nebezpečná. Denne touto križovatkou prejde
od Maduníc smerom na Piešťany, keď sa
stovka áut a chodcov, cyklistov... Dokedy však
len niekoľko metrov za križovatkou nachá- bezpečne, páni cestári?
dza nákladné vozidlo s tovarom do obchodu,
Text a foto: GILBERT LIŠKA
napriek tomu, že je
tam osadené dopravné zrkadlo, nie
je vidno, či od Piešťan prichádza nejana našich drahých synov
ké vozidlo. Z môjho
Kukučovcov,
pohľadu je križovatnevestu, bratov a vnukov.
ka nebezpečná...
JOŽKO nás opustil vo veku
A nielen križovatka.
17 rokov - 20.6.1977.
Podobne je na tom
JANKO vo veaj betónový most,
ku 36 rokov ktorý je neprehľad18.6.2006 a jeho
ný a úzky, v tesnej
manželka SVETLANKA zomrela 25.12.2004.
blízkosti križovatky
Zastalo srdce, stíchol Váš hlas, zaplakal každý,
a zákruty. Niekoľkto Vás mal rád.
kokrát som žiadal
Prosíme, kto ste ich poznali, venujte im tichú
Správu a údržbu
spomienku v modlitbách.
ciest o rozšírenie,
Smútiaci rodičia, bratia s rodinami a babka
resp. rekonštrukciu

SPOMIENKA
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Deň matiek s rodinou Hlbockých

ho úradu, ktorí sa všemožne snažia o bohatý
program počas celého roka a pri všetkých
možných príležitostiach.
Bezodná vďaka patrí všetkým našim mamičkám, ale aj babičkám, za lásku, ktorú
stále rozdávajú, za pochopenie, podporu, trpezlivosť, dobrotu, ktorými svoje deti a rodiny
zahŕňajú.
Z hĺbky srdca vďaka!
- JH Foto: Gilbert Liška

POĎAKOVANIE

Už v 16. storočí vznikla Nedeľa matiek.
Bolo to vo Anglicku, kde pracovalo veľa
detí mimo domova a iba štvrtá nedeľa
v mesiaci bola pre ne sviatkom, keď mohli
navštíviť svoje mamičky a oteckov. Na základe tejto tradície sa zrodila myšlienka na
Deň matiek, ktorý navrhli oslavovať v USA
v roku 1872. Po čase sme ho prebrali aj
my. Vo vtedajšom Československu sa začal
sláviť v roku 1918.
Ten, kto 4. mája o 15.30
prišiel do Kultúrneho domu
vo Veľkých Kostoľanoch,
veru naozaj neľutoval. Zážitok, ktorý účastníkom
podujatia poskytla rodina
Hlbocká z Piešťan, bol
jedinečný. Celá rodinka,
vrátane najmenšieho Martinka, predviedla nielen hru
na klasické, všeobecne
známe nástroje ako husle,
ﬂauty, violončelo a píšťalky, ale otec rodiny predviedol originálnu hru na pílu,
dokonca si všetci vypočuli
fujaru, gajdy, drumbľu,
ozembuch ako aj hru na
nineru a mrmlák, s ktorými
sa zabávali dlhé roky naši
predkovia. Speváci zaspievali klasické ľudové pesnič-

ky a vďaka prítomnosti Martinka si obecenstvo
vypočulo aj uspávanky v podaní mamičky Katky. Ich vystúpenie bolo nádherne podfarbené
aj ľudovými krojmi, v ktorých vystupovali. Celá
rodinka pôsobila harmóniou, ktorú v súčasnosti už v rodinách tak často nevidno.
Za usporiadanie tohto nádherného popoludnia treba poďakovať pracovníkom obecné-

V mene nielen svojom, ale všetkých
žien a matiek si dovoľujem poďakovať
pracovníkom Obecného úradu vo Veľkých Kostoľanoch za krásne podujatie,
ktoré bolo venované ženám a matkám
k ich sviatku Dňu matiek. Každoročne
sa tešíme na túto akciu spojenú s kultúrnym programom. Srdečne by sme chceli
poďakovať hlavne pánu starostovi za
príhovor a slová, ktoré v nás zanechali
a každoročne zanechávajú pri jeho prejave spomienky na dávne chvíle. Napriek
tomu, že je ešte mladý, vie veľmi citlivo
a dojemne zachytiť všetko, čo nás sprevádza už dlhé roky životom. Ďakujeme
Vám! Želáme Vám veľa zdravia.
S úctou skupina matiek
z Veľkých Kostolian

OKIENKO PRE ŽENY

Karamelový zákusok
Potrebujeme:
Piškótové cesto: 6 vajec, 380 g práškového cukru, 400 g hladkej múky, 1 vanilkový cukor, 1 prášok do pečiva, 150 ml
vlažnej vody, 150 ml oleja.
Karamelová plnka: 180 g kryštálového
cukru, 2 šľahačkové smotany, 1 karamelový puding, 1 Palmarin.
Šľahačková plnka: mlieko, 2 šľahačky
v prášku, piškóty a džem.
Postup prípravy:
Cesto: Z bielkov si vyšľaháme tuhý sneh,

žĺtky vymiešame s cukrom a vanilkovým cukrom do peny, pridávame olej a vodu po lyžiciach, nakoniec múku a sneh z bielkov. Pečieme na vymastenom a múkou vysypanom
plechu pri teplote 180 stupňov asi 20 min.
Plnka: Do hrnca dáme cukor a za stáleho
miešanie ho necháme rozpustiť a upražiť na
karamel. Do upraženého pomaly prilievame
šľahačku (nie studenú) a miešame. V druhej
šľahačke rozmiešame karamelový puding,
vlejeme do hrnca, miešame pokým zmes
nezhustne a dáme vychladnúť. Vychladnutú
zmes vyšľaháme s Palmarinom.
Cesto vychladnuté potrieme džemom (ja-

hodovým). Poukladáme naň piškóty, nie na
husto, a pokvapkáme ich kávou (osladenou
rozpustenou instantnou). Na vrch dáme karamelovú plnku a vložíme do chladničky.
Šľahačková plnka: Šľahačku v prášku
vyšľaháme podľa návodu – aby bola tuhšia,
môžeme dať menej mlieka, ako je v návode
a dáme ju na 30 min. do mrazničky stuhnúť.
Vyberieme koláč z chladničky, navrstvíme
naň šľahačku, posypeme postrúhanou čokoládou a dáme do chladničky.
Je to naozaj výborný zákusok. Želáme
DOBRÚ CHUŤ!
-r-
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Máj, máj, máj
zelený...

Tak rýchlo plynie čas...
Čas. Priateľ i nepriateľ človeka. Keď nám
skej dochádzky, kde nás v roku 1953 zastihje dobre, bodaj sa zastavil. V ťažkostiach la školská reforma. Nasledovali učňovské
si želáme jeho rýchly beh. On má však
a odborné školy. Odborné vzdelanie nebolo
vždy rovnaké tempo. Aj žiaci zo starej fodopriate všetkým – prebiehalo združstevňotograﬁe patria do minulého storočia. Dnes vanie. V tom čase boli umiestenky, a preto
sú už z nich bielovlasé starenky a starčepo absolvovaní stredoškolských štúdií sme
kovia, ktorých zdobí množstvo zážitkov, sa rozišli do všetkých kútov nášho krásneho
skúseností a životnej pravdy.
Slovenska, ba i za hranice. Sú medzi nami
Plne súhlasím s výrokom Sofokla: „Mla- vysokoškoláci s titulom inžinier, doktor, či madým patrí budúcnosť, starým spomienky.“ Aj
gister. Nebola nám cudzia práca v zdravotnaša spoločná fotograﬁa predstavuje deti,
níctve, úrade, školstve, či iných odvetviach.
ktoré mali 8 – 9 rokov, s triednou učiteľkou To sme už boli dospelí a mali sme založené
Ľudmilou Marčekovou z Bratislavy. Bývala rodiny. Čas akoby cválal, všetkým rovnako
v podnájme spolu s Gulišovými vedľa Gulo- pripisoval roky a my sme ich v procese žitia
vých, v rodinnom dome Zákostolian. Fotogra- ani neregistrovali. Spamätávali sme sa iba pri
ﬁa predstavuje záber „Weclerovca“ – dnešná chorobách a úrazoch, ktoré sa stali pre mnoReštaurácia E+P manželov Čeligových. Tu hých i príčinou predčasného úmrtia.
boli 2 triedy školy, ktorá v tom čase bola
No práci a našej obci sme nikdy nerobili
roztrúsená po obci na viacerých
miestach, až kým v roku 1959
nebola postavená nová, veľká,
pekná budova súčasnej základnej školy. I v týchto neprajných
podmienkach vyrastali úctiví,
vzdelaní a skromní mladí ľudia
pracujúci na svojej osobnosti.
Spomínam si, ako sme asi 4
dievčatá, ochotne a s láskou pomohli pešo odniesť našej pani
učiteľke na vlakovú stanicu (autobus nechodil), vzdialenú asi
5 km od obce, cestovnú tašku
– tzv. „céger“. Ona ocenila našu
ochotu a najmä to, že sme ju
mali rady. Bola to obeta z našej
strany, ktorú ohodnotila 20-korunou. Zaželali sme jej šťastnú
cestu a opäť peši sme sa vrátili
do dediny. Nadšene sme si v obchode pani Cíbikovej kúpili zmes
cukríkov. Dodnes si pamätám,
že to boli štolverky, pelendrekové i hodvábne cukríky a želatínové červené jahôdky. Všetky
sladkosti zabalené v novinovom
 Fotografia žiakov 3. triedy z roku 1946.
kornútku sme si spravodlivo rozdelili. Dnes je to mnohým smiešne, ale v tom čase nešlo o peniaze, ale o to, hanbu, hoci čas nás mnohokrát navštívil ťažako sme si už ako deti dokázali ľudí vážiť kosťami.
a pomáhať im. Spomienky sú rôzne. No tie
Nič to, že náš chrbát ťaží sedem krížikov.
nie sú cieľom tohto príspevku.
Život ide ďalej a treba ho žiť. Po nás zostanú
Chcela by som priblížiť čas, ktorý sme deti, vnuci a pravnúčatá. Im môžeme už iba
prežili. Bola to 2. svetová vojna. Čas škol- radiť. Veď „kde sú šedy, sú aj vedy“. Aj náš

Stavanie mája, samozrejme, neobišlo
ani tento rok našu obec. Všetci, ktorým
to čas dovolil, sme sa zišli v stredu 30.
apríla v podvečer pred obecným úradom,
aby sme boli svedkami tohto milého aktu.
Napriek nepriazni vetra a techniky sa máj
podarilo postaviť za blýskania fotoaparátov zo všetkých strán. Každý si ho chcel
zachytiť a uložiť do domáceho fotoarchívu.
Stavanie mája nám spríjemňovala dychová
hudba Rovina svojím repertoárom.
Na máj sa vždy používali mladé, najčastejšie smrekové stromčeky, ale ani jedľový
či brezový nebol výnimkou. Boli prejavom
prírodnej báje o boji zimy s jarou, smrti
so životom, znak na jar sa prebúdzajúcej
prírody. V minulosti bolo zvykom nosiť máj
po dedine za spevu obradných piesní, ktoré
oslavovali silu prírody, a tancom sa prejavovala radosť z prichádzajúcej jari. Máj
zdobil našu obec celý mesiac a všetkým
pripomínal, že aj v súčasnosti žijú tradície,
ktoré založili naši dávni predkovia.
JARMILA HODÁLOVÁ
Foto: Václav Hesko

POĎAKOVANIE
Obecný úrad vo Veľkých Kostoľanoch
srdečne ďakuje konateľke ﬁrmy Chladiace veže Bohunice, s. r. o. Ing. Márii
Krajčovičovej za sponzorské poskytnutie
žeriavu na kultúrnu akciu Stavanie mája.
Poďakovanie patrí aj Dychovej hudbe
Rovina za vytvorenie príjemnej a veselej
atmosféry.
- OcÚ -

Foto: A. Bartovič
vek vie byť krásny.
Poďakovanie pri životnom jubileu – 70 rokov – bude 15. júna 2008 v miestnom chráme
sv. Víta o 10.00 hodine.
Prajem všetkým ešte veľa zdravia a životného optimizmu.
MÁRIA NITKOVÁ
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Ku škole patrí aj šport, súťaže, kultúra i zbierky
Školský rok 2007/2008 sa v mnohých
ohľadoch nelíšil od tých predchádzajúcich, ktoré boli bohaté na rôzne kultúrne,
športové a výchovné podujatia.
Na jeseň naši mladší žiaci (J. Kollár, M.
Masaryk, H. Porubský, D. Janega, J. Filin,
M. Zubčák, P. Augustín, T. Vrbík, P. Bernát,
M. Bernát, Š. Beník) odohrali oblastné majstrovstvá vo futbale v Drahovciach. Z 2.
miesta postúpili do majstrovstiev okresu, kde
sa im po viacerých chybách nedarilo.
Starší žiaci (M. Janega, T. Svitek, E. Svitek,
M. Troják, R. Balón, J. Kollár, S. Molnár, Ľ.
Vrbík, A. Mačica, B. Kalaš), takisto po jesennom postupe, odohrali na jar majstrovstvá
okresu: Kostoľany - Chtelnica 6:0, Kostoľany
- Moravany 3:0, Kostoľany - Vrbové 0:3,
Kostoľany - 5. ZŠ Mojmírova PN 0:3. Celkovo
obsadili v okrese pekné 4. miesto.
Pekný úspech dosiahli mladší žiaci (O.
Kováč, P. Bernát, R. Hovorka, J. Ondrášik, J.
Filin, M. Zubčák, T. Vrbík, D. Moravanský, Š.
Beník, M. Bernát) na turnaji MC Donald CUP.
Z kvaliﬁkácie sa prebojovali až do ﬁnále, kde
so 7. ZŠ prehrali tesne 2:3, a tak obsadili
2. miesto a zároveň náš Martin Zubčák sa
stal najlepším strelcom turnaja. Žiakov musím pochváliť za peknú hru, za ich výkony
a predovšetkým najmladšieho hráča Ondreja
Kováča, ktorý príjemne medzi staršími žiakmi
prekvapil.
Čoraz väčšej obľube sa teší i dievčenský
futbal. Naše futbalistky (G. Ondrušová, N.
Veverová, T. Letková, M. Magulová, M. Mačicová, T. Kurucová, N. Lukáčová, K. Spálová,
N. Malovcová, A. Huttová) vyhrali na jeseň oblastnú súťaž, čím postúpili do okresného kola.
Tam po vyhratých i prehratých zápasoch, keď
im šťastie neprialo, žiačky iba o skóre nepostúpili do ﬁnále.
Mladšie žiačky (V. Bernátová, F. Mečírová,
R. Mesíčková, S. Macová, S. Botešová, M.
Víghová, T. Kurucová, S. Lulovičová, L. Dovičicová, K. Orichová) odohrali na jar okresný turnaj vo vybíjanej, obsadili 4. miesto.
V okresnom kole atletiky v Piešťanoch patrili
medzi úspešných Tatiana Letková - 1. miesto
v hode kriketovou loptičkou, dievčenská šta-

feta na 4 x 60 m (G. Ondrušová, N. Veverová,
N. Boldišová, T. Letková) - 3. miesto.
Ďakujem všetkým „žiakom športovcom“ ktorí sa zúčastnili na súťažiach, úspešne reprezentovali a celý rok sa pripravovali.
Mgr. Radka Šupová
 I v tomto školskom roku sa naši žiaci
zúčastnili na mnohých kultúrnych podujatiach.
Prvým kultúrnym programom bola Vianočná
akadémia. Krátko pred Vianocami usporiadali
naši žiaci pod vedením pedagógov krásne
podujatie pre svojich rodičov, starých rodičov
či príbuzných. Tí, ktorí sa na ňom zúčastnili,
určite neľutujú a ešte si živo spomínajú na
vystúpenie svojich šikovných detí.
Tak ako i po iné roky, i tento sa uskutočnila
súťaž Slávik Slovenska, kde sa žiaci umiestnili nasledovne:
1. kategória: 1. miesto: Sabína Krivošíková
/ Lujza Kašáková, 2. miesto: Lucia Bernátová
/ Timea Škublová, 3. miesto: Janka Bokorová
/ Monika Kukučková, 2. kategória: 1. miesto:
Veronika Hechtová / Radka Mesíčková, 2.
miesto: Tatiana Sasáková / Monika Víghová,
3. miesto: Viliam Daniška / Lenka Ševčíková, 3. kategória: 1. miesto: Patrícia Vanková
/ Magdaléna Kollárová, 2. miesto: Andrea
Adámiková / Karin Valachová, 3. miesto:
Vierka Bohunická / Natália Lesayová. Sabína
Krivošíková, Veronika Hechtová a Patrícia
Vanková postúpili do okresného kola. Tam
v 1. kategórii zvíťazila naša žiačka Sabína
Krivošíková, ktorá zároveň postúpila do krajského kola. V tretej kategórii obsadila P. Vanková 2. miesto. Na ich úspechu má zásluhu
aj ich uč. hudobnej výchovy PaedDr. Martina
Krchňáková.
 Učiteľky slovenského jazyka pripravovali
svojich žiakov na školské kolo Hollého pamätníka, umiestnili sa títo žiaci:
1. kategória poézia: 1. M. Kukučková, 2. B,
D. Letková, 3. B, S. Šimončič, 2. A. 1. kategória próza: 1. I. Mikušová, 2. A, Ž. Habláková,
3. B, 3. S. Macová, 3. B. 2. kategória poézia:
1. miesto porota neudelila, 2. R. Mesíčková,
5. B a I. Bohunická, 7. B, 3. A. Jasenovský,

OZNAMY OBECNÉHO ÚRADU
 Obecný úrad vo Veľkých Kostoľanoch upozorňuje občanov, aby v prípade
porúch volali: Elektrický prúd: nonstop
0850 111 555. Pitná voda: 033/7910 286,
033/7910 287, 033/7910 288. Plyn:
0905 401 064, poruchy: 0850 111 727, zákaznícka linka: 0850 111 363. Poruchy na
káblovej televízii: 033/7782 498
 Obecný úrad vo Veľkých Kostoľanoch
oznamuje občanom, že pohrebné služby (dom
smútku a prevoz zomrelého) zabezpečuje Ján
Deket, Trnavská cesta č. 330, Veľké Kostoľany č. tel. 033/7782 661.
V prípade úmrtia príbuzného doma, môžete
volať ako prehliadajúceho lekára MUDr. Ivana
Svieženého, č. tel. 033/7781 256.
 Obecný úrad vo Veľkých Kostoľanoch
oznamuje občanom, ktorí majú záujem
o knihu Fotoobjektívom Petra Kolaroviča,
že si ju môžu zakúpiť na obecnom úrade
v cene 75 Sk.
 Obecný úrad vo Veľkých Kostoľanoch
oznamuje občanom, že štvrtok bude neúrad-

ný deň. Stránky budeme vybavovať počas
stránkových hodín: v pondelok, utorok, stredu
a piatok.
 V zmysle VZN obce Veľké Kostoľany
č. 1/2006 o určení názvu ulíc Obecný úrad
vo Veľkých Kostoľanoch oznamuje zmenu
názvov nasledovných ulíc:
Ulica pri cintoríne, kde býva rodina Cibulková, sa premenovala na Ulicu M. Korvína. Ulica, kde bývajú rodiny Hájeková,
Majerníková, Zemková a Jelušová, sa premenovala na Ulicu Pod sadmi.
Ulica za potokom, kde bývajú rodiny
Opetová a Kmeťová, sa premenovala na
Ulicu P. Jedličku.
Ulica za humnami, kde bývajú rodiny
Lesayová a Žabčíková, sa nazýva Záhumenská.
Zároveň oznamujeme občanom, ktorí bývajú na týchto uliciach, aby si urobili zmeny vo svojich osobných dokladoch (zmenu
trvalého pobytu) na obecnom úrade.
- ocú -

7. A. 2. kategória próza: 1. P. Kuniková, 7. B,
2. P. Táborská, 5. A, 3. M. Pekarovičová, 7.
A a M. Števíková, 6. A. 3. kategória poézia:
1. S. Porubská, 9. B, 2. a 3. miesto nebolo
udelené. 3. kategória próza: 1. T. Letková, 9.
B, 2. B. Strečanská, 9. A a K. Valachová, 8. B,
3. K. Mikušová, 8. A. Žiaci na prvých miestach
postúpili do okresného kola v Piešťanoch.
 Za obľúbenú a úspešnú akciu môžeme
považovať i Playback show v Piešťanoch,
kde súťažili žiaci v rôznych kategóriách. Z našej školy sa na peknom 3. mieste umiestnil
Dezider Toráč ako imitátor Elvisa Presleyho
a 3. miesto obsadili i S. Porubská s M. Michalčíkom z 8. B, ktorí svoje vystúpenia nacvičovali s PaedDr. Martinou Krchňákovou.
Žiaci 4. ročníkov absolvovali besedu s p.
Šimorovou na tému Zdravý životný štýl, vo
vyšších ročníkoch žiaci debatovali na tému
Protidrogová prevencia, nikotinizmus.
Pevne veríme, že ich tieto témy pozitívne
ovplyvnili.
Mgr. Renáta Gaurová usporiadala besedu
so svojím priateľom, misionárom dlhodobo žijúcim v Keni, ktorý žiakom rozprával o Afrike,
afrických deťoch, biede a chudobe, o spôsobe
jednoduchého života. Deti táto beseda veľmi
upútala, a preto veríme, že v ďalšom roku sa
budú môcť dozvedieť ešte niečo viac.
Žiaci 5. ročníkov absolvovali literárnu exkurziu v Bzinciach pod Javorinou, navštívili
rodný dom Ľudmily Podjavorinskej, cintorín
a hrob spisovateľky.
Žiaci 7. ročníkov absolvovali s Mgr. Martinou Kukučkovou dejepisnú exkurziu v Bratislave, prezreli si Devín a historické centrum
mesta.
V rámci vyučovacieho predmetu fyzika navštívili žiaci 9. ročníkov s Mgr. Janou Orviskou
hvezdáreň v Hlohovci.
Pani uč. Mgr. Dagmar Ondrišová, ako
i školská výchovná poradkyňa so žiakmi 8.
ročníkov absolvovali akciu Prehľad štúdia
stredných škôl, kde si budúcoroční deviataci
mohli predbežne vybrať ďalšie štúdium.
Do rôznych environmentálnych súťaží
sa zapájala Mgr. Jana Šimončičová s deťmi
druhého stupňa. Boli to Súťaž o lesoochranársku školu, Deň Zeme - 4. miesto v okrese,
výsadba nových stromčekov v areáli školy,
zber papiera.
Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí
prispeli na zbierku Deň narcisov, zároveň
Mgr. Andrejovi Janechovi a žiačkam, ktorí
vyzbierali 9 177 Sk!
Mgr. Radka Šupová

INZERCIA
 Predám:
- multifunkčný kombinovaný sporák (teplovzdušná rúra so 7 funkciami, 4 plynové
horáky, detská poistka, el. iskra),
- automatickú práčku zn. Whirpool, plnenie zhora,
- chladničku s mrazničkou.
Dohoda istá – tel. 033/7781286.
 Celoročný predaj včelieho medu.
Adresa: František Mihalička, Družstevná
č. 772/62.
 Kúpim stavebný pozemok. Info na tel.
č. 0907 753 451.
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Prvýkrát prijali Sviatosť oltárnu

Každý rok v niektorú májovú nedeľu naše deti – tretiaci po prvýkrát prijímajú Sviatosť oltárnu. Prvé sväté prijímanie je pre nich, aj
pre nás – rodičov, veľká slávnosť. Chystali sa na ňu celý školský rok. Duchovne sa pripravovali na hodinách náboženskej výchovy
s pánom farárom, piesne sa učili s p. učiteľom Michalom Šintálom. Taktiež my, rodičia, sme priložili ruku k dielu – prichystali sme
Boží chrám ku slávnosti. V sobotu deti prvýkrát pristúpili k Sviatosti zmierenia – a prišiel deň D – nedeľa, 18. mája. Slávnostná svätá
omša umocnila ich sviatostné chvíle. Pred prijatím Krista zložili krstné sľuby a pred oltár priniesli dary – symboly detstva, viery a lásky ku Kristovi, spolu s obetnými darmi. Potom v eucharistii prijali Ježiša. Prijali ho do svojich sŕdc, v ktorých už navždy zostane.
Ďakujeme pánu farárovi, že naše deti priviedol k I. sv. prijímaniu, ďakujeme všetkým, ktorí sa pričinili o slávnostný priebeh svätej
omše a nezabudnuteľné chvíle.
Rodičia

Noemi prichýli našich starkých
Neprehliadnite, čo pripravujeme vo Veľkých Kostoľanoch
Naša spoločnosť veľa hovorí o úcte
k šedinám a vráskam, no, žiaľ, starostlivosť o najstaršiu generáciu už zlyháva.
Zariadení určených pre peknú a pokojnú
starobu osamelých ľudí nie je dosť a dôvod je vždy rovnaký – niet peňazí.
Staroba je spojená s chorobami, prináša
so sebou sociálne a psychologické následky
(strata partnera, blízkych). Samotný odchod
do dôchodku znamená prudký pokles príjmov,
stratu spoločenských kontaktov. Počet starších ľudí sa zvyšuje. Zdá sa, že spoločnosť
na túto situáciu nie je pripravená. Svet má
dnes iné priority. Do popredia sa dostáva kult
mladosti a peňazí, výkon a úspech – honba
za materiálnom.
Milí Veľkokostoľanci,
v našej obci vznikla už pred mnohými
rokmi myšlienka na vybudovanie zariadenia pre starších a chorých, ktorá sa
začína v týchto dňoch aj realizovať. Do
jedného celku sa zapojila skupina nadšených ľudí pre takúto vec. Bola založená
nezisková organizácia Noemi, ktorá má za
cieľ v priestoroch bývalej fary vybudovať
zariadenie pre našich starších spoluobčanov. Možno sa spýtate, prečo Noemi?
Noemi je biblické meno, ktoré nájdeme
v starozákonnej knihe Rút. Bola to matka
dvoch synov a Rút bola jej nevestou. Po
smrti svojich synov sa o ňu starala s láskou práve jej nevesta Rút. Tá ju opatrovala, a takto sa dostala aj do rodokmeňu
Ježiša Krista.

Nezisková organizácia Noemi bola založená za účelom verejnoprospešných služieb pre starších ľudí a bola zaregistrovaná na Obvodnom úrade, odbor všeobecnej
vnútornej správy v Piešťanoch podľa § 9
ods. 2 zákona NR SR č. 213/1997 Z. z.
Prečo forma neziskovej organizácie
a nie obec?
Zákony a predpisy dávajú väčšiu možnosť získavania ﬁnančných prostriedkov
z grantov a dotácií práve týmto subjektom,
ako samospráve. Táto nezisková organizácia má svoje orgány – správnu a dozornú
radu, kde pôsobia ľudia obetaví a zapálení
pre túto myšlienku a ochotní pracovať,
aby sa projekt podarilo premeniť na skutočnosť. Podotýkam, že za túto prácu nie
sú nijako odmeňovaní.
Naším cieľom od 1.1.2009 bude vytvoriť
v zariadení NOEMI domáce prostredie pre
starších ľudí, osamelých, trpiacich samotou a izoláciou od spoločenského života,
predovšetkým odkázaných na zabezpečenie nevyhnutných životných úkonov, a to
formou denného pobytu v zariadení na
prechodný čas so spoločným stravovaním. Našou snahou je ponúknuť aj služby
s celoročným pobytom.
V tomto období nezisková organizácia
Noemi vypracováva projekty a hľadá možnosti získania ﬁnančných prostriedkov,
ktoré sú potrebné na rekonštrukčné práce
na základe vypracovaného projektu, ktorý
koncom mesiaca jún bude predložený na
schválenie hygienikovi a stavebnému úra-

du. Rekonštrukčné práce sa musia zrealizovať do konca tohto kalendárneho roka.
V zariadení na začiatku chceme vytvoriť
domáce prostredie pre 15 osôb (klientov).
Náš zámer sleduje aj vytvoriť 8 pracovných miest pre kvaliﬁkovaných pracovníkov v tomto odbore.
Celý projekt si vyžiada veľké úsilie, obetavosť a ochotu pomôcť. Verím, že veľkokostolianska verejnosť, ako aj ﬁrmy a podnikatelia sa zapoja do riešenia miestneho
problému a pochopia potrebu pomôcť
v sociálnej oblasti. Samozrejme, počítame
aj s úzkou spoluprácou s miestnou samosprávou, ktorá je zatiaľ výborná.
Za účelom získania prostriedkov sme
oslovili viaceré nadácie a domácich sponzorov. Za týmto účelom sa v miestnom
kostole konala aj zbierka, ktorá vyniesla
46 000 Sk. Pre tých, ktorí by radi tiež
prispeli, uvádzam účet, na ktorý môžu prispieť. Je vedený v Slovenskej sporiteľni,
a.s., a jeho číslo je: 0285327380/0900.
Bližšie informácie o celom projekte si
môžete prečítať aj na výveske pri miestnom kostole, príp. sa informovať na Farskom úrade vo Veľkých Kostoľanoch.
Dnes toto všetko budujeme pre našich
starších občanov, o ktorých je potrebné
postarať sa. Zajtra toto zariadenie môže
slúžiť nám, našej generácii, ktorá možno
nebude mať ani také zdravie a optimizmus,
ako ho majú dnešní starkí.
MARCEL KUBINEC
farár farnosti a dočasný riaditeľ n. o.
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Púť Slovákov do portugalskej Fátimy
V dňoch 5. – 8.11.2007 sa uskutočnila
púť pre 42 osôb z okresu Nitra, Trnava
a Bratislava do pútnického miesta Fátima.
Leží približne 170 km severne od hlavného
mesta Portugalska Lisabonu, na trase do
mesta Porto. Na tejto púti sa zúčastnili
veriaci z našej obce, a to Daniel Strečko,
Mária (Lydka) Kolarovičová, Anna Prvá
s vnučkou Zuzkou Čapkovičovou a Helena
Tatarová.
Zraz účastníkov bol 5.11.2007 o piatej popoludní na Autobusovej stanici Nivy – Bratislava, kde nás srdečne privítala sprievodkyňa
a kňaz a exortista Solčanský zo Záhorskej
Bystrice, ktorý bol aj naším duchovným otcom
na ceste. Z Bratislavy sme sa autobusom presunuli na rakúske letisko Schwechat, kde nás
čakalo milé prekvapenie – pripojil sa k nám
Mons. biskup Dominik Tóth (na obr. vľavo).
Let bol naplánovaný o 21.00 hodine a do
Lisabonu sme dorazili o dve hodiny, odtiaľ
bol zabezpečený prevoz autobusom do cieľa
našej cesty – Fátimy, kam sme dorazili po
dvoch hodinách cesty.
V meste Fátima na nás čakal nový hotel
a my sme vďačne zložili batožinu a uložili sa
na spánok.
Na druhý deň ráno sme spoločne poraňajkovali a išli na našu prvú svätú omšu,
ktorá sa konala v kaplnke Zjavenia, ktorá sa
nachádza len desať minút chôdze od hotela,
kde sme boli ubytovaní. Po omši sme mali
voľno na nákupy a obed. O 14.00 hodine
sme absolvovali púť ku Krížovej ceste, ktorá
je vzdialená približne 1 km od mesta. Krížová
cesta je vsadená do krásneho prostredia plného olivovníkov. V kaplnke Zjavenia bola aj
večerná omša, po ktorej sme sa všetci zúčastnili na sviečkovom sprievode. Bol to nádherný
a emotívny zážitok.
Tretí deň nášho výletu sme začali dobrými raňajkami a neodmysliteľnou sv. omšou

Dnešný deň
Dnešný deň je pozoruhodný.
Je tvoj.
Včerajší deň ti už vykĺzol
z rúk.
Ten už nemôže mať iný obsah,
než aký si mu dal.
Zajtrajšok ešte nemáš prisľúbený.
Ale dnešný deň, ten je jediný
s ktorým si môžeš byť istý.
Využi to!
Môžeš ho naplniť, čím len chceš.
Využi to! Dnes môžeš niekomu
spraviť radosť. Dnes môžeš
žiť tak, že ti niekto večer
poďakuje, že si, že existuješ,
že ťa pocítil...
Dnešný deň je význačný.
Je tvoj.
A preto maj miesto tam,
kde je ťa potreba.
Len neži nadarmo,
neži len pre seba.
A aj keď sa ti zdá,
že čas uteká,
nezraď v sebe (nikdy) to najdrahšie,
nezraď človeka.
prevzaté

bonu bol naplánovaný vo veľmi
skorých ranných hodinách (hodinu po polnoci), takže prílet bol
tiež skoro ranný. Na rakúskom
letisku sme sa rozlúčili s Mons.
biskupom Dominikom Tóthom,
ktorý pokračoval lietadlom ďalej.
Na našu rodnú zem sme dorazili
až o pol šiestej ráno a do Veľkých Kostolian až po desiatej.
Naša dedina nás privítala výdatným dažďom, ale nám to vôbec
neprekážalo. Celú púť v Portugalsku sme mali krásne slnečné
počasie.
Na záver by som vám chcel
povedať, že síce je to ďaleká púť
a náročná z hľadiska nočného
cestovania, ale zato nádherná
a duševne obohacujúca.
Rád by som všetkým túto púť
srdečne odporučil.
DANIEL STREČKO

v kaplnke. Po obede sme mali
naplánovaný výlet autobusom
do mesta Alcobaga a Santore,
kde je vystavená Sviatosť oltárna a v nej Krvavá hostia.
Aj posledný deň nášho pobytu
v Portugalsku sme sa dobre naraňajkovali a okolo 9.00 hodiny
sme odchádzali z Fátimy späť
do Lisabonu. Blížil sa koniec
našej púte. Cestou do Lisabonu
sme ešte navštívili mestá Nazaré a Batalha, kde sme sa mohli
pokochať pohľadom na more.
Do Lisabonu sme prišli o 18.00
hodine, kde nás čakala dobrá večera v hoteli. Po dobrom
jedle by dobre padla aj vyhriata
posteľ, ale nás – pútnikov čakala
ešte cesta domov, tak sme sa
presunuli na letisko. Let z Lisa-

Oslávime Deň otcov
Aj 15. júna budeme oslavovať - a to Deň
otcov. Hoci je to sviatok u nás pomerne
nový, i tak stojí za zmienku hlavne pre
tých oteckov, ktorí sa aktívne zapájajú do
výchovy svojich detí spolu s mamičkou,
ale aj pre tých, ktorí vychovávajú svoje ratolesti sami. Otcovia vždy boli, sú a budú
dôležití.
Deň otcov sa začal presadzovať na podnet
Sonory Smart Doddovej z USA, ktorú po smrti
jej matky vychoval otec sám, spolu s jej ďalšími piatimi súrodencami. Týmto mu chcela
prejaviť vďaku za obetavosť, starostlivosť

a lásku, ktorými ich zahrnul. Narodil sa v júni,
a práve preto mu dcéra v tomto mesiaci zasvätila tento krásny sviatok.
Sviatky hlavy rodiny nie sú výmyslom minulého storočia, dočítať sa o nich môžeme už
v stredovekých listinách súčasného Nemecka
a Rakúska, kde sa konali v tých časoch procesie pod ochrannými krídlami cirkvi.
A vďaka predsa patrí aj tým oteckom, ktorí
sú už v dôchodkovom veku, a nám, teraz ich
dospelým deťom, venovali svoju silu, lásku
a pozornosť.
Všetkým patrí naša vďaka.
- JH -
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Darček hasičov deťom

OZNAM

Letná tenisová škola
Vážení rodičia, v mesiacoch júl a august
sa bude konať letná tenisová škola – intenzívny tenisový kurz – 3-krát týždenne (90
minút). Ak máte záujem, bližšie informácie
získate a svoje dieťa môžete prihlásiť do
27.6.2008 na tel. č.: 0911 987 403.
Mgr. RADKA ŠUPOVÁ

FUTBAL V OBCI
Muži naďalej bojujú
o záchranu v V. lige západ
A – mužstvo
16. kolo: V. Kostoľany – Jalšové
17. kolo: V. Kostoľany – Hlohovec
18. kolo: Prašice – V. Kostoľany
19. kolo: V. Kostoľany – Jacovce
20. kolo: Mor. Ján – V. Kostoľany
21. kolo: V. Kostoľany – Petrova Ves
22. kolo: Čáčov –V. Kostoľany
23. kolo: V. Kostoľany – Radošina
24. kolo: B. Mikuláš – V. Kostoľany
25. kolo: V. Kostoľany – Trebatice
26. kolo: Dvorníky – V. Kostoľany
27. kolo: V. Kostoľany – Tovarníky
28. kolo: Gbely – V. Kostoľany

1:2 (1:0)
2:0 (0:0)
4:3 (3:1)
2:1 (1:0)
2:2 (2:1)
1:2 (1:1)
5:2 (0:0)
1:0 (1:0)
4:2 (2:1)
2:0 (1:0)
6:0 (2:0)
4:1 (0:1)
1:2 (0:1)

Dorast v strede
tabuľky V. ligy
Dorast
16. kolo: V. Kostoľany – Kúty
17. kolo: Radošina – V. Kostoľany
18. kolo: V. Kostoľany – Šaštín
19. kolo: Chtelnica – V. Kostoľany
20. kolo: V. Kostoľany – V. Orvište
21. kolo: V. Kostoľany – Preseľany
22. kolo: Hlboké – V. Kostoľany
23. kolo: V. Kostoľany – Bojná
24. kolo: Boleráz – V. Kostoľany
25. kolo: V. Kostoľany – Solčany
26. kolo: Borský Mikuláš –V. Kostoľany
27. kolo: V. Kostoľany – Trebatice
28. kolo: Horné Orešany – V. Kostoľany

8:0 (4:0)
1:1 (1:1)
0:0
1:1 (0:1)
1:2 (0:0)
2:0 (1:0)
3:1 (1:0)
4:0 (3:0)
2:0 (1:0)
1:0 (0:0)
1:4
2:2 (1:2)
2:1 (0:1)

Žiaci taktiež v polovici
tabuľky OM
Žiaci
16. kolo:: Brestovany – V. Kostoľany
17. kolo: V. Kostoľany – Šúrovce
18. kolo: Hlohovec – V. Kostoľany
19. kolo: D. Krupá – V. Kostoľany
20. kolo: V. Kostoľany – Madunice
21. kolo: Zavar – V. Kostoľany
22. kolo: V. Kostoľany – Trakovice
23. kolo: Špačince – V. Kostoľany
24. kolo: V. Kostoľany – Siladice
25. kolo: Chtelnica – V. Kostoľany
26. kolo: Modranka – V. Kostoľany
27. kolo: D. Voda – V. Kostoľany
28. kolo: V. Kostoľany – V. Orvište

0:6 (0:1)
2:1 (1:0)
1:2 (0:0)
2:1 (0:0)
5:0 (4:0)
2:2 (2:0)
1:0 (1:0)
1:2 (0:2)
1:0 (1:0)
2:1 (2:0)
3:1 (2:1)
0:1 (0:0)
6:2 (2:0)

MILAN BOHÁČIK
prezident FO

Dobrovoľný hasičský zbor prispel
k oslavám Dňa detí,
ktoré organizovala
v piatok 30. mája Základná škola Veľké
Kostoľany pre svojich
žiakov.
V rámci programu
sme spolu s deťmi zrealizovali základný nácvik tvorby hadicového
vedenia, a potom nasledovalo už očakáva-

Deň detí
V nedeľu 1. júna mali sviatok všetci
naši najmilší - a to deti. Myšlienka zrodu
Medzinárodného dňa detí vznikla v roku
1925 na Svetovej konferencii pre blaho
detí vo Švajčiarsku. Tu sa uzniesli zástupcovia 54 krajín na deklarácii, ktorá zahrňovala detskú prácu, vzdelanie,
chudobu a ďalšie problémy, ktoré sa
dotýkali v tom čase detí vo svete. Nie
je presne jasné, prečo práve 1. jún bol
uznaný za sviatok detí, ale je už tradíciou
a oslavuje sa vo viac ako 20 krajinách.
Aj keď napríklad u nás sa slávi až od
roku 1952. Pripomeňme si, že sú aj krajiny, kde tento sviatok pre deti neexistuje,
kde trpia hladom a chudobou a kde musia pracovať po boku dospelých za malú
mzdu. Dúfajme, že sa časom bude sláviť
aj v týchto krajinách a deťom sa polepší
po všetkých stránkach.
V tento deň by sme snáď vždy mohli aj
privrieť oko nad nejakou tou neplechou
našich detí a dopriať im niečo výnimočné, čo nám naše možnosti dovoľujú.
I keď to bude drobnosť, určite si to budú
vážiť a radovať sa z nej.
- JH -

né zarábanie peny priamo z hasičského auta,
ktoré si deti nadmieru užívali. Deti predviedli,
ako rýchlo vedia pokoriť nastriekanú penovú
kopu, ktorá na trávniku vznikla. Zabralo im to
len pár minút. Do penového stohu deti skákali,
naháňali sa, strácali sa v ňom a zas nachádzali, radosť nemala konca. Potom nasledovala osviežujúca sprcha priamo z hasičškej
hadice a, samozrejme, aj sladká odmena.
Ing. MÁRIA MICHALČÍKOVÁ

POZVÁNKA
ZRPŠ pri Materskej škole vo Veľkých
Kostoľanoch pozýva dňa 20. júna 2008
(t. j. v piatok) o 17.00 hod. do Kultúrneho domu vo Veľkých Kostoľanoch
širokú verejnosť - veľkých aj malých
na vystúpenie známej detskej hudobnej
skupiny Márie Podhradskej a Richarda
Čanakyho.
Na divákov čaká dobrá pohoda a zábava pri hudbe.
Mária Bažányová, riaditeľka MŠ
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