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Prijali Pána Ježiša
V živote človeka bývajú okamihy, na ktoré sa nezabúda. Takým dňom bola pre naše
deti a ich rodičov, príbuzných a priateľov
nedeľa 20.5.2007, kedy sa v našej obci
uskutočnila slávnosť prvého svätého prijímania. Nášho milujúceho Pána Ježiša vo
sviatosti oltárnej po prvýkrát prijalo 38 detí,
z toho 24 chlapcov a 14 dievčat.
Na tento veľký deň sa pripravovali pod
starostlivým vedením nášho dôstojného
pána farára Petra Obranca, ktorý im na
hodinách náboženstva, a spolu s pánom
kaplánom Lukášom Jókaym aj na detských
svätých omšiach, zjavoval základné pravidlá kresťanského života: poznávať a milovať Boha, milovať blížneho ako aj všetko
živé. Učil ich pomáhať, kde treba a nebyť
ľahostajnými a sebeckými. Vážený dôstojný otec, dovoľte mi v mene prvoprijímajúcich detí a ich rodičov sa Vám poďakovať
za všetku Vašu veľkú trpezlivosť a námahu,
ktorú ste spolu s pánom kaplánom deťom
venovali pri príprave na prvé sväté prijímanie. Naše poďakovanie patrí aj pani
katechétke Renáte Gaurovej za jej prácu
na hodinách náboženstva ako aj pomoc pri
organizovaní dôstojného obrazu slávnosti.
Veľa radosti a potešenia vniesol do oslavy prvého svätého prijímania aj organista
Michal Šintál. Naučil naše deti radosti zo
spoločenstva vo viere, veselými piesňami
oslavovať Boha.
Poďakovanie patrí aj Vám, milí rodičia
a príbuzní detí, ktorí ste im svojím osobným
príkladom, obetavosťou a láskavosťou ukázali cestu k Pánovi. Na záver patrí srdečná
vďaka všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom spolupodieľali na príprave slávnosti
a umožnili našim deťom prežiť nezabudnuteľné chvíle.
IVETA MEČÍROVÁ

 Pre porovnanie – deti na 1. svätom prijímaní v 20. rokoch 20. storočia.
Foto: Peter Kolarovič
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KRONIKA OBCE

Matkám spievali Jendruchovci

Jubileum oslavujú
60 rokov
Anna Augustínová
Jolana Fodorová
Marta Koreňová
Jozef Polčík
Emília Porubská
Milan Štefánek
65 rokov
Viliam Duda
Anna Hovorková
MUDr. Ivan Sviežený
70 rokov
Božena Bubáková
Vít Kollár
Peter Magula
Anna Prvá
75 rokov
Mária Bačíková
Marta Gajarská
Filoména Mesíčková
Rudolf Orihel
Ľubomír Poláček
80 rokov
Agneša Bučková
Adela Kašáková
85 rokov
Ľudovít Sedláčik
93 rokov
Augustín Bartovič

Narodili sa
Lucia Lenghartová
Jozef Polačik
Martin Lietavec
Mária Deketová
Lucia Beluská

 Hudobný súbor Súrodenci Jendruchovci.
Aj v tomto roku sme si v našej obci uctili naše mamičky a pripravili pre ne pekný
kultúrny program. Aj počasie im prialo,
keď slniečko intenzívne svietilo. Pri vstupe
do kultúrneho domu starosta obce a jeho
zástupca obdarovali kvetom každú ženu,
mamu či starú mamu. A deťom, ktoré prišli
so svojimi mamičkami, ponúkli ovocné
cukríky.
Program venovaný ku Dňu matiek otvoril
svojím príhovorom už tradične starosta obce
Mgr. Gilbert Liška. Poďakoval všetkým prítomným i neprítomným mamičkám za ich starostlivosť a ochotu vždy pomáhať deťom, vnúča-

tám i pravnúčatám. Za ich prívetivosť a lásku,
ktorú nám celý život preukazujú. V kultúrnom
programe vystúpili Súrodenci Jendruchovci,
ktorých program sa všetkým veľmi páčil, čo
náležite ocenili diváci svojím potleskom. Za
veľký a dlhotrvajúci aplauz pridali speváci ešte
zopár pesničiek. Môžeme povedať, že vystúpenie patrilo doteraz k najlepším, ktoré sa
v obci konali. Jendruchovci svojím repertoárom
oslovili všetky vekové skupiny. Ľudové piesne,
vážna hudba, folk, rock – to všetko predviedli
vo Veľkých Kostoľanoch po prvýkrát. Veríme,
že u nás neboli naposledy.
-rFoto: Gilbert Liška

Manželstvo uzavreli
Miroslav Duračka – Jana Mátyusová
BLAHOŽELÁME!






Rozlúčili sme sa
Jozef Lužák, 75 rokov
Emília Zacharová, 59 rokov
Anna Orihelová, 69 rokov
Jaroslav Bednár, 63 rokov
ÚPRIMNÚ SÚSTRASŤ!

POĎAKOVANIE
Veril, dúfal, miloval...
mal nás všetkých rád.
Chcel ešte žiť, no dotĺklo
milujúce srdce, klesli pracovité ruky, často zopäté
k modlitbe. Dňa 22. mája
2007 sme sa navždy rozlúčili s naším drahým

JOZEFOM LUŽÁKOM,
ktorý nás opustil vo veku 75 rokov.
Vyslovujeme týmto úprimné poďakovanie za sv. omšu, povzbudzujúce slová vdp.
farárovi, celej rodine, priateľom, spoluobčanom a DH ROVINA za prejavy sústrasti,
kvetinové dary a slová útechy.
Smútiaca rodina

 Mamičky a babičky sledujú kultúrny program.

OKIENKO PRE ŽENY
Susufi
Potrebujeme: 3 celé vajcia, 25 dkg práškového cukru, 2 dl mlieka, 1 dcl oleja, 25 dkg
polohrubej múky, 2 polievkové lyžice kakaa,
1 prášok do pečiva. Spolu zmiešať a dať piecť
na vymastený plech.
Na teplý plát rozotrieme džem rozmiešaný s 2
polievkovými lyžicami rumu.
Na vychladnutý plát poukladáme ovocie - banány alebo kiwi.
Na ovocie natrieme plnku č. 1.

Plnka č. 1: 7 dl mlieka, 1 vrecko vanilkového
cukru, 2 vrecká Zlatý klas, 2 polievkové lyžice
polohrubej múky - uvariť na puding. Zvlášť vymiešať 20 dkg Hery a 10 dkg práškového cukru.
Pridať uvarený puding.
Na plnku č. 1 natrieme plnku č. 2.
Plnka č. 2: 4 polievkové lyžice cukru skaramelizujeme, zalejeme 3 dcl mlieka, rozvaríme,
necháme vychladnúť a dáme do chladničky.
Do vychladnutej zmesi primiešame 2 balíčky
práškovej šľahačky bez cukru a vyšľaháme.
Natrieme na plnku č. 1 a ozdobíme nastrúhanou
čokoládou.
- gh -
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Na anonymy neodpovedáme
V máji tohto roka prišiel poštou na obecný
úrad dlhý a podrobný anonymný list, autor
ktorého sa veľmi „zaujímal“ o dianie v obci.
Pisateľovi tohto listu by som veľmi rád odpovedal na jeho otázky, ale verte mi, že už
nemám chuť vypisovať a vysvetľovať rôz-

nym indivíduám, ktoré sa nevedia podpísať
a zrejme sa hanbia za to, čo napísali. Oznamujem aj ostatným, ktorí sa chystajú písať
podobné listy, že na nepodpísané listy nebudem odpovedať, a už vôbec ich nemienim
zverejňovať v novinách.
Starosta obce

V škôlke budú dva mesiace prázdnin
Pondelok 14. máj 2007 bol v našej materškoly a od 1. septembra nastúpia do 1. ročskej škole sviatočným dňom. V popolud- níka základnej školy. Každé z nich dostane
ňajších hodinách si deti za pomoci učite- knihu pre spomienku na materskú školu,
liek pripravili pre svoje mamičky a babičky
spolu s vysvedčením a sladkosťou. Myslím,
pri príležitosti Dňa matiek pásmo básní,
že týmito darčekmi sa nekončia spomienky
piesní a tančekov. Usilovne nacvičovali na materskú školu, kde nadväzovali svoje
program, pripravovali darčeky, pomáhali
prvé kamarátske vzťahy, učili sa podriaďovať
pri výzdobe triedy. Všetko sa dialo v taja porozumieť kolektívu.
nosti, s túžbou prekvapiť mamičky, poďaDňa 29.6.2007 sa zatvoria brány materskej
kovať im za ich starostlivosť, obetavosť
školy na dva mesiace. Deti budú mať „veľké
a lásku, ktorú rozdáva každá z nich. V ten
prázdniny“ a personál materskej školy bude
deň odchádzali mamičky z materskej školy
čerpať riadnu dovolenku.
dojaté, milo prekvapené, pretože
okrem svojho
dieťaťa si každá
v tej chvíli odnášala neopakovateľný pocit šťastia a radosti zo
svojej ratolesti.
„Veľkým dňom“
je aj 1. jún – Medzinárodný deň detí.
Aj tento deň prežili deti v materskej
škole netradičným
spôsobom, boli na
výlete. Cesta autobusom bola pre
ne veľkým zážitkom. Týždeň pred
 Škôlkari pri nácviku scénky do kultúrneho programu.
výletom, plné očakávania z nového
dobrodružstva, chystali batohy, občerstvenie...
Na záver školského roka, ktorý akosi veľmi
Ráno 1.6.2007 nastúpili do pristaveného aurýchlo ubehol, by som chcela poďakovať Obectobusa, ktorý ich odviezol do Bojnej, kde pod
nému zastupiteľstvu vo Veľkých Kostoľanoch,
dozorom učiteliek a personálu materskej školy
rodičom a sponzorom, ktorým záleží, aby maprežili pekný deň plný hier a veselých zážitkov.
terská škola bez problémov fungovala a zabezPo 15.00 hod. docestovali malí výletníci
pečovala spokojný a šťastný pobyt detí v nej.
domov, síce unavení z cesty, ale spokojní
Všetkým prajem príjemne strávenú dovoz príjemne stráveného dňa.
lenku, prázdniny plné slnka, vody, pohody
Poslednou akciou, ktorá nás ešte v matera radosti z hier.
skej škole čaká, je rozlúčka so 41 predškoMÁRIA BAŽÁNYOVÁ
lákmi, deťmi, ktoré odchádzajú z materskej
riaditeľka materskej školy

POĎAKOVANIE
Zavrel oči, srdce prestalo mu biť,
Boh tak chcel, muselo tak byť.
S veľkým žiaľom sme
sa 22.4.2007 naposledy
rozlúčili s naším manželom a otcom

STANISLAVOM
PAVLOVIČOM,
ktorý nás náhle opustil vo veku 50 rokov.
Stratili sme dobrého, pracovitého, obetavého otca, manžela, kamaráta, ktorý miloval
hlavne svoju rodinu, mal rád ľudí a svoju
prácu sa snažil robiť vždy poctivo.
Ďakujem všetkým priateľom, známym,
spolupracovníkom, ktorí sa prišli rozlúčiť a prejaviť úctu manželovi. Zo srdca ďakujem d. p. farárovi P. Obrancovi
a p. kaplánovi Jókaymu za slová útechy.
Za úprimný stisk ruky a kvetinové dary
všetkým ďakujem.
S úctou manželka a synovia.

POĎAKOVANIE
Ďakujeme všetkým príbuzným, známym
a priateľom, ktorí sa dňa 31.5.2007 prišli
rozlúčiť s našou drahou

ANNOU
ORIHELOVOU,
ktorá nás opustila vo veku 69 rokov.
Za prejavy sústrasti,
kvetinové dary a d. p. farárovi P. Obrancovi za
dôstojnú rozlúčku ďakuje
rodina.

SPOMIENKA
na našich drahých synov,
bratov a vnukov.

S láskou si spomíname a oplakávame naše drahé deti

JOŽKA a JANKA KUKUČOVCOV,
ktorých si Pán Boh povolal k sebe.
Od Jožkovej smrti vo veku 17 rokov uplynie 20. 6. 2007 už 30 rokov a Janko, ktorý
zomrel 36-ročný, bude mať 18.6.2007 prvé
výročie úmrtia.
Zastalo srdce, stíchol Váš hlas, zaplakal
každý, kto Vás mal rád.
Prosíme, kto ste ich poznali, venujte im
tichú spomienku v modlitbách.

 Panely výtvarných prác škôlkarov boli súčasťou výstavy obrazov v kultúrnom dome.

Smútiaci rodičia, bratia s rodinami,
babulka, ktorá svojich drahých vnúčikov
stále oplakáva.
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Poďakovanie
od mamy

Výstavy fotografií a obrazov

Úprimné poďakovanie patrí starostovi
obce Veľké Kostoľany a pracovníčkam
obecného úradu za pekný program ku
Dňu matiek. Zaspomínala som si na
svoje mladé časy, keď si moji 5 synovia
v dome založili kapelu a hrali na všetky
hudobné nástroje.
MÁRIA KUKUČOVÁ

OZNAMY OcÚ
Platenie dane
Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná:
a) ak ide o daňovníka prevádzkujúceho
poľnohospodársku výrobu v troch splátkach, a to 20 % dane do 31. mája, 30 %
dane do 31. augusta a 50 % dane do 30.
novembra bežného zdaňovacieho obdobia,
b) v ostatných prípadoch v dvoch rovnakých splátkach, a to najneskôr do 31. mája
a 31. júla bežného zdaňovacieho obdobia,
za ktoré sa daň vyrubuje.
Ak ročná daň vyrubená fyzickej osobe
nepresahuje 1000 Sk a právnickej osobe
10 000 Sk je splatná naraz do 31. mája
bežného zdaňovacieho obdobia.
Daň možno zaplatiť naraz aj vtedy, ak je
vyššia, ako je uvedené v predchádzajúcom
odseku.

 Výstava fotografií Petra Kolaroviča vo Veľkých Kostoľanoch.
V minulom čísle Kostolianskych pohľadov sme vás pozvali na prehliadku výstavy
fotografií z prvej polovice 20. storočia a výstavu výtvarného umenia. Na výstavách sa
zúčastnili okrem občanov z našej obce aj
návštevníci z iných obcí a miest.
70-ročné fotografie oslovili najmä starších
občanov, ktorí takto spoznali svojich blízkych,
či domy, ktoré v obci kedysi stáli. Pri príležitosti otvorenia fotovýstavy, boli vystavené aj

kroje, výšivky, keramika a iné predmety zo
začiatku 20. storočia. Na výstave obrazov
sa predviedli svojimi pestrými maľovanými
výkresmi aj škôlkari z miestnej MŠ.
Za pomoc pri zorganizovaní výstavy by sme
sa chceli touto cestou poďakovať hlavne Balneologickému múzeu Piešťany, Mestskému
kultúrnemu stredisku Piešťany, Otílii Michlerovej, Anne Strečkovej a Anne Bučkovej. - r Foto: Gilbert Liška

 Obecný úrad vo Veľkých Kostoľanoch upozorňuje občanov, ktorí nemajú
prihlásené psy staršie ako 6 mesiacov
do evidencie, aby tieto čo najskôr prihlásili u p. Gulovej a vyzdvihli pre ne
evidenčnú známku. Prvá známka pre
psa je zdarma. Pri strate známky sa za
náhradnú známku platí poplatok 50 Sk.
Ročná sadzba dane za psa je 100 Sk.
 Obecný úrad vo Veľkých Kostoľanoch
upozorňuje všetkých majiteľov psov, že podľa
VZN obce Veľké Kostoľany č. 1/1999 je zakázané ponechávať psy voľne pobehovať po
verejných priestranstvách. Ak bude zistené,
že sa pes pohybuje voľne po uliciach obce,
bude odchytený na náklady majiteľa a zároveň bude majiteľovi uložená bloková pokuta.

 Výstava obrazov v kultúrnom dome.

Tri pamätné tabule
„S láskou sa stáva jednoduchšie všetko,
čo bolo pre rozum príliš ťažké.“
Z menšieho diela sa zrodilo väčšie, ktoré je ozdobou, ale aj
pamiatkou zachovania dedičstva otcov.
Na toto dielo prispeli občania našej obce, Obecný úrad Veľké
Kostoľany a Farský úrad Veľké Kostoľany. Chceme im všetkým
vysloviť za toto dielo veľké ĎAKUJEM.
Sú to tri pamätné tabule na cintoríne:
1. pri príležitosti 50. výročia postavenia jaskynky Lurdskej
Panny Márie,
2. duchovní správcovia našej farnosti,
3. rodáci – kňazi našej obce.
Chceme tiež poďakovať firme Kamenárstvo Pospíšil – Magala Rakovice za sponzorstvo.
Nech v našich srdciach naďalej zostáva láska, cit a pochopenie pre zachovanie našich pamiatok.
MD a MS
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Ivov životný príbeh
Nikto z nás si nikdy neželal od života
niečo zlé, ale aj také veci v každom živote
prídu. Naše motto je: vo všetkom zlom
hľadaj niečo dobré a na všetkom zlom je
niečo dobré. A toho dobrého nás stretlo
naozaj dosť.
Náš syn mal prežiť len dva týždne, taký bol
pôvodný verdikt, a tento rok bude oslavovať
18 rokov. Je od nás o hlavu vyšší a má svoj
názor. Načo by sa umýval aj večer, keď sa už
predsa umyl ráno. Načo by si obliekal dlhé nohavice, keď včera ešte chodil v „kraťasoch“.
Načo by sa učil čítať a písať, keď ten žeriavnik
alebo bagrista, čo ho on vidí pracovať, nemá
v ruke učebnicu a nikto z okolia ho nenúti čítať. A hlavne je rozhodnutý, že napriek
všetkým tvrdeniam rodičov a lekárov, on tým
žeriavnikom bude.
Po Ivovom narodení nám nastali krušné a zároveň krásne chvíle plné očakávania
a radosti a takisto súčasne chvíle strachu.
Deti s jeho diagnózou sa dožívali len tie dva
týždne. Na druhý deň po narodení ho odviezli
do Bratislavy, kde ostal dva mesiace. Potom
nám ho dali domov. Šťastní sme si ho odviezli, ale musím priznať že s veľkým strachom,
čo bude ďalej. Ako bude vyzerať zajtrajšok
a ďalší týždeň a rok? Na toto nám nikto nevedel odpovedať. Boli sme upozornení, že sa
všetko môže zvrtnúť a do jedného roku jeho

života môžeme čakať naozaj všetko, aj jeho
smrť. Zázrakom prežil.
A čo všetko sme stihli do roka? Srdcovú arytmiu, epileptické záchvaty, autizmus
a mentálnu retardáciu k tomu do vienka. Ale
tiež prvý úsmev, prvé pohladkanie, pritúlenie
sa, smiech a prvé kroky a slová. Na všetko
toto nikdy nezabudnete, lebo si to pamätáte
s tým, že to všetko môže byť posledné. Po
roku sme dostali ďalšie dva roky. To sme sa
stihli odučiť od cumlíka (dokonca sám), naučili
sme sa chodiť a čiastočne rozprávať. K tomu,
samozrejme, patrili už prvé presadzovania si
vlastnej vôle s patričnou zúrivosťou.
Potom sme dostali ďalšie tri roky a tak to už
ostalo. Stále nad nami visí ten čas, môže sa
totiž stať hocičo. A že sa aj toho stalo. Naučil
sa rozprávať, ale nie podľa tradičných metód,
naučil sa sám pred zrkadlom, pozoroval si ústa.
Týmto štýlom zvládol všetky písmenká. Odučili
sme sa od plienok a začali sme so samostatnosťou, ktorá ho maximálne nebaví dodnes.
Je to krásny pocit, keď vidíte, ako dieťa
napreduje a zlepšuje sa, aj keď takúto možnosť každý v deň jeho narodenia vylučoval.
Na obdobia, keď bol bez záchvatov a zo dňa
na deň napredoval a robil pokroky, že aj my
sme žasli. A nielen my, ale aj lekári, ktorí nás
upozorňovali, že keď sa naučí aj chodiť aj
rozprávať, tak to bude veľmi dlho trvať a iné

OZNAMY OCÚ
 Sadzba poplatku za komunálne odpady je 200 Sk/osoba/rok. Za každú ďalšiu
kuka nádobu je ročný paušálny poplatok
za vývoz 200 Sk. Rodina so 6-imi a viac
rodinnými príslušníkmi má nárok na bezplatný vývoz ďalšej kuka nádoby.
Pre podnikateľov a právnické osoby je
stanovená sadzba 1000 Sk za jednu 110-litrovú kuka nádobu za jeden rok. Túto nádobu je povinná právnická osoba si zakúpiť.
Pre osoby, ktoré v obci Veľké Kostoľany
vlastnia nehnuteľnosť – stavbu a nemajú v obci trvalý ani prechodný pobyt, sa
stanovuje výška poplatku za vývoz jednej
kuka nádoby 200 Sk na jeden rok. Komunálny odpad vyváža poverená organizácia
podľa harmonogramu v pravidelných intervaloch: 1-krát za dva týždne. Poplatok
za vývoz komunálneho odpadu je splatný
do 30.6. príslušného kalendárneho roka.
Poplatok za uskladnenie drobného stavebného odpadu na skládku stavebnej sute vo Veľkých Kostoľanoch sa stanovuje
na 100 Sk za jednu tonu odpadu.
 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, 033/7623 015, 033/
7740 570
Poruchy na káblovej televízii: 033/
7782 498, 0903 182 430
 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. 033/7782661.
V prípade úmrtia príbuzného doma,
môžete volať ako prehliadajúceho lekára MUDr. Ivana Svieženého, č. tel. 033/
7781256.
 Pri dovŕšení 15. roku veku dieťaťa je
potrebné vybaviť mu občiansky preukaz.
K prvému občianskemu preukazu treba: rodný list, prihlasovací lístok k trvalému pobytu
a dve fotograﬁe. K vystaveniu prihlasovacieho lístka k trvalému pobytu treba predložiť
rodný list dieťaťa. Prihlasovací lístok k trvalému pobytu si vyzdvihnite u pracovníčky
OcÚ Evy Krajčovičovej. Prvý občiansky preukaz je bez poplatku.
 Obecný úrad vo Veľkých Kostoľanoch oznamuje občanom, ktorým uplynula doba prenájmu za hrobové miesta
na miestnom cintoríne, že poplatok za
prenájom môžu zaplatiť u p. Krajčovičovej na obecnom úrade.
 Obecný úrad vo Veľkých Kostoľanoch
oznamuje občanom, ktorí majú záujem si
zakúpiť ﬁlm o Veľkých Kostoľanoch buď vo
forme VHS pásky, alebo na DVD nosiči, že
si ho môžu vyzdvihnúť na obecnom úrade
v cene 100 Sk.
 Obecný úrad vo Veľkých Kostoľanoch oznamuje občanom, že poplatky za
overenie podpisov, fotokópií a vydanie
duplikátov matričných dokladov sa vyberajú v hotovosti.
Poplatok za overenie podpisu je 30 Sk,
poplatok za overenie fotokópie 1 strany
je 50 Sk a poplatok za vydanie duplikátu
matričného dokladu je 50 Sk.
- ocú -

prognózy, ale my teraz vidíme, že je už z neho
skoro chlap.
U dieťaťa trpiaceho autizmom je vraj hocijaký
dotyk zázrak. Tak v tomto prípade je náš Ivo
naozaj zázračný. Kedy sa dá, tak sa vás dotkne
a aj keď vás vidí prvýkrát, ale ste mu sympatický, tak nemá zábrany. Keď vám pobozká ruku
alebo vás pohladká po tvári, je to prejav toho, že
si vás váži. Má to jednoducho v sebe.
Keď si pozerám fotky, je to najlepšia terapia. Tie krásne okamihy vám ukážu, aké krásne veci ste za svoj život zažili a nie je predsa
len všetko zlé. Kopec krásnych momentov,
ktoré vám rozžiaria tvár.
V troch rokoch ho prijali do škôlky a v šiestich začal navštevovať špeciálnu školu, kde
teraz pokračuje v štúdiu v Praktickej škole.
Mali sme to šťastie, že sa nám podarilo
pred štyrmi rokmi presťahovať sa sem do Veľkých Kostolian. Bola to pre nás naozaj veľká
odmena. Ani sme nerátali s tým, že budeme
takí šťastní. A ešte stále sa pýtam, čím sme si
to zaslúžili. Ivo sa udomácnil až tak, že nám
odmieta chodiť do školy, lebo on je doma tu,
a prečo by mal chodiť preč. Baví ho sledovať
a starať sa o sliepočky, ktoré konečne má,
kačičky, psa a, samozrejme, kocúra. Pomáha
nielen pri prácach tatinkovi, keď treba niečo
podržať a podať, aj keď to, samozrejme, nie je
plnohodnotná práca, ale on má z toho dobrý
pocit a my tiež, ale aj na záhradke, hrabe
pokosenú trávu, pomáha ju odnášať. Konečne
sa môže sám bicyklovať na ulici, lebo je tam
bezpečne, môže sa vyšantiť vonku na dvore.
Užíva si snehu v zime, tepla a vody v lete a na
jar pozoruje každú kvetinku, ktorá len trošku
vystrčí lístok zo zeme. Má toho doma naozaj
dosť, čo ho zaujíma a stále zaujímať bude.
A keď ho vidím pri počítači, či už pri písaní, matematike, alebo nejakej hre, keď má
ten vážny výraz tváre a naozaj sa sústredí,
je jednoducho zlatý. Ak postúpi v rebríčku
a pyšne dopisuje svoje meno, tak je to naozaj
nádherný pocit.
Za toto všetko máme byť prečo naozaj
vďační a aj sme. Ďakujeme, všetkým, ktorí
nás prijali ako svojich susedov a kamarátov,
a takisto aj pracovníčkam na obecnom úrade,
poslancom v obecnom zastupiteľstve a pánovi starostovi, lebo bez všetkých týchto ľudí by
tu nebolo tak nádherne, ako je. Ďakujeme.
RODINA HODÁLOVÁ

INZERCIA
 PREDÁM 4 ks pneumatiky 165/70 R 13.
Informácie na obecnom úrade.
 KÚPIME rodinný dom vo Veľkých Kostoľanoch, aspoň 3-izbový.
Informácie na č. tel.: 0915 654 396.
 PREDÁM kladivkový šrotovník, veľmi
krátko používaný. Cena dohodou.
Informácie na tel. č. 0908 454 546.
 DMplast
Okná a dvere - Milan Drobný
Ul. A. Trajana, Piešťany
Tel./Fax: 033/7718 187
Mobil: 0905 230 967
E-mail: predaj.pn@dmplast.eu
 ROVA – strešný systém
Dodávka a montáž krytiny
Miloš Adamec, Veselé č. 307
Mobil: 0905 238 771
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Deň detí plný zábavy a súťaží
V piatok 1. júna 2007 sa v areáli našej
školy uskutočnil program, ktorý bol venovaný nám - deťom. V tento slnečný deň
panoval v našich srdiečkach pocit šťastia
a radosti.
Chlapci sa hneď v úvode programu poriadne unavili pri náročných futbalových zápasoch
medzi ročníkmi. Kostolianski hasiči nám venovali svoj čas a strávili s nami nezabudnuteľné
chvíle.
Po ukážkach protipožiarneho zásahu nám
umožnili súťažiť v športových disciplínach,
pri ktorých sme sa dobre zabavili. Mnohí
z nás boli odmenení diplomami. Po ukončení
programu našich hasičov sme sa prechádzali po rozprávkovej ceste, ktorá smerovala
do množstva známych rozprávok. Hromadne

sme prechádzali pätnástimi stanovišťami, na
ktorých naši deviataci stvárňovali rozličné
rozprávkové bytosti. Mohli sme sa tak porozprávať, potriasť rukou rozprávkovým postavičkám zo známych rozprávok - Princezná
z mlyna, Shrek, Gumkáči, Tom a Jerry, Traja
mušketieri, Harry Potter, Červená čiapočka,
Zlatovláska a Černokňažník, Quasimodo
a Esmeralda, Šmolkovia, Pipi Dlhá Pančucha, Mrázik, Šípková Ruženka, Snehulienka
a Perníková chalúpka.
Na stanovištiach sme si zasúťažili v rôznorodých súťažných disciplínach, ktoré tematicky súviseli s danou rozprávkou. Splnením úlohy sme získali pečať. Zozbieraním všetkých
pečatí každý z nás získal v cieli sladkú odmenu, ktorú nám k sviatku darovali súkromní

podnikatelia z Veľkých Kostolian.
Pri vtipných hrách ako napr. skákanie vo
vreci, oslobodenie princeznej, zhadzovanie plechoviek, riešenie logických hádaniek
a mnohých iných nám tento nádherný deň
uplynul rýchlejšie, ako by sme sami chceli.
Celé dopoludnie sa nieslo v príjemnej zábavnej a súťaživej atmosfére, ktorá sa nám - žiakom veľmi páčila, a preto dúfame, že podobné
podujatia sa na našej škole budú organizovať
častejšie. Naša vďaka patrí organizátorom,
všetkým zúčastneným žiakom, pedagogickým
i nepedagogickým pracovníkom, sponzorom
a všetkým, ktorí sa podieľali na jeho príprave
i bezproblémovom priebehu. Ďakujeme, že
ste naplnili mnohé detské sny.
Žiaci ZŠ vo Veľkých Kostoľanoch
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Základná škola nezaháľa
Ani ku koncu školského roka 2006/2007
základná škola v našej obci nezaháľa vo
svojej mimoškolskej činnosti. Naďalej sa
žiaci zúčastňovali za podpory svojich vyučujúcich na veľkom množstve súťaží,
prednášok, besied a iných významných
akcií.
Dňa 3. mája 2007 sa žiaci zúčastnili na futbalovej súťaži McDonald´s Cup Piešťany, pod
vedením p. uč. Šupovej.
Chlapci: T. Vŕbik, P. Augustín, P. Bernát,
D. Janega, J. Ondrášik, J. Filin, R. Hovorka,
M. Bernát, N. Kollár,
H. Porubský (najlepší
strelec) sa umiestnili
na peknom 4. mieste.
Dievčatá: T. Letková, G. Ondrušová, D.
Bednářová, N. Veverová, M. Makkošová,
T. Kurucová, M. Magulová, N. Lukáčová
obsadili 2. miesto
v skupine.
18. mája 2007 sa
žiaci pod vedením
p. uč. Šupovej zúčastnili na podujatí Hľadáme nového Jozefa
Plachého 2007. Dievčatá - N. Boldišová,
T. Kurucová, E. Bokorová súťažili v behu na 600 m. Chlapci
- Ľ. Vŕbik, A. Mačica,
P. Daniš súťažili v behu na 1000 m..
Žiaci sa venujú
nielen športovým aktivitám, ale vynikajú
a angažujú sa aj v kultúrnej oblasti.
Pod vedením p. uč. Ondrišovej sa žiačka
A. Horňáková, víťazka okresného kola súťaže
v prednese poézie a prózy Hollého pamätník,
zúčastnila na krajskom kole v Trnave.
Žiaci siedmych ročníkov sa zapojili do výtvarnej súťaže pod vedením p. uč. Haladovej.
Vytvárali nové grafické návrhy na obálky
žiackych knižiek. V škole aj naďalej pokračuje
rozhlasové vysielanie pod vedením p. uč.
Krchňákovej. 9. mája 2007 žiaci venovali celé
vysielanie téme Boj proti fašizmu a 25. mája
2007 si pripomenuli Deň mlieka.

V rámci občianskej výchovy bola dňa
15.5.2007 v škole zorganizovaná beseda
o trestnej činnosti, určená žiakom ôsmych
ročníkov. Celá akcia sa uskutočnila vďaka
spolupráci s Policajným zborom v Trnave. Besedu zabezpečila p. uč. Kukučková.
25. mája 2007 mali žiaci siedmych ročníkov
možnosť aj prakticky sa oboznámiť s náročnou a zodpovednou prácou záchrannej služby. Prednáška obsahovala teoretickú časť,
prezentáciu záchranného vozidla, najmodernejších pomôcok potrebných pri záchrane

ľudského života a praktickú časť, na ktorej sa
deti osobne zúčastnili. Túto prednášku zabezpečila p. uč. Šimončičová.
Koncom mája sa v škole uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska.
Súťaž sa konala v troch kategóriách. Žiaci
mali pripravené 2 ľudové piesne, z ktorých
jednu zaspievali s hudobným sprievodom
a druhú bez neho. Výber jednej z piesní bol
povinný zo zaslaného spevníka organizátormi súťaže.
Víťazmi školského kola sa stali: 1. kategória (1.- 3. roč.) - S. Krivošíková, 2. kate-

gória (4.- 6. roč.) - P. Vanková, 3. kategória
(7.- 9.roč.) - A. Horňáková. Víťazi školského
kola sa zúčastnili na okresnom kole, ktoré
sa uskutočnilo v CVČ v Piešťanoch. P. Vanková získala 3. miesto vo svojej kategórii,
A. Horňáková získala 2. miesto vo svojej
kategórii.
Od 18.5. 2007 si žiaci celej školy podľa
možností prezreli výstavu Šaty robia človeka,
ktorá bola sprístupnená v zasadacej miestnosti obecného úradu.
Žiaci I. stupňa – T. Sasáková, B. Blažová, H. Porubský, L.
Šeliga, T. Horník, D.
Janega, D. Boldiš, D.
Toráč, P. Adamovič
a L. Krivošík sa v rámci dopravnej výchovy,
v spolupráci s Policajným zborom Piešťany
podieľali na celoslovenskej akcii Jablko
– citrón.
Na MDD 1. júna
v areáli školy žiaci 9.
ročníka zorganizovali
akciu pre všetkých žiakov školy.
Pod vedením p. uč.
Krchňákovej pripravili
pre žiakov rôzne súťaže a hry. Žiaci sa
okrem súťaží a hier
mohli podľa záujmu
zúčastniť na prezentácii práce Dobrovoľného hasičského
zboru Veľké Kostoľany. Hasičský zbor si
pripravil pre deti súťaže, za ktorých absolvovanie žiaci dostali
diplomy.
Dňa 6.6.2007 škola v spolupráci s Obecným úradom vo Veľkých Kostoľanoch uskutočnila v obci zber starého papiera. Touto pravidelnou akciou školy sú žiaci vedení k potrebe triedenia odpadu v domácnosti a ochrane
životného prostredia.
Žiakom ZŠ Veľké Kostoľany ďakujeme za
vzornú reprezentáciu školy a do budúceho
školského roku im prajeme veľa úspechov
v školskej i mimoškolskej činnosti.
Mgr. JANA ŠIMONČIČOVÁ
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Májové udalosti
v našom hasičskom zbore
Cvičenie v Drahovciach
Dňa 4.5.2007 sa zúčastnilo družstvo nášho Dobrovoľného hasičského zboru, v zložení 4 požiarnici
a 1 strojník, na spoločnom požiarno-taktickom cvičení
organizovanom Okresným riaditeľstvom Hasičského
a záchranného zboru Piešťany a Dobrovoľným hasičským zborom obce Drahovce. Laicky povedané
- stretli sa profesionáli s dobrovoľníkmi, aby ukázali
a vyskúšali si spoluprácu pri „naozajstnom“ zásahu –
záchrannej akcii. Cvičenie bolo zamerané na diaľkovú
dopravu vody k miestu požiaru. V praxi to znamenalo
preveriť technický stav hasičských vozidiel, čerpadiel
a inej techniky a nácvik práce viacerých požiarnych
družstiev pod jednotným velením – čiže hasenie, evakuácia osôb, doprava vody a iné. Takéto cvičenia sú
organizováne 2 až 3-krát ročne v rámci celého okresu
Piešťany, vždy v inej lokalite – vytypovanej podľa stupňa požiarneho nebezpečenstva. Nie je vylúčené, že
podobné cvičenie bude v budúcnosti organizované aj
v niektorom z objektov našej obce.

Prvá súťaž v tejto sezóne
5. mája sme otvorili našu prvú sezónu tradičných
hasičských súťaží účasťou na pohárovej súťaži O putovný pohár starostu obce Drahovce. Obsadili sme 12.
miesto spomedzi 16 súťažiacich družstiev.

Deň detí s hasičmi
1.6.2007 sme organizovali spolu so Základnou školou Veľké Kostoľany Deň detí pre žiakov 2. stupňa na
školskom ihrisku. Podujatie sa začalo o 9.30 hodine,
keď naše osemčlenné družstvo predviedlo požiarny
útok ako súťažnú disciplínu. Úlohou družstva pri útoku
je pomocou čerpadla nasať vodu z kade a dopraviť
ju cez pripravované hadicové vedenie do cieľa. Tieto
úkony prebiehajú súčasne, pričom hlavným cieľom
je čo najrýchlejšie doviesť vodu na miesto určenia
– v tomto príprade nastriekať terče. Hlavným kritériom
je, samozrejme, čas.
Potom sme zo záujemcov postavili štyri družstvá
žiakov a prišla pre nás veľká výzva – za jednu hodinu
vycvičiť každé družstvo tak, aby tento útok zvládlo
bez pomoci, prípadne len s minimálnou asistenciou
– čo sa nám aj podarilo. Pre ďalšie deti, ktoré neboli
v družstve, bola pripravená súťaž - beh na čas cez
nastriekanú penu. Na akcii sa zúčastnilo 12 členov
DHZ. Po ukončení akcie sme varili guľáš pre hasičov
a sympatizantov s rodinami.

Zapojte sa!
Počas celej sezóny jar - leto sa konajú každý
týždeň tréningy. Týmto chceme opäť vyzvať záujemcov o prácu v našom hasičskom zbore, aby
sa k nám bez obáv pridali. Uvítame každého, špeciálne dievčatá a ženy – chceli by sme postaviť aj
ženské družstvo!
- dhz -
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