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Boh poslal syna, aby spasil svet
Veľká noc – prežívame najväčšie kresťanské sviatky. Počujeme ohlasovanie najpodstatnejšej a najradostnejšej pravdy našej viery. Pán Ježiš povedal Nikodémovi:
„Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho
jednorodeného Syna, aby nezahynul nik,
kto v neho verí, ale aby mal večný život.
Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet
odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil.“ (Jn 3,16-17).
Ak je to pravda, prečo je vo svete a okolo
nás toľko zla a nezrovnalostí?
Nad touto otázkou sa zamyslel aj Hans
Christian Andersen – dánsky spisovateľ. Napísal rozprávku. Vychádzal z predpokladu,
že diabol, zlý čarodejník sa snaží len o jedno
– chce všetko zmiasť, uviesť do neporiadku.
Preto si urobil krásne veľké zrkadlo. V ňom
bolo všetko skreslené. To, čo bolo krásne
a dobré, javilo sa v ňom celkom nepatrné.
Zato zlo v ňom vyzeralo neobyčajne veľké.
Satan ukazoval svoje zrkadlo všetkým ľuďom
vo všetkých krajinách. Všade bolo vidieť jeho spotvorené obrazy. Raz mu však spadlo
a rozbilo sa na milión malých kúskov. Zrkadlové úlomky schytil silný vietor a rozniesol ich
po celom svete. Mnohým ľuďom sa drobné
čriepky dostali priamo do očí, iným na okuliare. Čo to spôsobilo?
Od tých čias ľudia vidia skreslene. Vidia
najmä to, čo je zlé a dobré skutky im čriepky
satanovho zrkadla zmenšujú. Najhoršie je,
keď si nasadia satanove okuliare. Vtedy nie
sú schopní vidieť na druhých nič dobré.

Satanovi sa podarilo zakaliť ľuďom zrak,
popliesť im úsudok, skaziť im srdcia. Mohol
byť spokojný. Ale Boh sa súcitne pozeral na
ľudstvo a poslal mu záchranu. Poslal na zem
svojho Syna, aby spasil svet.
Ježiš bol dokonalým obrazom Boha. Zrkadlila sa v ňom Božia dobrotivosť a láskavosť.
V Ježišovi ukázal Boh svetu svoje zrkadlo.
V ňom bolo všetko jasné, neskreslené. Zlo sa
v ňom ukázalo vo svojej skutočnej veľkosti.
Bolo v ňom vidieť aj všetko dobré, i keď to bolo skryté a nepatrné, takže v ňom nebol nikto
celkom zlý. Ľuďom sa to páčilo, preto sa ponáhľali za Božím zrkadlom a mali Ježiša radi.
Zato satanovi sluhovia škrípali zubami. Toľko
vymýšľali, až Božie zrkadlo rozbili, Ježiša
ukrižovali. Ale Boh ho vzkriesil a turíčny vietor
– vietor Ducha Svätého – rozniesol črepy
Božieho zrkadla po celom svete. Jeho malé
čiastočky sa usadili aj v našich očiach, vnikli
aj do našich sŕdc. Od tých čias vidíme lepšie.
Vidíme všetko zlé, ale aj všetko dobré. Preto
môžeme posudzovať spravodlivejšie. Vidíme
jasne aj svoje chyby, a tak sme pokornejší.
Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil.
Poslal ho, aby svet spasil. Nezabúdajme na
nebezpečné satanovo zrkadlo! Často sa pozerajme do Božieho zrkadla, do tváre Pána Ježiša. Potom sa uvidíme v pravdivejšom svetle
a uvidíme aj všetko dobré na našich blížnych.
Všetkým zo srdca prajem a vyprosujem od
Pána Ježiša požehnané veľkonočné sviatky.
PETER OBRANEC
duchovný otec

 Ježiš s učeníkmi pri poslednej večeri. Fotografia je z vlaňajších pašií v Trnave.
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Dostanú sa hasiči
opäť na výslnie?
Vážení občania obce Veľké Kostoľany!
Keď som sa v mesiaci december 2005
v zasadačke Obecného úradu vo Veľkých
Kostoľanoch stretol s niekoľkými zanietencami z Vašej obce, ktorí chceli obnoviť
činnosť Dobrovoľného hasičského zboru
v obci, bol som dosť skeptický. O to väčšie
bolo moje prekvapenie, keď sa mi dostalo
do rúk februárové číslo Kostolianskych pohľadov, v ktorom bola vložená ako príloha
výzva k občanom obce týkajúca sa dodržiavania protipožiarnych predpisov v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov.
I keď počas stretnutia som zistil, že situácia
v oblasti ochrany pred požiarmi v obci nie
je najlepšia, som veľmi rád, že pán starosta a tí, ktorým ochrana pred požiarmi
v obci leží na srdci, začali vyvíjať aktivitu.
Veď práve kvalitnou prevenciou a výchovou
k predchádzaniu vzniku požiarov je možné
zabezpečiť, že červený kohút vo Vašej obci
nebude kikiríkať. S tým je však potrebné
začať už s deťmi v predškolskom a školskom veku.
Svojho času Walter Scott napísal: „Ľudstvo by zahynulo, keby sa prestalo podporovať navzájom. Nemôžeme žiť bez vzájomnej pomoci. Ktokoľvek teda potrebuje
pomoc, má právo žiadať ju od svojich blížnych a nik nemá právo ju odrieknuť, ak sa
nechce prehrešiť.“ Tieto slová môžeme považovať za výsostne aktuálne aj v dnešnej
dobe. Veď aj Stanovy Dobrovoľnej požiarnej
ochrany Slovenskej republiky vo svojej preambule hovoria, že sme členmi humánnej
organizácie, ktorá je pripravená poskytnúť
dobrovoľnú pomoc širokej verejnosti i každému jednotlivcovi najmä v nešťastí, núdzi
a ohrození života, zdravia a majetku pred
požiarmi a živelnými pohromami.
Budem veľmi rád, keď aj dobrovoľní hasiči vo Vašej obci začnú postupne napĺňať
tieto slová. Viem, že všetko sa nedá realizovať ihneď – veď k represívnej činnosti
dobrovoľných hasičov sú potrebné technické prostriedky, výzbroj a výstroj, ako aj zanietenie a činnosť na úkor svojho osobného
voľna a času. Verím však, že s pomocou
starostu obce a obecného zastupiteľstva
sa Vám podarí prekonať aj tieto prekážky
a dobrovoľní hasiči z obce Veľké Kostoľany
sa dostanú na výslnie – tam, kde niekedy
patrili.
K tomu Vám veľa trpezlivosti a vytrvalosti
praje
Ing. JÁN PARČIŠ
vedúci Sekretariátu
Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
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KRONIKA OBCE

Po dostavbe škôlky prídu ďalšie akcie

Narodili sa

O prácach v obci so starostom obce Mgr. Gilbertom Liškom

Linda Palkechová

Jubileum oslavujú
60 rokov
Ján Deket
Jozefína Dubovská
Matilda Lesayová
65 rokov
Rudolf Blaho
Rudolf Fodor
Marta Chovancová
Jozefína Mečírová
Júlia Molnárová
70 rokov
Mária Jankovičová
Ing. Ján Javorka
Jozef Michálek
Katarína Mĺkva
75 rokov
Mária Vdovjaková
80 rokov
Rudolf Čúzy
Michal Šintál
Emília Vyskočová
85 rokov
Mária Magulová
Jozef Porubský
90 rokov
Pavla Hluštíková
93 rokov
Jozefína Hanzlová

 Pán starosta, s príchodom jari súvisia
aj práce v obci. Naši občania si všimli,
že na budove materskej školy sa niečo
deje. Mohli by ste nám priblížiť tieto práce a uviesť, čo bolo dôvodom prestavby
škôlky?
– Prvá materská škola v našej obci vznikla
v roku 1960 ako jednotriedka. V tom čase bolo
zapísaných 35 detí. Neskôr sa zriadili dve triedy, pretože počet detí v obci vzrástol. Dovtedy
sa pre potreby materskej školy využívali staré
priestory, ktoré však z hľadiska hygieny už nevyhovovali. Začalo sa teda uvažovať o stavbe
novej budovy. Vtedajší projekt z roku 1987
riešil materskú školu ako dvojtriednu, ktorá
v tom čase kapacitne postačovala. Po dlhých
prestávkach, do ktorých zasiahla aj zmena
politického systému v štáte, bola v septembri

bytku, hrozilo nebezpečenstvo pošmyknutia
sa na dlažbe v umyvárni... Dôvodov, prečo
sme sa rozhodli pre celkovú rekonštrukciu,
bolo teda dosť. Najzávažnejším bolo zatekanie strechy. Projektant neodporúčal výmenu
strešného plášťa tzv. plochých striech, ale
klasický krov so strešnou krytinou. V dvoch
nižších častiach sa nadstavia dve miestnosti,
z ktorých vzniknú nové spálne a herne pre
deti. Ostatné časti budovy budú zastrešené
jednoduchou sedlovou strechou.
Ako ste si všimli, rekonštrukčné práce sa
už začali a onedlho budova MŠ zásadne
zmení svoju tvár. Verím, že táto potrebná
rekonštrukcia strechy a nadstavba bude prínosom pre materskú školu. Rekonštrukcia
sa vykonáva počas plnej prevádzky budovy,
a preto chcem požiadať rodičov detí o trpezli-

Manželstvo uzavreli
Patrik Lužák – Jana Zubčáková
BLAHOŽELÁME!






Rozlúčili sme sa
Jozef Šíp, 75 rokov
Ľudmila Kolarovičová, 78 rokov
ÚPRIMNÚ SÚSTRASŤ!

Veselé veľkonočné sviatky
plné pohody a spokojnosti
všetkým čitateľom
Kostolianskych pohľadov
želá redakcia.

 Rovnú, už roky pretekajúcu strechu „zaizoluje“ nadstavba.
1997 konečne otvorená nová budova materskej školy na Ul. P. Jilemnického.
Každá veková skupina detí mala svoj vchod,
ktorým sa dalo prejsť do šatne, odtiaľ do herne a spálne. Veľký záujem rodičov o umiestnenie detí v škôlke spôsobil, že o rok neskôr
bola otvorená ďalšia trieda pre predškolákov.
Trieda bola zriadená zo spálne menšej vekovej skupiny. Aj napriek tomu neboli uspokojené všetky požiadavky o zaradenie detí
do materskej školy. Preto v septembri 2002
bola otvorená 4. trieda, zriadená v spálni staršej vekovej skupiny. V súčasnosti navštevuje
materskú školu 95 žiakov, z toho 49 predškolákov, 24 detí v strednej skupine a 22 detí
v mladšej skupine. Priestory sú provizórne
a nevyhovujúce počtu detí, ktoré materskú
školu navštevujú. Z tohto dôvodu dala obec
vypracovať projekt rekonštrukcie a rozšírenia
materskej školy. Napriek tomu, že jej budova
nemá ani desať rokov, stav strechy je zlý.
Pravidelné zatekanie stropov po snehových
či dažďových zrážkach spôsobilo poškodenie vnútorných priestorov, znehodnotenie ná-

vosť počas výstavby a dodržiavanie pokynov
počas zmenenej organizácie prevádzkovania
materskej školy. Rekonštrukcia by mala trvať
do júla tohto roka, kedy bude po vymaľovaní
vnútorných priestorov ukončená.
 Aké akcie sa pripravujú ešte na tento
rok?
– Pracovníci Katelstavu, s.r.o. už začali
s výmenou starých svietidiel za nové a úspornejšie. Postupne aj v ďalších rokoch by sa
mali povymieňať všetky zastarané svietidlá
v obci. S verejným osvetlením súvisí aj rekonštrukcia osvetlenia chodníka na Piešťanskej
ulici, čo však nebude jednoduché, pretože
bude potrebné ku každému stĺpu priviesť
zemou káble.
Ďalej z obecného rozpočtu boli vyčlenené
finančné prostriedky na rekonštrukciu rozvodov vody a kúrenia v budove zdravotného
strediska. Vo výstavbe kanalizácie sa v tomto
roku bude pokračovať len do výšky pridelených finančných prostriedkov od štátu. Koľko
korún dostaneme, nevieme, pretože doposiaľ
ešte nezasadala komisia na environmen-
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tálnom fonde. Z obecných prostriedkov by
sa malo realizovať sfunkčnenie vákuového
systému 1, tak aby sa už v tomto roku mohli
na kanalizáciu pripojiť prví občania. Zároveň
by som chcel požiadať občanov, ktorí sa chcú
v najbližšom období napojiť na jestvujúcu kanalizáciu, aby sa nahlásili na obecnom úrade.
Po výstavbe kanalizácie by sa mali opraviť
cesty a chodníky. Na kultúrnom dome je nevyhnutné v tomto roku zrealizovať opravu
strechy, ktorá hlavne po tejto zimnej sezóne
bola dosť poškodená. Pôjde však len o výmenu strešného plášťa, nakoľko zo statického
hľadiska nie je možné osadiť krov, ako napr.
na budove škôlky. S výmenou strechy, na ktorej sú umiestnené káblové rozvody a antény,
súvisí aj rekonštrukcia rozvodnej skrine káblovej televízie, ktorá sa nachádza v priestoroch
kultúrneho domu. Zastaraný analógový systém by mal byť nahradený novším digitálnym.
Po týchto inováciách a potrebných úpravách
by nemalo dochádzať k výpadku vo vysielaní
káblovej televízie, tak ako sa to v súčasnosti stáva. Obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo
aj výstavbu základov jedno a dvojhrobových
miest, ktoré sa budú nachádzať v novej časti

cintorína. To znamená, že hrobové miesta
budú vopred pripravené. K tomuto kroku sme
sa rozhodli z dôvodu, aby nedochádzalo k tomu, že každé hrobové miesto bude mať iné
rozmery a tiež aby nevznikali zbytočné uličky
a šetrilo sa priestorom.
Na futbalovom štadióne by sme chceli zastrešiť tribúnu jednoduchou konštrukciou. So
štadiónom súvisí aj nové parkovisko, ktoré
by sme chceli zriadiť na Športovej ul. Zatiaľ
z finančných dôvodov len provizórne, neskôr
s pevným podkladom. V máji by sa mali začať
osádzať nové čakárne na Ulici J. Hollého, Piešťanskej a Družstevnej. Na verejných priestranstvách by sa mali objaviť aj nové lavičky.
 OZ schválilo aj nové televízne kanály
TKR...
– Áno, potešíme hlavne športovo založených divákov, pretože programová štruktúra
bude rozšírená o športový kanál – Galaxia
Sport. Okrem neho by mal pribudnúť aj kanál
– Československý film, ktorý uvádza hlavne
českú a slovenskú filmovú tvorbu. Rozšírené
vysielanie káblovky by malo začať v máji
tohto roka.
-r-

Takto sa o nás starajú...
Predstavujeme poslancov nášho obecného zastupiteľstva
Rozhovorom alebo príhovorom čitateľom postupne predstavujeme poslancov
nášho obecného zastupiteľstva. Dnes sa
prihovára pán Vladimír Kukuč.
 Pán poslanec, ako dlho pôsobíte v komunálnej politike a čím sa podieľate na
rozvoji obce?
– V komunálnej politike pôsobím od roku 1990 s výnimkou necelých dvoch rokov po
posledných komunálnych voľbách, v ktorých som skončil
ako prvý náhradník. Na rozvoji obce sa podieľam spolu
s ostatnými poslancami na riešení problémov vyplývajúcich
z programu rozvoja obce.
 Myslíte si, že sa dobre
plní plán rozvoja obce?
– Rozvoj obce je silne limitovaný financiami. Všetci dobre
Vladimír
vieme, aké sú finančné možnosti nielen v našej obci, a od
toho sa všetko odvíja. Sú však činnosti, ktoré
sa dajú vykonávať i bez väčšieho finančného
krytia, ale si vyžadujú zodpovedný prístup
občanov. Mám na mysli divoké skládky, ktoré
musí obec odstraňovať na vlastné náklady,
ničenie verejných zariadení napr. v kultúrnom
dome po „zábavách“ atď.
 Podľa vás sú aj nejaké faktory, ktoré
bránia rozvoju obce?
– Už spomenuté financie, ktoré sú rozhodujúce pre budovanie veľkých investičných akcií

Platenie dane
1. Vyrubená daň 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,

(kanalizácia, údržba zelene, poriadku, údržba
miestnych komunikácií), ale je tu ešte stále
polarizácia občanov podľa sympatií k jednotlivým politickým stranám a hnutiam. Tá by
podľa mňa nemala byť, pretože bez ohľadu
na „politické tričká“ má byť pre nás všetkých
prvoradé to, že v tejto obci žijeme a všetko to,
čo urobíme, alebo aj neurobíme, je pre rozvoj obce, je pre
nás a naše rodiny buď citeľne
dobré, alebo zlé!
Máme tretieho starostu.
Obaja predchádzajúci mali
veľké zásluhy na rozvoji obce. Súčasný starosta je mladý,
inteligentný človek, ktorému
veľmi záleží na našej obci. Nehádžme mu zbytočne polená
pod nohy, ale snažme sa mu
pomôcť. Je to človek, ktorý
chápe konštruktívnu kritiku, ale
Kukuč
nerobme mu zbytočné prieky.
Tým nepomôžeme ani starostovi, ani svojej obci, kde snáď chceme všetci
pokojne žiť!
Vážení čitatelia, končíme seriál príspevkov našich poslancov, ktorým vyjadrujeme úprimné poďakovanie za ich pohľad
na dianie v obci v súčasnosti i čiastočnú
perspektívu pre budúce obdobie. My iba
môžeme povedať: „Kto chce vidieť – vidí,
kto chce počuť – počuje a kto chce porozumieť – rozumie.“
REDAKCIA
b) v ostatných prípadoch v štyroch rovnakých splátkach, a to najneskôr do 31. mája,
31. júla, 30. septembra a 30. novembra
bežného zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa
daň vyrubuje.
2. Ak ročná daň vyrubená fyzickej osobe nepresahuje 1000 Sk a právnickej osobe
10 000 Sk, je splatná naraz do 31. mája
bežného zdaňovacieho obdobia.
OcÚ

OZNAMY OBECNÉHO ÚRADU
Daň za psa
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 za náhradnú známku sa 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 psa 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.
 Podľa VZN č. 2/05 zo dňa 15.12.2005,
ktoré nadobudlo účinnosť 1.1.2006 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 šiestimi 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.
 V zmysle VZN obce Veľké Kostoľany
č. 1/2006 o určení názvu ulíc Obecný
úrad vo Veľkých Kostoľanoch oznamuje
zmenu 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 je teraz Záhumenská.
Zároveň oznamujeme občanom, ktorí
bývajú na týchto uliciach, aby si urobili
zmeny vo svojich osobných dokladoch
(zmenu trvalého pobytu na obecnom
úrade).
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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, 033/7623 015, 033/
7740 570
Poruchy na káblovej televízii: 033/7782 498,
0903 182 430
 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.

OKIENKO PRE ŽENY
Dvojfarebné kroisanky
Cesto: 1 kg polohrubej múky, ½ l mlieka (aj viac), 1 kocka kvasníc, 1 vajce, 2
kávové lyžičky cukru, 1 kávová lyžička
soli, 2 dl oleja.
Postup: Zamiesime cesto a rozdelíme ho
na 2 časti. Do prvej časti pridáme 3 polievkové lyžice kakaa a do druhej časti 10 dkg
kokosu. Z každej časti vypracujeme 5 cestíčok a necháme kysnúť. Potom spojíme
jedno kakaové s kokosovým (kakaové na
spodok). Spolu cestíčka rozgúľame a rozdelíme na 13 – 15 dielov. Každý diel naplníme nutelou, zložíme rožteky a prudko
upečieme. Horúce rožky potrieme sirupom
ešte na plechu (až 2-krát potrieť).
Sirup: 1 dl vody, 1 dl cukru - spolu uvariť
a nechať vychladnúť.
(r)

INZERCIA
 PREDÁM vápenný hydrát 140 kg, parkety nemecké 12 m2 + lišty zdarma, 250 Sk/1
m2, dlažbu béžovú cersanit, 33x33 cm, 9,5
m2, 200 Sk/ 1m2. Kontakt: 0905 896 942
 PREDÁM málo používaný 300-litrový
mraziaci pult. Cena dohodou. Tel. 7781 286
 PREDÁM škridlu TONDACH – nová,
francúzska „12“, pálená, farba višňová glazúra, 150 m2. Cena za 1 m2 je 400 Sk. Tel.
č. 0907 716 217
 PREDÁM staršiu sedaciu súpravu. Tel.:
0908 111 024

Prežívajme s deťmi žiacky život
Každý deň, ráno čo ráno, plných desať
mesiacov v roku musí žiačik, žiak alebo,
ak chceme, i študent dvíhať na ramená
„bremeno“ školskej práce a povinností.
Nesie so sebou nejeden „študijný“ materiál, peračník plný prepotrebných vecí,
dobrú desiatu i možno nejakú zaujímavosť. Ak by sme na tomto mieste skončili,
boli by sme príliš povrchní a chladní. Odchádzajúc z domu nemožno naše ratolesti
vidieť len takto.
Oveľa podstatnejšie a naliehavejšie je vidieť, doslova presvietiť jeho vnútro: myšlienky plné otáznikov, pre neho ešte nezodpovedané životné otázky, možno zranené,
alebo bohaté city, oslabenú, či pevnú vôľu,
motiváciu radostne žiť, alebo snahu radšej
sa stratiť z dohľadu pred ostatnými. K týmto
záverom vedú dieťa jeho zážitky z celého
spektra zatiaľ krátkeho a neskúseného života. Raz však bude tiež dospelým a obraz sa
celkom zmení, treba si však dobre zafixovať:
„Je zatiaľ dieťa a nemyslí ako dospelý, má
svoj svet.“ Je to celkom jednoduchá veta, ale
vnímavý a rozmýšľajúci dospelý ide hlbšie
do jej významu. Vtedy pochopí, že jediná možnosť výchovy a usmerňovania vedie
cestou vžitia sa do detského prežívania, do
vnútorného sveta dieťaťa. Mal by sa s ním
doslova stotožniť a vidieť pre dieťa tak zložitý
svet nie vlastnými („dospeláckymi“) očami,
ale očkami detskými. Musí sa k ratolesti
znížiť, ale nie sa ponížiť, lebo v prístupoch je
podstatný rozdiel. Zníži sa ten, kto sa snaží
druhého chápať, ísť s ním doslova ruka v ruke, pomáhať mu ako partner. Vo výchove sa
poníži ten, kto sa nechá detským rozumom
viesť, jednoducho žije podľa detského rozumu a pritom zabúda, že dieťa má byť podriadené vplyvu rodiča - rozumom dospelého.
S prežívaním dieťaťa a výchovou súčasne
súvisí jeden zaujímavý problém, o ktorom
mnohí nevedia, alebo ho jednoducho starosti prekrývajú. A práve preto by mal viac
rezonovať v mysli učiteľov, rodičov a vôbec
všetkých, ktorým je práca s deťmi blízka
a záleží im na budúcnosti detí - žiakov
- študentov. V triedach škôl sa čoraz viac
objavujú deti, nazvime ich „malí študenti“,
ktorí doslova vyčnievajú zo svojho kolektívu.
Právom som ich nazvala študentmi, lebo
skutočne sa učia, študujú, pracujú na sebe
a navyše, čo je u dnešných detí ojedinelé:
sú cieľavedomí a chcú v živote „niekým byť“.
S takýmito osobnosťami sa možno stretnúť
v školách všetkých stupňov. Majú svoje sny,
plány ako sa zaradia do života v dospelosti,
častokrát sú to veľmi ušľachtilé ciele, ako
pomáhať iným, učiteľská a vychovávateľská
práca, lekárstvo a pod. Nespoliehajúc sa
na pomoc (hlavne finančnú) rodičov, chcú
byť v živote jednotlivcom, tvoriacim pravé
hodnoty, ktoré mnohým deťom i dospelým
unikajú, resp. nevidia ich pre honbu za
hmotárstvom, prospechárstvom. Spomenuté
nie je vôbec záležitosťou tzv. „jednotkárov“,
ide skôr o vec formovania postojov k životu,
ľuďom, svetu. A takto možno formovať každé
dieťa. Ďalšou zaujímavou črtou týchto inteligentných detí je tvrdohlavosť v dobrom slova
zmysle. Nedokáže ich nikto presvedčiť o inej
ceste, vyvrátiť im sny, ideály. Tieto deti sú
osobnosťami, ktoré sa nepozerajú na budúcnosť cez veľké zárobky, kariéru, popredné

miesta v spoločnosti. Chcú svoje schopnosti
venovať ušľachtilým povolaniam, ktoré sledujú napĺňanie pravých hodnôt. Z pohľadu
pedagóga a v súčasnej situácii možno týchto
študentíkov nazvať deti s veľkým D.
Treba však spomenúť aj druhú stranu veci
a práve tú treba riešiť. Nesmieme dopustiť,
aby tieto „dietky - kvietky“ boli udusené
a pošliapané. Je nevyhnutné k deťom sa
znížiť a chápať ich neľahkú situáciu. O svojich trápeniach v triednom kolektíve často
vypovedajú len svojim rodičom a keď sa ich
snažíme skutočne pochopiť, stáva sa pre
nich školský život do istej miery utrpením.
Jednoducho povedané, stávajú sa „čiernymi ovečkami“ v triede, keďže všeobecne
v dnešnom žiackom kolektíve je vzdelanie
zbytočnosťou, a keď navyše vynakladá úsilie,
zostáva žiačik na výsmech. Deti v mysliach
zápasia so svojim túžbami a snaženiami na
jednej strane a na strane druhej sa snažia žiť
v kolektíve spolužiakov ako rovnocenní partneri. Pre nejedného dospelého to môže byť
banálny problém, ale dieťa a človek vôbec
dokáže byť veľmi krehký a zraniteľný. Aj keď
neprejavuje svoju bolesť, žiaľ, obavy, môže
prežívať nepredstaviteľné trápenie. Napokon
na tomto „krehkom ľade“ môže stroskotať nejedna nádejná existencia – vzdelaný, múdry
a citlivý človek. Ako ďalší účastník vzdelávania môže vstúpiť do situácie učiteľ–vychovávateľ. Zvlášť na 1. stupni sú deti ochotné pod vplyvom učiteľa meniť svoj postoj
k nadaným, ambicióznym a možno tichším
žiakom. Možno s nádejou dúfať, že si vhodný
prístup k vzdelaniu i k spolužiakom odnesú
aj do vyšších ročníkov. Nevyhnutným predpokladom však zákonite zostáva spolupráca
rodičov s učiteľmi. Rodič by nemal váhať
oznámiť situáciu a spolupracovať na riešení
v záujme svojej ratolesti. Treba však prízvukovať na slová „možno riešiť“. Rodič i učiteľ
sa stávajú bezbrannými, keď v kolektíve žijú
žiaci, ktorých rodinná výchova je založená na
prízemných, nevhodných hodnotách. Vtedy
nastáva často neriešiteľný problém, zvlášť
na 2. stupni ZŠ.
V záujme uchovania pravých životných
hodnôt, založených na múdrosti, humanizme, láske a tvorivosti, by si mali dospelí
– rodičia, vychovávatelia uvedomiť význam
vzdelávania, nielen ako získavania vedomostí, ale čo mnohí nevedia, aj ako formovania komplexnej osobnosti dieťaťa pre
jeho budúci život. Už od útleho veku, kedy
dieťatko ledva drží v ruke farbičku, mu treba
vštepovať úctu k múdrym ľuďom, správnym
životným cieľom, hodnotám (napr. vzťah ku
knihe, hodnotným rozprávkam, rozprávkovým postavám, kultúrnym predstaveniam
a pod.).
Vyslovujem úctu a uznanie rodičom vychovávajúcim deti, ktoré svojím záujmom
o vzdelávanie akoby vyčnievajú zo žiackych
radov. Vyslovujem tiež povzbudenie pre nich
i ostatných rodičov, ktorí svoje deti milujú
a chcú ich pripraviť do života čo najlepšie. Je
potrebné prežívať s nimi žiacky život, chápať
ich a citlivo pristupovať vo výchove, aby neboli zo svojho života deprimované a frustrované. Nech je tento príspevok poďakovaním
za vzácnych žiakov, ktorých ste škole dali
a isto budete dávať!
Mgr. JAROSLAVA MAGULOVÁ
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Z Thajska cez Indiu do Egypta
Rozhovor s Róbertom Mišíkom o jeho cestovateľskej záľube, 2. časť
 Prišiel si do Indie. Aká je?
obdobiami – zasnežené Himaláje, pod nimi
čina, ruština, angličtina). Atény sú pekné
– Prvý dojem – zmätok, nečistota, veľký
zber ryže, nižšie dozrievanie pomarančov, mesto – Akropola, Zeusov chrám, „najstarší
záujem pomôcť turistom, ale za úplatu. Na
banánov, mandaríniek a ďalšie stromy ešte
olympijský štadión“, múzeá a rôzne ďalšie
naše pomery India na mňa pôsobila dojmom len kvitli...
historické pamiatky. Bol som tu v čase príprav
veľkej chudoby, čo Indovia tak nevnímali. Je
 Ako si hospodáril s časom?
na XXVIII. letnú olympiádu (13.-31.8.2004),
preslávená hinduizmom – veľkým uctievaním
– Práve! Beťár čas ma súril ďalej a navštívil
čo vyvolávalo veľký zmätok a pracovný hluk.
dobytka (krava je posvätné zviera). Cudzin- som Kátmandu – hlavné mesto Nepálu, ktoré Po dobrých i horších skúsenostiach v Grécku
covi sa tu neoplatí pracovať, keď, tak iba za
leží pod slávnym Mont Everestom. Tu som
som sa rozhodol pre Egypt.
stravu a ubytovanie. Dohovoril som sa angliczažil hinduistické
ky a rusky. Najväčším zaľudneným mestom
pochovávanie,
Indie je Kalkata. Má 16 miliónov obyvateľov
ktoré je vlastne
a je tu najväčšie národné múzeum histórie spaľovanie mŕtIndie. S indickou cestovnou kanceláriou som
veho tela pri rienavštívil nezabudnuteľné historické miesta
ke a rozprášenie
– Táčmahal, Maharadžov palác z červeného všetkých zbytkov
kameňa v Džajpúre, v Dilhí – hrob Mahatma do rieky. Je tu
Gándhího, k hrobu treba ísť bosý. Pri návštenajstaršia budve ázijských zemí by človek mal rešpektovať histická „stupa“
cirkevné zásady viery, ktorú obyvatelia vy(chrám) 2500 roznávajú. Kto nepozná biedu, mal by navštíviť kov stará, najväčázijské krajiny.
šia a navštevujú
 Nemal si obavy o svoje zdravie?
ju budhisti z celé– Do Indie som nešiel neinformovaný. Abho sveta. Na radu
solvoval som lekárske vyšetrenia, potrebné
majiteľov hostela
očkovanie a mal som aj najnutnejšie lieky. (skromnejší hotel)
Stravoval som sa indickou kuchyňou. Celková som absolvoval
hygiena je nedostatočná a je tu veľké riziko
letecký vyhliadkopitia vody. Toto sa mi stalo osudným, keď som
vý let popri Mont
sa ako iní Indovia napil vody z veľkej cisterny,
Evereste. Je to
čím som ušetril na fľašovanej vode. To sa mi
fantastický záživypomstilo veľmi silným črevným katarom.
tok. Ľudia sú tu
 India: Agra, nezabudnuteľný Táčmahal.
Prísna diéta a žiadna cisternová voda, ale
najchudobnejší,
nezávadná, pitná. Tu som aj pochudol.
ale milí, láskaví
 Cestuješ sám, alebo s priateľmi?
a zo všetkých mnou precestovaných destiná Čím človeka upúta Egypt?
– Ako kedy. Niekedy s priateľmi, ale tu je
cií som sa tu najlepšie cítil. Takto som ukončil
– Egypt mi poskytol nezabudnuteľné obnevýhoda, že sa musíte podriadiť väčšine trojmesačné cestovanie po Ázii.
razy dávnej minulosti. Nedá sa zabudnúť na
a mnohé zaujímavosti vzhľadom na ostatných
 Definitívny koniec?
pyramídy, hrobky faraónov, staré historické
treba oželieť. Ázijské štáty som navštívil sám,
– Kdeže! Cestovateľské záľuby ma neopusegyptské chrámy, presunutý Abú Simbel kvôli
bol som pánom svojho času a vyberal som si
tili a finančné okolnosti žitia na Slovensku ma
priehradnej nádrži, plavbu na malej plachetz ponúk miestnych cestoviek.
nútili ďalej vycestovať za prácou. Cez agentúnici (7 osôb) po rieke Níl, poznanie nubijskej
 Pokračuješ?
ru som sa dostal do Grécka a odtiaľ som bol
dediny, ktorá sa skvela čistotou a očarila ma
– Z Indie som pokračoval do Nepálu – aunasmerovaný na ostrov Kréta, kde prebiehal nesmierna pohostinnosť obyvateľov. Mal som
tobusom, čo bolo pre mňa silné „kafé“. Ceszber olív. Netreba sa báť práce, ale treba si
možnosť docestovať na Sinajský poloostrov
ty neupravené, terén jama/kopec a cestujúci komunikáciou vydobyť finančné ohodnotenie – do mesta Dahab, známeho rekreačného
i pri malej nepozornosti mohol prísť k úrazu. a pracovné podmienky. Po skončení sezóny strediska pri Červenom mori. Spoznal som
Do Nepálu som pricestoval na najväčší hindu- zberu olív, lodnou dopravou som sa vrátil do
ľudí zo Sudánu. Podali mi informácie o ich
istický sviatok Divali, je to ako u nás Nový rok
Atén, kde som začal pracovať v hoteli ako
krajine, ktorá bola pre mňa neznáma a má
– tanec, spev, rôzne národné jedlá z ryžového údržbár a tlmočník z troch jazykov (sloven- svoje čaro.
cesta. Prvým mestom bo A to je koniec prekvala Pokhara – nepreberné
pení?
množstvo stravovacích
– Mám, zatiaľ posledné
zariadení s menu takmer
prekvapenie. Je ním Angliccelého sveta, nákupné
ko. Momentálne tu v Manstánky, bohatosť tovaru,
chestri pracujem v reštauračzaujímavé tibetské misnom zariadení. Mesto žije
ky – vyrábané mníchmi.
nočným životom, preplnené
Sú z rôznych druhov
turistami a čulým obchodom.
kovov a pomocou dreve Čo dodáš na záver?
nej paličky vydávajú ľu– Všade žijú ľudia: dobrí aj
bozvučné tóny – mnísi
zlí, bohatí aj chudobní, bieli
ich používajú pri meditáči inej pleti a všetci túžia po
cii. Za pomoci miestneho
pokoji. Každý hľadá náruč
šerpu som sa vybral na
domova. Ja ju mám a som
trojdennú túru k Himalášťastný, že sa mám kde vrájam a videl som pohorie
tiť, kde nájdem ruku, čo ma
Anapurny, t. j. horstvo,
pohladí a srdce, čo pochopí.
ktoré má cez 8 tisíc metMám zdravie, život ma narov a naň robili výstupy aj
učil samostatnosti a vážiť si
slovenskí horolezci. Vedarov, ktoré som dostal od
getácia je tu veľmi rôzna
Boha.
– za jeden deň prakticky
 Manchester: Momentálne tu Róbert pracuje.
prejdete štyrmi ročnými
Spracovala: - MN -
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Príďte si zacvičiť do telocvične

FUTBAL V OBCI

Vyžrebovanie
JAR 2006 – IV. LIGA – SZ – MUŽI
Nedeľa 2.4. – 18. kolo
V. Kostoľany – Trenč. Stankovce
Sobota 8.4. – 19. kolo
Moravany – V. Kostoľany
Streda 12.4. – 17. kolo
N. Pravno – V. Kostoľany
Nedeľa 16.4. – 20. kolo
V. Kostoľany – Chynorany
Nedeľa 23.4. – 21. kolo
Dubnica B – V. Kostoľany
Streda 26.4. – 22. kolo
V. Kostoľany – Senica
Nedeľa 30.4. – 23. kolo
Šimonovany – V. Kostoľany
Nedeľa 7.5. – 24. kolo
V. Kostoľany – Hrnčiarovce
Streda 10.5. – 16. kolo
V. Kostoľany – Častkovce
Nedeľa 14.5. – 25. kolo
V. Kostoľany – Kanianka
Streda 17.5. – 26. kolo
Tovarníky – V. Kostoľany
Nedeľa 21.5. – 27. kolo
V. Kostoľany – Chtelnica
Nedeľa 28.5. – 28. kolo
Domaniža – V. Kostoľany
Nedeľa 4.6. – 29. kolo
V. Kostoľany – Skalica
Nedeľa 11.6. – 30. kolo
Partizánske – V. Kostoľany

16.30 h
15.30 h
16.30 h
16.00 h
16.00 h
16.00 h
16.00 h
16.30 h
17.00 h
16.30 h
16.30 h
17.00 h
17.00 h

V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.

Kostoľany
Kostoľany
Kostoľany
Kostoľany
Kostoľany
Kostoľany
Kostoľany

17.00 h

– Bučany
– Krakovany
– Trakovice
– Špačince
– Slávia
– Boleráz
– Modranka

13.30
13.30
14.30
14.30
14.30
14.30

ŽIACI – DOMA
9.4.
22.4.
6.5.
16.5.
27.5.
10.6.

V.
V.
V.
V.
V.
V.

Kostoľany
Kostoľany
Kostoľany
Kostoľany
Kostoľany
Kostoľany

–
–
–
–
–
–

a štvrtok vždy o 19.00 hodine. Vek cvičiacich
neohraničujú žiadne hranice, cvičenie je určené či už pre mládež alebo ženy v strednom
a staršom veku.
Mnohí si kladú otázku: „Čo je to aerobik?“
Je to vysokointenzívny, progresívny, aerobný
program zameraný na zdokonalenie kardiovaskulárneho a muskulárneho aparátu celého
organizmu, intenzívne cvičenie zamerané na
spaľovanie tukov s prvkami posilňovania. Názov aerobik vznikol od slova aeróbny, čo znamená, že pohyb alebo cvičenie sa uskutočňuje pomocou dostatočného prísunu kyslíka do
organizmu. Počas hodiny dochádza k nácviku
jednoduchej zostavy, ktorú tvoria základné
kroky aerobiku, do ktorej sú zaradené intervaly posilňovania, ktorým docielime zníženie
tukových zásob, zoštíhlenie a vyrysovanie
svalstva. Postupne precvičíme svalstvo celého tela, svalstvo dolných končatín, zadok
a brušné svalstvo.
Verím, že toto cvičenie nám vydrží čo najdlhšie, a to i po nástupe jari, že nás neodradí
práca v záhradkách, pretože si myslím, že
cvičenie a pohyb je moderný spôsob života,
ktorý je navyše prospešný nášmu zdraviu.
Aj touto formou chcem pozvať ženy, ktoré
dosiaľ neprišli medzi nás, aby sa odhodlali,
pretože i cvičenie je prostriedok na odreagovanie, načerpanie nových síl do ďalších dní
a samozrejme nesmieme zabudnúť na tak
dôležitý kontakt s okolím.
Mgr. RADKA KOHÚTOVÁ

17.00 h

DORAST – DOMA
15.4.
29.4.
10.5.
21.5.
28.5.
11.6.
Určí STK

V našej obci mládež nájde bohaté športové vyžitie, či už na tenisových kurtoch, alebo futbalových ihriskách. Vždy som si však
myslela, aké by to bolo fajn, keby si aj ženy
mohli ísť niekam zacvičiť, odreagovať sa.
Žena je v domácnosti hnacím motorom.
Musí zvládať domáce práce, starostlivosť
o deti a manžela a navyše chodí do práce.
Len málokedy má čas ukradnúť si chvíľku pre
seba, odreagovať sa od denného zhonu, stresu a venovať sa svojmu telu. Práve slovíčko
„stres“ sa dnes skloňuje vo všetkých tvaroch.
Jedným z činiteľov odbúravajúcich stres je
i pohyb. Cielený pohyb je prostriedok ako získať dobrú kondíciu, lepšiu pohyblivosť, väčšiu vytrvalosť a silu a navyše dobre vyzerať.
Dobrá postava môže byť síce daná geneticky,
no bez cvičenia začnú svaly ochabovať a telo
nepôsobí tak pružne. Ak aj nemáte nadváhu,
alebo ste sa zbavili prebytočných kíl diétou,
len pravidelný tréning vám postavu vyformuje
do súmerných kriviek.
V našej obci sa zrodila myšlienka založiť
pohybové cvičenie: AEROBIK. Od myšlienky
k realizácii viedla krátka cesta, pani Monika
Mikušová pozvala ženy na cvičenie prostredníctvom obecného rozhlasu a nič nebránilo
tomu, aby sme sa 23.1.2006 po prvýkrát
stretli v telocvični základnej školy. Ak k tomu
pridáme i novú podlahu v našej telocvični,
dobrú náladu cvičiacich a záujem, dovolím si
tvrdiť, že sú to ideálne podmienky na pohyb.
Cvičí sa pravidelne dvakrát v týždni, pondelok

Smolenice
Dechtice
Šaštín
Preseľany
Drahovce
Brodské

15.30
16.00
16.30
17.00
17.00
17.00

Výsledky 18. kolo
A-mužstvo
V. Kostoľany – Trenčianske Stankovce 0:0
dorast
Križovany – V. Kostoľany 1:0
žiaci – 16. kolo
Suchá nad Parnou – V. Kostoľany 1:5
M. BOHÁČIK

Chránime prírodu i zver v revíri
Mnohí ľudia majú predstavu, že poľovníctvo je predovšetkým lov zveri a zábava.
S takouto úvahou sa nedá súhlasiť. Už po
generácie vieme, že keď chceme zobrať
úrodu, musíme sa najprv o ňu pričiniť. Tak
je to i s poľovníctvom. To nie je len lov zveri, ale predovšetkým starostlivosť a ochrana zveri. V poľovnom revíri Poľovníckeho
združenia Rovina Veľké Kostoľany má 20
členov PZ na starosti 50 ks krmelcov, násypcov a soľníkov.
Už v apríli začínajú členovia PZ s ich čistením, dezinfekciou a opravami. Počas leta
sa treba postarať o jadrové a dužinaté krmivo, pripraviť si dostatočné zásoby na zimné
obdobie a poopravovať ostatné poľovné zariadenia. Naši členovia koncom septembra
do vyčistených a vydezinfikovaných násypcov a krmelcov dávajú krmivo, aby si zver
naň zvykala. Keď sa jej životné podmienky
zhoršia, vie, kde nájde pomoc. Každý člen
PZ Rovina má pridelené násypce a krmelce,
ktoré kontroluje a doplňuje. Táto zima naplno
preverila pripravenosť a schopnosť členov
poľovníckeho združenia sa s ňou popasovať.
V plnej sile udrela koncom minulého roka a už
bola väčšia časť marca za nami, a ona nie
a nie ustúpiť. Cez túto zimu namiesto traktora
sme neraz museli na rozvoz krmiva použiť
sane a lopatami odstraňovať sneh z krmelcov
a násypcov. Doteraz sme použili na kŕmenie

do 200 q krmiva a 3 q kamennej soli. Podstatnú časť krmiva nám zabezpečilo PDP Veľké
Kostoľany z odpadu, ktorý vzniká pri čistení
obilia. I touto cestou sa chceme vedeniu PDP
Veľké Kostoľany za pomoc poďakovať.
Vážení občania, s príchodom jarných dní
dochádza k vypaľovaniu suchej trávy a porastov v našom katastri. Pri tomto by ste
mali mať na zreteli nielen zranenia popálením
a prípadné škody, ale i to, že tento porast poskytuje úkryt a miesto na hniezdenie rôznym
druhom zveri a živočíchom. V tomto období
sa u nás šíri vírus vtáčej chrípky, a preto poľovníci okrem iného, budú venovať zvýšenú
pozornosť túlavým psom a mačkám. I z tohto
dôvodu by nemali „domáci miláčikovia“ behať
v revíri voľne a bez dozoru.
Priali by sme si, aby poslanie a úlohy
v oblasti poľovníctva boli chápané ako ochrana prírody a v nej voľne žijúcej zveri. Aby
sa jednotlivci i organizácie v prírode správali
zodpovedne, t. j. neničili nám poľovné zariadenia, nezanášali nám poľovný revír rôznym
domovým odpadom. A hlavne v mesiaci jún
(Mesiac poľovníctva a ochrany prírody), kedy
sa rodí väčšina mláďat, zbytočne nerušili
zver vychádzkami do revíru na motorových
vozidlách, so psami a podobne.
Lebo určite si všetci želáme, aby prírodu
a v nej voľne žijúcu zver mohli obdivovať aj
budúce generácie.
Výbor PZ Rovina
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