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Našim najdrahším mamám

Opäť sme
postavili máj
Dňa 30. apríla 2006 sa uskutočnilo
v našej obci stavanie mája. Do rytmu
hrala dychová hudba Rovina. Pracovníci
obecného úradu ponúkli občanom pohár
dobrého vína a deťom cukríky. Už tradične má stavanie mája v našej obci výbornú
úroveň.
Poďakovanie patrí predovšetkým dychovkárom a Ing. Márii Krajčovičovej, ktorá
zabezpečila z ﬁrmy Chladiace veže, s.r.o.,
Jaslovské Bohunice sponzorsky žeriav.
Už teraz pozývame našich občanov v budúcom roku na stavanie mája a tešíme sa
spolu s nimi na spoločné stretnutie.
-r-

 Mladí speváci a dychovkári potešili svoje mamičky.
Druhá májová nedeľa je tradične venovaná tým, ktoré nám darovali život,
pohladenie, poláskanie, ktoré nám viedli
nešikovnú rúčku pri písaní, vedeli nás posmeliť, oceniť každý krok života, chránili
nás pred nebezpečnými nástrahami žitia,
dávali rady, príklady, jednoducho na srdci
im ležalo naše blaho, teda našim najdrahším – mamám.
V našom kultúrnom dome na oslave Dňa
matiek 14. mája 2006 sa mamičkám, babičkám i tetám prihovorili prednesom a scénkami
žiaci základnej školy, ktorí osviežovali veľmi

Foto: Gilbert Liška

milé hudobné vystúpenia žiackej dychovky
a detských speváčok i jediného speváka.
Úprimný príhovor našim mamám od pána
starostu bol ocenený potleskom, v ktorom
zrejme bolo skryté aj slovko „ďakujem“ za darovanú kvetinu od predstaviteľov obce.
Kyticu slova, spevu a hudby, ktorá bola
bezchybná, pre naše najdrahšie s láskou
uvili malí dychovkári a prednášajúci za súčinnosti dirigenta, učiteľa hudby v ZUŠ pána
Michala Šintála a učiteľky ZŠ Mgr. Dagmar
Lackovej.
-r-

Bezplatný zájazd
do Rakúska
Oznamujeme občanom, že v sobotu
1. júla 2006 bude z našej obce zorganizovaný jednodňový zájazd do Rakúska
so zameraním na veterné elektrárne.
Súčasťou exkurzie bude aj návšteva
na vyhliadkovej veži. Zájazd je bezplatný, záujemcovia sa môžu prihlásiť
osobne alebo telefonicky na obecnom
úrade, t. č. 778 11 02. Účastníci zájazdu
musia mať platný občiansky preukaz,
alebo cestovný pas. Návrat do obce
je predpokladaný v podvečerných hodinách. Občania, využite túto jedinečnú možnosť spoznať susednú krajinu
a oboznámiť sa s rakúskym veterným
parkom.
-r-

Vatra zvrchovanosti
sa zasa rozhorí

 Mamičky a babičky sledujú program pripravený na Deň matiek.

Foto: Gilbert Liška

Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko a Obecný úrad vo Veľkých Kostoľanoch pozývajú občanov
na kultúrno-spoločenské podujatie Vatra zvrchovanosti, ktoré sa uskutoční
v nedeľu 16. júla 2006 na futbalovom
štadióne.
Pre deti sú prichystané atrakcie, sladkosti a špekáčiky s chlebom. O hudbu
a občerstvenie bude taktiež postarané.
Presnú hodinu začiatku celej akcie oznámime v obecnom rozhlase. Ešte raz pozývame všetkých občanov, aby sa prišli
potešiť a zabaviť.
-r-

2

KOSTOLIANSKE POHĽADY

KRONIKA OBCE

O aktivitách v našej obci hovoríme
so starostom Gilbertom Liškom

Narodili sa

Obec dostala trojmiliónovú dotáciu

Patrik Koreň
Karolína Augustínová
Simon Fleischhacker
Juraj Meravý

 Pán starosta, ako pokračuje výstavba údržbou, či už letnou alebo zimnou, a taktiež nemá financie na prípadné investičné
kanalizácie?
akcie. Na základe nášho, zatiaľ len ústneho
- Začnem tou najdôležitejšou a kladnou
dohovoru sme sa s farským úradom zhodli,
správou. Naša obec v tomto roku získala
že prevádzkovanie cintorína bude aj naďalej
z Ministerstva životného prostredia SR fivykonávať obec. V minulom roku obec ponančnú dotáciu vo výške 2,9 mil. Sk. Žiadosť
60 rokov
skytla zo svojho rozpočtu nemalé finančné
o dotáciu sme podali ešte v decembri minuléAnna Bittarová
prostriedky na výstavbu chodníkov, nového
ho roka a vyvinuli sme maximálne úsilie, aby
Ing. Kamil Drobný
sme získali určité finančné prostriedky. Sme vodovodu a vŕtanie studne, zakúpenie laviStanislav Mikuš
čiek a pod. Verím, že spolupráca s farským
radi, že sa nám to podarilo a za peniaze, ktoré
Anna Nečasová
úradom bude aj naďalej na dobrej, alebo stále
obec dostane, dobudujeme gravitačnú kanaEmília Orihelová
sa zlepšujúcej úrovni.
lizáciu na Zákostolskej ulici. V súčasnosti sa
65 rokov
 Zaregistrovali sme, že škôlkari sú už
ešte osádzajú podtlakové šachty na odkanaliAnna Beluská
presťahovaní v nových priestoroch...
zovanie bytových domov na Ul. M. R. ŠtefániOľga Beluská
- Posledný májový víkend bola premiestka, základnej školy a rodinných domov na Ul.
Emil Gula
nená prevádzka tried „malákov a veľkáčov“
P. Jilemnického. Aj keď sa občanom zdalo, že
Margita Gulová
pri výstavbe kanalizácie
Vít Hanzel
bolo v jarných mesiaJozef Turanský
coch menej rušno, bolo
70 rokov
to spôsobené tým, že
Zdenko Pikna
sa vykonávali príslušné
Anna Sviteková
skúšky tesnosti potrubí.
75 rokov
Tesnosť potrubia vykaJozefína Čúzyová
zovala pozitívne hodnoAlojz Mikuš
ty, a preto onedlho bude
92 rokov
spustená aj podtlaková
Augustín Bartovič
vetva na Ul. P. Jilemnického. Občanom, ktorí
už nahlásili svoju požiadavku na pripojenie sa
Zuzana Gulová – Martin Bušo
na kanalizáciu, budú do
Tomáš Križan – Gabriela Šimkovičová
podtlakových šácht nainAndrej Magula – Ľubica Chovancová
štalované ventily. Práce
sa budú robiť postupne,
BLAHOŽELÁME!
pretože z kapacitného
 Pohľad na budovu materskej školy. Časť budovy je už
  
hľadiska nie je možné
zastrešená, ďalšia časť je vo výstavbe.
Foto: Gilbert Liška
naraz vyhovieť všetkým
občanom. V letných medo nových priestorov, ktoré vznikli nadstavsiacoch by sa mali uviesť do pôvodného stavu
Adela Mečírová – 81 rokov
bou nad kotolňou. V súčasnosti sa začínajú
aj narušené komunikácie.
Anna Krajčovičová – 74 rokov
prípravné práce na nadstavbe prednej časti
 Ako sa vyvíja situácia v oblasti preAlojz Beluský – 75 rokov
škôlky. Po dočasnom presunutí škôlkarov
vádzkovania cintorína?
Štefan Polčík – 61 rokov
už teda nehrozí nebezpečenstvo z vytopenia
V
minulom
roku
nadobudol
účinnosť
záJozef Krajčovič – 80 rokov
pri prudkých dažďoch a s tým súvisiace aj
kon o pohrebníctve č. 470/2005 Z. z. V ňom
Monika Magulová – 32 rokov
nebezpečenstvo či už pošmyknutia, vzniku
je okrem iného uvedené, že v obci, ktorá prepliesní alebo úrazu elektrickým prúdom. To
vádzkuje cintorín nachádzajúci sa na pozemÚPRIMNÚ SÚSTRASŤ!
doteraz viac-menej bolo strašiakom detí a ich
ku vo vlastníctve cirkvi, má cirkev zákonné
učiteliek. Upozornil na to aj Regionálny úrad
právo prevádzkovanie
verejného zdravotníctva, ktorý vykonal hycintorína vykonávať
gienickú kontrolu a v závere záznamu udal
sama. Z tohto dôvodu
takmer šibeničný termín odstránenia zatekasa listom cirkev prinia strechy. V prípade, že by nebola vykonaná
hlásila o svoje práva
náprava, by hygienici požadovali uzavrieť
a nielen v našej obci,
materskú školu. Neviem si predstaviť, kam by
a uplatňuje požiadavku
sme umiestnili 90 detí. Dodávateľ stavby však
prevádzkovať cintorín
plní dohodnutý plán harmonogramu činností
v obci. Krátko na to
a ako aj občania môžu vidieť, stavba rastie zo
som inicioval rokovanie s naším pánom fa- dňa na deň. Podľa vyjadrení riaditeľky školy,
sú spokojní aj rodičia detí. Od septembra
rárom, kde sme spolu
teda budú môcť v škôlke v popoludňajších
rozobrali celý proces
hodinách spávať aj deti, ktoré v súčasnosti
prevádzkovania cintoz kapacitných dôvodov boli umiestnené len
rína a spoločne hľadali
v predpoludňajších hodinách. V letných mecestu, ako problém vysiacoch, už bez prítomnosti detí, by sa mali
riešiť. Pre farský úrad
vykonať vnútorné maľby a maľby vonkajších
by to bola veľká záťaž,
omietok. Tým bude budova materskej školy
pretože nemá dostapripravená na nový školský rok a pevne vetok personálu, ktorý by
rím, že táto investičná akcia bude prínosom
sa staral o súvisiacu
nielen pre mladé rodiny, ale pre celú obec.
agendu s prevádzko Škôlkari v nových priestoroch materskej školy.
Zaznamenala:
- MN vaním cintorína, s jeho

Jubileum oslavujú

Manželstvo uzavreli

Rozlúčili sme sa
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Poézia žiada sa
do sŕdc...

Sviatok detí oslavovali športom
Dňa 28. 5. 2006 poriadal miestny klub
KDH už štvrtý ročník športového popoludnia pri príležitosti osláv Medzinárodného
dňa detí. Pozvaní boli starostovia súťažiacich obcí, vdp. farár Peter Obranec a kaplán našej farnosti vdp. Marián Libič, tajomník KC KDH Marek Matuškovič a predseda
OC KDH Ing. Karol Jasenovský.
Hlavným programom bol futbalový turnaj
žiakov za účasti družstiev z Dubovian, Pečeniad, Drahoviec a Veľkých Kostolian. Ďalšími
súťažnými disciplínami boli hod na kôš, skoky
vo vreci, lentilková a pingpongová súťaž, ako
aj skákací nafukovací hrad. Za zorganizovanie týchto súťaží MK KDH ďakuje p. učiteľke
Mgr. Kohútovej, ktorá sa veľkou mierou pričinila k zdarnému priebehu osláv.
VÝSLEDKY FUTBALOVÉHO TURNAJA
Vyraďovacie zápasy: V. Kostoľany – Dubovany 5:0, góly Števík 2, Gažík, Troják a Lulovič, Drahovce – Pečeňady 8:0, góly Gabríš
2, Šerjeník, Brezovský, Onder T. Rusnák, M.
Onder a vlastný.
O tretie miesto hrali Dubovany – Pečeňady 3:1, góly Tomáš Svitek 2, Erik Svitek. Za
Pečeňady strieľal Peter Gajarský. Finálový
zápas o prvé miesto Veľké Kostoľany – Drahovce 6:1, góly Gažík 2, Mačica 2, Lulovič,
Števík.
Prípravka žiakov odohrala zápas medzi
sebou, nakoľko súper nepricestoval.
Výsledok zápasu A a B družstva 3:0. Roz-

hodcami stretnutí boli už tradične známi
p. Ján Strečanský a Milan Mišák, za čo im
patrí vďaka.
Na 1. mieste sa umiestnilo mužstvo Veľkých Kostolian, 2. miesto Drahovce, 3. miesto
Dubovany, 4. miesto Pečeňady. Zároveň boli vyhlásení i najlepší hráči na jednotlivých
postoch: najlepší brankár Marcel Janega
z Veľkých Kostolian, obranca Tatiana Letková
z Dubovian, záložník Matej Kubošek z Pečeniad, útočník Mário Bakoš z Drahoviec.
Najlepší strelci futbalového turnaja sa stali
Marek Števík a Peter Gažík s 3 gólmi. Rozhodoval žreb a šťastie sa usmialo na Petra
Gažíka, ktorý vyhral futbalovú loptu.
Vecné ceny pre družstvá a najlepších jednotlivcov odovzdávali Ing. Karol Jasenovský,
predseda klubu KDH Viliam Porubský a ďalší
členovia klubu.
Počas futbalových prestávok na počúvanie
a do tanca hral DJ Michal Augustín a Andrej
Današ, ktorí urobili tú pravú veselú atmosféru. Športové popoludnie malo dobrú úroveň
a dobrý ohlas medzi občanmi obce, aj keď
nám neprialo počasie.
Akciu podporili sponzori: Obec Veľké
Kostoľany, Okresné centrum KDH v Piešťanoch, firma Kofola Porubská Helena a Hykozink s.r.o.
V mene všetkých detí miestny klub KDH
ďakuje sponzorom tohto podujatia a veríme,
že o rok sa zase stretneme pri 5. ročníku
osláv Dňa detí.
J. H.

Už niekoľko desiatok rokov sa na základných školách organizuje súťaž o najkvalitnejší prednes poézie a prózy, venovaná
bardovi našej spisby Jánovi Hollému, pod
názvom Hollého pamätník.
Kto bol Ján Hollý? Zo životopisu vieme:
Narodil sa 24. marca 1785 v Borskom Mikuláši „pred svitaním. Na ten deň práve Veľký
piatok pripadol a bola taká tuhá zima, že zamrznuté studne tam – akože v piesočnatej
zemi neveľmi hlboké – museli prebíjať.“
Mal troch súrodencov – Matúša, Jozefa
a sestru Marínu, ktorá zomrela ako dieťa. Rodina bola veľmi chudobná. Ján chodil do školy
v Borskom Mikuláši, pokračoval v Skalici, Bratislave a štyri roky teologického štúdia absolvoval v Trnave (1802-1808). Bol nesmierne
naviazaný na svoju vlasť, pospolitý ľud a mal
vysoké humánne cítenie. Po vysvätení za kňaza nastúpil ako kaplán do Pobedíma, potom
do Hlohovca a odtiaľ na takmer tridsaťročnú
kňazskú a básnickú púť do Maduníc, kde
vzniklo celé jeho literárne dielo. Tu ho navštevovala slovenská mládež, slovenskí dejatelia
a významné osobnosti slovanského sveta. Po
pustošivom požiari, ktorý „celú dedinu na
popol obrátil“ a ohrozoval aj jeho život, sa
odsťahoval k svojmu spolužiakovi a priateľovi
Martinovi Lackovičovi na Dobrú Vodu (1843),
kde 14. apríla 1849 aj zomiera. Pochovaný
bol, ako si sám v testamente prial: „Na dobrovodskom cintoríne, pred kamenným krížom,
bez akejkoľvek svetskej okázalosti, v truhle
zhotovenej tunajšími tesármi.“
Každá dedinka, kde Ján Hollý pôsobil, si
zachováva spomienku na neho v podobe
pamätnej tabule, jemu venovanej pamätnej
izby, ba čo i len skromnými muzeálnymi
exponátmi. Patrí mu vďaka za celoživotnú
básnickú tvorbu, ktorú takmer všetci poznáme a v súčasnosti je naším prianím citát
Štefana Krčméryho:
„Mená básnikov sa tešú do kameňa,
ale ich poézia žiada sa do sŕdc.“
Na našej základnej škole sa na súťaži
Hollého pamätník v dňoch 11. a 13. apríla
2006 zúčastnilo 66 recitátorov 1. a 2. stupňa. Umiestnenie:
I. kategória – 2. - 4. roč.: Poézia: 1. Patrícia Táborská, 3. A, 2. Matúš Lietavec, 3. B,
3. Rastislav Majerník, 2. B. Próza: 1. nebolo
udelené, 2. Tatiana Sasáková, 3. A a Radka
Mesíčková, 3. B, 3. Mária Mikušová, 4. A
II. kategória – 5. – 7. ročník: Poézia: 1.
Veronika Stachová, 6. B, 2. Viera Bohunická, 7. B, 3. Andrej Jasenovský, 5. A. Próza:
Patrícia Vanková, 5. A, 2. Karin Valachová,
6. B, 3. Magdaléna Kollárová, 5. A a Tatiana Letková, 7. B
Kategória – 8. a 9. ročník: Poézia: 1.
Terézia Šedová, 9. A, 2. Mária Strečanská,
8. A, 3. nebolo udelené. Próza: 1. Adriana
Horňáková, 8. B, 2. Monika Košlabová, 8.
B, 3. Mária Krajčovičová, 8. B
Umiestneným blahoželáme! Víťazi z 1.
miesta postúpili do výberového kola súťaže,
ktoré sa uskutočnilo 20. apríla 2006 v Piešťanoch a za našu školu II. miesto obsadila Patrícia Vanková, 5. A. Gratulujeme! Ďakujeme
vyučujúcim a tiež organizátorom, Mgr. Dagmar Ondrišovej a Mgr. Dagmar Lackovej.

4

OZNAMY OBECNÉHO ÚRADU
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 štyroch rovnakých splátkach, a to najneskôr do 31.
mája, 31. júla, 30. septembra a 30. novembra 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 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 sa za náhradnú známku platí poplatok 50 Sk. Ročná
sadzba dane za psa je 100 Sk.

KOSTOLIANSKE POHĽADY

Svätý Vít - patrón nášho kostola
„Najväčšou nevýhodou uponáhľanosti
je, že ňou strácaš strašne veľa času.“
(G. K. Chesterton)
Sv. Vít bol synom bohatého pohana Hylasa na Sicílii. Kresťansky ho vychovávala jeho pestúnka Krescencia s manželom
Modestom, ktorý ho aj pokrstil. Dvanásťročného Víta nemohol odvrátiť od viery
ani jeho otec, ani sudca Valerián, ani cisár
Dioklecián.
Vít údajne jednej noci utiekol s Modestom
a Krescenciou na člne a pristál v južnom Taliansku. Kedže v lukánskom kraji vystupovali
ako kresťania, chytili ich a postavili pred súd.
Víta hodili do kotla s vriacim olovom a olejom.
On vraj vyskočil z kotla. Všetkých troch potom
mučili na škripci a všetci traja zomreli za Krista okolo roku 305. Liturgická spomienka na
nich je 15. júna.

 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.
 Podľa VZN č. 2/05 zo dňa 15.12.2005,
ktoré nadobudlo účinnosť 1.1.2006,
sadzba poplatku za komunálne odpady je
200 Sk na osoba za rok. Za každú ďalšiu
kuka nádobu je ročný paušálny poplatok
za vývoz 200 Sk. Rodina s 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 110litrovú 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
oznamuje občanom, ktorým uplynula doba
prenájmu za hrobové miesta na miestnom
cintoríne, že poplatok za prenájom môžu zaplatiť u p. Krajčovičovej na obecnom úrade.

Sv. Vít sa mohol zaoberať iba bohatstvom
svojho otca, ale našiel si miesto na ticho,
kde by porozmýšľal o sebe, o zmysle života... Keby si tento čas nenašiel, nikdy by
nespoznal, že je niečo viac ako len žiť pre
tento hmotný svet. Zistil, že je povolaný žiť
v láske, v obrovskom dynamizme vzťahu
ja a Boh, ktorý napĺňa radosťou každého
človeka.
Stres, náhlenie, zhon, stiesňujúce termíny - to sú slová, ktoré často používame
na vyjadrenie toho pocitu zo života, ktorý
väčšinu ľudí dnes charakterizuje. Preto stále viac sa snažíme brániť týmto stresujúcim

a stiesňujúcim vplyvom doby, pracovného
prostredia či medziľudských vzťahov. Každý
si hľadá svoje metódy a prostriedky, alebo
si jednoducho nič také nepriznáva, a tak ani
nič nehľadá. Je spokojný s tým, ako to beží.
Mám však z rozhovorov s ľuďmi dojem, že
si to stále viac uvedomujú a zároveň aj hľadajú cesty, ako sa týmto ťažkostiam brániť.
Nie je to jednoduchá téma, bude zároveň
veľmi osobná a individuálna pre každého,
ale predsa je tu ponuka, i keď formulovaná
trochu všeobecne pre každého.
Prežívame hodovú slávnosť. Ak nám ju
práve rýchlosť dnešného života oslabuje, je
hádam vhodné ako program si zobrať heslo: Trochu pribrzdi! Pribrzdi tempo, občas
sa zastav, pouvažuj, popozeraj sa lepšie
okolo seba, zamysli sa nad sebou. To
všetko okrem úprimnosti, odvahy vyžaduje
aj čas, a ten si treba vedieť nájsť. Inak sa
môže stať, že
budeš vlastne
svojím zhonom
celý život nevedomky utekať sám pred
sebou. Pribrzdi
teda! Nájdi si
viac času na
svoju manželku (manžela),
venuj sa viac
svojim deťom
a menej televízii. Hľadaj trochu zamyslenia
a samoty, ako
aj spoločenstva s ľuďmi
a radosť, že si
s nimi. Hľadaj
aj Boha, kým je
nablízku a kým
ho možno nájsť. Ver, že doslova každú
minútu, ktorú mu úprimne venuješ, ti stonásobne odmení už tu na zemi. To hovorí
nie kostoliansky kaplán, ale Ježiš. Básnik
Wolfgang Goethe povedal, že neužitočný
život je predčasná smrť. Začínajú sa pomaly
prázdniny. Pribrzdi trochu, aby sa tvoj život
stal užitočnejším: pre teba, tvoju rodinu
a pre spoločenstvo. Aby tvoje srdce bolo
plnšie na život. Nielen na ten, ktorý ponúka
svet, ale aj na ten, ktorý dáva Boh. On, ktorý
je sám Život a Láska.
Marián Libič
kaplán

Slávik Slovenska
Ľudová pieseň je nášmu srdcu najbližšia. Spievala sa pri každej príležitosti
– radosť, žiaľ, smútok, práca, odchod, či
zvítanie atď. Dnes, zdá sa mi, spievame
pomenej, ako by sme sa za ľudovú pieseň
hanbili. Predsa však sa hrdlá našich žiakov základnej školy rozozvučali ľúbivou
melódiou ľudovej piesne na súťaži Slávik
Slovenska 27. apríla 2006. Súťažilo spolu
37 žiakov 1. – 6. ročníka.
Víťazi:
I. kategória – 1., 2. a 3. ročník: 1. Veronika

Hechtová – 3. A , Viliam Daniška – 2. B, 2.
Tatiana Sasáková – 3. A, Radka Mesíčková
– 3. B, 3. Sára Macová – 1. B, Sabína Krivošíková – 1. A
II. kategória - 4., 5. a 6. ročník:
1. Monika Víghová – 4. B, Mária Kupcová
– 5. B, 2. Andrea Adámiková – 5. A, Andrej
Mačica – 5. B, 3. Agáta Porubská – 5. A, Karin
Valachová – 6. B
Organizačne zodpovedný bol pán učiteľ
Karol Šintál a hudobný sprievod pán učiteľ
Michal Šintál.
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Prvé sväté prijímanie
V nedeľu 21. mája 2006 do sviatočne
(veľmi pekne) vyzdobeného nášho chrámu slávnostne vstúpilo tridsať čistých
detských srdiečok, aby po prvýkrát prijali
Telo Kristovo. K prijatiu sviatosti prijíma-

júcich ich vedomostne, no najmä duševne pripravoval dôstojný pán farár Peter
Obranec. Pre prvoprijímajúcich tretiakov
a ich najbližších to boli nezabudnuteľné
chvíle.
-r-

Opaľujme sa bezpečne
Je tu znova čas prázdnin a dovoleniek.
S nimi prichádza aj očakávaný blahodarný prísun slnečného žiarenia. Slnko
zlepšuje náladu, pôsobí proti depresiám,
v niektorých prípadoch zlepšuje kožné
problémy a je potrebné na tvorbu vitamínu D.
Nadmerné vystavenie sa slnku však môže
mať na náš organizmus aj negatívne účinky.
Aby sme im predišli, treba pri pobyte na
slnku dodržiavať zásady bezpečného opaľovania.
V poslednom čase sa veľmi odporúča
pripraviť pokožku na horúce letné slnko
užívaním BETA-KAROTÉNU. Chráni nielen
pred spálením, ale zlepšuje aj kvalitu vlasov
a nechtov, chráni zrak, potláča vznik šedého
zákalu, podporuje hojenie rán a popálenín,
chráni a zvlhčuje obranyschopnosť organizmu a znižuje tiež riziko srdcového infarktu.
Najbohatším zdrojom BETA-KAROTÉNU je mrkva, karotka, marhule, nektarinky,
broskyne, mango, papája, špenát, brokolica, hrach, kapusta a žerucha, tiež paradajky. Odporúčaná denná dávka BETA-KAROTÉNU je do 16 mg/deň. To je v prepočte
asi päť kusov ovocia alebo zeleniny. BETAKAROTÉN sa predáva v lekárňach aj ako
doplnok výživy vo forme tabliet pod rôznymi
názvami. A čo je veľmi dôležité, pôsobí BETA-KAROTÉN ako antioxidant, teda chráni
zdravé bunky pred účinkami voľných radikálov, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu pri vzniku
rakoviny kože.
K pobytu na slnku patrí aj príprava pokožky pomocou kvalitných opaľovacích
prípravkov. Používame ich asi 20 až 30
minút pred opaľovaním, opakovane vždy po
plávaní alebo osušení pokožky uterákom.
Pamätajte aj na regeneráciu pokožky po
opaľovaní pomocou vhodných prípravkov
na to určených.
Poškodeniu pokožky predídeme, keď sa
budeme vyhýbať pobytu na priamom slnku
medzi 11. a 15. hodinou. Telo si treba chrániť vhodným odevom v bledých a bielych
farbách, ktoré slnečné lúče odrážajú a tiež
pobytom v tieni a vhodnou pokrývkou hlavy. Opaľovacie prípravky, ktoré používame,
prispôsobíme svojmu fototypu, či máme
svetlú, citlivú pleť a ľahko sa spálime, alebo
máme viacej pigmentu a znesieme viacej
slnečného žiarenia.
Čím je OF (ochranný faktor) alebo SPF
(Sun Protective Faktor) vyšší, tým je
ochrana lepšia:
SPF 2 – 12: minimálna ochrana
SPF 12 – 30: stredná ochrana
SPF 30 a viac: vysoká ochrana
Ak ideme k moru alebo do veľhôr, má byť
SPF najmenej 30. Pri nákupe opaľovacích
prípravkov treba dbať na to, aby boli proti

UVA a UVB žiareniu. Ochranný faktor sa
nespočítava! Päťnásobná aplikácia krému
s SPF 4 sa nerovná jedinému natretiu krémom SPF 20!
Je potrebné chrániť si opaľovacími prípravkami aj pery, ušnice, priehlavky, podkolenné a lakťové jamky, na tieto sa často
zabúda,.
Dermatológovia odporúčajú natierať
2 mg/1 cm2 kože. Chrbát má asi 50 cm2,
čo by bola dosť silná vrstva. Aj keby ste sa
toľko nekrémovali, aplikáciu treba opakovať
po zmytí kúpaním alebo po zotrení uterákom. Niektoré prípravky (napr. DAYLONG
16 LOTIO, DAYLONG KIDS 40 LOTIO) sú
vodovzdorné (Water-Resistant), čo znamená, že počas 40-minútového pobytu vo vode
neklesne SPF pod 50 %. Pri prípravkoch
„Very Water-Resistant“ neklesne SPF pod
80 % a k týmto už spomínaný DAYLONG
patrí, je odolný proti poteniu a utieraniu
pokožky, fotostabilný, termostabilný a bez
parfémov.
Vysoko kvalitná je kozmetika Bübchen,
ktorá ponúka Bübchen detské mlieko na
opaľovanie s OF 25 s UVA a UVB filtrom,
ďalej Bübchen detské mlieko na opaľovanie
s OF 32 a UVA a UVB filtrom a tiež Bübchen opaľovací sprej s OF 20 s UVA a UVB
filtrom. Sú to prípravky extra vode odolné,
bez alkoholu, parafínu a chemických vonných a konzervačných látok.
Pre dospelých sú určené prípravky z radu
Carotene, ktoré obsahujú už v úvode spomínaný prírodný antioxidant beta-karotén,
ktorý chráni pokožku pred voľnými radikálmi
a urýchľuje jej zhnednutie.
Tieto opaľovacie mlieka obsahujú iba minerálne UV filtre, ktoré sa na rozdiel od chemických filtrov nevstrebávajú do pokožky
a nespôsobujú alergiu.
Ponuku prípravkov na opaľovanie dopĺňajú opaľovacie mlieka Panthenol s obsahom
UVA a UVB filtrov a s OF 6, 10, 14. Výrobca
Altermed ponúka Panthenol SUN s OF 8,
12, 16, 20, 25. Opaľovacie prípravky reprezentuje aj rad NIVEA SUN mlieko na opaľovanie s OF 20 a 30 s extra zvláčňujúcim
účinkom pre jemnú pokožku.
Počas pobytu na slnku treba samozrejme
dodržiavať pitný režim, používať slnečné
okuliare a pokrývku hlavy. O pokožku sa
treba starať aj po opaľovaní vhodnými hydratačnými, zvláčňujúcimi a upokojujúcimi
mliekami po opaľovaní.
Ochrana pred slnečným žiarením by sa
mala stať naším každodenným návykom.
Len tak sa vyhneme spáleniu a predčasnému starnutiu kože a v neposlednom rade
obmedzíme možnosť vzniku nebezpečných
chorôb kože.
Mgr. Mária Halásová

OZNAMY OBECNÉHO ÚRADU
 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, má názov Záhumenská.
Zároveň oznamujeme občanom, ktorí bývajú na týchto uliciach, aby si urobili zmeny
vo svojich osobných dokladoch (zmenu
trvalého pobytu na obecnom úrade).
 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, 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.
 OcÚ oznamuje občanom, že v obecnej
knižnici sa bude nachádzať verejne prístupný internet. Občania, ktorí majú záujem využívať internetové služby, nech sa prihlásia
na obecnom úrade.

INZERCIA
 Hľadám pani na občasné varovanie
šesťročného chlapčeka. Tel. kontakt:
0915 717 109
 Súrne kúpim dom vo Veľkých Kostoľanoch do 700 000 Sk. Tel.: 0907 714 318
 Predám: kuchynskú linku, obývačku,
spálňu a iný nábytok. Ďalej šrotovník,
váhu, kotol. Tel.: 033/778 25 32, mobil:
0910 114 708
 Predám plávajúcu podlahu, 12m2, nemecká, cklik spoje + lišty zdarma.
Tel.: 0908 111 024
 Predám lacno staršiu sedaciu súpravu
(gauč je rozkladací + dve kreslá).
Tel.: 0908 111 024
 Predám stavebný výťah, staršie plastové
vonkajšie rolety a dvere a darujem za odvoz staré drevené okná. Tel.: 0905 686 557
 Reštaurácia P&E prijme kuchárku.
Bližšie informácie dostanete na tel. č.:
0905 814 926.
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Rozhovor, ktorý sme už nestihli
Dlhé roky sme sa v našej obci stretali
s milým, vždy úhľadne oblečeným pánom,
ktorý chodil pracovať do bývalej tabačiarne i na JRD. V dni sviatočné sa nedá oddeliť od vyleštených na mieru šitých poltopánok a precízne na tele sediacom obleku.
Na pukoch nohavíc sa dalo takmer „porezať“. Okrem vzhľadu upútal príjemným
vystupovaním. Mali sme s ním dohodnutý
rozhovor na druhú polovicu februára, no,
bohužiaľ, neuskutočnil sa. Ale ústretovou
sa stala jeho dcéra, pani Anka Kamačaiová
– Merceková. Hovoríme o pánovi
PAVLOVI KAMAČAIOVI
(1909 - 2006),

 Ako si spomínate na roky strávené
mimo Slovenska?
- Z rozprávania otecka i dokladov viem, že
v roku 1941 bol služobne zadelený do Juhoslávie – Chorvátska mesta Záhreb, na Slovenské
veľvyslanectvo ako osobný šofér veľvyslanca.
Tu sa narodila aj sestra Hela. Žili sme tu pekný
život s deťmi veľvyslancov iných štátov. Otec to
mal iste komplikovanejšie, lebo robil aj kuriéra
medzi Záhrebom a Bratislavou. Dakedy mu
išlo doslova o život, veď bola vojna.
 Zdá sa mi, že ste boli aj v Ríme.
- Je to pravda. Po vojne bol preložený na
Veľvyslanectvo ČSR do Ríma do kancelárskych

a medzi deťmi naučili novému jazyku. Otec
hovoril maďarsky, nemecky, česky, taliansky,
turecky, chorvátsky a francúzsky. Z Turecka
sme mali odísť na veľvyslanectvo do Londýna, ale mama veľmi túžila po domove, tak
sme v roku 1953 natrvalo prišli do V. Kostolian. Nás dievčence materinský jazyk doučovali pani učiteľky Gulišová a Šimorová.
 Zostali aj nejaké poznatky jazykov
doteraz?
- Je známa vec, že deti si rýchlo osvoja
cudzí jazyk, ale keď v ňom nekomunikujú,
tak nastúpi zabúdanie. My sme rozprávali
chorvátsky, taliansky, turecky a najviac fran-

ktorý sa narodil vo Výčapoch pri Nitre. Mal
päť bratov a dve sestry. Rodina sa neskôr
odsťahovala do Drahoviec. U Živnostenského spoločenstva v Piešťanoch v roku 1930
skončil učňovské roky strojného zámočníka
– automechanika. Potom robil osobného šoféra u nášho bývalého lekára Dr. Silbera.
 Toto sú všeobecné pohľady Kostoľancov na vášho otecka. Povedzte nám o ňom
čosi viac.
- Môj otec bol veľmi zodpovedný, pracovitý
a cieľavedomý človek. Keď skončil u Dr. Silbera, podal si žiadosť na Ministerstvo zahraničných vecí v Bratislave do služobného pomeru osobného šoféra. Po dôkladnom výbere
- konkurze bol v roku 1939 prijatý do služby
MZV v Bratislave, kde zložil i služobný sľub.
Ženil sa až ako 32-ročný. Manželkou sa mu
stala Anka Strečanská. V manželstve vo V.
Kostoľanoch v roku 1941 som sa narodila ja,
staršia dcéra Anka. Vždy mu išlo o zabezpečenie rodiny.

OKIENKO PRE ŽENY
Ak ešte rozmýšľate, čo upiecť k hodom,
ponúkame vám recept na chutné karamelové rezy.

Karamelové rezy
Cesto: 25 dkg práškového cukru,
6 vajec, 10 dkg kryštálového cukru,
30 dkg polohrubej múky, 1 prášok do
pečiva, 5 dkg mletých orechov.
Postup: 10 dkg kryštálového cukru upálime do hneda a zalejeme 2 dl vody. Žĺtky
vymiešame s práškovým cukrom a pomaly
k nim prilievame karamelový roztok, ďalej
pridáme múku, orechy, sneh a prášok do
pečiva. Dáme upiecť. Po upečení cesto
rozdelíme na 3 pásy. Keď sú pásy vysoké,
môžeme ich rozdeliť na polovicu. Potom
ich plníme plnkou. Z jedného cesta vyjdú
dva rezy.
Plnka: 20 dkg kryštálového cukru upálime do hneda, zalejeme ho 4 dl mlieka
a necháme zovrieť. Pridáme 1 vanilkový
cukor. V 1 dl mlieka si rozmiešame jeden
smotanovo-karamelový puding, vylejeme
ho do vriaceho karamelu a spravíme hustý
krém. Do vychladnutého pridáme jeden
Palmarín.
Dobrú chuť!
Za recept ďakujeme Mgr. I. Orihelovej

 Pavol Kamačai pri práci.
úradných služieb MZV. Častokrát služobne navštevoval aj Vatikán. Z tohto obdobia máme každý osobitné požehnanie s modlitbou od sv. Otca
Piusa XII. z 21.7.1948. Tu som začala chodiť aj
do školy. Počas pobytu v Ríme, otecko veľmi
pomáhal našej rodine vo V. Kostoľanoch materiálne - potravinami, odevom, obuvou - a tiež
i finančne, veď mal pekný plat v inej mene. Ako
šofér diplomata, svojím vystupovaním na úrovni
reprezentoval našu vlasť.
 Spomínam si na váš príchod, vraj z Turecka. Mýlim sa?!
- Turecko – hlavné mesto Ankara sa nám
stala dočasným domovom v rokoch 1950 53. Otec opäť pracoval na veľvyslanectve.
I keď bol v takejto službe, rodičia nezabúdali
na náboženské cítenie a dopriali nám prijatie
sviatostí, hoci vo vlasti prebiehala neslávne náboženská nesloboda. My sme s ďalšími deťmi
z ambasády chodili do školy, kde sa vyučovalo
po turecky. Jazyk ťažký na výslovnosť – samé
prehlasované samohlásky a intonačné podfarbenie, ale zvládali sme. Život na veľvyslanectve – to je samé sťahovanie. My sme istý čas
žili aj v Prahe. Tu sme tiež na Spořilove chodili
do školy. Pre pražský pobyt do služobného
pomeru oteckovi dekrét odovzdával minister
zahraničných vecí Dr. Vlado Clementis.
 Ako ste sa v škole i v spoločnosti
dohovorili?
- Otec navštevoval jazykové rýchlokurzy na
ambasáde. Musel si v krátkom čase osvojiť
reč diplomatov a my deti sme sa v škole

cúzsky, ale dnes už iba matne sa vynoria
niektoré slovíčka.
 Akým otec pre dcéru zostáva v spomienke?
- Môj otec mal rád pekné veci a radosť
mu robilo, keď mohol mame i nám dcéram
priniesť čosi pekné na oblečenie, či aspoň nejaký šperk. Ľúbil svetskú krásu, ale nezabúdal
ani na duševno. Bol rozvážny, dobrý ekonóm,
prácu si vážil a veľa pracoval, zvlášť, keď sme
stavali dom. Rodina mu bola všetkým. Smútil,
keď v roku 1991 zomrela mama. Nepoddal sa.
Náplňou času dôchodcu sa mu stala záhradka. Mal rád spoločnosť, ľudí a neskutočne
ľúbil nielen nás, ale aj vnúčatá a pravnúčatá.
Jeho odchod z tohto sveta bol priveľmi rýchly.
Mal životnú vitalitu, netrpel chorobami a neužíval žiadne lieky. Zaujímala ho súčasnosť,
politika a veľmi si rozumel s mojím manželom
Jožkom, ktorého bral ako najbližšieho priateľa. V mnohom mi bol oporou a vzorom. Bol
nesmierne poriadkumilovný.
Som presvedčená, že môžem i za moju
sestru Helu Kamačaiovú – Zlochovú, ktorá
býva v Bratislave, povedať: „Zásluhou otca
sme mali pekné detstvo, boli sme materiálne
zabezpečené, dal nám dobrú výchovu a vzdelanie. Jeho láska k nám i rodine nepoznala
hraníc. Svojou húževnatosťou dosiahol aj
nemožné. Naučil nás tolerancii a peknému
vystupovaniu. V živote i práci bol takmer dokonalý perfekcionalista."
Spracovala: MN
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Stretnutie
po rokoch
Dňa 31. 3. 2006 sa uskutočnilo prvé stretnutie žiakov, ktorí v roku 1988 ukončili povinnú školskú dochádzku na základnej škole.
Spolu ukončilo ôsmy ročník 65 žiakov.
Stretlo sa nás 26, ktorí sme plní uletených
plánov vstúpili do reality učňovského alebo
študentského života. Dnes už takmer všetci
máme založené rodiny a rôznym spôsobom
sme sa pracovne uchytili v spoločnosti. Pod
vedením triednych učiteľov - p. Viktora Bokora a Karola Šintála, ktorí milo prijali naše
pozvanie, sme si zaspomínali, čo nám ten
čas, huncút, priniesol. Minútou ticha sme si
pripomenuli našich spolužiakov Patrika Polčíka a Vladimíra Magulu, ktorým sa kniha života
navždy uzatvorila. Verím, že o dva roky sa
znovu stretneme vo väčšom počte. Všetkým
spolužiakom, ako i pedagógom prajeme veľa
zdravia, šťastia a spokojnosti.
Danka Lesajová a Adrika Micháliková

 Prevádzkovanie cintorína bude aj naďalej vykonávať obec. V minulom roku poskytla zo svojho rozpočtu nemalé finančné
prostriedky na výstavbu chodníkov, nového vodovodu a vŕtanie studne, zakúpenie lavičiek a pod. Niekoľkokrát do roka treba tiež
pokosiť všetky trávniky.
Foto: - pe -
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Dorast postupuje už dve kolá pred koncom súťaže
DORAST - okresné majstrovstvá
1. V. Kostoľany
2. Križovany
3. D. Krupá

28 23 1
28 19 5
28 18 3

4 114:22 70
4 65:20 62
7 75:57 57

FUTBAL V OBCI
Vedenie futbalového oddielu ďakuje celému
kolektívu za úspešnú reprezentáciu našej obce.

 Dolný rad zľava: vedúci mužstva: Miro Michálik, Roman Virág, Dušan Vavrinec, Lukáš Durdy, Matúš Velšic, Lukáš Lesay, Peter Cesnek, Ján Malovec, Jozef Kováč.
Horný rad zľava: tréner Ľubomír Chudý, Lukáš Kadlíček, Lukáš Dekan, Matrin Horváth,
Peter Galbička, Mário Horváth, Jozef Žažo, Ľuboš Kusý, Matej Bubák, Martin Porubský,
vedúci mužstva Ján Mužík (chýba Michal Nesteš).

Futbalový oddiel pozýva všetkých priaznivcov na 1. ročník v súťaži kopania jedenástok
pod názvom Hodová penalta.
Súťaž sa uskutoční v sobotu 10.6.2006 na
štadióne.
Podrobnosti budú zverejnené na plagátoch.
  
Na hody - v nedeľu 11.6.2006 odohrá
úspešné mužstvo dorastu posledný majstrovský zápas v súťaži, ktorý bude spojený s odovzdávaním pohára pre víťazov od predstaviteľov okresu. Začiatok o 17.00 hod.
  
Dňa 18.6.2006 v nedeľu o 13.30 hod. vás
pozývame na 1. ročník Memoriálu Milana
Ferančíka.
Týmto turnajom si chceme pripomenúť
nášho bývalého prvoligového hráča a trénera
nášho klubu.
Za účasti dorasteneckých mužstiev:
FC Spartak Trnava (1. liga)
FK Piešťany (4. liga)
FK Drahovce
FK Veľké Kostoľany
-r-

Pohyb, pohyb, pohyb...
S. Sedmák neverí, že by sa niekto z mladých neoddal bežectvu
Človek dnešnej doby nevyhnutne k svojmu životu potrebuje pohyb. Pohyb mu
dávajú rôzne druhy športu – či kolektívne
alebo individuálne. Oba druhy pohybu sú
pre organizmus prospešné a v nejednom
prípade nútia už mladých ľudí odtrhnúť sa
od televízora či počítača. Aj lekári odporúčajú – pohyb, pohyb, pohyb.
Mne sa pohyb stal koníčkom. V osemdesiatych rokoch som reprezentoval veľkokostolianske POĽNOPO v okresnej súťaži behu,
kde som sa pomerne dobre umiestnil a povedal som si, že to skúsim ďalej. Bol som pomerne mladý a pekné časy som dosahoval na
MMM v Košiciach na 42,195 km. No už vtedy
som pravidelne denne behával 16 – 20 km.
Dnes Slovenský bežecký spolok každoročne vydáva kalendár bežeckých podujatí
a je z čoho vyberať. Treba zvážiť svoje sily
a vybrať si bežecké trate, ktoré sú danému
veku zvládnuteľné a tešiť sa iba na športových priateľov. Tí svojou účasťou a radosťou
z behu zvýšia môj elán a zanietenie v tomto
individuálnom športe. Jednoducho bežím už
iba pre radosť a pocit z bežeckej súdržnosti.
Na regionálnej súťaži okresov Piešťany
– Hlohovec – Trnava sa nás zúčastnilo 15
bežcov. Krajské združenie športu v Trnave
ocenilo moje bežecké aktivity, keď som z rúk
pána Rólanda Osvalda a pána Mariána Pavlíka dostal k 65. narodeninám pamätnú plaketu
s poďakovaním. Bol to príjemný zážitok.
V susednej obci Dubovany každoročne poriadajú Mikulášsky kros. Bol to už 24. ročník
a ja som jediný pretekár, čo absolvoval všetky

ročníky. Túto aktivitu mi do konca života bude
pripomínať nádherná olejomaľba od maliara
Alojza Majerníka.
Trojkráľový beh Trnava – Slávia na 6 km
sa konal 6. januára bez hodnotenia kategórií.

 Stanislav Sedmák sto metrov pred cieľom Košického maratónu.
Foto: archív
Každý bol víťazom už len jeho absolvovaním.
Počasie bolo krásne a beh komentoval pán
Jaro Lieskovský.
No veľmi zaujímavý bol zimný Beh zdravia

Trnava – Slávia – 26.12.2005 za účasti 40
– 50 bežcov. Okrem regionálnych bežeckých
súťaží som absolvoval aj 10 triatlonov – Olympijský triatlón – beh, plávanie, cyklistika, ktoré
sú organizované vždy na inom mieste Slovenska.
Pre nepriazeň počasia sa vlani neuskutočnil
Silvestrovský beh – Trnava – Dolné Orešany
a tiež Novoročný beh na pešej zóne v Piešťanoch.
No vo mne rezonuje posledný beh Devín
– Bratislava na 12 km. Bolo pekné počasie,
po trase nás pozdravovali diváci a tiež fanúšikovia zo Športového klubu Dolné Orešany.
Bežalo nás 980 a ja sa svojím výkonom držím
asi v polovici bežeckého poľa. Organizačne
to bol 59. ročník. Osobne som sa zúčastnil
25 ročníkov. V cieli so mnou viedla rozhovor
športová redaktorka z televízie. Na otázku
ako v budúcnosti? Znela moja odpoveď: „V
zdraví zúčastniť sa okrúhleho 60. ročníka
Devín – Bratislava. Milí čitatelia, neberte to
ako osobnú chválu, ale kto to nezažil – nepochopí. Je to citové pohladenie duše, vďaka za
zdravie, ku ktorému iste pomáha pravidelný
beh a tiež zadosť z priateľstiev a kamarátov,
ktorých na pretekoch poznáte.
Tieto riadky píšem preto, aby som oslovil
mladých ľudí, nech nesedia iba doma, prípadne pri počítači, ale nech buď v kolektíve,
alebo individuálne sa venujú športu. Som
ochotný pomôcť radou. Treba aj našu obec
reprezentovať a neverím, že by sa niekto
z mladých neoddal bežectvu.
Váš
Stano Sedmák
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