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Milí Kostoľančania a naši čitatelia!
Zaiste neuniklo vašej pozornosti farebné číslo Kosceľanky v upravenom grafickom prevedení. Deje sa
tak v záujme zvýšenia úrovne týchto informačných novín, ktoré k vám do schránok prichádzajú už trinásť
rokov. Stále privítame vašu pomoc pri ich zostavovaní. Boli by sme radi, aby sa okruh redaktorov rozšíril.
Zanedlho uplynie ďalší rok, opäť budeme o čosi starší a skúsenejší. Je pred nami nový rok a čo nás
v ňom čaká, to netušíme. Verme však, že väčšinou len to dobré. A prajem si, aby nás aj našu obec čakal
dobrý rok. Aby sa podarilo zrealizovať všetko to, čo si prajeme a čo sme si naplánovali. Nech naše Kostoľany sú opäť o čosi lepšie a krajšie. K tomu však je potrebné okrem financií aj to, aby sme k sebe boli trpezlivejší, ohľaduplnejší, dobrosrdečnejší, viac si priali to dobré, než to zlé. Aby sme sa viac radovali, než kritizovali a neustále frflali a hľadali len samé negatíva. Aby sme nehľadeli len na matériu, ale aj iné hodnoty
prepotrebné pre náš život. Tak bude aj naše obecné spoločenstvo, ktoré tvoríme my všetci, šťastnejšie. To
úprimne želám všetkým nám, aby sme nielen počas Vianoc mali obmäkčené srdcia, ale aby sme vo svojom
srdci nosili Vianoce počas celého roka.
Požehnané vianočné sviatky a úspešný vstup do Nového roka 2018 želá
Váš starosta

2

OBECNÁ NÁSTENKA
Z pracovného stola starostu

Milí občania, znova ubehol
určitý čas a preto dovoľte, aby som
stručne v bodoch zhodnotil naše
aktivity, ktoré boli realizované v
prospech obce, v záujme jej zveľadenia a na čom sa aktuálne pracuje.
V septembri sme odovzdali do užívania prvé detské ihrisko v obci.
Bolo vybudované za finančnej pomoci Košického
samosprávneho kraja, Nadácie Carmeuse, z rozpočtu
obce a z čiastky určenej na poslanecké odmeny, ktorej sa poslanci vzdali v prospech ihriska.
Za posledné mesiace sme podali sedem žiadostí
o pridelenie finančných prostriedkov v rámci rôznych
výziev. Ide napríklad o nákup techniky na spracovanie biologicky rozložiteľného dopadu, spoločne
v rámci miniregiónu je podaný projekt na nákup
kompostérov pre domácnosti, na rozšírenie detského
ihriska, na úpravu povrchu viacúčelového ihriska,
projekt na pokračovanie unikátneho výskumu na archeologickej lokalite, projekt na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice, rekonštrukciu strechy mlyna, vybudovanie parkoviska v centre obce, rekonštrukcie Agátovej ulice, revitalizáciu zelene v centre obce a iné.
V niektorých už vieme, že sme boli neúspešní, na
výsledky iných stále čakáme, v niektorých sme našťastie uspeli. Pripravujeme ďalšie žiadosti na aktuálne grantové výzvy.
V dome nádeje sme vynovili sedadlá, v materskej škole vymenili na schodišti okno a zrealizovali
nové oplotenie školskej záhrady od Hrabiny. Zrealizovali sme prepojenie parku so Staničnou ulicou vybudovaním 30 m úseku chodníka. Materiál na jeho
stavbu sponzorsky poskytla firma DOS-KNAP, s.r.o.
(Rastislav Knap), za čo ďakujeme. Zrenovovali sme
lavičky v obci a doplnili odpadkové koše. Na jar budú doplnené ďalšie.
Naďalej sa snažíme komunikovať so správcom
cesty ohľadne jej zlepšenia na úseku Košice—Malá
Lodina. Aj za spolupráci s okresným dopravným inšpektorátom správca cesty doplnil chýbajúce zvislé
dopravné značenie.
Zimné mesiace využívame na prípravy projektových podkladov a stavebných povolení na to, aby sme
mohli následne spustiť realizáciu ďalších významných
projektov. Pôjde predovšetkým o rekonštrukciu budovy
budúceho obecného úradu, kultúrno-správnej budovy
(vodný mlyn) a postupnú rekonštrukciu miestnych komunikácií či budovanie chodníkov.
Záverom ďakujem všetkým pracovníkom obce,
poslancom a občanom, ktorí sú mi nápomocní.
Mgr. Anton Medvec—starosta obce

Výzva na odstránenie prekážok
a motorových vozidiel
z miestnych komunikácií
V súvislosti so zimnou údržbou a zlepšením bezpečnosti premávky na miestnych komunikácií ako
aj v záujme ochrany chodcov vyzývame všetkých
porušovateľov VZN č. 3/2015 o pakovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách a zákona o pozemných
komunikáciách č. 135/1961 Z.z., ako aj zákona
č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke, aby ihneď odstránili prekážky z miestnych komunikácií ako aj
ich ochranného pásma a verejnej zelene. Ide predovšetkým o dlhodobé parkovanie motorových
vozidiel na miestnych komunikáciách a ich okrajoch aj v častiach, kde sú prekážkou, znemožňujú
prejazd ostatných vozidiel, vozidiel údržby, vozidiel zberu komunálneho odpadu či záchranárskych zložiek. Obec zároveň písomne vyzvala
sústavných porušovateľov, aby došlo ihneď k náprave, v opačnom prípade začne voči ním správne
konanie a uloženie pokuty. Žiadame majiteľov
vozidiel a ich príslušenstiev, aby využívali parkovanie vo svojich vlastných dvoroch! Ulice v
obci nemajú dostatočnú šírku, preto parkovanie na
nich je neprípustné. Podľa zákona totiž musí pri
státí motorového vozidla na miestnej komunikácií
zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej tri metre pre každý smer jazdy. To znamená, že šírka MK musí byť pri zastavení vozidla
cca osem metrov, aby zostalo šesť metrov priestoru na prejazd. Takúto šírku naše ulice nemajú ani
zďaleka, preto zastavenie a státie auta na MK v
našej obci je v rozpore so zákonom.
Ocú

Vizualizácia rekonštrukcie krovu vodného mlyna do pôvodného stavu (Ing. Jozef Steranka)

OBECNÁ NÁSTENKA
Ako to vidím...
O ŠKOLE
Škola je miesto, ktoré kladie na
školáka určité nároky a dokáže ho
viac či menej ovplyvňovať. Škola má
potenciál žiaka veľa naučiť, pomôcť
pri prekonávaní nezdarov a prekážok,
dokonca často suplovať absentujúcu
rodinu.
V súčasnej škole je práca učiteľa
veľmi namáhavá. Je hodnotený žiakmi, rodičmi, inými učiteľmi, bezprostredným okolím. Učiteľ je teda často
hodnotený podľa toho aké výsledky
dosahujú jeho žiaci. Zaiste. Lenže nie
každý učiteľ má v primárnom vzdelávaní v triede rovnakých žiakov. Každý je svojský a zároveň rozdielny,
teda učiteľova práca by sa mala hodnotiť podľa jeho úsilia dať žiakom
niečo „ naviac“. Potom by meradlom
kvality výučby mal byť jednotlivý
žiak a h lav ne je ho po kro k
v kompetenciách, a to v oblastiach
ako je kognícia, ale aj socializácia
a personalizácia. Zdôrazňujem, že je
to len jeden z nástrojov hodnotenia.
Učiteľstvo nie je povolaním,
má črtu poslania, a ak niekoho baví, je
nanajvýš pravdepodobné, že mu zasvätí
celý svoj životný čas. Učitelia však
pracujú v atmosfére neustáleho
„reformovania školstva“ a to tiež nepridá na kvalite vzdelávania. Post učiteľa
je bohužiaľ spoločensky veľmi nedocenený. Učiteľ je niekto, kto má obrovskú
zodpovednosť – učí totiž budúcu generáciu. Mal by preto patriť medzi najprestížnejšie povolania. Za to by mal očakávať vysoko ocenený kultúrny kapitál.
Nie je tomu tak a dôsledky tejto skutočnosti sú smutné.
Neexistuje ideálna škola. Bolo
by jednoduché povedať, že škola
funguje a je ideálom, keď má dostatok žiakov alebo nefunguje vďaka
tomu, že žiakov je málo. Takéto
striktné vyhranenie nie je namieste.
Naši žiaci chodia do školy, kde je
malý počet žiakov. Učitelia si spolu
so žiakmi vytvárajú akési rodinné
prostredie. Znamená to individuálnu
prácu so žiakmi a celkové zlepšenie
motivácie žiakov. Žiaci sa medzi
sebou dobre poznajú a lepšie funguje
aj interpersonálna interakcia. Tým
nedochádza ani k utlačeniu charakterov niektorých jedincov, ako sa to
stáva v preplnených triedach, kedy je
uplatnenie názoru nemožné a často sú
pokusy o to odmenené aj ponížením.
Máme radi toto rodinné prostredie našej školy. Nedostatky tu síce
sú a asi aj budú, ale všetko sa dá časom napraviť, vylepšiť a posunúť sa
tak ďalej.
Mgr. K. Sinčák, riaditeľ ZŠ
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Spoločenská kronika
Jubilanti:

Mária Hlubeňová

85 r.

Helena Šašaková

80 r.

Imrich Oravec

80 r.

90 r.

Mária Oravcová

Srdečne blahoželáme!

Narodení:
Adam Kotos
Kristína Redayová
Ryan Cakoci

06.09.2017
05.10.2017
22.11.2017

Vítajte medzi nami!

Zomrelí:
Ján Koša
Irena Merkovská
Agnesa Polašková
Štefan Lengyel

28.08.2017
13.10.2017
15.10.2017
16.11.2017

Odpočívajte v pokoji!
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NAŠA ŠKÔLKA

Vianoce sú čoskoro tu a my Vám chceme povedať, čo všetko
sa v našej škôlke stalo, prihodilo. V septembri nás čakalo
prekvapenie. Naše šikovné pani učiteľky cez prázdniny vyzdobili steny nášho schodišťa krásnymi detskými motívmi,
ktoré obdivujú všetci návštevníci školy a tiež vymaľovali
škaredé schody, po ktorých sme dennodenne chodievali aj
niekoľkokrát. Teraz je radosť sa po schodišti prejsť.
Tento školský rok k nám prišli ďalší naši noví kamaráti. Aj
keď niektorí z nich zo začiatku mali strach, ten sa však rýchle pominul a teraz sú z nich naozajstní, usmievaví škôlkári.
V jesennom čase sme si pripomenuli Deň mlieka, pripravili
sme pre našich najbližších ochutnávku zdravých dobrôt, spoznali sme, čo všetko sa dá pripraviť z jablka, dokonca sme
my, šikovníci, spoločne s pani učiteľkami napiekli aj výbor-

nám rozdal balíčky, jeho pomocníčkovia čert a anjel nám
niektorým maľovali na tvár a dokonca sme mali aj diskotéku.
Za chvíľu sa blíži naše vianočné vystúpenie pre rodičov
a potom aj na adventných trhoch. Tak už ideme usilovne
nacvičovať.
Majte sa krásne a užívajte vianočný čas, plný pohody,
lásky a pokoja.
Deti a kolektív MŠ

né koláčiky. Keďže pani jeseň bola v tomto roku veľmi krásna, mohli sme spoznávať jej krásy vychádzkami do prírody,
do blízkeho lesa, ba ujovia z Polesia Kostoľany nám umožnili navštíviť lesnú škôlku a pozorovať ako funguje štiepačka
dreva. Samozrejme, že sme nezabudli aj na našu tradičnú
šarkaniádu, ktorú sme tohto roku zorganizovali na lúke nad
škôlkou. Koncom októbra si pre nás a našich rodičov pripravili pani učiteľky zábavno-súťažné popoludnie, ktoré bolo
venované tekvičkovým hrám a zapaľovaním našich svetlonosov, ktoré sme si vyrobili spolu s rodičmi. 4. novembra sme
si aj my pripomenuli Slovenský Deň materských škôl. Pani
učiteľky si pre nás pripravili súťaže, na ktoré sme si zavolali
do našej škôlky aj našich kamarátov z prvého ročníka a zažili
sme spolu s nimi jedno krásne, veselé predpoludnie. V mesiaci november sme sa v našej škôlke venovali spoznávaniu
nášho tela, rozprávali sme sa o zdraví, chorobe. Aby sme sa
o poskytovaní prvej pomoci dozvedeli viac, pozvali sme si
do našej škôlky zdravotníčky zo SČK, ktoré nám čo to povedali o poskytovaní prvej pomoci a prakticky nám ukázali ako
sa ošetrujú drobné rany, ako sa podáva umelé dýchanie či
masáž srdca. Dokonca sme si to mohli aj prakticky vyskúšať.
O čistení zúbkov a starostlivosti o ne nám prišla porozprávať
pani Záhumenská, ktorá nikdy neodmietne naše pozvanie, za
čo jej chceme veľmi pekne poďakovať. A aby sme sa viac
nebáli zubára, pozvala nás do svojej ambulancie pani zubárka Wohlfahrtová, ktorá nám veľmi rada poukazovala, čo
všetko k svojej práci potrebuje a dokonca sme sa niektorí
mohli povoziť na zubárskom kresle. Aj jej touto cestou ďakujeme. Mesiac december začal príchodom Mikuláša, ktorý

Na záver chcem veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí nám
tohto roku akoukoľvek formou pomohli či už pri skrášľovaní
exteriéru aj interiéru našej školy, alebo zabezpečením pomôcok pre naše deti, rodičom za ústretovosť a veľmi dobrú spoluprácu, členom rady školy, ktorí majú podiel na rozvoji
našej školy, pani učiteľkám a ostatným zamestnancom školy,
pretože ony sú piliere, bez ktorých by škola nemohla fungovať. Nášmu zriaďovateľovi a obecnému zastupiteľstvu, za
všetku snahu a úsilie, ktoré vynaložili na to, aby bola naša
škola krajšou a atraktívnejšou. Veríme, že spolupráca s Vami
všetkými bude pokračovať aj budúci rok. Všetkým Vám
prajem príjemné prežitie vianočných sviatkov a v novom
roku nech sa Vám darí.
Riaditeľka MŠ

EKO OKIENKO
Šatstvo, obuv a hračky, ktoré už nepoužívate, môžete vhadzovať do nového kontajnera. Veci sú určené
na charitatívne účely
(použiteľné veci),
ostatné putujú do útulkov a na recykláciu.
Obec dala prednosť
slovenskej nadácii
pred anonymnými
Poliakmi. Zber zabezpečuje nezisková organizácia Ľudia k ľuďom. Aj touto formou
môžeme predchádzať
vzniku odpadu.

KOSTOĽANY NA STARÝCH FOTOGRAFIÁCH
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Spoznáte sa na tejto fotografii? :) Detičky z materskej školy so svojimi učiteľkami.

Za Kamienčekom
Zo stránok kroniky na mňa pozerajú detsky živé oči Helenky, Mirky, Peťa, Martina, Denisky, Danky, Marcela, Martinky, Evičky ..a mnohé ďalšie. A keď čítam texty v nej, na povrch sa spod nánosu rokov prediera zanietenosť autorky riadkov – pani učiteľky Ľudky Čopovej, ktorá svojím talentom, láskou
k ľudovému umeniu a organizačnou zručnosťou napájala i živila nevšedný Kamienček, ktorý len tak nenájdeš popri ceste. Obrazne by sme mohli povedať, že anorganickej hmote vdýchla dušu, kus svojho srdca a samej seba, aby sa to všetko k nej organicky vrátilo v úsmevoch jej súborových detí.
Detský folklórny súbor Kamienček z Kostolian nad Hornádom (vtedy ešte nie samostatných) bol
perlou medzi vtedajšími súbormi... v živej pamäti mám naše spoločné účinkovanie v pôsobivej scénickej
freske Materinské pole v roku 1985, v tom istom školskom roku, ako súbor vznikol, no jeho zaujímavé
a nápadité spracovanie miestnych folklórnych
tradícií ma viackrát zaujalo aj na Rozhanovských slávnostiach. Bolo pre mňa vždy príjemným osviežením vidieť radosť detí
z Kamienčeka a tvorivý kumšt ich vedúcej...osviežením, ako keď v sparnom lete ovlažíš pery pramenitou vodou...
Ozaj, kde je Kamienček dnes? Či vari
zapadol do vĺn Hornádu kdesi pri bývalom
náhone? Nenájde sa nikto, kto Kamenček vyloví, usuší a predstaví ho vďačným divákom
v obnovenej kráse? Vrúcne vám to, milí Kostoliančania, želám!
Vlado Franka
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NAŠA ŠKOLA

Vážení zástupcovia nás malých a veľkých
ŠKOLÁKOV
Nastal čas najchladnejších mesiacov
roka, čas zimných radovánok, čas pokoja, radosti
a šťastia,
čas
najkrajších
a najočakávanejších sviatkov roka – Vianoc.
Dovoľte mi prihovoriť sa k Vám v čase, keď
len pár dní nás delí od krásnych sviatkov, ktoré sú plné pokoja, lásky a porozumenia.
Vianočné sviatky sú obdobím, na ktoré
netrpezlivo
čakáme,
lebo
ich
čaro
a výnimočnosť nás napĺňajú pocitmi šťastia,
pohody a harmónie. Atmosféra týchto dní je
plná spomienok i očakávaní, nič nie je bežné
ani všedné, napriek tomu, že Vianoce sú každý rok, ich okúzľujúce čaro sa nedá ničím nahradiť ani napodobniť. Na Vianoce
sa zvykneme obdarovať. Aj my sme dostali dar. Mali sme možnosť všetci spoločne, školáci aj škôlkari, privítať u nás v škole
Mikuláša so svojimi pomocníkmi, čertom a anjelom. Mikuláš nás obdaroval krásnymi balíčkami a čert s anjelom s nami tancovali, maľovali, vytvárali vianočné ozdoby a šantili ako to vie len čert. Za to, že sme mohli prežiť tento krásny deň, zo srdca
ďakujeme všetkým pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom našej školy a pánovi starostovi.
Prajeme všetkým, aby dar spolupatričnosti, vzájomnej úcty, ľudskosti, ktorý sme dostali, nikdy neostal zabudnutý, aby
stále rozžiaril naše očká a rozohrieval srdcia po celý rok.
Na Vianoce, keď svet stíchne, nech Vám Božie dieťa vdýchne, pokoj, radosť a posilu, nielen v túto svätú chvíľu, ale
taktiež v novom roku, nech Vás vedie v každom kroku. Prajú to všetci žiaci, učitelia, pán riaditeľ, teta upratovačka Základnej
školy Márie Kočanovej.
Mgr. Valéria Hajnalová
Prázdninové leto už je
už dávno zabudnuté a
začali školské povinnosti. Verím, milí žiaci,
že ste si oddýchli
a tešíte sa na svojich
učiteľov a spolužiakov.
V tomto školskom roku
zostáva pre nás prioritou vyučovanie cudzích
jazykov a športová
príprava našich žiakov,
čomu nasvedčuje aj zaujímavá krúžková činnosť. V neposlednom rade
chceme rozvíjať tvorivé myslenie u našich detí zapájaním sa do rôznych
výtvarných súťaží. Čaká nás množstvo exkurzií, kultúrnych podujatí
a literárnych súťaží. Súčasťou výchovno-vzdelávacej práce je naďalej
dialóg medzi učiteľmi, žiakmi a rodičmi. Verím, milí rodičia, že sa opäť
budeme tešiť spolupráci s vami. Chcela by som osloviť pedagogických
i nepedagogických zamestnancov, rodičov a všetkých, ktorí sa podieľajú na výchove detí, aby láska, tolerancia a trpezlivosť boli našimi každodennými sprievodcami. Tak ako po minulé školské roky budeme dbať na
výchovu a vzdelávanie Vašich detí v čo najväčšej miere.
Vývin a šťastie dieťaťa je najviac ovplyvnené práve rodinou a školou.
Preto dobrá spolupráca medzi nami pomôže ďalej budovať vzájomnú
dôveru a bude tou najlepšou prevenciou negatívnych javov v živote
našich detí.
Ďakujeme vám, milí rodičia, že ste výchovu svojich potomkov zverili
práve pedagógom našej školy. Naše vzájomné úsilie a záujem
o prosperitu našich detí v oblasti výchovy a vzdelávania je to najlepšie, čo im môžeme spoločne dať. Majme všetci spoločne na mysli
dobro detí. Nech porozumenie je každodenným sprievodcom. Nájdime si pre deti vždy pokojné slovo, pretože ak je dieťa uznávané
a obklopené priateľstvom, naučí sa nachádzať vo svete lásku.
Mgr. Stanislava Kuriľáková

OBNOVA KRÍŽA
Nielen veľkými aktivitami, ale aj tými najmenšími činnosťami obec opeknieva Bez
povšimnutia neostal ani tento kríž, ktorý nás
každú nedeľu či iný deň víta pred vstupom
do nášho chrámu. Kríž bol postavený v roku
1947, má teda 70 rokov. Aj preto si už vyžadoval menšiu údržbu. Dúfam, že sa mi to
aspoň trošku podarilo a že kríž bude ozdobou na ďalšie roky. Každý z nás môže svojou troškou pretvárať svoje prostredie, kde
žije a robiť ho krajším.
AM
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Hra Svetlo z Fatimy
Trom deťom – Lucii, Františkovi a Hyacinte sa v roku 1917
počas šiestich mesiacov, od mája do októbra, vždy 13. v mesiaci,
v portugalskej Fatime zjavovala Panna Mária... tento nevšedný
príbeh v dejinách sveta bol pre našich ochotníckych divadelníkov
námetom na naštudovanie hry Svetlo z Fatimy. Hru v polovičke
októbra s veľkých úspechom zahrali vo všetkých štyroch kostoloch
našej farnosti (v kostolianskom v nedeľu 8.10.2017) pri príležitosti storočnice fatimských zjavení. Celý veriaci svet si teraz
pripomína posolstvá, ktoré Panna Mária odovzdala trom malým pastierikom a táto divadelná hra je naším spoločným, síce
nepatrným, no o to úprimnejším príspevkom do tohto pripomínania.
Dej hry v skratke kopíruje už pomerne známy príbeh – traja pastierikovia, 10-ročná Lucia (Emka Vajdová), jej 7- ročná
sesternička Hyacinta (Melka Mičáková) a 9- ročný bratranec František (Fabián Popovič), hravé, no prirodzene nábožné deti
pasú svoje ovečky na lúčinách, posiatych mladými dubmi. Čas si krátia hrami, veľmi rady počúvajú krásne znejúcu ozvenu
z okolitých hôr a nikdy nezabudnú ani na modlitbu. K tomu ich vždy trpezlivo viedli rodičia, spoločná modlitba patrí
v skromných príbytkoch miestnych ľudí neodmysliteľne k životu tak, ako každodenný chlieb, syr a voda. Je dojímavé vidieť
v rukách detí ruženec a zaujatie, ktorým sa prihovárajú Bohu a Nebeskej Panne... A akí boli? Lucia bola nábožné, vážne
dievča, musela neskôr po zjaveniach veľa trpieť, pretože jej nikto neveril, ani len vlastná mama nie! A František? Malý muzikant z Aljustrel. Ako veľmi miloval zvieratká...Presne tak, ako jeho svätý patrón. Jeho najväčšou radosťou bolo kdesi
v ústraní pri modlitbe potešovať smutného Ježiška na kríži. Hyacinta? Milý, veselý šibal! Ako len rada tancovala! Ešte aj vo
väzení sa vykrúcala. A koľko sily obetovať sa a trpieť v nej bolo! Boli to skutočne dobré deti...
Vďaka Božiemu riadeniu deti na stretnutie s Krásnou Pani z neba (Johanka Kurucová) pripravoval už rok predtým Boží
posol, ktorý sa im predstavil ako Anjel pokoja (Livka Szilágyiová). Ten ich naučil mnohé modlitby, pri jednom zjavení povedal: „...Milé deti, modlite sa, modlite sa veľa, lebo Najsvätejšie Srdcia Pána Ježiša a Panny Márie počujú vaše modlitby
a zamýšľajú prostredníctvom vás preukázať svetu svoje veľké milosrdenstvo...“
Akéže to veľké milosrdenstvo chcú Najsvätejšie Srdcia Pána Ježiša a Panny Márie preukázať svetu prostredníctvom malých fatimských pastierov? Keďže naše deti sa nikomu nezverili o zjaveniach anjela, nikto to ani netušil a najmenej ony. Ich
život bol naďalej spleťou práce pri pasení ovečiek, poctivých a úprimných modlitieb k Bohu a k Jeho Nebeskej Matke, ale aj
veselých detských hier. 13. mája 1917 to tiež nebola ináč... Nič nenaznačovalo, že v tento deň sa nad údolím, v ktorom pásli
svoje stáda, opäť otvorí nebo...Deti sa práve začali modliť ruženec, keď jasnú oblohu naraz preťal blesk... Ako to bolo ďalej,
to nám priblíži úryvok zo scenára hry:
„...(Deti sa prestanú modliť, naľakaní sa pozerajú naokolo):
Hyacinta: (udivene) Čo to bolo?!
Lucia:
To bol hrom, nie? Hádam len neprichádza spoza hôr búrka? Ale nikde nie sú oblaky. Bude lepšie, keď sa poberieme domov.. (deti začnú chvatne zháňať ovce dokopy, prekvapí ich nový zvuk hromu, teraz ostrejší)
František: Veru, poďme preč, rýchlo, rýchlo preč....!
(zľaknuté deti si všimnú zvláštne svetlo v korune mladého duba, vidia Pani oblečenú v bielom)
P. Mária:
Nebojte sa, deti, nič vám neurobím.
Lucia:
Odkiaľ prichádzate?
P. Mária:
Prichádzam z neba.
Lucia:
Z neba? A po čo ste prišli?
P. Mária:
Prišla som vás poprosiť, aby ste sem
prišli šesť nasledujúcich mesiacov, vždy trinásteho
a v rovnakú hodinu. Neskôr vám poviem, kto som
a čo si želám.
Lucia:
A či aj ja prídem do neba?
P. Mária:
(láskavo) Áno, aj ty tam prídeš.
Hyacinta: Nože sa opýtaj, či aj ja...
Lucia:
A Hyacinta?
P. Mária:
Aj ona.
Lucia:
A Ferko?
P. Mária:
(nežne) Tiež, ale musí sa pomodliť
veľa ružencov. Milé deti, chcem sa vás opýtať, či
chcete prinášať Pánu Bohu obety a či chcete veľa
trpieť za obrátenie hriešnikov na uzmierenie toľkých rúhaní sa Bohu i za všetky urážky Nepoškvrneného Srdca Panny Márie?
Deti: (v úžase pokľaknú, zopnú ruky) Chceme, áno, chceme, vznešená Pani! (Hyacinta dodá): Chceme!
P. Mária:
Budete teda musieť veľa trpieť, ale Božia milosť vám bude útechou. Každý deň sa modlite ruženec, aby ste získali pokoj pre svet...“
(pokračovanie na nasledujúcej strane)
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Od tohto momentu sa v životoch našich pastierikov všetko zmenilo. Ich denným „chlebíčkom“ od vtedy, čo sa
o zjaveniach nejakej „bielej pani“ v jednom z údolí nad dedinou dozvedela verejnosť, bol výsmech, zosmiešňovanie popretkávané s prejavmi prehnanej ľudovej zbožnosti... z tohto
utrpenia najbolestivejším bolo odmietanie vo vlastných rodinách. K tomu všetkému sa pridalo ešte aj prenasledovanie
a výsluchy vtedajšej proticirkevnej svetskej moci (v našej
hre veľmi presvedčivo reprezentované postavami policajtov
v podaní Peťa Šašaka, Filipa Šucu a Peťa Gajdoša). Keď sa
Lucia pri jednom zo zjavení Panny Márie posťažovala, že im
nikto neverí, Krásna Pani z neba sľúbila, že jej posledné zjavenie v októbri bude sprevádzať veľký zázrak, aby zjaveniam každý uveril. A posledné zjavenie Našej Milej Pani je
aj vyvrcholením našej hry. A o aký zázrak vlastne išlo? Okolo sedemdesiat tisíc ľudí videlo na mieste zjavení nevšedný
a svojím spôsobom desivý svetelný úkaz – slnko, ktoré vyšlo na predtým daždivej oblohe, nestálo na svojom mieste,
prudko rotovalo, „tancovalo“ po celej oblohe, menilo svoju
veľkosť, naraz sa prudko približovalo k zemi, odrazu
sa od nej vzďaľovalo, pričom neustále menilo svoju
farbu...prítomní ľudia prepadávali hrôze a zdeseniu,
vrhali sa na kolená do rozbahnenej pôdy, kričali, verejne ľutovali svoje hriechy mysliac, že nastal ich
pozemský koniec... V tom mori ľudského strachu
a zdesenia nebojácne, neohrozene, s neopísateľnou
dôverou v Matku Pána stáli len tri malé postavy - Lucia, František a Hyacinta:
„... Lucia: Aha, už prichádza!
Hyacinta: Ticho! Ticho! Naša Pani prichádza...!
Lucia:
Naša Milá Pani, kto ste a čo chcete?
P. Mária:
Chcem, aby tu postavili kaplnku na moju počesť, pretože som Ružencová Panna Mária. Neprestávajte sa deň čo deň modliť ruženec, neurážajte
viac nášho Pána Boha, už je veľmi urážaný. Prišla
som napomenúť verných, aby sa obetovali, aby sa
polepšili a prosili Pána o odpustenie hriechov.
Modlievajte sa veľa, milé deti, veľa sa modlievajte a prinášajte obety za hriešnikov, lebo veľa duší je
zatratených, niet nikoho, kto by sa za ne obetoval. Keď sa
modlíte ruženec, na konci každého desiatka dodajte: Ó, Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného
ohňa a priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac
potrebujú Tvoje milosrdenstvo!
Po veľkých vojnách a prenasledovaní Cirkvi i Svätého
Otca moje Nepoškvrnené Srdce napokon zvíťazí a svetu,
moje drahé deti, darujem obdobie mieru a pokoja...“
Naša hra nie je dokumentom, ktorý by verne a podľa dobových prameňov mapoval každé slovo Našej Milej Pani,
z Jej slov a posolstiev sme vybrali len tie, ktoré by mohli
mať ambíciu osloviť cez hercov aj nášho diváka, neskromne
dúfam, že sa to aj podarilo. Veľmi obdivujem našich mladých hercov, ktorí svojim postavám prepožičali nielen svoje
milé zovňajšky, ale najmä svoje zanietenie, nadšenie, svoju
hravosť, citovosť, ba doslova celé svoje srdce. Okrem už
vyššie spomínaných treba vyzdvihnúť typovú presvedčivosť
a nasadenie Simonky Anďalovej v úlohe Mamy Lucie, Kristínky Sotákovej v úlohe Mamy Hyacinty, Janka Kapráľa
v úlohe Pána farára, Táne Vajdovej a Sofie Kišidayovej
v úlohách Anjelov, či famóznej Jožky Bašistovej vo vlastnej

choreografii pri tzv. tanci slnka. Pri minimalistickej scéne
boli milým osviežením živé ovečky v podaní Tadeáška
a Timka Jozefovcov, Romanka Straku, Simonka Hofmana
a Janíka Mičáka (pri vystúpení v Tepličanoch toto „stádo“
rozšíril aj Filip Fecko). Pôsobivý scénický obraz vytvorili
rozkvitnuté kvietočky, ktoré „vykvitli“ v stopách prichádzajúcej Panny Márie v závere hry v podaní Veroniky Vajdovej,
Timeiky Matejovej, Ninky Slovákovej, Terezky Hofmanovej
a Stelky Bašistovej. Vtedy sa v očiach dojatých divákov zaleskla nejedna slzička... S veľkým zanietením a ochotou spoluúčinkovali aj naše scénické „pomocníčky“, bez ktorých by
to nebolo bývalo „ono“ – Nicol Fedurcová, Dominika Trefová, Timea Trefová, Sárka Mária Školníková, Tamarka Školníková a Dorotka Sabolová.
Svojím mimoriadnym speváckym talentom (v Tepličanoch aj hudobným) našu hru obohatila Kristínka Kurucová.
Pod veľký úspech hry u divákov sa výrazným spôsobom
podpísali tiež krásne a vkusné kostýmy autoriek Sylvie Podolákovej a Valiky Kurucovej (ktorási z diváčok povedala, že
len samotné kostýmy z hry by mohli ísť na zaujímavú samo-

statnú výstavu), Valike je treba poďakovať aj za neoceniteľnú, nekonečne trpezlivú „prácu“ s deťmi v zákulisí a za scénickú výtvarnú spoluprácu. Diváci ocenili aj použité emotívne zvuky a namixovanú hudbu z dielne renomovaného zvukového majstra Miloša Potokára. Neodmysliteľnými pomocníkmi pri nácvikoch a pri uvádzaní hry boli aj dvaja ľudia
v pozadí - Anka Jozefová sledujúca text (pardón, tá bola
vlastne v popredí) a Martin Čáky, náš obetavý technický
spolupracovník, ktorý s prehľadom zvládal aj tie najväčšie
technické problémy. Svetelno-zvukové vyznenie hry mala na
starosti spoločnosť Jespro, s.r.o. a Jožko Rožňovjak.
Sme vďační za pomoc a podporu aj mnohým ďalším
ľuďom – Marekovi Nigutovi (on je spoluautorom aj našej
videopozvánky), Zuzanke Eperješiovej, Jankovi Šašakovi,
Pavlovi Oravcovi, Helenke Bašistovej, Ľubošovi Šucovi, Ladislave Šustovej, sponzorom a iným, napr. organistom Lukášovi Sipskému a Danke Medvecovej za snahu, aby naša produkcia nebola len obyčajným divadelným predstavením, ale
aj určitým druhom mariánskej pobožnosti.
(dokončenie na nasledujúcej strane)
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Skutočným a symbolickým záverom našej hry podľa
mňa nebola ani tak posledná replika, či posledný tón peknej
Nezabudnuteľným pre nás všetkých bolo občerstve- záverečnej piesne z hry, ale spoločná modlitba desiatka runie a pohostenie na všetkých tých miestach, na ktorých sme ženca „ktorý Ťa, Panna, v nebi korunoval“ s naším duchovhrali – v Kostoľanoch nad Hornádom vďaka starostovi Mgr. ným otcom Stanislavom, lebo jedným zo základných odkaAntonovi Medvecovi a milej úslužnosti Vierky Bertovej, He- zov Panny Márie z Fatimy popri osobnom obrátení sa, popri
lenky Ambriškovej a Veroniky Kopčovej. Ďakujeme aj pani obetovaní svojich trápení v duchovný prospech iných ľudí
kostolníčke zato, že trpezlivo a s pochopením „predýchala“ a na odčiňovanie urážok Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
ten neporiadok a zmätok v sakristii spôsobený zmesou kostý- je aj denná modlitba posvätného ruženca.
mov a oblečenia hercov.
Spolu s naším Rozprávačom zo záveru hry môžeme
Interpretovať Fatimu znamená asi to, ako písať teda povedať: „Mária sa stala oknom neba, pretože cez ňu
o neopísateľnom, hovoriť o nevypovedateľnom, alebo uvažo- Boh vylial na svet pravé svetlo (sv. Fulgencius z Ruspe).
vať o nepredstaviteľnom. Že sme sa o to nesmelo a pokorne Svetlo z Fatimy pôsobí stále - mnohým ľuďom sa otvárajú oči
mohli pokúsiť, treba za to poďakovať najmä duchovnému ot- a spoznávajú Pravdu. Nesčíselné ľudské srdcia horia opracovi Mgr. Stanislavovi Strončekovi, starostovi Obce Kostoľa- vdivou Láskou, kresťanskou Nádejou a Vierou po tom, ako
ny nad Hornádom Mgr. Antonovi Medvecovi a starostovi Ob- Kráľovná neba odpovedala na modlitby troch malých pastiece Družstevná pri Hornáde Ing. Jánovi Juhásovi za bezvý- rikov, ktorí sa kolenačky modlievali ruženec v tôni zelených
hradnú podporu a pomoc pri realizovaní našej hry o Fatime. dubov. Fatima tak navždy zostane svetlom v tmách. Svetlom,
Ak sa teraz chystáme predviesť hru Svetlo z Fatimy aj divá- ktoré nás privedie k Pokoju.“
kom mimo našej doliny, tak je to aj ich zásluha.
Vladimír Franka (scenár + réžia)

Staničný antikvariát
Na železničnej stanici v Kostoľanoch nad Hornádom
sme v spolupráci s prednostom stanice Kysak zriadili
tento malý antikvariát. Knihu si môžete prečítať, vziať
so sebou na cestu vlakom, požičať, vymeniť, priniesť
inú... Knižnicu sme zaplnili beletriou, rozprávkovými
knihami, odbornou literatúrou. Ak máte doma nadbytočné knihy a je vám ich ľúto zahodiť, obohaťte túto
našu staničnú knižnicu. Prajeme príjemné čítanie.
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ZO ŽIVOTA MIESTNYCH ZDRUŽENÍ
Klub dôchodcov

rého je členkou. Ďakujeme za reprezentáciu a gratulujeme.
Na záver schôdze sa členovia pohostili donesenými zákuskami a ostrým, ktoré doniesli jubilantky.
Výlet do Poľska
V októbri, ako každý rok, sme navštívili trhy v Novom
Targu v susednom Poľsku, aby sme si nakúpili kytice, vence,
sviečky na sviatok „Všetkých svätých“ a „Pamiatku zosnulých“ a rôzne veci na jeseň a zimu. Kožuchy a kožušinové
vesty, čižmy, vetrovky, kabáty a iné odevy boli na trhu od
výmyslu sveta. Každý si mohol vybrať čo chcel a čo sa mu
páčilo. Počasie vyšlo, pršalo až poobede. Domov sme prišli
okolo piatej.

Členská schôdza
17. septembra 2017 sa všetci členovia klubu zišli na riadnej schôdzi, na ktorej zhodnotili činnosť klubu od poslednej
členskej schôdze (9.7.2007). Bolo to po prázdninách, a tak
činnosť cez leto bola smerovaná skôr na odpočinok
a kúpanie. Toto leto bolo veľmi horúce a suché, preto bolo
problém uskutočniť nejakú brigádu. Akurát sme pred odpustom v Malej Vieske vyčistili faru tak, aby na sviatok
„Narodenia Panny Márie“ bola pripravená na návštevu kňazov z okolia, ktorí na slávnosti pomáhali.
Jubilantom na tejto schôdzi boli A. Kosturová (75) a Oľga
Sabolová (70).Predsedníčke klubu O. Sabolovej zablahoželali
v mene obce aj starosta obce Mgr. Anton Medvec. Na rannej
omši, ktorá bola poďakovaním za dožité jej roky, zaspievala
a zahrala aj Danka Medvecová so speváckym zborom. Srdečná vďaka! Ocenenia sa jej dostalo aj zo samotného Ríma,
odkiaľ jej Svätý otec František poslal svoje apoštolské požehnanie vo forme dekrétu, ktorý jej odovzdali pán dekan vdp.
Stanislav Stronček a pomocný duchovný otec, vdp. Andrej
Krivda. Pán Boh zaplať za toto ocenenie.
Za 35-ročné členstvo v klube bola ocenená aj pani Mária
Poľašková a pani Mária Tomisová, ktorá bola tohto roku vyhlásená za kráľovnú remesiel na prehliadke Európskych ľudových remesiel v Kežmarku. Je to skúsená tkáčka, ktorá
vyrába tkaniny z ľanového plátna tradičnou metódou a už
roky reprezentuje toto remeslo, našu obec a tiež aj klub, kto-

Brigáda
Vo štvrtok, 26. októbra, vyhlásil obecný úrad
v spolupráci s Klubom dôchodcov v Kostoľanoch n/H. brigádu na ceste na cintorín a v okolí krížovej cesty. Zišli sme sa
14, z toho väčšina, ako vždy dôchodcovia /11/. Okrem vyčistenia a vydrhnutia zastavení a múra sme zbavili lístia starý i
nový cintorín a vyzametali cestu. Brigáda bola namáhavá,
pretože väčšinou sa brigády zúčastnili ženy. Po práci sme išli
na faru do pastoračného centra, kde Milan Tóth uvaril guľáš,
na ktorom sme si pochutnali. H. Trojčáková nám napiekla
kysnuté koláče, z klubu sme poskytli ostré, vodu a kávu.
S dobrým pocitom z dobre vykonanej práce sme sa rozišli
domov. Vďaka všetkým, ktorí k tomu prispeli.

CESTOVNÝ PORIADOK - VLAK

Oľga Sabolová

PRE CHVÍĽU ODDYCHU
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TIPY NA VIANOČNÉ PRIANIA
Drevo v krbe praská, v našich srdciach láska.
Ihličie krásne vonia, zvončeky tíško zvonia.
Plamienok v srdci blkoce, prajeme krásne Vianoce.
Kde sa vzal, tu sa vzal, stromček v izbe zrazu stál.
Pod ním ležia balíčky, pre veľkých aj maličkých.
Už sa celý ligoce, prajem krásne Vianoce.

Letí k Tebe darček z neba, je v ňom všetko čo Ti treba,
šťastie, pokoj, láska, neha, Ježiško má rád aj Teba.
Stromček sa už ligoce, prajem krásne Vianoce.
Na okná už mráz nám kreslí, Vianoce k nám pokoj vniesli.
Pod stromčekom darček malý, nech Vám srdce šťastím
žiari.
Na Vianoce pokoj v duši, šťastie ktoré nič neruší,
v novom roku veľa sily, by ste zdraví dlho žili.

CESTOVNÝ PORIADOK - AUTOBUS

POZVÁNKA

POTULKA DO MINULOSTI
Z výsledkov výskumu pri farskom kostole
V roku 2017 pokračovala ďalšia archeologická sezóna, ktorú možno hodnotiť
ako veľmi úspešnú. Nálezy predpokladajú unikátny objekt, ktorý sa javí ako
románska rotunda. Nechceme však
predbiehať, to spresní ďalší výskum. Už
teraz je lokalita veľmi zaujímavá a obec
Kostoľany nad Hornádom prekresľuje doterajšiu archeologickú mapu Slovenska. Okrem pozostatkov základov
prvého kostolíka sú to aj nálezy stredovekej a novovekej
keramiky, mincí, kovových predmetov, knižných kovaní,
nález hrobu neznámej šľachtičnej a iní nálezy. Na sterilnej vrstve sú to aj nálezy z doby bronzovej, konkrétne
obsidiánu, pazúrikov, ale aj bukovohorskej keramiky.
V súčasnosti sa nálezy čistia a spracováva sa podrobná
nálezová dokumentácia. Obec podala projekt na pokračovanie výskumu, cieľom je lokalitu dôkladne preskúmať,
prezentovať nálezisko (vymurovať obrys prvého kostola,
inštalovať infotabuľu, atď.). Výskum bol doteraz realizovaný vďaka o.z. Dedinka. V roku 2018 by sme chceli vo
výskume pokračovať a poodhaliť ďalšie tajomstvá spod
zeme. O výsledkoch výskumu budeme informovať podrobnejšie v ďalšom čísle Kosceľanky.
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