KOSCEĽANKA
obecné noviny
Noviny občanov obce Kostoľany nad Hornádom

roč. XII., číslo 2.

september 2017

Milí čitatelia,
s oneskorením prichádzame s novým číslom našej Kosceľanky. Pracovné povinnosti a ďalšie okolnosti
zapríčinili, že sa nepodarilo napriek rozpracovaniu čísla vydať ho skôr. Pomohlo by, ak by sa našiel redaktor, ktorý by sledoval aspoň aktuálne dianie a pripravil reportáže z rôznych podujatí, aby sa príprava
novín rozložila na viacerých ľudí. Budú tak bohatšie obsahovo, tematicky, štylisticky. Verím, že Kosceľanka je čítaná a nie je pre niekoho len kúsok papiera a skončí pohodená kdesi v koši skôr, než je prelistovaná. Tak by naša námaha vyšla nazmar. Tieto noviny stále pokladáme za najlepší a najpriamejší spôsob podania informácií občanovi.
Anton Medvec, starosta

Európske ľudové remeslo v Kežmarku má na rok novú kráľovnú remesiel! Je ňou tkáčka Mária Tomisová z Kostolian
nad Hornádom
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OBECNÁ NÁSTENKA
Čo nového v obci?

Letné mesiace ubehli rýchlo a čoskoro nám zaklope na dvere jeseň. Leto bolo v našej obci dostatočne
pracovné, život v obci plynul svojim tempom ďalej a
vedenie obce pracovalo na viditeľných, ale aj tých menej viditeľných akciách a projektoch.
Za posledné obdobie sme stihli zrealizovať projekt Vybudovanie kamerového systému v obci Kostoľany nad Hornádom. Centrum obce, obecný majetok a
verejné priestranstvá sú chránené ešte viac.
Zrealizovali sme náter strechy novej základnej
školy. Takto ošetrená strecha nám ešte poslúži najmenej
ďalšie desaťročie. Na vchode do budovy bol namontovaný videozvonček.
Zrealizovali sme vyasfaltovanie časti Dlhej ulice
a opravu najhorších výtlkov na miestnych komunikáciách v obci.
Trošku naivne sme si mysleli, že detské ihrisko
stihneme zrealizovať ešte na začiatku prázdnin. Samotný prieskum trhu, ohlásenie stavby a čakanie na dodanie
preliezok nám časovo posúvajú realizáciu až na polovicu septembra. Hneď nato sa bude žiadať úprava parku,
osadenie nového mobiliáru a pod.
Dotiahli sme majetkovoprávne a finančné usporiadanie budovy starého mlyna. Pripravujeme statické
výpočty a zhodnotenie aktuálneho stavu, aby sa mohlo
prikročiť k rekonštrukcii strechy. Žiaľ, žiadosti o finančný príspevok z nadácie VÚB na rekonštrukciu strechy napriek dobrému hodnoteniu nebolo zo strany predstavenstva banky vyhovené.
Prevzali sme budovu domu služieb, väčšia polovica kúpnej sumy je vyplatená, s rekonštrukciou sa začne po úhrade celej sumy a zápise do katastra.
V súčasnosti projekčne zabezpečujeme dokumentáciu k rekonštrukcii ulice Dr. Hoffmanna. Pripravujeme projekt a žiadosť na rekonštrukciu hasičskej
zbrojnice. Z ďalšej dotácie DPO sme zabezpečili materiálno-technické vylepšenie hasičského zboru.
Zrealizovali sme maľbu interiéru domu nádeje.
V súčasnosti sa realizuje menšia rekonštrukcia fasády.
Pokračuje úprava vstupu na cintorín, aj keď pomalším
tempom, než by sme si priali.
Letné prázdniny sa využili na to, aby sa zrealizovala maľba kuchyne materskej školy a kabinetov základnej školy. Občas je potrebné sa popasovať aj s neočakávanými udalosťami. Prasknutá hadička na WC v
materskej škôlke spôsobila menšie vytopenie sociálnych
zariadení a chodby. Do konca prázdnin sme sa to snažili
dať do poriadku. Realizuje sa náter strechy budovy MŠ.
Vykonali sme aj nátery mreží a ostatného príslušenstva na zdravotnom stredisku.
Z kultúrnych podujatí sme za posledné obdobie
zorganizovali nostalgickú jazdu vláčikom v areáli železničnej stanice, Deň rodiny a tradičný pochod k prameňu Irinka.

Finišujeme na novom zábradlí na potoku Hrubeč.
Zrealizovali sme najhoršie úseky, kde už staré a chýbajúce zábradlie neplnilo svoju úlohu.
Máme ešte niekoľko restov, ktorých realizácia
nám ostáva na najbližšie týždne. Ide viac menej o drobnosti, ale potrebné. Ale o tom bližšie, až to bude zrealizované.
Mgr. Anton Medvec
starosta obce

Pozor na svojvoľne úpravy verejných priestranstiev a vjazdov do dvorov!
Vážení občania!
Sme svedkami, že mnohí z vás si svojpomocne
upravujú svoje priedomia, verejné priestranstvá,
realizujú rôzne zlepšovania či upravujú si vjazdy
do dvorov. Pri každej takejto aktivite je potrebné
si uvedomiť, že za svojim plotom ste už na cudzom pozemku— síce obecnom, ale nič menení
na veci, že cudzom. Asi sotva by sme svojvoľne
realizovali rôzne úpravy u niektorého suseda bez
jeho povolenia či vedomia.
Je úctyhodné, dokonca žiadané, aby si každý vo
svojej réžii upravoval priestranstvo okolo svojho
pozemku kosením, pozametaním, atď. Je pekné,
ak sa zrealizuje kvetinová výzdoba alebo zasadí
iná zeleň. Je však potrebné takýto krok konzultovať na obci, pretože takýmto konaním môže dôjsť
k stavu, že sa narušia napríklad výhľadové pomery, zúži komunikácia alebo chodník, zmenia odtokové pomery, naruší vzhľad a podobne. Je neprípustné okolo ciest vytvárať rôzne prekážky, ukladať balvany, kamene, nabíjať rôzne kolíky, betónovať múriky či inak nelegálne zaberať verejné
priestranstvo, než na právnej hranici pozemkov.
Treba si uvedomiť, že každá ulica sa bude niekedy
v budúcnosti rekonštruovať, obec má určité zámery a pri ich realizácii a potrebe odstránenia rôznych svojvoľných úprav na vami vynaložené náklady nebude brať ohľad.
Ocú

OBECNÁ NÁSTENKA
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O čom rokovalo obecné zastupiteľstvo

Spoločenská kronika

Z uznesení zo 14. mimoriadneho rokovania Obecného zastupiteľstva v Kostoľanoch nad Hornádom
dňa 12. 6. 2017 vyberáme:

Narodení:

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:
► Zaradenie obce Kostoľany nad Hornádom do územnej pôsobnosti Miestnej akčnej skupiny Hornád – Čierna hora.
Z uznesení z 15. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva v Kostoľanoch nad Hornádom dňa
27. 6. 2017 vyberáme:

Matej Kristan
Martin Grega
Marko Hanušovký
Natália Harmanová
Noemi Žecová

28.03.2017
03.05.2017
12.05.2017
15.05.2017
12.07.2017

Vítajte medzi nami!

Jubilanti:
Ján Koša † 80r.

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:
► Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2016 o nakladaní
s komunál-nymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kostoľany nad Hornádom.
► Návrh kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na druhý polrok 2017.
► Záverečný účet obce za rok 2016.
► Prehlásenie poslancov obecného zastupiteľstva
o vzdaní sa odmeny poslanca obecného zastupiteľstva
za 1. polrok 2017 v prospech výstavby detského ihriska
a Rozpočtové opatrenie č. 2/2017.
Z uznesení zo 16. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva v Kostoľanoch nad Hornádom dňa
28. 8. 2017 vyberáme:
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:
► Zapojenie sa obce do výzvy VII.PHZZ/2017—
rekonštrukcia hasičskej zbrojnice a zabezpečenie spolufinancovania projektu v min. výške 5 % nákladov.
► Rozpočtové opatrenie č. 3/2017.
► Žiadosti o odkúpenie pozemkov v zmysle Koncepčného zámeru—majetkoprávne vysporiadanie obecných
pozemkov dlhodobo užívaných inými osobami.
► Pridelenie dotácie v zmysle VZN č. 1/2015 o.z. Pod
Rohom vo výške 400 Eur.
► Čerpanie rozpočtu za 1. polrok 2017.
► Problém so zaburinenými pozemkami a inváznymi
rastlinami.

Výzva na pokosenie zaburinených pozemkov!
Majitelia, spolumajitelia či užívatelia pozemkov, už
nielen chotár, ale aj niektoré zaburinené pozemky vo
vnútri obce spôsobujú zlý dojem a negatívnu vizitku
našej obce. Nehovoriac o možných zdravotných rizikách, keďže ide o invázne rastliny a zároveň alergény.
Dôrazne preto žiadame všetkých, ktorí sa k daným
pozemkom hlásia, aby došlo k náprave a upravili svoj
pozemok aspoň dvakrát ročne kosením.

Helena Knapová 90r.

Milan Jánošík 80r.

Mária Nigutová 80r.

Mária Daduľáková 80 r.

Srdečne blahoželáme!

Zomrelí:
Mária Franková
Andrej Múdry
Peter Dudek
Jozef Ondira
Ján Koša

16.04.2017
25.05.2017
12.08.2017
18.08.2017
29.08.2017

Odpočívajte v pokoji!
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Z MINIREGIÓNU RUŽÍN

Milí občania, obyvatelia nášho regiónu!
Každá obec leží v určitom regióne, priestore a susedí s inými obcami. Obce sa združujú do záujmových združení, čo je dôležité z hľadiska koordinácie spoločných postupov pri riešení problémov, spolupráci pri spoločných projektoch a pod. Tak, ako to zvykne byť aj v našich domácnostiach, že je vždy lepšie so susedmi v dobrom nažívať a spolupracovať, než sa hašteriť, to platí aj
pre obce. Miniregión nás má spájať, nie rozdeľovať, spájať za dobrú vec a takto spoločne čosi v
regióne aj docieliť alebo vybudovať.
Podstatnou zmenou je, že miniregión prestal fungovať na báze neformálnosti,
boli prijaté nové stanovy, obce svoje členstvo schválili v obecných zastupiteľstvách a
bola podpísaná zmluva o založení združenia. Regionálne združenie obcí Ružín,
ktoré bolo zaregistrované, získalo právnu subjektivitu. Došlo k zmene vedenia regiónu, doterajší predseda — starosta obce Kysak Ing. Ľubomír Krajňák sa vzdal funkcie
predsedu. Starostovia na svojom zasadnutí zvolili za nového predsedu RZO Ružín
starostu Kostolian nad Hornádom — Mgr. Antona Medveca. Sídlom regionálneho združenia sa stali Kostoľany
nad Hornádom.
Hneď nato sme sa v regióne pustili do nášho prvého spoločného projektu, v rámci ktorého chceme v našich
obciach podporiť likvidáciu bioodpadu domácim kompostovaním. Projekt bol podaný, čakáme na vyhodnotenie.
Prioritou regionálneho združenia na najbližšie obdobie je starý problém, a síce riešenie zlého stavu štátnej cesty
od Košíc a taktiež vyvíjať určitý tlak na riešenie križovatky na Kostolianskej ceste v Košiciach, kde situácia už
dávno je neúnosná. Za týmto účelom sú plánované rokovania so zástupcami KSK a magistrátu.
Keďže sa blížia voľby do VÚC, za náš región idú s podporou ďalších starostov na post poslanca KSK kandidovať Mgr. Anton Medvec, starosta Kostolian nad Hornádom a Ing. Martina Dutková, PhD., starostka Sokoľa.
Aj táto časť okresu potrebuje v kraji svojho zástupcu, nemožno očakávať, že naše problémy si všimnú poslanci z
južných, resp. maďarských častí okresu.
V rámci regiónu je množstvo oblastí, ktoré je potrebné rozvíjať, učiť sa vzájomnej spolupráci, dať bokom
rivalitu a budovať tak aj u občanov určitú identitu k tomuto regiónu.
Mgr. Anton Medvec
predseda RZO Ružín

REPREZENTOVALI NÁS

Na športovej akcii v Janovíku, ktorá sa uskutočnila
dňa 26.8.2017, sa zúčastnili aj štyria jazdci z Kostolian nad Hornádom pod vedením Petra Lučíka, ktorý
je u nás známy chovom koní. Na Janovíckom rodeu
sa jazdci umiestnili na týchto miestach: raz na druhom, trikrát na treťom, raz na štvrtom a raz na piatom mieste. Drobným príspevkom účasť našich jazdcov podporila aj obec Kostoľany nad Hornádom.

NAŠA ŠKÔLKA
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Milí čitatelia,
koniec školského roka sa naplnil a my sa Vám chceme pochváliť, čo všetko sme od januára v našej škole
zažili. V januári sme si užili zimné radovánky na snehu, vo februári sa naša škola zmenila na rozprávkovú krajinu
s rôznymi karnevalovými maskami, v marci sme navštívili bábkové divadlo v Košiciach, vynášali sme Morenu,
pozreli si predstavenie Divadla na kolesách, rôznymi aktivitami sme si pripomenuli Svetový deň vody a v závere
mesiaca sme šli pozrieť zvieratká, ktoré chovajú na fare. Apríl začal návštevou sokoliara, ktorý nám porozprával
o dravých vtákoch a niekoľko z nich nám priniesol aj na ukážku. Pred Veľkou nocou sme si plietli korbáče z prútia, maľovali vajíčka a dokonca sme si v predstihu vyskúšali oblievačku a šibačku. Na konci mesiaca sme oslávili
aktivitami Deň Zeme. V máji sme si do škôlky pozvali naše milované mamičky a babičky, aby sme im svojim
vystúpením poďakovali za ich lásku, za starostlivosť a za všetko, čo pre nás maličkých robia. Ani tohto roku sme
nevynechali vystúpenie na Dni rodiny, kde vystúpili naši „veľkáči“. Koncom mesiaca sa niekoľko našich kamarátov zúčastnilo predplaveckého kurzu v Košiciach a ako nám spomínali, boli z plávania veľmi nadšení. Zapojili
sme sa aj do výtvarnej súťaže Šport očami detí. Deň detí sme oslávili ako sa patrí, hrami, súťažami, tancom
a spevom. Naši malí kamaráti boli začiatkom mesiaca na poldennom výlete v lese, ktorý sa im veľmi páčil a určite
si ho zopakujeme. Aj tento rok sme v júni zorganizovali kolobežkiádu, ktorá sa konala na ihrisku v parku
a dopadla na výbornú. Uskutočnilo sa aj zábavné popoludnie spojené s rozlúčkou s predškolákmi, ktorým želáme
úspešné zvládnutie 1. ročníka.
Na záver by sme sa chceli poďakovať všetkým rodičom za spoluprácu, všetkým sponzorom, ktorých dary
prispeli ku skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu, či boli použité ako odmena deťom pri rôznych príležitostiach alebo prispeli zlepšeniu materiálového vybavenia našej školy. A keďže vstupujeme do nového školského
roka, želáme si mnoho nových síl, nápadov, zážitkov a priateľstiev.
Deti a kolektív MŠ

6

NAŠA ŠKOLA

Koniec školského roka 2016/2017
V piatok 30. júna sa skončil na radosť všetkých školákov školský rok a začalo pre nich najkrajšie obdobie,
prázdniny. Pre našich štvrtákov to bol posledný školský
deň na základnej škole. Tento deň prináša zvláštny pocit
radosti, ale aj trochu nostalgie. My starší zo svojej skúsenosti vieme a môžeme zaručiť, že na svoje školské roky
budete raz veľmi radi spomínať. Do ďalšieho života všetkým prajeme veľa úspechov v ďalšom štúdiu, šťastie v živote, čo najmenej prekážok a aby si každý zo žiakov zvolil
tú najlepšiu cestu životom. Čas sa nedá zastaviť, začína
ďalšia etapa života a určitými nezdarmi si človek musí prejsť. Želáme si všetci, aby tie hrče od života neboli veľké. Zároveň všetkým žiakom ponúkame pomocnú
ruku, kedykoľvek ju budú potrebovať. Veríme, že nezabudnú na svoju školu, pretože všetko dôležité
pre vstup do života si osvojili a naučili sa práve v škole. Prázdniny ubehli veľmi rýchlo a my sa všetci
oddýchnutí, plní síl stretávame na začiatku nového školského roka 2017/2018.
Mgr. Kamil Sinčák—riaditeľ školy

Život v malej škole a v malej dedine
Každým rokom je naša dedina živšia a krajšia. Mnohých z nás to stojí nemalé úsilie. Toľko zaujímavých a krásnych podujatí a akcií si môžu ľudia vychutnať len málokde. Sú dediny, kde sused nepozná suseda. Čo k takému aktívnemu životu v dedine prispieva? Hlavne deti a mládež. Bez nich niet života, niet úsmevných príhod a zábavných chvíľ, ktoré si spolu s ich rodičmi môžeme vychutnať.
Žiadne krásne a moderné obchodné centrá, luxusné reštaurácie a butiky, ani park s najnovšími atrakciami vám nebudú stáť za povšimnutie, keď tam nebudú vaše deti. Deti v našej dedine nám dávajú zmysel
života. Oni sú budúcnosť. Bez detí a mládeže niet života v dedine. Mnohí z vás sa obraciate k tejto téme
chrbtom. Lepšie je nič nevidieť. Naše deti a mládež nám uniká a odchádza za mestským životom a do mestských škôl. Za životom, o ktorom si myslia, že im dá viac. Nás ako deti ani nenapadlo počas prázdnin ísť do
mesta, do nákupných centier, do barov a reštík. Hrali sme sa na ulici, pri vode, na lúke, v lese. Z týchto chvíľ
máme najkrajšie spomienky. Dnes nám deti unikajú za niečím, o čom si myslia, že im zlepší život. Za niečím
moderným, lebo žiť v dedine a hrať sa na lúke je podľa niekoho trápne a nudné. A tak isto chodiť do školy v
dedine je nemoderné, zastarané. Veď čo im dá "dedinská učiteľka"? Pošlime deti von na dvor. O chvíľu sa
vám vrátia, lebo je tam "nuda". Pošlite ich do moderných mestských škôl, kde sa presýtia modernej techniky.
Znovu povedia, že je tam "nuda". Stačí, že sa im pokazí počítač, mobil, tablet a už nevedia, čo majú robiť.
Prečo im neukážeme, ako sme sa hrali my - ako deti? Kam sme v dedine chodili a čo sme robili? Moderný
trend nám odvracia deti a mládež od našej dediny. Všetko v meste je lepšie! Pýtam sa, naozaj? Nemajú na to
ešte čas, keď budú starší a najprv spoznajú svoj domov? Naozaj si myslíte, že ulice plné ruchu, školy preplnené žiakmi, "pásová výroba žiakov" bez osobného kontaktu s blízkym okolím, učenie sa z interaktívnych
tabúľ a za pomoci interaktívnych pomôcok dá deťom a mládeži to, čo hľadajú? Ste na omyle. I v našej škole
je najmodernejšia technika a i tá ich začne nudiť po niekoľkých dňoch. I my máme moderné pomôcky a čo z
nich, keď ich bavia len chvíľu? No to, čo sa im "nepreje" a neznudí, sú hry a príbehy, ktoré im rozprávame z
našich čias. Keď sme za zábavou a vzdelaním neutekali preč z dediny. Tým je naše učenie zábavné. Tým, že
si sadneme na trávu, rozprávame sa a tak ich aj učíme. Učíme ich komunikovať tvárou v tvár. Že nám nie je
trápne zahrať si s nimi vybíjanú, či naháňačky a skrývačky, že sa na karnevale navlečieme do háb, aby mali
deti radosť, že robíme kotrmelce a stojky a "skáčeme gumu"? Nie, nám to nie je trápne. Takto dnešné deti
učíme k životu a k vedomostiam. Dávame im to, o čom mnohí ani netušíte. Dávame im pocit istoty, hodnoty
minulosti, nenáhlenie sa v rýchlom svete, pocit, že sú pre našu budúcnosť a pre nás dôležité a samozrejme aj
ich vzdelanie. Neodradia nás ani "mudrci", ktorí prídu do školy a kážu ako učiť. My to vieme! Veď máme
"diplomy"! Ani v jednom z diplomov však nie je to, že učíme skutočnými hodnotami života pre život a hlavne srdcom.
Neposielajme našu budúcnosť preč... Nechcite, aby sa v našej dedine nepoznal sused so susedom.
Bez detí a školy niet života v dedine!
Mgr. Martina Matejová

REPREZENTOVALI NÁS
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Košická paleta 2017
Košická paleta je podujatím neprofesionálnych výtvarníkov
z košického kraja, ktorý poznajú všetci priaznivci a obdivovatelia
výtvarného umenia pod týmto názvom. Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutočnilo v stredu 17. mája o 16.30 vo výstavných priestoroch Kasární Kulturpark v Košiciach. Výstavy sa zúčastnil aj náš
občan—Ing. Miroslav Kotora.
Krajskú výstavu najlepších diel pripravilo Kultúrne centrum
Údolia Bodvy a Rudohoria (KCÚBaR). Do tohtoročnej krajskej
súťažnej výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby Košická paleta
sa zapojilo vyše 100 výtvarníkov z celého košického kraja
od mládeže nad 15 rokov až po autorov v dôchodkovom veku
s takmer 300 výtvarnými dielami. Odborná porota odporučila vystaviť 118 prác od 77 autorov.
„Z výtvarných techník je najviac zastúpená maľba akrylom,
olejomaľba, ale nechýba ani pastel, perokresba, maľba na hodváb,
akvarel, počítačová grafika, linoryt, keramika, či plastiky z dreva,
kameňa a drôtu. Tematicky sú výtvarné diela rôznorodé,
od krajinomaľby cez portrétnu tvorbu, zátišie až po rôzne kompozície či abstrakciu,“ hovorí Helga Tomondyová z KCÚBaR.
Podujatie, ktoré podporil Fond na podporu umenia, napomáha nielen vyhľadávať a rozvíjať záujmy kreatívnych tvorcov, objavovať nové výrazné talenty z radov mládeže a dospelých, ale poskytuje aj priestor na prezentáciu a konfrontáciu výsledkov
za konkrétne obdobie. Táto platforma v neposlednom rade podporuje aj ďalšie vzdelávanie výtvarníkov v Košickom kraji.
Ocenené diela budú reprezentovať náš kraj na celoštátnej súťažnej výstave Výtvarné spektrum, ktorá sa uskutoční
v septembri v Trenčíne.
OCENENIA KOŠICKÁ PALETA 2017
Kategória B / autori od 25 do 60 rokov
CENA
Milan Bandurčin, Košice – Krajina návratu, olej, Ján Gonda, Michalovce – Volavka, plastika - drevo, kov,
Marián Chochol, Gemerská Poloma – V dyme, Samota, akryl, Miroslav Kotora, Kostoľany nad Hornádom – Prekvapené, olej
Zdroj: Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD. https://web.vucke.sk/sk/novinky/kosicka-paleta-2017.html

Európske ľudové remeslo v Kežmarku má na rok novú
kráľovnú remesiel!
Je ňou tkáčka Mária Tomisová
z Kostolian nad Hornádom
EĽRO má až do budúceho ročníka novú panovníčku, ktorou sa stala tkáčka Mária Tomisová
z Kostolian nad Hornádom. „Na jej zvolení sa výbor festivalu dohodol jednohlasne,“ uviedol riaditeľ festivalu Ján Ferenčák. „Pani Tomisová je skúsená tkáčka a vyrába tkaniny z ľanového plátna
tradičnou metódou. Tento ročník bol venovaný
tkáčskemu cechu. Súvis voľby kráľovnej a zamerania festivalu je historicky po prvý krát", dodal
Ferenčák. Remeselníci predvádzali svoje zručnosti
v 90 stánkoch. Do Kežmarku prišli nielen zo Slovenska a okolitých krajín, ale docestovali aj
z Bieloruska, Litvy, Talianska a Holandska.
Zdroj: http://poprad.dnes24.sk/europske-ludoveremeslo-prilakalo-tisice-ludi-na-rok-ma-novupanovnicku-274486
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POTULKA DO MINULOSTI

Pokračujeme druhou časťou potulky do minulosti na tému organizovaného hasičstva v našej obci. V predošlom čísle sme sa venovali počiatkom hasičskej organizácie v obci, prvej generácií funkcionárov a členov.
Týmto príspevkom budeme pokračovať popisom vývoja hasičstva v ďalších rokoch.

V rokoch 1927 až 1932 do
začínajúceho zboru začali vstupovať ďalší členovia. Boli to
Andrej Šašak, Jozef Hlubeň,
Štefan Nigut, Juraj Hlubeň, Imrich Merkovský, Jozef Terifaj,
Jozef Bula, Štefan Šuľa, učiteľ
Imrich Raslavský, Ondrej Medvec, Jozef Bažata ako pokladník, Ján Medvec, Július Amrich
Jozef Šuľa, Ján Redai. Do konca
existencie prvej ČSR ešte vstúpili Martin Trojčák, Ondrej Ruščin, Michal Horváth, Viliam
Hochhauser, Ján Juskanič, Ondrej Jahňák, Jozef Nigut, Ján
Amriško, Ondrej Buzogáň, Ján
Tabačko, Ján Capko, Ondrej
Stretnutie kostolianskych a sokoľských dobrovoľných hasičov pod vedením velite- Žurav, Jozef Pávek, ktorý bol
absolventom hasičskej dôstojľa Jána Trojčáka, 1926
níckej školy. Jozef Terifaj bol
veliteľom poverený, aby sa venoval mládežníckemu dorastu mužov a žien.
Počas Slovenského štátu zrejme činnosť hasičstva aj v dôsledku mobilizácie a vojny zastagnovala,
Matrika členov neeviduje vstup žiadneho nového dobrovoľného hasiča.
Po druhej svetovej vojne nastupuje novšia generácia hasičov. Od roku 1948 do zboru vstúpili Andrej Redaj, Ján Jahňák, Ján Knap, Imrich Oravec, Jozef Redaj, Ján Baran, Ondrej Oravec, František Boháč, Jozef Tabačko, František Tabačko, Imrich Trojčák, Milan Poľaško, Ondrej Hlubeň, Ondrej Klesa,
Jozef Fabian, Ondrej Nigut, Ladislav Medvec, Ladislav Adam, Ondrej Holub, Jozef Matej, Ladislav Poľaško, Jozef Trojčák, Ivan Šuľa, Ján Klesa, František Hlubeň, Jozef Poľaško, Ján Koša, Ján Nigut, Ján
Redaj, Michal Redaj, Pavel Vaľa, Jozef Hlubeň, Imrich Kollár, Jozef Veselý, Alexander Gotthard, Ján
Gajdoš, Andrej Poľaško, Ondrej Holub, Jozef Hlubeň, Juraj Jeník, Ondrej Šuľa, Juraj Tóth, Michal Sipský, Ondrej Dobrovič, Ondrej Šuľa, Michal Fic, Štefan Jarabica, Jozef Jahňak, Ondrej Sipský, Ján Trojčák, Imrich Trojčák, Andrej Knap, Ladislav Stolár, František Boháč, Ladislav Jánošík, Ondrej Horváth,
Michal Medvec, Ondrej Nigut, Jozef Trojčák, Juraj Andrejčák, Stanislav Hybela, Ján Matej, Juraj Kopčo, Ondrej Hlubeň a Ján Kolodžej.
Môžeme pokojne konštatovať, že v minulosti bol dobrovoľný hasič takmer z každej rodiny. Bola
to česť, u niektorých samozrejmosť. Kedysi sa dobrovoľníctvo uchovávalo vo väčšej miere ako dnes.
Možno tento článok nie je zaujímavý, pretože obsahuje záľahu mien. Týmto však vzdávame poctu všetkým menovaným, ktorí rozvíjali svojou troškou hasičskú tradíciu obce a uvádzame ich aj pre potešenie
vás čitateľov, ktorí medzi nimi zaiste nájdete aj svojich príbuzných a možno aj seba. Väčšina z menovaných už nie je medzi nami. Aj týmto im vzdávame úctu.
Časom nastúpila ešte novšia generácia hasičov a začala sa písať éra hasičstva v rámci spoločnej
obce Družstevná pri Hornáde. Zbor fungoval neskôr pod vedením Michala Sipského, Františka Jeníka a
v súčasnosti Pavla Oravca. Zažil horšie i lepšie časy. A aká budúcnosť čaká hasičstvo v našej obci? Vedenie obce vyvíja úsilie na zabezpečenie materiálno-technického zázemia. V najbližšom čase má byť
ideálnym stavom prakticky nová hasičská zbrojnica, nové hasičské vozidlo a ďalšia technika. Otázkou
ostávajú ľudia. Ak bude technika, budova, vozidlo... či budeme mať ochotných dobrovoľníkov so zanietením pre hasičstvo?! Nuž uvidíme...

Počiatky organizovaného hasičstva v našej obci - 2. časť

Anton Medvec

Z FARSKÉHO ŽIVOTA
Milí čitatelia, farníci,
leto je v plnom prúde a aj v týchto horúcich dňoch sa vám chceme prihovoriť s kalendáriom akcií z farského života v obci.
V nedeľu 26. marca sa nám predstavili
mladí s hranou krížovou cestou, deviataci zo
Základnej školy v Družstevnej v kostole
v Kostoľanoch o 15. hodine.
V nedeľu 2. apríla v kostole Božieho milosrdenstva v Tepličanoch so začiatkom o 11.
hodine celebroval sv. omšu košický emeritný
biskup Mons. Alojz Tkáč a spieval pri nej farský zbor sv. Štefana pod vedením pani
Mgr. Daniely Medvecovej.
Na Kvetnú nedeľu 9. apríla o 15. hodine
sme sa vybrali putovať krížovou cestou pútnika
z Kostolian do Malej Viesky zastaveniami po
obciach, kríže pri cestách alebo pri domoch, kde
nám majitelia postavili zastavenie v podobe krížika či sošky. Záver bol v kostole v Malej Vieske a vďaka peknému počasiu sa zúčastnilo veľké množstvo ľudí.
Veľkonočné trojdnie sa začalo slávnostnou sv. omšou na Zelený štvrtok v Sokoli
i Kostoľanoch, kedy sme si pripomenuli ustanovenie Eucharistie.
Na Veľký piatok sa konali obrady Veľkého piatka. V úvode bol akt prostrácie, ľahnutia na zem ako akt pokory a poníženia z úcty
k Ježišovi, ktorý za nás trpel a bol ukrižovaný.
Spievali sa pašie a uctenie si kríža bozkom
a pokľaknutím. Večer o 21. hodine sme sa znova stretli tentoraz na mládežníckej krížovej ceste na parkovisku pri kríži. Za spevu piesní a hry
na gitare so sviečkami v rukách sme šli po zastaveniach hore ku kostolu a zakončili sme pri
cintorínskom kríži.
Na Bielu sobotu ráno sme sa pomodlili
ranné chvály a začala sa celodenná adorácia pri Božom hrobe do večerných obradov Vzkriesenia.
V prvú nedeľu po Veľkej noci, Nedeľu Božieho milosrdenstva sa konala odpustová slávnosť v kostole
v Tepličanoch. Hlavným celebrantom bol rodák z Malej Viesky vdp. Peter Čorba a prihovoril sa aj v homílii. Veriacim
hovoril o nekonečnom Božom milosrdenstve, aby kňazi hovorili viac o milosrdenstve ako o pekle, spomenul nepokoj vo
svete a pozdravil nás Kristovým pozdravom Pokoj Vám
apoštolom vo Večeradle. Povzbudil nás nádejou na odpustenie našich hriechov, ktoré keď úprimne vyznáme vo sv. spovedi, Boh nám ich odpúšťa. Liturgiu obohatil svojím spevom
mládežnícky zbor zo Sokoľa. Koncelebrovali pán dekan
Stronček, pán kaplán Krivda a gréckokatolícky kňaz otec Jaroslav, ktorý pastoračne pôsobí v Tepličanoch.
V nedeľu 7. mája sa po roku konala sv. omša za hasičov nášho dobrovoľného hasičského zboru Kostoľany. Bohoslužba začala procesiou do chrámu. Hasiči stáli vpredu
a niesli aj obetné dary. V závere sv. omše pán predseda Pavol
Oravec odovzdal ocenenie—medailu pánu dekanovi Stanislavovi za zásluhy o rozvoj hasičstva v našej obci, že sa postaral o úpravu sochy sv. Floriána a za spoluprácu s hasičmi.
V sobotu 20. mája sa konala v kostole v Malej Vieske
prvá sv. spoveď detí. Po spovedi rodičia obliekli deti do bie-
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leho rúcha symbolizujúceho ich nevinné, čisté srdcia. Taktiež
deti pripevnili do veľkého červeného srdca, ktoré je symbolom Božského srdca slzičky ľútosti na znak pokánia za spáchané hriechy. Na druhý deň prišli deti v sprievode rodičov,
súrodencov, starých rodičov do krásne vyzdobeného
a uprataného chrámu v Malej Vieske, v ktorom sa začala
slávnostná sv. omša za prvoprijímajúce deti. Tohto roku pristúpilo k prvému sv. prijímaniu 36 detí z našej farnosti. Témou a hymnou bolo Abecedou k Bohu. Na záver sa deti poďakovali pánu dekanovi za jeho námahu a starosť počas roka
na hodinách náboženstva, či detských sv. omšiach. Ďakovalo
sa aj rodičom za život, Valike Kurucovej, Jánovi Šašakovi
a Kristínke Kurucovej za spestrenie detských omší hrou
a spevom v detskom zbore.
Od 10. júla do 14. júla prebiehal detský letný kresťanský tábor v kultúrnom dome v Malej Vieske na indiánsku tému. Začal v pondelok a ukončený bol v piatok. Pre deti si
animátori pripravili hry v areáli základnej školy i v lesoch.
Zúčastnilo sa ho 50 detí a 20 animátorov. O hladné žalúdky
sa starali pán kuchár Milan Tóth a jeho pomocníčky panie
Babčaková a Trefová.
Nateraz je to všetko a tešíme sa na stretnutie znova po
nejakom čase.
Mgr. Pavol Kopčo
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ZO ŽIVOTA MIESTNYCH ZDRUŽENÍ
Klub dôchodcov

Členská schôdza na Deň matiek
Druhá nedeľa v máji je venovaná oslave
„matiek“. A tak sme prispôsobili aj našu členskú schôdzu. V sobotu, 13. mája, sme sa zišli na školskom dvore
a pomohli pri príprave ingrediencií na varenie guľášu.
Keďže počasie nebolo ideálne, raz pršalo, raz nie, tak
sme pripravili stoly v triede. Ženy očistili zemiaky
a zeleninu, chlapi nakrájali mäso na chodbe školy a na
dvore uvarili výborný guľáš, ktorý sme v triede zjedli.
Čas varenia sme využili na schôdzu, na ktorej sme
zhodnotili činnosť klubu od poslednej schôdze
(22.1.2017). Bola to hlavne výstava na tému Čas – hodiny a Orient, návšteva ľadových sôch na Hrebienku
v Tatrách a brigády na fare a v okolí krížovej cesty.
zúčastnil aj starosta obce Anton Medvec a kávu si narýchlo prišiel vypiť aj náš pán dekan, vdp. Stanislav
Stronček.
Výlet na hrad Dunajec v Niedzici

Starosta zablahoželal ženám ku Dňu matiek, venoval
im karafiát, ktorý ženy následne venovali kostolníčke
na výzdobu farského kostola. Ďalej informoval
o príprave výletu do Poľska 7.6.2017, na ktorý sa ženy
hlásili po oficiálnej časti.
Zlatým klincom
bola gratulácia jubilantom, ktorými boli
tentokrát: Vavráková
A. (75), Hanušovská
M. (70), Cehľarová
Zdena (70), Kolcunová V.(70) a Borzová
B./65/. Tri z nich doniesli aj zákusky
a ostré, ktorými ponúkli prítomných.
Všetko najlepšie jubilantky! Náladu vylepšil aj Peťo Brutovský
svojou hrou na harmonike. Schôdze sa

V stredu, 7. júna 20217 sme sa vybrali na výlet
do Poľska – Niedzici, čo je kúsok za hranicou.
Hrad bol postavený v I. polovici 14. storočia Kokošom Berzevicim ako súčasť obrannej línie severných
hraníc Uhorska. Neskôr sa stal jeho vlastníkom Viliam
Drugeth a bol prestavaný na murovaný hrad. S malou
prestávkou bol hrad v rukách uhorských rodov. Po I.
svetovej vojne bol začlenený do územia Poľskej republiky. Často bol prebudovávaný. Na jeho konečnej podobe sa podpísala prestavba uskutočnená Imrichom Zápoľským (15.stor.) a prestavba s výstavbou uskutočnená
Jurajom Horvátom (16.stor.). Poslednými majiteľmi
hradu bola rodina Salamonovcov. V r. 1945, po vstupe
Červenej armády bol hrad zničený a rozkradnutý.
V tomto stave bol zoštátnený a daný do užívania Spoločnosti historikov umenia. Vnútorné priestory horného
a stredného hradu boli prispôsobené múzejným cieľom
a vybaveniu, napr. väzenie s mučiarňou, komnata
a spálňa spišského župana, izby pre strážnikov, alebo
obytné priestory posledných majiteľov hradu.
V historických sálach boli zhromaždené predmety pochádzajúce z archeologických prác, ktoré boli na hrade
vykonané a tiež staré fotografie. Atrakciou hradu sú
vyhliadkové terasy, z ktorých je možné obdivovať krásy okolia. Neďaleko hradu sa nachádzajú starobylé
konské povozy, bričky a sane.
Okrem hradu sme navštívili aj miniatúry pútnických miest v Poľsku a vo svete a miniatúry hradov
a zámkov v Poľsku a na Slovensku, napr. miniatúra
Oravského hradu, Spišského hradu, Ľubovnianskeho
hradu, Spišskej kapituly a ďalšie, ktoré sú nádherné.
(pokračovanie na nasledujúcej strane)

ZO ŽIVOTA MIESTNYCH ZDRUŽENÍ

11

(dokončenie z predchádzajúcej strany)

V stánkoch sme si mohli zakúpiť suveníry a občerstvenie,
pozrieť priehradu, ba aj povoziť sa loďou. Cestou domov
sme sa zastavili na salaši a odchádzali sme prišli plní dojmov a zážitkov. Ďakujeme pán starosta!
Brigáda
Dňa 19.6.2017 sa uskutočnila brigáda na ceste na
cintorín, v okolí krížovej cesty a Domu nádeje. Zúčastnili sa na nej ako vždy, najmä dôchodcovia (16) a tiež
pracovníci Obecného úradu a VPP-čkári. Pri toľkej
účasti sa urobilo veľmi veľa, a tak si všetci zaslúžili
občerstvenie, ktoré Milan Tóth pripravil na fare. Vďaka
pán dekan za poskytnutie altánku a iných vecí, vďaka
aj pani H. Trojčákovej za napečenie koláčov a vďaka aj
všetkým brigádnikom. Nech nás hreje pocit z dobre
vykonanej práce v prospech obce.
Pešia púť z Maďarska do Poľska
V sobotu, 8. júla 2017 prechádzali našou obcou
pútnici, ktorí išli z Maďarska po trase Hidasnémeti –
Košice – Krakow. Trať merala 275 km a mala trvať 9
dní. Denne sa malo prejsť asi 30 km. Organizovala ho
rehoľná spoločnosť salvatorianov. Počet peších pútnikov sa z roka na rok zvyšuje, toho roku ich bolo asi 80.
Okrem privítania zvonmi, ktoré zabezpečila kostolníč-

ka, ich privítali na fare aj náš pán dekan a niekoľko
členov z klubu dôchodcov s pripraveným pohostením a
koláčmi, ktoré doma upiekli, kávou, čajomba minerálkami. Po krátkom oddychu a občerstvení
pokračovali pútnici ďalej so spevom a modlitbami do
Božieho Milosrdenstva.
Členská schôdza
9. júla 2017 sa uskutočnila členská schôdza, na
ktorej sa blahoželalo jubilantom, ktorými tento raz boli:
Elena Hlubeňová (70), Pavlína Homoľová (70), Marta
Bozogáňová (70), Mária Macková (70) a Mária Trojčáková (65). Na schôdzi sa zhodnotila činnosť klubu od
poslednej schôdze (13. 5.). Starosta obce sa poďakoval
členom klubu za účasť a pomoc pri organizovaní Dňa
rodiny, účasť na brigáde v okolí krížovej cesty, ako aj
zabezpečenie koláčov pútnikom, ktorí prechádzali našou obcou do Poľska a mali prestávku na našej fare.
Informoval aj o akcií koncom augusta historickým vláčikom do Bardejova a späť. Jubilanti doniesli doma
upečené zákusky, ktoré nám chutili, vypili sme kávu,
a tak sme prežili nedeľňajšie popoludnie.
Výlety na kúpalisko
Leto bolo horúce, a tak sa bolo treba schladiť.
Najlepšie je to však pri vode. Preto sme sa vybrali do
Maďarska – Sarospataku, čo je najbližšie
a najlacnejšie kúpalisko. Že tam bolo vynikajúco, to
hádam netreba zdôrazňovať. Prvýkrát sme tam išli ešte
cez školský rok, 28. júna, kedy ešte nebolo veľa ľudí,
hlavne detí. Druhýkrát sme išli 11. júla a tretíkrát 1.
augusta 2017. Hoci bolo veľa ľudí, zvlášť detí, kúpalisko je veľké, miesta dosť, počasie ani lepšie nemohlo
byť. Na voľné miesta sme zobrali aj nečlenov klubu
a deti, takže si každý prišiel na svoje. Problémy
s forintmi sa vyriešili, a tak bola spokojnosť na obidvoch stranách. Ďakujeme starostovi za príspevky na
toto kúpanie.
Oľga Sabolová
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Nostalgická jazda na starej železničnej stanici Pochod k Irenke
V nedeľu 23. apríla stará železničná stanica opäť ožila. V rámci Rušňoparády 2017 k nám za spolupráce s obcou
Kostoľany nad Hornádom zavítal aj motoráčik—Ružínska
lokálka. Deti s rodičmi a vôbec každý sa mohol previesť vláčikom po trati. Nadšencov železničnej histórie, ktorí sem
vláčikom pricestovali, sa ujal starosta obce a posprevádzal
ich po obci aj s výkladom jej histórie s dôrazom na niekdajšiu Košicko-bohumínsku železnicu.

Aj tohto roku sme dodržali peknú tradíciu a vybrali sme
sa na sviatok sv. Cyrila a Metoda na príjemnú turistiku
k prameňu Irenka. Pred obecným úradom sme sa stretli účastníci
všetkých vekových kategórií. Tohtoročnou novinkou boli najmenší účastníci, Simonko, Helenka a Nelka, vezúci sa
v kočiaroch. Vybrali sme sa lesnými cestičkami, kde nás čakalo

V nedeľu 28. mája 2017
sme sa stretli po roku na
ďalšom ročníku Dňa
rodiny v parku v centre
obce Kostoľany. Oficiálny kultúrny program sa začal o 14.
hodine vystúpením detí z miestnej materskej a základnej
školy, folklórneho súboru Karička, skupiny Duo Element
z Margecian. Prišli medzi nás šermiari z klubu historického
šermu z Lipian a vystúpil aj Ján Jendrichovský a jeho priatelia. O občerstvenie v podobe chutného guľášu sa postarali
seniori z klubu dôchodcov a poľovníci z PZ Uhrinč. Pre deti
boli pripravené atrakcie a súťaže, dobrovoľní hasiči z Medzeva pripravili penovú šou a ukážku záchrannej akcie. Nechýbala ani jazda na koni a remeselníci.. Akciu moderoval
Peter Peko z Družstevnej pri Hornáde.
Ocú

14 pomerne náročných úloh. Nesmela chýbať každoročná streľba
zo vzduchovky a mnoho vedomostných otázok na tému zvieracej
ríše. Disciplíny pre nás pripravila Denisa Šoltésová s rodinou, za
čo sme jej nesmierne vďační. Pri Irenke nás už čakala hŕstka ľudí
vrátane kuchára Milana Tótha, ktorý už dováral guľáš spolu so
zamestnancami obecného úradu. Pred obedom sa vyhodnotila
súťaž, v ktorej sme mohli vyhrať rôzne ceny, či už knihu, perá,
tričká, šiltovky, ale aj záhradné rukavice. Po celú dobu sme sa
mohli občerstviť čapovaným pivom, nealkom alebo opekať špekáčiky. Po obede sme si zaspievali zopár ľudoviek a strávili tak
pekný deň v prírode. Veríme, že o rok nás bude aspoň toľko, čo
tento rok. Dovidenia!
Veronika Kopčová
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