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Milí občania, Kostoľančania,
dovoľte, aby som sa vám v úvode prvého čísla ďalšieho ročníka našej Kosce- Počiatky organizovaného
ľanky prihovoril. Čas uteká a ani sme sa nenazdali a už máme za sebou štvrti- hasičstva v našej obci nu roka, do ktorého sme vstúpili so smelými plánmi. Nedá sa vybudovať všetko 1. časť
s. 12
odrazu, hoc by sme si to všetci priali. Poradie priorít veľakrát určujú financie a
najmä nepredvídané okolnosti, na ktoré je potrebné zareagovať a v takejto
chvíli nejaké prvotné plánovanie ide bokom. Popri mnohých akciách sme si z
tých veľkých dali ako prioritu začať pracovať na naplnení potreby vybudovania reprezentatívneho obecného úradu, ktorý ponúkne nový a lepší štandard
pri vybavovaní úradnej agendy a diskrétnejšom riešení úradných stránok a
taktiež začať s prípravou adaptácie bývalého mlyna na kultúrne účely.
Nový obecný úrad
Mnohí si určité kladú otázku, načo je dobré zriaďovať nový obecný úrad,
veď predsa ho máme. Je to síce pravda, ale len čiastočne. V skutočnosti naša
obec je bez budovy obecného úradu. Dve neveľké miestnosti, ktoré využívame na obecný úrad, boli na tento účel prispôsobené v roku
2002, keď dochádzalo k odčleneniu obce. V tom čase jediným
možným riešením bolo v rámci
budovy škôlky (v zdravotnom
stredisku nebolo kde, v základnej škole taktiež a ani v dome
nádeje a iné budovy v tom čase
obec nevlastnila) uvoľniť dve
miestnosti, predeliť chodbu a
umývarku a takto pre novovytvorenú obec zriadiť potrebný
obecný úrad. Vtedy to bolo výborné riešenie, ale dnes tieto
priestory materskej škôlke chýbajú.
(pokračovanie na strane 2)
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(dokončenie z predošlej strany)

Obecný úrad ako servis občanom
Dobre vybudovaný obecný úrad je vizitkou obce.
Obec, ako je naša, pomerne stredne veľká, potrebuje
na činnosť kvalitného obecného úradu oveľa lepšie
podmienky a priestory. V súčasnosti dve miestnosti
už nedokážu poňať množstvo rokmi nazbieranej dokumentácie, nedokážu vytvoriť podmienky na menej
rušenú prácu zamestnancov obce a taktiež neumožňujú občanom diskrétne vybavovanie svojich záležitostí. Nemáme ani vhodnú rokovaciu či zasadaciu
miestnosť.
Úrad nie je len reprezentatívnym stánkom obce, ale
predovšetkým servisom pre občanov. Žijeme v časoch, keď už je nevyhnutné zareagovať aj na potrebu
doby, čoraz viac sa toho nakladá na bremená obcí,
pribúda povinností a agendy, nevyhneme sa ani prichádzajúcej elektronizácii samosprávy.
Nový obecný úrad v niekdajších priestoroch bývalého domu služieb, ktorý obec kupuje, by mal mať tri
kancelárie, vstupnú chodbu, sociálne zariadenia, na
poschodí zasadačku a kuchynku. Suterénne priestory
poskytnú možnosť lepších skladových možností. Budovu čaká komplexnejšia rekonštrukcia, dispozičná
úprava vnútorných priestorov, rekonštrukcia strechy,
podkrovia, atď., vo finálnej fáze úprava okolia a parkovacích plôch.
Verme, že sa nám túto akciu podarí čo najskôr zrealizovať.

inej veľkej prioritnejšej investičnej akcie—
kanalizácie. Medzitým objekt chátral, ničili ho vandali a nepriazeň počasia.
V úsilí o jeho záchranu sme sa rozhodli pokračovať a
začali sme dlhý a náročný proces majetkoprávneho
vysporiadania budovy a priľahlých pozemkov. V
tejto chvíli je stav vysporiadania budovy a časti pozemkov v štádiu, že vlastníctvo obce predstavuje
97 % podielov. Dovršujeme posledné kroky.
Obec už začala s nevyhnutnými asanačnými prácami
prepadnutej strechy, ktorá ohrozovala aj bezpečnosť
cestnej premávky. Začali sme čistiť dvor, zabezpečujeme budovu proti vstupu nežiaducich osôb, pripravujú sa kroky k zriadeniu elektrickej prípojky a v
pláne je budovu čo najskôr prekryť novou strechou.
Potom by nasledovali ďalšie stavebné práce.
Zachráňme starý vodný mlyn ako atrakciu
Budova po rekonštrukcii v pôvodnom historickom duchu spájajúca v sebe znaky prvotného vodného mlyna a
súčasnej potreby kultúrnej miestnosti by zvýšila atraktivitu obce, ponúkla priestory na kultúrne účely, kde sa

Obec bez kultúry
Už v predošlom texte sme spomenuli, že Kostoľany
nad Hornádom patria počtom obyvateľov 1235 k
stredne veľkým obciam. Obec pomerne veľká a životaschopná, no dá sa povedať, že bez možnosti kultúrneho rozvoja na úrovni obce, dedina bez kultúrneho
vodný mlyn by mal po rekonštrukcii slúžiť na kultúrdomu. Ten kostoliansky bol v roku 1996 predaný Starý
ne potreby obce
(dnešný „Modrák“), po odčlenení obce ostali Kostoľany bez kultúrneho stánku. Dedina ho potrebuje ako ráta s kapacitou cez 100 miest. Navyše jedinečné prosoľ, pretože improvizácia na spôsob stretávania sa v stredie by vytváralo podmienky na prezentáciu histórie
jednej z tried starej základnej školy je viac než nevy- obce, mlynárskeho remesla, prezentáciu miestnych
hovujúca. Kultúrne možnosti našej obce sú tak ob- umelcov, talentov a pod. Zároveň by budova poskytla
medzené na minimum.
reprezentatívnu zasadaciu miestnosť, klubovňu, knižnicu či apartmán. Dvor ponúka priestor na letnú terasu či
Kultúrny stánok a záchrana histórie zároveň
prírodný amfiteáter.
Vstup do obce by dostal iný, lepší ráz. Naša obec nemá
Obec sa už dávnejšie rozhodla riešiť potrebu zriade- kaštieľ, hrad, ani zámok, má však technickú pamiatnia kultúrneho stánku rekonštrukciou starého vodné- ku—vodný mlyn, tak ju zachráňme! Poslúži nielen na
ho mlyna. Túto aktivitu začal už bývalý starosta, bol okrasu, ale aj na kultúrnu potrebu nás všetkých.
vypracovaný projekt rekonštrukcie a vydané stavebné povolenie. Žiadosť o podporu z grantov EÚ, žiaľ,
Mgr. Anton Medvec
nebola úspešná, práce sa zastavili z dôvodu riešenia
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Kostoľany nad Hornádom sa rozlúčili
so svojím prvým starostom
Všetkými občanmi, priateľmi, kolegami, spolupracovníkmi, otriasla smutná
správa o odchode prvého starostu samostatných Kostolian Vladimíra Redajad do
večnosti. Posledná rozlúčka spojená so sv.
omšou sa uskutočnila za účasti veľkého
množstva ľudí a známych 25. februára
2017. Zo smútočného prejavu, ktorý odznel na poslednej rozlúčke, vyberáme:
„Nikto nečakal, že to príde tak rýchlo. Kostoľany sa lúčia so svojím
starostom. Mnohí práve v ňom videli schopného človeka, ktorý by bol
vhodný do čela obce v čase, keď Kostoľany sa znova nadýchli a našli
odvahu vykročiť na cestu znova osamostatnenia sa. Pán Vladimír Redaj
mal v sebe odhodlanie a prevzal vedenie obce. V novej funkcii to nemal
ľahké. Začínal od nuly, budoval obecný úrad, jeho personálne obsadenie,
zabezpečoval materiálne a administratívne zázemie pre staronovú obec.
Pri tom všetkom zúročoval svoje skúsenosti z rôznych predošlých zamestnaní. Nielen Kostoľančania ho poznali ako praktického človeka, ktorý
dokázal promptne vyriešiť rôzne problémy či podať pohotovú radu občanom, spolupracovníkom alebo svojim kolegom starostom.
Kostoľany nad Hornádom mal rád. Snažil sa túto obec vďaka širokej podpore verejnosti počas troch volebných období pretvárať, budovať
v nej, čo chýbalo, zveľaďovať, čo bolo rokmi zanedbané. Dnes v obci
vidíme ovocie jeho húževnatej práce. Bolo to obdobie 12-tich rokov plodnej práce v prospech tejto obce. Ďakujeme za to všetko.
Pán starosta Redaj bol človek, ktorý dokázal spolupracovať so
všetkými tunajšími organizáciami a miestnou cirkvou. Stmeľoval
a prehlboval spoluprácu a tá prinášala svoje ovocie. Ako veriaci človek bol podporovateľom opráv kostola, rekonštrukcie pastoračného
centra, areálu fary. Výborná bola spolupráca s miestnym klubom dôchodcov, na ktorý sa mohol vždy spoľahnúť pri napĺňaní svojich zámerov a dôchodcovia sa mohli vždy spoľahnúť na neho. Podporoval
aj dobrovoľných hasičov, Karičku a pre najmladšiu generáciu našej
obce sa zaslúžil o vznik samostatnej školy, ktorá sa stala miestom
kvalitnej výučby, pre najdrobnejších zveľadil škôlku.
Po 12-tich rokoch sa rozhodol už nekandidovať. Chcel si totiž
oddýchnuť už od všetkých stresov, nepríjemností, ktoré k tejto náročnej práci patria. Chcel sa venovať rodine a svojim vnúčatám. Pán
večnosti a času však mal s ním iné plány a povolal ho k sebe, aby,
dúfajme, uzrel jeho tvár.
A tak my tu dnes stojíme a lúčime sa s pánom Redajom, vyslovujeme
veľké poďakovanie za celú jeho službu a preukázané dobrá pre obyvateľov tejto obce. Kostoľany nad Hornádom majú byť svojmu starostovi za
čo vďačné. Vyslovujem poďakovanie v mene všetkých bývalých aj súčasných poslancov obecného zastupiteľstva, v mene všetkých bývalých aj
terajších kolegov starostov nielen našej hornádskej doliny, ale všetkých
tých, ktorí ho poznali, spolupracovali, stretávali sa. Vyslovujem poďakovanie za všetkých bývalých aj súčasných zamestnancov obce, ale aj
v mene všetkých vďačných obyvateľov našich Kostolian.
Zverujeme všetko do Božích rúk a prosíme nanajvýš láskavého
a milosrdného Nebeského Otca, aby za všetko dobré, čo nebohý pán
starosta vykonal v prospech nás všetkých, ho bohato odmenil.
Nech odpočíva v Božom pokoji!“

3
Spoločenská kronika
Narodení:

Branislav Héger
Linda Ščurková
Lucia Ščurková
Nela Barátová
Dávid Kollár
Šimon Andrejčák
Helena Medvecová
Tomáš Hanušovský
Adela Boriková
Simon Magnus

12.12.2016
01.01.2017
01.01.2017
03.01.2017
17.01.2017
22.01.2017
19.02.2017
01.03.2017
01.03.2017
05.03.2017

Vítajte medzi nami!

Jubilanti:

Mária Semančíková

85 r.

František Jánošík

85 r.

Srdečne blahoželáme!

Zomrelí:
Regina Urbanová
Ján Oravec
František Nigut
Vladimír Redaj
Ondrej Hlubeň
Branislav Šimonides
Mária Franková

26.12.2016
02.01.2017
29.01.2017
21.02.2017
08.03.2017
02.04.2017
16.04.2017

Odpočívajte v pokoji!
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Čo nového v obci?

Od začiatku roka sme stihli zrealizovať a realizujeme:







Kompletnú výmenu verejného osvetlenia za úsporné
LED svietidlá na ulici Svornosti. Staré osvetlenie už
doslúžilo, bolo ho potrebné odstrániť.
Prebieha úprava verejnej zelene a čistenie ulíc po
zimnej údržbe.
Po získaní väčšinového vlastníckeho podielu budovy vodného mlyna a priľahlých pozemkov sme začali s čistením dvora, objektu, zabezpečili sme asanáciu časti strechy, ktorá ohrozovala bezpečnosť a
cestnú premávku. Zabezpečujeme budovu a dvor
proti prenikaniu nežiaducich osôb, vykonali sa nevyhnutné práce na zastabilizovaní strechy.
Zabezpečili sme projektovú dokumentáciu na prípojku elektriny do objektu mlyna. Vybavujeme
ohlásenie stavby.










Zabezpečujeme projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice a stavebné povolenie.
Pracujeme na projektovej dokumentácii rekonštrukcie Ulice Dr. Hoffmanna.
Dali sme vypracovať štúdiu statického zabezpečenia
poruchy na budove starej školy a pripravujeme žiadosť o pridelenie mimoriadnej finančnej dotácie na
odstránenie havarijného stavu.
Na budove Domu nádeje boli dokončené práce na
rekonštrukcii strechy a vymenený celý odkvapový
systém vrátane zvodov s osadením čistiacich medzikusov.
Pokračujeme v majetko-právnom usporiadaní verejných priestranstiev a miestnych komunikácií.
Obecné zastupiteľstvo schválilo kúpu budovy domu
služieb, do ktorej bude po jej rekonštrukcii presťahovaný obecný úrad.
Mgr. Anton Medvec

REGIONÁLNE ZDRUŽENIE OBCÍ RUŽÍN
Obce Regionálneho združenia obcí
Ružín pravidelne spolupracujú pri
riešení spoločných problémov tunajšieho regiónu. Stretnutie starostov sa realizuje pravidelne raz do
mesiaca, spravidla vždy v inej obci
regiónu.
V Kysaku sa stretnutie starostov tohto roku zrealizovalo už
dvakrát, naposledy 2.3.2017. Predmetom bolo riešenie verejného
obstarávania energií pre obce miniregiónu, výber delegátov na
28. snem Združenia miest a obcí Slovenska, stav cesty Košice—
Malá Lodina a pod. Na 28. celoslovenský snem ZMOS, ktorý sa
uskutoční v mesiaci máj, boli za tunajší miniregión schválení
delegáti Mgr. Anton Medvec, starosta obce Kostoľany nad Hornádom a Ing. Martina Dutková, PhD., starostka obce Sokoľ.
Rovnako sa riešil aj problém s registráciou regionálneho združeRokovanie so zástupcami KSK vo veci rekonštrukcie štátnia a so zastaranými stanovami, preto sa pripravujú nové stanovy miniregiónu a rovnako aj proces registrácie, aby združenie nej cesty v kancelárii starostu obce v Kostoľanoch n. H.
získalo právnu subjektivitu. Ostane vyriešiť otázku členského tak, aby postačovalo na fungovanie miniregiónu a financovanie
spoločných aktivít a projektov.

Najpálčivejším problémom našich obcí je vysoká dopravná záťaž a nevyhovujúci stav štátnych ciest
Obec Kostoľany nad Hornádom ako aj miniregión Ružín niekoľkokrát formulovali svoje otázky a požiadavky k správcovi cesty Košice - Malá Lodina vo veci rekonštrukcie cesty a ostatných záležitostí, no bez odozvy. Preto nespokojní starostovia obcí Kostoľany nad Hornádom, Trebejov a Malá Lodina sa osobne vybrali danú situáciu riešiť na Úrad Košického samosprávneho kraja. Po pokuse dostať sa na rokovanie dopravnej komisie KSK a priamo k županovi, sa napokon v obci Kostoľany nad Hornádom 30.3.2017 uskutočnilo pracovné rokovanie zástupcov obcí miniregiónu Ružín s predstaviteľmi KSK.
Za náš región sa v kancelárii starostu obce Kostoľany nad Hornádom stretli aj starostovia obcí Trebejov, Kysak, Veľká a Malá Lodina. Za KSK sa rokovania zúčastnili Ing. Ladislav Olexa, PhD., vedúci odboru dopravy KSK a Ing. Michal Rečka, člen
Komisie dopravy KSK. Potvrdili plánovanú rekonštrukciu cesty, na tento účel KSK zobral z Európskej investičnej banky aj
úver a v okrese Košice—okolie sa má rekonštruovať celkovo 21,8 km ciest, čo predstavuje aj úsek Košice—Malá Lodina.
Predpokladaný náklad na rekonštrukciu činí sumu 3,2 mil. Eur. Predmetom rekonštrukcie má byť zosilnenie odvodnenia
ciest, zlepšenie napojenia tunajších obcí na mesto Košice, samotná povrchová úprava vozovky. Problémom (celoslovenským)
je preťažovanie ciest nákladnou dopravou, preto Úrad KSK plánuje zakúpiť vážiacu súpravu, aby mohol postihovať prepravné spoločnosti z dôvodu preťaženia vozidiel. Zástupcovia KSK prisľúbili zodpovedať aj ďalšie otázky starostov, čo sa týka
údržby, kosenia, orezávania vegetácie a pod. Problém budeme v rámci regiónu naďalej sledovať.
Mgr. Anton Medvec
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Výzva na väčšiu starostlivosť o svoje prostredie

O čom rokovalo obecné zastupiteľstvo

Milí občania, prišla jar a čoskoro prejdeme aj do letného obdobia, preto vás v súvislosti s tým chceme
vyzvať, aby sme venovali svoju pozornosť úpravám
priestorov aj za oplotením svojich pozemkov. Svoje
priedomia a okolie svojich pozemkov je potrebné
upravovať kosením vo vlastnej réžii. Obec nemá na
takúto službu dostatočné kapacity a ľudí. Kedysi to
robil každý občan s úplnou samozrejmosťou, veď ide
o váš vstup na pozemok a vaše bezprostredné okolie.
Rovnako upozorňujeme aj na stále pretrvávajúci
problém so zaburinenými pozemkami na území obce
a v jej katastri. Povinnosťou každého majiteľa je
minimálne dvakrát ročne upraviť pozemok kosením. Zanedbanie tejto povinnosti môže byť sankciované prostredníctvom Okresného úradu—
pozemkového odboru alebo obcou na základe zákona
č. 369/1990 Z.z.
Platí aj zákaz nelegálneho zakladania divokých skládok odpadov.

Z uznesení z 11. riadneho rokovania Obecného
zastupiteľstva v Kostoľanoch nad Hornádom
dňa 29. 12. 2016 vyberáme:

POZOR! Zmeny v separovanom zbere
Dávame do pozornosti zmenu v systéme vývozu
separovaného odpadu. Triedenie sa rozširuje aj o
zber KOVOVÝCH OBALOV, ktoré je možné
vhadzovať do nádob určených na zber plastov.
Do nádoby je možné vhadzovať: plechovky, konzervy, kovové uzávery, hrnce, hliníkové fólie a
kozmetické spreje.
Nevhadzuje sa: znečistené obaly, obaly z nebezpečných látok ako sú farby, lepidlá a riedidlá, obaly z iných sprejov, kovový šrot ani elektroodpad.
Viac sa dozviete v brožúrke, ktoré dostala každá
domácnosť.
Od 1. mája 2017 bude separovaný zber rozšírený
aj o zber viacvrstvových kombinovaných materiálov VKM — TETRAPAKOV.
Budú sa vhadzovať do nádob určených na plast a v
obci bude umiestnený aj kontajner na zber VKM.
Je možné vhadzovať opláchnuté tetrapakové obaly
z mlieka, džúsov a iných nápojov. Nie je možné
vhadzovať znečistené obaly.
Viac informácií sa nachádza v manuáli, ktorý bol
doručený do každej domácnosti.
Prosíme o dôsledné triedenie zložiek separovaného odpadu!
Nadrozmerný odpad hláste na obecnom úrade.
Služba vývozu traktorom s vlečkou je v cene cca
10 Eur /vlečka.
Ocú

Obecné zastupiteľstvo schválilo:
►Rozpočet obce na rok 2017 v príjmovej
a výdavkovej časti.
►VZN obce Kostoľany nad Hornádom č. 5/2016
o organizácií miestneho referenda.
►Zámer odkúpenia budovy domu služieb na parcele č. 184.
Z uznesení z 12. riadneho rokovania Obecného
zastupiteľstva v Kostoľanoch nad Hornádom
dňa 16. 3. 2017 vyberáme:
Obecné zastupiteľstvo schválilo:
► Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra v Obci Kostoľany nad Hornádom a spôsob
vykonania voľby hlavného kontrolóra obce
a náležitosti prihlášky.
► Kúpu budovy domu služieb, p. č. 184.
► Pridelenie dotácií v zmysle VZN č. 1/2015
o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce.
► Cenu pozemkov na účel priameho odpredaja
obecných pozemkov s uplatnením osobitného zreteľa v zmysle Koncepčného zámeru – majetkoprávne vysporiadanie obecných pozemkov dlhodobo užívaných inými osobami schváleného na úrovni 5,07 Eur/m2.
► Žiadosti o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve
obce v zmysle Koncepčného zámeru.
► Zriadenie autobusovej zastávky na znamenie
v lokalite Hlboký jarok.
Z uznesení z 13. riadneho rokovania Obecného
zastupiteľstva v Kostoľanoch nad Hornádom
dňa 20. 4. 2017 vyberáme:
Obecné zastupiteľstvo schválilo:
► Výsledok voľby nového hlavného kontrolóra
obce, ktorým sa stal JUDr. Mgr. Jozef Kušnír.
► Odkúpenie posledných podielov budovy bývalého mlyna a priľahlých pozemkov.
► Prenájom časti priestorov zdravotného strediska
na účel sídla a prevádzky lekárne.
►Vytvorenie Regionálneho združenia obcí Ružín.
Ocú
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OBECNÁ NÁSTENKA
Prihlasujme sa k hrobom
svojich zosnulých

POZOR!

Už viackrát sme Vás na stránkach týchto
novín v súvislosti s cintorínom upozorňovali na
platnosť zákona č. 131/2010 o pohrebníctve a na to
nadväzujúce VZN—Cintorínsky poriadok z roku
2015.
Najdôležitejšou povinnosťou prevádzkovateľa pohrebiska je evidencia cintorína a s tým súvisiaci nájom za hrobové miesta. Nevyplatené hrobové miesta je možné po uplynutí tlecej doby (15—
20 rokov) a hroby, o ktoré neprejaví žiadny pozostalý príbuzný záujem, znova použiť.
Opatrenie je dôležité najmä z dôvodu, že
cintorín sa zapĺňa a jeho plocha sa rozrastá. Po prehodnotení hrobových miest, ktoré sa využívajú a
ktoré už nie, sa pripraví nová plocha na pochovávanie v rámci terajšej rozlohy cintorína. Taktiež
udržiavanie cintorína si vyžaduje značné náklady a
nezanedbateľná je aj údržba domu nádeje.
Prosíme Vás teda, vážení občania, aby ste sa
čo najskôr prihlásili k jednotlivým hrobom svojich
príbuzných a podpísali s obcou nájomnú zmluvu a
uhradili príslušný nájom na ďalšie obdobie. Termín: do konca mesiaca november 2016. V prípade
neuzavretia nájomnej zmluvy a neuhradenia nájomného a v prípade, že rodina pozostalých neprejaví záujem o prenájom hrobového miesta, môže
prevádzkovateľ pohrebiska takéto hrobové miesto
zrušiť a prenajať ho inému záujemcovi.
Ocú

Výzva!
Vzhľadom na príchod jari a s tým spojenou
potrebou údržby cintorína prosíme všetkých
pozostalých, aby upratali okolie hrobov od popadaných sviec, kahancov, vencov a ďalšej
výzdoby. Odpad vhadzujte do na to určených
nádob. Uľahčíte nám tak kosenie cintorína.
Navyše rozbité sklenené kahance môžu návštevníkom cintorína spôsobiť úraz.
Ocú

Nebuďte dôverčiví!
Na Slovensku sú známe prípady oklamania,
rôzneho podvedenia či okradnutia dôchodcov,
mnohokrát aj o celoživotné úspory. Preto nepúšťajte si do domu cudzie osoby! Nedávajte
im žiadne peniaze, nepodpisujte žiadne
„výhodné“ zmluvy! Len tak sa vyhnete nepríjemnostiam, často i zraneniam.
Ocú

Prevzatie výkonu správy verejnej kanalizácie
Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou
Od 1.1.2017 prevzala správu majetku obce Družstevná pri Hornáde a prevádzku kanalizácie Východoslovenská vodárenská spoločnosť. Preto vyzývame všetkých producentov, aby vykonali nasledovné
úkony:
Navštívili Zákaznícke centrum VVS, a.s. na Vysokoškolskej ul. č. 1 v Košiciach. Úradné hodiny: Po, Ut,
Štv: 8:00—16:00 h., Str. 8:00—17:00, Pia: 7:00—
12:00. Telefón: 055/7952777 alebo 055/7984777.
Je potrebné predložiť:
Občiansky preukaz, SIPO lístok, situáciu kanalizačnej
prípojky so zakreslením pripojeného objektu, parcelný
snímok, aby bolo možné identifikovať polohu nehnuteľnosti, ktorá je pripojená na kanalizáciu, aktuálny list
vlastníctva (postačuje z kataster portálu).
Následne bude s Vami podpísaná zmluva o pripojení.
Ocú
Hlásenie porúch
Milí občania, viackrát sa stane, že nastane porucha
alebo výpadok či už na distribúcii elektrickej energie,
vodovode alebo s internetovým signálom. Mnohokrát
sa v tejto veci obraciate na obecný úrad, no platí zásada, že problémy s elektrinou, plynom, telefónom, atď.
je potrebné riešiť s tým konkrétnym dodávateľom služby, s ktorým máte zmluvu a ktorému za službu aj platíte. Preto dávame do pozornosti kontakty na nahlasovanie porúch či iných problémov.
Vodovod a kanalizácia:
VVS, a.s. Košice, závod Košice,
tel.: 055/ 7952 420
Plyn:
SPP distribúcia,
tel.: 0850 111 727
Elektrina:
VSD, a.s. Košice,
tel.: 0800 123 332
Pevná telefónna linka a internet:
Slovak Telekom,
tel.: 0800 123 777
Verejné osvetlenie a rozhlas:
Obecný úrad Kostoľany nad Hornádom,
tel.: 055/ 6981 052,
e-mail: ocu.kostolany@stonline.sk

NAŠA ŠKOLA
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Príhovor riaditeľa školy
Žijeme v dobe, kedy moderné technológie
nadobúdajú také rozmery, že každodenný život si
bez nich ani nevieme predstaviť. Naša škola podľa
možnosti kryje požiadavky súčasnosti, ktorá potrebuje človeka flexibilného, tvorivého, objavujúceho, novátorsky zmýšľajúceho, schopného spolupracovať a rešpektovať názory iných.
Niet pochýb, že si to vyžaduje nový štýl
smerujúci k spracovávaniu informácií novým spôsobom, a to nielen fakty preberať, ale aktívne
s nimi aj narábať. Hlavnou náplňou práce v škole Deň jablka
by nemalo byť teda len ich osvojovanie. Žiaduce www.facebook.com/ZŠ-M-Kočanovej-Kostoľanyje práve učiť sa informácie vyhľadávať, ukladať, nad-Hornádom).
triediť, systematizovať a využívať.
V neposlednom rade preferujeme dostupnosť
Azda
bude
užitočnejšie
uviesť vzdelávania pre žiakov na našej škole. Nechceme,
a okomentovať niektoré princípy a východiská, aby sa nám žiaci rozpŕchli po okolí, môže sa stať,
z ktorých
chceme
vychádzať.
V prvom že sa nebudú navzájom poznať a stretávať sa. Pred
a neposlednom rade sa chceme zamerať na žiaka. niekoľkými mesiacmi bola škola vnímaná ako
Netreba donekonečna pripomínať, no ani opomí- spoluvinník niektorých nežiaducich javov, no dnes
nať, že školy sú tu pre žiakov a nie opačne. v nej chceme vidieť možný liek proti nim a určite
V strede záujmu je teda žiak, ktorý prežíva svoj sa všetci učitelia vynasnažíme tento neduh
pracovný čas v škole (na vyučovaní, pri krúžkovej a možné chvíľkové nedorozumenie odstrániť.
činnosti a často aj v ŠKD). Chceme hľadieť
v prvom rade na jeho potreby, aby bol žiak výkonný, disciplinovaný a zodpovedne si plnil svoje
školské povinnosti.
Vzájomná spolupráca všetkých zainteresovaných pri výchove a vzdelávaní je ďalším fenoménom súčasnej doby. To zároveň predpokladá,
že všetci aktéri, vrátane pedagogických pracovníkov, rodičov, žiakov musia mať dostatočné množstvo príležitostí vyjadrovať sa k vzdelávaniu, predkladať návrhy, podnety, ale aj poskytovať spätnú
väzbu. To znamená, aby bol výsledný efekt pozitívnym stimulom pri ďalšej práci.
Naša škola vyzdvihuje individuálny prístup k žiakom. Nám nemôže a nie je ľahostajný Múzeum na kolesách—prvá pomoc
žiaden žiak. V praxi sa mnohokrát snažíme prostredníctvom slova prispievať k spokojnosti žiaŠkola si sama o sebe vynucuje rozlet. Určite
kov, naservírovať im kokteil všakovakých praktic- nám všetkým záleží na existencii školy, ktorej hiských rád a usmerniť ich pri napredovaní v učení.
torická existencia je neodškriepiteľná. Už sme
Škola akceptuje a preferuje moderné vyu- spomenuli, že školy sú tu pre žiakov. Na záver
čovanie (metódy, formy a postupy na vyučovaní) chceme dodať, že školská budova bez žiakov
sa snažíme aktualizovať a inovovať. Nepretržite a pedagógov ostane len budovou! To dozaista nesa snažíme zbaviť akéhokoľvek stereotypu a chce nikto z nás. Naším zámerom je venovať sa
skostnatenosti.
Obohacujeme
vyučovanie a pôsobiť na vďačných a pozorných žiakov, aby
o zážitkové učenie o aktívne zapájanie sa do rôz- sme s obdivom mohli sledovať ich rast.
norodých a od začiatku školského roka početných
Mgr. Kamil Sinčák
umeleckých a výchovných akcií (viac na stránke
riaditeľ školy
http://zskostolany.edupage.sk/ alebo na https://
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Spievame s Viktorom

Prezentácia novely Mojmírov syn

Deň otvorených dverí

Hviezdoslavov Kubín

ZO ŽIVOTA MIESTNYCH ZDRUŽENÍ
Občianske združenie DEDINKA
Vzniklo za účelom združovania
ľudí, ktorých spája záujem aktívne pretvárať svoje okolie. Za roky svojej existencie bolo zrealizovaných množstvo
dobrovoľných projektov v dedine aj v jej
chotári. Akosi na to stále zabúdame, ale
bola to Dedinka, ktorá formou dobrovoľnej práce a za získania finančných prostriedkov z projektov vybudovala náučný chodník, nový prístrešok pri prameni Irenke, ktorý tak radi všetci využívame, oddychovú
zónu v materskej škole, prístrešok v Hrubči, atď. Práve
Dedinka napomohla propagácii obce a k vydaniu množstva publikačných materiálov. Združenie by rado pokračovalo v svojich aktivitách aj naďalej, no problémom je,
že namiesto kritikov chýbajú aktivisti, dobrovoľníci. Financovanie Dedinky je z veľkej časti len z 2 % daní, ktoré
na činnosť a aktivity združenia venujeme. Žiaľ, praxou je
to, že 2 % z daní radšej venujeme iným organizáciám v
meste, alebo nikomu a našu Dedinku podporia skôr cudzí
než tunajší. Pritom sumy, ktoré združenie z 2 % získalo sú
zanedbateľné.
Pozrime si prehľad príjmom z 2 % daní za jednotlivé roky:
Rok 2008—427,74 Eur
Rok 2009—343,34 Eur
Rok 2010—787,21 Eur
Rok 2011—1513,88 Eur
Rok 2012—357,38 Eur

Rok 2013—1238,34 Eur
Rok 2014—900,40 Eur
Rok 2015—636,76 Eur. /zdroj: www.dvepercenta.sk/
Musíme uznať, že tieto sumy nie sú vysoké a hodnoty,
ktoré združenie v jednotlivých rokoch vytvorilo, zďaleka
prevyšujú tieto sumy.
O 2 % z daní sa uchádzame aj tento rok. Z výťažku
chceme dokončiť posedenie pod prístreškom v oddychovej zóne Hrubeč a taktiež občianske združenie podalo
projekt na výstavbu exteriérovej posilňovne—fit parku,
ktorý bude potrebné dofinancovať aj vlastných príjmov.

Podporte svoju obec venovaním 2 %
z daní Občianskemu združeniu Dedinka.
Vás to nestojí nič a podporíte tak svoju obec. Pretože kritizovať je ľahké, no reálne sa pričiniť o určitú vec
už ťažšie.
Združenie taktiež vytvára priestor pre angažovanie
všetkých tých, ktorí majú záujem čosi v obci meniť, vytvárať. Z pasívnej pozície kritika to však nepôjde. Pridaj
sa k nám a napomôž k dobrým veciam!
Tlačivá na venovanie 2 % z daní nádete na
www.dvepercenta.sk
Pozor! Čas na podanie je len do 31. apríla 2017! Tlačivá doručte na obecný úrad alebo priamo na daňový
úrad.
OZ Dedinka

Z FARSKÉHO ŽIVOTA
Milí a ctení Kostoľančania, znova sa Vám hlásime s informáciami a udalosťami z našej farnosti a obce.
V predvianočnom čase v nedeľu 18. decembra sa
konali v školskom areáli Adventné trhy, na ktorých boli
na predaj rôzne ručne vyrobené predmety. Program
začal vystúpením detí z materskej školy, žiakov Základnej školy, folklórneho súboru Karička, hudobnej
skupiny Asfaltis band. Na zahriatie v studenom počasí
bolo varené biele a červené víno a kapustnica.
Na Štedrý deň, ako už býva tradíciou, farníci si
mohli zapáliť Betlehemské svetlo na farskej záhrade
v maštaľke, kde bol živý betlehem.
Na sviatok sv. Štefana, prvého mučeníka sme mali
v Kostoľanoch tradičnú odpustovú slávnosť. Svätú omšu
celebroval a v homílii sa veriacim prihovoril rodák
z neďalekej obce Drienov a kaplán v Snine vdp. Martin
Murajda. V homílii priblížil postavu nášho patróna ako
príklad odpúšťania svojim nepriateľom a mučiteľom. Bohoslužbu spestrila svojím spevom Karička.
V piatok 30. decembra na sviatok Sv. rodiny sa
uskutočnil v kostole v Malej Vieske Vianočný koncert
v podaní Speváckeho zboru sv. Kataríny Alexandrijskej
z Kysaku pod vedením pani Porubčanovej a hudobnej
skupiny Briliant a Čardáš. Svojím nádherným spevom
hrou na hudobných nástrojoch všetkých prítomných
dojali na navodili príjemnú vianočnú atmosféru.
Na sviatok Troch kráľov 6. januára sa v novom
kostole Božieho milosrdenstva v Tepličanoch predstavili deti a mládež zo Sokoľa s jasličkovou pobožnosťou, betlehemskou hrou Dar pre Ježiša. Za toto dielo
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patrí veľká vďaka režisérovi Vladovi Frankovi a pani
učiteľke Valike Kurucovej. Táto jasličková pobožnosť
bola aj v Sokoli na Božie narodenie 25. decembra.
Vo fašiangovom období vo februári sa uskutočnili dve významné akcie, a to detský farský karneval
v Kultúrnom dome v Družstevnej v nedeľu 12.2.2017.
Témou tohtoročného karnevalu bola biblická abeceda
napríklad a ako anjel, b ako Boh a podobne a podľa
toho si deti za pomoci rodičov, súrodencov, či starých
rodičov zhotovili masky. Bola prítomná aj porota, a to
pani učiteľky a pán starosta. V rámci programu boli
súťaže a na záver detská diskotéka.
Pre dospelých sa v sobotu 18. 2. 2017 uskutočnil
v Kultúrnom dome v Družstevnej pri Hornáde už
v poradí 12. ročník farského plesu Radujte sa v Pánovi.
Úlohy moderátorov sa zhostili Kristínka Kurucová
a Janko Šašak. O zábavu a náladu sa starala hudobná
skupina New Barbados. Pre hostí bola pripravená aj
tombola, vyše 52 cien od sponzorov a výťažok z plesu
sa použil na nový kostol Božieho milosrdenstva
v Tepličanoch. Na plese bolo prítomných vyše 200 hostí. Nezabudnuteľnou sa stala divadelná scénka Mrázik.
V pôstnom období sa konali tradičné krížové
cesty stavovské ako napríklad za chorých, manželov,
deti, mladých a podobne a boli vždy v piatok
a v nedeľu. Na Kvetnú nedeľu bola krížová cesta pútnika z Kostolian do Malej Viesky a na Veľký piatok o 21.
hodine z parkoviska pri kríži v Kostoľanoch do kostola
popri zastaveniach.

Divadelná scénka Mrázik pod réžiou Vlada Franka mala veľký úspech

Mgr. Pavol Kopčo
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ZO ŽIVOTA MIESTNYCH ZDRUŽENÍ
Klub dôchodcov

Výstava
Jarné prázdniny začiatkom marca, využili dôchodcovia na usporiadanie výstavy.
Tentokrát bola na tému „Čas – hodiny
a Orient“.
V pondelok 5. marca 2017 doniesli členovia svoje výstavné predmety do starej školy. A bolo ich neúrekom. Hodiny veľké, menšie, drevené, porcelánové, sklenené, vreckové
i náramkové, cenné i menej cenné.
A predmety z Orientu, tých bolo neúrekom.
Okrem tepaných váz boli aj predmety ako
žehličky, taniere, mlynček, zvončeky, mažiare, misy i mištičky, svietniky aj samovare. Pozornosť pútal obraz z Egypta, kde okrem fotografie faraóna boli na papyruse vypísané aj
mena tzv. znakmi a vodná fajka. Je pekné
a chválitebné, že sa niektorí obťažovali
a doniesli predmety na výstavu. Niekedy to
boli ťažké hodiny, s ktorými im musel pomáhať aj sused. Bez zapojenia sa členov by výstava nemohla byť. Po technickej stránke nám
pomáhal Ján Sabol, pretože sme vo výbore
ženy. Preto vďaka všetkým. Výstavy sa zúčastnil aj starosta obce Anton Medvec, ktorý
v stredu výstavu oficiálne otvoril prestrihnutím pásky. Výbor pripravil aj malé občerstvenie na otvorenie a na záver výstavy. Výstavu
navštívili aj susedia z Družstevnej pri Hornáde, ktorí ju ocenili.
Dobrý pocit z vykonanej akcie nás posmelil, aby sme už teraz rozmýšľali o téme
výstavy na budúci rok.
Brigády
Ako každý rok, aj tento rok, po zime
a pred Veľkonočnými sviatkami sa ženy zišli
na fare, v pondelok, 10. apríla, aby ju pekne
vyleštili. A bolo nás neúrekom /16/, z toho aj
4 nečlenky klubu, takže nám práca išla od ruky. Potom nám chutnal aj obed, ktorý výbor- Výstave sa tešili väčší i menší
ne, ako vždy, uvaril Milan Tóth. Ján Sabol,
tiež člen klubu, zasa pracoval sám v okolí krížovej cesty, a tak ju pripravil na ďalší deň,
kedy niektorí dokončili čistenie skiel a terén
zbavili ihličia. Ďakujem všetkým brigádnikom
za pomoc.
Oľga Sabolová
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AKO TO VIDÍM
Cesta bez výtlku ako jediná priorita a potreba?
V pozícii starostu obce sa stretávam dennodenne s množstvom problémov, s ktorými sa je potrebné
neustále popasovať. Každá obec má svoje potreby,
svoje nedostatky, ale aj víziu, kam sa má uberať, ako
má vyzerať. Potreby obce sú materiálne, ich uspokojenie je možné spravidla v závislosti od väčšieho
množstva peňazí, ale aj nemateriálne, niektoré sa dajú naplniť aj bez financií, je len potrebné pričiniť ruku k dielu aj zo strany občana. Pretože dedina nemá
byť len zhlukom betónu, asfaltu, budov, všetkého
materiálneho, ale má byť živým organizmom, ku tomu je však potrebná interakcia občanov, ich aktivita,
záujem o veci verejné, spoločenský život, aktívne
združenia, určitá miera dobrovoľnosti.
Dnes však pri požiadavkách občanov najčastejšie narazíme len na očakávania v zmysle výborných
bezprašných ciest, podľa možnosti čo najširších, najrovnejších, najlepšie v zime bez snehu, v lete bez
prachu, počas dažďa bez vody, dostatok parkovacích
miest pre stále väčší počet áut, mať vždy na požiadanie vyvezený odpad z dvorov, priestranstvá a priedomia, ktoré budú aspoň raz týždenne obecným úradom
vykosené, pohrabané a najlepšie bez stromov, aby
nepadalo lístie, k tomu aby svietila na každom kroku
pouličná lampa a to je tak všetko, čo dnešný konzumný občan potrebuje. Ostatné veci už akoby ani
neboli potrebné, načo je obci škola, kultúra, šport,
knižnica, park, zeleň, oddychová zóna, dobrovoľní
hasiči, združenia, či iné spolky,...?! Slovami prof.

Michala Šarafína, ktorý sa venuje dlhoročne rozvoju
vidieka, uvediem stať z jedného jeho odborných
článkov: „Obyvatelia dediny akoby opustili ulicu.
Moderné je žiť vo svojom dvore, uzatvárať sa do súkromia, Mestá a obce zaplavila automobilová kultúra,
človek žije v zajatí svojho auta, dom sa stal strojom
na bývanie. Ľudia sa navzájom odcudzili, družnosť
sa vytratila. Moderným sa stalo mať auto, žiť pre seba. Aj dedina sa podriaďuje duchu modernosti. Modernosť do dediny vstupuje autom za cenu straty tradičného štýlu života, moderné je uzatvárať sa do
svojho súkromia, čo sa zosilňuje najmä príchodom
nových obyvateľov. Susedská súdržnosť sa považuje
za niečo prežité. Moderná je prestíž, snaha odlíšiť sa
od ostatných.“
Toľkoto z úvah prof. Šarafína. A ja mu dávam
skutočne za pravdu. Lebo dnes sme svedkami len
akéhosi konzumu, keď kvalitu života, bývania a úroveň obce vnímame len cez dokonalý povrch vozovky, pretože ranný a večerný prejazd autom po ulici k
svojmu domu je dnes už takmer jediným kontaktom s
obcou, v ktorej žijeme. Všetko ostatné považujeme
len za čosi druhoradé, nepodstatné, a možno to píšem
úplne zbytočne, lebo možno väčšina z vás za nepodstatné považuje aj tieto obecné noviny. Kiež by som
radšej ten čas, ktorý venujem príprave týchto novín,
vynaložil na vyasfaltovanie všetkých ulíc. Lebo už
ráno potrebujeme ísť autom do práce a cestou hodiť
svoje dieťa do niektorej zo škôl v meste, hoc kdekoľvek inde, len nie vo svojej obci.
Anton Medvec

KOSTOĽANY NA STARÝCH FOTOGRAFIÁCH
Rovnako, ako chátral starý
mlyn a ako sa mlynárova rodina roztratila mimo Kostolian,
pomaly sa vytratili aj všetky
artefakty, dokumenty a fotografie. Pri majetko-právnom
usporiadaní budovy obec zároveň žiadala majiteľov mlyna
aj o poskytnutie akýchkoľvek
materiálov a fotografií z čias
minulých, ktoré by zachycovali
ešte aktívnu činnosť bývalého
mlyna. Toto je jedna z tých
najvzácnejších fotografií, na
ktorej je ešte funkčný mlynský
náhon, napravo sa nachádza
budova píly. Ak má niekto doma staré fotografie, budeme
radi, ak ich poskytnete a budú
zverejnené aj na stránkach
našej Kosceľanky.
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POTULKA DO MINULOSTI

Terajšiu potulku do minulosti budeme stručne venovať histórii hasičstva v našej obci. Je všeobecne známe,
že dobrovoľný hasičský zbor v obci Kostoľany bol založený v roku 1926. K tomuto roku sa organizujú aj
slávnosti založenia zboru a podobne. No pravdou je, že dobrovoľní hasiči fungovali v Kostoľanoch už
omnoho skôr a založenie dobrovoľného hasičského zboru v roku 1926 nadviazalo už na staršiu tradíciu.

Počiatky organizovaného hasičstva v našej obci - 1. časť
Organizované dobrovoľné hasičstvo nielen na okolí,
ale aj v našej obci existovalo už koncom 19. storočia.
Ochrana pred požiarmi bola jedna z najprirodzenejších
aktivít človeka, v čase, keď sa bývalo v domoch pokrytých slamou, kde na hospodárskom dvore sa nachádzali
drevené stavby a od úrody záviselo živobytie človeka.
Organizované hasičské zbory začali v Uhorsku vznikať
v druhej polovici 19. storočia. Väčšinou šlo o dobrovoľné zbory. Na prelome storočí bolo na území Uhorska evidovaných vyše 300 hasičských zborov. Hasičstvo vznikalo na spolkovom princípe a preto preberalo
mnohé prvky z oblasti vojenstva (rovnošata, funkčné
značenia, povelová technika a terminológia a pod.). S
materiálnym zabezpečením zborov však boli problémy
a spravidla sa zabezpečovali z vlastných zdrojov. Zbory
boli počas monarchie autonómne, neskôr sa zbory organizovali v rámci župných hasičských zväzov. Z 25. júla
1894 pochádza dokument, ktorý potvrdzuje, že v danom období v Šarišskej župe už existovalo organizované hasičstvo. Župa sa členila na šesť hasičskodozorné
okresy (obvody) s 37 stotinami, 98 oddielmi (zbormi),
207 čatami v 380 obciach župy. Okresný hasičský dozorca Kálmán Péchy, statkár z Boliarova, stal na čele
Nižno-Toryskej okresnej hasičskej organizácie. Tá sa
delila na stotiny, IX. stotina mala názov Kostoľanská,
na čele s veliteľom Ödönom Konzom, kňazom z Kavečian. Do stotiny patrilo desať obcí, menovite Kavečany,
Malá Vieska, Tepličany, Trebejov, Sokoľ, Kostoľany,
Kysak, Malá Lodina, Veľká Lodina a Ružín. Kavečany,
Kostoľany a Malá Lodina tvorili oddiel, kostolianskemu velil učiteľ Andrej Mártončík. Každá obec mala
svoju čatu, kostolianskej čate velil miestny židovský
krčmár Adolf Zahler.
Začiatok storočia znamenal krízu v hasičskom hnutí.
Mnohé zbory sa rozpadli, príčinou bola sociálna a hospodárska kríza, vysťahovalectvo a vypuknutie prvej
svetovej vojny. Po vzniku prvej ČSR na území Slovenska hasičstvo až do roku 1922 nemalo ústrednú organizáciu. Až vznikom Zemskej hasičskej jednoty sa otvorili nové možnosti na vytváranie dobrovoľných hasičských zborov. Obnovovali sa staré a zakladali nové.
12. júna 1926 bol organizovane založený dobrovoľný
hasičský zbor aj v obci Kostoľany nad Hornádom. Jeho
prvým veliteľom bol od 13. 6. 1926 Jozef Biel, prednosta železničnej stanice. Avšak už 28. 8. 1926 prestal

byť členom s odôvodnením, že na výcvik sa dostavil len
raz, o zbor sa nestaral. Veliteľstvo tak
od 28.8.1926 prevzal
podveliteľ Ján Tabačko. V čase založenia zboru, od
13.6.1926 sú medzi
prvými členmi ďalej
evidovaní železničiar Andrej Láber vo funkcii tajomníka a revízora, notár Róbert Langsch ako pokladník,
riaditeľ továrne Armand Barač ako zborový lekár, ďalej
Matej Hlubeň, Alexander Hlubeň, Andrej Trojčák, Michal Oravec, Bartolomej Vajda, Andrej Sabol, Ján Nigut ako hlavný trúbač, Ján Koša, Michal Nigut, Andrej
Lengeň, cigánsky kováč Žigmund Horváth, Michal Nigut, Ján Hlubeň, Ján Vajda, Andrej Vajda, Ján Zahumenský, Andrej Reday, Juraj Koša a Ján Trojčák, ktorý
prevzal velenie zboru. Takto vyzeralo prvé zloženie
hasičského zboru. O pár dní neskôr sa pridávali ďalší.
Ešte v júni 1926 do zboru vstúpili Ján Jánošík, Ján
Knap (15.7.1626 odcestoval do Ameriky), Štefan Medvec, Ondrej Oravec, Ján Kollár, Ján Forgač, Juraj Sipský a Michal Sipský. Počet členov každým rokom narastal.
31. júla 1927 boli zrejme najaktívnejší členovia zboru
vyznamenaní a získali bronzovú pamätnú medailu. Boli to
Andrej Láber, Ondrej Oravec, Ján Trojčák a Juraj Sipský.
Je potrebné spomenúť, že prví členovia zboru boli
mladí ľudia. Šlo prevažne o ročník narodenia 1895 až
1906, teda v čase vstupu do členstva sa vek hasičov
pohyboval okolo 20 až 30 rokov. Členovia pri vstupe
získali aj uniformy. Niektorí však v zbore zotrvali krátko, buď sa odsťahovali, narukovali, boli služobne preradení, alebo z rôznych príčin boli z členstva vylúčení.
Z príčin to bolo napríklad: „nekonal hasičské povinnosti, na cvičenie ani raz sa nedostavil“, alebo „pre nečestne ohováranie zo zboru vylúčený bol“, kuriózny
prípad vylúčenia bol napríklad: „dva raz sa pobil s maloveščanskymi parobkami, často sa opil do bezvedomia,
vezli ho domov“.
(pokračovanie nabudúce)
Mgr. Anton Medvec
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