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Vinšovačka
Veselé Vianoce,
šťastlivý Nový rok,
Božie požehnanie na každý krok,
ku práci zdravíčka
a na stôl chlebíčka,
do duše milosti,
do srdca radosti,
Anjel pokoja, láska Krista Pána,
nech u Vás zostáva.
Vážení Kostoľančania, milí občania!
Dovoľte mi vyjadriť veľké slová vďaky za Vašu dôveru v tohtoročných komunálnych voľbách. Dali
ste v nich prednosť mladosti a ja sa budem maximálne snažiť o to, aby som dokázal, že aj mladý starosta
môže byť prínosom a dobrým gazdom obce. Do kampane som šiel s otvorenosťou, pokorou, istou mierou
súťaživosti a s myšlienkou zjednocovať všetky skupiny obyvateľstva. Túto myšlienku chcem presadzovať
aj vo svojej funkcii. Len vtedy sa bude našej obci dariť.
Vysoko pozitívne chcem oceniť spôsob volebnej kampane v našej obci aj zo strany ostatných kandidátov. Kampaň nebola poznačená konfrontáciami, podrazmi, vzájomným zhadzovaním kandidátov. Každý kandidát ponúkol voličovi svoju víziu a to, na čo má svoj talent a v čom spočíva jeho hodnotové smerovanie. Všetkým kandidátom sa chcem poďakovať za korektnú kampaň a ponúkam cestu k spolupráci.
Všetkých nás, okrem niektorých programových téz, spájala ešte jedna základná vec – odvaha. Kandidovať
totiž na takýto post si vyžadovalo veľkú mieru odvahy a zodpovednosti. Voliči ju napokon zložili na mňa.
O to vážnejšie prijímam túto výzvu. Mnohí sú možno skeptickí, no verím, že to spoločne zvládneme.
Gratulujem všetkým novozvoleným poslancom obecného zastupiteľstva. Každý z nich berie
na plecia svoj kúsok odvahy a zodpovednosti za veci verejné. Teším sa na, dúfam, konštruktívnu
a korektnú spoluprácu.
Možno sa zdá byť už otrepanou frázou, že slovo starosta sa odvíja od slova starať sa. Je to však
nepopierateľný fakt. „Starostovanie“ je poslanie, je to starosť o obec, jej majetok a každého jej občana. Kedysi to bol richtár. To znamenalo, že tento dotyčný človek musel byť vždy porichtovaný (pripravený) pomôcť a riešiť problémy. Verím, že vo mne nájdete práve toho starostlivého a porichtovaného predstaviteľa
našej obce.
Vážení Kostoľančania, rok 2014 sa chýli k svojmu záveru. Tento záver však sprevádzajú najkrajšie
sviatky roka – Vianoce. Aj keď sú na záver roka, v skutočnosti znamenajú nový začiatok. Nech sú znovuzrodením Lásky v našich srdciach, z ktorej majme silu čerpať po celý nasledujúci rok, nielen pri správe veci
obecných, ale aj v našich každodenných rodinných a medziľudských vzťahoch. Otvorme svoje srdcia Láske, len vtedy prežijeme skutočné Vianoce. Kiežby trvali po celý rok! K tomu pripojme dostatok zdravia, pokoja, Božieho požehnania.
Zo srdca to prajem všetkým Vám!
Váš starosta
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Výsledky komunálnych volieb
v obci Kostoľany nad Hornádom 15. 11. 2014
Počet zapísaných v zozname voličov bol 1002 voličov.
Počet odovzdaných obálok 712.
Počet platných hlasov pre voľbu starostu obce bol 702.
Počet platných lístkov pre voľbu poslancov OZ bol 696.
Volebná účasť bola 71,05%.
Výsledky voľby starostu obce:
Meno kandidáta

Počet
hlasov

Podiel hlasov
v%

1

Mgr. Anton Medvec

255

36,3%

2

Peter Brutovský

131

18,6%

3

Štefan Halász

107

15,2%

4

Ing. Imrich Redaj

87

12,3%

5

Anna Koščová

60

8,54%

6

Ing. Vladimír Bezák

31

4,4%

7

Miloslav Záhumenský

31

4,4%

Vážení občania, Kostoľančania!

Meno kandidáta

Počet
hlasov

Podiel hlasov
v%

1

Ing. Marek Stach

406

58,3%

2

Mgr. Jozef Knap

365

52,4%

3

Ing. Miroslav Kotora

330

47,4%

4

Peter Jeník

329

47,2%

5

Ing. Viera Bertová

302

43,4%

6

Helena Ambrišková

267

38,3%

7

Mgr. Pavol Kopčo

254

36,4%

8

Pavol Oravec

242

34,7%

9

Jozef Albert

231

33,1%

10

Ing. Peter Kotos

211

30,3%

11

Ing. Peter Kobulnický

197

28,3%

12

Eva Knapová

182

26,1%

13

Peter Poľaško

166

23,8%

14

Ing. Róbert Oravec

155

22,2%

15

Ján Holko

140

20,1%

16

Peter Seman

105

15%

17

Rastislav Moric

94

13,5%

Životný cyklus človek nezastaví a čas
letí a ten priniesol aj tohtoročné komunálne
voľby, v ktorých som sa rozhodol už nekandidovať.
Na čele obce som stál tri volebné obdobia, pričom prvé sa nieslo v znamení vybudovania novozriadeného obecného úradu od jeho
základu. V ďalšej etape sa už riešili veci potrebné pre život v obci. Nebudem teraz podrobne hodnotiť celé svoje pôsobenie a dosiahnuté
výsledky, to nech už zhodnotia ľudia. Spomeniem však „megaprojekt“, ktorým bola výstavba čističky odpadových vôd a kanalizácie obce.
Bola to najväčšia investícia realizovaná v obci
za ostatné obdobie novodobej histórie obce.
Chcem sa poďakovať všetkým poslancom za všetky tri volebné obdobia, s ktorými
som mal česť spolupracovať. Ďakujem občanom, všetkým spoločenským zložkám, klubu
dôchodcov, farníkom, hasičom, urbárnikom,
poľovníkom, o. z. Dedinke a ďalším za spoluprácu.
Vo voľbách sme si zvolili nového starostu, ktorému chcem popriať veľa úspechov,
šťastné riešenie problémov, aby obec pod jeho
vedením napredovala. Nového starostu čaká
neľahká úloha, preto mu prajem, aby u ľudí
našiel podporu a boli mu nápomocní.
Do nového roka prajem všetkým veľa
zdravia a Božieho požehnania.
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Danica Poľašková

82

11,7%

Vladimír Redaj

Výsledky voľby poslancov obecného zastupiteľstva:

OBECNÁ NÁSTENKA
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Rozhovor s novým starostom obce - Mgr. Antonom Medvecom
DŇA 15. 11. 2014 SME SI V NAŠEJ OBCI ZVOLILI NOVÉHO
STAROSTU. JE NÍM MGR. ANTON MEDVEC. OPÝTALI
SME SA HO, AKO VNÍMA VÝSLEDOK VOLIEB A AKÉ SÚ
PRVOTNÉ PLÁNY S OBCOU.

Sú nejaké nedoriešené veci, ktoré
by ste chceli prioritne riešiť?
Áno. Ide o kanalizáciu, ktorú je potrebné po odstránení poruchy úspešne skolaudovať. Až tak bude možné
pristúpiť na základe odsúhlasenia
Ako hodnotíte predvolebnú kampaň a samotné voľby v našej obci?
sadzby stočného regulačným úradom
k jeho výberu. A tu ide o boj
Volebnú kampaň v našej obci hodnos časom, pretože každým dňom obec
tím vo všeobecnosti ako serióznu. Nedopláca nemalé prostriedky na funzaznamenal som žiadne otvorené pregovanie kanalizácie z rozpočtu obce
javy kandidátov, ktoré by boli zhadzoa navyše tlačí pred sebou úver. Buvali svojho súpera a môžeme povedať,
dem rád, ak sa podarí všetky náležiže kampaň nebola takmer vôbec kontosti dotiahnuť v čo najskoršom čase,
frontačná. Každý kandidát ponúkol
nastaviť rentabilnosť kanalizácie a
občanovi svoju víziu, svoj program a
vtedy si ja aj obec vydýchneme. Po
svoje schopnosti. Voliči si slobodne vybrali. Potešila odstránení tohto problému a zastabilizovaní ekonomiky
ma pomerne vysoká účasť. Skôr ma mrzia vyjadrenia obce, bude možné pomýšľať na plnenie aktivít volebnéniektorých kandidátov po voľbách. Dúfam, že jednotliví ho programu.
kandidáti teraz na obec nezanevrú a budú naďalej otvorení spolupráci.
Ako si predstavujete ďalšiu spoluprácu s ostatnými
orgánmi obce a subjektmi, ktoré v obci pôsobia?
Ako vnímate svoje víťazstvo? Čo si myslíte, prečo
Spolupráca je veľmi dôležitá. Už moja volebná kampaň
vám vyše tretina voličov dala svoj hlas?
sa niesla v duchu spájania a vytvárania tímu. V tomto
Dosiahol som volebný výsledok nad vlastné očakáva- chcem pokračovať aj po zvolení. Hlavná myšlienka bonia. Hoc som si aj vnútorne pripúšťal možnú výhru, bol la vyjadrená v slovíčku SPOLU! Len tak budú naše
som presvedčený, že medzi víťazom a kandidátom, kto- Kostoľany krajšie a lepšie. Nechcem občanov rozdeľorý by skončil druhý, bude tesná hranica. Pripúšťal som vať, ale naopak – spájať. Musia to však chcieť všetci. Ja
aj iné poradia kandidátov. No nestalo sa tak a myslím, za seba môžem povedať, že budem otvorený spolupráci
že volebný výsledok prekvapil viacerých. Je mi zložité a dialógu voči všetkým subjektom a organizáciám. Či
hodnotiť príčinu tohto výsledku, môžem sa len domnie- už ide o miestnu školu, škôlku, chcem byť otvorený
vať, že volič vsadil už na skúsenosť, ktorú so mnou má smerom k seniorom, mladým, cirkvi, urbáristom, či haz minulosti, na čitateľnosť a jasný motív mojej kandida- sičom. Inak sa nedá. Treba zabudnúť na nezmyselné
túry. Svoje zrejme zohrala aj okolnosť, ktorá mala byť žabomyšie vojny.
moju najväčšou nevýhodou – a to mladosť. Zdá sa však,
že to volič nevyhodnotil ako nevýhodu, ale práve na- Plánujete spoluprácu so susednými obcami?
opak.
Samozrejme. Už dlhšie obdobie mám veľmi úspešnú
a intenzívnu osobnú spoluprácu s okolitými obcami na
Čo urobíte ako prvé v novom volebnom období?
kultúrnej báze a s jednotlivými starostami priateľské
vzťahy.
Spolupráca v rámci mikroregiónu je veľmi dôDo konca roka už veľa času neostáva. Po zložení sľuležitá
a
ten
náš v oblasti integrácie má obrovské rezerbu, kreovaní komisií a ich členov, odsúhlasení VZN
vy.
Úplne
na
inej úrovni funguje spolupráca v okolitých
o daniach sa bude potrebné pustiť do riešenia problémov, ktoré sú veľmi akútne a zostali na stole nevyrieše- regiónoch a z tejto úzkej spolupráce obce už zbierajú
né. Nie však vinnou môjho predchodcu, ale svoje plody. My sme boli doteraz zahľadení do svojich
z objektívnych príčin. Ide napríklad o kanalizáciu, vy- špecifických vnútroobecných problémov a možno
riešenie odplatných vecných bremien a pod. Narýchlo z nedostatočne vyvinutého regionálneho zmýšľania sme
riešim projekty na grantové výzvy, ktoré v súčasnosti tak trochu prispali dobu. Ešte je čas túto skutočnosť
bežia. Avšak, aby som naplnil aj svoje volebné predsa- zvrátiť a naskočiť na rozbiehajúci sa vlak. V opačnom
vzatie, stretneme sa s občanmi na prvých vianočných prípade nám uniknú mnohé príležitosti.
trhoch. Obec bude účastná aj na slávení odpustovej Ďakujeme za rozhovor a prajeme Vám veľa sily
slávnosti na sviatok sv. Štefana. Snáď medzi sviatkami a entuziazmu do novej neľahkej úlohy vo vedení obce.
stihneme pripraviť rozpočet obce, aby sme sa vyhli proMgr. Veronika Kopčová
vizóriu. To sú prvé kroky nového starostu počas zostávajúcich dní do konca roka.
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Z uznesení obecného zastupiteľstva konaného dňa 15. 12. 2014
ských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Kostoľany nad Hornádom a pre centrá voľného času.
► Rozpočtové opatrenie č. 2 za rok 2014
► Rozpočtové opatrenie č. 3 za rok 2014
► Informáciu o pripravovaných akciách do konca roka 2014.

Informácie obecného úradu
Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo:

Kanalizácia

Technickú poruchu na kanalizácii sa podarilo úspešne
odstrániť, teraz je kanalizácia v skúšobnej prevádzke.
► Informáciu o výsledku volieb starostu obce Jej odborné prevádzkovanie bolo zverené firme
a poslancov obecného zastupiteľstva, ktorí zložili záko- W-Control, s.r.o. Poprad, ktorá na základe zmluvy s
obcou zodpovedá za jej funkčnosť i odstraňovanie ponom predpísaný sľub.
rúch. V súčasnosti trvá kolaudačné konanie, verme, že
► Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať prebehne čím skôr a úspešne.
a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
v prípadoch podľa§ 12 ods. 2 prvá veta, od. 3 tretia
Zimná údržba a výzva
veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších Prichádza zimné obdobie, v ktorom sa očakávajú aj
predpisov. Poverenie dostala poslankyňa Ing. Viera Ber- snehové zrážky. V tejto súvislosti dôrazne žiadame
občanov, aby nesťažovali zimnú údržbu ciest motorovýtová.
mi vozidlami zaparkovanými na uliciach. V takomto prí► Návrh na zriadenie obecnej rady a voľbu jej členov. pade nastáva problém odpluhovať aj tak pomerne úzke
Členmi obecnej rady sa stali Ing. Marek Stach, Ing. Miro- ulice. Preto vyzývame majiteľov motorových vozidiel,
slav Kotora a Helena Ambrišková.
aby na ich parkovanie využívali výlučne svoje vlastné
► Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, dvory! V prípade nerešpektovania výzvy takéto komunivoľba predsedov a členov komisií a určenie náplne ko- kácie nebudú odhrnuté!
V súvislosti so zimnou údržbou žiadame občanov
misií. Boli zriadené tieto komisie OZ:
o ústretovosť a trpezlivosť. Obec má v správe okolo 10
1. Komisia finančná, majetková, legislatívna a sociálna kilometrov ciest v intraviláne, preto nie je možné ihneď
(predseda Ing. Viera Bertová, členovia: Helena Ambriško- zabezpečiť dokonalú údržbu celej obce. Po jednotlivých
vá, Ing. Róbert Oravec).
uliciach sú pripravené kôpky posypového materiálu. Ak
2. Komisia stavebná, územného plánovania, dopravy sa vám zdá, že posyp je nedostatočný a nie celkom
a rozvoja obce (predseda Ing. Marek Stach, členovia: Ing. podľa vašich predstáv, neváhajte a namiesto neadekMiroslav Kotora, Peter Jeník, Ján Holko, Martin Záhu- vátnych telefonátov na obecný úrad a starostovi obce,
si ho upravte podľa svojich očakávaní.
menský, Ing. Imrich Redaj)
Majitelia vozidiel bývajúci v náročnejších terénoch
3. Komisia životného prostredia a verejného poriadku (Hrabina, Pytaková), nezabudnite na použitie sneho(predseda Mgr. Jozef Knap, Jozef Albert, Denisa Šoltéso- vých reťazí! Sú situácie, že akýkoľvek dokonalý posyp
vá)
jednoducho nepostačuje.
4. Komisia pre školstvo, kultúru a šport (predseda Pavol
Oravec, členovia: Mgr. Pavol Kopčo, Ing. Miroslav Kotora, Mgr. Eva Štofková, Mgr. Martina Holková, Mgr. Vero- Hlásenie porúch verejného osvetlenia
nika Kopčová, Mgr. Beáta Redajová)
Je úplne bežné, že občas niektoré svietidlo verejného
5. Komisia na ochranu verejného záujmu (predseda Ing. osvetlenia vypovedá svoju službu. Nie je to chyba ani
Marek Stach, členovia: všetci poslanci).
pracovníkov obecného úradu, ani starostu obce. Nie je
► Návrh na určenie mesačného platu starostu obce, však možné mať pod kontrolou všetky svietidlá v obci,
ktorý je základný zo zákona bez navýšenia a činí 1,98- preto ich výpadok je nutné nahlasovať vami, občanmi,
násobok priemernej mesačnej mzdy v národnom hospo- na obecný úrad, kde sa vedie evidencia porúch
a následné nahlasovanie poruchovej službe. Nie je nič
dárstve za rok 2013.
neobvyklé, ak k náprave dôjde až o niekoľko dní alebo
► VZN č.1/2014 o dani z nehnuteľnosti.
aj dlhšie, preto poruchu svietidla nie je potrebné ohla► Dodatok č.2 k VZN č. 3/2013 o určení výšky prí- sovať opakovane. Poruchy nahlasujte na čísle: 055/
spevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a škol- 6981 052.

LITERÁRNE OKIENKO
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Vážení čitatelia,
na stránkach našej Kosceľanky sme sa rozhodli dať priestor literárnej tvorbe tunajších rodákov. Pokračujeme tvorbou spisovateľky Márie Kočanovej, rod. Mártončíkovej. Čerpáme z diela Ukradnuté šťastie (1943). Ide
o zbierku noviel, ktoré autorka napísala pod vplyvom skutočných životných udalostí. Zbierka obsahuje aj príbehy,
ktoré sa odohrali v jej rodisku v Kostoľanoch, resp. sú s Kostoľanmi späté. Sú vzácne, pretože pre širokú verejnosť sú už dnes nedostupné. Kočanovej kníh je už len zopár, a aj to len v súkromných knižniciach.
V tomto čísle je to poviedka Teta Šuľkovie. Ide o skutočné postrehy autorky počas jej mladosti prežitej v
rodisku, v obci Kostoľany. Začítajme sa do týchto riadkov a zamyslíme sa, či sa niečo od tej doby zmenilo, alebo
by sme podobnú poviedku vedeli napísať o komkoľvek aj dnes.

Mária Kočanová: Teta Šuľkovie (z knihy Ukradnuté šťastie, 1943)
Bola jar. Záplava sviežich farieb rozlievala sa po dedine, ako radostná pieseň. Sadnem si o záhrady pod hrušku
kde ma čaká milá posiedka a lačne vnorím svoj zrak do
nádhery jari. Vtom zazvoní zvon slávnostne a mäkko. Moja duša rada rezonuje na hlas zvonov. Ozve sa v nej struna, na ktorej spievam najkrajšie piesne.
Dnes sa mi zdá že tieto zvuky sú biele holubice, ktoré
sa rozletia s vysokej veže na strieborných stužkách po
dedine a milo zaťukajú na malých okienkach k zemi učupených chalúp. Zaujímavé je že dnes to tak vnímam! Veď
sú to isté zvony, čo vyzváňali nedávno na pohrebe úbohej
Katreny a zmiešali sa s nárekom dvoch sirôt... Oj, neboli to
biele holubice mieru, ale čierni vtáci, krkavce, čo rozrývajú
srdce nevýslovným bôľom.
Upriem zrak hlboko do dediny a vidím, že biele holubice
zdarnú prácu vykonali. Sotvaže zaklopali a malých okienkach,
už vychádzajú vyparádené ženičky, pomalým nedeľňajším
krokom a zoskupia sa na podstienkach. Nenáhlia sa, veď boli
to tie prvé holubice, čo nesúria, len napomínajú, a tak milo je
na slniečku trochu poparádiť sa a poklebetiť.
Vychádza aj moja suseda, teta Šuľkovie,
a s pohodlným gestom sa usadí pred domom na lavičke.
Poznám tetu od malička, veď chodila k nám na výsluhu
a meno tety Šuľkovie bolo nám pojmom vľúdnosti, ochoty
a dobra. Neraz ukryla naše nezbedy a hriešky pred prísnym rodičovským okom.
Vtom zazvonia druh raz. Dedina započne sypať veriacich.
Najprv sa rozletia deti. Sprevádza ich krik, trma-vrma a hustý
oblak prachu. Prvá je Anička Horniakovie. Ide, skacká a len
čo zazrie tetu Šuľkovie, vynorí sa jas na bucľatej tváričke.
Rozprestrie ramienka čo dve ružové krídelká a letí k tete, vryje si obličaj do jej lona, teta ju pobozká, niečo šupne
z nekonečného vrecka na podslinky, potom ju odsotí:
– Len choď, maličká, sama, ja musím čakať ujčeka, išli
do Prešova a ešte neobedovali.
Dieťa, čosi pochrumkávajúc, berie sa ku kostolu. Tvárička často sa obracia k tete a milý úsmev ju dotiaľ ožaruje, km sa jej teta nestratí z očú.
– Vidieť, že je to ženička srdca dobrého a priateľka
detí – myslím si a posledný výrok hneď odvolám, lebo sa
mi pred očami premieta opačný obraz. Medzi chlapcami
vedie Paľko, stonoha. Ženie kŕdeľ, šantí, poskakuje, kúdolí
prach na ceste a keď zočí tetu, tvár sa mu uškľabí, skyslí,
ako by do citróna bol zahryzol a plazí sa preč od tetinho
pozemku, až k našej ohrade a pochutnáva si na ošklivých
nadávkach, tuho zvierajúc pästičky:
– Ježibabisko protivné, už zasa sliedi po mne... tými
nevystátymi okáľmi! – a nadávky sa sypali dotiaľ, kým sa
mu teta nevytratila z ohľadu. Potom si zasa pohvizdoval,
až km nedošiel na hôrku ku kostolu.

Začalo ma to zaujímať. Poznám Paľka, ako dobrého
vtáčika, iste zbadal, že teta má za chalupou strom – cukrovku –, a ak to zbadal plody na pokoji nenechal. A teta
Šuľkovie je bystrooká a nelenivá. Ba vie aj to, načo stvoril
Pán Boh palicu, a zaiste vyprášila ňou Paľkove handričky.
Sotva mizne Paľko, ulica vynorí starého Urbana. Stúpa
popri synovi zvláštnou chôdzou, o ktorej aj porekadlo sa rozšírilo na okolí: Chodí ako Urban v nedeľu. Je dobrým hospodárom zháňa, mozolí, hrdlačí cez celý týždeň, ale v nedeľu si
vykračuje po pansky. Ak dôjde so synom k plotu Šuľkových,
zažmurká na syna a laškovne obzerajúc tetu, vraví: - To ti je
žena! Do tej čas zuby ani podnes nezavadil. Svieža, červená,
okrúhla ako to zrelé jabĺčko... Syn ironicky odpľul no, nechcel
dráždiť otca, len toľko poznamenal:
– Najmä tá čierna šošovica na brade je ako červík na
prezretom jabĺčku.
Starý zahundral na syna, ale neviem čo, lebo zmizli
v okružku cesty. Môj zrak mal nov revír, a zaujímavejší. Na
ceste sa zjavil Straka, Amerikán. Bol oblečený po pansky
a kráčal veľmi sebavedome, ako sa to na takého svetáka
patrí. Za ním, vo slušnej vzdialenosti šumela jeho manželka, celkom omladnutá, svieža v novomódnych sukniach
z amerického hodvábu. Išla za mužom pyšne a nebola by
sa dala ani za halier! Keď sa priblížili k plotu Šuľkových,
pribehla k mužovi, významne ho štuchla, a mrkla okom,
v ktorom sa odzrkadlil celý bývalý román.
Pery hovorili výsmešne malou urážkou:
– Pozri sa, Jano, tam sedí tvoja bývalá milá...
Chlap sa zarazil, trochu aj zapýril, no, zrak darmo lietal po
okolí, sklamano sa vrátil:
– Kde je?
– Vari ju nevidíš? – Tam ti sedí na podstienke, veď ti dobre
oči nevykole!
Chlap sa zarazil, zastal, a zdalo sa mi, že mu nohy korene
pustili do zeme. Len hlavou pokyvkával, ako by sa do nej niečo nechcelo spratať.
– Tá rozletená stará baba má byť bývalá Anička? – To je
nemožné! No do tej čas poriadne zaryl zubiská – riekol,
a pohnul sa.
Manželka sa radostne rozosmiala a veselosť, ako vykyp
šťastia dlho sa jej sypala z úst:
– Vidíš, vidíš, čas nás preoral a vyrovnal. Nemáš za čím
banovať. Dnes sme obe rovnaké staré baby. Jano znovu
zastal. Pozeral a pozeral. Hľadal v starej žene svoju dávnu
milú, pre ktorú toľko palíc polámal mu otec na chrbte, pre ktorú po ženbe utiekol do Ameriky... No, nenašiel na nej nič
z dávnych sladkostí, ak iba tú okrúhlu šošovica ktorá ho
v dávnych časoch zavše pošteklila.
(pokračovanie na nasledujúcej strane)
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LITERÁRNE OKIENKO
(pokračovanie z predchádzajúcej strany)

– Ak nie tá rozrastená šošovica ani by som neuveril že je
to Anča, - povedal akosi smutne, ako by banoval za dávnym
rozkošným obrazom. Jeho smútok vyvolal nov prameň smiechu u jeho ženy, ktorý aj vtedy žblnkotal veselo keď som ich
videla znovu sa zjaviť na kopci pri kostole.
Teraz okolo ohrady pokrivkávala stará Dora. Pozrela na
tetu Šuľkovie a závistlivo zašomrala:
– Či je ti dobre! Sedíš si vyparádená na vlastnom grunte,
ani dajaká pani.. Papuľky napuchnuté a mastné... Pravda, to
nie od mačanky a sciranky, od tej by boli spadnuté ako moje,
ale zaiste pirôžky, mastné, s tvarohom a lekvárom... Hej, Božičku, či je dobre bohatým na tomto svete.
Šomrajúcu Doru zahltla cesta, a vynorila richtárku. Môj
sluch ju už skôr zbadal, lebo vrdiace lakové čižmičky ju
zďaleka oznamovali. Keď prešla okolo našej zhrady, zdalo
sa mi že šumiaca hodvábna guľa sa kotúľa po ceste. Na
tetu sa ani len neobzrela... Kdeže by! Ona, najbohatšia
žena na celom okolí, na takú žobrač, sediacu pod slamenou strechou.
Teraz sa mi zdalo, že májov vánok potriasol kvitnúcim
stromom a farbistými lupienkami hýbe po dedine. Mladé,
parádne dievčatá sa sypú z každej strany. Za nimi sa ťahá
smiech, spev, žart a šum vyškrobených sukní. Prejdú okolo tety a akási nemá úcta skloní im hlavu milým úctivým
pozdravom.
Za dievčatami v istej vzdialenosti pochodujú mládenci.
Podperené klobúčiky majú samopašne na bok spustené,
na tvári im sedí povedomie zdravej sily, vzdorujúce celému svetu. Na dievčatách strúhajú vtipy, pravda, nie dajaké
biele, ale hodne hrubú, sem tam aj drastické, pritom prirodzené a zdravé. Pred plotom Šuľkvých, vedúci mládenec,
Vinco Gajdošov, drgne ľakťom suseda, mrkne okom a tetu
a vypľuje neopísateľnú poznámku. Na to, ako na povel sa
obráti celý húf, a vypukne bezuzdný, urážlivý smiech.
Teta im neostane dlžná. Rozzlostená zakľaje do okrúhla a poletujú nadávky, kým sa jej nestratia z očú.
Za mládencami pospechali ženičky. Išli v skupinách
a sotva im zrak naďabil na tetu, už si o nej poklebetili.
– Pozrite sa, ľudia boží, modren čepiec si vystaví na
hlavu, tá stará opica.
Staršia, asi vrstovnica Šuľkovej, ju zastávala: dajte že
jej svät pokoj, veď jej sluší...
– Pravdaže sluší, - odpovedala prvá, - ako psovi zvonec...
– A ja zas myslím – ozve sa jedna parádnejšia ženička,
- žeby sme, vari, mohli aj my takéto čepce... pristalo by
nám a nezhrešili by sme tým.
– Robte si módy aké len chcete, vystavte si na hlavu čo
aj rohy, mňa len v tom čepci pochovajte, v ktorom ste ma
začepčili – povedala jedna konzervatívneho zmýšľania.
Šuľková by sa mohla hanbiť takéto novoty na starosť vymýšľať. Ale zavše taká bývala: Pána Boha za nohy
a diabla za rohy!
Mladšie ženy sa rozchichotali a sté malo rozniesť od jedu.
Za ženami pozvoľne kráčali muži. Zaiste začuli niečo zo
ženského rozhovoru lebo aj oni sa hádali o čepci. Ale
u nich boli mienky opačné. Starí chlapi tvrdili, že je teta
v modernom čepci omladnutá, mladí sa zlostili: - Môže si
stará baba vyložiť čo ak krásy čepiec, vždy len starou babou ostane. Ale vrecko ti pocíti, ak nielen žena, ale
a svokra započne novoty zháňať.
Zazvonili po tretie. Boli to holubice prudkejšie
a oznamovali, že pán farár sa pohli do kostola. Kráčali

tíško a keď prešli okolo Šuľkovej, jemný úsmev sa im zjavil
na tvári. Toto vyčítam z úsmevu:
– Hľa, predsa len nepracujem daromne zaiste nemôže
do kostola, sedí na podstienke zahrúžená do modlitby.
Pochválen buď, Pán Ježiš! – pozdraví tetu milo.
Šuľková zhodí okuliare a celá sa zapýri od radosti, že ju
pán farár takto vyznamenali:
– To ste vy, pán farár? – Nemôžem do kostola, čakám
starého z Prešova. Príde zaiste hladný ... nuž odbavím si
modlitby doma.
– Nič to nič, - utišuje pán farár, veď Pán Boh vyslyší aj
tu, len nech to ide z čistého srdca.
Pán farár odišiel a v očiach si niesol obraz Šuľkovej ako
nábožnej ženy.
Za farárom chytro pospechali oneskorenci, ale ani chytrosť a spech im neprekážal, aby svojimi ostrými jazykmi
nepichli tetu.
– Pozrite na túto falošnicu – ukazuje jedna závistlivá. –
V rukách drží ruženec, ponorí sa do modlitebnej ale to len
preto, aby sa zalíškala pánu farárovi, aby ju videli, ak tadeto prejde. Pritom farizejskými okáľmi škúli po idúcich, aby
večer mohla každého oklebetiť. Veď ona vie prvá, ak sa
niekde dve hrášky varia v hrnci.
– A pozrite aké novoty zavádza! Ak parádny čepiec!
Strecha jej ide spadnúť, susedov ohňom ohrozuje a ona,
ľahtikárka, iba na parádu myslí. Či nebude hlad, ak sa už
aj takáto žobrač vypína?
– Ľahká grata vždy len ľahkou ostane! – pokračovala
druhá. – Ja len Ondra šanujem. Škoda, preškoda toho
dobráka!
Veru, chudáčisko namozolí sa pri nej! Ani dňa, ani noci
a ona len tak ľahko žiť, figličky-migličky vystrájať. Veruže
by jej ani minca nepostačila.
Za touto grupou šli chlapi. Takéto hlasy prileteli ku mne:
– To ti je žena! I domácnosť v poriadku i rolička obrobené sama vždy čulá uhladená, veselá ani si ju ten chumaj
nezaslúžil!
Vari sa v čepci narodil, - poznamenal druh, trochu posmešne.
– Nože, no, len mu tak nezáviďte – poznamenal tretí,
Ondrov príbuzný – Vari tie buchnáty občas len takto podaromnice nepadnú... Nájde sa aj tu k zametaniu, nájde!
Takto prešla celá dedina okolo mňa a nenašlo sa dvoch
ľudí, aby mali rovnakú mienku o tete Šuľkovej. Každému
sa in obraz odzrkadlil v sietnici. Menil sa podľa nálady životných pomerov a podľa toho, či padol do kruhu jeho záujmov a či mimo záujmu. V jednom sa odzrkadlil v srdci, v
druhom v nenávisti. Jedna čočka je vypuklá, druhá dutá.
Ani jedna neukazuje pravdu.
A, vlastne, aká je teta Šuľkovie? – myslela som, že ju od
malička, teda dokonale, poznám. Po týchto poznámkach
viem, že neviem o nej nič konkrétneho. Hoc z ktorého zorného uhla pozerám na ňu, každú poznámku musím uznať za
správnu. Prirodzené je, že pri boháčke richtárke Šuľková je
žobráčkou a zasa pri chudobnej Dore boháčkou. Starým ľuďom sa zdá byť zachovalá driečna, mladí nepoznajú tie odlišovacie nuanse pri starých ženách, im sú rovnaké staré baby.
Všetci majú pravdu zároveň, a nik nemá pravdu. Kde je tu
dajaký stabilný a nevyvrátiteľný bod? – Kde absolútna pravda? – kde je učenec alebo rodený mudrc, čo rozlúšti túto primitívnu otázku:
Aká je teta Šuľkovie?

NAŠA ŠKÔLKA
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Čo nové v našej škôlke?
Pred blížiacimi sa vianočnými sviatkami sme tu opäť s novosťami z našej školičky. Koncom novembra sme na
našej jesennej tvorivej dielničke, spolu s rodičmi, vyrábali tekvicové strašidielka. Niektoré boli farebné, niektoré
strašidelné, niektoré malé, niektoré veľké, ale všetky boli prekrásne. Kto už mal strašidielko hotové, mohol si lepiť, strihať, kresliť či modelovať aj tekvičky, ježibabky a iné dielka, na ktoré nám pripravili pomôcky pani učiteľky.
Za krásne tekvičkové strašidielka sme rodičom poďakovali krátkym vystúpením, básňami a piesňami s jesennou
tematikou. Nakoniec sme si naše strašidielka spoločne zasvietili na školskom dvore.
Mesiac december sa začal radostne. V triedach sme si vyzdobili vianočné stromčeky a celá škôlka sa odela
do zimnej výzdoby. Tak ako aj ostatné deti, aj my sme sa tešili a túžobne očakávali príchod Mikuláša. A veruže
nás nesklamal ani tento rok. V piatok dopoludnia sme začuli zvonček, ktorý
nám ohlasoval, že už prichádza on, dobrý dedko, ktorý prináša radosť všetkým deťom. No a priniesol si aj pomocníka, krásneho anjelika. Privítali sme
ho básňami a pesničkami a pretože sme celý rok poslúchali, všetci sme od
Mikuláša dostali balík plný sladkostí. Nakoniec sme Mikuláškovi sľúbili, že aj
budúci rok budeme poslúchať, aby k nám mohol zavítať opäť. V nedeľu 7.
12. niektorí z nás pozdravili mikulášskymi básňami a piesňami našich seniorov, ktorí mali práve v tento deň svoje stretnutie. Mnohí z nich si zaspomínali na chvíle ich detstva a na prežívanie sviatku sv. Mikuláša v minulosti. Veľmi si vážime, že nás pozvali na svoje stretnutie a že sme im našim krátkym
vystúpením mohli spestriť ich program.
V mesiaci december nás v našej škôlke čaká ešte jedna veľká udalosť.
Pred vianočnými sviatkami sme si pozvali do školičky našich najbližších,
aby sme im dali náš vianočný darček – vystúpenie plné spevu, tanca, básni,
na ktoré sa poctivo pripravujeme a veľmi tešíme. Tak nám držte prsty, nech
to všetko zvládneme a nech sa našim najbližším naše vystúpenie páči.
Nakoniec nám dovoľte zaželať vám všetkým veselé a krásne, radostné a šťastné, príjemné a milé vianočné chvíle a v novom roku nech sa
vám darí.
Deti materskej školy
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OBECNÁ NÁSTENKA
Referendum o ochrane rodiny 7. februára 2015

Vážení Kostoľančania!
Rok 2014 bol supervolebný a zdalo sa, že si od volebných miestností načas oddýchneme, no nestalo sa tak. Vo februári 2015 opäť pristúpime k urnám, tentoraz k referendovým. Možno mnohí to vnímajú ako zbytočnosť, vyhodené peniaze alebo úplne nepodstatnú vec. Názor môžeme mať všelijaký,
faktom však je, že demokratické ponímanie Slováka je stále príliš slabé. Napríklad v demokraticky vyspelom Švajčiarsku referendum, hlasovanie či plebiscit je typický nástroj rozhodovania ľudu, ktorý chce
byť rozhodcom o vlastnom osude a referendum sa vykonáva takmer na všetky otázky na národnej i samosprávnej úrovni. Možno práve vyspelé svetové demokracie boli vzorom aj pri tvorbe našej ústavy a preto sa stanovilo tak vysoké kvótum —
50% účasť, len za splnenia ktorého je referendum platné. Preto, ak máte dojem, že štát vyhodil peniaze a organizátori svoju námahu vynaložili
zbytočne, práve preto choďte hlasovať. Či už tak, alebo onak, ale choďte. O tom je demokracia o všetci sme ju chceli. Rozhodujme sami o sebe a nenechávajme rozhodovanie len na mocných a na vzdialený a cudzí Brusel. Je to predovšetkým naša krajina!
Pripájame aj príhovor Aliancie za rodinu:

Vážení podporovatelia Aliancie za rodinu,
to, na čo sme od odovzdania podpisov tak dlho čakali, sa konečne naplnilo. Prezident Andrej Kiska vyhlásil REFERENDUM O OCHRANE RODINY na 7. februára 2015. Po tŕnistej ceste od odovzdania viac ako 408 000 podpisov prezidentovi SR v auguste tohto roku, následnom postúpení otázok
na preskúmanie Ústavnému súdu, ktorý rozhodol, že tri zo štyroch otázok sú úplne v poriadku a štvrtá
nie je diskriminačnou, iba môže byť nejednoznačná, prezident definitívne určil, že referendum o ochrane
rodiny bude v náročnom mrazivom termíne. Ďakujeme Vám za všetko, čo ste dosiaľ urobili pre ochranu rodiny, veľmi si to ceníme.
7. február 2015 bude dôležitý v histórii Slovenska. Tak, ako sme si už niekoľkokrát vyberali cestu,
ktorou naša krajina pôjde, vyberieme si aj v mrazivom februári. Zvolíme, či pôjdeme prirodzenou cestou
podpory a ochrany RODINY, MANŽELSTVA a DETÍ, alebo si vyberieme nevedeckú rodovú ideológiu
a LGBTI. Zvolíme budúcnosť našich detí. Dnes sme blízko k tomu, aby sme ochránili základy spoločnosti
pred čudnými tlakmi a nápadmi, ktoré ich chcú poškodiť. Vidíme, ako zahraničie zúfalo bojuje za rodinu, manželstvo a deti. Poučme sa od nich, neopakujme ich chyby a vytlačme ideológiu z dverí skôr, ako
do nich strčí celú nohu.
Iste si uvedomujete dôležitosť tohto okamihu. Mnohé už bolo povedané, fakty o ohrozeniach rodiny
sú zhrnuté napr. na www.alianciazarodinu.sk či v letáku, ktorý onedlho pošleme po celom Slovensku.
Každý z nás do niečoho investuje čas a peniaze. Aj v rozhodujúcom okamihu REFERENDA
O OCHRANE RODINY musíme zainvestovať – do našich detí, do ich budúcnosti. Je na každom jednom
z nás, čo pre ne vyberieme, aké hodnoty im odovzdáme, či to, že
môžu byť v školách donútené v neprimeranom veku počúvať o sexe, kondómoch či o tom,
že si môžu zvoliť pohlavie,
deti si budú môcť adoptovať dvaja muži,
že manželstvo stratí hodnotu,
alebo pre ne vyberieme vzájomnú úctu, hodnoty rodiny a manželstva a ochranu detí, ktoré sú to najviac, čo v živote dostávame. Vo februári si vyberieme, do čoho investujeme svoj čas a peniaze. Príďte
povedať 3x ÁNO RODINE do referenda, máte právo rozhodovať. Nemáme veľa času, ale spoločnými
silami môžeme dostať rodinu do pozornosti celej slovenskej spoločnosti a do centra všetkých politík.
Keďže nás nepodporujú medzinárodné firmy ani EÚ a zahraničie, záleží na každom z nás, drobných obyvateľoch Slovenska. Referendum na úspech potrebuje 50-percentnú účasť. Na jej dosiahnutie
a vysvetľovanie dôležitosti referenda potrebujeme kampaň, do ktorej podpory vás pozývame. Je mnoho
spôsobov, ako sa môžete zapojiť, stačí si vybrať.
Aliancia za rodinu

ZO ŽIVOTA MIESTNYCH ZDRUŽENÍ
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Občianske združenie DEDINKA
Koniec roka zvykne byť aj hodnotením činnosti jednotlivých organizácií v
obci. Zhodnoťme preto aj činnosť Dedinky. Keďže je to nezisková organizácia postavená na dobrovoľníckej práci jej členov i nečlenov, preto jej činnosť závisí od financií a ochoty členov niečo zorganizovať a vytvoriť.
Tohto roku príjem Dedinky vo forme 2% z daní dosiahol sumu 900,4 Eur. Žiaľ, nedarí sa nám túto čiastku navýšiť, teda prispievajú stále tí istí (viac cudzí než domáci) a noví prispievatelia nepribúdajú. Škoda. Už niekoľkoročná činnosť združenia dokazuje, že získané peniaze sú použité pre
obec a tunajší región. Takto môže každý napomôcť a prispieť v drobnom k rozvoji svojej obe a dokonca
bez toho, aby ho to niečo stálo.
Čo sa týka činnosti, krátko v bodoch a stručne zhodnoťme aktivity:
• v apríli sme prispeli na konzolu na umiestnenie osvetlenia kostola,
• zhotovili sme informačné tabule k projektu Cesta k prameňom. Osadené v lese budú na jar budúceho
roku,
• čiastočne sme zabezpečili finančné prostriedky na vydanie knihy Ideme k Tebe, Mária (Dejiny mariánskeho pútnického miesta v Malej Vieske), ktorej prezentácia sa uskutočnila na septembrový odpust v Malej Vieske,
• 9. novembra sme pripravili spomienkovú slávnosť a prezentáciu knihy spisovateľky, našej rodáčky
Márie Kočanovej,
• ešte v lete sme nakúpili materiál na stavbu prístreška v Hrubči, no k jeho realizácii sme sa dostali až
na sklonku jesene a zimy. Škoda však, že časť dosiek uložených na dvore Ľudového domu nám
zmizla, no už aj vieme kde... Nie ďaleko, len o dva domy ďalej... Aj takí sú ľudia! Nevážiaci si prácu ani námahu iných.
• pomohli sme pri príprave vianočných trhov.
Chcem sa poďakovať všetkým osobám, firmám, obciam, ktoré nám boli nápomocné. Ďakujeme osobám a firmám ktoré nám venovali 2% z daní, vďaka ktorým sme mohli uskutočniť spomínané akcie.
o. z. Dedinka
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Klub dôchodcov

starších, ktorí sme tiež už skoro ako deti, navštívil
Mikuláš a odmenil balíčkom saloniek.
Nevynechali sme ani posledných jubilantov v
tomto roku, ktorými tentoraz boli: Ján Jánošík /75/,
Magda Matejová /75/, Helena Sabolová /70/ a Vlado
Bezák /65/. Všetkým sme pripili alkoholom a ochutnali zákusky, ktoré sami doniesli. My sme ich obdarovali malým suvenírom a kvetom. Starostovi sme
zagratulovali aj k jeho 60. narodeninám, zaželali
všetko najlepšie a na pamiatku sme mu venovali ručne maľovaný obraz od nášho rodáka Jožka Sabola.
Na oplátku nás starosta pohostil gulášom, ktorý mu
pomohol uvariť Milan Tóth.

Jubilanti z októbrovej schôdze: Hurný Jozef /75/, Oravcová Mária /70/, Macková Elena /65/ a Matisková Zlatica /65/

Výlet
Dňa 16. 10. 2014 sa naši dôchodcovia zúčastnili zájazdu do Poľska – Nového Targu. Tam sa stále dobre
nakupuje. Nakoľko bolo pred Dušičkami, tak si každý
nakúpil kytice, vence, sviečky a kahance, ktoré boli na
trhu od výmyslu sveta, lacnejšie ako u nás a väčší výber. Veľký výber bol aj v šatstve, obuvi a rôznych vecí,
takže si každý prišiel na svoje. Šťastie, že to autobus
odviezol. Cestou sme sa zastavili na salaši Krajinka,
kde sme si dali salašnícke špeciality, ako bryndzové
halušky, pirohy a husacinu, a tak sme sa vrátili domov. Príhovor predsedníčky klubu:
Brigáda
V pondelok, 27. októbra, tesne pred sviatkami
"Všetkých svätých" a "Pamiatke na zosnulých", sme
„zabrigádovali“ na ceste na cintorín a v okolí krížovej
cesty, aby sme ju pripravili na sviatky, kedy na cintorín
prichádzajú aj ľudia z okolia. Brigády sa zúčastnili: Z.
Capková, M. Hanušovská, P. Mikovčáková, M. Macková, H. Macková, J. Sabol, M. Polláková, M. Falátová,
G. Albertová. Všetkým veľká vďaka!
Divadlo
Dňa 3. 12. 2014 sme navštívili Štátne divadlo v Košiciach na operetu "Grófka Marica". Zakúpených bolo
34 lístkov. Bol to krásny zážitok.
Schôdza
V nedeľu, 7. 12. 2014, sa zišli naši dôchodcovia v
klube na poslednej členskej schôdzi v tomto roku.
Keďže je už po komunálnych voľbách, v ktorých bol
zvolený nový starosta, nakoľko doterajší starosta už
nekandidoval, využili sme túto schôdzu na rozlúčku
s doterajším starostom V. Redajom a privítali sme
nového starostu, ktorým sa stal Anton Medvec.
Schôdza prebiehala v slávnostnom duchu, ku ktorému prispeli aj deti z tunajšej materskej školy a pod
vedením učiteliek predviedli pekný kultúrny program, za čo boli odmenené. Pretože schôdza sa konala
v čase, keď dobré deti navštevuje Mikuláš, aj nás

Vážení prítomní!
Vítam Vás na dnešnej členskej schôdzi, ktorá je posledná v tomto roku. Osobitne vítam hostí a to obidvoch
starostov: Vlada Redaja s manželkou, budúceho starostu Antona Medveca a nášho dekana, duch. otca Stanislava Strončeka.
Schôdza sa koná v roku, kedy náš klub oslávil 10-té
výročie svojho vzniku a začal 11-tý rok svojej činnosti.
V roku, v ktorom sa konali aj komunálne voľby, voľby
starostu a poslancov. Dnes tu nechcem hodnotiť výsledky práce v obci doterajšieho starostu, hoci aj my sme
občania tejto obce, nakoľko bude zasadať obecné zastupiteľstvo, kde sa zúčastnia aj občania a kde zhodnotia
jeho doterajšiu prácu, ktorej nebolo málo, ale chcem sa
zamerať na klub dôchodcov. Hoci nemáme doteraz
vlastnú klubovňu a v obci chýba aj kultúrny dom, činnosť klubu nám môže závidieť nejedná obec.
Veľkú vďaku za vznik nášho klubu musíme vysloviť
doterajšiemu starostovi, Vladovi Redajovi, ktorý nás
podržal a prisľúbil pomoc v čase, keď sám mal starosti
vyše hlavy, keď zriaďoval Obecný úrad na tzv. zelenej
lúke. Jeho múdre riadenie ocenili občania podporou
jeho kandidatúry celé tri volebné obdobia. Za náš klub
mu patrí veľké poďakovanie aj za to, že sme sa mohli
dostať na také miesta, na ktoré by sme sa nikdy, alebo
veľmi ťažko dostali.
(pokračovanie na nasledujúcej strane)

ZO ŽIVOTA MIESTNYCH ZDRUŽENÍ
(dokončenie z predošlej strany)

Klub dôchodcov

Spomeniem napr. návštevu pohyblivého betlehema v
Rajeckej Lesnej, Staré Hory, ťažbu soli v Solivare, výrobu eucharistie v Zborove, Bardejov a Bardejovské
kúpele, drevené kostolíky v Hervartove a Tročanoch,
slovenský orloj v Starej Bystrici, Turzovku, návšteva
soľnej bane vo Wieliczke v Poľsku, koncentračného tábora v Oswienčime, rodisko pápeža Jána Pavla II. Wadovice, rodisko nášho bývalého kaplána J. Červeňa
Klin, jeho terajšie pôsobisko Rakúsy a na iných miestach.
Pán starosta, vďaka za všetko!
Pri spomínaní na tieto výlety sa musím poďakovať aj
nášmu dekanovi, duch. otcovi Stanislavovi , nakoľko sa
nielen na výletoch zúčastňoval, ale sám ich aj vybavoval a zariaďoval a vysluhoval nám sväté omše. Vďaka
aj Vám!
Nakoľko už náš doterajší starosta nekandidoval pre
budúce obdobie, voľby vyhral mladý, ambiciózny spoluobčan Anton Medvec, ktorý síce nemá skúsenosti a prax
najmä s vedením obce, ale má dôveru občanov, ktorí
mu dali svoj hlas vo voľbách. Teraz bude záležať už len
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Spoločenská kronika
Narodení

Vanda Ščurková 30. 09. 2014
Marko Geroč 13. 10. 2014
Vítajte medzi nami!

Zomrelí
Margaréta Kristanová 01. 11. 2014
Odpočívajte v pokoji!

REKLAMA

na ňom, ako bude k svojej funkcii pristupovať. Preto mu
prajeme do budúcna, aby okolo seba mal iba ľudí, ktorí
mu budú pomáhať a nie škodiť. Vyprosujeme mu dar
múdrosti, rozumu a sily, nech s pokorou počúva hlasy
ľudu, ale riadi sa svojím vlastným rozumom, nech rozpozná a nedá sa manipulovať ľuďmi, ktorí sledujú iba
svoj prospech. Prajeme mu šikovných a múdrych poslancov, ktorí mu budú vždy nápomocní, aby po skončení
volebného obdobia mohli občania povedať: "to bol
dobrý starosta".
Za klub dôchodcov môžem sľúbiť, že všetci členovia
klubu mu budeme nápomocní, kde to bude možné a naopak od neho očakávame podporu, a to nielen finančnú. Verím, že naša spolupráca bude aspoň taká, ako
bola za doterajšieho starostu.
Oľga Sabolová

39,
Bielenie zubov

12

ZO ŽIVOTA MIESTNYCH ZDRUŽENÍ

Ako hovoril Marcus Tullius Cicero – „História
je svedkom doby“, a takýmto živým svedectvom
bola aj spomienková slávnosť našej rodáčky
a spisovateľky Márie Kočanovej, ktorá sa uskutočnila dňa 9. novembra (nedeľu) v popoludňajších
hodinách na pôde starej školy na čele s hlavným
protagonistom, spisovateľom doc. Ľudovítom Petraškom.
Práve on je jedným z mála, ktorému záležalo na
tom, aby Mária Kočanová neupadla do zabudnutia, ale
práve naopak, bola pre dnešných ľudí živým svedectvom histórie. Preto sa doc. Ľudovít Petraško chopil
šance
a dal
uzrieť
svetlo
sveta
jednému
z najvrcholnejších, nedokončených diel Márie Kočano-

SPOMIENKOVÁ SLÁVNOSŤ RODÁČKY,
SPISOVATEĽKY MÁRIE KOČANOVEJ
vej, románu s názvom S Perúnom
na štíte. V improvizovanom rozhovore s Mgr. Antonom Medvecom sa
divákom a záujemcom o túto rodáčku predstavilo množstvo skutočností
a faktov, ktoré boli súčasťou vydania tohto románu. Faktom je aj to,
že vydať knihu nebolo vôbec jednoduché. Najmä kvôli vydavateľstvám,
pretože takýto druh literatúry
z hľadiska slabej návratnosti nákladov nepodporovali. Našla sa však
výnimka, a tou bolo vydavateľstvo
Pectus. O tom, prečo práve toto
vydavateľstvo vyhovelo Ľ. Petraškovi, odôvodnil priamo zúčastnený
vydavateľ Radovan Brenkus, ktorý
tu bol prítomný aj so svojou priateľkou, poľskou spisovateľkou Martou
Polinko.
Ešte pred improvizovaným rozhovorom so spisovateľom Ľ. Petraškom a vydavateľom Radovanom
Brenkusom sa k pamätnej tabuli Márie Kočanovej a jej
brata básnika za spevu členov kysackého Zboru sv.
Kataríny Alexandrijskej (pod vedením Tatiany Porubčanovej) položili vence.
Celá slávnosť nepozostávala len z rozhovoru, ale
bola dopĺňaná či už spevmi spomínaného zboru
z Kysaku, alebo aj nás divákov s piesňou Darca darov,
kde bol prepísaný a zamenený pôvodný text za náš,
kostoliansky. Na stene v miestnosti upútala výstava
obrazov od miestnych umelcov – Jozefa Sabola
a Miroslava Kotoru. Do deja sme sa mohli nechať vtiahnuť aj prostredníctvom ukážok z románu S Perúnom na
štíte, ale aj ďalšej knihy od Ľ. Petraška s názvom
Strážca jazera, v podaní Radky Knapovej a Dominiky
Nigutovej. Slávnosť obohatila aj poetka Albína Klesová
so svojimi dielami a takisto tu boli vystavené knihy
a publikačná činnosť Kostoľančanov za ostatné storočie, počnúc dielami od Márie Kočanovej, Mécs Lászlá,
Michala Smolka, Antona Medveca, Pavla Klesu
a Albíny Klesovej.
Medzi hosťami bola prítomná aj samotná vnučka
Márie Kočanovej, Ing. Marta Kuchtová s rodinou, ktorá

pospomínala na svoju babičku a podelila sa s nami o
zážitky s ňou.
Záverečnú bodku sme urobili my, diváci. Potleskom sme odmenili snahu zorganizovať takúto spomienkovú slávnosť, kde naša rodáčka akokeby opäť
ožila a mohla byť živým svedectvom nielen pre nás, ale
už aj pre širokú verejnosť.
Daniela Gaľanová

POZVÁNKA
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PRE SVIATOČNÚ CHVÍĽU
MEDOVINA - kráľovský nápoj
Známa ako tradičný nápoj Slovanov, bola od
najstarších dôb považovaná za zdroj života,
múdrosti, odvahy a sily. Prednostne sa podávala kráľom a hrdinom. Medovina je označovaná
aj ako nápoj lásky. Práve s ňou sa spájajú aj
medové týždne novomanželov. Mladomanželom sa po obrade (po dobu 30 dní) podávala
medovina v nádeji, že sa tým zabezpečí ich
plodný život. Ak mladomanželia následne splodili syna, producent tejto medoviny dostal obrovské uznanie, pretože ďalší syn znamenal v
tých časoch ďalšieho bojovníka, ktorých nebolo
nikdy dostatok. Dnes je situácia iná a tento
nápoj si môže dovoliť takmer každý. Medovina
je zlatistý prírodný nápoj opojnej sladkej chuti s
obsahom alkoholu, ktorý sa zaraďuje do kategórie vín, je to tzv. medové víno a nemala by
chýbať v žiadnej domácnosti, pretože konzumácia medoviny v primeranom množstve pôsobí blahodarne na ľudský organizmus. Mnohí si
povedia, že alkohol nemôže byť predsa prospešný, ale treba pripomenúť, že klasická medovina neobsahuje viac ako 15 % alkoholu, čo
je v porovnaní s destilátmi iba tretinový obsah.
Omnoho podstatnejší fakt je ten, že medovina
je vyrobená zo včelieho medu, ktorý pôsobí
priaznivo na ľudské zdravie. Med pôsobí antibakteriálne, podobne ako antibiotiká. Všetky
včelie produkty sú prírodné látky, ktoré majú
pozitívne účinky na všetky typy ochorení. Nie
sú to čarovné produkty, ktoré nás hneď vyliečia, no pomáhajú nám aspoň zmierniť to, čo
nás trápi. Keďže Vianoce sú už za dverami,
skúsme namiesto destilátov prizvať k našim
stolom tento kráľovský nápoj. Nápoj múdrosti,
odvahy, sily a lásky.
DG
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