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Slovo na úvod
Milí občania, dovoľte, aby som sa vám
na úvod prvého tohtoročného čísla našich novín prihovoril. V prvom rade sa
chcem poďakovať za prejavenú dôveru
v komunálnych voľbách a za možnosť
pokračovať v realizácií vízií pre našu obec. Gratulujem
aj novozvoleným poslancom obecného zastupiteľstva,
s ktorými, verím, spolu dokončíme, čo sme začali. Čaká
nás totiž veľa práce.
Leto je v plnom prúde, a tak sú rozbehnuté aj aktivity v obci. Tu by som sa chcel obrátiť aj na vás, milí
občania, priložme ruku k dielu a neváhajme skrášliť
svoje okolie, pozametať cestu či vyčistiť potok pred
svojou bránkou, tak, ako sme to kedysi úplne so samozrejmosťou robili. Obec v súčasnej dobe nemá dostatok
vlastných personálnych kapacít na dokonalé zvládnutie všetkých prác, potrebných v našej obci. Nedisponujeme už takmer žiadnymi aktivačnými pracovníkmi
a každý úkon musíme zaplatiť. Skrášľovanie obce nám
mnohokrát občania sťažujú vytváraním čiernych skládok, pohadzovaním odpadkov, neochotou podieľať sa
na úprave svojich priedomí.
Postupne rozbiehame aktivity, ktoré sme deklarovali aj vo volebnom programe 2018 – 2022 a pokračujeme v jeho plnení. Z prisľúbených aktivít môžeme už
považovať za splnené – rekonštrukciu Ulíc Na Hrabinu a Pod Pytakovou, zrekonštruovali sme spojovací

chodník s obcou Družstevná pri Hornáde. Postupne
pokračujeme v príprave nového sídla obecného úradu, pristupujeme k rekonštrukcii mlyna, do ktorého
boli privedené už prípojky vody a elektriny, čaká nás
výstavba hasičskej zbrojnice. Rekonštrukcia hlavnej
cesty si vyžiadala ďalšie práce – osadenie obrubníkov, úpravy vjazdov, opravu regulácie potoka, terénne
a sadové úpravy a rekonštrukciu chodníkov. Začíname
v obci s občianskou poriadkovou službou, v uliciach
obce, v parku, na cintoríne, na železničnej stanici, ale
aj v chotári, na ceste do Kavečian a v chatových lokalitách môžete vzhliadnuť príslušníkov občianskej hliadky, ktorí dozerajú na poriadok v obci. Táto aktivita je
realizovaná vďaka finančnej podpore v rámci operačného programu Ľudské zdroje, o ktorú sa uchádzala
naša obec a bola úspešná.
Ostáva nám stále mnoho práce, ide nám to ťažšie,
pretože pracovnej sily nie je dostatok a ani toľko finančných zdrojov, aby sme si vedeli všetky služby objednať externe.
Chcem sa preto poďakovať všetkým aktívnym občanom, ktorým ešte záleží na svojom prostredí a nemajú
problém vziať kosačku do ruky a po vykosení svojho
dvora vykosiť aj priestor pred bráničkou. Stále je ich
ešte viac než tých, ktorí to očakávajú len od aktivačných pracovníkov.
Všetkým Kostoľančanom želám príjemné leto.
Váš starosta
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Do Košíc vedie
zrekonštruovaná cesta

Zákaz parkovania na uliciach,
autá sú prekážkou

Obec už v minulosti avizovala, že
pristúpi k vypracovaniu projektu
dopravného značenia v obci. Zatiaľ
bolo spracované a odsúhlasené osadenie dopravných značiek na Ulici
Hrubečská a Svornosti, kde aj napriek
upozorneniam prevláda problém s parkovaním áut
na ulici. Je potrebné si uvedomiť, že uličky v našej
obci sú úzke, majú slúžiť ľuďom, keďže zároveň slúžia
aj peším a nie sú prispôsobené na takéto odstavovanie áut. Navyše tvoria prekážku prejazdu dopravnej
obsluhy, smetiarskym vozidlám a záchranným vozidlám ako naposledy na Ulici Hrubečská, keď vypukol požiar. Naše ulice nenafúkneme a každý majiteľ
vozidla si má zvážiť, že ak si obstaráva nehnuteľnosť
a chce vlastniť tri vozidlá, či mu to vôbec pozemok
umožňuje. Odporúčame čím skôr si v rámci pozemku zrealizovať opatrenia a vytvoriť podmienky na
parkovanie na vlastnej parcele, pretože v blízkom
čase budú na uliciach osadené príslušné dopravné
značky. V riešení problémov budeme pokračovať aj
v ďalších častiach obce.

Dlhoročné úsilie sa v uplynulých mesiacoch naplnilo
a cestu od košického lomu Hradová cez obec Kostoľany
ďalej smerom na Kysak zahltili stavebné stroje. Rekonštrukcia cesty, o ktorú sa dlhé roky usilovali starostovia
tunajších obcí, sa stala realitou. Stavba sa realizovala
v rámci projektu KS 11, na ktorý si košická župa vzala
úver z Európskej investičnej banky. Práce realizovala
firma Cesty SK, s r. o. Do rokovaní s krajom, ako aj zhotoviteľom, vstúpila aj Obec Kostoľany nad Hornádom
a podarilo sa vyjednať určité zlepšenia na tomto úseku,
ako napríklad plošné frézovanie vrchnej vrstvy asfaltu
cez centrum obce, čím sa obmedzilo ďalšie neželané navýšenie vozovky. V rámci rekonštrukcie cesty došlo aj
k realizácii vodorovného dopravného značenia.
Obavy, že nová cesta bude mať vplyv aj na zhoršenie
disciplinovanosti vodičov, sa napĺňajú. Hladký povrch
vozovky bez výtlkov je veľkým pokušením pre motoristov pridať na plyne. Podali sme preto projekt na rozšírenie kamerového systému v obci a na osadenie ďalších
meračov rýchlosti. Hlavný prieťah obcou by mal byť
v prípade úspešnosti projektu strážený kamerovým systémom schopným rozpoznávať EVČ vozidiel.

Ocú

Výzva motoristom – nová
cesta nie je dôvodom na
zvýšenie rýchlosti!
Obec Kostoľany nad Hornádom
vyzýva vodičov, aby dôsledne rešpektovali pri prejazde po novo zrekonštruovanej ceste predpísanú
rýchlosť 50 km/h v obci a predpísanú rýchlosť
mimo obce. Vzhľadom na to, že evidujeme zvýšenú rýchlosť prejazdu motorových vozidiel, obec
bude žiadať KR PZ o častejšie merania rýchlosti na
území obce a jej katastra.

Úprava regulácie potoka pracovníkmi obce

Rekonštrukcia hlavnej cesty III/3390

Prorodinná samospráva
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Žijeme zvláštne časy, v ktorých sledujeme akúsi neznámu snahu spochybňovať úlohu rodiny v spoločnosti. To, čo
bolo kedysi samozrejmosťou a normálnosťou, sme dnes nazvali pojmom „tradičná rodina“ a zaradili to kdesi ako prežitok doby, či
niečo zastarané, nemoderné, spiatočnícke. Vždy platilo,
platí a bude platiť, že rodina je základnou bunkou spoločnosti. To, aká je rodina, taká je dedina a taká aj celá
krajina. Rozklad rodiny, v ktorej nezastupiteľnú úlohu
majú matka a otec, smeruje do rozvratu hodnôt.
Na utváraní pozitívnych hodnôt má svoj podiel aj
samospráva. Veď obec je tým najbližším spoločenstvom
a priestorom, v ktorom sa utvára život každého človeka.
Veď ľudia nežijú v lese, na stromoch či vo vzduchu, ale
na našich dedinách, vieskach, v mestečkách a mestách.
Preto aj obce chcú vyjadriť podporu zdravému rozumu
a hodnote rodiny a začali utvárať nepolitickú platformu
Prorodinná samospráva. Iniciatíva vyšla od mladého
starostu Oravskej Polhory a obec Kostoľany nad Hornádom je prvou východoslovenskou obcou, ktorá sa k myšlienke pridala a poslanci obecného zastupiteľstva text
Memoranda jednohlasne schválili.
Prvým mestom, ktoré sa k iniciatíve pripojilo bolo
okresné mesto Námestovo. Myšlienka je v zárodku a veríme, že naberie na sile a prorodinných samospráv bude
na Slovensku pribúdať.
– am –
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Memorandum
prorodinnej
samosprávy
Rodina bola, je a bude základnou jednotkou
spoločnosti, štátu, mesta a obce.
Samospráva mesta alebo obce prihlásením
sa k tomuto memorandu deklaruje svoj záujem
stať sa prorodinnou samosprávou.
•
•

•
•

Prorodinná samospráva je samospráva, ktorá v rámci svojich možností a platných zákonov bude podporovať rodinu vo svojej obci.
Prorodinná samospráva je samospráva, ktorá pri svojich rozhodnutiach bude prihliadať na to, aký majú tieto rozhodnutia vplyv
na rodiny v danej obci.
Prorodinná samospráva bude dbať na vytváranie čo najlepších podmienok pre rodiny a ich podporu vo svojej obci.
Prorodinná samospráva každoročne za účelom oslavy Rodiny, ale aj na prezentáciu
návrhov, myšlienok, opatrení prorodinnej
politiky samosprávy, zorganizuje kultúrno
- spoločenskú akciu vo svojej obci pod názvom Deň rodiny.

4

o b e cná násten k a

Obec nie je smetiarska
spoločnosť, nemýľme si to

dôvodov obec sprísni spôsob likvidácie odpadu a využívanie odvozu a zavedie presnú evidenciu.
A ako naložiť s odpadom, ktorého je veľa a obec ho
nevie
v rámci svojich možností zlikvidovať?
Mnohokrát máme dojem, že si niektorí naši (ale aj
nie naši) občania zmýlili náš obecný úrad so smetiarObčan, ktorý je pôvodca takéhoto odpadu, je poskou firmou. Požiadavky či telefonáty typu – potrebu- vinný ho legálne zlikvidovať a umiestniť na legálnu
jeme vyviesť odpad, lebo sme zbúrali garáž, prerobili skládku odpadu. Je viacero možností, okrem najbližcelú kúpeľňu, kúpili dom a potrebujeme vypratať po- ších zberových spoločností, ktoré sa venujú likvidácii
valu, pivnicu, atď. čoraz viac smerujú na obecný úrad. odpadu – KOSIT a FÚRA, je možnosť využiť rôznych súÁno, naša obec je ochotná zlikvidovať konáre skládko- kromných prepravcov, ktorí majú zazmluvnené skládvaním na zbernom mieste, kde sú následne podrvené, ky odpadu a Váš odpad odvezú tam, kam patrí. Služby
aby sa zamedzilo nežiaducemu spaľovaniu. Mnohí prenájmu kontajnera na stavebnú suť alebo aj na nadvšak topia drevom, preto aj hrubšie konáre vedia uži- rozmerný odpad najbližšie ponúka napríklad aj pán
točne zužitkovať. Nemôžeme však likvidovať vypletú Vajda z obce Sokoľ, tel.: 0918 595 445.
burinu či pokosenú trávu. Áno, sme ochotní a zabezpečujeme občasné legálne znehodnotenie nadrozmerného odpadu, chápeme, že doma doslúžila stará
posteľ alebo gauč a do smetnej nádoby sa nevmestí.
V tej chvíli tento odpad smeruje do veľkokapacitného
kontajnera, ktorý má obec k dispozícii. Áno, obec vie
zlikvidovať, avšak už za zákonný poplatok aj drobný
stavebný odpad v primeranom rozsahu. Pretože každý
z nás občas doma vyseká, prebúra, opraví.
Obec však nevie a nemôže likvidovať:
Stavebný odpad, ktorý vznikol stavebnou činnosťou väčšieho rozsahu (stavba domu, asanácia starého oplotenia, garáže, kompletná rekonštrukcia
kúpeľne, rekonštrukcia strechy, atď.). Tu je za odpad zodpovedný jeho pôvodca a napríklad pri kolaudácii stavby musí aj preukázať, že odpad vzniknutý zo stavby legálne zlikvidoval.
• Odpad veľkého rozsahu, ktorý vznikne pri vyprataní pivníc, pôjdov, domov z dôvodu ich predaja
alebo kúpy. Tu si musí každý majiteľ zabezpečiť
kontajner vo svojej réžii. Obec síce má veľkokapacitný kontajner k dispozícii, ten však má poslúžiť
viacerým občanom a nemá ho bezplatne zaplniť
len jeden občan a všetci ostatní sa na neho poskladajú.

•

Obec má solidárne cítenie a vie byť nápomocná
osamelým občanom, starším občanom, zdravotne
postihnutým. Preto vieme občas pomôcť napríklad aj
s vynesením tohto odpadu do kontajnera. Obec však
nemá toľké personálne kapacity, aby realizovala bezplatné vypratávanie dvorov, domov, pôjdov a pivníc.
Zamestnanci obce poberajú plat a zatiaľ čo sa venujú
takémuto upratovaniu, ide bokom napríklad kosenie
verejných priestranstiev. Preto prosíme, aby si každý
svoj odpad v prípade, že si na obci objedná odvoz, naložil, alebo aspoň vyniesol na dvor a pripravil. Obec vie
a je ochotná v niektorých prípadoch zabezpečiť odvoz
odpadu na zberné miesto a kontajnera, avšak táto
služba je spoplatnená v zmysle smernice o úhradách
za služby. Traktor potrebuje pohonné hmoty a zamestnancom ide počas pracovnej doby mzda. Z uvedených
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Ani tentoraz sme nezabudli na našich jubilantov, spoločne s členkami výboru Klubu dôchodcov sme zablahoželali:

spoločenská kronika
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Jubilanti:
Dušan Vacek			
Ján Macko			
Ladislav Medvec		
Katarína Rendošová		
Helena Trojčáková		

90 rokov
80 rokov
85 rokov
80 rokov
80 rokov

		
Srdečne blahoželáme!

Narodení:

Ladislav Medvec

Eliška Staregová
Laura Fedorčáková
Alexandra Šuľová
Peter Šuľa
Viktória Tóthová
Anton Medvec
Dominika Viduchová
Stella Redajová
Emma Melkusová
Lukáš Bajza
		

Ján Macko

Katarína Rendošová

Vitajte medzi nami!

Zomrelí:
Emília Rássová
Oľga Eradusová
Magdaléna Jánošíková
Irena Šuľová
Ladislav Sipský
Juraj Kakalejčík
Monika Oravcová
František Bacher
Marta Nigutová
Mária Oravcová
		
Odpočívajte v pokoji!

Helena Trojčáková

Dušan Vacek

Prepravná služba Slovenského červeného kríža
Milí seniori, občania so zdravotným postihnutím, mamičky s deťmi!
Dávame vám do pozornosti novú službu, ktorú sme v spolupráci so Slovenským červeným krížom zaviedli
v našej obci. Ide o prepravnú službu, tzv. sociálny taxík, ktorý môžete využívať napríklad na návštevu lekára,
úradov alebo nákupy v čase pracovných dní od 7.00 do 15.00 hod. Taxík sa objednáva minimálne deň vopred na
tel. čísle 0903 601 114.
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základná škola

Kostoliansky školský hlásnik
Dnešná doba vyžaduje samostatných a tvorivých ľudí, ktorí sa budú
vedieť postarať o seba. Učitelia na našej
škole neustále pracujú na tom, aby vychovali žiakov, ktorí dokážu nájsť správnu mieru medzi učením a odpočinkom. Výsledkom ich polročného snaženia
a hľadania tejto miery boli polročné výpisy vysvedčení,
ktoré žiaci dostali z rúk svojich triednych učiteliek dňa
31. 1. 2019.
V rámci spestrenia vyučovacieho procesu, teda učenia v budove školy, zapájame našich žiakov do rôznych
mimoškolských podujatí. Sú to exkurzie, ktoré pomáhajú žiakom rozširovať ich školské vedomosti, ďalej besedy, súťaže, ako aj akcie, ktoré organizujeme v rámci
vyučovania, avšak volíme inú formu, než je vyučovacia
hodina.
Obľúbeným podujatím bolo divadelné predstavenie
Polepetko v podaní súboru Etudy, ktoré nás navštívilo
ešte v októbri dňa 19. 10. 2018, bolo veľmi vtipné a všetkým sa veľmi páčilo. Súťaž vo vyrezávaní tekvíc s názvom Rozprávková tekvica, ktoré žiaci mohli obdivovať
na výstave až do vianočných prázdnin.
V tomto školskom roku sme doteraz absolvovali niekoľko exkurzií. Dňa 14. 11. 2018 sa naši tretiaci a štvrtáci
zúčastnili včelárskej výstavy v priestoroch Botanickej
záhrady UPJŠ v Košiciach spolu so svojimi pani učiteľkami. Po besede so včelárom nasledovala prehliadka vče-

lárskych potrieb. Žiaci
vytvorili ozdoby z včelieho vosku, ochutnali
viaceré druhy medu,
absolvovali prehliadku botanickej záhrady
a so záujmom si prezreli minizoo.
Dňa 9. 11. 2018 sme
sa zúčastnili exkurzie
v Regionálnom centre ÚĽUV v Košiciach. Jej súčasťou
boli tvorivé remeselné dielne, kde mali žiaci možnosť
vyrobiť kožené náramky, handrové bábiky, ba dokonca

modelovali aj nádoby z hrnčiarskej hliny, z nich niekoľko zdobia chodby našej školy.
Zimné obdobie sme strávili nielen nad knihami, ale
aj v očakávaní Mikuláša a jeho pomocníkov. Tí navštívili aj našu základnú a materskú školu. Adventný čas
patril príprave výrobkov na vianočnú burzu. Tento čas
sme trávili prípravou na vianočnú akadémiu, ktorá sa
uskutočnila v rámci Kostolianskych Vianoc v priestoroch našej školy. Vianočné koledy v sprievode akordeónu v tradičnom živom Betleheme predviedli žiaci všetkých ročníkov. Veľmi sme sa snažili a nachystali to pre
všetkých zúčastnených s láskou a očakávaním. Pred
vianočnými prázdninami sme si spoločne posedeli pri
koláčikoch a koledách a pod stromčekom našli žiaci
vďaka podpore Obecného úradu veľa darčekov, za čo
sme veľmi vďační.
Januárový zimný čas patril kultúre. Dňa 24. 1. 2019
sa naši žiaci spolu so škôlkarmi vybrali do Bábkového
divadla v Košiciach na predstavenie Alexandra Veselova Slniečko a snežní
ľudkovia. Príbeh o milosrdenstve a pripravenosti sa obetovať za
druhých nás hlboko
oslovil.
Žiaci na našej škole si obľúbili aj školské aktivity a súťaže.
Využívajú pri tom aj
čas, ktorý je vyčlenený
na záujmovú aktivitu
v rámci krúžkov. Výsledkom je napríklad
aj výtvarná práca žiačky Vivien Joškovej, ktorá vyhrala druhé miesto vo výtvarnej súťaži o včielkach
vyhlásenej Botanickou záhradou UPJŠ v Košiciach. Blahoželáme a prajeme jej a všetkým ostatným deťom, aby
mali stále chuť tvoriť a urobiť náš svet krajším a lepším.
V rámci rozširovania obzorov vedomostí našich žiakov sa usporiadali aj besedy. Jednu z nich viedol príslušník PZ a bola zameraná na bezpečnosť na cestách.
Okrem ukážok sa žiaci mohli pýtať na rôzne situácie zo
života. A otázok bolo neúrekom.
Druhá beseda súvisela s prevenciou šikanovania na
ZŠ. V rámci nej sme sa oboznámili, čo nepatrí do slušnej
spoločnosti a ako sa brániť voči agresorom v školských
podmienkach, ale aj mimo nich. Tejto otázke venujeme
zvýšenú pozornosť počas celého roka.
Do konca školského roka sa uskutočnili ešte ďalšie
zaujímavé aktivity a my pedagógovia sa tešíme na ďalšie úspechy a umiestnenia našich žiakov.
Pre všetkým priateľov a sympatizantov školy dávame do pozornosti našu web stránku www.skola.kostolany.sk.
Katarína Sabolová

n a š a š ko l a , š k ô l k a	
KOLÍSKA
Autor: FILIP TIMKO,
10 rokov, 4. ročník ZŠ Kostoľany nad Hornádom

Kľukatá cesta z mesta vedie,
do mojej rodnej dedinky ťa privedie.
Nie je veľmi malá, no je srdcu blízka,
je to kolíska môjho rodiska.
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príbehy, a preniesli nás tak do kúzelného sveta, kde je
možné aj nemožné, ale aj poučné. Krásny zážitok sme
mali aj počas návštevy u duchovného otca, ktorý nás
previedol po svojej farme a poukazoval rôzne zvieratká, o ktoré sa s láskou stará. Ďakujeme za jeho ochotu,
trpezlivosť a možnosť zvieratká kŕmiť sušeným chlebíkom, ktorý sme pre ne priniesli.

Život ľudí nie je planý,
to sú naše Kostoľany.
Na bicykli v jari, v lete
nudiť sa tu nebudete.
Povedľa cesty hrdo stojí škola,
detským krikom každé ráno volá.
Blízky mi je každý dom,
aj každý človek žijúci v ňom.
Poznám každý kúsok zeme,
aj všetko na nej, živé či nemé.

Marec bol naozaj mesiac plný zážitkov a jeden z nich
si
pre
nás pripravili aj milé pani učiteľky zo základnej
K srdcu mi prirástlo aj naše bojisko,
školy.
Na
tvorivých dielničkách nám dali možnosť vysamozrejme, že myslím na futbalové ihrisko.
robiť
si
rôzne
šperky, ozdôbky z modelovacej hmoty,
Mám rád svoju dedinu,
či
pripraviť
si
malú
jarnú záhradku. Okrem iného sme
veď všetci tu tvoríme jednu rodinu.
stihli navštíviť aj bábkové divadlo v Košiciach a nejedno divadielko navštívilo aj našu škôlku. Pri príležitosti
dňa vody, sme sa dozvedeli o jej putovaní, ako ňou šetriť
materská škola
a starať sa aby sme ju neznečisťovali a vyskúšali si aj pár
Aj tentoraz sa s vami radi podelíme o novinky z našej pokusov. Na záver sme si všetci pripili našou domácou
materskej školy.
čistou vodou.
Vo fašiangovom období, období plesov, zábavy a karnevalov, sme sa aj my rozhodli ukončiť toto najveselšie
obdobie roku svojim tradičným fašiangovým karnevalom. Karnevalom sme žili celý týždeň. Zhotovovali sme
si rôzne škrabošky, ozdôbky, dozvedeli sa ako oslavovali
toto obdobie v minulosti a našu škôlku odeli do veselého, farebného šatu, čo u nás vzbudzovalo čoraz väčšiu radosť z prichádzajúceho dňa. Otázkami:„...koľko sa
ešte musím vyspať a bude karneval...?“, sme zasypávali
pani učiteľky nespočetným množstvom.

Marec je mesiacom knihy a preto sme sa v tomto období mohli tešiť na milé návštevy našich mám a starých
mám, ktoré nám čítali pred spaním krásne rozprávky,

V stredu 3. apríla sme dali zime najavo, že chceme
skoncovať s chladným počasím a privolať teplé lúče
slnka, a to starým ľudovým
zvykom – vynášaním Moreny.
Ulicami našej dedinky sme
za spevu piesní niesli bábku
Morenu, symbolizujúcu zimu,
k rieke Hornád, do ktorej sme
ju napokon hodili a spoločne
sa tešili na prichádzajúce jarné dni plné slnka.
Deti a kolektív MŠ
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Znova sa po nejakom čase prihovárame na stránkach našich novín s novými udalosťami z farského života.
V nedeľu 18. novembra sa v Kultúrnom dome v
Družstevnej od 15. hodiny konala Rodinná veselica. Išlo
o 1. ročník tohto podujatia. Je to podujatie pre mladé
rodiny s deťmi , ktorých bolo 28 párov, spolu okolo 100
ľudí. Súčasťou programu bol aj tanec otcov s ich deťmi.
Od novembra sa začali detské sv. omše v utorky v Sokoli a vo štvrtky v Tepličanoch vždy o 17.00. hodine, a to
každý druhý týždeň. Témou sú galilejskí rybári, rybolov
a lovenie ľudí ako duchovné povolanie. V utorok 4. decembra a vo štvrtok 6. decembra prišiel na detské sv.
omše sv. Mikuláš, aby nielen doniesol poslušným deťom
sladkú odmenu, ale im aj porozprával svoj životopis a
deti mu mohli klásť osobné otázky. Každý druhý týždeň
sa stretávajú birmovanci na mládežníckych sv. omšiach
v Kostoľanoch vo štvrtky alebo v piatky večer o 18.00.
hodine. Ide o ročnú prípravu na sviatosť birmovania.
So svojimi animátormi sa v Pastoračnom centre na stretkách naučia novým, užitočným veciam z náboženstva
a z kresťanskej viery.
Na radostnú ružovú tretiu adventnú nedeľu 16. decembra sa konala posviacka obnoveného farského kostola sv. Štefana, prvého mučeníka. Slávnostná sv. omša
sa začala o 11. hodine. Celebroval pán dekan Stanislav
Stronček a koncelebroval pán kaplán Andrej Krivda. Po
sv. omši sa duchovný otec poďakoval menovite všetkým, ktorí pomáhali pri obnove. V Pastoračnom centre
bolo pripravené občerstvenie, obed , káva, zákusok ako
poďakovanie všetkým najmä chlapom, ktorí prichádzali najčastejšie. Poďakovanie patrilo aj ženám, ktoré po
oprave prišli poumývať kostol. Popoludní sa konali Adventné trhy v areáli Základnej školy. Nechýbali stánky
s medovinou, medom domácim z Tarnova, rôzne dekorácie, ozdoby, výšivky. Poslanci ponúkali na zahriatie
kapustnicu, varené víno červené a biele. V programe
vystúpili deti zo Základnej školy, Karička a ďalší.
Na Štedrý deň ste si mohli prísť odpáliť na farskú záhradu Betlehemské svetlo a v maštaľke pozrieť živý Betlehem s malým Ježiškom v sprievode piesní Speváckeho
zboru sv. Štefana. Hrou na akordeóne sa predstavil Peťo
Záhumenský a Daniela Medvecová. V deň odpustovej
slávnosti sv. Štefana, prvého mučeníka o 10.30 celebroval sv. omšu hosť z Prešova z armády, vojenský kaplán
vdp. Ladislav Jeremiáš. Spevom sprevádzal folklórny
súbor Karička. V piatok 28. decembra na sviatok Betlehemských neviniatok, mučeníkov po sv. omši o 15.00 v
kostole Božieho milosrdenstva v Tepličanoch sa konal
vianočný koncert so začiatkom o 16.00. hodine. V rámci
koncertu vystúpil Spevácky zbor sv. Kataríny Alexandrijskej z Kysaku s vianočnými koledami, zbor detí Základnej školy Družstevná so svojimi detskými vianočnými
pesničkami a vokálna skupina Briliant. Na druhý deň sa
v kostole v Kostoľanoch uskutočnil o 18. hodine vianočný organový koncert v podaní organistu, ktorý pôsobí
na Liptove a pochádza z Malej Viesky, Metoda Rakára.

Okrem neho sa predstavil hrou na saxofóne Ján Demenčík od Liptovského Mikuláša, ktorý žije vo Francúzsku
a Imrich Oravec, rodák z Kostolian hrou na fujare v detvianskom kroji s výborným, krásnym hlasom.
V sobotu 23. februára sa v Kultúrnom dome v Družstevnej konal v poradí už 14. ročník farského plesu so
začiatkom o 19. hodine. Témou bolo Radujte sa v Pánovi. Hrala skupina Fantasy. Moderovali birmovanci Peťo
Šašak a Johana Kurucová. Obsluhovali pri stoloch birmovanci, ktorí sa tohto roku pripravujú na prijatie sviatosti birmovania. Scénku, v ktorej sa predstavili aj kurátori a názov bol Červená čiapočka. To je nateraz všetko z
aktuálneho diania z farského života.
Mgr. Pavol Kopčo

z farského plesu
„Milí priatelia, buďte nám tu, v kultúrnom dome
v Družstevnej pri Hornáde, všetci srdečne vítaní, cíťte sa medzi svojimi priateľmi dobre a príjemne. Či ste
zblízka, či zďaleka, všetci sme teraz jedna rodina... Milí
plesoví hostia, rok sa s rokom stretol a opäť sa vidíme
na podujatí, ktoré môžeme v našich podmienkach považovať pri všetkej skromnosti za ples roka. Áno, to
všetko vďaka obetavej, neúnavnej a trpezlivej viacročnej práci všetkých organizátorov, ochotníkov a ich technických spolupracovníkov...“.
Toto odznelo z úst moderátorov Johanky Kurucovej
a Peťa Šašaka v sobotu, 23. februára 2019, v úvode 14.
ročníka farského plesu „Radujte sa v Pánovi“. Opäť sa
podarilo tímu organizátorov v čele s pánom dekanom
Stanislavom Strončekom pripraviť a účastníkom ponúknuť príjemnú atmosféru a kultivovanú zábavu, rámcovanú nápaditou slávnostnou výzdobou v autorstve
Valiky Kurucovej. Jej dielom bola aj úvodná, otváracia
choreografia anjelov. Tí v príjemne povznášajúcom a
nápaditom tanci priniesli posolstvo o tom, že na svojej
životnej ceste nemáme zabúdať na duchovných sprievodcov a pomocníkov, ktorých nám Náš Láskavý Pán
posiela.
O všetkých účastníkov plesu bolo výborne postarané aj hmotne – na margo večere z rúk profesionálnych
kuchárov odzneli veľké poklony, takisto aj na ich polnočnú kapustnicu. Veľká chvála patrí aj tímu obsluhujúceho personálu, ktorý tvorili naši birmovanci. Bohatá
tombola (aj vďaka sponzorom) uspokojila predstavivosť
všetkých hostí, horšie to bolo s ich uspokojením pri žrebovaní – tam sa skutočne a nefalšovane radovali len
výhercovia.
Zlatým programovým číslom bola, tak ako býva
už viacročným zvykom, paródia rozprávky (podľa scenára a v réžii Vladimíra Franku). „Červená je, melón
nie je. Zjesť ju chceli, neuspeli...“ – povedala moderátorka Johanka a záhadu hneď vysvetlila: „Teraz sa im
z toho čká, hľa, prichádza Čiapočka!“ V tej chvíli začal
známy (v tejto verzii skôr menej známy) príbeh Čer-

fa r s k é o k i e n ko
venej Čiapočky, ktorý s veľkým odhodlaním a neopomenuteľným ochotníckym kumštom hrali kurátori,
členovia farskej pastoračnej rady, ekonomickej rady
a, čo je obzvlášť obdivuhodné, všetci naši starostovia,
teda zo Sokoľa, Kostolian nad Hornádom a z Družstevnej pri Hornáde. Zahanbiť sa nenechal ani sám hostiteľ
– pán dekan si s chuťou zahral rolu Starej mamy.
Za skvele pripravený ples sa treba ešte raz poďakovať
pánu dekanovi a celému kolektívu organizátorov (osobitné poďakovanie patrí pani Agáte Trefovej), všetkým
ochotným sponzorom a podporovateľom. Veľké poďakovanie patrí aj Jánovi Juhásovi, starostovi Družstevnej
pri Hornáde, ktorý figuroval za obec ako spoluorganizátor plesu. A nie menšia vďaka je smerovaná aj k vám,
milí plesoví hostia, za vašu účasť a príjemnú atmosféru,
ktorú ste na tomto plese vytvorili.
Nech žije jubilejný 15. ročník farského plesu
v roku 2020!

„Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba“
(Jn 6,51) ...

Nedeľné letné poobedie 23. júna 2019 bolo svedkom
nevšedného úkazu, keď živý Ježiš Kristus, tajomným
spôsobom sprítomnený vo Svätej Eucharistii, prechádzal popri našich domoch, dvoroch, cez ulice našich
obcí...
Eucharistické sprievody, teda slávnostné nesenie
Najsvätejšieho Božieho Tela v procesii verejným priestorom, má svoj dávny pôvod už v stredoveku. V katolíckej
cirkvi mala úcta k Eucharistickému Ježišovi vždy svoje
pevné a nespochybniteľné miesto ako základ viery v neobyčajnú premenu celej podstaty chleba a vína v podstatu Jeho Tela a krvi mocou konsekračných slov kňaza.
Táto veľká úcta prináleží Najsvätejšej Sviatosti aj dnes,
preto dekan – farár Stanislav Stronček v spolupráci so
starostami našich obcí a ďalšími ochotnými ľuďmi zorganizoval Eucharistický sprievod ináč ako zvyčajne.
Predtým slávnostný sprievod obchádzal kostoly, teraz
bol sprievod celofarský, začínal v kostole Božieho milosrdenstva v Tepličanoch a končil vo farskom kostole sv.
Štefana v Kostoľanoch nad Hornádom.
Pohľad na vinúci sa slávnostný sprievod bol veľmi príjemný a povzbudzujúci – za procesijným krížom kráčali
zástupcovia železničiarov a dobrovoľných hasičov. Za
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nimi prvoprijímajúce deti rozhadzovali pod nohy otca
Stanislava lupienky mnohofarebných letných kvietkov,
aby aj týmto spôsobom oslávili nevšednú skutočnosť,
že v rukách kňaza pod baldachýnom kráča samotný
živý Ježiš Kristus. Slávnostný ráz sprievodu vytvárala
a potvrdzovala dychovka z Myslavy, hrajúca známe náboženské piesne, ktoré s oduševnením spievala nielen
krojovaná Karička, ale aj ostatní účastníci bohatého
sprievodu. Sprievod sa na svojej púti zastavil štyrikrát,
aby pri vyzdobených oltárikoch odzneli úryvku zo sv.
Evanjelia a aby kňaz všetkých účastníkov a celú obec
požehnal Najsvätejšou Sviatosťou.
Účasť v sprievode bola silným zážitkom. Bola oslavou živého Boha medzi nami. Bola miestom na vyjadrenie úcty a vďaky za dar Eucharistického Ježiša. Bola
miestom na upevnenie nášho farského spoločenstva,
k čomu určite prispelo aj neformálne agapé na dvore
kostolianskej školy. Všetkým vám, ktorí ste podpísaní
pod zorganizovaním takejto milej liturgickej slávnosti
akou náš sprievod bol, patrí úprimné „Pán Boh zaplať!“
Keď Eucharistický Ježiš prechádzal popri našich domoch, nikto z domácich, ani jeden jedinký človek, ho
neprišiel pozdraviť, na chvíľu pred Ním pokľaknúť, poďakovať sa. Čoho sme sa báli? V sprievode nebola účasť
povinná, ostatní sme boli doma, mohli sme na chvíľu
prísť k svojej bráničke. Nabudúce to, prosím, nepremeškajme, On, darca všetkých darov, si našu poklonu určite
zaslúži. Tak, ako šancu pozdraviť nášho Kráľa nepremeškal neznámy rušňovodič práve prechádzajúceho
rýchlika, ktorý vidiac Eucharistický sprievod, vzdal mu
úctu a hold dlhým, neprerušovaným trúbením: ... Kristus - víťaz, Kristus – Kráľ náš, Kristus – Vládca náš!
-Ká-
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z o ž i vo ta s p o l o č e n s k ý c h z d ru ž e n í
klub dôchodcov

Mikulášska schôdza
Ako každý rok aj v roku 2018 sme sa zišli v starej škole na Mikuláša, poslednej členskej schôdzi v minulom
roku. Oslávili sme posledných jubilantov, ktorými boli:
Mária Kotorová (75), Jaroslav Matisko (70) a Alžbeta Jánošíková (70). Jubilantom sme zaspievali „veľa šťastia,
zdravia...“, pripili sme im ostrým, ktoré doniesli a zajedli
sme sladkým. Každý jubilant dostal malý darček a kvety. Keďže bolo aj Mikuláša, ten neobišiel ani náš klub
a poslal nám balíčky salónok, ktoré dostal každý člen,
aj neprítomný.
Na schôdzi sme zablahoželali aj staronovému starostovi Mgr. Antonovi Medvecovi, s ktorým budeme spolupracovať aj ďalšie roky. Keďže sa mu tesne predtým
narodil syn Tonko, tak sme ku gratulácii mali o dôvod
viac. Blahoželáme!

V rôznom predsedníčka klubu oboznámila členov
s pripravovanou návštevou Hrebienka vo Vysokých Tatrách (6. 2. 2019) a s pripravovanou návštevou výstavy
cez jarné prázdniny. Zároveň sa vyberalo členské na
rok 2019 v čiastke 5,- eur. Po oficiálnej časti sa podávali
rezne so zemiakovým šalátom, ktoré pripravili členky
výboru s Milanom Tóthom.
Schôdze sa zúčastnil aj náš pán dekan vdp. Stanislav
Stronček a starosta obce Mgr. Anton Medvec.

Výlet na Hrebienok
V stredu, 6. februára sme sa zišli (v počte 13) na železničnej stanici a vlakom sme sa odviezli do Vysokých
Tatier na Hrebienok. Tam sme navštívili „Tatranský ľadový dom“, ktorého námetom toho roku bolo svetoznáme
priečelie Baziliky Sv. Petra spolu s Berniniho kolonádou
na námestí Sv. Petra v Ríme. Hlavný staviteľ Adam Bakoš vytvoril tím zo 16-tich sochárov zo Slovenska, Čiech,
Poľska, Walesu a z USA. Na tomto diele pracovali sochári spolu s pomocníkmi celý jeden mesiac. Na 84 stĺpov
kolonády a na fasádu baziliky sa vyrobilo až 1200 kusov
ľadových kotúčov. Na celú stavbu bolo použitých 225
ton ľadu. Okrem Hrebienka si niektorí urobili výlet na
blízku Reinerovu chatu, kde si pozreli aj snehový betlehem. Po obede v kolibe Kamzík sme sa vlakom vrátili
domov.

Výstava – sklo a porcelán
Každý rok cez jarné prázdniny usporadúva náš klub
výstavu. Toho roku sme ju zorganizovali na tému „sklo
– porcelán“. Sú to predmety zo skla a porcelánu, ktoré
máme doma. Buď po našich rodičoch, alebo niekedy aj
po starých rodičoch. Sošky, ktoré boli označované ako
„gýče“, sú pre nás hodnotné. Napr. psy, jelene, srny, kôň
atď. Dnes ich už v obchode ťažko nájdete. Ba mladí už
žiadne suveníry nepotrebujú, lebo tvrdia, že sú to len
lapače prachu. Pekne sa vynímal aj kryštál. Bol to pekný
Kultúra
pohľad na vystavené veci. Škoda, že ich nevideli mladí.
Raz do roka prevládne aj túžba po kultúre. 21. 11. Ďakujem všetkým, ktorí veci doniesli, hlavne za to, že
2018 sme preto navštívili Štátne divadlo v Košiciach a ich doma opatrujú a chránia.
pozreli si hru „Remeselníci“. Táto hra je aktuálna aj pre
dnešok. Trocha sme sa zasmiali, trocha pouvažovali nad
dejom a jeho zveličením pravdy.

Výročná členská schôdza
20. januára 2019 sme sa zišli v starej škole, aby sme
bilancovali rok 2018. Predsedníčka klubu prečítala všetkým „Správu o činnosti klubu za rok 2018“, „Správu
o hospodárení klubu za rok 2018“, informáciu o výletoch v r. 2018 a ich financovanie a akcie plánované v r.
2019. Mali sme aj jedného jubilanta, p. Ladislava Medveca (85), ktorý sa na schôdzi nezúčastnil, ale zato nám
poslal výborné zákusky a ostré. Takže sme si pripili na
jeho zdravie. Jemu sme osobne zablahoželali v deň jeho
narodenín, keď sme ho osobne navštívili.

z o ž i vo ta s p o l o č e n s k ý c h z d ru ž e n í	
Deň matiek
Ako každý rok, tak aj tento, sme oslávili sviatok matiek, spojený s členskou schôdzou. Stretli sme sa ráno
o 9-tej hodine v starej škole, aby sme pripravili ingrediencie potrebné ku guľášu, ktorý nám navarili naši chlapi
pod vedením Milana Tótha, nášho šéfkuchára. Na schôdzi
sa zúčastnil aj starosta obce Mgr. Anton Medvec s manželkou Dankou, ktorá nám pripravila krátky kultúrny
program s dievčatami, ktoré pekne zahrali a zatancovali.
Guľáš bol výborný, chutil aj nášmu duchovnému otcovi
Stanislavovi. Oslávili sme aj naše jubilantky, pani Máriu
Knapovú (65) a Katarínu Rendošovú (80), ktorej zablahoželal s darčekom aj starosta v mene obecného úradu.
Za klub dostali aj suvenír – šperkovnicu a kvety. Kvet od
starostu dostala aj každá členka klubu. Na oplátku jubilantky doniesli zákusky a ostré, ba nové členky doniesli aj
„prístupné“. Ďakujeme.
Na schôdzi sa zhodnotila činnosť klubu od poslednej
členskej schôdze (20. 1.) a zisťoval sa aj záujem na výlety do Poľska – Nového Targu, do mesta Tylicz na Golgotu
a do mesta Krynica. Starosta nás oboznámil s možnosťou
využitia prepravnej služby Slovenského červeného kríža,
s bezpečnostnými vecami pre seniorov a rozdal nám letáky, kde sú telefónne čísla polície a integrovaného záchranného systému. Schôdzu môžeme hodnotiť veľmi
kladne, nakoľko nám prialo aj počasie, takže sme mohli
sedieť na dvore.

Na spoločnom výlete so Sokoľčanmi v Tyliczi.
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Brigáda
Na sviatok Božieho tela bol v našej farnosti zorganizovaný peší pochod z tepličianskeho kostola do Kostolian.
Po ceste boli urobené 4 zastavenia – oltáriky. V sprievode bola aj dychovka. Po ukončení slávnosti v kostole,
boli všetci pozvaní na občerstvenie na dvor základnej
školy v Kostoľanoch, ktoré pripravili a obsluhovali ženy
z celej farnosti. Deti dostali nanuky, sladkosti a červený
melón. Takúto slávnosť nezažili občania už dlhé roky.
Zato Pán Boh zaplať nášmu dekanovi Stanislavovi. Pred
sviatkom sa pripravila a vyčistila aj krížová cesta. Zaslúžili sa o to členky Klubu dôchodcov v Kostoľanoch.

Kúpanie sa
Keďže leto začalo veľkými horúčavami, dobre padol
výlet na kúpalisko do Sárospataku v Maďarsku. Hoci
ceny stúpli, vždy sa oplatí tam stráviť deň. Hoci sa poobede ukázali aj mračná, z dažďa nebolo nič.

Schôdza
V nedeľu 7. júla sme sa stretli v starej škole, aby sme oslávili jubilantov, ktorí mali svoje výročie. Nakoľko tesne pred
schôdzou bola búrka, ba padali až krúpy, bolo na schôdzi
málo členov. Zato nálada bola vynikajúca, zákusky výborné, ostré dodalo náladu. Jubilanti, ktorými boli Helena
Ambrišková (65), Pavlína Oravcová (65), Milka Vachaľová
(70) a Vlado Bezák (70), dostali kvet a darček. Odmeňovali
sa aj tí členovia, ktorí chodia na brigády, malými suvenírmi. Na schôdzi bol prítomný aj starosta Anton Medvec. Po
schôdzi každý utekal domov upratovať po búrke.
Oľga Sabolová

šport
Naši športovci
Naši chlapci zo vzpieračského klubu získali v minulom roku množstvo úspechov. Boli úspešní, keď bojovali
sami za seba ako jednotlivci, ale aj v ligových súťažiach
ako družstvo. Na súťaži Grand Prix Košice, ktorá sa zvyčajne koná v marci, nás reprezentoval Erik Šohaj a Peter
Horvát, ktorí získali 2. miesto, každý vo svojej kategórii.
Okrem nich do klubu doniesli medaily Lukáš Fedurco (1.
miesto) s Nikolasom Šidelkom (2. miesto).
Z MAJSTROVSTIEV SLOVENSKA ml. žiakov, ktoré sa
konali 19. 5. 2018 v Krásne nad Kysucou, sme tiež neprišli s prázdnymi rukami – Slavomír Šidelka získal 1.
miesto (kat. do 45 kg), Filip Horvát 2. miesto (kat. nad
62 kg) a Oliver Juhás 3. miesto (kat. do 36 kg) vo svojich
kategóriách.
V uplynulej sezóne sme mali v našej obci dvoch majstrov Slovenska, a to Erika Šohaja a Daniela Amricha,
ktorí na domácej pôde dokázali, že na ich hruď patrí
zlatá medaila v ich váhovej kategórii. Ich kluboví spolubojovníci sa tiež mohli popýšiť medailami, a to DAŇKO
Eduard – 1. miesto (kat. do 50 kg), FEDURCO Lukáš – 1.
miesto (kat. do 69 kg), LANDOUKPO Justin – 2. miesto
(kat. do 50 kg), JUHÁS Alex – 2. miesto (kat. do 62 kg),
ŠIDELKA Nikolas – 3. miesto (kat. do 62 kg), GODLA Kristián – 4. miesto (kat. do 77 kg), HORVAT Peter – 5. miesto
(kat. do 50 kg).
Na Majstrovstvách Slovenska družstiev mladších
žiakov naše družstvo VK DRU v zložení ŠIDELKA Slavomír, HORVÁT Filip, JUHÁS Oliver, JUHÁS Daniel, TRONKA
Róbert, BUGOŠOVÁ Katarína získalo 3. miesto vo finále, ktoré sa konalo 24. 11. 2018 v Krásne nad Kysucou.
A na Majstrovstvách Slovenska družstiev starších žiakov
družstvo VK DRU, ktoré tvorili: FEDURCO Lukáš, JUHÁS
Alex, ŠOHAJ Erik, ŠIDELKA Nikolas a AMRICH Daniel vyhralo majstrovský titul a chlapci si z neho odniesli krásny pohár a zlaté medaily.
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Na poslednom turnaji v minulom roku chlapci znova
získali pekné umiestnenia:
MEMORIÁL MARTINA HABERA
(15. 12. 2018 Košice)
Družstvo VK DRU (A) – FEDURCO Lukáš, JUHÁS Alex, ŠIDELKA Slavomír – 1. miesto
Družstvo VK DRU (B) – ŠIDELKA Nikolas, AMRICH Daniel,
TRONKA Róbert – 3. miesto
FEDURCO Lukáš (kat. do 15 r.) – 1. miesto
JUHÁS Alex (kat. do 15 r.) – 3. miesto
ŠIDELKA Nikolas (kat. do 15 r.) – 4. miesto
AMRICH Daniel (kat. do 15 r.) –5. miesto
ŠIDELKA Slavomír (kat. do 12 r.) – 1. miesto
TRONKA Róbert (kat. do 12 r.) – 2. miesto
JUHÁS Oliver (kat. do 12 r.) – 3. miesto
HORVÁT Filip (kat. do 12 r.) – 4. miesto
BUGOŠOVÁ Katarína (kat. dievčatá do 17 r.) – 6. miesto

Novú sezónu vzpierači začínali tento rok 16. februára, a to Ligou mladších žiakov, kde Kostoľany naďalej
reprezentoval Filip Horvát a hneď ďalší týždeň – 23.
februára starších žiakov reprezentoval Peter Horvát
a Daniel Amrich. Veríme, že dorastencov naďalej bude
reprezentovať Erik Šohaj. Držíme palce im aj celému
klubu, aby tohtoročná sezóna bola aspoň taká úspešná
ako minulý rok.
Mgr. Pavol Trojčák
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