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Objavili sme najstarší artefakt stredovekých Kostolian—prvý farský kostol
Minulosť býva na rôznych miestach prikrytá tajomstvom, najčastejšie pod stáročnými vrstvami zeme. Veľakrát pri
zakopaní nájdeme množstvo prekvapení. Každý archeologický nález by sa mal podľa zákona nahlásiť a zdokumentovať.
Žiaľ, v minulosti sa to podceňovalo, a tak by sme boli dnes o čosi múdrejší. Často sa pri rôznych stavebných úpravách narazí na rôzne nálezy, staré základy, avšak nálezu sa nepripisuje žiaden význam, rovnako ani nálezom keramiky či kostí.
Pritom môže ísť o cenné artefakty, aj keď pre niektorých je to nepotrebné staré „haraburdie“, nad ktorým sa neoplatí pozastavovať.
Keďže už z minulosti existovala indícia, že na východ od kostola by sa mohli nachádzať staršie objekty prvého kostola,
vlani sa na osobné náklady starostu obce uskutočnil archeologický výskum dokumentačného charakteru na vedecké účely. Výskum sa uskutočnil v dňoch 13. až 17. novembra 2015. V sonde sa zachytili dva objekty a 11 kultúrnych vrstiev.
K rozoberaniu staršieho kostola došlo najpravdepodobnejšie počas výstavby nového chrámu v neskorom stredoveku
(koniec 15. storočia). Starý kostol bol využitý ako zdroj stavebného materiálu na novú stavbu. S týmito prácami súvisel aj
vznik viacerých zásypových vrstiev. Tieto vrstvy obsahovali nespočetné drobné nálezy keramiky, kovaní, zlomkov stavebného materiálu – najmä tehál – plevoviek, ktoré možno zaradiť do 13., najneskôr počiatkov 14. storočia. Mladšie vrstvy už
súvisia s úpravami terénu v neskorom novoveku a v súčasnosti, pred nedávnom, došlo aj k narušeniu základov stredovekého objektu výkopom vodovodnej prípojky pre cintorín (v 80. rokoch 20. stor.?).
Poďme však konkrétnejšie k najzaujímavejším nálezom. Pri výskume archeológovia natrafili na dva objekty. Prvý,
spočiatku sa javiaci ako pomerne mohutný kus muriva, sa pri dôkladnom začistení zrazu scvrkol na drobné torzo, ktoré
bolo v miestne výkopu narušené vodovodnou prípojkou. Preto rozsah tohto objektu a jeho mohutnosť sa preukáže až ďalším výskumom mimo miesta narušenia. Zatiaľ nie je jasné, o aký objekt ide, či šlo o ohradu stredovekého cintorína, alebo
o mladšiu prístavbu kostola. O kúsok ďalej archeológovia už natrafili na množstvo sutiny, po začistení sa preukázal vonkajší roh objektu so zvyškami pôvodnej podlahy vo vnútri. Otázkou ostáva, či ide o nález samotného kostola, alebo ešte
len o nejakú prístavbu – napr. kostnicu vzhľadom na výskyt obrovského množstva neorganizovane nahádzaných kostí.
Murivo z vnútornej strany bolo zložené z tehál – plevoviek, základ z riečnych kameňov. Vzhľadom na charakter, štruktúru
a materiál možno usudzovať, že ide o stredovekú stavbu z 13 . až 14. storočia, teda o pozostatok prvého kostola. Toho kostola, ktorý stál pri zrode tunajšej obce, počiatkoch farnosti a dal dedine názov. Preto spoznanie a objavenie jeho tajomstiev
je pre historičnosť a prestíž našej obce dôležité.
Popri murivách sú pozoruhodné aj ostatné nálezy. Ide o množstvo kovaných klincov, torzá omietok, úlomky tehál,
ale najmä o črepy stredovekej keramiky. Najpozoruhodnejší je nález stredovekej bronzovej rolničky a knižných kovaní.
Ak vás táto oblasť zaujala a ste zvedaví, čo v sebe ukrýva tento náš kostolný vršok, podporte pokračovanie archeologického výskumu venovaním 2% z daní Občianskemu združeniu Dedinka.
Mgr. Anton Medvec
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OBECNÁ NÁSTENKA

Aké sú plány na rok 2016?
Rok 2016 z hľadiska príjmov obce a financií nebude o nič ľahší než uplynulý rok 2015. Áno, stále tá známa
fráza, že kvôli kanalizácii. A bohužiaľ, je to tak! Táto, pre obec stratová prevádzka, zamestnáva vedenie obce i
zamestnancov neustálym riešením porúch, ale aj bežnými prevádzkovými záležitosťami. Uberá to vzácny čas a
peniaze, za ktoré by sa mohli rozvíjať ďalšie oblasti života v obci. Prevádzkovateľ kanalizácie po úspešnom skolaudovaní oboch stavieb (už aj kanalizácie v Družstevnej pri Hornáde) bol zaregistrovaný na ÚRSE a požiadal o
výpočet ceny stočného. Prvotný výpočet pri zarátaní všetkých nákladov pre obec Kostoľany nad Hornádom vychádzal na 2 Eur za 1m 3 odpadovej vody (dvojnásobok ceny akú majú vodárne!!!). Keďže úrad pre reguláciu by
takéto vysoké stočné netoleroval, určí maximálny strop na úrovni 1,20 — 1,46 Eur /m3 odpadovej vody. A kto
zaplatí ten zvyšok? Obec takto prispeje na každý meter kubický vyčistenej vody sumou 0,60 až 0,80 Eur. Prevádzka kanalizácie, splácanie úverov a ich úrokov a iné bežné výdavky na správu, energie, réžiu, údržbu, atď. odhryznú z rozpočtu obce takmer všetky prostriedky, a preto aj v roku 2016 bude jej rozvoj obmedzený. Napriek tomu sa
pokúsime zrealizovať niekoľko akcií na zlepšenie života v obci a posunúť jej rozvoj dopredu.
V roku 2016 sa budeme snažiť:

vybudovať základ zberného miesta odpadov a malého obecného kompostoviska

dokončiť rekonštrukciu verejného osvetlenia na ulici Márie Kočanovej

zrealizovať rekonštrukciu verejného osvetlenia na ulici Svornosti a hlavného rozvádzača „Sokoľská“

dokončiť chýbajúce úseky chodníkov na ulici Košická

zrealizovať rekonštrukciu Domu nádeje

pokračovať v rekonštrukcii potoka Hrubeč (zábradlie a regulácia)

úprava rigolov a výtlkov

údržba zelene, záhonov a verejných priestranstiev

likvidácia čiernych skládok
Pokúsime sa zabezpečiť prostriedky (ak sa pošťastí podaným projektom) na:

rekonštrukciu parkoviska v centre obce

úpravu centrálnej časti obce—parku

rozšírenie kamerového systému

dokončenie viacúčelového ihriska

inštalovanie merača rýchlosti
V roku 2016 máme snahu rozbehnúť projekt výstavby nájomných bytov a začať s riešením majetkoprávnych
vzťahov bývalého mlyna a zrealizovať nevyhnutné kroky na jeho záchranu. To však závisí od ochoty jeho majiteľov vyjsť v ústrety a mať záujem o spoluprácu s obcou bez prehnaných očakávaní. Je to posledná šanca na jeho
záchranu.
Váš starosta

Podarí sa nám v minúte dvanástej zachrániť túto budovu, alebo postupne zmizne nenávratne do histórie?

OBECNÁ NÁSTENKA
Prihlasujme sa k hrobom
svojich zosnulých
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.
Opatrene 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, ktorá
je naplánovaná na tento rok.
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
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O čom rokovalo obecné zastupiteľstvo
Z uznesení zo 6. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva v Kostoľanoch nad Hornádom dňa 22. 2. 2016 vyberáme:

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:
► VZN č. 1/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole zriadenej Obcou Kostoľany nad Hornádom.
► Plán rozvoja obce na roky 2016—2020.
► Prerokovanie Územného plánu obce a
aktualizácia jeho platnosti na ďalšie obdobie.
► Prevádzkový poriadok verejnej kanalizácie a ČOV v Kostoľanoch nad Hornádom.
► Rozpočtové opatrenie č. 1/2016.
► Schválenie kúpy jazdeného motorového
vozidla pre obecný úrad.
► Kúpna zmluva—vyriešenie majetkových
pomerov—prístupová cesta k ČOV.
► Kúpna zmluva—vyriešenie majetkových
pomerov—bývalý vodný mlyn.
► Predaj majetku obce hodného osobitného
zreteľa (v chatovej osade Spalnaz).
► Prenájom garáže pri zdravotnom strediŽiadame pozostalých, aby po dušičkovom a zimnom obdo- sku Urbariátu—pozemkovému spoločenstvu
bí upratali hroby od nedohorených sviec, kahancov, starých na skladové účely.
vencov a pod., aby dané predmety (veľakrát pohodené a ► Dodatok k Smernici č. 1/2015.
porozbíjané) nezavadzali pri kosení a údržbe cintorína. Od- ► Opätovné zapnutie verejného osvetlenia
pad prosíme vyhodiť do určených nádob.
v nočných hodinách od 1. 3. 2016.
Ďakujeme!
Ocú
Nezabúdajme nahlasovať akékoľvek zmeny súvisiace s daňami z nehnuteľností, za psa a poplatkami
za odpad! Termín na podávanie daňových priznaní za nehnuteľnosť vypršal 31. januára 2016!
Vážení občania, veľakrát dochádza k zmene vlastníctva nehnuteľností, občania nehnuteľnosti kupujú, predávajú, dochádza k zmenám v držbe psov či vo výmere zastavanej plochy. Všetky tieto zmeny, ktoré sa vyskytli v
priebehu kalendárneho roka, je potrebné nahlasovať formou daňového priznania do 31. januára. Týka sa to daňových priznaní k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje (§ 99a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady).
Na vyrubenie dane z nehnuteľnosti je rozhodujúci stav k januáru zdaňovacieho obdobia. Daňové priznanie
má povinnosť podať príslušnému správcovi dane (obci) daňovník, ktorý v priebehu roka 2015 nadobudol nehnuteľnosť, bolo mu vydané stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie.
Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom
mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného rozhodnutia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve (§ 18 zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady).
Prosíme preto, aby občania urýchlene v priebehu mesiaca marec nahlásili (hoci je už po termíne) všetky
zmeny potrebné k správnemu vyrubeniu daní.
Ocú
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ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A MY

Zber použitých jedlých potravinárskych olejov
Milí občania, už
viackrát sme vás upozornili na zber použitých jedlých olejov z
domácností. Ten sa pomaly úspešne ujíma.
Zber olejov z domácností nakazuje aj nový zákon o odpadoch, dôležité však je to, že oleje po
vyprážaní, či inom využití, by nemali skončiť v
umývadle, ale mali by
byť odovzdané na ďalšie
spracovanie. Olej v odpadovej vode spôsobuje problémy v procese čistenia
na čističke odpadových vôd, ale aj v kanalizačných
vetvách a potrubiach, nielen obci, ale aj vo vašich
domácnostiach. Preto je potrebné množstvo oleja v
kanalizačnom potrubí minimalizovať.
Žltá nádoba na použitý rastlinný olej sa nachádza za obecným úradom. Je do nej možné vhadzovať rastlinný použitý olej z kuchýň. Olej môžete doma zlievať do PET-fliaš, alebo ideálne do
fliaš od rastlinného oleja alebo do bandasky a vložiť do nádoby. Je prísne zakázané vhadzovať
iné druhy oleja (prevodový, motorový a pod.).
Ocú

Zber odpadu

V obci sme sa vzhľadom na nedisciplinovať
občanov pri spôsobe likvidácie separovaného odpadu vrátili k starému systému – vrecovému zberu
odpadu. Ten má svoje výhody aj nevýhody. Výhodou je, že miera separovaného odpadu pri zodpovednom separovaní sa môže navýšiť, čo by znamenalo tlak na nižšiu cenu poplatku za odpad. Bolo
by tomu tak v ideálnom prípade, keby každá domácnosť poctivo a dôsledne triedila jednotlivé komodity. Ďalšou výhodou je, že z obce zmizli stanovištia, ktoré skôr pripomínali divoké skládky
a nekultúrny obraz správania našich občanov.
Nevýhodou separovaného odpadu však je, že
môže dochádzať k problémom pri zvoze z dôvodu
nevyloženia vriec včas pred zberom, alebo ak vrecia sú vyložené na neviditeľnom mieste. Problém
so zberom je najmä počas zimných mesiacov
a v čase zľadovatenia vozovky, keďže Kostoľany
ležia na kopcovitom teréne. Teraz však už ideme
do jarných mesiacov.
Verím, že časom si na staronový systém
zvykneme a odstránia sa aj počiatočné nedostatky
pri prechode na tento systém.
Pripomíname, že vývoz komunálneho odpadu sa realizuje každú druhú sobotu ráno, už od 6.30
hodiny. Preto je dôležité vyložiť smetné nádoby
včas, najlepšie už v piatok večer.
Ak príležitostne vznikne viac odpadu, než sa
Žiadame o disciplinovanosť pri používaní verejvmestí do nádoby, na obecnom úrade sa dá zakúpiť
nej kanalizácie
vrece s logom spoločnosti Kosit v cene 1,50 Eur.
Rôzne iné vrecia pohodené pri smetných nádobách
Vážení občania, opäť Vás dôrazne žiadame o disnebudú vyvezené.
ciplínu pri využívaní verejnej kanalizácie. Už hneď
v prvom mesiaci tohto roka sme museli vynaložiť
Harmonogram zberu odpadu je prístupný na
veľké financie na poruchy spôsobené nedisciplinostránke obce www.kostolany.sk alebo osobne na
vanosťou, keď sa do kanalizácie dostali predmety,
obecnom úrade.
ktoré tam nepatria. Ide o rôzne handry, obrúsky,
Ocú
ale aj pingpongovú loptičku, ktorá v hlavnom ventile dokázala spôsobiť na niekoľko dní problémy s
Dotazník! Prosíme, vyplňte všetci!
prečerpávaním splaškov do čističky a zainteresovať zamestnancov obce, aktivačných pracovníkov, Prosíme Vás o rýchle vyplnenie dotazníka priložerealizátorov stavby a fekálne vozidlo. Nič z toho ného v tomto čísle novín ohľadom spôsobu likvivšak nie je zadarmo!
dácie biologicky rozložiteľného odpadu vo Vašej
domácnosti. Na lístok prosím nezabudnite uviesť
Do kanalizácie nepatria:
adresu a vyjadriť sa k tomu, či biologický odpad

nadmerné mechanické nečistoty,
kompostujete alebo nie, resp. či máte v záhradke

bavlnené utierky, vložky, tampóny, atď.,
malé kompostovisko.

oleje, tuky, farbivá, lieky a iné chemikálie,
Vyplnené dotazníky prosím doručte na obecný

pomyje a zvyšky jedál.
úrad alebo vhoďte do schránky na budove obecnéocú ho úradu.

Z FARSKÉHO ŽIVOTA

Otvorenie brány milosrdenstva v Malej Vieske 20. 12. 2015

Znova, Vás milí Kosceľančania pozdravujeme
a prinášame informácie a aktivity počas Vianoc.
V nedeľu 20. decembra o 10. 30. hodine sa udiala
v našej farnosti výnimočná udalosť. V mariánskom kostole v Malej Vieske v tento deň otec arcibiskup Mons.
Bernard Bober otvoril jubilejnú sv. Bránu Milosrdenstva na kostole, pretože prebieha jubilejný sv. rok Milosrdenstva od 8. decembra do 20. novembra 2016. Po
otvorení brány celebroval slávnostnú sv. omšu za účasti
kňazov dekanátu a veľkého počtu veriacich. V tomto
kostole možno získať odpustky, každý kto v duchu pokánia prejde touto bránou. Mottom tohto roka je Milosrdní ako Otec. Z tohto dôvodu roka milosrdenstva
koluje po domoch v našej farnosti obraz Božieho milosrdenstva a po týždni sa strieda ďalšia rodina.
Popoludní o 13. hodine sa na školskom dvore
v Kostoľanoch konali Adventné trhy. Návštevníci si
mohli pozrieť i kúpiť mnoho výrobkov, bižutériu, obrazy od nášho rodáka, maliara pána Kotoru, medovinu
z Tarnova a mnoho ďalších užitočných predmetov. Predávalo sa varené červené a biele víno, kapustnica.
V programe vystúpili deti z materskej školy, základnej
školy, folklórny súbor Karička, hudobná skupina Asfaltis band pri o.z. Žijem hudbou a hudobná skupina Slnovrat z Bardejova. Na prvý sviatok vianočný sa vo farskom kostole v Kostoľanoch konala jasličková pobožnosť, v ktorej sa predstavili svojím talentom deti, mládež, birmovanci, za čo im všetkým patrí veľká vďaka.
Vo vianočnej oktáve v nedeľu 27. decembra o 16.
hodine v kostole v Malej Vieske sme strávili umelecké
popoludnie pri vianočnom koncerte speváckeho zboru
sv. Kataríny Alexandrijskej z Kysaku. V programe
uviedli vianočné piesne a vystúpila aj operná speváčka,
ktorá pôsobí vo Viedenskej opere a je rodáčkou
z Kysaku. Okrem nich so svojím programom sa predviedla vokálna skupina mladých Briliant. Všetci sme
odchádzali duchovne a umelecky obohatení.
V sobotu 30. januára o 19. hodine v kultúrnom
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dome v Družstevnej pri Hornáde sa konal
v poradí už 11. ročník fašiangového farského plesu Radujte sa v Pánovi. Ples moderovali Janko Šašak a Kristínka Kurucová.
Hrala skupina Fantasy. Bol pripravený pekný program v podaní kurátorova členov
pastoračnej rady pod názvom Snehulienka
a sedem trpaslíkov. Bola pripravená aj tombola. Veľké poďakovanie patrí organizačnému tímu, čiže birmovancom a ich animátorom. Výťažok z plesu bol použitý na výstavbu kostola v Tepličanoch.
Pre deti a rodičov sa uskutočnil farský fašiangový karneval v Družstevnej pri
Hornáde v kultúrnom dome v nedeľu 7.
februára o 14. 30. hodine. Témou tohtoročného karnevalu bolo svetlo, byť svetlom.
Deti si mohli vyrobiť masky s tematikou ohňa, sviece
a podobne. Ako každý rok bola diskotéka pre deti
a všetci prítomní sa už tešia na budúcoročný karneval.
Významnou udalosťou vo farnosti bolo požehnanie novej krížovej cesty, ktoré vykonal pán dekan Stanislav Stronček 14. februára o 15. hodine v kostole
v Malej Vieske. Po požehnaní sme sa pomodlili krížovú
cestu Božieho milosrdenstva, keďže sa tu nachádza Brána Milosrdenstva.
To je pre túto chvíľu všetko z rubriky Z farského
života a ďalšie informácie pre Vás pripravujeme.
Mgr. Pavol Kopčo

Nábor ochotníkov
Milí priatelia,
ako určite väčšina z Vás vie, O. Z. Žijem Hudbou
z Družstevnej pri Hornáde je známe svojimi kultúrnymi vystúpeniami a voľno časovými aktivitami pre deti a dospelých. V súčasnej dobe sa v
združení pokúšame o rozšírenie svojho záberu v
kultúrnom a spoločenskom živote otvorením malého, amatérskeho ochotníckeho divadla.
Ochotnícke divadlá majú dlhú tradíciu, nielen na Slovensku, ale aj v našej dedine, avšak časom sa táto tradícia začala vytrácať. Touto cestou,
milí spoluobčania, apelujeme na Vás, ktorí by ste
si radi vyskúšali hrať v našom ochotníckom divadle. Nezáleží na tom, či máte herecké skúsenosti. Ak ste muž vo veku od 20 do 65 rokov a radi
by ste okúsili divadelné dosky, neváhajte a zavolajte nám na nasledujúce telefónne číslo 0902 371
067 (vedúci divadla Peter Peko). So záujemcami
sa osobne stretneme v sídle nášho združenia v stanovený deň a vyberieme si niekoho z Vás. Tešíme
sa na Vás.
Žijem hudbou
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OBECNÁ NÁSTENKA
POZVÁNKA

Rímskokatolícka farnosť Kostoľany nad Hornádom,
Obec Družstevná pri Hornáde,
a Obec Kostoľany nad Hornádom

Vás pozývajú
na divadelné predstavenie

„Č e r v i e n k a“ o tom, ako vďaka
svojmu milosrdenstvu získalo
malé vtáčatko farebné pierka.
(spracované voľne na motívy rovnomennej poviedky
Selmy Lagerlöfovej)

Spoločenská kronika
Narodení:
Aleš Horvát 15. 12. 2015
Nela Bajzová
01.01. 2016
Zuzana Gregová 27.01.2016

Vítajte medzi nami!

Zomrelí:
Milan Oravec
Andrej Sabol

22. 12. 2015
02. 03. 2016

Odpočívajte v pokoji!

Jubilanti:

*
Predpremiéry: 16. apríl 2016 o 19.00 hod.
v kostole v Sokoli
17. apríl 2016 o 19.00 hod. v kostole
v Kostoľanoch nad Hornádom

Premiéra: 23. apríl 2016 o 19.00 hod.
v chráme Narodenia Panny Márie
v Malej Vieske
Podľa legendy sa to stalo v čase, keď Pán Boh
stvoril svet, nielen nebo a zem, ale aj všetky živočíchy
a rastlinky, ktorým dával hneď aj mená. Bolo že to radosti,
keď sa svet zapĺňal novými stvoreniami...
Jedného dňa však milý Pán Boh zistil, že sa mu
v hrnčekoch minuli všetky farby, ostalo v nich len trocha
bielej a čiernej, preto poslednému stvorenému vtáčikovi
namaľoval pierka nasivo. „Ty sa budeš volať červienka.“ –
povedal.
„Červienka??? Prečo červienka, keď na sebe nemám
ani jedinké pierko červené?„ – pýta sa vtáčatko.
„Pomenoval som ťa červienka a tak sa aj budeš volať. Ty samo sa musíš postarať o to, aby si si červené pierka zaslúžilo...“

Regina Urbanová 17. 01. 2016 (80)

(Selma Lagerlöfová: Červienka)
Scenár a réžia: Vladimír Franka
Kostýmy a choreografie: Valéria Kurucová
Scéna: Valéria Kurucová, Barbora Nalevanková,
Vladimír Franka,
Účinkujú: Nicol Fedurčáková, Lívka Szilágyiová, Melánka Mičáková, Vladimír Franka, Eva Eperješiová, Fabián Popovič, dievčatá a chlapci zo Sokoľa a Družstevnej pri Hornáde.
Svetlá, ozvučenie: Jespro, s.r.o.

Juraj Homoľ 17. 01. 2016 (80)

Margita Hybalová 18. 02. 2016 (80)

Srdečne blahoželáme!

NAŠA ŠKOLA
Moja dedina
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Helenka Ambrišková a jej kresba v kalendári

Ak sa chce, dokáže sa veľa. Naši žiaci, druhého
ročníka, spolu s rodičmi počas vianočných sviatkov mali špeciálnu domácu úlohu v rámci projektu
Moja dedina – Postaviť svoj vlastný domček.
A veruže tak každý urobil. Čože domček, postavili
celú dedinu. Pani učiteľka ich pochválila a samozrejme ocenila aj výbornou známkou. Domčeky
boli vyrobené z papiera, dreva, plastu, plastelíny a
dokonca aj upletené z papiera. Spoločne si v triede
vytvorili výstavku. Sme radi, že táto úloha dala
možnosť rodine podieľať sa na vytvorení spoločného diela, pri ktorom bolo plno zábavy a radosti.
Mnohé z domčekov si naozaj zaslúžia aj obdiv. Sú
prepracované do detailov a niektoré majú aj obyPrečo E a I nemajú mäkčeň
vateľov. Keďže onedlho bude DOD, radi Vás priKedysi dávno malo E a I nad hlavou mäkčeň tak,
vítame a pochválime sa.
ako má kráľ a kráľovná korunu. E bolo kráľom a I bolo
Mgr. Martina Hurtuková

kráľovnou. Ich kraľovanie a vláda však nebola dobrá.
Jedného dňa sa všetci na kráľovskom dvore zhodli, že
si mäkčene nezaslúžia a tak im ich zobrali.
Keďže vládnuť mohol len ten, kto mal mäkčeň, tak
sa z kráľovstva stala slobodná zem. Odvtedy sú A, E, I,
O, U, Y bez mäkčeňa a sú si rovní. No časom vznikol
problém. Niekto ich len predsa musel viesť. Rozhodlo
sa! Písmenko O dostalo vodcovskú čiapku, ale tú nosí
len vtedy, keď môže rozhodovať samo.

Záživná prednáška o živote vojaka druhej svetovej vojny
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NAŠA ŠKOLA

Živá škola, živá dedina...
John Dewey, americký filozof a pedagóg, raz
povedal, že vzdelanie nie je len príprava na život, ale
vzdelanie je samo o sebe už životom. Žiaci, učitelia,
nepedagogickí zamestnanci, či priatelia školy môžu
potvrdiť, že základná škola v Kostoľanoch nad Hornádom nielen pripravuje žiakov do ich ďalšieho života,
ale žije aj vlastným životom. Sme stále v pohybe. Od
posledného vydania Kosceľanky ubehlo len pár mesiacov a my už máme za sebou niekoľko aktivít. Prirodzene, najdôležitejšie je pre nás vzdelávanie, poznávanie
sveta okolo, ktorý sa neustále mení. Tento svet potrebuje samostatných a schopných ľudí, ktorí sa budú vedieť
postarať o seba. Naši učitelia pracujú práve na tom, aby
vychovali žiakov, ktorí dokážu nájsť správnu mieru
medzi učením a odpočinkom. Výsledkom ich polročného snaženia hľadania tejto miery boli polročné výpisy
vysvedčení, ktoré žiaci dostali z rúk svojich triednych
učiteliek dňa 29.2.2016.
Karneval sa tento školský rok uskutočnil
v priestoroch „starej školy“ v našej spoločenskej miestnosti. Deti sa naň veľmi tešili a dlho sa naň pripravovali. Všetky si priniesli krásne masky. Nechýbali zvieratká, princezné, bojovníci, čarodejníci a všelijaké krásne
tvory. Prišla aj indiánska princezná v sprievode kapitána Jacka Sparowa a jednej nemenovanej rybárskej
hviezdy. Každý zamaskovaný účastník sa všetkým
predstavil a potom už nasledovala zábava, súťaže,
vyhodnotenie masiek a tombola. Bolo nám výborne
a už teraz sa tešíme, čo vymyslia naši kreatívni žiaci
s pomocou svojich rodičov na budúci rok.
Zimné obdobie sme strávili nielen nad knihami, ale aj v očakávaní Mikuláša a jeho pomocníkov.
Tí navštívili aj našu obecnú materskú školu. Zimný
čas sme trávili aj prípravou na vianočnú akadémiu,
ktorá sa uskutočnila v rámci Kostolianskych Vianoc
v priestoroch našej školy. Vianočné koledy, tanec na
pieseň Let it go, divadlo o zvieratkách. Veľmi sme
sa snažili a nachystali to pre vás s láskou. Snáď sme
vás potešili.
Našu školu opäť navštívilo kočovné divadielko Gašparko. Pozvali sme aj škôlkarov, aby spolu
s nami sledovali príbeh čerta Fróliša, ktorému sa
nepáčilo v pekle a tak v nebi pomáhal svätému Petrovi. Veľmi poučné a mimoriadne vtipné. Tete Ivetke Mihokovej z prešovského divadielka ďakujeme
a tešíme sa ďalšie predstavenie.
Ďalšia návšteva prišla opäť z Prešova. Vďaka spolupráci s Obecným úradom v Kostoľanoch
nad Hornádom k nám zavítali dvaja nadšenci
z inštitúcie „Múzeum na kolesách.“ V rámci projektu priniesli do školy zážitkové vyučovanie a žiaci sa
mohli dotknúť histórie z obdobia druhej svetovej
vojny. Počas besedy žiakov vyvolávali, obliekli do
uniforiem, ukázali, ako vojaci spali, ako sa stravovali, aké zbrane používali. Teoretickými a praktickými

ukážkami obohatili nielen žiakov, ale aj učiteľov
a zástupcov obce.
Žiaci na našej škole sú neustále zapájaní do aktivít a súťaží. Využívajú pri tom aj čas, ktorý je vyčlenený pre záujmovú aktivitu v rámci troch krúžkov. Výsledkom je napríklad aj výtvarná práca žiačky Helenky
Ambriškovej, ktorá sa nachádza v kalendári „Spolku
pre obnovu dediny.“ Blahoželáme a prajeme jej
a všetkým ostatným deťom, aby mali stále chuť tvoriť
a urobiť náš svet krajším a lepším.
Pre všetkým priateľov a sympatizantov školy
dávame do pozornosti našu novú web stránku http://
www.zskostolany.edupage.sk a nové facebookové
konto. Budúcich predškolákov a ich rodičov pozývame
na deň otvorených dverí dňa 10. 3. 2016 a slávnostný
zápis dňa 7. 4. 2016. Tešíme sa na vás.
Po jarnej rovnodennosti sa dni začínajú predlžovať a celá príroda ožíva. Nech vám prichádzajúca krása
prvých jarných kvetov, svieža zeleň a hrejivé lúče jarného slniečka vlejú silu a radosť. My sa budeme tiež
pomaly pripravovať na nadchádzajúce kresťanské sviatky. Vyzdobíme školu, pripravíme kraslice. K tomu pridáme úsmev a taký istý budeme čakať aj od vás.

Karneval v ZŠ

Katarína Sabolová

NAŠA ŠKÔLKA

Milí čitatelia,
opäť sa hlásime s najnovšími správami
z našej školičky. Vystúpenie na vianočnej besiedke
sa nám veľmi vydarilo, z čoho sme mali veľkú radosť. Dokonca sme vystupovali aj na vianočných
trhoch. Hoci sme sa nevyhli chybičkám, veríme, že
sa naše vystúpenie divákom páčilo. My s pani učiteľkami sme pripravili výrobky do vianočnej burzy. Dokonca nám svojimi výrobkami prispeli do
burzy aj niektoré šikovné mamičky, za čo im patrí
naše poďakovanie. Naše poďakovanie patrí aj všetkým tým, ktorí si niečo pekné z našej predajnej
burzy zakúpili. Za vyzbierané peniaze budú zakúpené hračky a učebné pomôcky.
V januári nám konečne nasnežilo. Joooj, bolo
že to radosti. Konečne sme si mohli postaviť snehuliakov, vyváľať sa v snehu, kĺzali a bobovali
Karneval v škôlke
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sme sa na neďalekom svahu. Dokonca nám p. Lúčik predviedol drevené sane, ktoré ťahal jeho krásny koník. Škoda, že sneh nevydržal dlhšie. Dúfame, že na budúci rok na nás zima nezabudne
a sneh nám nasneží už skôr a vydrží dlhšie. Vo
februári sme navštívili divadelné predstavenie
v základnej škole, no a samozrejme mali sme karneval, na ktorý sme sa veľmi tešili. 5. februára sa
naša trieda zmenila na nepoznanie. Bola krásne farebne vyzdobená a my sme sa s pani učiteľkami
zmenili na rozprávkové bytosti. Hry, tance
a súťaže sa nám veľmi páčili. Vôbec sme nechceli,
aby táto zábava skončila. No čo už, všetko má svoj
koniec. Ale nie sme z toho smutní, veď o rok tu
máme karneval opäť.
Tak zatiaľ len toľko, viac opäť nabudúce.
Deti a kolektív MŠ
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ZO ŽIVOTA MIESTNYCH ZDRUŽENÍ
Klub dôchodcov

Výročná členská schôdza
24. januára 2016 sa dôchodcovia zišli na výročnej
členskej schôdzi, na ktorej im predsedníčka klubu prečítala Správu o činnosti klubu za rok 2015, Správu
o hospodárení klubu za rok 2015, Financovanie výletov
klubu a iných akcií v r. 2015 a Plán akcií v roku 2016.
V rôznom členovia odsúhlasili pečenie zákuskov
a donesenie ostrého jubilantmi aj naďalej a členské na
rok 2016 v sume 5,- Eur. Naďalej ostáva ponuka na
voľné miesto vo výbore. Cez jarné prázdniny plánoval
klub usporiadať výstavu na tému „Svet detí – hračky“
a fotografie detí, o ktorej boli členovia podrobne informovaní.

obed, pivo, kávu alebo
čaj, každý podľa chuti.
Potom sme sa prešli ku
Š t r b sk é m u
Plesu ,
k hotelu Fiss, niektorí sa
zviezli parádnym kočom, ktorý ťahali dva
biele kone, čo bol nezabudnuteľný zážitok. Domov sme sa vrátili cez
Štrbu a Poprad. Nechýbali ani „kešeňovky“ na
zahriatie, dobrá nálada
vo vlaku a sľub, že sa
tam o rok znova vrátime.
Výstava „Svet detí – hračky“

Zablahoželalo sa aj jubilantom, ktorými tentokrát
boli Vlasta Jeníková /65/ a Martin Liško /65/, pripilo sa
aj na ich zdravie a nakoniec si každý pochutnal na vyprážaných rezňoch so zemiakovým šalátom, ktoré pripravil výbor s Milanom Tóthom. Na schôdzi bol prítomný aj starosta obce s manželkou, ktorému sa tiež
zablahoželalo k narodeninám a duchovný otec Stanislav, obaja v diskusii poďakovali klubu za spoluprácu.
Za dobrú atmosféru vďačíme aj starostovej manželke Daniele, ktorá na schôdzu doniesla aj harmoniku, na
ktorej nám zahrala a zaspievala spolu s nami. Myslím,
že to bola príjemne strávená nedeľa.
Výlet do Vysokých Tatier
Zima bola mierna, snehu málo, tak sa dôchodcovia
rozhodli ísť za ním do Tatier. Konkrétne na Hrebienok,
kde sa koncom januára konali majstrovstvá sveta vo
vyrábaní ľadových sôch. Výlet sa uskutočnil 4. februára a zúčastnilo sa ho viac ako 20 členov na čele so
starostom a jeho manželkou. Počasie v Tatrách sa vydarilo, bolo premenlivé, časom snežilo, občas vyšlo
slnko a vyššie denné teploty topili ľadové sochy, ktoré
boli veľmi pekné. Najkrajší však bol Tatranský ľadový
dom, preto bol aj najviac fotografovaný. Z Hrebienka
sme odišli na Štrbské Pleso, kde sme si dali dobrý

Cez školské jarné prázdniny usporiadali dôchodcovia výstavu hračiek, aby sa aspoň trocha preniesli do
sveta detí. Členovia doniesli na výstavu staré hračky,
s ktorými sa hrali ešte ich deti. Boli medzi nimi krojované bábiky, hojdacie drevené kohúty, koník, drevené
vozíky, fúrik, krásna maľovaná i nemaľovaná kolíska,
bábika, ktorú naše mamy dávali na postele, samozrejme
kočiariky s bábätkami, drevené kuchynské kredence,
plyšové hračky od výmyslu sveta. Veľkú pozornosť
pútali „dobové bábiky“, oblečené v dobových šatách
a veľká drevená železnica so všetkým, čo k nej patrí.
Rušne, vagóny, tunely, mosty a pod. Miesto medzi
hračkami mali aj tzv. novodobé hračky, ktoré pútali
pozornosť najmä u detí. Boli to napr. Spiderman, Batman, ninja korytnačky, šmolkovia, rôzni bojovníci, roboty, mimoni, dinosauri rôznych veľkostí a rôzne malé
i väčšie figúrky, autá osobné i nákladné, veľké i malé,
šachy.
Hoci výstavu si pozreli väčšinou ľudia starší,
páčila sa im a nešetrili slovami chvály. Škoda, že na
výstavu neprišlo viac matiek s deťmi a mladí ľudia.
Všetkým, ktorí doniesli hračky, alebo aj obrázky
detí, patrí veľká vďaka. Vďaka ním môže klub organizovať výstavu každý rok.
Oľga Sabolová

ZO ŽIVOTA MIESTNYCH ZDRUŽENÍ
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10 rokov činnosti Občianskeho združenia DEDINKA (2006 – 2016)
Na počiatku boli nadšenci
Tento rok Občianske združenie DEDINKA oslávi 10. výročie svojej existencie. Združenie založili v roku 2006 miestni
nadšenci – ešte len študent gymnáziá Anton
Medvec, Jozef Šašak a Ing. Mária Capková, aby vytvorili v obci priestor na realizáciu rôznych aktivít a projektov
a zabezpečili zdroje na ich uskutočnenie. K prvotnému
výboru sa postupne pripojili ďalší členovia – František
Nigut, Michal Redaj, Ján Šašak, Pavol Kopčo, Peter
Kobulnický, výtvarník Jozef Sabol, Eva Štofková, Juraj
Gajdoš a ďalší.
Za roky činnosti sa podarilo vybudovať náučný
chodník Ku Kráľovej studni, zorganizovať množstvo
výstav, adventných a veľkonočných stretnutí
v Ľudovom dome, vydať množstvo propagačných materiálov (pohľadníc, bulletinov, kníh). Vybudovali sme
oddychové zóny pri Irenke, v Hrubči a najnovšie na
záhrade materskej školy. O všetkých aktivitách sme
počas rokov pravidelne informovali na stránkach týchto
novín. Ovocie spoločnej práce je viditeľné dodnes. Niektorí členovia boli aktívnejší, iní menej. Ale nech už
bola aktivita akákoľvek, je potrebné zdôrazniť, že po
tieto roky bola vždy dobrovoľná a bez akejkoľvek odmeny. Pre mnohých určite nepochopiteľné
a nedocenené.
Posledné obdobie združenie zaznamenáva určitú
stagnáciu. Väčšina členov „vyrástla“ a má oveľa dôležitejšie úlohy – množstvo pracovných úloh v zamestnaní,
zabezpečenie rodiny, živobytia, atď. Napriek tomu je
vždy priestor, aby do združenia vstúpili ďalší nadšenci,
ktorí by mali záujem o dobrovoľníctvo, nie sú pasívni,
chcú meniť svoje okolie k lepšiemu a vytvárať pozitívne hodnoty v priestore, v ktorom žijú. Združenie im
poskytne na činnosť potrebné zázemie. Dvere sú otvorené pre všetkých.
A čo budúcnosť? Tá závisí od aktívnych členov,
ktorí dokážu do združenia vniesť nový impulz
a nápady.

Činnosť je možná len vďaka Vašej podpore
Činnosť každej organizácie je podmienená financiami, tak to funguje aj v našej Dedinke. Združenie nemá veľký priestor na získavanie zdrojov, obmedzuje sa
jedine na príjmy z 2 % daní, ktoré venujete nie štátu,
ale na činnosť ľubovoľnej organizácii.

2 % z daní v roku 2015 tvorili príjem 636,76
eur, čo je pomerne málo a činnosť združenia
sa tak nemohla dostatočne rozvinúť, keďže
je to takmer jediný príjem združenia.
Na týchto stranách sme už popísali
mnoho o tom, ako venovaním 2 % z daní
môžete podporiť aktivity vo svojej obci
a napomôcť jej napredovaniu. Žiaľ, prax je
taká, že aj získané 2 % sú od cudzích ľudí,
málo od občanov. Žiaľ, takí sme lokálpatrioti! Pritom
prostriedky sú použité v obci a regióne. Napríklad
v roku 2015 financie poslúžili na spolufinancovanie
projektu oddychovej zóny na záhrade za materskou
školou.

Podporte svoju obec venovaním 2 %
z daní Občianskemu združeniu Dedinka.
Ak sa v roku 2016 podarí vyzbierať aspoň minimálnu sumu z 2% daní, chceli by sme dokončiť posedy
pod prístreškom v Hrubči (lavičky a stôl). Ďalšou aktivitou by bolo financovanie archeologického výskumu
pri kostole sv. Štefana. Jeho prvá etapa sa dokončila
v roku 2015 a vzhľadom na pozoruhodný nález – základy starého kostola – prvého kostola, je potrebné vo výskume pokračovať a poodhaliť tak tajomstvá kostolianskej histórie. Ak sa vám táto myšlienka pozdáva, neváhajte podporiť tento zámer venovaním 2% z daní Občianskemu združeniu Dedinka. Cieľom je plošný odkryv náleziska, rekonštrukcia nálezov, domurovanie
základov a ich prezentácia verejnosti a návštevníkom.
Lokalitu by dopĺňala vhodná informačná tabuľa. Spoločne poodhalíme tajomstvá histórie!
Do pozornosti dávame aj našu novú webstránku
www.ozdedinka.webnode.sk
Mgr. Anton Medvec

Inzercia
Chcem sa na vás obrátiť s veľkou prosbou. Zháňam
materiál k svojej Bakalárskej práci. Konkrétne ide o
kroj (sukne, lajblíky, čepce...) v našej obci, poprípade
susedných obcí (Sokoľ, Malá Vieska, Tepličany,...).
Taktiež uvítam aj staré fotografie, na ktorých sa kroje
vyskytujú. Ak by sa niečo u vás našlo, alebo viete o
niekom, napíšte mi správu na e-mail:
nigutova.do@gmail.com
Vopred Ďakujem.
Dominika Nigutová
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DOTAZNÍK
Dotazníkový prieskum k tvorbe Komunitného plánu
sociálnych služieb obce Kostoľany nad Hornádom
Vážení spoluobčania,
obec Kostoľany nad Hornádom pripravuje na roky 2016 –
2020 dokument, ktorého cieľom je zlepšenie stavu sociálnych služieb v obci a ich ďalší rozvoj, ktorý bude zodpovedať Vašim potrebám. Tento dotazník Vám dáva možnosť
vyjadriť sa k súčasnému stavu a ďalšiemu rozvoju sociálnych služieb vo Vašej obci. Dotazník je anonymný a Vaše
odpovede výrazne pomôžu k stanoveniu ďalšieho rozvoja v
sociálnej oblasti obce Kostoľany nad Hornádom. Po vyplnení dotazník vystrihnite a doručte na obecný úrad alebo
vhoďte do schránky na budove obecného úradu do 31.
marca 2016. Máte aj možnosť elektronického spôsobu vyplnenia dotazníka, dotazník nájdete na webstránke obce
www.kostolany.sk Ďakujeme Vám za spoluprácu.

Pohlavie
□ Muž

□ Žena

Vek
□ 15 - 35
□ 56 - 65

□ 36 - 45
□ 65 - 75

□ 46 - 55
□ 76 a viac

Aké je Vaše najvyššie dokončené vzdelanie?
□ Základné
□ Stredoškolské bez maturity
□ Stredoškolské s maturitou
□ Vysokoškolské
Ako dlho žijete v obci?
□ Menej ako 5 rokov
□ 16 - 30 rokov

□ 5 - 15 rokov
□ 30 rokov a viac

Aké je Vaše sociálne postavenie?
□ Zamestnanec
□ Študent
□ Podnikateľ (SZČO)
□ Dôchodca/dôchodkyňa
□ V domácnosti
□ Invalidný dôchodca/dôchodkyňa
□ Dobrovoľne nezamestnaný
□ Poberateľ DvHN
Ako by ste ohodnotili životnú úroveň Vašej domácnosti?
□ Veľmi vysoká
□ Vysoká
□ Stredná
□ Nízka
□ Veľmi nízka
Ako sa Vám žije v obci Kostoľany nad Hornádom?
□ Spokojný
□ Ani dobre ani zle
□ Nespokojný
Na koho sa obrátite, ak by ste potrebovali získať
informácie o niektorej zo sociálnych služieb, ktoré
poskytuje obec?
□ Obrátim sa na niekoho, kto tieto informácie už v minulosti vyhľadával
□ Nakontaktujem sa na organizácie, ktoré tieto služby
poskytujú

□ Vyhľadám informácie na internete
□ Opýtam sa na obecnom úrade
□ Iné:...............................
Ako by ste riešili situáciu, ak by sa člen Vašej rodiny stal trvalo nesebestačný?
□ Zaistil/a by som starostlivosť sám/a
□ Využil/a by som služby poskytované pre ľudí v domácom prostredí
□ Spoľahol/a by som sa na pomoc inštitúcií, ktoré by
mohli zaistiť jeho trvalú opateru
□ Iné:...............................
Prosím napíšte všetky sociálne služby, ktoré v súčasnej dobe využívate.
□ Sociálne poradenstvo
□ Denné centrá pre mládež
□ Jedáleň
□ Opatrovateľská služba pre domácnosť
□ Zariadenie opatrovateľskej služby
□ Zariadenie pre seniorov
□ Klub dôchodcov
□ Útulok
□ Nocľaháreň
□ Iné:...............................
Napíšte prosím, ktorá sociálna služba je pre Vás
najdôležitejšia.
.....................................................................
O aké sociálne služby by ste mali záujem a ktoré by
ste využívali?
□ Poradenstvo
□ Služby poskytované v domácnosti
□ Chránené bývanie
□ Služby pre osoby so zdravotným postihnutím
□ Služby pre seniorov
□ Odľahčovacia služba
□ Sociálne byty
□ Zariadenia núdzového bývania
□ Zariadenia pre rodinu s deťmi
□ Zariadenia pestúnskej starostlivosti
□ Iné: ...................................
Na ktorú oblasť sociálnych služieb by sa mala obec
v budúcnosti zamerať?
.................................
Aké sociálne služby vo Vašej obci najviac chýbajú?
.................................
Ako by sa mala podľa Vás zlepšiť komunikácia a
informovanosť obyvateľov a obecného úradu?
□ Viac osobných stretnutí
□ Viac informácií na úradnej tabuli
□ obecný spravodajca (letáky, noviny a pod.)
□ Internet
□ Osobne (informácie na obecnom úrade)
□ Informovanie je dostatočné
□ Iné:..............................

