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Milí občania a čitatelia!
Uzatvára sa ďalší rok a stroj času odpočítava jeho posledné dni. Opäť prichádza čas bilancovania nielen pracovných výsledkov, ale aj osobných a rodinných postojov či hodnôt. Vianoce majú byť časom pokoja, žiaľ, mnohokrát sme svedkami, že opak je pravdou. Náhlime sa dobehnúť všetko zameškané, uzavrieť
úspešne rok, postíhať zabezpečiť rôzne náležitosti. Rovnako sa pokoj vytráca v rodinách, pretože ho nahrádza stres z nakupovania a z obavy, či sa všetko postíha tak, ako má. Nezabudnime však popri tom všetkom
na pravú podstatu Vianoc.
Nezabudnime na lásku, pochopenie a úctu. Zvlášť teraz pri výkone svojej funkcie prichádzam na to,
ako málo lásky, porozumenia a pochopenia sa medzi ľuďmi nachádza. Niekoľkoročné spory o ničom a nevedúce k ničomu rozleptávajú medziľudské a susedské vzťahy ako tá najsilnejšia kyselina. A do týchto sporov
zaťahujú hlavní aktéri aj obec a rôzne inštitúcie. Je to len zbytočné mrhanie času a zvyšovanie napätia. Obec,
ale ani žiadny úrad nedokáže tieto spory vyriešiť. Pramenia niekde úplne inde. Je to pre mňa nepochopiteľné.
Skúsme teda aspoň počas vianočných sviatkov pouvažovať nad svojim postojom, aj životmi a neznehodnocovať ich nepodstatnými žabo-myšími vojnami. To je moje prianie do tohtoročných Vianoc.
Prajem krásne a požehnané prežitie Vianoc a úspešné vykročenie do nového roka 2016!
Váš starosta
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úspory), výmena rozvádzača verejného osvetlenia.
- Oprava najnevyhnutnejších
výtlkov na miestnych komunikáciách.
- Čistenie rigolov, údržba zábradlí, výmena a doplnenie zábradlia na potoku Hrubeč.
Ocú

Stručné zhodnotenie aktivít v obci za uplynulý rok
(december 2014—december 2015)

Oblasť správy obce:
- Informovanosť o práci starostu, poslancov
a zamestnancov prostredníctvom obecných novín,
internetovej stránky, úradnej tabule.
- Vylepšenie imidžu obce.
- Vypracovanie a schválenie základných dokumen- Poďakovanie
tov obce, tvorba nového Plánu rozvoja obce.

Chcem sa poďakovať predovšetkým našim aktivačným
pracovníkom za celoročnú odvedenú prácu. Bez ich poOblasť životného prostredia:
- Skolaudovanie kanalizácie a jej prevádzka, zvy- moci by sme mnoho toho neboli dokázali a postíhali. Sú
nám trvalými pomocníkmi pri plnení pracovných úloh.
šovanie napojenosti obyvateľov.
Rovnako ďakujem zamestnancom obce za ich odvedenú
- Údržba zelene, výsadba novej, výsadba záhonov, prácu a koordináciu aktivačných pracovníkov.

revitalizácia časti centra obce (priestranstvo pred
farou a školou).
- Zabezpečenie vyčistenia a čiastočnej rekonštrukcie potoka Hrubeč, vrátane zadržiavacej hate.
- Pravidelná údržba a čistota verejných priestranstiev a cintorína.
- Likvidácia čiernych skládok.
Oblasť kultúry:
- Kostolianske Vianoce (vianočný koncert a trhy).
- Spomienková slávnosť 120. výročia narodenia
rodáka – kňaza a spisovateľa Mécs Lászlá.
- Deň rodiny.
- Pochod k Irenke.
- Podpora zložiek v obci – materiálno-technické
zlepšenie vybavenia hasičského zboru.
- O obci bol natočený dokument, ktorý bude odvysielaný na STV 2.
- Archeologický výskum pri kostole sv. Štefana.

Oblasť školstva:
- Úprava základnej školy – rekonštrukcia elektroinštalácie, oddelenie ústredného kúrenia v starej
škole – nová kotolňa, rozvody a radiátory.
- Úprava dvora v ZŠ – sadové úpravy a nový viacúčelový krytý prístrešok.
- Projektová dokumentácia na nadstavbu MŠ.
- Rekonštrukcia sociálnych zariadení v MŠ, maľba
učebne.
- Napojenie školských budov na kanalizáciu.
- Oddychová zóna na záhrade MŠ, úprava dvora.
Oblasť bezpečnosti a rozvoja:
- Novovybudované verejné osvetlenie a rozhlas na
ulici Sosnová, osvetlenie okolo základnej školy.
- Výmena žiariviek verejného osvetlenia na ulici
Hrubečská a M. Kočanovej za úspornejšie (50 %

Starosta

OBECNÁ NÁSTENKA
Zásady zimnej údržby
Milí spoluobčania,
nachádzame sa už v zimnom období a každú
chvíľu sa môže stať, že dedinu prikryje snehová
nádielka, alebo sa vyskytne väčšia či menšia poľadovica. Pripomeňme si preto niekoľko základných
zásad zimnej údržby.
Zásada svojpomoci:
Pri nasnežení a poľadovici najúčinnejšie
a najrýchlejšie pomôže svojpomoc. Nie je totiž
možné, aby zamestnanci obce ihneď zabezpečili
údržbu všetkých ciest a chodníkov v dedine
(priamo v obci máme 20 ulíc v dĺžke spolu okolo
10 km, 3 km chodníkov, navyše v katastri
osem chatových oblastí). Preto naši zamestnanci a aktivační pracovníci nemôžu byť na
každej ulici ihneď
a najprv.
Po obci (v jej členitom teréne) sme zabezpečili
kôpky
s posypovým materiálom – pieskom. Slúži
nielen zamestnancom
obce ako zdroj posypového materiálu, ale
všetkým občanom, aby
v prípade potreby si zabezpečili posyp aj skôr, než
dôjdu ľudia z úradu, resp. ak sa im zdá posyp nedokonalý, môžu si ho vylepšiť (prosíme, tento materiál používať zásadne na zimný posyp, nie na iné
účely, ani nie na úpravu súkromných pozemkov).
Najväčším problémom je, ak sa poľadovica
alebo sneh vyskytne počas voľných, nepracovných
dní, alebo vo večerných hodinách, kedy už obec
nedisponuje aktivačnými pracovníkmi a údržbu
dokáže zabezpečiť len prostredníctvom svojich
zamestnancov alebo až neskôr. Vtedy je svojpomoc nevyhnutná.
Zásada povinnosti:
Podľa zákona za chodníky zodpovedá vlastník priľahlej nehnuteľnosti, preto odpratávanie
snehu z týchto chodníkov je nad rámec povinností
obce. Platí to pre ulicu Košická, časť Matyldy Pálfyovej a Svornosti, na ktorých sú vybudované
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chodníky. Rovnako za čistotu pred obchodnými
prevádzkami zodpovedajú ich majitelia.
Zásada priority:
Pri zimnej údržbe, pri odhŕňaní a posype
ciest, sú prioritné tie komunikácie, ktoré sú v okolí
škôl, úradov, obchodov, prístupové cesty na železničnú stanicu, ďalšie ulice, ktoré sú dôležité
z hľadiska prístupu. Poslednú prioritu majú chatové osady a chodníky (resp. rôzne ľuďmi zavedené
skratky), označené ako v „zime neudržiavané“.
Zásada primeranosti:
Platí zásada, že sneh nižší než 5 cm sa nepluhuje! Spôsobí to viac škody než osohu, udupaný
sneh následne viac kĺže.
Na lepšiu schodnosť kopcovitých terénov
je možné použiť aj posypovú soľ, v zásade sa
však nepoužíva na betónové plochy a chodníky
zo zámkovej dlažby.
Obyvatelia žijúci
na horšie prístupných
miestach si túto skutočnosť musia uvedomiť
a neočakávať, že sa motorovým vozidlom dostanú vždy a všade. Ich povinnou výbavou by mali
byť snehové reťaze.
Zásada ohľaduplnosti:
Povinnosťou spojenou s ohľaduplnosťou
každého je neponechávať motorové vozidlá na uliciach v čase zimných mesiacov, kedy je nevyhnutná údržba komunikácií. Zaparkované vozidlá bránia úprave vozovky a taktiež môže dôjsť k ich poškodeniu.
Zásada ľudskosti a trpezlivosti:
Táto zásada je najdôležitejšia.
A napokon:
Veď je zima. A k zime patrí sneh aj mráz.
Preto spoločne prekonajme toto obdobie a vychutnajme si čaro toho, čo prináša. Dožičme radosť zo
snehovej nádielky (ak vôbec bude) našim ratolestiam a vychutnajme si krásu zimnej prírody navôkol.
Anton Medvec
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Spoločenská kronika

O čom rokovalo obecné zastupiteľstvo

Narodení:
Viktória Čorbová
Nikolas Reday

Obecné zastupiteľstvo na svojom 5. riadnom
rokovaní dňa 14. 12. 2015 prerokovalo:

04. 11. 2015
29. 10. 2015

Vitajte medzi nami!

Zomrelí:
Juraj Dudek

09. 12. 2015

Odpočívajte v pokoji!

Nájom za hrobové miesta
Od roku 2010 je v platnosti zákon NR SR
č. 131/2010 o pohrebníctve, ktorý ukladá občanom, ale aj prevádzkovateľom cintorínov, teda obciam, vymedzené práva a povinnosti. Zákon ukladá aj povinnosť viesť evidenciu pohrebiska, uzatvárať nájomné zmluvy na hrobové miesta a vyrubovať nájomné. Nevyplatené hrobové miesta je
možné po uplynutí tlecej doby (15—20 rokov)
znova použiť. Je to pochopiteľné, keďže cintorín
sa zapĺňa a jeho plocha sa rozrastá. Udržiavanie
cintorína si vyžaduje značné náklady a v havarijnom stave sa nachádza už aj samotná miestnosť na
osadenie chladiaceho zariadenia a nutné opravy si
vyžaduje dom nádeje. Tento rok už obci na rekonštrukciu domu nádeje prostriedky nezostali, preto
oprava je plánovaná na budúci rok 2016. Uhradené
sumy za zriadenie hrobového miesta a úhrady za
nájom hrobového miesta budú použité na opravu
domu nádeje a chladiaceho zariadenia, aby mohli
naďalej slúžiť k dôstojnosti posledných chvíľ našej
pozemskej existencie.
Napriek viacerým výzvam, kde sme žiadali o
doplnenie informácií ohľadom Vašich zosnulých
príbuzných na tunajšom cintoríne, nám mnohí tieto
informácie neposkytli, preto Vás vyzývame, aby
ste sa k jednotlivým hrobom svojich príbuzných
prihlásili a podpísali s obcou nájomnú zmluvu a
uhradili príslušný nájom na ďalšie obdobie. 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.
O všetkých prijatých náležitostiach cintorínskeho poriadku a výšky nájomného sme vás informovali už v predošlých číslach Kosceľanky.
Ocú

► VZN č. 6, ktorým sa mení a dopĺňa VZN
č. 4/2013 o daniach za psa, za užívanie verejného priestranstva, za nevýherné hracie automaty
a o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Kostoľany nad Hornádom (nedošlo k navýšeniu poplatku za odpad, za drobný stavebný odpad bola
stanovená suma 0,022 Eur/kg).
►VZN č. 7 o dani z nehnuteľnosti na rok 2016
(sadzby dane ostali nezmenené, napriek nedostatku financií obec nebude navyšovať príjmy cestou
zvyšovania daní).
►Návrh rozpočtu na rok 2016. Je zverejnený na
web stránke obce.
►Zmluvu o prechode práv a povinností z kolaudačného konania „Kanalizácia v obci Kostoľany nad Hornádom“ na obec Družstevná pri
Hornáde.
►Informáciu starostu o uskutočnených a pripravovaných akciách.

Pripravujeme nový Plán rozvoja obce
na roky 2016—2020
Pôvodný Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja
obce (PHSR) bol vypracovaný ešte v roku 2007 na
obdobie do roku 2013, takže stratil na aktualite.
Navyše bol prijatý nový zákon, ktorý obci ukladá
za povinnosť takýto dokument vypracovať a každoročne v máji podávať na príslušný samosprávny
kraj hlásenie o jeho plnení. Plán rozvoja je tiež potrebný takmer ku každej grantovej výzve. Tvorba
plánu rozvoja je proces, do ktorého môžu a majú
vstupovať aj občania. Preto bol vypracovaný krátky
dotazník. Odkaz na dotazníkový prieskum nájdete
na stránke obce www.kostolany.sk Prieskum je
anonymný a vyžaduje si minimálny čas na vyplnenie. Dotazníky poslúžia ako podklad na spracovanie stratégie. Prosíme o ich zodpovedné vyplnenie.
Ocú

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A MY
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Kanalizácia v našej obci bola spustená do prevádzky v októbri 2014. V súčasnosti máme za sebou
vyše ročnú nepretržitú prevádzku, preto je možné vyhodnotiť ju aj v číslach.

Kanalizácia v číslach
Rok prevádzky kanalizácie ukázal, že prevádzka čističky odpadových vôd a kanalizácie je
pre obec veľkou záťažou a finančnou stratou. Len
málokto si vie predstaviť, čo taká prevádzka a fungovanie kanalizácie znamená po stránke legislatívnej, aj technickej. Je preukázané, že obce, ktoré sa
rozhodli prevádzkovať kanalizáciu samé, trápia sa
týmto bremenom s finančnou stratou, mnohokrát
nezanedbateľnou, na úkor rozvoja iných oblastí.
Preto dôležitou otázkou na vedenie obce a poslancov obecného zastupiteľstva v budúcnosti bude
ostávať, či obec bude realizovať prevádzkovanie vo
vlastnej réžií, alebo zverí prevádzkovanie (tak ako
v minulosti vodovod) vodárenskej spoločnosti.
Vplyv na cenu stočného nebude žiadny, reči o neprimeranosti fakturácie stočného zo strany vodární
sú fámou. Vráťme sa však späť k faktom.
Kanalizácia bola spustená do prevádzky na
jeseň 2014. máme za sebou viac než rok prevádzky
a nedá sa povedať, žeby to bola prevádzka bezproblémová. Je sprevádzaná poruchami a rôznymi
ďalšími problémami.
V číslach nás prevádzka kanalizácie
k 7. decembru 2015 stála zhruba nasledovne:
- elektrická energia (ČOV a čerpačky): 19 412,69 €
- odborná spôsobilosť (prevádzkovanie): 3 656,5 €
- pitná voda: 224,8 €
- opravy a údržba strojov: 1 621,83 €
- kalové hospodárstvo: 704,28 €
- poistenie majetku: 346,37 €
- stroje a zariadenia: 1 740 €
- stráženie objektu: 2 041,20 €
- úhrada záväzkov (stavebný a autorský dozor, znalecké posudky, geometrické plány): 11 631,14 €
SPOLU režijné a iné náklady: 41 378,81 €

úveru,
poplatky
banke, poplatky za
úverovú zmluvu,
náklady na vývoz
odpadu z vytrieďovacej linky ČOV,
montáž signalizácie, výkup prístupovej cesty k čističke, hodiny, ktoré zamestnanci venujú údržbe, atď.
Príjem zo servisnej úhrady na elektrickú energiu
k 30. 11. 2015 činí sumu 18 244 €.
Na prevádzku obec doposiaľ z rozpočtu doplatila 23 134,81 €. Na splátky úveru ďalších 59 660 €,
z rozpočtu obce, teda na úkor iného rozvoja
SPOLU 82 794,81 € !!!
Ocú

Vývoz komunálneho a separovaného
odpadu od Nového roka po novom

Koncom roka bolo zrealizované nové obstarávanie dodávateľa na vývoz komunálneho odpadu
a separovaného odpadu. Zo štyroch uchádzačov
najnižšiu ponuku poskytla spoločnosť Kosit, a.s.
Doterajší poskytovateľ služby, spoločnosť AVE
SK, skončil v poradí ponúk na treťom mieste.
Obálky otvárala finančná komisia pri OZ a vybrala
najlacnejšieho dodávateľa. Odvoz odpadu v roku
2016 bude zabezpečovať spoločnosť Kosit, a.s.
Dochádza aj k ďalšej zmene. Mení sa spôsob
vývozu separovaného odpadu. Súčasné kontajnery
nahradia opäť vrecia, ktoré dostane každá domácnosť.
Kontajnerový systém sa neosvedčil, mnohí si nádoby
mýlili s klasickými nádobami a nerozoznali plast od
papiera či skla. V nádobách mnohokrát končil aj komunálny odpad a odpad prihadzovali aj cudzí občania, ktorí prechádzali obcou. Preto z obce zmiznú staÚvery a úroky (5% spoluúčasť a vecné breme- novištia a o poriadok sa bude snažiť každý sám.
Čo sa však nezmení, je výška poplatku za
ná) za rok 2015:
odpad. Sadzba 16 Eur zostane na rok 2016 ne- splátka úveru VÚB: 44 160 €
zmenená.
- splátka úveru Tatrabanka: 9 600 €
Drobný stavebný odpad bude hradený zvlášť
- úroky z úveru VÚB: 4 400 €
za
skutočné
množstvá. Obec zabezpečí zberné
- úroky z úveru Tatrabanka: 1 500 €
miesto a bude prísne zakazovať zavážanie sutiny
SPOLU úvery a úroky: 59 660 €
po obecnom katastri. Poplatok za 1 kg stavebnej
SPOLU náklady na kanalizáciu za rok 2015 (bez
sutiny bude stanovený na 0,022 Eur. O tom však
mesiaca december): 101 038,81 €
v ďalšom čísle.
Náklady sú však ešte vyššie. Nezarátali sme v nich
Ocú
náklady na znalecký posudok na účel vybavenia
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CESTOVNÝ PORIADOK

KOSTOĽANY NA STARÝCH FOTOGRAFIÁCH

NAŠA ŠKOLA
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Slávnostný začiatok školského roku 2015/2016 sa niesol
v tradičnom duchu, keď pani
riaditeľka Mgr. Valéria Hajnalová privítala žiakov a celý pedagogický i nepedagogický zbor
školy. Nezabudla ani na našich
osemnástich prvákov, ktorí sa do
školských lavíc posadili prvýkrát. Všetkým prítomným po
priala veľa úspechov a elánu do
nového školského roka.
Každoročne začiatkom
októbra jesennú oblohu ovládnu
šarkany. Pestrofarebné divadlo
zažili aj naši žiaci pri školskej
Šarkaniáde. Vlastnoručne vyrobené, ale aj zakúpené šarkany sa
šantili v príjemnom jesennom
vetríku a na tvárach vyčarili
krásne úsmevy. Prezradíme, že
aj pani učiteľky sa stali na chvíľu deťmi a kde-tu pobehli za nejakým šarkanom.
Dňa 28. októbra 2015 sa
na našom školskom dvore, tak ako
po minulé roky, uskutočnila veselá akcia Rozprávková tekvica. Bol
to deň plný prekvapení. Ďakujeme
žiakom a hlavne rodičom, starým rodičom, kamarátom, súrodencom, ktorí pomohli deťom s nápadmi, vyrezávaním a maľovaním tekvíc. Už teraz sa tešíme na budúci rok na nové originálne dielka.
Začiatkom decembra sa žiaci 2., 3. a 4. ročníka zúčastnili na exkurzii v Technickom múzeu
v Košiciach, presnejšie v Planetáriu. Odtiaľ si priniesli zaujímavé informácie o vesmíre, ktoré im sprostredkovala aj moderná technika.
V našej škole sme mali aj milú oslavu jubilea našej kolegyne Anky Vargovej. Týmto chceme milej, obľúbenej a sympatickej „tete“ Hanke v mene všetkých žiakov a učiteľov poďakovať za jej obetavosť a vysloviť prianie, aby bola zdravá, šťastná a my všetci okolo, aby sme jej vždy robili radosť.
Katarína Sabolová
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NAŠA ŠKÔLKA

Milí naši čitatelia,
blížia sa najkrajšie sviatky v roku a my vám chceme napísať, čo všetko sme v našej škôlke od
začiatku školského roka zažili.
V septembri sme privítali našich nových kamarátov, ktorí si na škôlku veľmi rýchlo zvykli.
V jesennom čase sme zažili v škôlke Šarkaniádu, kedy sme si spolu s pani učiteľkami púšťali našich
krásnych šarkanov. A povieme Vám, vetrík sa s nimi pohral poriadne, lebo niektoré lietali veľmi vysoko. Nezabudli sme ani na Deň zdravých dobrôt, kedy sme pre našich najbližších pripravili ochutnávku
dobrôt, ktoré sme vytvorili z ovocia a zeleniny. Už tradične sme koncom novembra pozvali do našej
škôlky našich rodičov, ktorí nám pomohli urobiť si tekvičkové strašidielka. A zišlo sa nás veru neúrekom. Trieda Lienok sa zaplnila do posledného miestečka a na stoloch sa vyrábali rôzne veľké a rôzne
strašidelné tekvičkové hlavy. Tie sme si potom spolu zasvietili na školskom dvore. Mali sme možnosť
navštíviť aj divadelné predstavenie v ZŠ a dokonca divadielko Babadlo zahralo svoju rozprávku priamo
v našej škôlke.
Na začiatku decembra sme túžobne očakávali príchod Mikuláša. Minulý rok nám sľúbil, že ak
budeme celý rok dobrí, tak príde aj tento rok. Veľmi sme sa potešili, keď sme začuli zvuk zvončeka, pretože práve ten ohlasoval príchod Mikuláša. Mikuláš priniesol kôš plný balíčkov a v nich boli sladké dobroty. A predstavte si, všetky dobroty rozdal medzi nás.
V týchto dňoch usilovne nacvičujeme program na vianočnú besiedku, ktorým by sme chceli potešiť svojich najbližších. Dúfame, že sa im bude páčiť, lebo ho nacvičujeme veľmi usilovne. Veľmi sa na
vystúpenie tešíme, tak nám držte prsty, nech to všetko zvládneme. A možno sa s niektorými z Vás stretneme aj na adventných trhoch, pretože kúsok z nášho vystúpenia predvedieme aj tam.
Nakoniec by sme Vám chceli popriať krásne prežitie vianočných sviatkov a v novom roku,
nech sa Vám všetkým darí.
Deti a kolektív MŠ

9

KULTÚRNE OKIENKO
„Večar je, večar je, už śe večareje...“
Slová úvodnej pesničky, ktorou sme vítali
hostí na 2. ročníku Katarínskej zábavy dňa
21.11.2015 v Kultúrnom dome v Družstevnej pri
Hornáde, odzneli v podaní našej miestnej folklórnej
skupiny Karička.
Tak, ako pred rokom, keď sme plánovali
1. ročník Katarínskej zábavy, tak aj tentokrát sme
do toho šli s malými obavami, napriek tomu, že
prvý ročník dopadol nad naše očakávania. Nedali
sme sa ale odradiť a usporiadali sme v poradí druhý ročník. O tom, že o účastníkov zábavy nebude
ani z ďaleka núdza, nás presvedčilo enormne rýchle
vypredanie lístkov, čo nás, samozrejme, veľmi potešilo.
Na úvod zábavy sme si pripravili krátky uvítací program, po ktorom nasledovalo tanečné kolo.
O výbornú zábavu po celý večer sa opäť postarala
skupina New Barbados. Hudobný program
v podaní ĽH Sašky Brutovskej nám spestril prestávku po prvom tanečnom kole. Zahrali
a zaspievali krásne tradičné ľudové piesne. Taktiež
potešili hostí aj tým, že im na ich želanie zahrali
a spolu s nimi zaspievali pár piesní i pri stole. Následne si hostia pochutnali na výbornom guláši
a neskôr na káve. Ako už býva zvykom, tradičná
tombola nesmela chýbať. O jej priebeh sa postarali
naše dievčatá a všetky krásne ceny boli úspešne
rozdané. Tancovalo sa celý večer, celú noc až do
rána. Veríme, že sa hostia výborne zabávali a že sa,
ak Boh dá, všetci spolu stretneme opäť o rok.
Kristína Nigutová

Udialo sa vo farnosti
Vážení Kosceľančania, znovu prichádzame
medzi Vás s novými informáciami.
V piatok 27. novembra zavítal do našej
farnosti vdp. pán kaplán
Peter Jano, ktorý slúžil
sv. omšu za účasti birmovancov a v homílii sa im, aj nám
všetkým, prihovoril o milosrdenstve, vzájomnom
odpustení si a láske. Po sv. omši viedol
v Pastoračnom centre duchovnú obnovu pre animátorov birmovancov.
V rámci adventného obdobia sa zišli deti
s rodičmi v sobotu 5. decembra o 14. hodine
v Pastoračnom centre, aby piekli a zdobili mikulášske perníky. Na druhý deň, na sviatok sv. Mikuláša, sa v Malej Vieske na námestí so začiatkom
o 16. hodine konalo slávnostné rozsvietenie vianočného stromu a v programe v Kultúrnom dome
vystúpili žiaci základnej školy v Družstevnej pri
Hornáde a folklórny súbor Karička.
Pri detských sv. omšiach 7. decembra
v Sokoli a 10. decembra v Kostoľanoch v homílii
pán dekan hovoril o živote sv. Mikuláša, o jeho
štedrosti a dobrote voči všetkým, zvlášť chudobným a napokon v závere prišiel k nám aj samotný
sv. Mikuláš.
To je zatiaľ všetko z rubriky z farského života.
Mgr. Pavol Kopčo
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ZO ŽIVOTA MIESTNYCH ZDRUŽENÍ
Klub dôchodcov

Členská schôdza
Presne na Mikulášsku nedeľu sa zišli dôchodcovia,
aby oslávili posledných jubilantov v tomto roku, ktorými tentoraz boli: Alžbeta Nigutová /80/, Helena Redajová /70/, Mária Šuľová /70/ a Michal Cehľár /70/. Všet
ci doniesli zákusky a ostré, ktoré nám veľmi chutili,
boli výborné a naopak, z klubu dostali malý darček
a kvet. Na schôdzi sa zhodnotila aktivita klubu od poslednej schôdze a informácie o ďalšej činnosti klubu
v tomto roku.
Zlatým klincom programu bolo zablahoželanie starostovi obce, Tónovi Medvecovi a jeho manželke, ktorí
iba v októbri uzavreli sobáš. Nakoľko to bola prvá členská schôdza klubu, tak sme to využili a zablahoželali

guľáši, ktorý nám dal uvariť starosta. Pozdraviť ho prišli aj členky folklórnej skupiny Karička, ktoré s ním aj
zatancovali na pesničku „Už som sa oženil, už je darmo...!“
Hoci Mikuláš k nám nemohol osobne prísť, poslal
Deda Mráza a ten všetkých obdaroval balíčkom saloniek. Schôdzu sme ukončili a spokojní odišli domov.
Kultúra
Členovia klubu spolu s rodinnými príslušníkmi navštívili 1. 12. 2015 Štátne divadlo v Košiciach na pôvodný slovenský muzikál „Móric Beňovský“. Muzikál
bol nádherný a budeme naň dlho spomínať.

im veľa šťastných spoločných rokov, veľa lásky
a porozumenia a venovali sme im dar, ktorý sa
v domácnosti používa každý deň, a tak budú na nás aj
často spomínať. Potom sme si pochutnali na výbornom

Brigáda
V decembri nás ešte čaká pred Vianocami brigáda
na našej fare, aby na sviatky bola pripravená, vyčistená
a voňavá, nakoľko nás navštívi aj arcibiskup.
Oľga Sabolová

LIST JEŽIŠKOVI
Milé deti, na tento kúsok papiera napíšte Ježiškovi svoje vianočné prianie, lístok vystrihnite a položte do okna vo
vašej izbe. Ježiško si lístok určite prevezme a bude sa snažiť vaše pranie vyplniť.

Milý Ježiško!

VIANOCE

ADVENTNÉ TRHY
nedeľa 20. december 2015
Začiatok: 13.00 hod.
Miesto: dvor základnej školy
Program:
V programe vystúpia deti Materskej školy Kostoľany nad Hornádom, Základnej
školy Kostoľany nad Hornádom a Základnej školy Družstevná pri Hornáde,
FS Karička, pán Imrich Oravec, skupina
Asfaltis, miestne talenty a ďalší.
Samozrejmou súčasťou trhov budú stánky s remeselníckymi výrobkami a produktmi z dvora, predovšetkým miestnych šikovných ľudí. Budeme mať možnosť si zakúpiť ikebany, vianočné ozdoby, kozmetické prípravky, bižutériu, tkané výrobky, či umelecké výtvory. Predávať svoje výrobky budú aj škôlkári a
školáci. Nebude chýbať ani medovina,
včelie produkty, zákusky, kosceľanske
beliše, poslanecké varené víno či starostovská kapustnica. Súčasťou trhov bude
aj vianočná tombola.
Tešíme sa na Vás!
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Parádne
linecké rezy
Suroviny
Cesto 1:
350 g múka hladká
200 maslo
2 ks žĺtky
100 g práškový cukor
1 ks prášok do pečiva
2 lyžice kyslá smotana
Marhuľový lekvár
Cesto 2:
50 g maslo
250 g práškový cukor
2 ks žĺtky
220 g orechy mleté
150 g hrubá múka
4 ks bielka
Poleva:
300 g práškový cukor
2 lyžice horúca voda
šťava z 1 citróna
Postup prípravy receptu
Hladkú múku, maslo, žĺtky,
práškový cukor, kypriaci prášok a
smotanu spracujeme na vláčne
cesto a rozdelíme ho na 2 polovice. Jednu rozvaľkáme, preložíme do vymasteného,
pomučeného plechu a natrieme lekvárom.
Maslo vymiešame s práškovým cukrom, pridáme žĺtky, orechy, postupne múku a nakoniec sneh
z bielkov. Ak je cesto veľmi husté, môžeme doliať
trochu mlieka alebo rumu :-). Cesto vylejeme na
natretý plát v plechu a dáme druhú rozvaľkanú časť
cesta.
Koláč popicháme a dáme do rúry upiecť teplota cca 180 -190 stupňov.
Vychladnutý polejeme polevou.
Evka Štofková
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