obecné noviny
December 2019
Roč. XV.
Číslo 3–4

Viliam Turčány

Betlehemská hviezda
Nad betlehemskou maštaľou
sa zlatá hviezda rozžiarila,
rovnako nežná, krásna, milá
pre pastierov i pre kráľov.
Tu stojí, žiari nad skalou
a pripomína, aby sila
a moc viac duše nevraždila,
čo samé hynú od žiaľov.
Pominuli dve tisícročia
a ľudia ľahko zabudnú
a navzájom si zasa bočia.
Ty, Bože, čo sa staráš o svet,
odvráť noc ľudstva osudnú
a ešte raz tú hviezdu rozsvieť.

Vinčujem, ja, vam vinčujem, na toto Bože narodzeňe, hojňejše, pokorňejše,
jeden roček dožic, druhi prežic, pri śčescu, pri zdravju,
pri Božskim požehnaňu, co bi vas tak Pan Boh žehnal,
jak kolo svateho Jana čarnu źem s hľebom žehnal.
Toto ja vam vinčujem calemu valalu v Kosceľanoch.
Požehnané a milostiplné vianočné sviatky plné zdravia, lásky, radosti a úspešný vstup do nového roka 2020
želajú starosta obce, pracovníci obecného úradu a poslanci obecného zastupiteľstva
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Rok 2019 bol rokom investícií
do ciest a chodníkov

Plynutie času sa oklamať nedá a ten odrátava posledné dni roka 2019. Ak by sme mali charakterizovať
tento rok z pohľadu investičných akcií v obci, tak by
sme mohli povedať, že bol rokom opráv ciest, miestnych
komunikácií a chodníkov, najmä pokiaľ ide o objem finančných zdrojov na to vynaložených.
Vari najväčšia investícia za posledné obdobie bola
rekonštrukcia cesty III/3390 v správe Košického samosprávneho kraja. Aj táto rekonštrukcia vyvolala pre
našu obec náklady na osadenie cestných obrubníkov na
Košickej ulici, vyasfaltovanie nájazdov k mostíkom cez
potok, úpravy zelených pásov. V súvislosti s rekonštrukciou cesty sme pristúpili aj k rýchlemu rozhodnutiu
– vybudovaniu spojovacieho chodníka medzi obcami
Kostoľany – Malá Vieska. V ďalšej etape napokon po spoločnom uvážení s poslancami obecného zastupiteľstva
sme sa napokon pustili aj do rekonštrukcie chodníka na
Košickej ulici od námestia pri škole k lesnej správe. Opäť
nasledovali terénne úpravy a výsev trávnika.

Stavba chodníka na Košickej ulici

Rekonštrukcia hate na potoku Hrubeč
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POZOR
na povinnosť začipovať
svojho psa!
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Povinnosť označiť psov implantovateľným
transpondérom (mikročipom) ustanovuje novela
zákona č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti
v znení neskorších predpisov.
•
•
Úprava mostíka pred materskou školou

Okrem týchto úprav pokračovala aj rekonštrukcia
Ulíc Na Hrabinu a Pod Pytakovou v objeme cca 36 000
Eur. V nadväznosti na nový prechod pre chodcov bol pri
materskej škole upravený mostík pre peších a doplnené
zábradlie.
Celkovo bolo do komunikácií (ciest, chodníkov a ďalších úprav) investovaných v tomto roku cez 80 000 Eur.
Pre mnohých sa možno toto číslo zdá byť neveľké, pravdou však je, že pre našu obec v rámci jej finančných
možností je táto suma nezanedbateľná čiastka. Preinvestovať do ciest sa mohlo len vďaka úspornému hospodáreniu obce. Pred nami však ostáva ešte mnoho opráv
ulíc a chodníkov. Posnažíme sa využiť zimné mesiace na
prípravu projektových dokumentácii a zabezpečiť spôsob financovania ďalších opráv.
V réžii obce sa nám podarilo vyčistiť časti koryta potoka Hrubeč, opraviť niektoré úseky regulácie a Povodie Hornádu a Bodvy zabezpečilo opätovné vyčistenie
„druhej“ hate na potoku Hrubeč. V čistení potoka by sa
malo pokračovať aj v ďalších častiach.
Mnoho toho je nachystaného zatiaľ len v projektových dokumentáciách, iné v úvahách, dalo by sa písať
o mnohých zámeroch a projektoch, avšak zmienime sa
o nich radšej až v čase, keď bude naplnená ich realizácia.
Našou snahou bude naďalej pokračovať v plnení
volebného programu, hoci s mnohými ťažkosťami, nepredvídanými situáciami, finančnými problémami, pretože obce každým rokom majú svoju situáciu sťaženú
o prílev nových povinností na úkor finančných zdrojov.
Obec na svoj rozvoj je schopná vyčleniť čoraz menej
zdrojov. Ale to je už na ďalšiu tému.
Držme si palce, aby sme úspešne zvládli ďalšie výzvy,
ktoré budú pred nami stáť.
Mgr. Anton Medvec, starosta obce

Vlastník psa narodeného do 31. augusta 2018
je povinný zabezpečiť jeho označenie mikročipom najneskôr do 31. októbra 2019.
Vlastník psa narodeného po 1. septembri 2018
je povinný zabezpečiť jeho trvalé označenie
mikročipom pred prvou zmenou vlastníka psa,
najneskôr však do 12 týždňov veku.

Označiť zviera mikročipom môže len súkromný
veterinárny lekár, ktorý je oprávnený požadovať
úhradu za trvalé označenie psa. Veterinárny lekár
potom zaregistruje údaj psa a jeho majiteľa do
Centrálneho registra spoločenských zvierat, čo je
digitálna databáza, kde zapíše základné údaje o
zvieratku, číslo čipu, prípadne pasu a očkovanie
proti besnote. Do registra bude potrebné zaevidovať
psíka do 24 hodín od začipovania. Pri zápise poskytuje svoje osobné údaje aj majiteľ a to meno a priezvisko, miesto trvalého pobytu, rodné číslo, adresu
držby zvieraťa a telefónne číslo. V prípade zmeny
majiteľa alebo úhynu psíka je potrebné, aby to pôvodný majiteľ nahlásil najneskôr do 21 dní veterinárovi, ktorý zapíše príslušné údaje do registra.
Postup pri uplatňovaní náhrady za označenie
psa mikročipom je zverejnený na webovej stránke Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR
(www.svps.sk).
Podľa zákona č. 39/2007 Z.z. v platnom znení o
veterinárnej starostlivosti §17 ods. 5 je každý vlastník alebo držiteľ psa povinný zabezpečiť jeho vakcináciu a revakcináciu proti besnote a to na vlastné
náklady a tiež nájsť si súkromného veterinára.
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Budovu školy zdobí ďalšia
pamätná tabuľa

aj súťažný požiarny útok, sa zúčastnili družstvá dobrovoľných hasičov z Kostolian nad Hornádom, Sokoľa
a Beniakoviec. Pre deti bol pripravený nafukovací hrad,
nechýbalo ani občerstvenie, prialo aj počasie.

Slovenský olympijský výbor dal slovenským olympijským medailistom zhotoviť pamätné tabule na školy,
ktoré navštevovali. Takáto tabuľa pribudla aj na našej
škole. Je venovaná rodáčke z Kostolian nad Hornádom
– prvej slovenskej olympijskej medailistke Matylde Pálfyovej. Odhalenie tabule za účastí detí, učiteľov základnej
školy, zástupcov Olympijského klubu Košice sa uskutočnila 8.11.2019 o 14.00 hod. Veríme, že olympionička
bude dobrým vzorom pre tunajších žiakov, v ktorých
možno tiež drieme potenciál budúcich športovcov.

Memoriál Františka Jeníka

Zabudnutá historická zástava
kostolianskych železničiarov

14. 9. 2019 sa na futbalovom ihrisku v obci DružstevViete o tom, že na Slovensku je doteraz zatiaľ znáná pri Hornáde uskutočnil Memoriál Františka Jeníka.
mych a zachovaných len 5 železničiarskych zástav?
Vydarené podujatie, ktoré pripravila rodina Jeníkova
Vlastne je ich už 6, pribudla k nim totiž aj naša, zabudmalo dobrý ohlas aj medzi funkcionármi dobrovoľnej
nutá kostolianska. Tohto roku slávila 70 rokov a s ňou sa
požiarnej ochrany. Memoriálu, ktorého súčasťou bol
mohli naši železničiari zúčastniť spolu s ďalšími železničiarmi a hosťami z Poľska slávnostnej bohoslužby
v Prešove. Zástava je z roku
1949 a nesie nápis: “Bohu
a cirkvi verní želez. zamestnanci z farnosti Kostoľanskej n. H.” Emeritný arcibiskup Mons. Alojz Tkáč ju
znova posvätil. Zástava sa
možno dočká aj odborného
reštaurovania.

Rodinná veselica
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V nadväznosti na vlaňajšie úspešné
podujatie sa aj tento rok uskutočnila
Rodinná veselica, ktorá bola pre zmenu
v kultúrnom dome v Sokoli. Organizovali ju Obec Kostoľany nad Hornádom, Obec Sokoľ, Obec Družstevná
pri Hornáde a združenie Štvorlístok Hornádu. Rodinky
s deťmi 23. októbra zaplnili sokoľskú kultúrnu sálu
a zábava sa mohla začať. Nechýbala ani tombola, super včera a kultúrny program, ktorý pripravili samotné
rodinky, obohatil ešte kúzelník Gabi. Poďakovanie patrí
všetkým starostom, duchovnému otcovi, animátorom,
kuchárovi a kuchárkam, zvukárom, rodinkám, sponzorom a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli
k príprave a úspešnému priebehu akcie. Tešíme sa na
ďalšie ročníky. Mladé rodinky to určite ocenia.

Kostoľančania na dobových
fotografiách

Ministerstvo kultúry SR v rámci podujatia
Dni európskeho kultúrneho dedičstva vydalo
propagačné pohľadnice. Z množstva návrhov
si vybralo práve tieto
dve fotografie z našej
obce. Teraz tieto zábery obletia v rámci celoeurópskeho podujatia
nielen Slovensko, ale aj
Európu.

Jubilanti:

spoločenská kronika

Helena Trojáčková
František Hlubeň
Jozef Hurný
Magdaléna Matejová
Albína Klesová
Anna Bozogáňová

80 rokov
85 rokov
80 rokov
80 rokov
80 rokov
80 rokov

Narodení:

Srdečne blahoželáme!

Helena Trojčáková
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František Hlubeň

Alžbeta Bulejčíková
Jakub Knap
Vitajte medzi nami!
Zomrelí:
Ján Baran

Anna Bozogáňová

Odpočívajte v pokoji!
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V sobotu 26. októbra sa v našej farnosti konala
sviatosť birmovania, a to v kostole v Malej Vieske so
začiatkom o 10. hodine. Slávnostnú sv. omšu celebroval
košický arcibiskup Mons. Bernard Bober. Birmovke
predchádzala ročná príprava za pomoci animátorov
v pastoračnom centre a sv. omše v piatky v kostole
v Kostoľanoch. Na Prvú adventnú nedeľu 1. decembra
po sv. omši v Kostoľanoch sme požehnali obecný adventný veniec, prvý v histórii obce. Nachádza sa pri základnej škole. Na Druhú adventnú nedeľu 8. decembra
sa uskutočnila slávnostná sv. omša v kostole Božieho
milosrdenstva v Tepličanoch so začiatkom o 11. Hodine,
ktorú celebroval košický pomocný biskup Mons. Marek
Forgáč. Liturgiu svojím spevom obohatil spevácky zbor
sv. Štefana. Sv. omša bola spojená s požehnaním novej
sochy sv. Jána Pavla II.
Mgr. Pavol Kopčo
Poďakovanie: Za zhotovenie krásneho adventného venca ďakujeme d.o. dekanovi Stanislavovi
Strončekovi, Ing. Marekovi Stachovi, Jánovi Šašakovi a Michalovi Trefovi.

klub dôchodcov

Výlet do Poľska – Tylicz a Krynica
Tohtoročné leto sprevádzané niekoľkotýždňovými
dažďami a chladom ukázalo aj svoju priaznivejšiu tvár
a nastalo konečne teplo, ba až horúco. A my sme sa vybrali na výlet. Po dobrých odporúčaniach sme vybavili
autobus a v stredu, 12. júna, sme išli navštíviť „Golgotu“
v poľskom mestečku Tylicz. Výlet nám vybavil starosta
Tono Medvec a pozvanie prijal aj náš dekan Stanislav
Stronček, ktorý nám v miestnom kostole aj odslúžil svätú omšu. K nám sa pridali aj členovia Klubu dôchodcov
zo Sokoľa ďalším autobusom.
Kostol bol nový a prekrásny. Pán farár, ktorý tam slúži, bol veľmi láskavý. Porozprával nám o kostolíku, ktorý
bol náhradníkom starého dreveného kostolíka, ktorý
sme tiež navštívili. V novom kostole bol krásny obraz
Panny Márie s Ježiškom, prenesený zo starého kostola.
Pri zvuku hudby sa na ňom zatvárala opona (vždy večer) a ráno zasa otvárala. Bol to úchvatný pohľad. Kostol
Biblická záhrada v Muszyne

Požehnanie adventného venca.
Foto: Lukáš Sipský

bol tak krásne vyzdobený a mal aj 4 relikvie – sv. sestry Faustíny, sv. Jána Pavla II. a dvoch poľských svätých.
Krásny, drevený farebný plafón a pod oknami vyrezávaná drevená krížová cesta, lustre neopísateľne krásne
a zvláštne. To všetko sa nedalo rýchlo stráviť.
Z kostola sme išli na Golgotu. Je to cesta do malého
kopca, lemovaná ružencovými zastaveniami, krížovou
cestou, až sme vyšli na Golgotu. Bola to vysoká veža a na
samom vrchu bol kríž s ukrižovaným Ježišom medzi kameňmi, ktoré boli celé posýpané ružencami a rôznymi
suvenírmi, ktoré tam nechali turisti. Pomodlili sme sa
jednu desiatku svätého ruženca a zišli sme dolu. Okolo 11-tej sme odišli do neďalekého kúpeľného mestečka
Krynica, kde sme niektorí navštívili múzeum detských
hračiek. Horúci obed sme prežili v reštauračných zariadeniach, kde sme si dali obed a kávu a pomaly sme prešli novú časť mesta. O 15-tej sme sa znova stretli a odišli
do Muszyny, známej „Biblickou záhradou“. Tam sú vysadené rastliny podľa Biblie. Napr. strom z Raja, stena,
z ktorej tiekla voda podľa Mojžiša, ktorý previedol svoj
ľud cez rieku. Sochy márnotratného syna s otcom, rybárske siete s rybami, stratená ovečka, ovce v košiari, až po hrob Pána Ježiša. Rozmiestnené tabule a na
nich všetky biblické príbehy obnovili naše pamäte.
A tak po dobrej káve, zmrzline a odpočinku sme sa
pobrali k autobusu a náš výlet ukončili.
Vďaka patrí tým, ktorí nám dali taký tip, vďaka
patrí nášmu starostovi, ktorý výlet vybavil, vďaka
patrí aj nášmu dekanovi za duševnú posilu a vďaka
patrí všetkým, ktorí sa výletu zúčastnili. Zážitkami budeme žiť celý rok a dúfam, že aj na ďalší rok budeme
v takej sile a kondičke, že niečo podobné vybavíme.

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
Kúpanie sa
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Brigáda

Nakoľko leto bolo veľmi horúce, rozhodli sme sa,
že zopakujeme kúpanie sa v Sárospataku. Tak sme aj
urobili. Prvý termín nevyšiel pre studené počasie, zato
o týždeň, 21. augusta, bolo počasie ako na objednávku.
Aj záujem bol slabší (32), na kúpalisku sme boli s autobusom jediní, zato sme boli spokojní. Čo nám starším
viac treba? Teplá voda na naše kríže pomohla všetkým,
ktorí mali nejaké zdravotné problémy. Ďakujeme starostovi, že nám to umožňuje.

Brigády
Naše členky nelenili a pred chystanou svadbou vyčistili okolie krížovej cesty a pekne vyzametali cestu,
aby cudzí návštevníci mohli spokojne vychutnávať nielen náš vymaľovaný a vyzdobený kostol, ale aj jeho okolie. Obecný úrad sa postaral o pokosenie cintorína, kde
tráva rástla divoko, nakoľko mala dobré podmienky.
Pred odpustom v Malej Vieske (8.9.) naše členky upratali aj náš farský úrad, aby tam v čistom prostredí
privítal hostí, ktorí budú pomáhať pri slávení omší. Hoci
to bol prvý deň školského roku, na brigádu prišlo 11
žien. Ďakujeme všetkým brigádničkám, aj Milanovi Tóthovi za chutný obed.

Schôdza
29. septembra sme
sa zišli v starej škole, aby
sme si trocha posedeli,
poklebetili a zaspievali
si a zároveň oslávili jubilantov, ktorými tentoraz
boli Jozef Hurný (80),
Anna Knapová (75), Viera
Chrenová (70) a Helena
Macková (70). Po zablahoželaní a zaspievaní sme im
aj pripili na zdravie, začo oni nás pohostili výbornými
zákuskami a ostrým. Od klubu dostali malé darčeky
a kvety, od starostu dostal osemdesiatnik aj darček a kyticu. Predsedníčka klubu vyhodnotila činnosť klubu od
poslednej schôdze. Kriticky sa vyjadrila na slabú účasť
na brigádach a oboznámila všetkých o pripravovaných
akciách do konca roka. Zisťovala aj záujem do Poľska –
Nového Targu a záujem o lístky do divadla na činohru
„Mária Stuartová“.

Výlet do Poľska
Začiatkom októbra sme zorganizovali výlet do Poľska, na trhy do Nového Targu, aby sme nakúpili hlavne
kvety na sviatok našich drahých zosnulých. Tí členovia,
ktorí sa zúčastňujú brigád, mali výlet zadarmo. Na obed
sme sa zastavili na salaši „u Franka“. Kto chcel dal si
obed, niektorí sa najedli na trhu, iní mali už z domu. Počasie vyšlo, a tak bol každý spokojný.

Keďže sa blížil
sviatok
„Všetkých
svätých“ a „Pamiatka zosnulých“, tak
sme v pondelok 28.
10. 2019 zorganizovali brigádu na
cintoríne a v okolí
krížovej cesty. Bolo
nás dosť, 17 členov
klubu a pomáhali aj
pracovníci obecného úradu na čele so
starostom, tomu pristala kosačka. Lístia
bolo veľa, ale šikovné ruky brigádnikov
si poradili. Umyla sa
aj celá krížová cesta. Vyčistili sme aj dolné parkovisko.
Záver sme ukončili v miestnom pohostinstve, kde sme si
dali horúci čaj, alebo kávu a kde sme sa zohriali.
Ešte nás čaká posledná brigáda v tomto roku – upratovanie fary pred Vianocami. Predtým sme sa však stretli na schôdzi na Mikuláša, kde nás čakalo milé prekvapenie.

Členská schôdza
V sobotu (mimoriadne), 7. decembra sme sa zišli
poslednýkrát v tomto roku na riadnej členskej schôdzi
v starej škole, aby sme oslávili posledných jubilantov,
ktorými boli: Magda Matejová (80), Helena Sabolová
(75), Anna Pohorelcová (75) a Juraj Fecik (70). Pochutnali
sme si na výborných koláčoch, pripili sme im na zdravie ostrým, ktoré doniesli a zaspievali „živjo!... K osemdesiatke jubilantke zablahoželal aj starosta obce Anton
Medvec a daroval jej kyticu a darček za obecný úrad. Aj
z klubu dostali všetci kvet a malý darček.
V programe predsedníčka klubu zhodnotila akcie,
ktoré boli od poslednej členskej schôdze, a to: výlet na
trhy do Poľska – Nowého Targu, brigáda v okolí krížovej
cesty a cintorína a návšteva divadla „Mária Stuartová“.
Informovala ich aj o blížiacej brigáde pred Vianocami
na fare, o Silvestri v starej škole a o výročnej členskej
schôdzi v januári, kde bude aj Ján Jánošík (80) ako jubilant. Zároveň prebehne aj voľba nového výboru, keďže
starý výbor končí.
Na schôdzi dostal
každý člen, aj neprítomný, balíček salóniek. Nakoniec sme sa
rozišli domov spokojní,
že sa akcia podarila.
Oľga Sabolová

	NAŠA ŠKOLA
Pod kostolným vŕškom
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2. Všetky deti vychovala, ešte stále bude,
vychovala ona aj mňa, nikdy nezabudnem.
Všetci sme tu ako veľká rodina,
učenie je pre nás preto ako malina.

(školská hymna)

1. Pod kostolným vŕškom, každý ju má rád.
Nie je veľká, ani malá, taká akurát.
Na široko – ďaleko takú nenájdete,
dá vám všetko do života, čo potrebujete.

R: Stále ešte neviete o kom spievame?
Je to predsa naša škola, radi ju máme!
Po Márii Kočanovej meno ona má,
stará sa o veľa detí, vzdelanie nám dá.

R: Stále ešte neviete o kom spievame?
Je to predsa naša škola, radi ju máme!
Po Márii Kočanovej meno ona má,
stará sa o veľa detí, vzdelanie nám dá.

3. Z hniezda vylietame, múdre, vzdelané,
my sme žiaci z Kostolian, nech to každý vie.

CESTOVNÉ PORIADKY
VLAK platí od 15.12.2019
04:29 SNV
05:15 PT
05:32 Pr
06:15 Pr
06:33 PT
07:15 X Pr
07:20 XPT
08:22 Pr
08:34 PT
10:15 Pr
10:33 PT

Kostoľany - Košice
11:15
Pr
12:15
Pr
12:33
PT
13:15
Pr
14:13
Pr
14:34
PT
15:15
Pr
15:33 11, PT
16:15
Pr
16:33
PT
17:15
Pr

17:32 X,11 PT
18:15
Pr
18:33
PT
19:16
Pr
19:33 X, 11 PT
20:28
PT
22:13
Pr

10-ide v6 a +
11 - ide v X, nejde 21.12. - 6.1.
20 - nejde v 6
27-nejde v5 a 9., 30.4, 7.5., 31.8., 27.10.,
ide 27.12., 10.4., 1.,8.5.,

Košice - Kostoľany
03:58
Pr
11:27
PT
04:12 X PT
11:36
Pr
05:18
PT
12:27 11, PT
05:36
Pr
12:36 X Pr
06:36 X,10,Pr
13:11 56 PT
07:18
PT
13:27 57 PT
07:36
Pr
13:35
Pr
08:36
Pr
14:24 X, PT
09:27
PT
14:36
Pr
09:36 20 Pr
15:07 56 PT
10:17 X Pr
15:27 57 PT

15:36
16:27
16:36
17:27
17:36
18:36
19:27
19:36
21:27
22:14
22:29

Pr
11 PT
Pr
PT
Pr
Pr
PT
Pr
SNV
27 Pr
30 Pr

30-ide v 5 a 9.,30.4.,7.5.,31.8.,27.10.,
nejde 27.12., 10.4., 1.,8.5.,
56-nejde v 25.12.,1.1.
57-ide X, v období od 18.5. do 20.9. ide denne

AUTOBUS platí od 15.12.2019
Kostoľany - Košice
04:33 x,10
09:13
04:34 x,11
10:51
05:16
x
12:24
05:50
x
12:39
06:04 6ned
14:31
06:15
x
16:00
06:53 x10
16:50
07:00 x11
18:14
07:02 x10
18:19
08:08 x10
x = ide v pracovné dni
6= ide v sobotu
ned.= ide v nedeľu a vo sviatok
20-nejde29.8.2020

x,6,20
x
6ned
x
x
x10
x
6ned
x

Košice - Kostoľany
05:20 x10 11
05:40
x
06:15
x
06:20
x10
06:30
x10
06:55
x
08:00 6ned
10:00
x
11:45 X 11,10
11:45 6, 20

13:35
13:35
14:00
14:15
15:20
16:30
17:40
17:40
18:55
19:00

x10
x11
6, 20
x 10
x
x
ned
x
x
6ned

11=ide od 23.12.2019 do 7.1.2020,3.2.2020, od 2.3.2020 do 6.3.2020,
od 9.4 2020 do 14.4.2020,od 1.7.2020 do 30.8.2020,od 29.10.2020
do 30.10.2020
10=premáva v prac.dni počas školského vyuč.
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