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Jezuľatku...
Bojim śe predstupic rovno
g jaśľom Tvojim, nehodni.
Čekam ja ce, vera, davno,
dam ci kolač lahodni.
Ľuľaj, Jezu, sladko ľuľaj,
mamička ce koľiše,
pocichučki ci priguľam
tvarohovo beľiše.

Hoc śi eśči maľučički,
ručki Tvojo žehnaju.
Mojkaju ce anďeľički,
pesňički ci skladaju.
Možem i ja, čľovek hrešni,
polaskac śe s tebu kus?
Možem?
Ach, zažitek z teho krasni...
Ňeboj, bratku, ti to po mňe
tež tak skuś.

Ľuľkaj, beľkaj, Jezuľatko,
jag pri svojej mamičke.
V rukoch mojich śpi presladko,
jagbi śi spal f koľiske..
Keď otvoriš očka svojo,
pokope tu zbačiš nas požehnavaj, šak sme tvojo
pokoľene, źemi kvas.

Śivi Ďoďa
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o b e cná nás t e nka
Prekonávame spoločne náročné obdobie pandémie,
rozvoj obce sa však nezastavil

Väčšina roka sa nesie v náročnom období pretrvávajúcej pandémie, ktorá ovplyvňuje naše životy,
kultúrno-spoločenský život, možnosť stretávania
sa, ale negatívne vplýva aj na hospodárstvo a tým aj
stabilitu príjmov obce. Aj naša samospráva zabezpečovala testovanie, napomáhala ďalším opatreniam.
Koronavírus sprevádza naše životy už druhý rok, je
ním presýtené všetko naokolo, politický aj mediálny
priestor. Je témou diskusie, výmeny názorov, ale aj
hádok, témou, ktorá viac rozdeľuje, než spája. Napriek tomuto zložitému obdobiu sa nám podarilo
v roku 2021 zrealizovať množstvo vecí, ktoré robia
našu obec krajšou a lepšou.

Rekonštrukciou museli prejsť sociálne zariadenia, zvýšenie počtu záchodov, doplnenie výlevky, úprava kúrenia a elektroinštalácie. Výsledkom boli nové sociálne
zariadenia, zväčšená herňa, pribudla riaditeľňa. Práce
sa robili v réžii obce, technickými zamestnancami obce
a zamestnancami materskej školy, v kombinácii s dodávateľským spôsobom a za pomoci dobrovoľníkov –
brigádnikov z radov rodičov. Tu patrí veľké poďakovanie. Škôlka bola vybavená aj sčasti novým nábytkom,
podlahami, hračkami a pod.

Nové sídlo obecného úradu
V tomto roku sa podarilo obci zabezpečiť dokončenie rekonštrukčných prác na budove bývalého domu
služieb, zmeniť účel využitia budovy a presťahovať
obecný úrad do nových, väčších priestorov. Tí, ktorí
obecný úrad navštívili, dali za pravdu, že je pekným
a reprezentujúcim pracoviskom, má dobrú polohu
v centre obce, disponuje zasadačkou, tromi kanceláriami, bezbariérovým prístupom. Kúpu a rekonštrukciu
budovy sme realizovali bez akýchkoľvek dotácií, výRekonštrukciu škôlky obec zabezpečila z vlastných
lučne z vlastných zdrojov obce.
zdrojov, časť nákladov na nákup zariadenia bola hradená
príspevkom Ministerstva školstva SR vo výške 4 816 Eur.
Dokončenie hasičskej zbrojnice

Rozšírenie materskej školy
Hneď po uvoľnení priestorov budovy materskej školy po presťahovaní obecného úradu sa prikročilo k prácam na rozšírení kapacity škôlky. Čas bol obmedzený
len na obdobie časti letných prázdnin. Predmetom rekonštrukcie boli búracie práce – priečka oddeľujúca
herňu od kancelárie starostu, múr oddeľujúci chodbu.

V tomto roku sa podarilo dokončiť aj hasičskú zbrojnicu za budovou zdravotného strediska. Kostoľany tak
majú vytvorené ďalšie podmienky na činnosť dobrovoľného hasičského zboru a hlavne na uloženie hasičskej
techniky či náradia. Spoločenská miestnosť na poschodí
umožní hasičom, ale aj iným združeniam rozvíjať svoju
spolkovú činnosť.
Časť nákladov vo výške 30 000 Eur bola hradená z dotácie Ministerstva
vnútra SR, no väčšina nákladov bola pokrytá z rozpočtu obce.
Do hasičskej zbrojnice
sa v novembri 2021 podarilo zaparkovať nové
hasičské vozidlo Cas 15
Iveco Daily, ktoré bolo
obci pridelené po dlhých
rokoch vybavovania.

o b ecn á nástenka
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Realizácia úpravy prístupového chodníka k ná- Medzitým sa na ulici spustila petícia za pokojné bývarodnej kultúrnej pamiatke – Kostolu sv. Štefana
nie, ktoré je narušené činnosťou obchodnej prevádzky.
Cesta ku kostolu a na cintorín bola už v dezolátnom S poslancami sme museli prijať rozhodnutie, či budestave. Počas dažďov vyplavovaná a vyžadovala si nut- me naďalej čakať za rozhodnutím riadiaceho orgánu
nú rekonštrukciu. Ide totiž o prístup k našej dominan- o schválení dotácie, alebo zrealizujeme akciu vo vlastte – kostolu sv. Štefana, ktorý dáva obci jej názov, ale nej réžii, keďže bolo už vybavené územné a stavebné
povolenie, verejné obstarávanie a podpísaná zmluva
aj prístup na miesto, kde
o dielo. Padlo rozhodnutie akciu zrealizovať z úveroodprevádzame na večný
vých zdrojov a po schválení NFP požiadať o refundáciu
odpočinok svojich najbližnákladov.
ších. Predmetom rekonVýsledkom rekonštrukcie je nový asfaltový povrch
štrukcie bola prístupová
cesty,
chodník a parkovisko, ktoré vytvorilo 16 parkokomunikácia s chodníkmi
vacích
miest. Pri návrhu stavby sa prihliadalo aj na ena odvodnením. Akcia bola
vironmentálny aspekt, preto parkovisko bolo navrhnuté
hradená z dotačných proako priepustné, odvodnenie cesty formou vsakovacích
striedkov v rámci podpojám a ponechala sa zeleň, tej ešte na jar pribudne. Bezry najmenej rozvinutých
pečnosť a plynulosť premávky má riešiť zákaz státia
okresov Ministerstva inforv jednosmernom úseku ulice. Aj na tomto mieste chcematizácie a regionálneho
me
apelovať na zákazníkov obchodného centra, aby
rozvoja SR a z rozpočtu
využívali
parkovanie na parkoviskách na to určených
obce.
a neodstavovali vozidlá pred obchodom, kde blokujú
plynulosť premávky a vjazdy do rodinných domov!
Rekonštrukcia ulice MUDr. Hoffmanna a parko- Obec po ukončení administratívy okolo užívania cesty
viska na Staničnej ulici
začne s udeľovaním pokút.
Obec už dávnejšie vypracovala projekt na rekonštrukciu jednej z najhorších ulíc v dedine – ul. Dr. Hoffmanna. Je to ulica, ktorá bola roky vystavená premávke nákladných automobilov dovážajúcich dolomit na
nakladaciu rampu. Tento problém sa podarilo vyriešiť,
prepravu piesku vylúčiť, no komunikácia ostala poškodená. K zníženej bezpečnosti prispievala aj absencia
chodníka, divoké odstavovanie vozidiel v súvislosti
s prevádzkou obchodného centra, prejazd v protismere
a pod. Všetky tieto problémy sa snažil vyriešiť projekt
rekonštrukcie ulice. Obec v rámci Miestnych akčných
skupín (MAS) podala aj žiadosť na dotáciu, no prešli
dlhé mesiace a dodnes nebolo rozhodnuté o dotácii.

Rekonštrukcia centrálneho parkoviska a výstavba chodníka
Úpravou prešlo aj centrum obce pri parku. Parkovisko dostalo nový asfaltový povrch a pribudol spojovací
chodník. Túto aktivitu sa podarilo uskutočniť vďaka
podpore Vladimíra Viducha, ktorému záležalo na tom,
aby centrálny priestor a okolie povestnej „Kostolianskej zmrzliny“, za ktorou prichádza množstvo zákazníkov, boli krajšie. Aj touto cestou mu ďakujeme, že popri
svojej podnikateľskej činnosti fandí obci a aktívne podporuje jej rozvoj.
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Rekonštrukcia mlyna
Stále pokračujeme v prácach na rekonštrukcii mlyna. Ide však o náročnejší proces, ale postupnými krokmi
napreduje aj táto stavebná akcia. V poslednom období
sa podarilo zrealizovať prípojku plynu, oddrenážovanie
základov, realizáciu vnútorných rozvodov vodovodu
a kanalizácie, prebiehajú práce na omietkach v exteriéri
a interiéri. Problémom je zdražovanie stavebných materiálov, čo môže ovplyvniť rekonštrukciu (za viac peňazí
menej muziky). Verme, že sa podarí aj toto dielo čo najskôr odovzdať do užívania. Na nádvorí pribudol nový
prístrešok, na ktorý prispel KSK sumou 2000 Eur.

Príprava rekonštrukcie ulíc Staničná
a Sokoľská
Tieto dve cesty, resp. ulice nie sú majetkom obce.
Vyvíjame však veľké úsilie, aby ich správca – Košický
samosprávny kraj zrekonštruoval. Po dlhoročnom úsilí
tento rok kraj vyčlenil finančné zdroje na spracovanie
projektových dokumentácií, ktoré sú prakticky hotové. Teraz ostáva v úsilí nepoľaviť a presvedčiť vedenie kraja, aby vyčlenilo zdroje na opravu týchto ciest.
Verme, že sa to podarí v dohľadnom čase k spokojnosti
občanov.

Ďalšie menšie opravy
Zrealizovali sme rozšírenie Západnej ulice v neprehľadnej zákrute, na rozšírenom úseku bol položený nový
asfaltový koberec. Tryskovou
metódou boli vyspravené výtlky na ulici Hrubečská a niekoľko výtlkov na uliciach
Západná a vstup k materskej
škole. Na Hrubečskej ulici
pred križovatkou s Košickou
bol osadený odvodňovací
žľab, aby sa znížil podiel tečúcej vody po komunikáciách
Košickej a Dr. Hoffmanna.
Správa ciest KSK osadila
nový odvodňovací rigol na
Košickej ulici. Pripravujeme
ďalšie zaujímavé projekty.
Verme, že sa nám ich podarí
uskutočniť.
Mgr. Anton Medvec

o b ec I NF ORMUJE
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI
Do 31.1.2022 je potrebné nahlásiť obci zmeny týkajúce sa vlastníckych vzťahov na daňové účely, t.j.
zmena vlastníka – dedičské konanie, darovanie alebo
kúpa, zmeny výmery pozemkov, prístavby, drobné
stavby a pod. Zmeny je potrebné nahlásiť aj v prípade,
že neprešiel zápis v katastri nehnuteľností.

POZOR NA PRAVIDLÁ
V DOPRAVE!
Novela zákona o cestnej premávke
zakazuje parkovanie na chodníkoch!
CHODNÍKY PRE ĽUDÍ
Od marca 2022 už nebude možné parkovať na chodníkoch ani po dodržaní odstupu 1,5 metra,
ako tomu bolo doteraz.
Takže týka sa to u nás všetkých ulíc, na ktorých sú
vybudované chodníky, aj ul. Svornosti! Upozorňujeme,
upravte si zavčasu dvory, bránky... tak, aby autá z ulíc
parkovali vo dvoroch.
PRIPOMÍNAME ZMENU DOPRAVÉHO ZNAČENIA! Opäť platí jednosmerný okruh na ul. Staničnej
a MUDr. Hoffmanna, na ktorej platí aj zákaz zastavenia. Na parkovanie áut počas nakupovania sú na to určené parkoviská. Rešpektujme dopravné značenie, aby
sa náš nákup čoskoro nepredražil, výška sankcie v tomto režime je totiž pevne daná zákonom sumou 78 eur!
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ka) ako aj orientačným
číslom (červená tabuľka).
Označenie domu číslami
nie je len zákonnou povinnosťou (mimochodom,
číslovanie domov nariadila už Mária Terézia v 18.
stor.), ale aj účinnou pomocou pre rýchlu a správnu orientáciu v obci, najmä
poštovým doručovateľom, hasičom, zdravotníkom, pracovníkom vodární, plynární, elektrární a pod.
ocú

LIKVIDÁCIA ODPADOVÝCH VÔD
Novelizácia zákona o vodách č. 364/2004 Z.z.
sprísnila podmienky likvidovania obsahu žúmp. Podľa
§ 36 ods. 4 zákona o vodách č. 364/2004 Z.z. „Ten,
kto akumuluje odpadové vody v žumpe je povinný
zabezpečiť ch zneškodňovanie odvozom do čistiarne
odpadových vôd a na výzvu obce, alebo orgánu štátnej vodnej správy predložiť doklady o odvoze odpadových vôd najviac za posledné dva roky“ (účinnosť
od 15. 9. 2020). Za nelegálnu likvidáciu splaškových
vôd sa považuje aj neschválené použitie domovej
čistiarne odpadových vôd, resp. ktoré už stratilo platnosť na užívanie.

Občania sú povinní odkladať doklady o odvozoch
Naďalej platí zákaz zastavenia a státia aj na vyznaodpadových vôd v zmysle zákona. Odvoz odpadových
čenom úseku ulice Hrubečská!
vôd môže vykonávať len oprávnená osoba. Ten, kto vykonáva odvoz odpadových vôd, je povinný vydať doklad o odvoze tomu, kto o odvoz požiadal.
POVINNOSŤ OZNAČENIA STAVBY
Vyzývame teda všetkých, ktorí váhajú s pripojením
Podľa § 2c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zria- na verejnú kanalizáciu alebo prevádzkujú nepovolenú
dení a vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z.z. čistiareň odpadových vôd (aj takú, ktorej povolenie už
obec prideľuje súpisné číslo a majiteľ domu je povinný končilo), aby sa čo najskôr napojili na kanalizáciu.
označiť svoju nehnuteľnosť súpisným (čierna tabuľocú
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S úsmevom na cestách
Záľub, koníčkov či chúťok, nech už to nazveme
akokoľvek, môžeme mať mnoho. Tu neexistuje žiadne
kritérium a jednou zo záľub môže byť aj spoznávanie
krás nášho regiónu a ich propagácia verejnosti. Ladislav Hudák rád spoznáva možno pre mnohých nepoznané zákutia tunajšieho regiónu a zážitky nenecháva
pre seba. Delí sa s nimi vo svojich poučných videách na
svojom youtube kanáli. Takto už spropagoval krásy aj
nášho miniregiónu.
Ako vznikol tento nápad a čo Ťa viedlo k tomu, že začneš s nakrúcaním videí práve v našom regióne?
Už dlhšiu dobu sa vo svojom voľnom čase venujem turistike a strihu videí. Priťahujú ma málo objavované a neznáme miesta. K nápadu na vytvorenie dokumentu som
prišiel počas pandémie covidu 19, kedy sa ma priatelia neustále pýtali, kam môžu zájsť na dobrý jednodňový výlet
v našom okolí. Samozrejme, keď som im odporúčal nejaké
to miesto, vždy boli prekvapení, že niečo také u nás existuje. Vtedy som si uvedomil, že sa o našom okolí až tak veľa
nehovorí a niektoré miesta ostávajú v úzadí. Preto som sa
rozhodol spojiť svoje koníčky s niečím užitočným a pripraviť dokumentárny projekt o našom krásnom kraji. Chcel
som, aby môj dokument bol seriálom, ktorý bude na seba
nadväzovať a motivovať tak ľudí pozrieť si ďalšie epizódy.
Preto som sa rozhodol podľa mapy dopodrobna naplánovať
trasu kadiaľ začne môj dobrodružný výlet naprieč celým
Košickým krajom. Ako prvý región som si vybral práve ten
Váš, lebo je blízko a je naozaj bohatý na históriu i pamiatky.
Natáčanie si vyžaduje množstvo času, energie, ale aj
technických predpokladov. Akú techniku pri tvorbe využívaš a koľko času stráviš spracovaním dokumentu?
Ak mám byť úprimný, vzal som si na seba asi príliš veľké sústo, nečakal som, že je to až tak náročné. Každopádne,
ak si to človek dobre naplánuje, dá sa to zvládnuť. Prácu
na tomto dokumente som rozdelil do týchto fáz: 1. Naplánovanie výletu (pamiatky a trasy). 2. Kontaktovanie a vybavovanie povolení na nakrúcanie (vstup do múzeí, budov
a pod.). 3. Písanie samotného scenára (fakty, informácie,
história a zbierka dobových fotografií). 4. Samotné nakrúcanie. Samozrejme, nie vždy sa podarí všetko nakrútiť za
jeden deň, takže sa znova a znova vraciam. Len v Kostoľanoch som strávil 2 týždne. Všetko záleží podľa počasia
a pandemickej situácie. 5. Postprodukcia, strih a animácia.
Veľakrát sa stalo, že som musel niektoré zábery znova pretočiť, lebo mi niečo chýbalo alebo som nebol spokojný.
Ako vidíte, sú to hodiny práce, ktoré zaberajú všetok môj
voľný čas.
Pri nakrúcaní používam dron, ktorý robí fantastické
letecké zábery. Čo sa týka ručnej kamery, doteraz som

používal Gopro8, je výborná, ale pri zlých svetelných
podmienkach nepoužiteľná.
Preto sa mi stalo, že som sa
musel vracať a znova nakrúcať dané miesta (človek
sa vždy učí). Kúpil som si
preto profesionálnu bezzrkadlovku Sony Alphu, ktorá je fantastická (výsledok
budete vidieť už v epizódach o Alpinke a Bankove).
Táto kamera posúva moju
tvorbu do iného levelu, ale
zase má aj svoje nevýhody,
aj napriek svojej malej veľkosti je ťažká. Pri turistike to pociťujem. Všetko strihám
v programe DaVinci resolve studio. Je vhodný pre začiatočníkov, aj pokročilých. Kúpil som si aj štúdiový mikrofón na nahovorenie faktov.
Určite sa pri návšteve lokalít a pri tvorbe videí stretneš
s mnohými ľuďmi. Ako reagujú? Sú ochotní sa podieľať
napríklad na sprístupnení objektov?
Áno, preto ma tá tvrdá práca na tomto projekte veľmi
baví, pretože vďaka tomuto som spoznal ľudí, s niektorými
som sa dokonca aj v osobnom živote spriatelil. Väčšinou
ak niektorých oslovím a poprosím o pomoc, reagujú kladne a dokonca sú nápomocní a vítajú tento projekt, pretože
im to pomáha zviditeľniť svoju obec. Vďaka ich podpore
som mohol nakrútiť miesta, kde sa človek bežne nedostane
alebo sú historicky zaujímavé, či sú to rôzne kostoly, múzeá, staré budovy, alebo interiér ružínskej priehrady, hotel
Bankov či areál Alpinky. Ale stretol som sa aj s tým, že na
moje správy nikto nereagoval alebo nechceli mať s tým nič
spoločné.
V našom ružínskom regióne si nakrútil už niekoľko
videí. Ktorá lokalita v Tebe zanechala najlepšie dojmy
a odporúčal by si ju ľuďom navštíviť?
Jednoznačne Ružín a jeho okolie, lebo je toho tam asi
najviac a darmo, Ružín je právom považovaný za najkrajšiu vodnú nádrž na Slovensku.
Aké máš plány? Akú sériu videí sa chystáš natočiť
a kam budú smerovať Tvoje najbližšie kroky?
Momentálne mám nakrútené všetky materiály o Alpinke a Bankove. Dávam na pár týždňov pauzu, pretože ešte
pracujem na Ružíne a jeho okolí, ktorý mi zaberá neskutočne veľa času, je to doposiaľ najnáročnejšia časť, na akej som
doteraz pracoval. Je rozdelený na 3 samostatné kapitoly. Po
novom roku ešte plánujem nakrútiť Kavečany, okolie chaty
Hrešnej a samotné ZOO Košice. Tam sa uzatvorí akýsi pomyslený kruh okolia Čiernej hory a ukončím tak prvú sériu

R OZ HOVOR
dokumentu a hneď sa púšťam do tvorby druhej série, ktorá bude o niečo viac modernejšia a menej formálna, lepšie
povedané viac uvoľnenejšia, ale stále ostáva na rovnakom
princípe. Môj dokument sa vždy vyvíja, počúvam podnety,
ktoré mi píšu ľudia a snažím sa to zdokonaľovať.
Myslíš si, že využívajú samosprávy v dostatočnej miere
potenciál tohto regiónu? V čom vidíš rezervy a čo by si
odporúčal?
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Ružína. Proste bez tých „správnych ľudí“ sa to nikdy nepodarí. Dôležité je, aby boli ľudia na správnom mieste s tými
správnymi cieľmi. A práve týmto ľuďom by mal byť kraj
nápomocný, a preto, ak im môj dokument troška pomôže
zviditeľniť sa, tak tie hodiny práce, ktoré tomu venujem,
stáli za to. Tešia ma správy od ľudí, ktorí sa dozvedeli niečo
nové a poslali mi fotografie z týchto miest.
Ďakujeme za príjemný rozhovor.

Nie som kompetentný, aby som hodnotil prácu KSK a
samospráv. Viem len to, že im záleží na rozvoji a na propagácií regiónov, ako je ten Váš, preto aj keď ma nepodporujú finančne, snažia sa mi byť nápomocní aspoň vo vybavovaní potrebných povolení. Preto je aj môj dokument
pod záštitou predsedu KSK. Samozrejme, rezervy sú všade
a sám vidím, že obciam chýbajú peniaze na rekonštrukcie
pamiatok, resp. ak ich aj dostanú, sú nepostačujúce a stretávajú sa aj s neskutočne veľkou byrokraciou. Tá ich veľakrát odrádza, preto niektoré historické pamiatky chátrajú
a miznú pred našimi očami. Dôležité je mať ľudí, ktorí sú
vytrvalí a nedajú sa len tak ľahko odbiť, práve vďaka takýmto ľudom sa tieto pamiatky zachránia. Príklad môžem
spomenúť starý vodný mlyn v Kostoľanoch, nebiť starostu,
táto pamiatka je dnes už minulosťou. Ako ďalší príklad môžem uviesť OZ Ružínska priehrada, ktoré sa stará o okolie

Po Kostoľanoch chodil svätý Mikuláš.
Ďakujeme za skvelú atmosféru a Vašu pozitívnu
odozvu, ktorú ste vytvorili počas stretnutia s Mikulášom a jeho pomocníkmi. Boli ste úžasní a verím, že
vzájomne sme si vymenili mnoho pozitívnej energie a
akcia nás vzájomne obohatila. Ďakujeme za kresbičky,
ktoré nám deti venovali, koláčiky od vás, aj pohárik
páleného. Ďakujem všetkým členom tímu za ich čas a
ochotu. Balíčky pre Vás pripravila Obec Kostoľany nad
Hornádom so sponzorským prispením firmy RASEMA,
s.r.o. a poslanca Petra Jeníka.
Ďakujeme

Milí priaznivci modelárstva, prinášame Vám ďalšiu
papierovú vystrihovačku, tentoraz model nášho kostola sv. Štefana, dominanty obce. Model je navrhnutý v
dvoch verziách - zjednodušenej pre začiatočných modelárov a v plnej pre pokročilých. Papierovú vystrihovačku si budete môcť zakúpiť na obecnom úrade v Kostoľanoch nad Hornádom v cene 10 eur.
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o kie nko do minulosti

Potravný spolok v Kostoľanoch nad Hornádom
Každá doba má svoje špecifiká, sociálne a ekonomické či kultúrne problémy. Po Rakúsko-Uhorskom štátoprávnom vyrovnaní sa začal v mestách
a neskôr aj na dedinách objavovať fenomén družstevného hospodárenia. Áno, družstevníctvo nebolo výmyslom doby socializmu, hoci sa najčastejšie
spája práve v súvislosti s touto epochou. Hlavným
cieľom potravného družstevníctva bolo zriaďovať obchody s potravinami a so zmiešaným tovarom. Prvé potravné družstvo vzniklo v roku 1869
v Revúcej. Zriaďovateľom družstiev boli väčšinou
predstavitelia miestnej inteligencie (kňazi, učitelia...). K intenzívnemu zakladaniu družstiev došlo
po vzniku I. ČSR. Pozrime sa teda na stručnú históriu potravného družstva v Kostoľanoch.
V Kostoľanoch nad Hornádom svoju hospodársku
činnosť vyvíjalo mesto Košice, ktoré tu vlastnilo aj
hostinec a ďalšie prevádzky, dôležitú úlohu zohrával
blízky trh v Košiciach. Mesto sa postupne svojich prevádzok zbavovalo, a tak sa dostávali do súkromných
rúk. Hostinec a obchod v Kostoľanoch vlastnila židovská rodina Adolfa Zahlera, od roku 1910 rodina Ungárova. Miestny obchod či obchodovanie s alkoholom
a fajčivom bolo teda v rukách židovského obchodníka.
Konkurencia neexistovala.
Aj v Kostoľanoch pri počiatku zakladania družstva stál kňaz, miestny pán farár Alexander Makovics.
V Kostoľanoch pôsobil ešte len necelé dva roky a už
dokázal presvedčiť miestnych gazdov k myšlienke vytvoriť potravné družstvo. Dôležitú úlohu pri zakladaní spolku zohral aj miestny učiteľ Andrej Mártončík.
Obe najprirodzenejšie autority obce dokázali do hláv
konzervatívnych gazdov pretlačiť nové myšlienky.
O založení spolku v roku 1908 informovali aj noviny

Potravný spolok na starej pohľadnici, okolo 1920, foto:
archív J. Gašpara

Naša zástava: „Z hvaľitebnej ušilovnosci horľiveho
pana pľebana Makovics Sándora, novi potravni spolek
povstal v Hernádszentistvánu...“ Predsedom spolku
bol Ján Terifaj, členmi správy Andrej Mártončík, Alexander Makovics, Matej Boháč a František Trojčák.
Spolok mal hneď na počiatku 108 členov, ktorí počítali 317 akcií a kapitál vyplatených akcií činil 3170
korún. Spolok mal slov. názov: Hernadkostolanský
potravný spolok v Kostolanoch n. Hernadom (maď.:
Hernádszentistváni fogyasztasi és értékesitő szövetkezet). Nebola to jediná aktivita farára Makovicsa, rovnaké spolky zakladal aj v Sokoli, Tepličanoch a Malej
Vieske. Okrem toho sa oduševnene venoval Katolíckej jednote, ktorej členstvo sa rozrastalo a vo všetkých
štyroch obciach farnosti mala jednota 169 členov, no
najviac v Kostoľanoch (75 členov). Redaktor v článku
novín Naša zástava na záver poznamenal: „Dze narod
do takich spoľečnoscoch še shadza, tam pevňe ufac
može, že je zdraveho duha, a že tak materialňe, jak aj
mravňe čim krajše pokroki čiňic budze.“
Ktovie, koľko ešte osožnej práce by bol farár Makovics dokázal, nebyť choroby, na následky ktorej vo
veku 57 rokov v roku 1911 zomrel. Pohreb sa uskutočnil 2. októbra v Košiciach, „...na chtorim pritomne
buľi kňazove okresu sóvárskeho, rodzina a jeho mile
verice, medzi chtorima za 5 roki pracoval,“ informovali vtedajšie noviny Naša zástava písané v šariščine.
Zakladateľ spolku umrel, no družstvo ostalo žiť naďalej. K výhodám členstva patrilo, že členovia družstva dokázali kontrolovať vstupné i výstupné ceny
a zamedziť tak predražovaniu, teda v družstve takto
nakupovali lacnejšie. Obyvatelia mali možnosť dodávať produkty pestovania či chovu do družstva, čím
si zabezpečili odbyt priamo v obci. Pokiaľ družstvo
prosperovalo a z minimálnej marže dokázalo pokryť
nielen vlastnú réžiu, ale vytvoriť aj zisk, ten sa potom
delil v pomere vstupného vkladu medzi jeho zakladateľov alebo sa použil na ďalšie zveľadenie spolku.
Povedané dnešným slovníkom môžeme skonštatovať,
že potravné družstvá na dedinách pôsobili ako sociálne podniky, ktorých úlohou nebolo zabezpečiť vysoké
zisky, ale lepší život pre miestnych občanov, svojich
zákazníkov. Potravný spolok v Kostoľanoch prevádzkoval obchod, krčmu a trafiku. V roku 1919 mal 98
členov a tržby v sume 100 633 Kč. Spolok mal troch
zamestnancov a svoje priestory mal v peknej veľkej
budove na okraji obce oproti vstupu do chemického
závodu Eduarda Weisera. Dnes už táto budova nestojí
a mnohí si ju neskôr pamätajú ako kino.

o kie n k o do minulosti	
V roku 1926 sa zmenil názov spolku na Potravné
družstvo v Kostoľanoch nad Hornádom. Členmi správy boli Michal Kollár, farár Ján Blaško, Matej Boháč,
Ján Ondira, František Trojčák. Stanovy družstva uvádzali tento úmysel: „Účelom družstva je zlepšovanie
hmotných pomerov členov tak, že bude pestovať život
družstevný medzi členmi poučovaním ich o zariadeniach, ktoré sú prospešné hospodárstvu, roľníctvu
a robotníctvu a slúžiac hmotnému i mravnému povzneseniu členov kupovať tovar každého druhu, menovite
všetky články, ktoré sú pre gazdovstvo a domácnosť
potrebné a predávať ho v otvorenom obchode svojim
členom čo najlacnejšie, prevádzať povolené výčapy
a trafiky.“ Družstvo bolo zároveň členom Ústredného
družstva v Bratislave.
Okrem obchodnej činnosti vykonával spolok teda
aj osvetovú a kultúrnu činnosť. Bol miestom prednášok, stretnutí spolkov, politických strán, ale aj konania
zábav. Práve potravné družstvá boli akýmisi predchodcami neskorších kultúrnych domov. Aj kostolianske
družstvo čelilo problémom, napríklad bolo niekoľkokrát vykradnuté. Napríklad v roku 1921, ale aj v roku
1938 poľským lupičom Vasilom Dudziakom, ako
o tom informovala dobová tlač.
Členovia správy sa viackrát v priebehu existencie
družstva menili. Napríklad v roku 1928 Jána Blaška
nahradil Ján Záhumenský, v roku 1931 Jána Ondiru
vymenil Andrej Medvec, v roku 1933 Michala Kollára a Mateja Boháča nahradili členovia správy Ján
Sabol a Ján Redaj, v tom istom roku ešte Jána Redaja
a Jána Záhumenského nahradili Michal Redaj a Ján
Jahňak. V roku 1934 Andreja Medveca a Františka
Trojčáka vystriedali v správe Michal Smolko a Andrej Redaj.
Medzivojnové roky znamenali dobré časy aj pre
rozvoj kostolianskeho potravného spolku, hoci nebol
jedinou obchodnou prevádzkou v obci. Okrem spolkového hostinca a obchodu fungoval v dedine židovský
hostinec a obchod Heleny Ungárovej, obchod židovskej obchodníčky Cecílie Weilovej a v 30. rokoch na
pozemku vedľa hostinca otvoril mäsiareň Jozef Ungár.
Potravný spolok však počas letnej sezóny prevádzkoval aj stánok s výčapom pri Hornáde (na Maľku), kam
smerovali turisti za kúpaním. Celkom idylickú prvorepublikovú atmosféru narušila svetová vojna. Tá znamenala aj koniec židovských obchodov. Ungárovcov
nahradil nový krčmár Petro, mäsiarstvo prevzal Jozef
Balún a obchod Cecílie Weilovej zanikol. V dedine
fungoval ešte obchodík Jána Trojčáka s obuvou a iným
tovarom. Potravný spolok prežil aj obdobie Slovenské-
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ho štátu. Člena správy Jána Šašáka vystriedal v roku
1942 Matej Trojčák.
Po vojne správnu radu tvorili členovia Ján Jahňák,
Ondrej Redaj, Ondrej Medvec, Ján Sabol a Matej Trojčák. V roku 1948 správu tvorili členovia Imrich Merkovský, Michal Kollár ml. a Ján Redaj.
Po komunistickom štátnom prevrate sa časom
zmeny dotkli aj družstiev. Všetky typy družstiev sa
zjednotili. 18. 9. 1952 sa po 60. rokoch existencie Potravné družstvo v Kostoľanoch vymazalo z firemného registra a stalo sa súčasťou Okresného spotrebného družstva Jednota so sídlom v Košiciach. V budove
družstva ešte chvíľu fungovalo kino, no v súvislosti
s plánovaným rozšírením cesty bola budova v 70. rokoch 20. storočia zbúraná. S.d. Jednota neskôr sídlila v budove historického židovského hostinca. Napokon po nežnej revolúcii v nových ekonomických
podmienkach Jednota svoju činnosť v obci ukončila
a budova bola určená na predaj. Týmto sa ukončili
dejiny fungovania družstevného hospodárenia v našej obci.
Mgr. Anton Medvec

Výbor potravného spolku, 30te roky

Funkcionári spolku pred vchodom do obchodu

10	z á kladná škola
Vážení rodičia, priatelia školy,
kolegovia!
Funkciu riaditeľky ZŠ v Kostoľanoch nad Hornádom vykonávam
už štvrtý rok. Chcem sa poďakovať
za dôveru zástupcom Rady školy,
pánu starostovi i ďalším a verím,
že som ich, ani Vašu dôveru nesklamala.

Sme bezpečná a zdravá škola. Veľké prestávky trávime na čistom školskom nádvorí, kde sa stretávame skoro za každého počasia. Rôznymi aktivitami nenásilnou
formou vedieme žiakov k osvojeniu si princípov zdravého stravovania – napr. namiesto sladkostí k desiate
ovocie a zelenina, Deň jabĺčka, Deň bez mäsa, Mliečny
deň a pod.

Vyučujeme anglický jazyk od prvého ročníka, máme
hodiny v každom ročníku, kde učíme dvojjazyčne – anglicko-slovensky metódou CLIL. Pre žiakov sa stáva anV dnešnej dobe má škola svoju silu v tom, že nielen
gličtina prirodzeným komunikačným jazykom.
sprostredkúva vedomosti, ale má stále možnosť vytváVážení rodičia! Dobrú spoluprácu školy a rodičov
rať vzťahy, vychovávať, formovať žiakov aj v sociálnej
oblasti. Dokážeme sa spoločne vzdelávať, komunikovať pokladám za základ dobrého mena školy a úspešných
a mnohí žiaci si vytvárajú s pedagógmi veľmi dobrý výsledkov našich žiakov. Veľmi pozorne počúvam vaše
vzťah. Som totiž presvedčená, že úspech žiaka vedie cez názory, citlivo zvažujem vaše podnety. Je mojím, ale aj
dobrý vzťah k učiteľovi, čoho dôsledkom je dobrý vzťah vaším úspechom, keď sa nám podarí v prístupe k vašim
k učeniu a v budúcnosti aj k úspešnej kariére v živote. deťom a našim žiakom naladiť na rovnakú vlnovú dĺžku.
Už Komenský pred 400 rokmi povedal, že je šťastný
A na záver chcem poďakovať vám, ktorí ste zapísali
žiak, ktorý ma dobrého učiteľa. Platí to aj dnes.
svoje ratolesti do našej školy a tým nám prejavili svoMojou ambíciou je, aby sa žiaci cítili na našej ško- ju dôveru. Ďakujem vám, že svojou láskou obohacujete
le konfortne. „Škola je môj druhý domov“ – je mottom citový svet svojich detí. Spontánne objatie je od našich
žiakov najkrajším dôkazom toho, že nám dôverujú.
všetkých nás vo vzťahu k žiakom.
My sa už teraz veľmi tešíme na našich budúcich
prváčikov. Už teraz rozmýšľame ako im pripravíme
prvé, možno trocha ustráchané krôčiky školskými chodbami tak, aby čo najskôr mali pocit, že sú na bezpečnom
a milujúcom mieste. Postaráme sa o vaše dieťa ráno od
pol siedmej do pol piatej večer. Naša škola poskytuje
Predpokladom stať sa vyhľadávanou školou je aj jej
všestranný a kvalitný servis bez rozdielu každému svojvybavenie modernou technikou. Počtom techniky, pomu zverencovi.
môcok, interaktívnych tabúľ nezaostávame za žiadnou
Všetkým vám srdečne ďakujem.
z okolitých základných škôl. V čase dištančného vyučovania počas prvej vlny Covidu sme patrili medzi prvé
PaedDr. Jolana Lea Vámosová, riaditeľka školy
školy, ktoré začali vyučovať online a bolo postarané
A teraz dovoľte mi predstaviť náš pedagogický zbor:
aj o žiakov, ktorí nemali prístup na internet. Domáce
úlohy v podobe pracovných listov dostávali pravidelne priamo domov cez obecnú hliadku a vyučujúce boli
ThLic. Mgr. Katarína Sabolová, PhD.
s nimi v pravidelnom telefonickom kontakte.
Na kostolianskej základnej škole
pôsobím od roku 2005 ako učiteľka
1.- 4. ročníkov v kombinácii s vyučovaním anglického jazyka. Vyštudovalala som Pedagogickú fakultu
PU v Prešove v odbore učiteľstvo
pre 1. – 4. a následne KU v Ružomberku v kombinácii učiteľstvo predmetov matematika,
náboženská výchova a náuka o spoločnosti. Prácu učiteľky vykonávam 18 rokov.
Páči sa mi prostredie, v akom je kostolianska škola zasadená. Blízkosť lesov, ktoré vidím zo školských
okien, týčiaci sa kostol nad školou, usmievavé deti cupChcem, aby naša škola stále viac získavala kredit
vynikajúcej, vo viacerých ohľadoch bezkonkurenčnej
školy. Má na to všetky predpoklady. Máme pracovitý,
odborne vzdelaný pedagogický zbor, ktorý každodenne
dokazuje, že žiak je na prvom mieste.

	zá kladná škola
kajúce do školy, ľudia, ktorých som tu spoznala a stále spoznávam... to všetko mám veľmi rada. Veľmi ma
teší, keď stretávam aj svojich bývalých žiakov, keď sa
pochvália, že sú už zamestnaní, že študujú na vysokých a stredných školách. Pamätám si každého jedného, v ktorej lavici sedel, aké huncútstva vystrájal, ale
aj aké smútky prežíval. Naša škola je známa tým, že
každé dieťa dostáva dostatok priestoru na individuálny
rozvoj. Každému dieťaťu sa snažíme zabezpečiť pocit
istoty a úspechu. Spolupracujeme s obcou, chodíme na
výlety, exkurzie. Aj počas náročných dní, ktoré nám
doniesla pandémia, sa snažíme, aby malo každé dieťa
dostatok možností na vzdelávanie a svoj rozvoj. To je
presne to, čo mám na tejto škole rada.
Mgr. Lucia Hurová Homolová
Som triednou učiteľkou druhého
ročníka, ale učím aj anglicky jazyk v
iných triedach. Svoje zručnosti angličtiny som nadobudla počas pobytu v Kanade, kde som pracovala s deťmi.
Aj keď ma vyučovanie anglického jazyka nesmierne baví, Slovensko
a slovenské zvyky, tradície, remeslá, ľudové piesne sú
mojou srdcovkou. Rada navštevujem rôzne kúty Slovenska, hrady, jaskyne, zámky a skanzeny. Mám rada
les a slovenskú prírodu. Svoje skúsenosti o Slovensku
využívam priamo na vyučovaní. V lete sa venujem pestovaniu, zbieraniu a sušeniu bylín. V zime rada pletiem
a neviem sa dočkať, kedy prídu Vianoce. Svoje zručnosti rada odovzdávam deťom na krúžku šikovných rúk
– KostolJanko.
Napĺňa ma práca s deťmi a som rada, keď im môžem
pomôcť v akomkoľvek smere.
Mgr. Monika Ščepitová
Od roku 2019 som učiteľkou v ZŠ
Kostoľany nad Hornádom. Vyštudovala som predškolskú a elementárnu
pedagogiku a učiteľstvo pre primárne
vzdelávanie na PU v Prešove. Počas
svojej praxe som pracovala s deťmi
v materskej škole, školskom klube
detí a počas štúdia aj so žiakmi na prvom stupni. Aktuálne som triednou učiteľkou našich štvrtákov a budúci
školský rok čakám na našich nových žiakov – prváčikov.
V škole vediem krúžok – Mladý Hasič, na ktorom
žiakom ukazujem rôznu hasičskú techniku a ako s ňou
pracovať, učíme sa viazať uzly, ako správne uhasiť pomocou hasiaceho prístroja požiar a mnoho ďalších zaujímavých vecí. Hasičstvu sa venujem od piatich rokov
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a aktívne som súťažila 7 rokov. Momentálne som členkou DHZ mesta Prešov a všetky vedomosti, ktoré som
počas rokov získala, by som chcela odovzdať vašim deťom. Taktiež mám veľmi rada rôzne kreatívne činnosti,
napríklad vyrábanie rôznych ozdôb do školy, pripravovanie násteniek podľa tematiky a rôznych pomôcok pre
žiakov. Na vyučovaní sa žiaci so mnou nikdy nenudia,
pretože že sa nielen vzdelávame, ale aj tancujeme, spievame a hráme rôzne edukačné hry.
Mgr. Daniela Medvecová
Tohto roku som asistentkou na našej
škole v Kostoľanoch nad Hornádom
a takisto vyučujem hudobnú výchovu
a vediem divadelný krúžok. Vyštudovala som učiteľstvo anglického jazyka
a geografie v Prešove. Vzťah k hudbe
som mala už od malička. Už ako škôlkarka som bez hanby stála pred divákmi a spievala im. Dokonca si pamätám, že každé ráno
pred odchodom do školy som sa postavila doma na balkón a na plné hrdlo som vyspevovala ľudové piesne na
celú dedinu. Od svojich 6-tich rokov som začala chodiť
na ZUŠ, kde som sa učila hrať na klavír. Postupne som
si rozširovala svoje znalosti aj z hry na gitare a ako samouk hru na flautu, akordeón a orgán. Založila som aj
3 spevácke zbory, 2 fungujú v mojej rodnej obci Tarnov
a 1 u nás pod názvom Zbor. sv. Štefana. Na hodinách
hudobnej výchovy sa so mnou žiaci nenudia. Každú
jednu pieseň spievajú s doprovodom hudobného nástroja, dokonca si hru na nástroji môžu vyskúšať a pozrieť
úplne zblízka. Niektorých to tak zaujalo, že sa chodia
ku mne učiť hrať na klavír. Učím žiakov aby sa, ako
ja, bez hanby postavili pred divákov a podali tak super
výkon. Okrem hudby sa venujem aj folklóru a v budúcnosti by som chcela aj v našej škole založiť detský zbor
alebo folklórny súbor.
Mgr. Alena Dancáková Nullasová
Na škole pôsobím ako vychovávateľka a snažím sa, aby deti mali pocit,
že som pre nich dobrou kamarátkou,
inak povedané druhou mamou. Vždy
si nájdem čas ich vypočuť alebo im
s niečím poradiť. Mám vysokoškolské
vzdelanie odbor Sociálna práca, ktoré som si doplnila
dvojročným Doplňujúcim pedagogickým štúdiom na
VŠ v Prešove. V minulosti som sa venovala kreatívnej
práci – šitiu, skúšala podnikať v obchode, pracovala aj
v Nemecku, potom ako soc. pracovníčka v Psychosociálnom centre s dospelými. Neskôr ma vietor zavial
k nám, kde pracujem už 3 roky.

12	m atersk á škola
n Tento rok naše deti privítala vynovená škôlka.
Všetci boli novými zmenami nadšení a rovnako nadšene sa v nej deti pustili do rôznych aktivít, poznávania,
či plnenia úloh.
n Každý rok si pripomíname Svetový deň mlieka,
aký význam má pre nás konzumácia mlieka a mliečnych výrobkov ako dôležitá zložka našej výživy. Pre
deti boli pripravené rôzne vzdelávacie a zábavné aktivity. Nechýbala ochutnávka mliečka a mliečnych dobrôt.
Zapojili sme sa aj do projektu ADOPTUJ KRAVIČKU,
upečenými jabĺčkovými
čím máme možnosť podieľať sa na starostlivosti o našu
ružičkami a pekne ju ozdoadoptovanú kravičku Škvrnku.
bili jesennými dekoráciami vytvorenými v spolupráci s rodičmi.
n 4. novembra majú
sviatok všetky materské
školy. V tej našej v tento
deň znela hymna materských škôl a sviatok MŠ
sme oslávili tancom, zábavou, súťažami, precvičovaním jemnej motoriky,
logického myslenia a šikovnosti.

n Svetový deň športu sme oslávili aktívnym pohybom v súťažiach a zdolávaní prekážkových dráh zameraných na rozvoj pohybových zručností.
n Stihli sme aj vychádzky do lesa, kde sme objavovali jeho tajomstvá a odniesli si z neho plné vrecúško
žaluďov, pestrofarebných listov a rôznych prírodných
materiálov, ktoré našli svoje využitie v našej tvorbe.
n V mesiaci október
sme tiež prevetrali na lúke
nad materskou školou šarkany, kde sme sa tiež skvelo zabavili pohybovými
hrami a dosýta sa vybehali.
n
Vyskúšali sme si
tiež nakladanie kapusty
so všetkým, čo k tomu
patrí, škôlku prevoňali

Milá babka, milý dedko!
Ďakujem Vám za všetko.
Za tie chvíle starosti,
úsmevu i radosti.
Mám Vás veľmi rád
a chcem Vám darček dať.
Je to darček skromný, malý,
o to viacej s láskou daný.
Je to slovko ĎAKUJEM,
ktoré Vám vždy rád poviem.
n Nezabudli sme ani na starých rodičov a okrem
malého darčeka vyrobeného s láskou, si pre nich pripravili aj krátke vystúpenie s tancom a spevom, v našich
nových krojoch, ktoré sme získali vďaka podpore Nadácie Baumit. Veľmi sme sa im potešili.
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O  tie ďalšie zážitky zo škôlky sa s vami podelíme potešil priestor na uloženie pomôcok, ktorý sa vytvoril
z bývalej riaditeľne. Veľmi sa tešíme z rekonštrukcie
nabudúce.
sociálnych zariadení oboch tried, ktoré to nevyhnutne potrebovali, ako aj vymaľovania tried a ostatných
A keďže sa blížia vianočné sviatky, želáme priestorov.
Sme veľmi radi, že sa vďaka rekonštrukcii podarilo
Vám, aby ste ich prežili v kruhu svojich najnielen
zväčšiť priestory a tým aj navýšiť kapacitu školy,
bližších, v zdraví, šťastí, láske a pokoji. Nech
ale aj zútulniť a zmodernizovať prostredie pre deti. Zakúzlo Vianoc nikdy nekončí a sprevádza Vás pojením sa do projektu „Predškoláci“, ktoré vyhlásilo
aj po celý Nový rok.
MŠVVaŠ SR, sme mohli zakúpili nové ležadlá, skriňu,
a policový systém na hračky a pomôcky, nové šatňové
Kolektív MŠ skrinky do 2. triedy, nový koberec a tiež učebné pomôcky, ktoré budú napomáhať pri rozvíjaní osobnosti našich najmenších.
Samozrejme, že je ešte čo zlepšovať, vylepšovať.
Ak chcete podporiť našu materskú školu, môžeMyslím si však, že sme sa vydali tou správnou cestou
te tak urobiť poukázaním 2% z daní, venovaných
a budeme v nej v spolupráci so zriaďovateľom ako aj
nášmu Občianskemu združeniu rodičov pri Materostatnými, ktorým nie je naša škola ľahostajná, pokraskej škole Kostoľany nad Hornádom, ktoré použičovať.
jeme na zakúpenie nových pomôcok, hračiek a pri
Na záver sa chcem ešte raz poďakovať všetkým,
realizácii zaujímavých aktivít s deťmi.
ktorí nám akoukoľvek formou pomohli.
Tlačivo vyhlásenia spolu s bližšími informáciami nájdete po novom roku na našej webovej stránke
mskostolany.webnode.sk
Mgr. Beáta Cop Redajová
Každú pomoc vítame a vopred za ňu ďakujeme.
riaditeľka MŠ

Rekonštrukcia priestorov
našej školy
V júli tohto roku prebehla nami túžobne očakávaná rekonštrukcia našej materskej školy. Boli sme veľmi
radi, že sa na to náš zriaďovateľ podujal, za čo sa mu
chceme poďakovať. Veľmi optimisticky to však zo začiatku nevyzeralo hlavne s termínom dokončenia, pretože práce bolo veľa a dní na rekonštrukciu málo, keďže sme chceli školu otvoriť začiatkom školského roka.
Keďže budova našej školy nie je typizovanou budovou
pre materskú školu (t.z. v minulosti bola viacúčelovým
priestorom), pri rekonštrukcii sa vyskytli nové a nové
nedostatky, ktoré bolo potrebné “za pochodu“ odstrániť. Vďaka nášmu zriaďovateľovi, ktorý zabezpečil
technickú dokumentáciu, nákup materiálu a zhotoviteľa, vďaka pani učiteľkám a ich rodinným príslušníkom, vďaka rodičom, ktorí neváhali pomôcť a aj vďaka
šikovným občanom našej obce, ktorí nám sponzorsky
pomohli či už materiálne, ale aj svojou prácou, sa podarilo rekonštrukciu dokončiť. Aj keď sme priestory našej
školy otvorili trošku neskôr, myslím si, že sa oplatilo
počkať. Rekonštrukciou sa rozšírili priestory druhej
triedy o časť priestorov bývalého obecného úradu, čím
pre deti vznikol krásny, otvorený priestor. Pani učiteľky
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Vianoce každý deň
Milí bratia a sestry, kto
by nepoznal pesničku nedávno zosnulého Mira Žbirku a skupiny Lojzo Každý
deň budú vraj Vianoce? Jej
podmanivá melódia a metaforický text rok, čo rok chytá za srdce mladých i životom skúsených: „Každý deň budú vraj Vianoce, ticho
šepkajú ľudia po vonku. Už sa nám pozlátko ligoce, čo
však ukrýva iba kamienok či sladkú salónku!?“ Znie
to tak trochu ako pekný detský sen, či naivná túžba...
Priatelia, dovolím si nám všetkým položiť otázku:
„Je vôbec možné, aby pri každodennom zhone, aktuálne poznačenom covidovým lockdownom, boli každý
deň Vianoce? Odvážim sa tvrdiť, že je to možné! A dokonca si myslím, že je to pre každého z nás zaväzujúca
„domáca úloha“.
Na Vianoce oslavujeme historický príchod Boha
na zem v ľudskej podobe. Boh prijal našu ľudskú prirodzenosť, aby na zemi bolo krajšie. Boží Syn sa stal
človekom, aby nám priniesol na zem Božie kráľovstvo
- „Kráľovstvo lásky, spravodlivosti a pokoja“, aby obnovil pôvodnú krásu stvorenstva. Ježiš chce, aby „každý deň boli Vianoce“. Do mysle sa mi tlačia otázky:
„Otvoríme svoje srdce ponuke nebeského Dobra, Lásky, Pokoja? Dovolíme Bohu, aby z nás robil nositeľov
ducha Vianoc? Aby sa cez nás dostal kúsok neba na
zem?“
Bratia a sestry, každý človek dobrej vôle, my kresťania o to viac, sa denne pýtame Ježiša Krista, ako apoštoli: „Učiteľ, kde bývaš?“ A počujeme Jeho pozvanie:
„Poďte a uvidíte!“ (porov. Jn 1, 38n.) Pri Kristovi sa
každý môže stať dobrými človekom, človekom svetla,

človekom Vianoc. Pri Ježišovi sa môžeme učiť žiť život, ktorý vo svojom imidžovom pozlátku ukrýva sladkú salónku dobroty, lásky, pokoja. Od Neho sa môžeme
naučiť zvládnuť našu „domácu úlohu“.
Žiť život s Kristom, to sú Vianoce každý deň.
Milí priatelia, sestry a bratia. Z celého srdca vám
všetkým vyprosujem k vianočným sviatkom a do Nového roka 2022, cez príhovor Božej Matky Panny Márie,
požehnanie Emanuela – Boha s nami, aby boli Vianoce
každý deň.
© 2021 M. Kyšeľa,
farár-dekan
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Mojim praceľom...
Kovid vedze nacešeni,

Prestaňeme už šicko haňic,

cali śvet zbalamuceni...

podzme sebe zdravje chraňic.

Omikron, či alfa, delta,

Discipľinu v sebe majme,

prikrije nas jak dach celta.

v rodziňe śe postarajme,
každemu naj imunita

Lokdavn nam priśtrihol kridla,

mocňi, rośňe a prekvita.

ňet dze chodzic, šicko zhaslo...
Kukňem, či dajeka škridľa

Ňezapomňme pri tim pitac:

nezlamana, poškodzena.
Času mam do ošaľeňa.

„Daj, Bože naš, z visokosci

Co možeme, bedne, zrobic?

šickim nam tu tej milosci

Po zahradze śe prechodzic?

prečkac v zdravju čas ňešumni.

No..., ta

Budz pri nas Ti, mocna Paňi,

rozdumovac pri tim dobre..

ňikto nas tak ňeubraňi
pred choroscu i kovidom.

Mam ja recept jednoduchi –
teke sme jag tote muchi,

Z Maloveski na nas kukaš,

stoporčic śe sceme kemu?

pitaj Sina, śvetu ukaž,

Zaśčepic śe ňebars sceme,

co pre dobro ľudzi robiš.

narjadzeňa obejdzeme,

Šickim ľudzom mňe tak milim

ňesluchame žadni prikaz,

nadzeľ, Paňe, v totej chviľi

ňeporadzi z nami Mikas.

požehnaňa prehojneho.
Žebi zme śe mohľi stretnuc,

Co zme glupe, zaśľepene?

pred Tebu pokorňe kľeknuc

Šak z teho vec ňevindzeme!

a veľebic slavu Tvoju.“

Ňesluchame, gančujeme,
šickemu śe štorcujeme.

Cešime śe na ten moment:
v oči sebe popatrime,

Dze temu raz koňec budze?!

dobru fľašku otvorime..

Znaju f Kosceľanoch ľudze?

Že z poharika nam poškodzi?
Ľem bortak, co ňema godži

Ľudkove drahe!

toto hučic, tverdzic može..

Boža ruka šicko vodzi!

Ach,

Nam inšo ňič ňeprichodzi,

keľo bludoch f śvece, Bože!

ľem ju trimac pevňe, mocno.

Śivi Ďoďa

16	kultúra
V súťaži Výtvarne spektrum 2021
ocenenia aj pre Miroslava Kotoru
Centrum kultúry Košického kraja v spolupráci
s Východoslovenským múzeom pripravili pre milovníkov výtvarného umenia aj tento rok výber tých
najlepších diel rôzneho tematického zamerania
a žánrovej pestrosti od výtvarníkov z kraja pod názvom Výtvarné spektrum Košického kraja 2021.
Táto súťaž patrí medzi najväčšie a najprestížnejšie
podujatia neprofesionálnej výtvarnej tvorby na Slovensku. Na krajskej úrovni sa do nej zapojilo spolu
84 autorov. Odborná porota odporučila z celkového
počtu 194 diel vystaviť 88 diel od 66 autorov. Tie
najzaujímavejšie práce navrhli na ocenenie a postup
do celoštátneho kola súťaže. Vernisáž sa uskutočnila
v priestoroch Východoslovenského múzea v Košiciach 10. júna.
Do súťaže sa zapojil aj Miroslav Kotora, ktorý
v kategórii maľba nad 25 rokov získal cenu za dve
svoje diela : „30 prípadov majora Zemana“ a „24 hodín zo života istej ženy“.
Predsedníčka poroty akad. mal. Darina Kopková zhodnotila diela Miroslava
Kotoru v podnikových novinách U. S.
Steel Košice Oceľ
východu takto: „Ocenené diela Miroslava
Kotoru sa vyznačujú
expresívnejším
farebným
prejavom.
Figurálne
námety
sú stvárnené energickými ťahmi štetca.
Farebné plochy sú
ohraničené tmavými
líniami zdôrazňujúcimi kontrast medzi jednotlivými časťami obrazu. Vystavené diela
svedčia o hľadačstve
autora vedúcemu k
hlbšiemu
poznaniu
stvárňovanej problematiky a k lepšiemu
uchopeniu výtvarných
výrazových prostriedkov.“ Ocenené diela

postúpili do celoslovenskej súťaže, ktorá sa konala
v Leviciach.
V dňoch 12. a 13. augusta 2021 odborná porota
v zložení: predseda: Akad.mal. Karol Felix; členovia: Mgr. art. Eva Čarnoká; PhDr. Ľudovít Petránsky;
PaedDr. Ivana Pančáková; Mgr. Richard Aradský; hodnotila výtvarné práce, ktoré do celoštátnej postupovej
súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné
spektrum 2021 postúpili z ôsmich krajských súťaží.
Do celoštátneho kola súťaže bolo prihlásených 295
diel od 172 autorov. Aj na tejto úrovni sa Miroslavovi Kotorovi darilo a vo svojej kategórii získal čestné
uznanie za obraz „24 hodín zo života istej ženy“. Slávnostná vernisáž sa uskutočnila 8. októbra 2021 v Synagóge v Leviciach a na Levickom hrade.
-mk-

Foto: archív Miroslava Kotoru
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Rozvoj cezhraničného turizmu na rieke Hornád

Nevyužitý potenciál rieky Hornád z hľadiska ekoturizmu sa rozhodli zmeniť partneri projektu REJOICE
(RivEr JOurney experIenCE). Hlavným cieľom projektu je spojiť územie popri rieke Hornád a využiť potenciál
rieky ako vodnej turistickej trasy vytvorením kayak-canoeing sharing systému. V rámci projektu bude vybudovaná prístupová infraštruktúra pozdĺž rieky Hornád
(výstupné / vstupné prístavy), zakúpia sa kajaky, kanoe
a kontajnery na ich uskladnenie a bude tiež vybudovaná
drobná infraštruktúra – oddychové zóny v partnerských
obciach. Navyše sa v rámci projektu vytvorí aj systém
požičiavania bicyklov, čo doplní ponúkané eko-turistické služby v regióne.
Za účelom realizácie projektu sa vytvorilo 15-členné partnerstvo zo slovenskej a maďarskej strany, ktoré
povedie River & Mountain, občianske združenie ako
vedúci partner.
Obec Kostoľany nad Hornádom vybuduje nástupné
a výstupné miesto pre kajakárov s oddychovou zónou a
nabíjacou stanicou pre e-biky a taktiež jednu pumptrack
dráhu. Celkový rozpočet na tieto aktivity je 79 251,33
EUR. Príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre obec Kostoľany nad Hornádom činí 67 363,63
EUR. Realizáciou projektu sa očakáva zlepšenie spoločne poskytovaných cezhraničných služieb v oblasti
ekoturistiky a zvýšenie návštevnosti regiónu zo strany
turistov.
Názov projektu: RivEr JOurney experIenCE
Doba realizácie: 01/03/2021 - 28/02/2023
Partneri projektu:
River & Mountain, občianske združenie
(vedúci partner)
Ľuboš Grajcár - John the B tour
Obec Veľká Lodina
Obec Kysak
Obec Družstevná pri Hornáde
Obec Kostoľany nad Hornádom
Obec Ždaňa
Obec Trstené pri Hornáde
Obec Milhosť

Obec Hidasnémeti (HU)
Obec Hernádszentandrás (HU)
Obec Hernádkércs (HU)
Kmetty Benjámin (HU)
VÉDÉPSZOLG KFT (HU)
Nadácia Creative Team Alapítvány (HU)
Realizácia projektu je podporená z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Programu
spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko. Celkový rozpočet projektu je 1 552 787,43 EUR
z čoho príspevok z EFRR činí 1 319 869,27 EUR.

18	z o živ o ta sp oločenských združe ní
klub dôchodcov
n

Deň matiek

Tak ako každý rok, aj tento, bol máj venovaný matkám. Členská schôdza sa oproti minulým rokom konala
trocha oneskorene, v sobotu 5. júna 2021 na školskom
dvore. Počasie nebolo najideálnejšie, občas pršalo,
vyšlo aj slniečko, ktoré nás chcelo tiež potešiť. Guľáš
pripravili naši starí známi na čele s Milanom Tóthom.
Guľáš bol dobrý, vydaril sa, ku kávičke sme mali výborné zákusky, ktoré doniesli naši jubilanti.
Pán starosta sa nám prihovoril, mamkám, babkám.
Predniesol aj žiadosť predsedníčky klubu dôchodcov p.
Oľgy Sabolovej a členov výboru o ukončenie vedenia
klubu. Pri tejto príležitosti sme si zvolili nový výbor
klubu dôchodcov:
Darina Vajdová – predsedníčka,
Emília Hanušovská – členka,
Viktória Kolcunová – členka,
Mária Knapová – členka
a Eva Redajová – členka.
O dobrú náladu sa nám postarala Danka Medvecová,
ku ktorej sme sa spevom pripojili.
n

Pavlína Mikovčáková 70 r.
Mária Falatová 70 r.
V priebehu schôdze nasledovala voľná diskusia, v
ktorej vystúpili viacerí členovia. Hovorilo sa aj o hodinách na kostolnej veži, aj o plánovanom výlete autobusom za spoznávaním krás a histórie Slovenska, ktorý sa
naponok už pre zlú pandemickú situáciu neuskutočnil.
Po drobnom občerstvení – koláčiku a káve sme schôdzu klubu dôchodcov ukončili. Nakoniec sme sa potešili,
lebo pán starosta nám prisľúbil nové priestory a stretnutia výboru klubu dôchodcov v hasičskej zbrojnici.
n

Brigáda na cintoríne

V dňoch 19.10.2021 a 25.10.2021 sa členovia klubu zúčastnili brigády na cintoríne a pomohli tak zamestnancom obce k príprave tohto pietneho miesta na
sviatok Dušičiek. Aj touto cestou ďakujeme všetkým
zúčastneným, ktorí sa brigády zúčastnili. Vykonali kus
dobrej práce.

Členská schôdza 11.7.2021

Dňa 11.7.2021 sa uskutočnila členská schôdza, ktorú
organizoval už nový výbor. Po privítaní hostí a členov
klubu sme najprv dali slovo starostovi Mgr. A. Medvecovi, aby zhodnotil prácu jednak predchádzajúceho
výboru a poďakoval sa im za dlhoročnú prácu v klube.
Zároveň sme ich odmenili darčekmi a peknými kvetmi. My, ako nový výbor klubu, chceli by sme spestriť
činnosť v klube, ale pre pandémiu covid-19 nemôžeme
zatiaľ podnikať nič, len usmerňovať ľudí, aby dodržiavali všetky nariadenia hygienikov a lekárov. Na oboch
stretnutiach sme blahoželali jubilantom, ktorým sme
darovali malú pozornosť a kvet.
Margita Hybalová 85 r.
Mária Holubová 80 r.
Mária Sabolová 80 r.
Ján Sabol 80 r.
Veronika Poľašková 75 r.
Šimon Vachaľ 75 r.
Milan Tóth 75 r.
Vlasta Jeníková 70 r.
Martin Líška 70 r.
Katarína Fecíková 70 r.

n

Pozornosť pre našich seniorov

Ako býva tradične zvykom, členovia klubu aj tohto
roku získali od obecného úradu malú predvianočnú pozornosť vo forme kolekcií. Tie boli roznesené členom
domov. Nech aj táto forma je prejavom úcty a prianím
pevného zdravia a všetkého dobrého v tomto zložitom
čase.
Darina Vajdová
predsedníčka klubu

	spo l o čenská kronik a
Jubilanti:
80 rokov

Eva Batová
Milan Bozogáň

19

Kvôli pandémii koronavírusu nebolo možné
navštíviť všetkých jubilantov, všetkým však
aj touto cestou
Srdečne blahoželáme!

Mária Holubová
Pavol Kmeť
Ján Sabol
Mária Sabolová
85 rokov

Juraj Homoľ
Mária Hybalová
Jozef Šašák
Mária Tomisová
Mária Vajdová

90 rokov

Mária Tomisová

Juraj Homoľ

Marta Bebjaková

Milan Bozogáň

Marta Bebjaková

Srdečne blahoželáme!
Zomrelí:
Miroslava Andrejčáková
Helena Sabolová
Tibor Kotora
Juraj Dudek
Ján Janošík
Magdaléna Matejová

Narodení:

Štefan Halász
Verona Trojčáková

Patrik Sabol

Ladislav Šarkan

Katarína Mareková

Rudolf Horváth

Alžbeta Šulíková

Margita Žolčáková

Timotej Jurko

Pavol Bašista

Ema Tomková

František Knap

Natália Töröková

Mária Macková

Anna Halászová

Mária Polašková

Ema Berezňaninová

Odpočívajte v pokoji!

Vitajte medzi nami!

CESTOVNÉ PORIADKY

4:30
5:20
5:32
6:15
6:33
7:15
7:20
8:15
8:32
10:15
10:33

SNV
PT
Pr
Pr
PT
X, Pr
X,PT
Pr
Štrba
Pr
PT

Kostoľany - Košice
11:15
Pr
12:15
Pr
12:43
PT
13:15
Pr
14:19
Pr
14:32
PT
15:15
Pr
15:35 X, PT
16:15
Pr
16:45
PT
17:18
Pr

VLAK platí od 12.12.2021 do 10.12.2022
Košice - Kostoľany
17:35 X,1, PT
4:07
Pr
11:07
PT
15:36
18:15
Pr
4:12 X,1, PT
11:36
Pr
16:17
18:43
PT
5:17
PT
12:17 X,1, PT
16:36
19:15
Pr
5:36
Pr
12:36 X, Pr
17:17
19:43 X, 1, PT
6:36 X,3,Pr
13:07 6, PT
17:36
20:38
PT
7:17
PT
13:17 7, PT
18:36
22:13
Pr
7:36
Pr
13:36
Pr
19:17
8:36
Pr
14:17 X, PT
19:36
9:17
PT
14:36
Pr
21:27
9:36 2,Pr
15:07 6, PT
22:13
10:36 X, Pr
15:17 7, PT
22:42

Pr
X,1, PT
Pr
PT
Pr
Pr
Svit
Pr
SNV
4, Pr
5, Pr

X ide v prac.dni
1 - nejde 24.12. - 7.1.
2 - nejde v sobotu
4 nejde v piatok a 23.,30.12.,5.1., 14.4.,4.7.,31.8.,

5-ide v piatok a.23.,30.12.,5.1.,14.4.,4.7.,31.8.,14.,27.9.
27.,31.10.,16.12.,nejde24.12.,15.4.
6-ide v nedeľu a6.1.,18.4.,5.7.,29.8.,1.,15.9.,1.,15.9.,.
1.,17.11.,nejde17.4.,28.8.,

14.,27.9.,31.10.,16.11.,ide 24.12,15.4

7-nejde v nedeľu a 6.1.,18.4.,5.6.,29.8.,1.15.9.,1.,17.11.
ide 17.4.,28.8.

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 6,ned
14:31
06:15 x,10,11
16:07
06:53 x10
16:50
07:00 x11
18:14
07:02 x10
18:19
08:08 x10

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

AUTOBUS platí od 12.12.2021 do 10.12.2022
Košice - Kostoľany
05:20 x,10, 11
13:35
05:40
x
13:35
06:15
x
14:00
06:20 x,10
14:15
06:25 x,10
15:20
06:55
x
16:40
07:55 6,ned
17:40
10:00
x
17:40
11:45 x 11,10
18:55
11:45 6, 20
19:00

x = ide v pracovné dni
6= ide v sobotu ned.= ide v nedeľu a vo sviatok
20-nejde25.12.,.1.1.

hlásenie porúch

x,10
x,11
6, 20
x,10
x
x
ned
x
x
6,ned

11=ide od23.12. do7.1.,1.2., od21.2.do 25.2.,do 14.4. do 19.4.,
od1.7. do 2.9, od28.10 do 31.10.,
10=premáva v prac.dni počas školského vyuč.

Užitočné kontakty

					
Voda a kanalizácia 	Plyn 	Elektrina	Pevná linka a internet
VVS, a.s. Košice
SPP distribúcia, a.s. VSD, a.s. Košice
Slovak Telekom
0850 111 727
055/7952 420
0800 123 332
0800 123 777

Verejné osvetlenie
a obecný rozhlas
Obecný úrad
055/6981 052

Dávame do pozornosti aj našu novú webstránku obce www.kostolany.sk
Každý z Vás môže dostávať novinky a správy z našej obce priamo do svojho mobilného telefónu. Stačí si
stiahnuť aplikáciu podľa postupu, ktorý nájdete aj na našej obecnej webovej stránke. Mobilná aplikácia
V OBRAZE je pre všetkých občanov úplne zdarma.
O mobilnej aplikácii V obraze, tak ako aj o spôsobe stiahnutia si aplikácie do svojho mobilu, sa dozviete viac
na www.aplikaciavobraze.sk
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