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Milí čitatelia,
s omeškaním prichádzame medzi Vás
s novým číslom Kosceľanky. Množstvo
pracovných úloh a rôznych povinností
spôsobilo značné meškanie aj tohto vydania novín. Grafickú úpravu novín, ktorá si
vyžaduje množstvo času a prípravy, sme
sa rozhodli zveriť odborníčke. Navyše sme
prešli na farebnú tlač. Chcem sa poďakovať všetkým stálym
prispievateľom novín, vďaka ktorým má Kosceľanka zabezpečené stále rubriky.
Keďže prichádzame s novinami v tomto roku prvýkrát,
je potrebné si zrekapitulovať aktivity v našej obci počas
celého prvého polroka, ako aj práve prebiehajúce či plánované akcie.
Jarné prázdniny sme využili na to, aby sme komplexne
zrekonštruovali výdajňu stravy v miestnej základnej škole. Boli vymenené všetky rozvody vodovodu, kanalizácie
a elektroinštalácia. Zrealizovali sa nové obklady, omietky,
maľovka a zakúpili nové spotrebiče. Zároveň bola vykonaná
sanácia vlhkého muriva v telocvični.
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Zdravotné stredisko sme napojili na verejnú kanalizáciu. Obec disponuje právoplatným stavebným povolením
na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice, čakáme na výsledok
druhého kola výzvy na žiadosť o dotáciu z MV SR. V prípade pridelenia financií začíname ihneď s rekonštrukciou.
Z kultúrnych podujatí stojí za zmienku už tradičný
Deň rodiny (20. mája 2018), ktorý bol v tomto roku zároveň spojený s oslavou 15. výročia samostatnosti obce
a taktiež so 100. výročím vzniku prvej Československej
republiky. Pri tejto príležitosti bola ľuďom, ktorí za posledné obdobie 15 rokov výrazne napomáhali obci a jej
rozvoju, či inak nezištne dlhoročne slúžili, udelená cena
starostu obce.
Pozastavme sa pri doprave a bezpečnosti. Obec aj región vyvíjajú úsilie na zabezpečenie rekonštrukcie cesty
Košice – Obišovce, Kysak – Malá Lodina. V tejto veci dňa
15. 6. 2018 navštívil región aj košický župan Rastislav
Trnka, ktorý prisľúbil skorú rekonštrukciu cesty.
Obec navyše v rámci zvýšenia bezpečnosti cestnej
premávky dala spracovať projekt, ktorý rieši preloženie
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autobusovej zastávky, vyznačenie priechodu pre chodcov,
materská škola – park, priechodu pri zastávke na Dzeloch
a priechodu pre chodcov na Sokoľskej ulici – Strmá – Malek. Okrem toho je na hlavnej ceste od sokoľského mostíka v smere do Košíc navrhnutý zákaz zastavenia a státia
motorových vozidiel. Ešte začiatkom roka pribudol v dedine ďalší merač rýchlosti pri vstupe od Družstevnej pri
Hornáde, na tomto úseku platí najvyššia povolená rýchlosť 40 km/h. Obec neustále apeluje a vyzýva aj OO PZ
v Kysaku, aby venovalo zvýšenú pozornosť kontrole porušovania predpisov cestnej premávky. Viackrát sme svedkami toho, že padajú nielen upozornenia, ale aj pokuty,
napríklad za jazdu v protismere na Staničnej ulici. Verejné
priestranstvá v obci sú monitorované kamerovým systémom a obec neváha záznamy poskytnúť polícii na ďalšie
prešetrenie. Na priestupkovom konaní napokon skončili
aj Rómovia z Malej Viesky, ktorí sa rozhodli vylámať kontajner na šatstvo. Ukázalo sa, že rozšírenie kamerového
systému prináša svoje ovocie a na najbližšie obdobie bude
potrebné v rozširovaní monitorovania priestranstiev pokračovať. Problém nám spôsobujú aj niektorí občania
a maloletí, ktorých však každý z nás môže vždy zásadne
upozorniť alebo v prípade hrubšieho porušovania verejného poriadku a spolunažívania neváhať kontaktovať políciu. Každý z nás môže byť strážcom verejného poriadku.

Z investičných akcií v obci je hodno spomenúť zabezpečenie finančných zdrojov z Úradu splnomocnenca vlády
SR pre rómske komunity na rekonštrukciu ulice Agátová.
Na danej ulici nebol ešte nikdy v minulosti asfalt a obec
sama osebe by zdroje na jeho realizáciu nemala. Vďaka
dotácie z úradu vlády a vykrytia asi 1/3 nákladov z rozpočtu obce dostala Agátová ulica nový koberec.
Z úpravy ciest treba spomenúť odstránenie havarijného stavu na Ul. Matyldy Pálfyovej, kde sa v úseku kanalizačného výkopu prepadla cesta. Súvisle sa opravil aj asi
40 m úsek cesty na Hrubečskej ulici. V spolupráci so SC
KSK boli vykonané najnevyhnutnejšie výtlky na Stanič-

nej ul. a Ul. Dr. Hoffmanna. Podali sme žiadosť
o územné rozhodnutie
na rekonštrukciu Ul. Dr.
Hoffmanna. Čaká nás ešte
stavebné povolenie, zabezpečenie financií a samotná realizácia.
Obec bola úspešná
v Programe obnovy dediny. Na jeseň bude preto
centrum obce revitalizované, pribudne zeleň,
kvetinové záhony, dotvorí
sa okolie nového obecného úradu a námestie
pri škole. Revitalizáciu
v tomto období čaká aj
vstup na cintorín.
Prebieha aj dlhoočakávaná výmena autobusových prístreškov. Staré,
snáď 40-ročné plechové
prístrešky, nahradia nové, moderné, priehľadné. Postupne
budú upravené stanovištia zastávok a dotvorené ich okolie. Prosíme o trpezlivosť, keďže sme odkázaní na vlastné
personálne kapacity.
Zmenou prechádza aj tunajšia železničná stanica. Na
nevyhovujúci stav obec poukazovala už dlhodobo, vymenila sa aj korešpondencia, uskutočnilo niekoľko stretnutí.
Výsledkom dnes je, aj vďaka miestnemu občanovi Milošovi Záhumenskému, že na stanicu bol vybudovaný spevnený chodník. Železničiari upravili aj staničný podchod a na
rade je fasáda budovy. Viac už o uskutočnených a chystaných akciách prezradí prednosta stanice vo svojom článku
na inom mieste týchto novín.
A postupne pokračujeme ďalej. Pred nami je množstvo
práce, no nie všetko ide tak rýchlo, ako by sme si priali.
Limitujú nás financie a personálne kapacity. Zabezpečovať treba aj bežný chod a údržbu obce. O ďalších plánoch
nateraz písať nebudem, zmienim sa o nich radšej až po ich
zrealizovaní.
Mgr. Anton Medvec – starosta obce
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Vážení Kostoľančania,
ubehol už rok od momentu, keď som
bol obecným zastupiteľstvom obce Kostoľany nad Hornádom zvolený do funkcie
hlavného kontrolóra obce. Je to obdobie,
po ktorom by som chcel aj touto formou
zhodnotiť svoju kontrolnú činnosť, predstaviť jej výsledky a ozrejmiť obyvateľom
základné poznatky o stave a hospodárení
obce, ktoré som za spomínané obdobie nadobudol.
Úvodom sa Vám predstavím. Volám sa Jozef Kušnír a pochádzam z neveľkej obce Krásna Lúka, ktorú v poslednom
období preslávil predovšetkým náš rodák, Ondrej Kandráč.
Pracujem v Krajskom múzeu v Prešove na pozícií zástupcu riaditeľky a hlavným predpokladom na výkon funkcie hlavného
kontrolóra je moje právnické vzdelanie i prax v kontrolnej činnosti v ďalších dvoch obciach.
Po mojom nástupe do funkcie hlavného kontrolóra obce
Kostoľany nad Hornádom som sa najskôr zameral na oblasti,
ktoré zvyknú byť na úrovni samospráv najväčším problémom.
V prvom rade som podrobil kontrole všetky interné predpisy
obce, ktoré upravujú povinnosti pri plnení úloh na úseku samosprávy i preneseného výkonu štátnej správy. Príjemným
prekvapením bola pre mňa skutočnosť, že takmer všetky zásadné smernice i všeobecne záväzné nariadenia (VZN) obce
boli prijaté v období posledných rokov a boli tak aktuálne
a v súlade so zákonom. Zistené nedostatky boli už v priebehu
kontroly odstránené a chýbajúce predpisy boli dopracované
skôr, než som stihol dopísať správu o výsledkoch kontroly.
Ďalšie kontroly sa týkali povinnosti obce zverejňovať zmluvy, objednávky a faktúry v zmysle príslušného zákona i často
porušovaná povinnosť obcí chrániť osobné údaje. Ani tieto dve
kontroly nepreukázali zásadnejšie porušenia zákona a všetky
zistenia boli už v priebehu kontroly prekonzultované so starostom obce a odstránené, čím sa obec vyhla možným problémom
a sankciám pri eventuálnej kontrole zo strany štátnych orgánov.
V prvom polroku 2018 bola kontrola zameraná predovšetkým na hospodárenie s finančnými prostriedkami z bankového účtu obce, na plnenie povinností pri nakladaní s odpadmi
a na dodržiavanie ustanovení príslušného zákona pri spravovaní majetku obce. Doterajšie zistenia nasvedčujú tomu,
že obec Kostoľany nad Hornádom venuje zvýšenú pozornosť
hospodárnemu, účelnému a efektívnemu nakladaniu s verejnými prostriedkami i majetkom obce a dbá o jej všestranný
rozvoj a záujmy jej obyvateľov. Napriek tomu budem naďalej
veľmi obozretne dohliadať predovšetkým na zákonnosť postupu vedenia obce a jej pracovníkov pri plnení svojich povinností, s dôrazom na nové úlohy, ktoré pribudli poslednou
novelizáciou zákona o obecnom zriadení.
Na záver svojho príspevku chcem skonštatovať, že aj vďaka
môjmu pôsobeniu v troch obciach dokážem reálne a objektívne
zhodnotiť stav obce, jej hodnotové smerovanie a mieru záujmu
o spokojnosť občanov. V tomto smere mám doteraz pozitívny
dojem z mladého a veľmi aktívneho starostu i z veľmi kompaktného obecného zastupiteľstva, ktorí sa spolu úprimne snažia
o dynamický rozvoj obce. Verím, že naša spolupráca bude naďalej veľmi korektná a prospešná pre všetkých Kostoľančanov.
JUDr. Mgr. Jozef Kušnír

spoločenská kronika

Jubilanti:
Mária Hrabinská
85 rokov
Helena Košová
80 rokov
František Sabol
80 rokov
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29. 03. 2018
16. 05. 2018
09. 06. 2018

Srdečne blahoželáme!

Narodení:
Emma Geročová 		
Maxim Nemčík 		
Hana Sabolová 		
Karin Viktória Šimková
Alžbeta Hégerová 		

Vitajte medzi nami!

Mária
Hrabinská

06. 01. 2018
26. 02. 2018
16. 03. 2018
15. 04. 2018
24. 06. 2018

Zomrelí:
Dušan Stanko 		
04. 01. 2018
Magdaléna Trojčáková
22. 03. 2018
Jozef Petrenko 		
16. 04. 2018
Hilda Nigutová 		
12. 05. 2018
Juraj Marťak 			
13. 05. 2018
Ján Gajdoš 			
14. 06. 2018
Odpočívajte v pokoji!

USPORIADAJME HROBOVÉ MIESTA,
MÁME NA TO POSLEDNÉ MESIACE
Uplynulo už niekoľko rokov od prijatia Zákona
č. 131/2010 o pohrebníctve a na to nadväzujúceho Cintorínskeho poriadku z roku 2015. Najdôležitejšou povinnosťou, ktorú zákon obci ukladá, je evidencia pohrebiska
a s tým súvisiaci nájom za hrobové miesta. Nevyplatené
hrobové miesta je možné po uplynutí tlecej doby (15–20
rokov) a staré hroby, o ktoré neprejaví žiadny pozostalý
príbuzný záujem, znova použiť.
Opatrenie je dôležité najmä z dôvodu, že cintorín sa zapĺňa a jeho plocha sa rozrastá. Po prehodnotení hrobových
miest, ktoré sa využívajú a ktoré už nie, sa pripraví nová
plocha na pochovávanie v rámci terajšej rozlohy cintorína.
O staré hrobové miesta totiž prejavujú záujem ďalší občania.
Prosíme Vás teda, vážení občania, aby ste sa čo najskôr
prihlásili k jednotlivým hrobom svojich príbuzných a podpísali s obcou nájomnú zmluvu a uhradili príslušný nájom na ďalšie obdobie.
V prípade neuzavretia nájomnej zmluvy a neuhradenia nájomného a v prípade, že rodina pozostalých neprejaví
záujem o prenájom hrobového miesta, prevádzkovateľ pohrebiska takéto
hrobové miesto zruší a prenajme ho
inému záujemcovi.
Ocú
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Železničná stanica
Kostoľany nad Hornádom

Leto roku 2018 je v plnom prúde, a tak by sme vás,
vážení občania, chceli informovať, že aj železničná stanica
Kostoľany nad Hornádom, ktorú predpokladám využíva
väčšina z Vás, bude čiastočne meniť svoj šat.
Po konkrétnom stretnutí so starostom obce Kostoľany
nad Hornádom Mgr. Antonom Medvecom, ktorý ozrejmil
jednotlivé problémy, ktoré občanov trápia, sa na základe
rokovania a rozhodnutia jednotlivých zložiek rozhodlo, že
v roku 2018 bude vykonaná čiastočná obnova vonkajšieho plášťa samotnej prijímacej budovy, ktorá si túto zmenu
žiada. Vzhľadom na to, že evidujeme žiadosti od cestujúcej
verejnosti o počte a kvalite exteriérových lavičiek, takisto
došlo z našej strany k rozhodnutiu, že existujúce lavičky
budú repasované a presunuté do vestibulu stanice, pričom
pod zastrešenú časť budú osadené nové lavičky v počte
5 kusov. Ďalšou zmenou na stanici by sme chceli prispieť
k Vášmu pohodliu pri využívaní cestovania vlakom. Tou
zmenou je komplexná rekonštrukcia staničného podchodu,
kde v týchto priestoroch už bola vykonaná obnova omietky a samotného náteru stien podchodu a odstránenie negatívneho stavu jestvujúcej podlahy, čo v tomto prípade
znamená úplná výmena podlahových prvkov so zmenou
konštrukcie podlahy. Samozrejme rátame aj s obnovou
priestoru medzi budovou a vchodom do staničného podchodu, kde v tomto priestore by mala vzniknúť spevnená
plocha s odvodnením dažďovej vody. Veľkým problémom, s
ktorým sa snažíme popasovať v spolupráci s Obcou Kostoľany nad Hornádom, je predstaničný priestor, na ktorom by
sme chceli postupne vytvoriť spevnenú asfaltovú plochu,
avšak v tomto prípade je z hľadiska výraznejšej investície
limitujúcim faktorom vlastníctvo pozemkov. Našťastie sa
to napokon podarilo aspoň v rozsahu chodníka, za čo patrí
poďakovanie Milošovi Záhumenskému, ktorý túto problematiku sľúbil riešiť už pred časom a doviedol to do úspešnej realizácie.
Dúfame, že v tomto roku bude množstvo myšlienok
a návrhov pretavených do skutočných stavov, podobne
ako boli myšlienky vytvorenia knižnice a výstavy prác
detí, ktoré boli zrealizované v priestoroch vestibulu stanice, a to za pomoci vedenia obecného úradu, MŠ Kostoľany

nad Hornádom a železničnej stanice Kysak.
Je však množstvo problémov, ktoré netrápia iba
Vás občanov a v konečnom
dôsledku cestujúcich, ale sú
tu problémy, ktoré trápia
aj nás železničiarov. Medzi
problémami, s ktorými sa
stretávame relatívne často
na stanici, je poškodzovanie majetku železníc v obvode dráhy, kde v poslednom čase došli niektoré
prípady až do takej miery,
že sa to začalo klasifikovať
ako ohrozenie bezpečnosti a plynulosti dopravy na
dráhe. Tu by sme Vás chceli
poprosiť o spoluprácu pri
samotnej edukácii, hlavne
mladších ročníkov, kde súčasťou takejto komunikácie by
malo byť, že cudzie predmety, ako sú kamene alebo súčasti stanice, napr. lavičky, nepatria do koľajiska alebo výhybky. Toto konanie môže prinajmenšom zapríčiniť škodu,
avšak aj vykoľajenie, kde v tomto momente vzniká otázka,
čo ak vo vlaku cestuje naša blízka osoba. Ďalším z problémov je využívanie staničného podchodu, kde v tomto
prípade je neprípustné, ba až nezodpovedné využívanie
úrovňového prechodu, pri takej frekvencii vlakovej dopravy, aká je momentálne v obvode stanice. Chápeme, že podmienky v podchode nie sú ideálne, ale časť vzniknutých
problémov, ktoré boli zapríčinené inými osobami, sme odstránili hore uvedenou rekonštrukciou. Chceli by sme Vás
požiadať aj o plnenie príkazov, ktoré zadávajú službukonajúci zamestnanci, pretože tým ide jednoznačne o vašu
bezpečnosť počas pobytu vo vyhradených priestoroch pre
cestujúcu verejnosť.
Tešíme sa, že využívate služby železníc a zároveň dúfame, že aj na základe vašich podnetov a spoločnej spolupráce budeme prispievať k zvýšenej bezpečnosti a kultúre cestovania.

Ing. Emil Kičura, prednosta ŽST Kysak
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Štefana Barančíka, detský folklórny súbor Raslavičanik
z Raslavíc. Na záver sa nám predstavila hudobná skupina
Pavelčákovci. V rámci programu pán starosta Mgr. Anton
Medvec odovzdal Cenu starostu pri príležitosti 15. výročia
samostatnosti obce. V rámci občerstvenia si pripravili pre
hladné žalúdky guľáš klub dôchodcov i poľovníci, cukrovú
vatu, pukance, občerstvenie. Z atrakcií možno spomenúť
ukážku vojenského výstroja a výzbroje, hasiči pripravili
pre deti penovú šou, ďalšími akciami boli vojenská pošta,
jazda na koči, nafukovací hrad, výstava hadov a hmyzu.
Mgr. Pavol Kopčo

„Deň rodiny sviatok krásny, preto majte dušu lásky. Spoločne deň prežijeme, naplno ho užijeme.“
Aj tieto slová zazneli v podaní žiakov ZŠ na, dovolím
si tvrdiť, tradičnom podujatí DNI RODINY. Tento deň sa
naozaj niesol v radostnom duchu. Môžeme sa poďakovať
Tomu Tam Hore, že nám dal také pekné počasie. Poprosili
sme ho o to na rannej sv. omši, kde účinkoval aj miestny
zbor sv. Štefana. Popoludní sme sa premiestnili do parku. Každý si tam prišiel na svoje. Pre deti boli pripravené
atrakcie rôzneho druhu, od skáčuceho hradu, cez penu,
súťaže, koníky až po prehliadku exotických plazov. Dospelí si mohli nájsť to svoje v kultúrnom programe, kde
sa nám predstavili FS Karička, DFS Raslavičanik, nesmeli chýbať žiaci MŠ a ZŠ, takisto sme mohli naživo vidieť
Štefana Barančíka a Pavelčákovcov. Pre labužníkov bola
pripravená cukrová vata, pukance, občerstvenie a guľáš. A
na čo nesmieme zabudnúť? Určite na jednu dôležitú časť
programu. Sadenie lipky žiakmi miestnej ZŠ. Práve lipka
nám bude pripomínať nielen tohtoročný deň rodiny, ale
jej hlavnou úlohou je pripomenúť vznik ČSR a 15 rokov
samostatnosti obce. Nech teda aj takýto symbol zdobí
našu obec a je pamiatkou pre ďalšie generácie.
Mgr. Daniela Medvecová
Popoludní o 13.30 hodine sa konal sprievod od obecného úradu do parku. Program sa začal o 14.00 hodine vystúpením folklórneho súboru Karička. So svojím
programom vystúpili deti z materskej a základnej školy
so svojimi učiteľkami. Zazneli ruské piesne v podaní pána

Cena starostu obce bola udelená:
Vladimír Redaj – in memoriam – za prácu prvého starostu obce a za jej rozvoj v rokoch 2003 – 2014
Mgr. Stanislav Stronček – za pastoračnú činnosť
a duchovný rozvoj obce
Monika Mikluščáková – za dlhoročné vedenie
obecnej kroniky
Oľga Sabolová – za aktívnu organizátorskú prácu
v klube dôchodcov
Denisa Šoltésová – za dlhoročnú pomoc pri organizovaní kultúrnych podujatí v obci
Lívia Vargová – za dlhoročnú pomoc pri organizovaní kultúrnych podujatí v obci
Pavol Oravec – za rozvoj dobrovoľného hasičského zboru obce
Milan Tóth – za obetavú prácu kuchára pri všetkých podujatiach v obci.
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Stravovanie pre dôchodcov

Je zvykom, že samosprávy na Slovensku zabezpečujú rôzne sociálne služby pre svojich obyvateľov, najmä dôchodcov. Každá obec to rieši podľa svojich finančných, personálnych a technických možností. Ani Obec Kostoľany
nad Hornádom nechce byť výnimkou a želá si zabezpečovať aspoň základný druh sociálnej výpomoci. Jej rozsah
môže byť akýkoľvek, no každá obec sa musí, ľudovo povedané, prikrývať len takou perinou, na akú má.

Obec Kostoľany nad Hornádom sa rozhodla riešiť problematiku poskytovania teplej stravy – obedov pre seniorov či starších osamelých ľudí. Žiaľ, obec nemá možnosť zabezpečiť navarenie stravy (z priestorových dôvodov)
a jej rozvoz vlastným spôsobom, preto hľadala iné riešenie podpory. Východiskom je napokon prijaté Všeobecné
záväzné nariadenie č. 1/2018 o poskytovaní príspevku na stravovanie pre dôchodcov. Princíp príspevku spočíva
v tom, že obec síce navarenie a rozvoz obedu nezabezpečí, ale prispeje určitou sumou. Dôchodcovia majú možnosť
si donáškovú službu obeda zabezpečiť u súkromného dodávateľa. Príspevok na obed má však svoje pravidlá. Kto
teda môže oň požiadať?
– dôchodca – poberateľ starobného dôchodku, ktorého výška nepresiahne sumu 350 Eur/mesačne.
– dôchodca len s trvalým pobytom v obci.
– svoj záujem o príspevok musí preukázať na obecnom úrade, kde vyplní tlačivo. Na obecný úrad je potrebné priniesť potvrdenie o uznaní a výške dôchodku.
Príspevok nie je možné poskytnúť poberateľom predčasného dôchodku.
Výška príspevku od obce je 0,50 Eur za stravnú jednotku. Výšku príspevku však môže obecné zastupiteľstvo
zmeniť uznesením, rovnako ako aj podmienky prideľovania príspevku.
Záverom teda vyzývame všetkých dôchodcov, ktorí majú záujem o stravovanie a rozvoz obedov domov, aby sa
nahlásili na obecnom úrade.

Donášku služby najbližšie zabezpečuje firma U nás doma z Trebejovskej ulice v Družstevnej pri Hornáde.
O možnostiach zabezpečenia stravy a jej rozvozu sa informujte priamo vo firme na tel. čísle 0905 651 174 alebo
e-mailom: zuzkapalova@centrum.sk
Ocú

Aj na oplotenie je potrebné ohlásenie drobnej stavby
Pozor! Aj na stavbu oplotenia či na jeho výmenu je potrebné ohlásenie drobnej stavby, v špecifických
prípadoch dokonca stavebné povolenie.
Nezabúdajme na ohlasovanie aj pri realizácii oplotenia. Každá neohlásená stavba je nelegálna stavebná činnosť,
ktorá predstavuje skôr či neskôr možnú hrozbu opletačiek s úradmi. U nás v obci v poslednej dobe taktiež evidujeme neohlásené realizácie oplotení.

Prečo je ohlásenie pri oplotení dôležité?
Keďže plot tvorí hranicu medzi Vami a susedom, vyhnete sa možným problémom so susedmi. Oplotenie je
potrebné realizovať po dohode so susedmi buď na osi právnej hranice pozemku alebo zo svojej strany pozemku.
Pozor na dodržanie právnej hranice, ak si ňou nie ste istý, je potrebné pre vytýčenie prizvať geodeta.
Mnohokrát pri stavbe oplotenia dochádza k zhoršeniu výhľadových pomerov v križovatkách či na rohoch aj tak
úzkych ulíc. Práve preto by ste mali realizáciu konzultovať s obcou a byť ohľaduplnejší aj pre ostatných občanov
a nezhoršovať im bezpečnosť na miestnych komunikáciách. Preto by bolo správne zvážiť výšku oplotenia a materiál použitý na stavbu plota.
Netreba zabúdať ani na estetickú úroveň, vysoké betónové ploty síce chránia súkromie, ale sú tou najväčšou
ranou pre vidiecke prostredie.
K ohláseniu drobnej stavby – oplotenia budete potrebovať:
List vlastníctva alebo iné právo od pozemku, katastrálnu snímku, jednoduchý technický popis, prípadne nákres
a situáciu, súhlas susedov, v prípade výkopových prác aj zameranie sietí. Správny poplatok je 10 Eur.
Ocú

Vážení občania.
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Dovoľujeme si Vás upovedomiť,
že Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky realizuje národný projekt „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“.
V záujme objektívneho zvýšenia bezpečnosti občanov, najmä detí, mládeže, seniorov, ohrozených skupín a pod.,
môžeme zintenzívniť účinnosť boja s kriminalitou spoločným postupom a spoluprácou. Je to jeden z mnohých
spôsobov, ako pomôcť potenciálnym alebo identifikovaným obetiam trestnej činnosti.
Keďže kriminalita ako celospoločenský negatívny jav je neoddeliteľnou súčasťou nášho každodenného života,
prevencia kriminality je nevyhnutná a potrebná. Každý má podľa svojich možností a schopností konať tak, aby
predchádzal, alebo zamedzil vzniku a šíreniu kriminality a inej protispoločenskej činnosti.
Realizáciou systémových preventívnych riešení v oblasti podpory a pomoci obetiam je vytvorená možnosť
poskytnúť pomoc pre obete na jednom mieste a to v kontaktnom bode.
Príďte sa poradiť, sme tu pre Vás.
Kontaktný bod pre Košický kraj je v budove Okresného úradu Košice, na ulici Komenského 52, 040 01 Košice,
v budove B, 7. poschodie, kancelária č. 706, telefonický kontakt: +421 55 6001445, emailové kontakty: olga.lukacova@minv.sk, stanislava.mazakova@minv.sk, frantisek.puskar2@minv.sk.
Viac informácií o projekte môžete nájsť aj na stránke http://www.minv.sk/?odbor-prevencie-kriminality a na
fb stránke Prevencia kriminality.

POTULKY DO OKOLIA
Chránené vtáčie územie Volovské vrchy
Na Slovensku je vyčlenených 41 chránených vtáčích
území, ktoré svojou výmerou pokrývajú 27 % celoštátnej
výmery. Sú prioritne navrhnuté pre 81 vybraných druhov
vtákov na základe smernice Rady Európskych spoločenstiev č. 79/409/EHS o ochrane voľne žijúcich vtákov. Územia sú rôznorodé, svojou výmerou je najmenšie Dubnické
štrkovisko a najväčším územím sú Volovské vrchy vo východnej časti Slovenska.
Volovské vrchy sú horským krajinným celkom nachádzajúce sa na východe Slovenska s celkovou rozlohou okolo
1330 km². Zo severozápadu hraničí s NP Slovenský raj, zo severu je to Hornádska kotlina a Šarišská vrchovina, z východu
Košická kotlina a Čierna hora, z juhu je to NP Slovenský kras
a Rožňavská kotlina a zo západu NP Muránska planina. Volovské vrchy sa delia do sedem podcelkov (Havranie vrchy,
Knola, Zlatý stôl, Hnilické vrchy, Pipitka, Kojšovská hoľa a Holička ). Rozlohou najväčším podcelkom Volovských vrchov je
Kojšovská hoľa. Nachádza sa vo východnej časti Volovských
vrchoch. Najvyšším vrchom tohto podcelku je rozložitý, hôľnatý a výhľadový vrch Kojšovská hoľa (1246 m n. m.).
Chránené vtáčie územie Volovské vrchy sa nachádza v
okresoch Rožňava, Košice – okolie, teda aj v katastrálnom
území našej obce,
Košice I, Spišská
Nová Ves, Prešov a
má celkovú výmeru
121 420,65 ha. Za
chránené vtáčie územie bolo vyhlásené v
roku 2010.
Chránené
vtáčie územie Volovské

vrchy má za cieľ zabezpečenie priaznivého stavu biotopov
druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov zabezpečenia podmienok ich prežitia a
rozmnožovania. Vyznačuje sa výskytom nasledujúcich druhov vtákov: bocian čierny, ďateľ bielochrbtý, ďateľ čierny,
ďateľ prostredný, ďateľ trojprstý, hrdlička poľná, jariabok
hôrny, krutihlav hnedý, kuvik kapcavý, kuvik vrabčí, muchárik bielokrký, muchárik červenohrdlý, muchár sivý, orol
krikľavý, orol skalný, penica jarabá, prepelica poľná, rybárik
riečny, sova dlhochvostá, strakoš červenochrbtý, tetrov hlucháň, tetrov hoľniak, včelár lesný, výr skalný a žlna sivá.
Bocian čierny, ktorý sa nachádza aj na území našej obce,
je o niečo menší ako jeho príbuzný bocian biely. Dosahuje
výšku asi 1 m a v rozpätí krídel má 170 – 190 cm. Vyskytuje
sa od strednej a juhovýchodnej Európy po Ďaleký Východ.
Eurázijské populácie sú sťahovavé, zimujú v Afrike. Vzácne
sa vyskytuje aj na Slovensku, v poslednom období dokonca
častejšie. Vyznačuje sa čiernym sfarbením na celom tele s výnimkou bielych spodných častí. Najmä na krku a hlave majú
dospelé vtáky dobre viditeľný zlatozelený až medenočervený kovový lesk. Je plachý, zdržuje sa mimo ľudských sídel. Vyhľadáva lesy v blízkosti jazier, rybníkov a riek. Jeho najobľúbenejšou potravou sú menšie ryby do veľkosti 25 cm, pričom
ich loví vo väčšej miere ako bocian biely. Ďalej sa živí aj malými cicavcami, plazmi, žabami a vodným hmyzom. Hniezdo si
stavia na stromoch vo výške 10 – 20 m nad zemou. Mláďatá
sa liahnu zo znášky 2 – 5 vajec po 30 dňoch. Na zahrievaní
vajec sa partneri striedajú, v noci však sedí vždy len samica.
Pohlavne mláďatá dospievajú v troch rokoch. Bocian čierny
patrí medzi ohrozené druhy európskej fauny.
RNDr. Veronika Kopčová
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Kľúč od zlatého mesta
(Úryvky súťažných prác žiakov ZŠ Kostoľany nad
Hornádom)

Na jar je v mojej dedine Kostoľany nad Hornádom
najkrajšie to, že hneď po tom, ako sa roztopí sneh, sa
všetko začne zelenieť. V lete sa zase môžeme kúpať a
užívať si letné prázdniny. Môžeme si zahrať hry s loptou, či ísť na dovolenku. Na jeseni je pekné to, že u nás
opadáva pekné a farebné lístie. Zvieratká sa pripravujú
na zimný spánok. V zime veľmi padajú vločky a keď napadne veľa snehu, tak môžeme postaviť veľkého snehuliaka alebo sa guľovať.
(Jaroslav Kopiľák, 3. ročník)
Leto je v Malej Lodine pekné kvôli tomu, že sa môžeme kúpať. Pekné sú aj višne, jahody, lesné plody, maliny, čučoriedky. V lete chodím počúvať krásnu hudbu
vtákov. Keď je veľmi horúco, idem si zaplávať do nášho
bazéna, robím kotrmelce a poriadne sa vybláznim.
(Vanesa Kožurková, 3. ročník)

Na jeseň v Malej Lodine chodíme na huby, ohadzujeme sa lístím, chodíme na piknik, zbierame úrodu
z poľa, užívame si posledné lúče slnka a pohľad na farebné stromy okolo nášho domu. Veľmi radi sa vtedy
chodíme korčuľovať na kolieskových korčuliach.
(Ema Kožurková, 3. ročník)

Na jar, keď v našej dedine začnú pučať stromy
a tráva sa zazelená, teším sa, že na futbalovom ihrisku
môžem hrať s kamarátmi futbal. V lete obec organizuje
Deň rodiny a sú tam rôzne súťaže. V jeseni v lese rastú
huby, ktoré chodím zbierať. Lístie sa zafarbí na červeno. V zime, keď sú silné mrazy, je v parku ľad. Deti sa tu
korčuľujú a hrajú hokej.
(Šimon Perun, 3. ročník)

Moja obec Kostoľany nad Hornádom je krásna vo
všetkých ročných obdobiach, ale najkrajšia je v zime.
Celá je pokrytá snehom a potôčik je zamrznutý. Deti sa
môžu korčuľovať v parku.
(Filip Timko, 3. ročník)

V každom dieťati je čosi dobré...
V každom dieťati je čosi dobré, pomôžme mu to objaviť.
Práve týmto heslom sa riadi čoraz viac škôl na západe a
pridala sa k nim aj tá naša. Individuálny prístup učiteľa k
žiakovi je trend, ktorý oslovuje nielen učiteľov, ale aj rodičov. Niekedy rodič spozoruje, že jeho dieťa má problémy s
pozornosťou alebo učením. V školách s triedami s menším
počtom žiakov je priestor na to, aby sa učiteľ mohol venovať individuálne žiakov a žiak môže potom prichádzať z
vyučovania v pohode. V našej škole máme v triedach priemerne 9 až 11 žiakov, takže je vytvorené ideálne prostredie pre žiakov.
Priestory školy sú vynovené. Každá trieda je vybavená
interaktívnou tabuľou, počítačom, novými lavicami, stoličkami, nábytkom, tabuľou. Žiaci majú k dispozícii jedáleň,
priestory na telovýchovné aktivity, moderné outdoorové
ihrisko, počítačovú učebňu. Škola je vybavená najmodernejšími didaktickými pomôckami na všetky predmety od
telesnej výchovy až po cudzí jazyk.
K hľadaniu „toho dobrého“ u dieťaťa však nestačí matéria. Dieťa potrebuje, aby sme mu venovali čas. Učitelia
na našej škole vytvárajú aj viacero aktivít, kde žiaci sa nielen vzdelávajú, ale si vytvárajú aj sociálne a emocionálne
väzby. Z týchto aktivít môžeme spomenúť viacero.
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Predvianočný čas žiaci strávili v športovom duchu.
Celý týždeň súťažili vo futbale, kde súťažili o Nebeský pohár. Chlapci a dievčatá súperili proti sebe. Ak chcete vedieť výsledok, tak ten vám neprezradíme, lebo dôležité
bolo zažiť super atmosféru. Kto sa však chce dozvedieť
viac, môže si nás nájsť na facebooku a zistiť, kto tento pohár vyhral.
Vianoce sú časom pokoja a lásky. To, že nie sú len o
hmotných dobrách, nám ukázali žiaci vo svojom prestavení na adventných trhoch obce.
Dňa 14. februára sa konala akcia Valentínska pošta.
Každý sa mohol zapojiť tým, že vytvoril valentínsky odkaz
v podobe pohľadnice, kresby či básne a vhodiť ju do škatule umiestnenej vo vestibule školy. Anjeli poštu rozniesli
a na mnohých tvárach sme mohli pozorovať milé úsmevy.
Vo fašiangovom období sme na našej škole vytvorili tú správnu karnevalovú atmosféru. Žiaci sa predstavili
v plnej kráse. Kreativita rodičov a detí opäť nesklamala.
Dvojičky Emka – chobotnica a Vaneska – Kleopatra, spolu s rytierom Tomášom si odniesli krásne vecné ceny za
prvé miesta. Keďže všetky masky boli veľmi pekné, nikto
neodišiel bez odmeny. Deti odchádzali z karnevalu s bábikami, stavebnicami, plyšovými hračkami. Nechýbala ani
tombola a skvelá zábava.
V mesiacoch február a marec sa žiaci zapojili do viacerých celoslovenských súťaží: tradičný marcový Hviezdoslavov Kubín v prednese, celoslovenská matematická súťaž
Klokanko (10 súťažiacich), edukatívno-výtvarný projekt
vyhlásený Štátnymi lesmi SR (postúpili práce žiakov Belko, Perun, Kopiľák z tretieho ročníka), literárno-výtvarná
súťaž Kľúče od zlatého mesta (postúpili práce žiakov V. a E.
Kožurkové, Belko, Kopiľák z tretieho ročníka), výtvarná
súťaž s požiarnou tematikou (postúpili práce žiakov Macková, Antolíková zo štvrtého a prvého ročníka).
Dňa 20. februára zavítali do našej školy budúci prváci z MŠ Kostoľany nad Hornádom aj s p. riaditeľkou. Deti
zasadli do lavíc a hodinu anglického jazyka absolvovali v
treťom ročníku ako veľkí školáci. Hodina bola venovaná
zdravému životnému štýlu. Veľkí žiaci aj budúci prváci si
spolu zasúťažili, zatancovali a naučili sa pomenovať rôzne
druhy zdravých a nezdravých jedál. Za odmenu dostali balíčky od tretiakov a štvrtákov. Potom si pozreli priestory
školy, navštívili ostatné triedy a našim prvákom priniesli
aj milú sladkú pozornosť.
S niektorými predškolákmi sme sa stretli opäť v
priestoroch našej školy na Dni otvorených dverí dňa 21. 2.
2018, kde zavítali aj s rodičmi. Do tretice sme sa stretli aj
na tvorivo-edukatívnych dielňach po jarných prázdninách.
Budúci prváci sa venovali výrobe dekorácií k veľkonočným sviatkom.
Niekedy u detí nepotrebujeme hľadať, v čom sú dobré.
Niekedy im stačí ponúknuť činnosť, možnosť – ono si už
vyberie samo, čo ho baví a jeho DOBRÉ stránky sa ukážu
samy. Učitelia aj žiaci našej školy ocenia každú pozitívnu
podporu, aby sme tak všetci spoločne mohli nájsť v sebe
niečo dobré.
Katarína Sabolová
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BRIGÁDA v materskej škole

Milí čitatelia, radi by sme sa s Vami podelili o naše zážitky zo škôlky, ktorých bolo od zimy neúrekom.
Tohtoročná zima nám veľa snehu nedopriala, ale aj to
málo sme si naplno užili. Skvelo sme sa zabavili pri „snehových“ hrách na lúke nad materskou školou a stihli sa tiež
pokĺzať na kopci. Že zimný les má svoje čaro, sme zistili
počas vychádzky, na ktorej sme objavovali jeho zimné krásy a vrátili sa z nej vymrznutí, ale šťastní. Popri zábave samozrejme sme nezabúdali ani na vtáčatká a pripravili pre
ne chutné menu v podobe rôznych semienkových maškŕt.
Do fašiangového obdobia neodmysliteľne patria aj karnevaly a ten náš sa niesol v duchu hier a zábavy, a nechýbali krásne farebné masky. To bolo radosti a smiechu!
Keď sa blížil zápis do 1. ročníka, radi sme prijali pozvanie a navštívili našich kamarátov v ZŠ. Oboznámili sme sa
s prostredím školy a aj okúsili, ako taká vyučovacia hodina
prebieha.
Akí sme šikovní, môžete vidieť v čakárni na stanici
v Kostoľanoch nad Hornádom. Tam môžete obdivovať
malú ukážku prác, ktoré vykúzlili naše šikovné ruky.
Počas osláv Dňa Zeme sme si upravili okolie našej škôlky, vyčistili a vyzametali dvor, strávili úžasné dopoludnie
v lese a navštívili aj KOSIT, kde nás oboznámili s rôznymi
zaujímavosťami z oblasti ochrany životného prostredia
a separáciou odpadu.
Tanečnými kúskami a spevom sme pohladili srdiečka
našich mám a Vám niečo z nich predviedli na vystúpení na
Dni rodiny. Dúfame, že sa Vám páčilo, keďže ste nás obdarili veľkým potleskom, za ktorý ďakujeme.
Navštívil nás aj ujo sokoliar, oboznámil so životom dravých vtákov a spolu s nimi predviedol šikovné kúsky, nad
ktorými sme tajili dych.
Ani tento rok nechýbala naša kolobežkiáda. Na ihrisku
sme si skúsili jazdu zručnosti, riešili úlohy s dopravnou tematikou a preskúšali si svoje zručnosti v jazde v križovatke.
Ďakujeme Lukáškovmu ockovi, Maťovi Perunovi, ktorý si aj
tohto roku našiel čas a ako príslušník dopravnej polície dozeral a radil deťom pri správaní sa na ulici. A čo nás čaká?
Naši „veľkí škôlkari“ sa zúčastnia predplaveckého kurzu.
Leto je za dverami a s ním aj blížiace sa očakávané prázdniny, na ktoré sa všetci veľmi tešíme, no ešte nás čaká zábavné
popoludnie, na ktorom sa rozlúčime s našimi predškolákmi.
Na záver veľké ďakujem patrí všetkým, ktorí sa zúčastnili brigády a pomohli tak upraviť náš priestor na hranie
sa na dvore.
Deti a kolektív MŠ

Dňa 2. júna zorganizovala naša materská škola
spolu s rodičmi brigádu na našom školskom dvore
a školskej záhrade. Zišla sa tam výborná partia ľudí,
ktorí venovali svoj voľný čas úprave priestoru pre
deti. Keďže počasie prialo, aj nálada a chuť urobiť
niečo pre deti boli veľké, urobilo sa kusisko práce.
Oteckovia vynovili schody na školskú záhradu, vyčistil sa celý priestor okolo altánku, takže deti získali
omnoho viac priestoru na hry, ale aj učenie sa v prírode. Na existujúci plot bola natiahnutá zábrana. Pribudol aj malý plot, za ktorým vzniká priestor na kúsok
úžitkovej záhrady, kde si deti budú precvičovať, ale aj
nadobúdať praktické zručnosti pri pestovaní rastlín.
Upravil a vyčistil sa záhon na školskom dvore, zasadili sa nové rastliny, dosypali sa okrasné kamene a vyhrabal sa celý školský dvor. Keď sa stretnú šikovné
ruky, práca ide naozaj dobre a urobí sa veľa.
Preto sa chcem touto cestou poďakovať Helene
Belkovej Ambriškovej, Martine Horváthovej, Márii
Verbovej, Irene Swaton Merkovskej, Miroslavovi Belkovi, Jozefovi Albertovi, Martinovi Verbovi, Tomášovi
Horváthovi, Kamilovi Šestinovi, Miroslavovi Dudekovi, Miroslavovi Andrejčákovi za dovoz kameňov, pani
učiteľkám Marianne Dudekovej a Slávke Čorbovej
a tiež našej pani kuchárke Eve Bikárovej za úžasný
guláš, ktorý pre všetkých pripravila. Obecný úrad pokryl finančné náklady na materiál.
Radosť detí z nových schodov a možností hrať sa
na záhrade bola obrovská.
Ešte raz za mňa aj za deti ĎAKUJEM.
Mgr. Beáta Cop Redajová

kultúrne okienko	

Zbor sv. Štefana
Mnohí ste si už všimli a začali registrovať skupinku spievajúcich dievčat a žienok, ktoré vystupujú pod
názvom:

ZBOR SV. ŠTEFANA

Zbor vznikol pred dvomi rokmi na podnet Mgr. Daniely Medvecovej, ktorá je jeho zakladateľkou – hlavou
a dušou zároveň. Zastúpenie tu majú Kostoľany, Malá
Vieska a aj Tepličany. Jednoducho povedané: „Z každého rožka farnosti – troška.“
Stretávame sa podľa možností. Väčšinou je to raz
do týždňa – na fare – v pastoračnom centre. Je to hodinka plná pohody a spevu. Človek sa tam cíti príjemne v spoločnosti pohodových ľudí a teší sa na každé
ďalšie stretnutie.
Mohli ste nás počuť na sv. omšiach, väčšinou sú
to sviatky, ako odpustová slávnosť, Veľká noc, Vianoce ale aj na Adventných trhoch. Absolvovali sme už aj
naše prvé vystúpenie mimo farnosti. Bol to Ekumenický koncert zborov v Budimíre, kde sme sa predstavili
s pásmom Vianočných piesní. Koncert sa konal 30. 12.
2017 o 15.00 hod. Pocity, ktoré sme zažívali, boli rôzne – od napätého očakávania, motýlikov v bruchu až
po trému, ktorá tam tak prirodzene patrila. Boli sme
najmenší zbor, čo sa týka počtu členov – ale hlasovo
sme sa určite NESTRATILI...
Zbor sv. Štefana má 9 členov + pár hosťujúcich, ktorí nám prichádzajú pomôcť pri väčších príležitostiach.
Chýbajú nám hlavne mužské hlasy – ktoré dávajú pies-
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ňam to pravé „orechové.“ A aj takýmto spôsobom by
sme Vás chceli osloviť:

PRÍĎTE MEDZI NÁS!!!

My (Martina a Dianka) sme prišli medzi týchto
skvelých ľudí ako posledné. Každý z Vás pozná ten
pocit, aké to je, keď chcete nastúpiť na rozbehnutý
vlak. Človek prichádzal s malou dušičkou, s neistotou
a obavami, ako nás prijmú medzi seba. Obavy boli zbytočné!!! Prijali nás milo, úprimne a srdečne. Sme veľmi
radi, že sme získali nových priateľov a našli miesto,
kde aj naša duša rastie... „ďakujeme veľmi pekne!“
Príďte sa hoci len pozrieť, popočúvať... A možno aj
Vás chytí táto príjemná atmosféra tejto skupinky za
srdce a poviete si: „Skúsim to!“ Veď to nič nestojí, iba
kúsoček Vášho času...
A možno... Dopočutia, priatelia
Martina Redaiová

KOŠICKÁ PALETA 2018
krajská súťaž a výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby v Košickom samosprávnom kraji
Miroslav Kotora nás opäť reprezentoval
Košická paleta patrí medzi najväčšie a najprestížnejšie výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby v Košickom
kraji. Zúčastňujú sa jej každoročne autori zo všetkých
okresov, pre ktorých sa tvorba výtvarných artefaktov stala
záľubou. Do tohoročnej súťažnej výstavy sa tento rok prihlásilo 96 autorov. Spolu bolo predložených 263 výtvarných diel. Trojčlenná odborná porota vybrala na krajskú
výstavu 102 prác od 70 autorov.
Najdôležitejším kritériom výberu bola sila
výpovede diela, osobitosť výtvarného stvárnenia, myšlienka diela,
autenticita, originalita
rukopisu a kreativita autora. Osobitnou kategóriou je insitná tvorba.
Divákov určite zaujmú
veľkorozmerné plátna

s motívom cyklistických pretekov či vernisáže výstavy,
ktorých autorom je zamestnanec U.S. Steel Košice Miroslav
Kotora. Výtvarník aj tento rok
získal vo svojej kategórii ocenenie. Medzi najviac používané
techniky patrí maľba akrylom,
olejom, akvarelom, rôzne kombinované techniky, enkaustika,
ale nechýba ani linoryt, počítačová grafika, drevené a kamenné plastiky.
Organizátorom výstavy je už niekoľko rokov Kultúrne
centrum Údolia Bodvy a Rudohoria. Vernisáž výstavy sa
uskutočnila 23. mája 2018 vo výstavných priestoroch
budovy Bravo v Kulturparku v Košiciach. Najlepšie diela postupujú na celoštátnu súťaž a výstavu do Trenčína.

Mgr. Helga Tomondyová
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kultúrne okienko

Sviatok sv. Cyrila a Metoda sme si opäť
pripomenuli sv. omšou a tradičným turistickým
pochodom k prameňu Irenka
Podujatie, ktoré sa v obci pripravuje už niekoľko
rokov sa teší obľube. Štátny a zároveň cirkevný sviatok
začínal tradične rannou svätou omšou. Aj tohtoročnú
bohoslužbu spestril farský Zbor sv. Štefana. Spevy boli
ladené k cyrilo-metodskej téme a zaznel aj starosloviensky Otče náš.
Ako je zvykom, medzitým sa už pod vedením zamestnancov obce a kuchára Milana Tótha pripravoval na
Irenke guľáš. Starosta obce samotný pochod odštartoval
prípitkom od obecného úradu a tu už prevzali iniciatívu naše ochotné spolupracovníčky Lívia Vargová a Denisa Šoltésová s rodinami, ktoré aj tento rok pripravili
súťaže a stanovištia (nielen) pre deti. Touto cestou im
za túto službu ďakujeme, rovnako aj ostatným členom
miestneho dobrovoľného hasičského zboru. Tohtoročný
pochod sa tešil opäť vyššiemu záujmu a zúčastnilo sa ho
cez 60 ľudí. Opekačka, guľáš, pivo a občerstvenie, spev
pri harmonike, ale aj zábavná tombola čakali všetkých,
ktorí sa rozhodli stráviť voľný deň v prírode. Tešíme sa
už teraz na ďalšie ročníky.
Redakcia

zo života spoločenských združení

Pripomenuli sme si sviatok
sv. Floriána

Sviatok sv. Floriána si uctili aj miestni dobrovoľní hasiči slávnostnou sv. omšou v nedeľu 6. mája 2018. Stalo sa to
už takou tradíciou, že slávnostne nastúpení hasiči na čele
so svojou zástavou vstupujú do chrámu na ďakovnú i vyprosujúcu bohoslužbu. Tá nie je len s úmyslom na ochranu
členov alebo samotného zboru, ale predovšetkým s úmyslom na ochranu našej celej obce pred živelnými pohromami, ohňom, vodou, suchom. Hrozby sú vždy aktuálne
v každom čase vôkol nás a je veľkým požehnaním, ak našu
obec dokážu obísť. Mnohokrát si to ani neuvedomujeme
a nevážime.
DHZ
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Brigáda žiakov pri soche sv. Floriána

Žiaci miestnej školy vyčistili
pamätníček sv. Floriána
– patróna hasičov
Milý náš Florián!
Na znak Tvojho sviatočného dňa, ktorý patrí práve
Tebe, svätému Floriánovi – katolíckemu svätcovi, patrónovi hasičov, pekárov, hrnčiarov, hutníkov a ochrancovi pred neúrodou, búrkou aj suchom, sme sa spolu so
žiakmi rozhodli uctiť si tento deň a vyčistiť jazierko a
obdariť Ťa kyticou kvetov.
Ďakujeme našim štvrtákom za pomoc.

Veronika Lengyelová

Aj kostolianski dobrovoľní
hasiči sa dočkali
protipovodňovej súpravy
Po niekoľkoročnom žiadaní protipovodňovej súpravy
pre našu obec sa konečne dostavil výsledok a aj Kostoľanom bol pridelený záchranný vozík. Pre našich dobrovoľných hasičov a obec je to veľká udalosť, pretože každá
užitočná vec, ktorá príde do obce, je na prospech. Vozík
obsahuje potrebné náradie, čerpadlá, pomôcky pri zásahu v prípade povodní. Teraz je na dobrovoľných hasičoch,
aby sa so zariadením oboznámili, vyskúšali ho a boli vždy
pripravení zasiahnuť. Na to nám treba absolvovať školenia, cvičenia a nastaviť celý systém fungovania.
Stále čakáme na vyhodnotenie druhej výzvy na podporu rekonštrukcie hasičských zbrojníc. Veríme, že tentoraz
budeme úspešní a začneme so stavbou. V roku 2019 by
podľa slov ministerky vnútra Denisy Sakovej malo doraziť aj hasičské vozidlo. To by už bol ideálny stav, aby boli
hasiči komplete vybavení. Snáď to by podnietilo aj väčší
záujem o hasičstvo. V súčasnosti z dotácie zabezpečujeme
výstroj a výzbroj členov DHZ.
Anton Medvec Z odovzdávania povodňovej súpravy v Moldave nad Bodvou.
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zo života spoločensk ých združení

Klub dôchodcov

Členská schôdza

Druhú májovú nedeľu sa oslavuje „Deň matiek“. Aj my,
dôchodcovia, si tiež pripomíname tento sviatok. Tak sme
sa zišli 12. mája na školskom dvore, aby sme si ho pripomenuli. Zišli sme sa už doobeda, aby sme pripravili všetky ingrediencie na guľáš, ktorý nám varili naši chlapi pod
vedením Milana Tótha. Kým sa guľáš uvaril, predsedníčka
klubu zhodnotila činnosť klubu od poslednej schôdze (21.
1. 2018) a s akciami, ktoré nás čakali. Najväčšia akcia nás
čakala o týždeň. Bol to „Deň rodiny“, kde sme tiež varili pre
občanov guľáš.
Zablahoželali sme aj jubilantom, a to Lacovi Hlubeňovi
(75) a Ružene Halászovej (70).
Potom starosta obce Mgr. Anton Medvec zablahoželal
všetkým ženám ku Dňu matiek a každej daroval karafiát.
Zároveň oboznámil všetkých o pripravovanom výlete loďou po rieke Bodrog. Otvoril aj diskusiu o možnosti donášky obeda domov pre dôchodcov a o príspevku z obecOcenenie členov klubu
ného úradu. Dôchodcovia, ktorí majú o takúto službu
„Deň rodiny“ je deň, ktorý si pripomíname každý rok.
záujem, sa musia prihlásiť na obecnom úrade.
Tento rok to bolo 20. mája. Okrem tohto sviatku sme si pripomenuli aj 15. výročie osamostatnenia sa od spoločnej
obce Družstevná pri Hornáde. A preto aj náš klub, ktorý
vznikol o rok neskôr, chcel oceniť svojich členov. Okrem
čestného uznania dostal každý ocenený aj magnetku s logom klubu za iniciatívu. Okrem predsedníčky klubu Oľgy
Sabolovej a Milana Tótha, ktorí dostali aj „Cenu starostu“, to
boli títo členovia klubu: Bednarová A., Bozogaňová M., Capková Z., Chrenová V., Falátová M., Gregová A., Halaszová R.,
Hanušovská Ľ., Hlubeň L., Hlubeňová E., Homoľová P., Jánošíková A., Kolcunová V., Kotora T., Macková M., Macková E.,
Mikovčáková P., Múdra M., Muchová M., Murajda J., Nigutová A., Nigutová M., Polláková M., Redaj F., Redajová E., Sabol
J., Sabol L., Sabolová H. (Emilová), Sabolová M., Suchardová
H., Šuľová M., Trojčáková H., Vachaľová E. Klub ocenil za pomoc klubu aj starostu Mgr. A. Medveca, A. Koščovú, poslankyne Ing. V. Bertovú a H. Ambriškovú a nášho duchovného
otca Mgr. Stanislava Strončeka. Všetkým gratulujeme!

Posledné aktivity klubu v r. 2017
Koniec roka 2017 sme ukončili schôdzou na Mikuláša, keď každý člen získal balíček salónok, ba aj tí, ktorí
sa schôdze nezúčastnili. Medzi poslednými jubilantkami
boli: Marta Nigutová (75), Margita Kopiľaková (70) a Marta Ceperková (65). Tieto okrem kvetu dostali aj pekný
darček. Na oplátku doniesli zákusky a ostré, ktorým sa im
pripilo na zdravie a zaspievalo „veľa šťastia, zdravia...“
Na Vianočné trhy 17. 12. 2017 sme napiekli „beliše“, z
ktorých sme niečo predali, niečo rozdali, a tak prežili poslednú nedeľu pred Vianocami.
V utorok 18. decembra sme zorganizovali brigádu na
miestnej fare, ktorú sme poriadne vyčistili a pripravili na
najkrajšie sviatky v roku, keď slávime aj sviatok sv. Štefana, patróna nášho farského kostola.

zo života spoločenských združení

Výročná členská schôdza

V nedeľu 21. januára 2018 sme sa zišli v starej škole na
výročnej členskej schôdzi, aby sme bilancovali predchádzajúci rok 2017. Ako hostia boli prítomní aj starosta Mgr.
Anton Medvec s manželkou Dankou a náš pán dekan vdp.
Stanislav Stronček. Na schôdzi oslávila svoje jubileum aj
Anka Gregová (70).
Predsedníčka klubu O. Sabolová prečítala všetkým
Správu o činnosti klubu za rok 2017 (môžete si ju prečítať
na stránke klubu), Hospodárenie klubu v r. 2017, financovanie výletov organizovaných klubom a akcie plánované
v r. 2018. Ďalej ich oboznámila s členským príspevkom na
r. 2018, ktorý bude 5,- Eur.
V diskusii sa všetkým členom poďakoval aj pán dekan
a starosta, osobitne predsedníčke klubu za vzorné vedenie klubu a dobrú spoluprácu s obecným úradom a osobitne aj M. Tóthovi, ktorý je nenahraditeľným pomocníkom nielen pre klub, ale aj pre celú obec. Presvedčili sa
o tom všetci, pretože im pripravil spolu s výborom aj občerstvenie v podobe vyprážaného rezňa a zemiakového
šalátu. Ku káve mali členovia aj zákusky od jubilantky
a členky výboru. Danka Medvecová spríjemnila atmosféru
aj hraním na harmonike a spevom, ku ktorému sa pridali
aj členovia klubu. Ďakujeme.
Predsedníčka klubu oboznámila členov aj s pripravovanou akciou „návšteva Hrebienka“ vo Vysokých Tatrách,
ktorá sa uskutočnila 6. 2. 2018 vlakom.
Zúčastnilo sa jej 12 ľudí, z toho 2 nečlenovia klubu. Keďže bola najchladnejšia noc, pre zamrznuté laná dočasne
nepremávala ani lanovka, a tak niektorí túto cestu absolvovali peši, ba niektorí ju peši absolvovali aj späť. Na Hrebienku sme sa stretli a pozreli „Tatranský ľadový dom“,
ktorý bol kópiou barcelonskej katedrály a sochy, ktoré vytesali sochári z rôznych štátov sveta. Po výdatnom obede
v Kolibe v Tatranskej Lomnici sme sa vrátili domov o pol
siedmej večer.
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Výlet do Poľska
24. mája 2018 sme zorganizovali výlet do Poľska – Nového Targu. Vyšlo počasie podľa želania. Každý si kúpil, čo
chcel, aj čo nechcel. Domov sme prišli o 16. hodine. Škoda,
že sme nemali obsadený celý autobus.

Brigáda

Tohto roku ešte neorganizoval klub brigádu okolo
krížovej cesty, keďže práca okolo si nevyžadovala veľa
brigádnikov. To však nedalo pokoj niektorým členkám.
Jedného dňa sa vybrali a rozhodli sa povyťahovať prerastajúcu burinu a opravili aj geotextíliu, ktorá bola od dažďov a vetra zo svahu sčasti stiahnutá. Zároveň pozametali
cestu. Boli to ženy Zuzana Capková, Milka Hanušovská,
Eva Redajová, Mária Škripková a Helena Macková.
Dňa 11. 7. 2018 sa uskutočnila ďalšia brigáda na ceste
na cintorín a na lúke za cintorínom.
Ďakujem členkám za ich iniciatívu.
Oľga Sabolová
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životné prostredie a MY

Naše životné prostredie a jeho podoba je len naša vizitka

Naša krajina, dedina, príroda či priestor okolo nás je
odrazom nás všetkých. Vyzerá presne tak, ako to my sami
dopustíme. A dopustili sme sa aj toho, že za rok sme boli
schopní na úseku cesty Lom Hradová – obec Kostoľany
nad Hornádom zanechať odpad v rozsahu troch plných
traktorových vlečiek. A to nie je pochopiteľné ani ospravedlniteľné. Ba treba povedať priamo – je to úbohé, primitívne a scestné. Najviac zarážalo množstvo fliaš od alkoholu, pivových plechoviek, atď. Nehovoriac o ďalších
druhoch odpadkov od výmyslu sveta, komunálneho odpadu, dokonca aj pohodených čriev a vnútorností zvierat.
O pár dní po uprataní krajníc a priekop sa objavili nové
odpadky. Je to skutočne prejav obrovského primitivizmu.
Nekomentujeme okolité rokliny, skládky okolo cesty na
Kavečany a pod.

Vyčistili sme okolie cesty
od lomu až po obec

Našu výzvu na vyčistenie obce akceptovalo len málo
ľudí. Chcem sa menovite poďakovať všetkým, ktorí sa
zúčastnili brigády. Boli to títo občania: Viera Bertová,
Helena Ambrišková, Martina Redajová, Dianka Redajová, Daniela Medvecová, Mikuláš Knap, Miroslav
Dudek, Ján Ambriško, Pavol Oravec, Ondrej Medvec, Martin Urban a Jozef Matisko. Máme z tohto vyčistenia dobrý pocit. A aj keď sme vrecovali najrôznorodejší
odpad, tak trošku sme pri tejto aktivite aj relaxovali, porozprávali. Aj to ľudí spája. Dúfam, že aj vy, ktorí ste sa na
brigáde nezúčastnili, ste zmysluplne naložili s pekným
dňom a dúfam, že počas toho, ako sme upratovali jednu
časť chotára, ste medzitým nezanášali „bordelom“ inú
stranu katastra alebo dediny. Niektorí majitelia „traktorikov“ sú totiž chronickí tvorcovia skládok. Aj tomuto
problému bude potrebné venovať pozornosť. Ak už nerešpektujú tabličku s nápisom Zákaz sypať smeti, čo by
u slušného občana malo byť samozrejme, potom musí
nastúpiť nekompromisný postih. A neobstojí argumentácia, že sú to len tehly, omietka, len kamene, len čosi, čo
zhnije... Každý druh odpadu podľa svojho charakteru má
osobitné formy zneškodnenia. Ak ktosi búra garáž alebo
starú šopu, je potrené si v zmysle zákona zaobstarať napríklad kontajner a zneškodnenie odpadu na to určenej
skládke. Je neprípustné to vyviesť len kdesi za dedinu do
poľa či k Hornádu!

Čistilo sa aj v obci, čistili aj žiaci

Počas brigády bolo vyčistené aj okolie schodíkov z Košickej ulice na Ul. Svornosti. Ak by bolo prišlo na brigádu
ľudí viac, skupiny sa mohli rozdeliť a práce mohlo byť vykonanej viac.
K upratovaniu sa pri príležitosti Dňa zeme v pondelok
23. apríla 2018 pripojili aj žiaci miestnej školy. Upratali
okolie školy, námestie pred školou a cestu na cintorín. Je
to potrebné, aby si žiaci osvojovali pozitívny vzťah k svoj-

životn é prostredie a MY

17

mu prostrediu, avšak vplyv školy na to nestačí, podporu
a vzor musia mať predovšetkým v rodine.

Na tvorbu skládok nie je dôvod

Skutočne, na tvorbu skládok a smetísk v našej obci
nie je dôvod. S každým druhom odpadu je možnosť legálne naložiť. Aspoň štyrikrát ročne obec zabezpečuje zber
elektrospotrebičov, aspoň raz ročne zber nebezpečného
odpadu. V obci máme nadštandardný zber separovaného
zberu. Každú komoditu zbierame raz do mesiaca, čo je
v porovnaní so systémami v iných obciach raritou! Zbierame dokonca aj plechovky a tetrapaky. Na zbernom mieste
je možné zneškodniť nadrozmerný odpad a pneumatiky.
Stačí sa len ozvať na obecný úrad. Za drobný poplatok je
možnosť zneškodniť aj stavebný odpad v menšom rozsahu. Logicky, pri prestavbách veľkého charakteru si musí
stavebník zneškodnenie odpadu zabezpečiť v súlade so
zákonom. Obec zabezpečuje aj zber použitého rastlinného oleja. Ten nepatrí totiž do kanalizácie. Najmä vo vlastnom záujme, keďže dochádza potom k väčšiemu zanášaniu potrubí.
Veríme, že naša snaha mať lepšiu a krajšiu obec bude
prameniť nielen od veľkých nárokov a očakávaní, ale od
konania každého z nás.
Anton Medvec

Zber opotrebovaných pneumatík
Pneumatiky nepatria do lesa ani kdekoľvek do prírody! Aj v našej obci máte možnosť legálne zlikvidovať
ojazdené pneumatiky z áut. Obec podpísala zmluvu so
zberovou spoločnosťou a zriadila zberné miesto pneumatík. Avšak pozor! Pneumatiky môžu odovzdať len
fyzické osoby a v primeranom množstve,
pneumatiky bez diskov. Viac informácií na obecnom úrade.
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farské okienko

Milí Kostoľančania, znova Vám prinášame informácie
zo života farnosti.

Na úvod sa pozrieme na Veľkonočné trojdnie. Na Zelený štvrtok ráno sa slávila slávnostná sv. omša svätenia
olejov tzv. Missa chrismatis v katedrále sv. Alžbety v Košiciach. Hlavným celebrantom a kazateľom bol otec arcibiskup Mons. Bernard Bober. Kňazi arcidiecézy si obnovili
kňazské sľuby. Večerné sv. omše boli o 18. hodine v Kostoľanoch a v Sokoli. Počas nich sme si sprítomnili Poslednú
večeru Ježiša so svojimi učeníkmi, keď ustanovil sviatosť
kňazstva a Eucharistie. Po homílii sa konal obrad umývania nôh dvanástim mužom z farnosti na pamiatku umývania nôh učeníkom pri Poslednej večeri.
Na Veľký piatok začali obrady o 15. hodine v Kostoľanoch a o 17. hodine v Sokoli. Centrálnou časťou obradov
bola poklona sv. krížu a poďakovanie sa Pánu Ježišovi za
jeho vykupiteľskú smrť na kríži. Večer o 21. hodine bola
mládežnícka krížová cesta z parkoviska pri kríži ku kostolu. Veriaci mali horiace sviece v rukách a mladí sa modlili
a spievali.
Na Bielu sobotu ráno o 8. hodine sme sa spoločne pomodlili modlitbu ranných chvál a otvorili celodennú adoráciu do večerných obradov. Popoludní o 14.30 hodine sa
konalo požehnanie jedál a pokrmov. Obrady vzkriesenia
začali o 19.30 hodine pri kostole obradom požehnania
nového ohňa a sprievodom so zapálenou veľkonočnou
sviecou – paškálom do tmavého kostola.
Na Druhú veľkonočnú nedeľu – Nedeľu Božieho milosrdenstva sa slávila odpustová sv. omša v kostole v Tepličanoch. Hlavným celebrantom a kazateľom bol prefekt
Kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach
vdp. Štefan Novotný. Slávnosť sa začala o 10.30 hodine.
V homílii sa zameral na tému Božieho milosrdenstva, nie
ako policajta, ale ako lásky a nádeje pre hriešneho človeka. Pri sv. omši spieval Spevácky zbor sv. Štefana z Kostolian pod vedením pani kantorky Daniely Medvecovej. Prípravou na odpust bol Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu
a v sobotu večer pred sviatkom deviatnik a mládežnícka
adorácia spojená s Korunkou k Božiemu milosrdenstvu,
ktorú pripravili mladí zo Sokoľa pod vedením pani učiteľky Valiky Kurucovej.
Na Nedeľu Dobrého Pastiera sa v Kultúrnom dome
v Malej Vieske konal karneval pre deti na tému Dobrý

Farský karneval, 2018
Pastier so začiatkom o 14.30 hodine. V programe nechýbali súťaže, diskotéka, tombola a v nej zaujímavé ceny pre
deti. Duchovný otec priniesol aj živú malú ovečku, z čoho
boli deti doslova ohromené.
V nedeľu 20. mája sa konal Deň rodiny v parku v Kostoľanoch. Začal sa sv. omšou za rodiny, rodákov a obyvateľov
obce o 9.30 hodine v kostole sv. Štefana, prvého mučeníka. To je pre túto chvíľu všetko a už sa tešíme na ďalšie
stretnutie s Vami, milí čitatelia, niekedy nabudúce.
Mgr. Pavol Kopčo

Farský letný tábor, 2018

Farský karneval, 2018

kostoľany na starých pohľadniciach	

K príležitosti 100. výročia vzniku prvej Československej republiky (1918 - 2018) sme vydali dve retro
pohľadnice našej obce. Pohľadnice vyšli krátko po
štátnom prevrate okolo roku 1919 alebo 1920. Pre
blízkosť Košíc a tisícročnú uhorskú tradíciu doznieva
na nich ešte aj maďarský názov obce. Autorom fotografií je známy šarišský fotograf Kornel Divald, ktorý
mal ateliér v Prešove a nafotil množstvo šarišských
dedín.
Tieto pohľadnice sú pravdepodobne prvé pozdravy z našej obce. Zachovalo sa ich len niekoľko kusov
v zbierkach múzeí a u súkromných zberateľov. Občas
sa objavia na zberateľskej burze. Pre ich zachovanie
budúcim generáciám sme sa ich rozhodli znova vydať.
Na prvej pohľadnici je záber na kostol od Malej
Viesky. Na veži kostola je zreteľne viditeľný ciferník
hodín. Pod kostolom sú strechy zaniknutých objektov lesnej správy. Na druhej pohľadnici je záber na
Potravný spolok, ktorý prevádzkoval hostinec, obchod a trafiku. Spolok bol v rukách miestnych gazdov a bol ekonomickou protiváhou židovskej krčmy.
Spolok stál pri hlavnej ceste naproti vjazdu do areálu
továrne. Neskôr v ňom bolo kino. Budova je už minulosťou, v súvislosti s rozširovaním cesty bola spolu s
ďalšími rodinnými domami a pivničkami asanovaná.
Pohľadnice si môžete vyzdvihnúť na obecnom
úrade.
AM
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Centrum obce, ľudovo nazývané CVING, bolo dejiskom mnohých spoločenských a kultúrnych podujatí. Záber pochádza
z roku 1934, teda z obdobia prvej Československej republiky. Žiaci pod vedením učiteľa Michala Smolka pripravili spomienkovú slávnosť na Milana Rastislava Štefánika, jedného zo zakladateľov prvej republiky. V pozadí zaniknutá železničná trať Košicko-bohumínskej železnice.

šport	

Kostolianski majstri Slovenska
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V Kostoľanoch nad Hornádom máme úspešných mladých športovcov. Patria do vzpieračského klubu, ktorý
sídli v Družstevnej pri Hornáde. Najstarším členom je Erik
Šohaj, ktorý reprezentuje našu obec už štyri roky a má za
sebou aj niekoľko krásnych úspechov. Posledným a najkrajším je pre neho zlatá medaila a titul majstra Slovenska vo váhovej kategórii do 62 kilogramov z majstrovstiev
Slovenska starších žiakov, ktoré sa uskutočnili 2. 6. 2018
v Družstevnej pri Hornáde. Na týchto majstrovstvách svoje prednosti ukázal aj ďalší kostoliansky vzpierač Daniel
Amrich, ktorý vo váhovej kategórii nad 94 kilogramov porazil svojich súperov a tiež sa môže popýšiť titulom majstra Slovenska. Ďalším naším vzpieračom je Peter Horvát,
ktorý vo váhovej kategórii do 50 kilogramov obsadil krásOstatní členovia klubu sú z Družstevnej pri Hornáde
ne piate miesto. Najmladším členom klubu z Kostolian je
a vzpieračskému klubu taktiež priniesli významné oceFilip Horvát, ktorý v tomto roku získal svoju prvú medailu
nenia. Zlatú medailu na tohoročných majstrovstvách Sloa stal sa vicemajstrom Slovenska mladších žiakov vo vávenska starších žiakov získali Lukáš Fedurco (v kategórii
hovej kategórii nad 62 kilogramov.
do 69 kg), Eduard Daňko (v kategórii do 50 kg). Striebro
vybojovali Alex Juhás (v kategórii do 62 kg) a Justin Landoukpo (v kategórii do 50 kg). Bronzovú priečku obsadil
Nikolas Šidelka ( v kategórii do 62 kg) a bez medaily, ale
pekným výkonom skončil štvrtý Kristián Godla (v kategórii do 77 kg). Na majstrovstvách Slovenska mladších žiakov boli úspešnými Oliver Juhás, ktorý získal bronzovú
medailu (v kategórii do 36 kg) a zo zlatej medaily a z titulu
majstra Slovenska sa tešil Slavomír Šidelka (v kategórii do
40 kg).
Chlapci nezaháľajú ani po týchto úspechoch a trénujú
ďalej. Chystajú sa na ďalšie turnaje a v jeseni ich čakajú
ligové súťaže. Všetkým gratulujeme a prajeme mnoho ďalších úspechov v ich vzpieračskej kariére.
Mgr. Pavol Trojčák

Dorastenec Michal Trojčák (18) trénoval po boku „Áčkarov“
V našej obci vyrastá mladý futbalový talent Michal
Trojčák, ktorého brankárskymi futbalovými vzormi sú
Gianluigi Buffon, Matúš Kozáčik a Ján Malec. Tréner
Martin Ličiak k spoločnému tréningu gólmanov A-mužstva zapojil aj tréning dorastencov. To bolo veľkou cťou
pre mladého brankára Michala Trojčáka, ktorý ocenil
spoločný tréning popri svojich veľkých futbalových
vzoroch. Ako sám spomína: „Som rád, že tréner prišiel s
takou myšlienkou. Trénovalo sa veľmi dobre, som spokojný. Nás, mladších brankárov, to motivuje.“
Brankár Ján Malec dodáva: „Michal má svoju kvalitu, snaží sa tvrdo pracovať. Je to pracovitý chlapec, ktorý
chce a to je v jeho veku dôležité.“
Mladému športovému talentu prajeme veľa úspechov.
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