Obecný

spravodaj

2
2011

Z OBSAHU:
● Mgr. Martin Halaksa
– úvodník
● MUDr. Barbora Cigáňová
– poďakovanie
● JCLic. Peter Škultéty
– zodpovednosť
● OÚ informuje
● príhovor starostu
● z činnosti JDS Košolná
● DHZ Košolná
● Pre fanúšikov futbalu
● Zo života družstevníka
● Športový klub KROTON
● Štefan Mazúr
– Noc kostolov
● púšťanie šarkanov
● niečo pre najmenších

Vážení spoluobčania,
opäť sa blíži ten čarovný čas Vianoc, čas, keď sa stretávajú rodiny, príbuzní a priatelia, keď si
sadáme k spoločnému stolu, aby sme si popriali vzájomnú úctu a lásku. Čas, kedy sa snažíme aspoň
na malú chvíľu zastaviť a zaspomínať si na krásne chvíle prežité v tomto roku. Mnohí z nás si isto
spomenú aj na svojich blízkych, ktorí sú ďaleko, ba dokonca už, bohužiaľ, nie sú medzi nami, ale
stále žijú v našich srdciach a spomienkach.
Spoločne prežité chvíle radosti, pokory a odpustenia sú tým najkrajším darčekom, ktorý si môžeme
dať. Zachovajme si posvätnú úctu k týmto sviatkom, sviatkom pokoja, lásky a porozumenia.
Tento čas je aj časom bilancovania. Pri tejto príležitosti vám chcem, vážení spoluobčania,
poďakovať za vašu prácu v tomto roku. Za množstvo vykonanej práce pri fungovaní vašich
domácností, za prácu na vašich pracoviskách, za prácu v prospech našej obce.
Preto mi, milí spoluobčania, dovoľte, aby som vám zaželal nielen v svojom mene, ale aj v mene
pracovníkov obecného úradu a poslancov obecného zastupiteľstva radostné a pokojné prežitie
vianočných sviatkov. Želám vám, aby sa splnili vaše priania, očakávania a predsavzatia. Našim
deťom želám, aby si pod vianočným stromčekom našli ten najkrajší darček, aký si vysnívali.
Šťastné, veselé a požehnané vianočné sviatky.

Mgr. Martin Halaksa

zodpovednosť
V nedeľu 9. októbra 2011 bola v našej farnosti slávnosť: 51 mladých chlapcov a dievčat zo
Suchej, Zvončína a Košolnej prijalo sviatosť birmovania a s ňou plnosť darov Ducha Svätého.
O birmovke sa hovorí ako o sviatosti kresťanskej dospelosti, pretože sa ňou dovršuje sviatostná
kresťanská formácia. Plnosť darov Ducha Svätého, ktorú získajú, im má pomáhať žiť podľa viery,
svedčiť svojim slovom, svojimi skutkami a celým svojim životom o Kristovi. Majú vziať na svoje
plecia zodpovednosť nie len za seba, ale istým spôsobom aj za všetkých ostatných.
Všetci ľudia, či už veriaci alebo neveriaci, by si mali uvedomiť, že nikto nie je ostrovom
samým pre seba, že nikto nežije úplne izolovaný od ostatných. Moje správanie, moje voľby
nerozhodujú len o mojom vlastnom živote, ale rozhodujú a ovplyvňujú životy druhých. Najmä tých,
ktorý sú v mojom okolí. Preto treba, aby boli všetky naše životné rozhodnutia zodpovedné, aby sme
hľadeli nielen na sebe a prítomnosť, ale aj cítili a prevzali svoju zodpovednosť za spoločnosť a
spoločenstvo, ktorého sme súčasťou.
JCLic. Peter Škultéty

OÚ INFORMUJE
OBECNÝ ÚRAD - STRÁNKOVÉ HODINY
pondelok
7:30 – 12:00 13:00 – 16:00
utorok
nestránkový deň
streda
7:30 – 12:00 13:00 – 17:00
štvrtok
nestránkový deň
piatok
7:30 – 12:00 13:00 – 16:00
Gratulujeme k životnému jubileu
85 rokov
Vavro Šebastian
80 rokov
Danišová Agneša
Haršány Alojz
Planeta Florián
Štrbík Michal
Štrbíková Mária
70 rokov
Halaksa Ivan
Jaňáková Janka
Vanáková Margita
60 rokov
Fridrichová Rozália
Halaksa Pavol
Jakubčík František
Masárová Štefánia
Mihok Ján
Mihoková Gabriela
Oscitá Anna

Ševčíková Mária
Tollarovič Ľubomír
50 rokov
Horáčková Emília
Malovcová Anna
Šajdík Jaroslav
Tranžíková Dana
Narodili sa:
Krčula Mathias
Široký Oliver
Opustili nás:
Dvoráková Antónia
Císar Jozef
Uznesenia
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Košolná konaného dňa 3.5.2011
Uznesenie č. 19/2011 : Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje program rokovania
dnešného zasadnutia.
Za hlasovalo :
7 poslancov
Proti hlasovalo :
0 poslancov
Zdržalo sa hlasovania :
0 poslancov
Uznesenie č. 20/2011 : Obecné zastupiteľstvo obce Košolná :
1. Berie na vedomie
a) správu o prerokovaní Územného plánu obce Košolná (príloha č. 1)
b) stanoviská a pripomienky , ktoré boli v zákonnej lehote prerokovávania vznesené k návrhu
Územného plánu obce Košolná ( príloha č. 2)
c) výsledok preskúmania návrhu Územného plánu obce Košolná Krajským stavebným úradom
Trnava zo dňa 27.4.2011 č. KSÚ-oÚP-00397/2011/Ti, podľa § 25 stavebného zákona
2. Schvaľuje
a) Územný plán obce Košolná
b) vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri prerokovaní návrhu Územného
plánu obce Košolná (podľa prílohy č.2)
c) VZN č.1/2011 o Územnom pláne obce Košolná, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť
Územného plánu obce Košolná
3. Ukladá
a) zabezpečiť vyhlásenie VZN č.1/2011 o Územnom pláne obce Košolná a zverejnenie podľa
§ 27 ods. 4 stavebného zákona vyvesením na úradnej tabuli najmenej na 30 dní a doručením
dotknutým orgánom
Termín : ihneď
b) označiť textovú časť Územného plánu obce Košolná, hlavné výkresy a záväznú časť
schvaľovacou doložkou
Termín : do 35 dní
c) vyhotoviť o obsahu Územného plánu obce Košolná Registračný list a spolu s kópiou
uznesenia o schválení doručiť na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
SR.
Termín : do 3 mesiacov od schválenia

d) zabezpečiť uloženie Územného plánu obce Košolná v obci, na Krajskom stavebnom úrade
v Trnave, odbor územného plánovania a na stavebnom úrade (Spoločný obecný úrad
Trnava).
Termín : do 3 mesiacov
Uznesenie č. 21/2011 : Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje prijatie jednej pracovnej sily
na dohodu na upratovanie obecných priestorov na 3 mesiace, za odmenu 150,- € mesačne.
Za hlasovalo :
7 poslancov
Proti hlasovalo :
0 poslancov
Zdržalo sa hlasovania :
0 poslancov
Uznesenie č. 22/2011 : Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje hodnotu pozemkov
nasledovne:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady,
0,58 €/m2
b) trvalé trávne porasty,

0,14

€/m2

c) záhrady,

1,32

€/m2

využívané vodné plochy,

0,13

€/m2

f) zastavané plochy a nádvoria,

1,32

€/m2

13,27

€/m2

1,32

€/m2

d) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky

g) stavebné pozemky
h) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov
Za hlasovalo :

7 poslancov

Proti hlasovalo :

0 poslancov

Zdržalo sa hlasovania :

0 poslancov

Uznesenie č.23/2011 : Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje spísanie petície proti zmene
územného plánu obce Suchá nad Parnou.
Za hlasovalo :

7 poslancov

Proti hlasovalo :

0 poslancov

Zdržalo sa hlasovania :

0 poslancov

Uznesenie č.24/2011 : Obecné zastupiteľstvo obce Košolná berie na vedomie správu o činnosti
posilňovne.
Uznesenie č. 25/2011: Obecné zastupiteľstvo obce Košolná berie na vedomie správu o vývoze
zeminy do lokality „Vlčie Jamy“.
Uznesenia
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Košolná konaného dňa 23.6.2011
Uznesenie č. 26/2011 : Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje program rokovania
dnešného zasadnutia.
Za hlasovalo :
7 poslancov
Proti hlasovalo :
0 poslancov
Zdržalo sa hlasovania :
0 poslancov

Uznesenie č. 27/2011 : Obecné zastupiteľstvo obce Košolná berie na vedomie správu o činnosti
obce za I. polrok roku 2011.
Uznesenie č. 28/2011 : Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje plat starostu vo výške 1,65
násobku priemernej mzdy v národnom hospodárstve za rok 2010, a zvýšenie platu vo výške 27 %
zo základného platu.
Za hlasovalo :
7 poslancov
Proti hlasovalo :
0 poslancov
Zdržalo sa hlasovania:
0 poslancov
Uznesenie č. 29/2011 : Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje zrušenie pracovného miesta
vedúcej školskej jedálne a ukončenie pracovného pomeru p. Marte Cisárovej.
Za hlasovalo :
7 poslancov
Proti hlasovalo :
0 poslancov
Zdržalo sa hlasovania :
0 poslancov
Uznesenie č. 30/2011 : Obecné zastupiteľstvo obce Košolná prijíma záverečný účet bez výhrad.
Za hlasovalo :
7 poslancov
Proti hlasovalo :
0 poslancov
Zdržalo sa hlasovania :
0 poslancov
Uznesenie č. 31/2011 : Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odkúpenie pozemku parc.č. 1086/12 –
orná pôda o výmere 483 m2 od terajších majiteľov Jozefa Hrúza a Róberta Gašparíka za 1,- €.
Za hlasovalo :
7 poslancov
Proti hlasovalo :
0 poslancov
Zdržalo sa hlasovania :
0 poslancov
Uznesenie č. 32/2011 : Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančnú výpomoc rodine Matúša Chmuru
zo Suchej n/P postihnutej požiarom vo výške 1000,- Eur.
Za hlasovalo :
7 poslancov
Proti hlasovalo :
0 poslancov
Zdržalo sa hlasovania :
0 poslancov
Uznesenie č.33/2011 : Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vybudovanie chodníka na prechode z vŕšku
k novým bytovkám a umiestnenie verejného osvetlenia.
Za hlasovalo :
7 poslancov
Proti hlasovalo :
0 poslancov
Zdržalo sa hlasovania :
0 poslancov
Uznesenia
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Košolná konaného dňa 08.09.2011
Uznesenie č. 34/2011: Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje program rokovania
zasadnutia.
Za hlasovalo :
5 poslancov
Proti hlasovalo :
0 poslancov
Zdržalo sa hlasovania :
0 poslancov
Uznesenie č. 35/2011 : Obecné zastupiteľstvo obce Košolná berie na vedomie informácie o
výstavbe 17-bytového nájomného domu.

Uznesenie č. 36/2011: Obecné zastupiteľstvo obce Košolná berie na vedomie správu o výstavbe
a financovaní vodovodu.
Uznesenie č. 37/2011 : Obecné zastupiteľstvo obce Košolná odporúča preveriť stav hydrantu pred
domom so súpisným číslom 178 a v prípade potreby zabezpečiť nápravu
Za hlasovalo :
5 poslancov
Proti hlasovalo :
0 poslancov
Zdržalo sa hlasovania :
0 poslancov
Uznesenie č. 38/2011 : Obecné zastupiteľstvo obce Košolná odporúča členom komisie verejného
poriadku navštíviť obyvateľov, ktorí odmietajú udržiavať verejné priestranstvo pred svojim
rodinným domom, za účelom zjednania nápravy.
Za hlasovalo :
5 poslancov
Proti hlasovalo :
0 poslancov
Zdržalo sa hlasovania :
0 poslancov
Uznesenie č. 39/2011 : Obecné zastupiteľstvo obce Košolná berie na vedomie správu
o prevedených prácach na cintoríne.
Uznesenie č.40/2011 : Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje rozpočtové opatrenie
č. 1/2011.
Za hlasovalo :
5 poslancov
Proti hlasovalo :
0 poslancov
Zdržalo sa hlasovania :
0 poslancov
Uznesenie č. 41/2011 : Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schválilo VZN č. 2/2011 o výške
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov školských zariadení.
Za hlasovalo :
5 poslancov
Proti hlasovalo :
0 poslancov
Zdržalo sa hlasovania :
0 poslancov
Uznesenie č. 42/2011 : Obecné zastupiteľstvo obce Košolná deleguje za člena školskej rady pri
Materskej škole v Košolnej p. Pavla Planetu.
Za hlasovalo :
5 poslancov
Proti hlasovalo :
0 poslancov
Zdržalo sa hlasovania :
0 poslancov
Uznesenie č. 43/2011 : Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schválilo vyberanie finančnej zálohy
vo výške 100,- € pri súkromných akciách, ktoré sa budú konať v priestoroch vo vlastníctve obce.
Za hlasovalo :
5 poslancov
Proti hlasovalo :
0 poslancov
Zdržalo sa hlasovania :
0 poslancov
Uznesenie č. 44/2011 : Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje odpredaj pozemku parc. č.
1107/5 o výmere 16 m 2 Západoslovenskej energetike a.s. na výstavbu novej trafostanice za 230,- €.
Za hlasovalo :
5 poslancov
Proti hlasovalo :
0 poslancov
Zdržalo sa hlasovania :
0 poslancov
Uznesenie č. 45/2011 : Obecné zastupiteľstvo obce Košolná odporúča preveriť dodržiavanie

otváracích hodín v Miestnej ľudovej knižnici a prijať potrebné opatrenia.
Uznesenia
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Košolná konaného dňa 11. 11. 2011
Uznesenie č. 46/2011 : Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje program rokovania
dnešného zasadnutia.
Za hlasovalo :
7 poslancov
Proti hlasovalo :
0 poslancov
Zdržalo sa hlasovania :
0 poslancov
Uznesenie č. 47/2011 : Obecné zastupiteľstvo obce Košolná berie na vedomie správu o vykonaných
prácach v obci:
Uznesenie č. 48/2011 : Obecné zastupiteľstvo obce Košolná berie na vedomie informáciu o dôvode
neudržiavania pozemku pred domom rodiny Križanovej.
Uznesenie č. 49/2011 : Obecné zastupiteľstvo obce Košolná odporúča pripraviť do budúceho
zasadania návrh VZN o miestnych daniach a poplatkoch.
Za hlasovalo :
7 poslancov
Proti hlasovalo :
0 poslancov
Zdržalo sa hlasovania :
0 poslancov
Uznesenie č . 50/2011 : Obecné zastupiteľstvo obce Košolná vzalo na vedomie správu o činnosti
klubu KROTON a presúva rozhodnutie o použití finančných prostriedkov na budúce zasadanie.
Uznesenie č. 51/2011 : Obecné zastupiteľstvo obce Košolná odporúča predsedovi TJ Družstevník
Košolná zvolať členskú schôdzu a dohodnúť postup činnosti a smerovanie TJ v budúcom období.
Za hlasovalo :
7 poslancov
Proti hlasovalo :
0 poslancov
Zdržalo sa hlasovania :
0 poslancov
Uznesenie č. 52/2011 : Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje predaj traktora s
príslušenstvom p. Štefanovi Bejdákovi v sume 10 501,50 eur.
Za hlasovalo :
7 poslancov
Proti hlasovalo :
0 poslancov
Zdržalo sa hlasovania :
0 poslancov
Uznesenie č. 53/2011 : Obecné zastupiteľstvo obce Košolná nevyhovuje žiadosti ZŠ Suchá nad
Parnou o finančný príspevok, z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov v obci.
Za hlasovalo :
7 poslancov
Proti hlasovalo :
0 poslancov
Zdržalo sa hlasovania :
0 poslancov
Uznesenie č. 54/2011 : Obecné zastupiteľstvo obce Košolná: viď výpis uznesenia
a.) schvaľuje financovanie a dofinancovanie investície: „Prestavba a prístavba objektu 17
b.j. (nájomný BD)“ - kúpa budovy a ostatné investičné náklady súvisiace s výstavbou objektu, ktoré
nie sú predmetom úveru poskytnutého zo ŠFRB, z úveru vo výške 108 000,- EUR, poskytnutého z
Dexia banky Slovensko a.s., za podmienky, že splátky budú pokryté z nájomného a nezaťažia
obecný rozpočet.

b.) schvaľuje zabezpečenie úveru vo výške 108 000,- EUR prijatého z Dexia banky
Slovensko a.s. vlastnou blankozmenkou obce.
Za hlasovalo :
7 poslancov
Proti hlasovalo :
0 poslancov
Zdržalo sa hlasovania :
0 poslancov
Vážení občania.
Dovoľte, aby som sa Vám prihovoril aj v priebehu roka. Ani sme sa nenazdali a rok sa nám
prehupol do druhej polovice. Je mnoho tém a vecí o ktorých sa dá hovoriť, preto aj ja by som do
niektorých zavadil.
Rád by som najprv spomenul veci, ktoré sa nás v prvom rade dotýkajú. A to aktivity v obci.
Iste ste si všimli, že sme začali s výstavbou bytovky. Táto bude stáť oproti cintorínu a domov v nej
nájde 17 mladých rodín. Pôvodne bol zámer bývalú výrobno-administratívnu budovu prestavať, ale
narušená statika a nekvalitne zhotovené základy pôvodnej budovy nás prinútili budovu zlikvidovať.
Náklady na uvedenú budovu resp. jej výstavbu sú zo 70% hradené ŠFRB ( Štátny fond rozvoja
bývania) a 30% je nenávratná dotácia štátu. Čo sa týka ostatných nákladov a to stavebného
dozoru,posudky, kúpa budovy, likvidácia, ... . Tieto budú zahrnuté do ceny nájomného, aby sme
nezaťažovali obecný rozpočet. Materiál, ktorý sa zo zbúranej budovy dal opätovne použiť, bol
využitý,napr: drevo na šalovanie a stojky, dlažba na cintorín, železo sa zúžitkovalo na chráničky a
označenia hydrantov resp. stožiare na ihrisko, ... .
Ďalšou významou akciou v našej obci je prerábanie cintorína. Aj keď nie sú práce úplne
dokončené, myslím, že aj tu sa nám podarilo vytvoriť pekné dielo. Veď len dlažby na cestu a
chodníky sa položilo okolo 400 metrov. Dokončili sme taktiež opravy lavičiek. Blížil sa 1.
november, preto sme chceli veci dotiahnuť do finále. Dokončenie chodníkov a miesta na kontajner
plánujeme v ďalšom období. Dúfam, že sa Vám doterajšia úprava cintorína páči.
Samozrejme, že aj iné aktivity nás počas roka sprevádzajú, ale tieto by som menoval až na
konci roka v záverečnej správe.
Ďalšou vecou, čo ma trápi je vandalizmus v obci. Iste ste si všimli zohnuté označenia
hydrantov, odlomená poštová schránka, prepálené a znečistené čakárne, ... . Chystáme preto so
zástupcami obce žiadosti na kompletný kamerový a monitorovací systém. Ale aj do tej doby ak sa
zistí vinník, nielenže budem žiadať nápravu, ale nedovolím mu využívať vymoženosti, ktoré v obci
poskytujeme. Posilňovňa, umelý trávnik, ihrisko, knižnica. Ešte ho aj nakopem do zadnej časti tela,
keď to rodičia doma nezvládajú. Čo je veľa, to je veľa. Môže sa ísť potom sťažovať kam len chce.
Na záver môjho článku by som chcel pár slov k našej politickej scéne. Vážení občania, je to
jeden veľký cirkus. Verte mi, je to úplne jedno, či tam bude vo vláde ten alebo ten. Nič sa
nezmenilo. Akurát sa šetrí viacej. A práve tam, kde by sa nemuselo. Na občanoch, samosprávach,
zdravotnej starostlivosti, školstve. Prognózy hovoria, že po úprave daňového systému dostaneme
zhruba o desatinu menej peňazí ako minulý rok. V tom prípade sa budeme musieť k tejto situácii
postaviť rovno a krátiť príspevky organizáciám, zreorganizovať škôlku a v neposlednom rade aj
obecný úrad. Nejaké predstavy na takýto scénár už v hlave mám, ale určite to zasiahne do života
celej obce. Preto sa vôbec neznepokojujte že parlamentné voľby nevyhral ten váš favorit. Ak si
nepomôžeme my sami, od inakiaľ nám len ťažko pomôžu.

Mgr. Martin Halaksa

Z činnosti JDS Košolná
Naša činnosť v tomto roku, okrem zasadnutí výboru, začala členskou schôdzou o ktorej sme
už informovali v predchádzajúcom Spravodaji.
V apríli sa konalo zasadnutie Okresnej rady JDS v Trnave, kde sme boli oboznámení s
programom na tento rok. Ako prvá akcia usporiadaná okresným výborom bol 11. turistický zraz v
Smoleniciach, na ktorom sa z našej organizácie zúčastnilo desať členov. Tak ako každý rok, ak teraz
sa seniori rozdelili do troch skupín: trasa „A“ merala 12 km, trasa „B“ merala 6 km a trasa „C”
merala 3 km. Každý si mohol vybrať dĺžku podľa svojich možností. Chodníky viedli po krásnom
okolí Smolenického zámku.
Dňa 20.7.2011 sa uskutočnili športové hry seniorov okresu Trnava v Trstíne. Žiaľ tohto
športového podujatia sa zúčastnili iba traja naši členovia, ale o to úspešnejší. Pán Jozef Lapšanský
súťažil v hode kriketovou loptičkou, v hode granátom a vo vrhu guľou, kde sa umiestnil vo
všetkých disciplínach na krásnom prvom mieste. Pán Vladimír Martinkovič sa zúčastnil disciplíny
streľba zo vzduchovky a v kopaní jedenástiek na bránu získal prvé miesto. Pán Ivan Halaksa súťažil
v stolnom tenise.
Po mesiaci sa v Nitre konali celoslovenské športové dni, ktorých sa zúčastnil pán Jozef Lapšanský
a získal prvé miesta v hode granátom na cieľ, v plávaní voľným štýlom na 50 metrov a miešanej
štafete v plávaní. Všetkým súťažiacim touto cestou ďakujeme za vzorné reprezentovanie našej obce
a nášho okresu.
Aj tento rok sme organizovali pre našich členov zájazd do Bojníc. Pretože bol v tento deň
veľmi pekný čas, niektorí členovia to využili, zobrali si plavky a išli sa kúpať na kúpalisko. Ostatní
si prezreli zámok, kúpeľnú časť Bojníc a aj zoologickú záhradu. Zo zájazdu sa vrátili s peknými
spomienkami. Tu sa musím poďakovať Obecnému úradu za zaplatenie faktúry za autobus.
No a nakoniec sme už tradične usporiadali posedenie pri guláši, ktoré sa konalo na futbalovom
ihrisku. Veľmi dobrý guláš nám navarila pani Jojka Belicová a víno nám daroval pán Mgr. Martin
Halaksa, za čo im obidvom veľmi pekne ďakujeme. Škoda, že sa na tejto akcii nezúčastnilo viacej
našich členov. Guláš sme museli konzumovať aj dvakrát.
Zábava bola výborná a to aj za
prispenia hry na harmonike pánom Danišovičom. Zaspievali sa snáď všetky slovenské aj moravské
piesne. Rozišli sme sa až za tmy.
Ústredie JDS zabezpečuje pre našich členov Rekondično - liečebné pobyty s dotáciou
MPSV v kúpeloch Turčianske Teplice, Dudince a Nimnica. Túto možnosť využilo sedem našich
členov.
Okresná organizácia JDS v Trnave organizuje poznávací zájazd do Prahy v dňoch 28. a 29.9.2011.
Od nás sa zúčastnia štyria členovia.
Na zasadnutí Okresnej rady JDS sa hovorilo o valorizácii dôchodkov. Minister práce a
sociálnych vecí pán Mihál predkladá do vlády návrh na zmenu valorizácie, v ktorej by sa malo
dôchodky zvyšovať iba o mieru inflácie vypočítanej zo zmeny priemerného starobného dôchodku,
čo by spôsobilo plošné zníženie dôchodkov pre všetkých. Je potrebné, aby sme sa postavili voči
vláde a preto bol podaný návrh na protest a vypísanie „ Petície za spravodlivú valorizáciu
dôchodkov“, podľa ktorej žiadame, aby sa valorizovalo dôchodky tak ako doteraz, a to spôsobom,
že percento zvýšenia dôchodku sa určí ako súčet polovice percenta medziročného rasu
spotrebiteľských cien a polovice percenta medziročného ratsu priemernej mzdy v hospodárstve
Slovenska v predchádzajúcom roku. Aj v našej obci prebehla podpisová akcia „Petičných hárkov“
na podporu zachovania valorizácie dôchodkov tak ako doteraz.
Lýdia Hudeková

DHZ – OHZ Košolná
V minulom čísle som spomínal oslavy 85. výročia založenia DHZ v Košolnej. Tu mi bolo
daných toľko sľubov, že som s tým ani nerátal. Ostalo však iba pri sľuboch, či už hovorím o účasti
na brigádach, príprave na previerku pripravenosti, súťažiach, ktoré organizuje OV Trnava alebo
rôznych pohárových súťažiach.
Čo sa týka brigád na kanáli za humnami zúčastnili sa iba štyria členovia, a to: Tranžík R.,
Tranžík D., Viskupič J. a Martinkovič J..
Dňa:
– 28. apríla, tak ako každý rok, sme sa zúčastnili technickej a emisnej kontroly s cisternovým
vozidlom K -101.
– 30. apríla sa vydávala naša tajomníčka Lea Šimončičová. Obrad sa konal vo Farskom
kostole Suchá nad Parnou a viacerí členovia DHZ jej prišli popriať všetko dobré do
začínajúceho manželstva.
– 2. mája sme začali prípravu na rôzne súťaže. Tak ako som sklamaný za tento rok, či už
prípravami alebo samotnými súťažami, som ešte doposiaľ nebol. Nebyť Ing. Tollaroviča
Ľubomíra, ktorý vedie hasičské družstvo mužov, jeho ochoty a trpezlivosti, tak sa
nezúčastníme ani jednej súťaže.
– 12. mája sa pán Tollarovič Ľubomír, za doprovodu starostu obce Mgr. Halaksu Martina a
predsedu OV Trnava Ing. Ivana Mičku, zúčastnil Odovzdávania cien zaslúžilých členov
DPO SR v Žiline. Toto ohodnotenie si pán Tollarovič prevzal z rúk JUDr. Jozefa Minárika prezidenta DPO SR.
– 18. júna zasahovali naši členovia (Kramár T., Vachan J., Rábara I., Tranžík D., Žinčák B.)pri
požiari domu pána Milana Mekkého. Za včasné zlikvidovanie požiaru dostali pochvalu od
Hasičského záchranného zboru Trnava.
– 1. septembra naši členovia (Tollarovič Ľ., Kramár T., Kekelák A.) opäť zasahovali pri
požiari, kde v nočných hodinách horel stoh balíkovej repky.
– 23. septembra sa v obci Košolná konalo Okrskové taktické cvičenie za účasti hasičských
družstiev Košolná, Borová, Suchá nad Parnou, Dlhá, Horné Orešany. Dolné Orešany sa
nezúčastnili.
– 19. októbra sa v obci Košolná konalo Inštruktážno metodické zamestnanie, kde sa okrem
Dolných Orešian, zúčastnili členovia výborov všetkých hasičských zborov z okrsku.
– 22. októbra – Porada veliteľov a strojníkov DHZ v zbrojnici Smolenice
– 26. októbra /15:00 – Okrskové taktické cvičenie na diaľkový presun vody spolu s HaZZ
Trnava na Smolenickom zámku s PS12 – 6 ks a kyvadlová doprava vody cisternami 5 ks.
Zúčastnili sme sa aj rôznych súťaží.
Dňa:
– 21. mája – O pohár starostu obce Košolná. Hasické družstvo mužov, zlepené ako sa dalo,
obsadilo posledné miesto.
– 28. mája – Obvodové kolo v Suchej nad Parnou, kde sme získali prvé miesto a postúpili
sme na Okresné kolo
– 11. júna – Okresné kolo v Košolnej, kde sme obsadili pekné štvrté miesto, za čo patrí vďaka
súťažiacemu družstvu mužov
– 20. augusta – O pohár starostky obce Suchá nad Parnou, kde sme sa umiestnili na šiestom
mieste
– 3. septembra – Memoriál pána Nadašského v Špačinciach, kde sme obsadili štvrté miesto
– 10. septembra – O pohár starostu obce Dlhá, kde sme skončili na treťom mieste

A na záver by som rád všetkých členov požiadal, aby sa zúčastnili na Výročnej členskej
schôdzi, ktorá sa bude konať 11. decembra v Kultúrnom dome Košolná. Nakoľko sa tento rok končí
päť ročné volebné obdobie, bude sa voliť výbor na ďalších päť rokov. Pozvánky budú každému
členovi doručené a miesto a čas konania bude taktiež vyhlásené v obecnom rozhlase.
Tradičný mužácky ples sa bude konať 10. februára 2012.
S pozdravom
veliteľ DHZ – OHZ
Tollarovič Ľubomír
Pre fanúšikov futbalu:
Výsledky A-mužstva v súťaži:
KOŠOLNÁ-Dechtice 3:2 (2:1)
Góly:ZRUBAN Maroš,ZACHAR Martin,GREGUŠ Roman
Horná Krupá-KOŠOLNÁ 7:1 (3:0)
Gól:HOLOVIČ Peter
KOŠOLNÁ-Špačince 3:1 (1:1)
Góly:ZACHAR Martin,HOLEKŠI Martin,VOLEK Martin
Biely Kostol-KOŠOLNÁ 3:2 (1:0)
Góly:GREGUŠ Roman 2
Voderady-KOŠOLNÁ 3:2 (1:2)
Góly.ZACHAR Martin,KOLEK Igor
KOŠOLNÁ-Bučany 5:1 (4:0)
Góly:GREGUŠ Roman 2 (1 z 11m.),VOLEK Martin 2,HOLEKŠI Martin
Malženice-KOŠOLNÁ 2:3 (1:0)
Góly:GREGUŠ Roman 2,KRIŽAN Andrej
KOŠOLNÁ-Majcichov 1:3 (0:0)
Gól:GREGUŠ Roman
Horné Dubové-KOŠOLNÁ 1:1 (1:0)-0:3 kontumačne
Gól:GREGUŠ Roman
KOŠOLNÁ-Dobrá Voda 1:1 (1:1)
Gól.ŠČASNÝ Andrej
Strelci gólov:
10-VOLEK Martin
9-GREGUŠ Roman
6-ZACHAR Martin
5-HOLOVIČ Peter,HOLEKŠI Martin

4-KOLEK Igor
3-HÁJIČEK Martin
2-KRIŽAN Andrej
1-KOLLÁR Rudolf,ŠČASNÝ Andrej,ZRUBAN Maroš
V konečnej tabuľke obsadilo A-mužstvo konečné 15.miesto so ziskom 29 bodov.
Výsledky žiakov v súťaži:
Dolné Orešany-KOŠOLNÁ 6:3 (1:3)
Góly:HUDEK Roman 2,HOMOĽA Matej
Voderady-KOŠOLNÁ 1:2 (1:2)
Góly:HOMOĽA Matej,GÁBOR Oliver
Majcichov-KOŠOLNÁ 1:4 (0:2)
Góly:HUDEK Roman 2,HOMOĽA Matej,DANIŠOVIČ Vladimír
KOŠOLNÁ-Biely Kostol 8:3 (4:0)
Góly:HOMOĽA Matej 5,IMRICHOVIČ Matej,DANIŠOVIČ Vladimír,HUDEK Roman
Horné Orešany-KOŠOLNÁ 0:5 (0:2)
Góly:HUDEK Roman 3,ŠATURA Branislav,IMRICHOVIČ Matej
KOŠOLNÁ-Opoj 8:0 (2:0)
Góly:HUDEK Roman 4,HOMOĽA Matej 4
KOŠOLNÁ-Cífer 5:0 (3:0)
Góly:HOMOĽA Matej 3,HUDEK Roman 2
Vlčkovce-KOŠOLNÁ 2:5 (1:3)
Góly:HUDEK Roman 4,ŠATURA Branislav
Strelci gólov v jarnej časti:
24-HUDEK Roman
19-HOMOĽA Matej
3-ŠATURA Branislav
2-DANIŠOVIČ Vladimír,IMRICHOVIČ Matej
1-GÁBOR Oliver
V konečnej tabuľke obsadilo mužstvo žiakov konečné 3.miesto so ziskom 47 bodov.
Zmeny v mužstve dospelích v sezóne 2011/2012:
Príchody do mužstva:
SÚKENÍK Martin-hosťovanie zo Šúroviec
ČAVARA Adam-hosťovanie zo Zvončína
ZRUBAN Maroš-hosťovanie zo Zvončína

HOLOVIČ Peter.hosťovanie zo Zvončína
GREGUŠ Roman-hosťovanie z Boleráza
VOLEK Martin-hosťovanie z Dolných Orešian
IZAKOVIČ Samuel-hosťovanie z AS Trenčín
BALAŽOVIČ Ivan-hosťovanie zo Spartaka Trnava
CHUDJÁK Stanislav-hosťovanie z Lokomotívy Trnava
ŠČASNÝ Andrej-hosťovanie z Opoja
TOMAŠKOVIČ Denis-hosťovanie z Modranky
JANKOVIČ Richard-hosťovanie z Hrnčiaroviec
FURKO Richard-novoregistrovaný
ŠOGAN Ondrej-novoregistrovaný
Odchody z mužstva:
HALAKSA Martin-hosťovanie Opoj
KOLEK Igor-hosťovanie Dlhá
BOBOK Ľudovít-hosťovanie Dolné Orešany
KOSNÁČ Patrik-hosťovanie Suchá n./P.
KUBIŠ Martin-ukončenie hosťovania z Dolnej Krupej
ŠIKULA Pavol-ukončenie hosťovania z Lokomotívy Trnava
LIPOVSKÝ Marián-ukončenie hosťovania zo Zelenča
Prípravné zápasy A-mužstva pred sezónou:
Turnaj v Dolných Orešanoch:
KOŠOLNÁ-Horné Orešany 1:2 (1:1)
Gól:KOLEK Igor
KOŠOLNÁ-Dolné Orešany 0:1 (0:1)
Košolná obsadila konečné 4.miesto:
KOŠOLNÁ-Suchá n./P. 2:3 (0:1)
Góly:BALAŽOVIČ Ivan,FURKO Richard
KOŠOLNÁ-Zvončín 3:0 (1:0)
Góly:BALAŽOVIČ Ivan,IZAKOVIČ Samuel,FURKO Richard
Výsledky A-mužstva v sezóne 2011/2012:
Malženice-KOŠOLNÁ 3:0 (1:0)
Ružindol-KOŠOLNÁ 5:1 (3:0)
Gól:JANKOVIČ Richard
KOŠOLNÁ-Špačince 4:2 (2:1)
Góly:IZAKOVIČ Samuel 2,ZACHAR Martin,TOMAŠKOVIČ Denis
Majcichov-KOŠOLNÁ 0:2 (0:1)
Góly:BALAŽOVIČ Ivan 2

KOŠOLNÁ-Trstín 0:4 (0:1)
Dobrá Voda-KOŠOLNÁ 5:2 (3:0)
Góly:IZAKOVIČ Samuel,GREGUŠ Roman
KOŠOLNÁ-Zeleneč 3:0 (0:0)
Góly:IZAKOVIČ Samuel,VOLEK Martin,KRIŽAN Andrej
Bohdanovce-KOŠOLNÁ 4:1 (2:0)
Gól:GREGUŠ Roman
Dechtice-KOŠOLNÁ 1:1 (0:0)
Gól:ČAVARA Adam (11m.)
KOŠOLNÁ-Boleráz 0:10 (0:6)
Opoj-KOŠOLNÁ 2:2 (0:1)
Góly:VAJS Pavol,KRIŽAN Andrej (11m.)
KOŠOLNÁ-Voderady 0:1 (0:0)
KOŠOLNÁ-Bučany 1:3 (1:1)
Gól:IZAKOVIČ Samuel
KOŠOLNÁ-Biely Kostol 0:0
Kátlovce-KOŠOLNÁ 4:1 (3:0)
Gól:VÁRY Jaroslav
Strelci gólov v jesennej časti súťaže:
5- Izakovič Samuel
2- Balažovič Ivan, Greguš Roma, Križan Andrej
1- Tomaškovič Denis, Zachar Martin, Volek Martin, Vajs Pavol, Jankovič Richard, Váry Jaroslav,
Čavara Adam
A-mužstvo mužov obsadilo v konečnej tabuľke jesennej časti súťaže kenečné 15.miesto sa ziskom
12 bodov.
Výsledky mužstva žiakov v sezóne 2011/2012:
Zvončín-KOŠOLNÁ 3:5 (1:2)
Góly:HUDEK Roman 4,DANIŠOVIČ Slavomír
KOŠOLNÁ-Biely Kostol 6:3 (4:0)
Góly:HUDEK Roman 5,CHUDJÁK Tomáš
Cífer-KOŠOLNÁ 1:1 (0:1)
Gól:HUDEK Roman
Horné Orešany-KOŠOLNÁ 6:0 (2:0)

KOŠOLNÁ-Špačince 2:1 (0:1)
Góly:BARTOŠOVIČ Filip,HUDEK Roman
Majcichov-KOŠOLNÁ 5:6 (4:4)
Góly:HUDEK Roman 4,IMRICHOVIČ Matej 2
Brestovany-KOŠOLNÁ 2:0 (0:0)
KOŠOLNÁ-Bučany 0:4 (0:2)
Kopánka Trnava-KOŠOLNÁ 3:1 (1:1)
Gól:SEDLÁČEK Miroslav
KOŠOLNÁ-Vlčkovce 2:3 (0:0)
Góly:IMRICHOVIČ Matej 2 (1 z 11m.)
KOŠOLNÁ-Voderady 5:1 (2:1)
Góly:DANIŠOVIČ Slavomír 2,IMRICHOVIČ Matej 2,HUDEK Roman
Strelci gólov v jesennej časti súťaže:
16-HUDEK Roman
6-IMRICHOVIČ Matej
3-DANIŠOVIČ Slavomír
1-SEDLÁČEK Miroslav,BARTOŠOVIČ Filip,CHUDJÁK Tomáš
Mužstvo žiakov obsadilo v konečnej tabuľke jesennej časti súťaže konečné 6.miesto so ziskom 16
bodov.
Krátke hodnotenie sezóny:
Za nelichotivým postavením nášho mužstva vidím hlavne nedostatok domácich hráčov z
Košolnej. Na niektorých cudzích hráčov sa nie vždy dalo spoľahnúť na sto percent a ich dochádzka
na zápasy nebola ideálna. Časté vynútené zmeny základnej zostavy kvôli trestom a zraneniam
hráčov taktiež nepomohli k ideálnym výkonom. V neposlednej rade to bola aj slabšia tréningová
morálka ku koncu sezóny. V zimnej prestávke nás čaká veľa práce, aby sme v jarnej časti súťaže
dostali futbal v Košolnej na vyššie priečky v tabuľke.
Predseda TJ Družstevník Košolná
Bačík Bohumil
Zo života družstevníka
Klimatické podmienky.
Vzhľadom k rýchlo sa meniacim poveternostným podmienkam je farmár nútený robiť rýchle
a efektívne rozhodnutia pre spracovanie pôdy. Mnohí pestovatelia vidia jasnú budúcnosť
v bezorebnom pestovaní plodín. Čím sa šetrí počet pracovných operácií a prejazdov po poli,
náklady na pohonné hmoty – nafta a v konečnom dôsledku i peniaze vynaložené na založenie
porastu.
V posledných rokoch vidieť na našich poliach aj operáciu, na ktorú sa pri týchto šetriacich
úkonoch zabudlo a to je podrývanie pôdy do hĺbky 50-60 cm. O výhodách narušenia zhutneného
podorničia nie je potrebné rozsiahlo písať. Každý dobrý farmár si hneď spočíta ekonomiku, keď
napríklad môže zasiať na jar o 2 týždne skôr alebo sa mu po prívalových dažďoch nevytvorí na poli

jazero, ktoré neustúpi ani po niekoľkých dňoch. Takéto jazerá sa nám vytvorili napríklad na
Lúkach, na Rybníkoch, na Čajovoch a na Podborskom.
Odvodňovacie kanály, ktoré sú vo
vlastníctve a prenájme Štátnej melioračnej správy nikto nečistí a sú v katastrofálnom stave vôbec
neplnia účel na ktorý boli vybudované. Okrem iného slúžia na likvidáciu odpadu našich
spoluobčanov a veľa krát iba okoloidúcich vodičov, ktorí zo svojich vozidiel vyhodia to čo doma už
nepotrebujú.
V dôsledku rozmanitých pôdnych a klimatických podmienok je veľmi ťažké určiť ideálnu
technológiu spracovanie pôdy. Často sa stáva, že podnik hospodári vo veľmi rozmanitých
podmienkach a je nútený používať rôzne technológie na správne spracovanie pôdy. Toto sa týka aj
nášho chotára. Čo je dobré na jednom konci to úplne zlyháva na opačnej strane. A to už nehovorím
o tom, že každý rok je iný z hľadiska množstva zrážok a podobne.
Tento rok - jar 2011 bol od začiatku nástupu vegetácie ozimín a zakladania jarných porastov
v celku priaznivý. Napršalo vtedy kedy malo t.j. každých 10-15 dní asi 10 mm zrážok aj viac. Preto
aj úrody v tomto roku boli vyššie o 10-20% ako po veľmi daždivom roku 2010.Táto žatva nám
vyšla na 100%. Ako kombajny zožali posledné hektáre pšenice a položili žacie lišty na prevozné
vozíky, začalo pršať a neprestalo celé 3 týždne. Úrody sme mali pod strechou a ľutovali sme tých,
ktorí žatvu ešte neukončili. Ale čo ďalej ? Štyri týždne núteného ničnerobenia na poli. Zrazu začalo
všetko škrípať – zber slamy, balíkov, zber lucerkového sena a následné spracovanie pôdy.
Prišiel čas sejby repky ozimnej a zase obdobie sucha čo malo za následok ťažkého rozrábania
pôdy pod sejbu. Horko ťažko sme dostali osivo repky do zeme a zúfalo čakali na dážď. Ten prišiel
ale s jednomesačným oneskorením a ešte aj v nie dostatočnom množstve. Takže v tomto roku repka
zarobila pekné peniaze ale v budúcom roku bude v mínuse. Farmár môže robiť všetko preto aby
výsledky jeho práce boli čo najlepšie ale má nad sebou ešte jeden faktor, ktorý nemôže ovplyvniť
a to sú klimatické podmienky – veľké sucho, prudké dažde, ľadovec, víchrica a tak to ide stále
dookola. Každý rok seje a zberá úrodu.
Na záver citát z jedného odborného časopisu, ktorý sa dotýka nás všetkých:“ Agronóm by
nemal podliehať tlaku dotačného systému, tlaku ochranárov životného prostredia
a ekologickým výčitkám svojho svedomia v prehnanej miere. On predsa optimalizuje
agroekosystémy, ktoré produkujú pre život ľudí a zvierat a pre priemysel nevyhnutný kyslík,
potraviny, krmivá, biopalivá a udržuje spolu s lesníkmi a vodohospodármi aj vidiecku
krajinu. Nespôsobuje luxusnú ekologickú stopu z nadmerného zabetónovania zelenej krajiny
na prízemné bungalovové stavby, sklady, nákupné a zábavné centrá, luxusnú motorizáciu,
priemyselné parky, ktoré sa potom časom nevyužívajú a nezvyšuje úmrtnosť ľudí cez emisie
nanočastíc vo výfukových plynoch z motorov. Právom požaduje dobe primeranú kultúru
práce a mzdovú rovnoprávnosť za použitia mechanizácie, informačných technológií,
robotizácie a ďalších výdobytkov moderného výskumu, techniky a šľachtenia.
Ivana Haršányová

Športový klub KROTON a rok 2011
Dôstojnou bodkou za športovou sezónou roku 2010 bolo úspešné vystúpenie štyroch reprezentantov
nášho klubu na vianočnej cene v Trnave. Dosiahnuté športové úspechy zvyčajne zvyšujú motiváciu
športovcov v ich snahe a preto sa niet čo diviť, že tréningová aktivita v posilňovni s príchodom roku
2011 vzrástla, ale čo je potešiteľné, u viacerých členov sa objavil i nový fenomén – súťaživosť.
Vedenie klubu sa rozhodlo podchytiť pozitívne zmeny v prístupe a na januárovej členskej schôdzi,
bol odsúhlasený návrh o vstupe klubu do amatérskej federácie silového trojboja AWPC. Ešte
v januári bol zrealizovaný vstup a štyria členovia získali oficiálnu registráciu pre účasť na
podujatiach organizovaných v rámci AWPC a WUAP.
Prvou métou našich reprezentantov bola účasť na Majstrovstvách Slovenska v silovom trojboji,
ktoré sa uskutočnili v apríli v Šahách. Výsledok bol výborný. Adam Kekelák získal v kategórii
dorastencov 1. miesto

a Juraj Kredatus v kategórii mužov 4. miesto.

Uplynul iba týždeň a do Nového Boru na Majstrovstvá Českej Republiky, cestovali otec a syn
Činčuroví, ktorí získali nomináciu AWPC. Obaja boli mimoriadne úspešní a vytvorili svoje súťažné
rekordy. Najväčším úspechom však bol zisk druhého a tretieho miesta v RAW (bez legálnych
technických pomôcok). Obaja totiž súťažia iba RAW ale spolu s pretekármi, ktorí pomôcky
používajú a napriek tomuto znevýhodneniu sú často na stupňoch víťazov.

Siedmeho mája sa naši reprezentanti vybrali do Žiliny, kde sa konali majstrovstvá Slovenska
v tlaku na lavičke. Ambície sa úplne naplnili iba v prípade Adama Kekeláka, ktorý opäť získal prvé
miesto.

Imrich Činčura po napínavom súboji o prvenstvo získal druhé miesto, ale zároveň i natrhnutie
prsného svalu.

Juraj Kredatus skončil piaty, ale s úsmevom.

Žiaľ súťaži sa pre ochorenie iba prizeral favorizovaný Radovan Činčura.
Sny o účasti na zahraničných súťažiach v tomto roku sa nám pre zranenia a ochorenia asi rozplynuli
veľmi skoro, ale mohli sme sa aspoň venovať príprave druhého ročníka domáceho podujatia, ktoré
sme pomenovali „Košolanská lavička“.
Šúťaž sa uskutočnila 18. júna a netradične až v popoludňajších hodinách. Pravdou je, že kvôli
počasiu bolo jej konanie ohrozené, ale vyšlo to.
V tomto ročníku sa organizátori rozhodli urobiť priestor pre vystúpenie telesne postihnutých detí
a tým nielen zvýšiť ich motiváciu, ale ukázať i zdravým občanom, čo je možné pravidelným
cvičením dosiahnuť. Pozvánku na exhibičné vystúpenie prijal i aktuálny majster sveta medzi telesne
postihnutými športovcami Jaroslav Šimo z Piešťan.
Taktiež sme chceli osloviť predovšetkým našich členov, aby prekonali zábrany a vyskúšali si na
neformálnom vystúpení , či by sa im takáto prezentácia nepozdávala. Ćiastočne sa nám podarilo
naplniť všetky ambície.
Čo sa nám podarilo
Videli sme slzy štastia a dojatia na tvárach postihnutých detí i divákov, zaujali sme okresné médiá,
zvýšil sa záujem o účasť na súťaži zo strany pretekárov, zaznamenali sme účasť neregistrovaného
športovca v kategórii nad 40 rokov navštevujúceho našu posilňovňu rekreačne, súťažne vystúpili
i zástupkyne nežného pohlavia, bezkonkurenčne neformálna a uvolnená atmosféra
Čo nevyšlo
Nepodarilo sa zohnať viac prostriedkov, ktoré by napomohli skvalitnenie podujatia
a menšie spoločenské fax paux.

Na obrázkoch z Košolanskej lavičky je Žaneta Butašová

a Andrejko spolu s Jarom Šimom.

V každom z mojich doterajších článkov som spomenul niekoho, kto môže byť príkladom pre
ostatných,. V mojich očiach je takým Igor Ponc, ktorému ďakujem a i keď si za to nič nekúpi,
možno ho to trochu poteší.
Časť článku venovanú súťažným aktivitám športového klubu KROTON – Košolná zakončím

zmienkou o už tradičnej účasti na vianočnej cene a našich priaznivcov chcem potešiť sľubom, že sa
vynasnažíme, aby v poradí už tretí ročník „Košolanskej lavičky“ prekročil hranice blízkeho okolia
našej obce.
Účasť na súťažiach sa však týka iba niektorých členov klubu a takmer vôbec rekreačných
návštevníkov posilňovne. Našou snahou je, čo možno najviac spopularizovať túto formu využitia
voľného času a poskytnúť širokej verejnosti dôstojné, dobre vybavené priestory a v prípade záujmu
i odborné vedenie tréningovej činnosti.
Pretože viem, ako je v dnešnej dobe ťažké udržať v prevádzke zariadenie, ktorého jedinou snahou
nie je iba komerčný úspech, chcem touto cestou poďakovať za pomoc, ktorú pri údržbe a
zveľaďovaní priestorov, poskytuje vedenie obce. Myslím si , že naša snaha je zmysluplná, pretože
cestu do Košolanskej posilňovne (aj vďaka našim reprezentantom) našli i návštevníci z iných obcí
a dokonca i z Trnavy. Verím, že keď sa podarí realizovať ešte ďalšie zámery, stane sa bývalá budova
školy miestom, kde budú radi chodiť i jej bývalí žiaci, i keď z iného dôvodu.
Imrich Činčura

Noc kostolov a iné slávnosti
Jarné a letné mesiace sa ako každý rok niesli v znamení množstva kultúrnych
podujatí. A predsa, tento rok bol v niečom výnimočný. V našich končinách sa
uskutočnili dve nové, ale svojim obsahom a myšlienkou významné podujatia,
ktoré majú ambíciu, a to oprávnene, opakovať sa v pravidelných intervaloch
a tak sa stať peknou tradíciou.
Prvým takýmto podujatím bola Noc kostolov koncom mája. Konala sa
v kostoloch nielen na Slovensku, ale aj v mnohých krajinách Európy. Pri tejto
príležitosti sa vo farskom kostole v Suchej uskutočnil kultúrny program
s viacerými sprievodnými akciami. V rámci hudobnej časti vystúpil Detský
spevácky zbor z Košolnej pod vedením Lenky Zacharovej, ktorého
vystúpenie sa tak páčilo, že dostal pozvanie aj na ďalšie podujatie v Suchej,
o ktorom sa zmienim v nasledujúcich riadkoch. Súčasťou programu bolo aj
vystúpenie našej rodinnej skupiny. Repertoár sme samozrejme prispôsobili
atmosfére a prostrediu, v ktorom sa koncerty uskutočnili. Celkove je možné
Noc kostolov v Suchej hodnotiť ako mimoriadne vydarenú a treba len dúfať,
že si aj do budúcna udrží takúto úroveň. Organizátorom za to patrí veľká
vďaka.
Druhým zmieneným podujatím bol Memoriál Zefirína Hečku, ktorý sa prvý
krát konal 1. septembra v kultúrnom dome v Suchej na pamiatku zakladateľa
a dirigenta Suchovského speváckeho zboru, pána Zefirína Hečku. Tento zbor
zdobí dlhoročná tradícia a mnoho úspešných vystúpení u nás aj v zahraničí.
Pri tejto príležitosti bolo pozvaných niekoľko speváckych zborov, medzi nimi
aj Detský spevácky zbor z Košolnej, ktorý sa tak páčil na Noci kostolov
a medzičasom stihol prijať krásny názov Noe. Noe preto, že autori nového
košolanského kostola vychádzali zo symboliky Noemovej archy. Aj táto akcia
patrí k tým, ktoré významným spôsobom obohacujú kultúrny život v našom

regióne.
V júni bola naša rodinná skupina pozvaná do programu Sviatok ruží, ktorý sa
každoročne koná v priestoroch kaštieľa v Dolnej Krupej a jeho záhradách.
Piesňami a sprievodným slovom o víne sme prispeli k ochutnávke vín v parku
kaštieľa. Bola to pre nás zaujímavá skúsenosť, nakoľko sa nejednalo
o vyslovene pódiové vystúpenie, ale o voľný program aj čo sa týka kontaktu
z obecenstvom, ako aj improvizácie v kombinácií s hovoreným slovom.
Odchádzali sme s príjemným pocitom, že k peknej atmosfére sme mohli
prispieť aj my.
V júli hosťovala Suchá medzinárodnú študentskú akciu Mládež v akcií.
Okrem slovenských študentov sa jej zúčastnili aj mladí ľudia zo Španielska
a Bulharska. Počas ich pobytu na Slovensku pripravila každá skupina svoj
národný deň s kultúrnym programom. V rámci programu, ktorý zorganizovali
a nacvičili domáci, sme svojim vystúpením prezentovali hudobný folklór
z rôznych regiónov Slovenska. Vydarené scénky a tance mládežníkov zo
Suchej a Košolnej boli určite veľmi peknou prezentáciou našej krajiny. Škoda,
že akcia nebola dostatočne spropagovaná. Istotne by o ňu bol býval väčší
záujem, čo by sa prejavilo na väčšom počte divákov.
Štefan Mazúr

Púšťanie šarkanov
Dňa 22.10.2011 sa v obci Rozbehy v areali Airportu konali 12. MS v " Púščaný šarkanow". Na
súťaži sa zúčastnili aj obyvatelia našej obce a to Radovan Lapšanský so svojou rodinou, a nielen to,
stali sa dokonca absolútnymi víťazmi tejto súťaže.

Niečo pre najmenších
Tri čarovné slová
Tri čarovné slová viem,
vždy sú so mnou ako tieň.
Keď svoj sladký cukrík zjem,
poviem: "Pekne ďakujem".
Ľahké je to slovko druhé,
podobá sa jarnej dúhe,
neprekáža máčny máčik,
vravieť slušne: "Nech sa páči".
Tretie slovko v ústach nosím,
keď niečo chcem ,“pekne prosím“.
Za to slovko ocko hneď,
dá mi hoc aj celý svet.

Obdarovaný Mikuláš
Raz šiesteho decembra prišiel Mikuláš k malému Mikimu. Spýtal sa ho: "Bol si v tomto roku dobrý?"
Miky odvetil:"Áno, skoro vždy."
Mikuláš sa spýtal: "Zarecituješ mi aj peknú básničku?"
"Áno", povedal Miky.
"Milý dobrý Mikuláš,
ukáž, čo vo vreci máš,
až potom ťa pustím von,
na cestu pred tento dom."
Mikuláš povedal: " Pekne si to vymyslel." Daroval Mikimu jabĺčko, orechy, mandarínky a keksíky.
"Ďakujem ", povedal Miki.
"Dovidenia", povedal Mikuláš. Obrátil sa a chcel odísť.
"Stoj", zvolal zrazu Miki.
Mikuláš sa prekvapene zvrtol. "Čo je?" spýtal sa.
A Miki vraví: "Ako je to s tebou? Aj ty si tento rok poslúchal?"
"Čiastočne", odvetil Mikuláš.
Na to sa Miki spýtal: "A môžeš mi zarecitovať aj peknú básničku?"
"Áno", povedal Mikuláš.
"Dobré dieťa, pusť ma dnuká
vonku chladný vietor fúka,
rýchlo na stôl šálky daj,
nalej do nich teplý čaj."
"Hneď to bude", povedal Miki.
Uvaril Mikulášovi horúci čaj. Mikuláš pil čaj a zajedal ho keksíkmi. Hneď mu
bolo teplejšie. Keď dopil, vstal a šiel k dverám.
"Ďakujem za čaj", povedal priateľsky.
"Prosím, rado sa stalo", odvetil Miki. "A zastav sa aj na budúci rok. Zase sa
obdarujeme."
"Samozrejme, ty malý Mikuláš", povedal priateľský Mikuláš a vyšiel von do
studenej noci.
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