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LETO JE TU...  

 Leto je jedno z ročných období v miernom teplotnom pásme nasledujúce po jari a 

predchádzajúce jeseni. Astronomicky začína letným slnovratom (okolo 21. júna na Severnej 

pologuli a 21. decembra na Juţnej pologuli), a končí jesennou rovnodennosťou (okolo 23. 

septembra na Severnej pologuli a 23. marca na Juţnej pologuli). 

 Leto pre školákov znamená obdobie letných prázdnin, pre väčšinu ľudí predstavuje obdobie 

čerpania dovoleniek. V tomto období sa viac cestuje, plnia sa  prímorské letoviská, turisti vyráţajú 

do hôr, aquaparky a kúpaliská praskajú počas horúcich dní vo švíkoch. Leto je jednoducho 

synonymom relaxu. Preto Vám všetkým ţelám príjemný odych či uţ v kruhu rodinny alebo 

priateľov. Ţelám Vám, aby ste načerpali veľa nových síl tak veľmi potrebných do daľších poviností, 

či uţ pracovných alebo školských... 

          Mgr. Martin Halaksa 

OÚ  INFORMUJE: 
 

Uznesenia 

zo zasadania obecného zastupiteľstva obce Košolná konaného dňa 15.12.2011  
 

1.Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 55/2011 : Obecné zastupiteľstvo v Košolnej schvaľuje 

program rokovania dnešného zasadnutia. 

Za hlasovalo :   7 poslancov 

Proti hlasovalo :  0 poslancov 

Zdrţalo sa hlasovania : 0 poslancov 

 

2.Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 56/2011 : Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo, ţe z 

vybratých 900 eur na vstupné v posilňovni bude 450 eur pouţitých na reprezentačné účely klubu 

KROTON a 450 eur bude pouţitých na prevádzku posilňovne. 

Za hlasovalo:   7 poslancov 

Proti hlasovalo:  0 poslancov 

Zdrţalo sa hlasovania: 0 poslancov 

 

3.Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 57/2011 : Obecné zastupiteľstvo určuje sadzbu 0,08 

€/m
2 

za stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo k hlavnej stavbe(VZN - § 4, 

odstavec 4, písmeno a). 

Za hlasovalo:   7 poslancov 

Proti hlasovalo:  0 poslancov 

Zdrţalo sa hlasovania: 0 poslancov 

 

4.Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 58/2011. Obecné zastupiteľstvo určuje sadzbu 0,08 

€/m
2  

za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby uţívané na  skladovanie 

vlastnej poľnohospodárskej produkcie, s výnimkou stavieb na skladovanie inej  ako vlastnej 

produkcie a na administratívu (VZN - § 4, odstavec 4, písmeno b) 

Za hlasovalo :   6 poslancov 

Proti hlasovalo :  1 poslanec 

Zdrţalo sa hlasovania : 0 poslancov 

 

5.Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 59/2011. Obecné zastupiteľstvo určuje sadzbu 0,20 €/ 

m
2 

za samostatne stojace garáţe a samostatné stavby hromadných garáţí a stavby určené alebo 

pouţívané na tieto účely postavené mimo bytových domov (VZN - § 4, odstavec 4, písmeno c) . 

Za hlasovalo:   7 poslancov 

Proti hlasovalo:  0 poslancov 



Zdrţalo sa hlasovania: 0 poslancov 

 

6.Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 60/2011. Obecné zastupiteľstvo určuje sadzbu 1,0 €/m
2
 

za priemyselné stavby a stavby slúţiace energetike, stavby slúţiace stavebníctvu okrem stavieb na 

skladovanie a administratívu (VZN - § 4, odstavec 4, písmeno d). 

Za hlasovalo:   7 poslancov 

Proti hlasovalo:  0 poslancov 

Zdrţalo sa hlasovania: 0 poslancov 

 

7.Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 61/2011. Obecné zastupiteľstvo určuje sadzbu 1,1 €/m
2 

za stavby na ostatnú podnikateľskú činnosť a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu 

(VZN - § 4, odstavec 4, písmeno e). 

Za hlasovalo :   6 poslancov 

Proti hlasovalo :  1 poslanec 

Zdrţalo sa hlasovania : 0 poslancov 

 

8.Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 62/2011. Obecné zastupiteľstvo určuje sadzbu 1,1 €/m
2
 

za ostatné stavby (VZN - § 4, odstavec 4, písmeno f). 

Za hlasovalo:   7 poslancov 

Proti hlasovalo:  0 poslancov 

Zdrţalo sa hlasovania: 0 poslancov 

 

9.Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 63/2011. Obecné zastupiteľstvo určuje, ţe sadzba dane 

podľa odseku 4 písmeno „a“ a „b“ tohto ustanovenia sa pri viacpodlaţných stavbách zvyšuje o 0,04 

€/m
2
 za kaţdý aj začatý m

2 
zastavanej plochy za kaţdé ďalšie nadzemné a podzemné podlaţie. 

Za hlasovalo:   7 poslancov 

Proti hlasovalo:  0 poslancov 

Zdrţalo sa hlasovania: 0 poslancov 

 

10.Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 64/2011. Obecné zastupiteľstvo určuje,ţe sadzba dane 

podľa odseku 4 písmeno „d“, „e“ a „f“ tohto ustanovenia sa pri viacpodlaţných stavbách zvyšuje o 

0,33 €/m
2
 za kaţdý aj začatý m

2  
zastavanej plochy za kaţdé ďalšie nadzemné a podzemné podlaţie. 

Za hlasovalo:   7 poslancov 

Proti hlasovalo:  0 poslancov 

Zdrţalo sa hlasovania: 0 poslancov 

 

11.Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 65/2011. Obecné zastupiteľstvo určuje sadzbu dane z 

pozemkov pre ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady 0,35%. 

Za hlasovalo:   4 poslanci 

Proti hlasovalo:  2 poslanci 

Zdrţalo sa hlasovania: 1 poslanec 

 

12.Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 66/2011. Obecné zastupiteľstvo určuje sadzbu dane z 

pozemkov pre trvalé trávne porasty 0,40%. 

Za hlasovalo:   7 poslancov 

Proti hlasovalo:  0 poslancov 

Zdrţalo sa hlasovania: 0 poslancov 

 

13.Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 67/2011. Obecné zastupiteľstvo určuje sadzbu dane z 

pozemkov pre záhrady 0,50%. 

Za hlasovalo:   7 poslancov 

Proti hlasovalo:  0 poslancov 



Zdrţalo sa hlasovania: 0 poslancov 

 

14.Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 68/2011. Obecné zastupiteľstvo určuje sadzbu dane z 

pozemkov pre rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky vyuţívané vodné plochy 0,40%. 

Za hlasovalo:   7 poslancov 

Proti hlasovalo:  0 poslancov 

Zdrţalo sa hlasovania: 0 poslancov 

 

15.Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 69/2011. Obecné zastupiteľstvo určuje sadzbu dane z 

pozemkov pre zastavané plochy a nádvoria 0,50%. 

Za hlasovalo:   6 poslancov 

Proti hlasovalo:  1 poslanec 

Zdrţalo sa hlasovania: 0 poslancov 

 

16.Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 70/2011. Obecné zastupiteľstvo určuje sadzbu dane z 

pozemkov pre stavebné pozemky 0,30%. 

Za hlasovalo:   7 poslancov 

Proti hlasovalo:  0 poslancov 

Zdrţalo sa hlasovania: 0 poslancov 

 

17.Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 71/2011. Obecné zastupiteľstvo určuje sadzbu dane z 

pozemkov pre ostatné plochy okrem stavebných pozemkov 0,50%. 

Za hlasovalo:   6 poslancov 

Proti hlasovalo:  1 poslanec 

Zdrţalo sa hlasovania: 0 poslancov 

 

18.Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 72/2011. Obecné zastupiteľstvo určuje sadzbu dane z 

bytov na 0,13€/ m
2
  za kaţdý aj začatý  m

2 
zastavanej plochy bytu a nebytového priestoru. 

Za hlasovalo:   7 poslancov 

Proti hlasovalo:  0 poslancov 

Zdrţalo sa hlasovania: 0 poslancov 

 

19.Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 73/2011. Obecné zastupiteľstvo určuje, ţe sa od dane 

z pozemkov oslobodzujú tieto pozemky: 

a/ pozemky cintorína , 

b/ pozemky funkčne spojené so stavbami slúţiacimi verejnej doprave a pozemky verejne prístupné 

ako parky a športoviská , 

c/  pozemky vo vlastníctve cirkvi,  

Za hlasovalo:   6 poslancov 

Proti hlasovalo:  1 poslanec 

Zdrţalo sa hlasovania: 0 poslancov 

 

20.Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 74/2011. Obecné zastupiteľstvo určuje, ţe sa zniţuje 

daň zo stavieb a daň z bytov o 50 % za stavby na bývanie a byty vo vlastníctve osôb starších ako 62 

rokov , ktoré slúţia výhradne na ich trvalé bývanie (ţijú osamele) a majú jediný zdroj príjmu 

dôchodok. 

Za hlasovalo:   6 poslancov 

Proti hlasovalo:  1 poslanec 

Zdrţalo sa hlasovania: 0 poslancov  

 

21.Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 75/2011. Obecné zastupiteľstvo určuje, ţe sa od dane 

zo stavieb oslobodzujú stavby vo vlastníctve cirkvi 



Za hlasovalo:   6 poslancov 

Proti hlasovalo:  1 poslanec 

Zdrţalo sa hlasovania: 0 poslancov  

 

22.Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 76/2011. Obecné zastupiteľstvo určuje sadzbu dane 

5,00 € za jedného psa a kalendárny rok v rodinnom dome. 

Za hlasovalo:   5 poslancov 

Proti hlasovalo:  2 poslanci 

Zdrţalo sa hlasovania: 0 poslancov   

 

23.Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 77/2011. Obecné zastupiteľstvo určuje sadzbu dane 

20,00 € za jedného psa a kalendárny rok v byte v bytovom dome. 

Za hlasovalo:   4 poslanci 

Proti hlasovalo:  2 poslanci 

Zdrţalo sa hlasovania: 1 poslanec  

 

24.Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 78/2011. Obecné zastupiteľstvo určuje sadzbu dane za 

uţívanie  verejného priestranstva za kaţdý aj  začatý m
2  

osobitne  uţívaného verejného 

priestranstva a za kaţdý aj začatý deň 1,00 €/m
2
 za umiestnenie zariadenia slúţiaceho na 

poskytovanie sluţieb alebo predaja   

Za hlasovalo:   7 poslancov 

Proti hlasovalo:  0 poslancov 

Zdrţalo sa hlasovania: 0 poslancov 

 

25.Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 79/2011. Obecné zastupiteľstvo určuje sadzbu dane za 

uţívanie  verejného priestranstva za kaţdý aj  začatý m
2  

osobitne  uţívaného verejného 

priestranstva za kaţdý aj začatý deň 0,10 €/m
2
 za trvalé alebo dočasné parkovanie motorového 

vozidla.  

Za hlasovalo:   6 poslancov 

Proti hlasovalo:  1 poslanec 

Zdrţalo sa hlasovania: 0 poslancov  

 

26.Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 80/2011. Obecné zastupiteľstvo určuje sadzbu dane za 

uţívanie  verejného priestranstva za kaţdý aj  začatý m
2  

osobitne  uţívaného verejného 

priestranstva a za kaţdý aj začatý deň 0,013 €/ m
2
 za umiestnenie posedenia s občerstvením na 

vyhradenom priestore pri hostinci 

Za hlasovalo:   7 poslancov 

Proti hlasovalo:  0 poslancov 

Zdrţalo sa hlasovania: 0 poslancov 

 

27.Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 81/2011. Obecné zastupiteľstvo určuje sadzbu dane za 

ubytovanie 0,50 €/osoba/prenocovanie.  

Za hlasovalo:   7 poslancov 

Proti hlasovalo:  0 poslancov 

Zdrţalo sa hlasovania: 0 poslancov 

 

28.Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 82/2011. Obecné zastupiteľstvo určuje sadzbu 50,00 € 

za jeden predajný automat a kalendárny rok. 

Za hlasovalo:   6 poslancov 

Proti hlasovalo:  0 poslancov 

Zdrţalo sa hlasovania: 1 poslanec 

 



29.Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 83/2011. Obecné zastupiteľstvo určuje sadzbu 50,00 € 

za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok. 

Za hlasovalo:   7 poslancov 

Proti hlasovalo:  0 poslancov 

Zdrţalo sa hlasovania: 0 poslancov 

 

30.Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 84/2011. Obecné zastupiteľstvo určuje sadzbu na 

0,012 € za jeden liter  alebo dm
3
 komunálnych  odpadov alebo  drobných stavebných odpadov         

( 1,32 € za jednu smetnú nádobu a jeden vývoz ) 

Za hlasovalo:   7 poslancov 

Proti hlasovalo:  0 poslancov 

Zdrţalo sa hlasovania: 0 poslancov 

 

31.Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 85/2011. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 

správu o prijatých opatreniach v TJ Košolná.   

 

32.Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 86/2011 : Obecné zastupiteľstvo obce Košolná berie 

na vedomie zoznam navrhovaných nájomníkov 17b.j. bez výhrad. 

 

33.Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie  č. 87/2011. Obecné zastupiteľstvo rozhodlo o upravení 

pozemku pred domom rodiny Kriţanovej do Vianoc. 

Za hlasovalo :   7 poslancov 

Proti hlasovalo :  0 poslancov 

Zdrţalo sa hlasovania :  0 poslancov 

 

34.Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie  č. 88/2011. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančný 

príspevok klubu logos ARTklub vo výške 100 €. 

Za hlasovalo :   4 poslanci 

Proti hlasovalo :  0 poslancov 

Zdrţalo sa hlasovania :  3 poslanci 

 

35.Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 89/2011 : Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

rozpočtové opatrenia 2-5/2011. 

Za hlasovalo :   7 poslancov 

Proti hlasovalo :  0 poslancov 

Zdrţalo sa hlasovania :  0 poslancov 

 

 

 

Uznesenia 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Košolná konaného dňa 08.03.2012 

 

Uznesenie č. 01/2012 : Obecné zastupiteľstvo v Košolnej schvaľuje program rokovania dnešného 

zasadnutia. 

Za hlasovalo :   7 poslancov 

Proti hlasovalo :  0 poslancov 

Zdrţalo sa hlasovania : 0 poslancov 

 

Uznesenie č. 02/2012 : Obecné zastupiteľstvo v Košolnej berie na vedomie plnenie rozpočtu za rok 

2011. 

 

Uznesenie č. 03/2012 : Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet na rok 2012 a berie na vedomie 



predbeţný rozpočet na roky 2013 a 2014. 

Za hlasovalo :   7 poslancov 

Proti hlasovalo :  0 poslancov 

Zdrţalo sa hlasovania : 0 poslancov 

 

Uznesenie č. 04/2012 : Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o schválení dotácie na 

vodovod. 

 

Uznesenie č . 05/2012 : Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prevedenie časti vodovodu „zokruhovanie 

vodovod vetva B5“ do majetku obce. 

Za hlasovalo :   7 poslancov 

Proti hlasovalo :  0 poslancov 

Zdrţalo sa hlasovania : 0 poslancov 

 

Uznesenie č. 06/2012 : Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie oznámenie o majetkových 

pomeroch starostu obce. 

 

Uznesenie č. 07/2012 : Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie plán prác na budúce obdobie. 

 

Uznesenie č. 08/2012 : Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie prevedené opravy na cisternovom 

vozidle K 101. 

 

 

Uznesenia 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Košolná konaného dňa 24.05.2012 

 

Uznesenie č. 09/2012 : Obecné zastupiteľstvo v Košolnej schvaľuje program rokovania dnešného 

zasadnutia. 

Za hlasovalo :   7 poslancov 

Proti hlasovalo :  0 poslancov 

Zdrţalo sa hlasovania : 0 poslancov 

Uznesenie č. 10/2012 : Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o realizovaných projektoch 

v obci. 

Uznesenie č. 11/2012 : Obecné zastupiteľstvo volí za hlavnú kontrolórku obce na 0,15 pracovného 

úväzku Ing. Alenu Gergelovú. 

Za hlasovalo :   7 poslancov 

Proti hlasovalo :  0 poslancov 

Zdrţalo sa hlasovania : 0 poslancov 

Uznesenie č. 12/2012 : Obecné zatupiteľstvo rozhodlo, ţe vyzve rodinu Kriţanovú, aby verejné 

pristranstvo pred svijím rodinným domom udrţiavala. V prípade, ak nedôjde k náprave, pouţije 

obec toto priestranstvo na verejno – prospešné účely.  

Za hlasovalo :   7 poslancov 

Proti hlasovalo :  0 poslancov 

Zdrţalo sa hlasovania : 0 poslancov 

Uznesenie č. 13/2012 : Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 1/2012 o podmienkach 

poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Košolná.  

Za hlasovalo :   7 poslancov 

Proti hlasovalo :  0 poslancov 

Zdrţalo sa hlasovania : 0 poslancov 

Uznesenie č. 14/2012 : Obecné zastupiteľstvo zvyšuje plat starostu obce o 35,71 % zo základného 

mesačného platu s účinnosťou od 01.06.2012. 

Za hlasovalo :   7 poslancov 



Proti hlasovalo :  0 poslancov 

Zdrţalo sa hlasovania : 0 poslancov  

Uznesenie č. 15/2012 :  Obecné zastupiteľstvo určuje výšku poplatku za kosenie priestranstiev pri 

rodinných domoch občanov 0,10 € za 1 m
2 

. 

Za hlasovalo :   7 poslancov 

Proti hlasovalo :  0 poslancov 

Zdrţalo sa hlasovania : 0 poslancov  

Uznesenie č. 16/2012 : Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o plánovanom výlete 

dôchodcov do Ledníc. 

Uznesenie č. 17/2012 : Obecné zastupiteľstvo ukladá pracovníčkam obecného úradu zistiť zákonnú 

lehotu na pripojenie občanov ku kanalizácii. 

Za hlasovalo :   7 poslancov 

Proti hlasovalo :  0 poslancov 

Zdrţalo sa hlasovania : 0 poslancov 

Obec Košolná pripravuje zmenu územného plánu, jedná sa o parcely 524/3, 4, 5, 6, 7, o 

parcelu 1083/14 a o parcelu 1492. Občania, ktorí chcú predložiť návrhy a pripomienky k 

zmene územného plánu, môžu kontaktovať Obecný úrad Košolná najneskôr do konca 

mesiaca september. 
 

Gratulujeme k ţivotnému jubileu 

 

85 rokov 

Bartošová Mária 

 

80 rokov 

Gregušová Alţbeta 

Janktová Mária 

Šatura Martin 

 

70 rokov 

Kocmál Jozef 

Krištovfovič Karol 

Lipták Miroslav 

Mesíčková Terézia 

Potočná Mária 

Vavro František 

 

60 rokov 

Huljak Štefan 

Jakubčíková Gabriela 

Rábarová Rozália 

Vachanová Jozefína 

 

50 rokov 

Martinkovič Jozef 

Šimončičová Štefánia 

Tranţík Roman 

 

 

Narodili sa:  
Antalíková Elin Mária 

Jakubčík Adrian 



Zachar Tomáš 

Gajarská Dominika 

 

Opustili nás 

Greguš Milan 

Černotová Julie 

Miklušáková Margita 

Halaksová Mária 

 

PRÍHOVOR STAROSTU OBCE: 

  Váţení občania!  

 

 Dovoľte, aby som sa Vám prihovoril trocha netradične. To čo sa buduje a uskutočňuje v obci 

všetci hádam viete, alebo aj vidíte. K tejto téme by som sa vyjadril len okrajovo. Dokončili sme 

cintorín, na 90 % je hotové ihrisko, taktieţ bytovka, na 100 % vodovod. Pripravujeme projekty na 

odkanalizovanie obce. Bytovka finišuje, takţe noví obyvatelia by mali obsadiť byty začiatkom 

septembra. Samozrejme, ak sa nič neočakávané nestane.  

 Znepokojujú ma ale iné skutočnosti. Mal som to šťastie, aby som videl kus sveta. 1000 

kniţiek a televíznych ukáţok nenahradí to, keď niečo človek vidí na vlastné oči. Ak dovolíte, 

porovnám dve krajiny, ktoré som navštívil. Rusko a Veľkú Britániu- Škótsko. Neviem prečo, ale 

ľudia na Rusko po 89-tom zanevreli. Samozrejme poznáme históriu a treba zhodnotiť dobré aj zlé. 

To je na kaţdom z nás. Ruskom som bol ohromený z niekoľkých dôvodov. Obrovské bulváry v 

Petrohrade, nádherná architektúra, prekrásna príroda a hlavne srdečnosť ľudí. Veľké priestranné 

ulice plné zelene. Veľmi čisté a udrţiavané. Neskutočne veľa pamiatok. Či ešte z obdobia cára, 

alebo novšie, hlavne z čias vojen. Fotky a dokumenty ktoré sme mali moţnosť zhliadnuť vyráţali 

dych. Zbombardovaný Petrodvorec za druhej svetovej vojny poskladali a obnovili z nie väčších 

častí ako päsť. Vyzdobená Aurora, obnovený Zimný palác. To je len zlomok toho, čo moţno v 

Rusku vidieť. Hlavne ma zaujalo, ţe na ţiadnom z pamätníkov minulosti nevidieť grafity. To značí 

o tom, ţe kultúra, úcta a povedomie ľudí sú na vyššej úrovni ako naše. Raz sme sa s kolegom 

dostali do odľahlejšieho miesta Petrohradu, ţe si dáme kávu a pôjdeme zasa ďalej. Široko ďaleko 

ţiadny cudzinec, všetko domáci stáli zákazníci. Sadli sme si za stôl a objednali. Zrazu na nás úplne 

cudzí človek kýva a pozýva nás k svojmu stolu. Celkom slušne ovládam ruštinu, tak sme mohli 

debatovať skoro o všetkom. Kultúre, športe, politike, denných starostiach. Verte, ţe rozdiel medzi 

nami je minimálny. Veď sú to slovania! Bol som veľmi milo prekvapený. Rusi si chránia svoju 

kultúru, pamiatky, minulosť, náboţenstvo a v neposlednom rade aj tradície. 

 Na druhej strane Veľká Británia- Škótsko. Ak by som tvrdil, ţe nemajú krásne a udrţiavané 

kultúrne pamiatky, klamal by som. Áno majú. A majú sa čím pýšiť. Zaujala ma ale iná vec. Toľko 

národností a ľudí rôznej pleti čo tam ţije. Anglicko malo stáročia kolónie. Ťaţilo z nich a cicalo čo 

sa dalo. Suroviny, plodiny, otrokov. A teraz sa im to pekne vrátilo a nielen im. Pozrime na 

Francúzsko, Španielsko, … . Problémy s prisťahovalcami neskutočných rozmerov. Výbuchy, 

rabovanie, nepokoje na predmestiach. Toto je daň za stáročia blahobytu. Isteţe sú aj takí, ktorí 

poctivo pracujú a ţijú. Prispôsobili sa a sú ochotní tolerovať zákony krajiny v ktorej ţijú. Treba si 

ale uvedomiť, ţe všetko, čo sa na východe chráni a uchováva, na západe mizne pred očami. Hlavne 

po duchovnej stránke. Tieto problémy mali a aj majú v Austrálii. Preto som si dovolil citovať 

austrálsku premiérku: „Túto krajinu budovali naši otcovia a dedovia. Bola budovaná na 

kresťanských základoch. Ak toto nemienia niektorí tolerovať, nech nevyuţívajú náš systém a opustia 

krajinu“ 

 Ako nám môţu krajiny, ktoré si nedokáţu poriadok urobiť doma, rozkazovať čo máme a 

nemáme robiť? Dúfam ţe sa nedoţijem toho, ţe bude za pár rokov vedľa Kostola Svätého Mikuláša 

v Trnave stáť mešita. Váţim si a tolerujem aj iné náboţenstvá a kultúry, ale Európa nech je 

Európou, Afrika Afrikou, … .  

Buďme solidárni a tolerantní !!! Nazabúdajme ale, ţe hodnoty, ktoré tu zanechali naši predkovia 



sme povinní uchovať aj pre budúce generácie.  

          Mgr. Martin Halaksa 

 

DHZ – OHZ KOŠOLNÁ 

 

 Tak ako som spomínal v poslednom spravodaji, čakala nás Výročná členská schôdza, ktorá 

sa konala 11.12.2011, na ktorej sa musela previesť voľba nového výboru na ďalšie päťročné 

obdobie. Na tejto výročnej členskej schôdzi sa zúčastnilo 39 členov z 50 členov, ktorých má DHZ 

Košolná. Voľba výboru sa mohla konať, nakoľko sa na VČS zúčastnila nadpolovičná väčšina členov 

DHZ. Správu o činnosti DHZ Košolná prečítal veliteľ DHZ p. Ľ. Tollarovič. Delegátom za Okresný 

výbor Trnava bol p. Ivan Mička, za Obecný úrad Košolná bol Mgr. Martin Halaksa. Do výboru 

DHZ- OHZ boli na ďalších päť rokov zvolení nasledovní členovia: 

 

Predseda : Ľubomír Tollarovič    Pokladník : Mgr. Igor Rábara 

Veliteľ : Ľubomír Tollarovič     Organizačný : Roman Tranţík 

Tajomník : Lea Loučková     Členovia výboru: Gracián Lukačovič 

Strojník : Bohumil Ţinčák             Tomáš Šatura 

Referent prevencie : Štefan Nadašský           Zuzana Ţigová 

Referent mládeţe : Ing. Ľubomír Tollarovič 

  

 Dňa 10.02.2012 sme usporiadali Tradičný muţácky ples. Zisk z tohto plesu nám vystačí na 

celý rok na beţné výdavky. Týmto by som chcel poďakovať sponzorom, ktorí nám kaţdoročne 

prispievajú do tomboly. Bez tejto pomoci by sme nemohli ples vôbec usporiadať. 

  Dňa 25.02.2012 sa konalo Okresné valné zhromaţdenie delegátov DHZ za okres Trnava. 

Delegát za náš DHZ bol Ing. Ľubomír Tollarovič. Na tomto zhromaţdení bol veliteľ DHZ Košolná 

Ľubomír Tolalrovič vyhodnotený plaketou za dlhoročnú prácu v poţiarnej ochrane, doposiaľ 41 

rokov. 

 Počas prvej polovice roka nastali aj veľké problémy na cisternovom vozidle K – 101, kde sa 

pokazil spojkový valec, dopravné čerpadlo, vstrekovacie čerpadlo a servoriadenie. Tieto opravy nás 

stáli pribliţne 850 €. Bolo to veľmi náročné pre náš rozpočet. Okrem toho bolo treba ísť 

samozrejme tak ako kaţdý rok s cisternovým vozidlom K – 101 na STK a EK. 

 Dňa 16.03.2012 bol DHZ privolaný k poţiaru trávy na Lúčnom moste. 

 Dňa 18.03.2012 zásah pri poţiari trávy v Rybníkoch.  

Týmto by som chcel poďakovať všetkým zúčastneným členom, ktorí sa pri poţiaroch zúčastnili. 

 V tomto roku máme tri aktívne hasičské druţstvá, a to: HD muţov I. pod vedením Ľubomíra 

Tollaroviča, HD muţov II. pod vedením Ing. Ľubomíra Tollaroviča a HD dorast pod vedením Ley 

Loučkovej. Všetkým vedúcim hasičských druţstiev, ale samozrejme aj samotným aktívnym členom 

druţstiev patrí poďakovanie za trpezlivosť a čas strávený na tréningoch a samotných súťaţiach. 

Doteraz sme sa zúčastnili nasledovných súťaţí :  

Boleráz –  HD muţi I. :  4.miesto Bohdanovce nad Trnavou – HD muţi I. : 2.miesto 

Borová –  HD muţi I.  : 4.miesto -obvodové kolo 

      HD muţi II. : 3.miesto Bíňovce – HD muţi I. : 1.miesto         

Košolná –  HD muţi I. :  1.miesto HD dorast :   2.miesto 

        HD muţi II. : 2.miesto  

  HD dorast :    1.miesto 

 Ďalšie plánované súťaţe druţstiev sú: O pohár starostu Obce Dlhá, O pohár starostu Obce 

Špačince, O pohár starostu Obce Suchá nad Parnou... 

O ďalšom priebehu DHZ – OHZ Košolná Vás budeme informovať v nasledujúcom čísle obecného 

spravodaja. 

  

  S pozdravom         veliteľ DHZ – OHZ 

           Ľubomír Tollarovič  



 

  
ZO ŢIVOTA DRUŢSTEVNÍKA: 

Pôda.... 

  

 Zem ţiviteľka, bolo v minulosti silné heslo a veľmi pravdivé. Akosi sa však zabúda na to, ţe 

zem je kus kaţdého z nás. Pôda má svoju minulosť, teraz si uţíva súčasnosť ale bude mať aj 

budúcnosť. Pôda bude stále viac a viac ovplyvňovaná človekom. Preto je potrebné zabezpečiť takú 

úroveň vzťahu človeka k pôde, ktorá negatívne neovplyvní budúcnosť našej krajiny. 

 Ako agronómka nášho poľnohospodárskeho druţstva si pôdu naozaj veľmi váţim a je to 

vlastne môj výrobný prostriedok. Viem, ţe bolo veľa dobrých ale naopak aj veľmi zlých vzťahov, 

kým sa dalo dohromady 980 ha pôdy, na ktorých toho času hospodárime. Za všetkým však stojí 

práca hospodára, po novom farmára, ktorý sa snaţí, aby hospodáril na pozemkoch našich otcov 

a dedov čo najlepšie. Naše PD sa snaţí, aby sa stalo producentom potravín pre slovenského 

spotrebiteľa ale chce svoje produkty umiestniť aj na zahraničnom trhu.  

Ako jeden z mála existujúcich poľnohospodárskych podnikov v okolí stále dojíme 170 ks dojníc 

a máme mlieko s tukovosťou do 4% na dosah a môţeme sa ho kedykoľvek s chuťou napiť. Ďalších 

500 ks hovädzieho dobytka rôznych kategórií je ustajnených v maštaliach a vo výbehoch vedľa 

nich. Rodičia s deťmi chodia na prechádzky, obdivujú kravičky a malé teliatka, ktoré vykúkajú 

z maštalí a malých búdok. Skoro ako v ZOO. Veď bolo samozrejmosťou, ţe v kaţdej dedine bolo 

druţstvo a tam robila babka pri ošípaných a dedko pri dobytku. Obzrime sa, kde sa podeli všetky 

hospodárske zvieratá. Slovenské chovy sú zrušené pre nerentabilnosť, kaţdý chce iba zarábať – 

vyťaţiť z pôdy čo sa dá. 

Maštaľný hnoj – čo to je ??? často sa stretávam s otázkou : ,, Nemáte na predaj hnoj? Potreboval by 

som iba do záhrady, veď mi to tam akosi nerastie. “  I keď ja mám na predaj maštaľného hnoja svoj 

názor – ,, zlý hospodár, ktorý predáva hnoj “ ale ako nespraviť dobrú sluţbu našim občanom, 

s ktorými sa stretávam denne a všade. A tak je to aj ostatnými produktmi rastlinnej výroby či uţ je 

to metrák pšenice, kukurice, či vrece jačmeňa alebo vedro NPK a podobne. Poväčšine PD ide 

občanom v ústrety, či uţ potrebujú sluţbu s nejakou mechanizáciou alebo spomínanými 

komoditami. Niekedy sa mi však zdá, ţe ľudia idú opačným smerom hlavne čo sa týka pôdy. Pôdu 

majú vo svojom vlastníctve ale v prenájme PD a jednoducho ju predajú cudzej osobe, ktorá 

s poľnohospodárstvom nemá nič spoločné. Iba vytvára dojem, ţe chce hospodáriť.  

Cieľom PD nie je zarábať na cene – hodnote pôdy, ale úspešne na nej hospodáriť a zamestnať ľudí 

z vidieka. Našou prioritou nie je okamţitý vysoký zisk, ale dlhodobá udrţateľnosť 

poľnohospodárstva a krajinotvorby. 

Peniaze  v pôde sú teraz asi najlepšie uloţené peniaze. Preto sa aj teraz rozbehol trh s pôdou 

a bohatí, ktorí majú prostriedky na nákup pôdy, budú časom zasa len bohatší. Tí čo aj majú 

bohatstvo uloţené v pôde sa ho teraz veľmi rýchlo, lacno a nerozmyslene zbavujú. Hodnota pôdy sa 

bude v budúcnosti iba zvyšovať. Preto chcem osloviť občanov, ktorí vlastnia pôdu aby si dobre 

rozmysleli či ju predajú, komu a za akú cenu. Poprípade nech navštívia PD a pozrú si kde a v akej  

lokalite sa ich pozemky nachádzajú. 

Ďalej ma veľmi bolí, keď vidím porasty pojazdené autami, cesty sú narobené z jednej strany na 

druhú a aj tri vedľa seba. Tak si vţdy pomyslím: „ Zoberiem auto a prejdem kaţdému vinníkovi po 

jeho záhrade trikrát kríţom kráţom. Čo by mi na to povedal?“ Odpovedzte si kaţdý sám za seba.  

 

 Ţelám všetkým čitateľom pevné zdravie, veľa úspechov a rodinnej pohody.  

Ivana Haršányová 

 

Pre fanúšikov futbalu: 
SPRÁVA O ČINNOSTI TJ.DRUŢSTEVNÍK KOŠOLNÁ ZA ROK 2011. 

 

 Príprava muţstva na jarnú časť sezóny sa začala v polovici januára v domácich priestoroch 



nášho ihriska pod vedením nových trénerov Viliama Izakoviča a Miroslava Hujsiho, nakoľko po 

jesennej časti ročníka bol od muţstva odvolaný predchádzajúci tréner Štefan Mišovič. Na tréningy 

sa vyuţívalo hlavné ihrisko, nové multifunkčné ihrisko a na zvyšovanie kondície okolie ihriska 

a cesty v obci a okolí. Sústredenie sme tento rok neplánovali a takisto sme sa neprihlásili ani na 

zimný turnaj ObFZ Trnava, ktorý sa hrával cez pracovné dni vo večerných hodinách, čo nie 

všetkým hráčom vyhovovalo. Ako sa uţ posledné roky stalo tradíciou, pri nedostatku vlastných 

hráčov sme museli znovu siahnuť po hráčoch na hosťovanie, takţe káder muţstva sa znovu dosť 

výrazne obmenil. Do muţstva pribudol jediný hráč na prestup MarekArpáš, na hosťovanie prišli 

Andrej Ščasný z Opoja, Samuel Izakovič z AS Trenčín, Roman Greguš z Boleráza, Miroslav Hujsi 

zo Zvončína, Pavol Šikula z Lokomotívy Trnava a v priebehu sezóny Maroš Zruban zo Zvončína. Z 

klubu odišli Patrik Kosnáč, Jakub Benedek, Boris Tibenský, Michal Holekši, Juraj Mišovič a Martin 

Hájiček. Po zranení na Dobrej Vode v poslednom jesennom zápase prerušil kariéru Miloš Ševčík. V 

prípravnom období sme odohrali šesť prípravných zápasov so striedavými úspechmi. Porazili sme 

Doľany, Dolné Orešany a Ludrovú, podľahli sme Zvončínu a Suchej n./P. a na umelej tráve 

Lokomotívy Trnava sme remízovali s Opojom. Súťaţ sme začali nádejnou remízou v Ruţindole, 

potom však prišli štyri prehry za sebou, čo malo za následok rezignáciu trénera Izakoviča po 

19.kole. Do funkcie hlavného trénera bol potom dosadený dovtedajší asistent Miroslav Hujsi. V 

nasledujúcich šiestich zápasoch prišli tri prehry vonku, ale čo bolo dôleţité, aj tri domáce výhry. 

Nasledovalo jediné víťazstvo na súperovom ihrisku v Malţeniciach, čím sme si pred našim 

hlavným konkurentom z Horného Dubového vytvorili dôleţitý štvorbodový náskok. Priebeh zápasu 

v Hornom Dubovom je Vám asi všetkým známy. Po prehratom prvom polčase sa nám krásnym 

gólom Romana Greguša podarilo vyrovnať a tento stav sme drţali takmer do konca zápasu. Potom 

prišlo k neuznaniu gólu domácich, ktorý padol aţ po odpískaní rozhodcu, čo nezvládli niektorí 

domáci hráči a vyústilo to do inzultácie hlavného rozhodcu a k našej kontumačnej výhre, čo 

znamenalo pri vývoji vyšších súťaţí našu záchranu. Muţstvo zaznamenalo 47 gólov, najlepšími 

strelcami boli Martin Volek s desiatimi a Roman Greguš s deviatimi gólmi. V letnej prestávke prišlo 

k ďalšej obmene hráčskeho kádra, keď do muţstva pribudli na hosťovanie brankár Martin Súkeník 

zo Šúroviec, Ivan Balaţovič zo Spartaka Trnava, Stanislav Chudják z Lokomotívy Trnava, Denis 

Tomaškovič z Modranky, Richard Jankovič z Hrnčiaroviec a novoregistrovaný Richard Furko. Naše 

muţstvo opustili Martin Halaksa, Igor Kolek, Ľudovít Bobok, Martin Kubiš, Pavol Šikula a Marián 

Lipovský. Skončiť s futbalom sa rozhodol dlhoročný brankár nášho muţstva Peter Ševčík. Tradične 

sme sa zúčastnili turnaja v Dolných Orešanoch. Bohuţiaľ prišlo iba dvanásť hráčov a po zranení 

Igora Koleka, ktorý bol našim jediným strelcom, sme v úmornej horúčave na súperov nestačili, keď 

sme podľahli Horným Orešanom 1:2 a Dolným Orešanom 0:1 a obsadili sme posledné štvrté 

miesto. Odohrali sme ešte jeden zápas so Suchou n./P. a v priebehu sezóny so Zvončínom. Sezónu 

sme začali dvoma hladkými prehrami vonku a dvoma výhrami,jednou doma a jednou vonku. 

Nasledovala krutá domáca prehra s Trstínom, po rokoch výhra na hody so Zelenčom. Po prehre 

v Bohdanovciach bola ukončená spolupráca s trénerom Hujsim.Na uvoľnený post bol znovu 

dosadený Viliam Izakovič, ktorý začal nádejnou remízou v Dechticiach. Nasledovala domáca 

blamáţ 0:10 s Bolerázom a remíza v Opoji. Čakali nás tri domáce stretnutia v rade,od ktorých sme 

očakávali,ţe sa naše bodové konto zvýši. Ţiaľ dokázali sme získať iba bod a sezónu sme ukončili 

prehrou v Kátlovciach. Hra nášho muţstva nebola najhoršia, veľké chyby v obrane a neschopnosť 

strieľať góly však znamenali iba pätnáste miesto v tabuľke s počtom bodov dvanásť a osemnástimi 

strelenými gólmi. Najlepším strelcom bol Samuel Izakovič s piatimi gólmi,ďalší hráči dali iba dva 

alebo jeden gól. Vo štvrtom kole v Majcichove sa zranil Martin Zachar a bolo poznať,ţe jeho góly 

chýbali. V posledných dvoch zápasoch sa znova vrátil do brány Peter Ševčík, ktorý nenechal 

muţstvo v štichu pri neúčasti druhého brankára,za čo mu ďakujem.  

Ţiaci TJ. Druţstevník Košolná nám naopak robili iba radosť. V jarnej časti súťaţe z jedenástich 

zápasov dokázali zvíťaziť v desiatich a pri jedinej prehre so suverénne postupujúcimi Dolnými 

Orešanmi,ešte v polčase vyhrávali. Celkovo to znamenalo vynikajúce tretie miesto v tabuľke. 

Lídrami muţstva boli Matej Homoľa a Roman Hudek, ktorí sa na víťazstvách podieľali väčšinou 

gólov, ale aj ostatní chlapci si za snahu zaslúţia naše uznanie. Či uţ sa jednalo o zápasy alebo 



tréningy, vţdy sa zúčastňovali vo veľkom počte. Veľkú zásluhu majú samozrejme tréneri Andrej 

Kriţan a Roman Greguš ml.,ktorí si dokázali vybudovať u chlapcov autoritu a celkovo to u tohoto 

muţstva klapalo. Pred jesennou časťou odišli z muţstva dvaja z lídrov Matej Homoľa a brankár 

David Hudek z vekových dôvodov. Výkonnosť muţstva to samozrejme poznačilo,ale i tak obsadilo 

v tabuľke pekné šieste miesto so ziskom šestnásť bodov. V minulom roku sme zorganizovali prvý 

ročník Košolanskej interligy. Osobne si myslím,ţe táto dopadla úspešne, zúčastnilo sa na nej osem 

muţstiev a prvým víťazom sa stal tím MZP 11. Celkovo sa odohralo štrnásť hracích dní. Chcem sa 

poďakovať Joţkovi Lapšanskému, ktorý sa staral o bufet a prakticky tam nechýbal ani raz. Takisto 

ďakujem všetkým,ktorí podporili klub 2% z dane, čím prilepšili klubu k rozpočtu slušnými 

peniazmi, čo sa dozviete v správe pokladníka. Keďţe sme zaregistrovaný aj v tomto roku, vopred 

Vám za Vaše príspevky ďakujem. Nekonečný príbeh tvorí zloţenie výboru TJ. Minulý rok bol 

zvolený nový osemčlenný výbor, no dnes ho musíme znovu doplniť,nakoľko štyria členovia 

výboru, väčšinou pre pracovnú zaneprázdnenosť končia. 

Takţe ďakujem Jozefovi Lapšanskému, Rudolfovi Kollárovi, Borisovi Tranţíkovi a Patrikovi 

Beňovi za odvedenú prácu v prospech TJ. Je ťaţké ťahať niečo v trojici alebo štvorici a to sme 

minulý rok nemali prakticky ţiadne brigády. Musím však spomenúť zber ţeleza, kde bolo 

sľúbených šesť alebo sedem ľudí a odtiahli sme to dvaja, ja a Rudolf Kollár. Navyše nám odpadlo 

upratovanie kabín, ktoré vykonávajú pracovníci obecného úradu, ako aj vykášanie areálu ihriska. 

Vlastne nám tak zostalo iba chystanie ihriska na zápasy. Tu sa chcem poďakovať za lajnovanie 

ihriska Martinovi Belicovi ml.a Milošovi Ševčíkovi a za kosenie ihriska Romanovi Gregušovi ml., 

Martinovi Belicovi ml. a Patrikovi Beňovi, ktorí tieto práce vykonávali bez nároku na odmenu. 

Keďţe do výboru prídu noví a musím povedať, ţe kvalitní ľudia, verím tomu, ţe aj práca výboru sa 

skvalitní. Z určitosťou príde aj k určitým zmenám funkcií vo výbore, dovoľte mi preto poďakovať 

sa všetkým, s ktorými som vo funkcii pred-sedu TJ. spolupracoval. 

   Na záver mi dovoľte poďakovať sa starostovi obce, obecnému zastupiteľstvu a pracovníkom 

obecného úradu za podmienky, ktoré vytvárajú na úspešné fungovanie nášho klubu. Ďakujem 

všetkým sponzorom, ktorí nás podporili, či uţ finančne alebo materiálne. Ďakujem výboru TJ., 

trénerom, hráčom, ako i Vám všetkým, ktorí ste boli nápomocní k účinkovaniu našich muţstiev 

v majstrovských súťaţiach v roku 2011. 

 

 

   V Košolnej dňa 21.1.2012                           Predseda TJ. Druţstevník Košolná 

                                                                        Bačík Bohumil 

 

                                        

                                                                         

   Na výročnej členskej schôdzi bol zároveň zvolený nový výbor TJ.Druţstevník Košolná,ktorý má 

toto zloţenie: 

   Predseda TJ:IZAKOVIČ Viliam 

   Tajomník TJ:HALAKSA Martin 

   Pokladník:ŠEVČÍK Miloš 

   Členovia výboru:BAČÍK Bohumil 

                               BALÁŢI Peter 

                               BELICA Martin ml. 

                               GREGUŠ Roman st. 

                               KRIŢAN Andrej 

 

 

   Novým trénerom A-muţstva bol vymenovaný GREGUŠ Roman st.,jeho  

asistentom ŠEVČÍK Miloš. 

 

 Zmeny v muţstve dospelých v jarnej časti súťaţe: 



 

Príchody do muţstva: 

TOLLAROVIČ Jozef-prestup z Trstína 

HRAŠNA Michal-prestup z MFK Ruţomberok 

HUŢOVIČ Martin-hosťovanie z FC Nitra 

POLEŠENSKÝ Martin-hosťovanie z Dlhej 

KARAS Juraj-hosťovanie zo Zvončína 

LADVENICA Tomáš-hosťovanie z FC Petrţalka 1898 

KOVÁČ Peter-hosťovanie z Budmeríc 

LEHOTSKÝ Patrik-hosťovanie zo Zvončína 

HORŇÁK Miroslav-hosťovanie z Modranky 

BOBOK Ľudovít-ukončenie hosťovania v Dolných Orešanoch 

KOSNÁČ Patrik-ukončenie hosťovania v Suchej n./P. 

 

Odchody z muţstva: 

SÚKENÍK Martin-ukončenie hosťovania zo Šúroviec 

ČAVARA Adam-ukončenie hosťovania zo Zvončína 

ZRUBAN Maroš-ukončenie hosťovania zo Zvončína 

BALAŢOVIČ Ivan-ukončenie hosťovania zo Spartaka Trnava 

ŠČASNÝ Andrej-ukončenie hosťovania z Opoja 

TOMAŠKOVIČ Denis-ukončenie hosťovania z Modranky 

ARPÁŠ Marek-hosťovanie v Nededi 

 

   Prípravné zápasy A-muţstva pred sezónou: 

 

KOŠOLNÁ-Doľany 4:3 (2:1) 

Góly:VOLEK Martin 2,LADVENICA Tomáš,HRAŠNA Michal 

 

KOŠOLNÁ-Suchá n./P. 3:2 (2:1) 

Góly:LADVENICA Tomáš,HRUŠOVSKÝ Michal,VOLEK Martin 

 

Banka-KOŠOLNÁ 4:1 (1:0) 

Gól:GREGUŠ Roman 

 

KOŠOLNÁ-Doľany 4:4 (2:3) 

Góly:HRAŠNA Michal,POLEŠENSKÝ Martin,GREGUŠ Roman (11m.), 

         VOLEK Martin 

 

KOŠOLNÁ-Budmerice 2:7 (1:4) 

Góly:HOLEKŠI Martin,CHUDJÁK Stanislav 

 

KOŠOLNÁ-Grinava 5:3 (2:3) 

Góly:IZAKOVIČ Samuel,HRAŠNA Michal,GREGUŠ Roman,BOBOK Roman, 

         KARAS Juraj 

 

Dolné Orešany-KOŠOLNÁ 4:1 (2:0) 

Gól:KRIŢAN Andrej 

 

 

 

   Výsledky A-muţstva v jarnej časti sezóny 2011/2012: 

 



KOŠOLNÁ-Ruţindol 0:2 (0:2) 

 

Špačince-KOŠOLNÁ 4:5 (0:1) 

Góly:IZAKOVIČ Samuel 2 (1 z 11m.),KRIŢAN Andrej 2 (1 z 11m.),VOLEK  

         Martin 

 

KOŠOLNÁ-Majcichov 3:2 (2:1) 

Góly:VOLEK Martin 2,IZAKOVIČ Samuel 

 

Trstín-KOŠOLNÁ 0:0 

 

KOŠOLNÁ-Dobrá Voda 2:2 (2:2) 

Góly:IZAKOVIČ Samuel (11m.),TOLLAROVIČ Jozef 

 

Zeleneč-KOŠOLNÁ 1:0 (1:0) 

 

KOŠOLNÁ-Bohdanovce 3:2 (3:1) 

Góly:VOLEK Martin,LADVENICA Tomáš,KARAS Juraj 

 

KOŠOLNÁ-Malţenice 0:3 (0:2) 

 

Bučany-KOŠOLNÁ 4:0 (2:0) 

 

KOŠOLNÁ-Dechtice 4:1 (4:0) 

Góly:CHUDJÁK Stanislav 2,LADVENICA Tomáš,KRIŢAN Andrej 

 

Boleráz-KOŠOLNÁ 4:0 (2:0) 

 

KOŠOLNÁ-Opoj 1:0 (0:0) 

Gól: HRAŠNA Michal 

 

Voderady-KOŠOLNÁ 0:2 (0:0) 

Góly: HRAŠNA Michal, GREGUŠ Roman 

 

Biely Kostol-KOŠOLNÁ 4:2 (3:1) 

Góly: IZAKOVIČ Samuel, VOLEK Martin 

 

KOŠOLNÁ-Kátlovce 3:0 (1:0) 

Góly: VAJS Pavol, HOLOVIČ Peter, GREGUŠ Roman 

 

V konečnej tabuľke obsadilo A-muţstvo 10. miesto zo ziskom 35 bodov. 

    

Výsledky muţstva ţiakov v jarnej časti sezóny 2011/2012: 

 

KOŠOLNÁ-Zvončín 2:1 (2:1) 

Góly:HUDEK Roman 2 (oba z 11m.) 

 

Biely Kostol-KOŠOLNÁ 0:8 (0:5) 

Góly:DANIŠOVIČ Slavomír 4,KURŇAVA Dávid 2,HUDEK Roman,KRIŢAN   

         Pavol (11m.) 

 

KOŠOLNÁ-Cífer 1:1 (0:1) 



Gól:HUDEK Roman (11m.) 

 

KOŠOLNÁ-Horné Orešany 2:1 (0:1) 

Góly:DANIŠOVIČ Slavomír 2 

 

Špačince-KOŠOLNÁ 4:1 (1:1) 

Gól:MARTINKOVIČ Erik 

 

KOŠOLNÁ-Majcichov 6:4 (3:2) 

Góly:HUDEK Roman 3 (1 z 11m.),HRABÁRIK Dušan 2,KRIŢAN Pavol  

         (11 m.) 

 

Voderady-KOŠOLNÁ 13:0 (8:0) 

 

KOŠOLNÁ-Brestovany 1:3 (0:2) 

Gól:HUDEK Roman 

  

Bučany-KOŠOLNÁ 6:1 (3:1) 

Gól: CHUDJÁK Tomáš  

 

KOŠOLNÁ-Kopánka Trnava 2:1 (0:1) 

Góly: ŠATURA Branislav, CHUDJÁK Tomáš 

 

Vlčkovce-KOŠOLNÁ 6:1 (3:1) 

Gól: HUDEK Roman 

 

V konečnej tabuľke obsadili ţiaci 7. miesto zo ziskom 32 bodov. 

 



ZOPÁR NOVINIEK SPOD ČINIEK 

 

Minuloročné bilancovanie bolo trochu poznačené obavami zo zhoršeného zdravotného stavu 

a niektorých zranení, ktoré nás prensledovali. Tieto skutočnosti mierne narušili plány pretekárov 

zúčastniť sa medzinárodných súťaţí. Predsa sa však  situácia napokon zlepšila a dvaja pretekári išli 

na skusy do maďarského Gyoru. Prvého októbra sa tam v netradične teplom počasí uskutočnili 

preteky v tlaku na lavičke a obaja reprezentanti obce zvíťazili vo svojich kategóriách.  

Ešte v ten istý mesiac sa v Trnave uskutočnili majstrovstvá Slovenska v silovom trojboji druţstiev. 

Pretoţe klub v súčasnosti disponuje iba dvomi pretekármi v tomto športe, boli sme nútení získať 

jedného člena do druţstva na hosťovanie a tak Adam Kováč z klubu Barbell Trnava doplnil naše 

duo Juraj Kredatus a Adam Kekelák. Síce nestáli na stupni víťazov, ale vyskúšali si, aké to je 

súťaţiť nielen za seba. 

Poslednou významnou športovou udalosťou minulého roku bola vianočná cena v tlaku na lavičke. 

Počet prihlásených pretekárov zo štyroch krajín prekročil 80 a tentokrát bolo vidieť i zvýšený 

záujem zo strany divákov.  

Taktieţ účasť pretekárov nášho športového klubu bola rekordná. Registrovalo sa šesť pretekárov, 

z toho dvaja úplní nováčikovia. Príjemne prekvapil dorastenec Igor Ponc a šokujúca účasť Ţanety 

Butašovej, ktorá si odskočila na súťaţ od hrncov.  Na medailové pozície tentokrát nedosiahol 

ţiadny pretekár Košolnej, s tým sa však musí v športe počítať.  

Po ročnej absencii sa ukázal v Trnave fenomén tohto športu László Mészáros , ktorý predviedol 

parádny výkon (285kg) a odniesol si z Trnavy i finančnú prémiu udeľovanú absolútnemu víťazovi. 

S príchodom nového roku oddiel zrušil pôsobnosť v asociácii AWPC a zaregistroval sa v asociácii 

GPC. K tomuto kroku nás podnietila skutočnosť, ţe v tejto asociácii súťaţia pretekári bez 

technických pomôcok samostatne a teda nie sú znevýhodňovaní.  

Po  mesiaci tvrdej prípravy sa ohlásili prvé zranenia a Juraj Kredatus si na niekoľko mesiacov od 

súťaţnej činnosti oddýchne.O niečo lepšie dopadol Adam Kekelák, ktorému natiahnuté 

vzpriamovače dovolili pokúsiť sa o splnenie limitov, bez ktorých nie je moţné zúčastňovať sa 

medzinárodných podujatí.  

O to sa Adam pokúsil 31. 3. 2012 na majstrovstvách Slovenska, ktoré sa konali len kúsok odtiaľ, 

kde sa otáčajú vrany, v Dobšinej. Neuveriteľný maratón sa kvôli enormne vysokému počtu 

súťaţiacich prehupol do vyhlásenia výsledkov aţ o desiatej večer. Adamovi sa cieľ podaril a navyše 

získal striebornú medailu. Nasledovalo rýchle pivo na dobrú noc a ráno nekonečná cesta domov. 

 

 

 

 



 
Adam Kekelák pri prvom pokuse, ktorí rozhodcovia ohodnotili ako „tréningový“  

 

 

V sobotu 21.4. 2012 sa uskutočnili majstrovstvá Slovenska v tlaku na lavičke v obci Zemné, ktoré 

boli zároveň nominačnou súťaţou na majtrovstvá Európy. Za šk KROTON-Košolná sa súťaţe 

zúčastnil Imrich Činčura, Radovan Činčura a Adam Kekelák. Pri raňajšom váţení sa na súťaţ 

prezentovalo 123 pretekárov. Adama postihla malá nepríjemnosť v podobe prekročenia telesnej 

váhy  (iba o 300 gramov) a bol preradený do vyššej hmotnostnej kategórie. Nekonečný maratón 

súťaţných pokusov sa začal o 11 hodine a prvého z našich súťaţiacich, čakalo vystúpenie aţ 

o druhej hodine. Potešili sme teda naše prázdne ţalúdky riadnym mnoţstvom  sprostostí, ktoré 

beţne nemôţeme konzumovať. Prvému pretekárovi, ktorým bol Rado, sa darilo lepšie ako sme 

očakávali a v podobe zvládnutých 155 kg splnil tzv. „B“ limit  pre účasť  na ME, od limitu „A“ ho 

delí iba 7,5 kg  

 

 

 



 

 

Radovan Činčura na stupni víťazov vyzerá nešťastný, ale bol skôr unavený, pretoţe hodiny 

ukazovali 21:50 

 

V poradí druhý pretekár nastúpil k súťaţným pokusom Imrich Činčura. Prvý pokus výborný, druhý 

pokus nový Slovenský rekord a zároveň kŕč v bedrovom kľbe (prerušenie súťaţného pokusu , 

prechádzka okolo činky a pokračovanie v súťaţnom pokuse). V treťom pokuse bola snaha prekonať 

vlastný a vytvoriť nový Slovenský rekord a zároveň splniť limit „A“, ale ţiaľ asi podvedomá 

obranná reakcia organizmu po prekonanom kŕči bola dôvodom, ţe činka sa aţ hore nedostala. 

Slovenský rekord (160 kg) zostal však platný, čo znamená prvé miesto a istá účasť na ME. 



 

 

Imrich Činčura na stupni víťazov tesne pred dekoráciou 

 

Posledný z našich pretekárov Adam Kekelák nastúpil na súťaţné pódium o 17:30. Istiaci prvý 

pokus zvládol bez problémov, ale druhý pokus pri váhe 125 kg mu akosi technicky nevyšiel. Pred 

tretím pokusom si v rozcvičovni zranil zápästie a bolo po súťaţi. Medzinárodných súťaţí v tlaku sa 

teda zúčastniť nemôţe, ale poistený je splneným limitom v trojboji  a ani tretie miesto na 

majstrovstvách Slovenska nie je zlé. 

Ak by sa náhodou niekto zaujímal, prečo tak často operujem s limitmi, tak tu je vysvetlenie: 

splnenie súťaţného limitu C – účasť na ME, MS, ..., ale na vlastné náklady 

splnenie súťaţného limitu B – účasť na ME, MS, ..., štartovné hradí federácia 

splnenie súťaţného limitu A – účasť na ME, MS, ..., štartovné a cestovné hradí federácia 

Ako vidieť, získanie limitu A nie je také jednoduché a napr. v prípade Imricha Činčuru je 

podmienené utvorením Slovenského rekordu 



 

Adam Kekelák na stupni víťazov a jeho výraz, z ktorého je zrejmé, ţe takto si to nepredstavoval 

 

A konečne príšiel 13.máj, ktorý znamenal pre dvoch pretekárov cestu do Slovinského mestečka 

Bled, kde sa v dňoch 14÷20. mája konali majstrovstvá európy. Napriek splnenému limitu zostal 

doma Adam Kekelák, pretoţe ešte nebol úplne fit a nechceli sme riskovať zranenie. Adam sa však 

teší na majstrovstvá sveta, ktoré sa budú konať v septembri a navyše na Slovensku. Ambície na 

účasť sa moţno naplnia i Jurajovi Kredatusovi, ktorý bude môcť vyuţiť mimoriadnu nominačnú 

súťaţ, ktorú môţe uskutočniť podľa stanov federácie usporiadateľská krajina (obdoba divokej 

karty).  

Mestečko Bled je povaţované za národný klenot Slovinska a môţeme potvrdiť, ţe sa nám v tomto 

malebnom horskom mestečku rozprestierajúcom sa na brehoch jazera veľmi páčilo a keby sa dalo, 

zostali by sme dlhšie. 

V pondelok po otváracom ceremoniáli, ktorý usporiadateľ ozvláštnil spoluúčasťou hadích obrov, sa 

začali jednotlivé súťaţné pokusy. Rado súťaţil v kategórii do 82.5kg a na súťaţné pokusy nastúpil 

hneď po obede s veľkým odhodlaním. Po prvom pokuse bol veľmi spokojný, ale v druhom ho na 

váhe 157.5kg nechali rozhodcovia potrápiť viac, ako bolo nutné. Pokus síce zvládol, ale ubudlo 

hodne síl. Po našej vzájomnej dohode pri treťom pokuse ignoroval pokyny rozhodcov so zámerom 

pokoriť vysnenú métu (162.5kg), čo sa mu i podarilo. Pokus nebol platný, s tým sme však počítali. 

Asi o dve hodiny nastúpil k súťaţným pokusom Imrich Činčura. Prvý i druhý pokus bez zaváhania. 

V prestávke pred tretím pokusom však technická údrţba na ţiadosť niektorého z pretekárov musela 

očistiť súťaţné náčinie od magnézia a narušila tým zvyčajný časový priebeh prípravy na pokus 

(musí sa stihnúť do 60s). A výsledok? Pokus s váhou 165kg neplatný. Súťaţné pravidlá však 

umoţňujú v prípade pokusu o prekonanie svetového rekordu vyuţiť štvrtý pokus a tak na činku 

pribudol  jeden kilogram. Chvíľka sústredenia, poriadny nádych, činka na prsiach a bum nový 

svetový rekord v kategórii 55÷59 rokov putuje do Košolnej.  



Nasledovalo zvyčajných päť minút slávy a potom ţiaľ, rýchle balenie a odchod domov. 

Bilancia našej účasti na ME je výborná - dve zlaté medaily a nový svetový rekord. 

 

Milým prekvapením sú i súťaţné ambície Ţanety Butašovej, ktorá sa rozhodla svoju dlhoročnú 

aktívnu športovú činnosť doplniť účasťou na Majstrovstvách Slovenska v pódiovej súťaţnej 

disciplíne „Fitness figure“, ktorá sa uskutočnila 26. mája v Dunajskej Strede.   Ţiaľ na súťaţi ju 

sprevádzal iba manţel a moje informácie sú teda sprostredkované. So Ţanetou sme intenzívne 

preţívali niekoľkomesačné náročné obdobie prípravy, v ktorom nás udivovala svojou snahou 

a vytrvalosťou. 

Umiestnenia vo všetkých športových odvetviach, v ktorých je posudzovanie úrovne výkonnosti 

súťaţiacich závislé na subjektívnom názore arbitrov, môţu vyvolať nevôľu súťaţiacich, čo bolo 

vidieť i na Ţanete. Po súťaţi obdrţala ponuku reprezentovať iné   kluby, teda je zrejmé, ţe jej 

umiestnenie na súťaţi nezodpovedá kvalite jej formy.   

V poslednej časti článku sme plánovali zaradiť informácie o Košolanskej lavičke, ktorá sa však 

vzhľadom k termínu, ktorý kolidoval s podstatne atraktívnejšími podujatiami v Trnave a Senci 

nakoniec neuskutočnila.  

 

Imrich Činčura 

 

 
 

 

 DEŇ MATIEK 

 

 V kaţdodennom zhone, plnom povinností si veľakrát neuvedomujeme, ako sa striedajú dni 

so sviatkami, ale je jeden na ktorý by sme nemali nikdy zabudnúť a tým je deň našich najbliţších a 

najdrahších bytostí, deň Matiek. Toto slovo zaznie z úst malého dieťaťa často, ako prvé. 

Toto slovo dáva zmysel uţ aj malému dieťaťu aj keď mu ešte nie sú úplne jasné iné slová. Mama 

znamená istotu, lásku a porozumenie. Uţ vtedy je matka s ďieťaťom v harmónii, keď sa ešte ani 

nenarodilo, a preto sme si aj my s detičkami z Materskej škôlky uctili svoje mamy v tento dôleţitý 

deň, ktorý je kaţdoročne venovaný práve im. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Vystúpenie detí z Materskej škôlky pri príleţitosti oslavy Dňa Matiek 20.05.2012 v KD Košolná. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NOE  

 

Pamätám si, keď sme ako malé deti pred omšou s nadšením čakávali pána farára Petra Cibiru 

a pýtali sa ho, či aj dnes priniesol gitaru. Práve tieto  poomšové stretnutia, kde sme spoločne 

spievali pesničky, nám veľmi chýbali, keď odišiel. Nezostali sme dlho nečinne. Rozhodli sme sa 

pokračovať v tom, čo začal. Tak vznikla skupinka dievčat, ktoré hrávali na omšiach hlavne vo 

sviatky a keď chýbal organista. Tvorili ju Mária Mazúrová, Miška Široká, Barborka Mesíčková, 

Ivanka Bačíková, neskôr aj Simonka Stanová, Kristínka Mištinová, Lenka Gregušová a sem-tam sa 

pridal s husľami aj Tadeáš Mazúr.  

 

Na jeseň 2010 sa zoskupenia ujala Lenka Zacharová, ktorá ako dirigentka výrazne obohatila 

repertoár a priviedla aj skupinku menších detí. V sobotu, 11. decembra 2010 sme prvý krát pod jej 

vedením spievali na svätej omši. A odvtedy spievame takmer na kaţdej. Zúčastnili sme sa aj na 

viacerých kultúrnych podujatiach v našej farnosti. Ako prvé to bola Noc kostolov v máji 2011. 

Vystúpenie sa ľuďom tak zapáčilo, ţe nás pozvali aj na ďalšie podujatie – Memoriál Zefirína Hečku 

v Suchej nad Parnou a o rok znovu na Noc kostolov 2012. Vianočné sviatky sme v Košolnej 

spríjemnili jasličkovou poboţnosťou, ktorá sa taktieţ ľuďom veľmi páčila.  

  

V súčastnosti má spevácky zbor Noe týchto členov:  

Gabika Nádašská, Karolína Danišová, Adelka Danišová, Simonka Danišová, Miška Široká, 

Barborka Mesíčková, Natália Potočná, Veronika Planetová, Mária Mazúrová, Miška Kramárová, 

Nikolka Schildová, Simonka Ţáková, Ninka Krišková, Ivanka Čuvalová, Jarka Hečková, Lucka 

Rábarová, Joţko Ševčík, Saška Vanáková, Martinka Zacharová, Lenka Zacharová 

 

Názov Noe vznikol preto, ţe autori košolanského kostola vychádzali zo symboliky Noemovej archy 



a náš zbor sa stal niečím, čo k nášmu kostolu neodmysliteľne patrí. 

 

Prejav a kvalita súboru sa pod Lenkiným vedením neustále zlepšuje. Má potenciál začleniť sa 

medzi vyspelé spevácke zbory vo svojej kategórií.     

          Mária Mazúrová ml.    

 

Uţ je to tu ! 
 

         Tak sme sa predsa dočkali. Je tu koniec školského raka. Na začiatku boli deti bojazlivé 

a nesmelé. Navzájom sme sa spoznávali. Vyľakané deti sa zmenili na sebavedomé, ktoré s nami na 

začiatku školského roka nechceli komunikovať, teraz rozprávajú aj keď netreba. Nastala tá chvíľa, 

keď deti posledný krát prekročili brány škôl. Uţ to majú za sebou – skončila jedna etapa v ţivote 

detí, skončila dochádzka do MŠ – predprimárne vzdelávanie. Keď deti prekročia posledný krát prah 

MŠ, je to okamih neopakovateľný, na ktorý sa nedá zabudnúť. 

           

         Na určitý čas sa zastaví nielen pre deti, ale i pre školákov kolotoč školských povinností. Deti 

budú ţiť bezstarostne, ţiadne ranné vstávanie, ţiadne napomínanie, len leňošenie a vychutnávanie 

si voľnosti. Všetci sme uţ boli na kolotoči. Čo má kolotoč spoločné so školou ? Niečo určite 

spoločné majú. Náš kolotoč sa začal točiť v septembri a zastavil sa na konci júna. Občas školský 

kolotoč spomalí alebo sa zastaví počas prázdninových dní. 

        Verím, ţe na kolotoči sa točíte radi a ţe na školský kolotoč v septembri oddýchnutí nastúpite 

znova. 

           Eva Kosmálová 

 dievčatá  
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Niečo pre najmenších 



v tomto čísle obecného spravodaja sme sa rozhodli predstaviť Vám rôzne druhy zaujímavých 

zvierat. Popri tom sme pre Vás nachystali aj úlohy a prajeme Vám veľa zábavy pri ich plnení... 

Jedno zo zvierat, ktoré Vám chceme priblíţiť je labuť veľká, ţijúca aj na území Slovenska, druhé 

cudzokrajné zviera je panda veľká, ţijúca ......................... . Toto bude prvá úloha pre Vás deti. 

Ktorá krajina je domovom pandy veľkej? Tretím zvieratkom je jedno z najväčších zvierat na Zemi - 

slon a štvrté, ktoré sa nám zdá veľmi uţitočné je lienka. 

LABUŤ VEĽKÁ 

Labute patria medzi vodné vtáky. Môţeme ich nájsť na vodných 

plochách, ako sú jazerá, rybníky, kanály alebo pomaly tečúce 

rieky. Sú veľmi dobrými plavcami. 

Ţivia sa najmä rastlinnou potravou - vodnými rastlinami, 

vodnými riasami, zrnkami. Svojím zobákom dosiahnu aţ do 

hĺbky jedného metra, kde poţierajú vodné rastliny, ktoré ostatné 

vodné vtáky nie sú schopné dosiahnuť. 

Labute ţijú v pároch, ktoré spolu zostávajú počas celého ţivota. Labuť znáša okolo 5 aţ 8 vajec, z 

ktorých sa po 36 dňoch vyliahnu mláďatká, o ktoré sa starajú obaja rodičia. Mláďatá zostávajú s 

rodičmi pribliţne 4 mesiace a potom sa osamostatňujú. 

  

PANDA VEĽKÁ 

Panda veľká je cicavec. 

Ţije v hornatých oblastiach 

Číny, kde panuje chladné a 

vlhké podnebie. Pred 

nepriaznivým počasím ju 

chráni hustá a vodeodolná 

srsť. Panda sa stala 

národným symbolom Číny 

a aj symbolom Svetového 

fondu na ochranu prírody 

(WWF). Panda patrí k 

ohrozeným druhom 

ţivočíchov. 

Ţiví sa prevaţne rastlinnou 

potravou. Obľubuje najmä 

stonky, listy a mladé 

výhonky bambusov. Kaţdý 

deň ich musí zoţrať veľké 

mnoţstvo (aţ 10 - 20 kg). 

Panda ţije samotárskym 

ţivotom. S inými pandami 

sa stretne len v čase 

párenia. Dve tretiny dňa 

venuje hľadaniu a 

poţieraniu potravy. Zvyšný 

čas odpočíva. Pandy si 

nerobia ţiadny brloh. 

Odpočívajú tam, kde sa 



zrovna nachádzajú. 

Pandy majú slabo vyvinutý zrak. 

 

Druhá úloha pre Vás deti: Pomôţete nájsť mame pande cestu  k svojmu mláďatku??? 

 

SLON 

Slon je najväčšie suchozemské zviera na svete. Poznáme slony africké a ázijské. Ţiví sa len 

rastlinnou potravou (lístím, trávou, ovocím...) 

Má obrovský nos, ktorý 

voláme chobot. Slúţi mu 

na dýchanie, trhanie listov 

zo stromov, trhanie trávy a 

dokáţe ním nasávať vodu, 

ktorú si buď vstrekne do 

papule, alebo sa ňou celý 

postrieka, aby sa schladil. 

Veľké uši mu pomáhajú 

ochladzovať sa tak, ţe 

nimi máva ako vejárom. 

Africké slony majú oveľa 

väčšie uši ako ázijské 

slony. 

Slony ţijú v rodinách. Túto 

rodinu však tvoria len 

samice a mláďatá. O 

mláďatá sa starajú a 

ochraňujú ich všetky 

samice v rodine. Samce 

ţijú samotárskym ţivotom. 

Treťou úlohou pre Vás 

bude vymaľovanie obrázka podľa nasledujúcich pokynov:  

všetky políčka vymaľujte podľa čísla, ktoré obsahujú: 1-čierna farba, 2-šedá farba, 3-zelená farba, 

4-modrá farba, 5-tmavomodrá farba, 6-tmavozelená farba, 7-ţltá farba, 8-hnedá farba 

 

  LIENKA         

Lienka patrí medzi najobľúbenejšie druhy hmyzu. Ţije v záhradách a 

parkoch. 

Lienky sú veľmi uţitočné zvieratká. Ţivia sa voškami, ktoré dokáţu v 

záhrade narobiť veľké škody, pretoţe poţierajú rastliny a ničia tak úrodu. 

Preto je kaţdý záhradkár veľmi rád, keď vidí vo svojej záhradke lienky. 

Jej výrazná červená farba upozorňuje ostatné zvieratká, ktoré by si chceli 

na nej pochutiť: "Pozor, to nie je nič dobré na zjedenie!" a keď ich 

neodradí ani farba, tak lienka spadne na zem a tvári sa, ţe je mŕtva. 

Na jar kladú samičky aţ 400 vajíčok na spodnú strany listov, z ktorých sa 



po týţdni vyliahnú larvy. Celý vývin trvá 30 - 60 dní. 

 

No a štvrtá a posledná úloha je: Spočítaj všetky bodky na krídlach lienky a celú lienku vymaľuj 

podľa vlastnej fantázie.   

         Príjemnú zábavu.... 

 

 


