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Vianoce.

Už sú blízko  vianočné  sviatky a  je  to  aj  vidno všade  okolo  nás,  v  obchodoch,  v  televízii  i  v 
rodinách. Pre niektorých je to oslava príchodu a narodenia Božieho Syna Ježiša Krista pre iných len 
Santa  Klaus  a  darčeky.  Pre  všetkých  sú  však  tieto  dni  dňami  intenzívnych  príprav,  veľkých 
nákupov, veľkého upratovania a z toho potom vyplývajúceho veľkého stresu. Vianoce majú byť pre 
všetkých sviatkami pokoja, radosti, sviatkami pri ktorých sa stretáva celá rodina. A tak pri našich 
často horúčkových prípravách trošku poľavme. Nemusí byť všetko dokonale pripravné, upratané, 
nemusíme sa prehnane nahánať. Menej je niekedy viac.  Hlavne aby sme v pokoji mohli  prežiť 
krásne chvíle v kruhu rodiny. Prajem nám všetkým pokojné a radostné prežitie Vianoc a úspešný 
vstup do Nového roku 2013.

Peter Škultéty



OÚ   informuje  

Uznesenia
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Košolná zo dňa 28.06.2012

Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 18/2012 : Obecné zastupiteľstvo obce Košolná 
schvaľuje program rokovania dnešného zasadnutia.
Za hlasovalo :    5 poslancov
Proti hlasovalo :            0 poslancov
Zdržal sa hlasovania :   0 poslancov

Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 19/2012 : Obecné zastupiteľstvo obce Košolná 
schvaľuje záverečný účet obce Košolná s výhradou
Za hlasovalo :              5 poslancov
Proti hlasovalo :           0 poslancov
Zdržal sa hlasovania :  0 poslancov

Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie  č. 20/2012 :  Obecné zastupiteľstvo obce Košolná 
súhlasí so zaťažením nehnuteľnosti parc.č. 42/6 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 
213  m2 a schvaľuje  uzatvorenie  zmluvy  o budúcej  zmluve  o zriadení  vecných  bremien 
č.1/2012 so ZSE Distribúcia, a.s., Bratislava.

       Za hlasovalo :        5 poslancov
Proti hlasovalo :      0 poslancov
Zdržal sa hlasovania :     0 poslancov

Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č.  21/2012 : Obecné zastupiteľstvo obce Košolná 
súhlasí s predložením ponuky Mgr. Pavlovi Vajsovi na zámenu pozemkov parc. č. 524/3, 
524/4, 524/5, 524/6 a 524/7 – orná pôda v k.ú. Košolná, zapísaných na LV 500 o celkovej 
výmere 14905 m2za pozemky vo vlastníctve Mgr.Vajsa vo výmere 14905 m2 nachádzajúce 
sa v k.ú. Košolná, podľa jeho vlastného výberu, so zaplatením čiastky 60.000,00 € na účet 
obce Košolná. 
Za hlasovali : 4 poslanci
Proti  hlasovalo : 0 poslancov
Zdržal sa hlasovania : 1 poslanec

Obecné  zastupiteľstvo  prijalo  uznesenie  č.  22/2012  :  Obecné  zastupiteľstvo  súhlasí 
s vykonávaním  inej  zárobkovej  činnosti  hlavnou  kontrolórkou  obce  Ing.  Alenou 
Gergelovou.
Za hlasovalo : 5 poslancov
Proti hlasovalo : 0 poslancov
Zdržal sa hlasovania : 0 poslancov

Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie  č. 23/2012 :  Obecné zastupiteľstvo obce Košolná 
schvaľuje „Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2012“. 
Za hlasovalo : 5 poslancov
Proti hlasovalo : 0 poslancov
Zdržal sa hlasovania : 0 poslancov

Obecné  zastupiteľstvo  prijalo  uznesenie  č. 24/2012  :  Obecné  zastupiteľstvo  schvaľuje 
nájomníkov nájomného bytového domu 17 b.j. podľa priloženého zoznamu.
Za hlasovalo : 5 poslancov
Proti hlasovalo : 0 poslancov



Zdržal sa hlasovania : 0 poslancov

Obecné zastupiteľstvo  prijalo uznesenie č. 25/2012 : Obecné zastupiteľstvo obce Košolná 
určuje nájomné v nájomnom bytovom dome 17 b.j. postavenom na parc.č. 42/3, 42/4, 42/5 
a 42/6 v k.ú. Košolná vo výška 3,50 € za m2. 
Za hlasovalo : 5 poslancov
Proti hlasovalo : 0 poslancov
Zdržal sa hlasovania : 0 poslancov

Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie  č. 26/2012 : Obecné zastupiteľstva obce Košolná 
určuje nájomné v nájomných bytových domoch súpisné čísla 213, 214 , 215 vo výške 2,50 
€ za m2.
Za hlasovalo : 5 poslancov
Proti hlasovalo : 0 poslancov
Zdržal sa hlasovania : 0 poslancov

Obecné  zastupiteľstvo  prijalo  uznesenie  č.  27/2012  :  Obecné  zastupiteľstvo  berie  na 
vedomie majetkové priznanie hlavnej kontrolórky obce Ing. Aleny Gergelovej.

Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č.  28/2012 :  Obecné zastupiteľstvo obce Košolná 
schvaľuje rozpočtové opatrenia č. 1 – 5/2012.
Za hlasovalo : 5 poslancov
Proti hlasovalo : 0 poslancov
Zdržal sa hlasovania : 0 poslancov

Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie  č. 29/2012 :  Obecné zastupiteľstvo obce Košolná 
súhlasí s prijatím finančnej výpomoci od fyzickej osoby Mgr. Martina Halaksu vo výške 
32.000,00 € (tridsaťdvatisíc euro).
Za hlasovalo : 5 poslancov
Proti hlasovalo : 0 poslancov
Zdržal sa hlasovania : 0 poslancov

Uznesenia
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Košolná zo dňa 10.9.2012

Uznesenie č. 30/2012 : obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje program rokovania.
Za hlasovalo : 6 poslancov
Proti hlasovalo : 0 poslancov
Zdržal sa hlasovania : 0 poslancov

Uznesenie č. 31/2012    :   obecné zastupiteľstvo Obce Košolná berie na vedomie protest prokurátora 
zo dňa 13.6.2012   proti všeobecne záväznému nariadeniu Obce Košolná č. 2/2002 o niektorých 
podmienkach  držania  psov,  ktoré  bolo  schválené  obecným zastupiteľstvom Obce  Košolná  dňa 
18.11.2002
Uznesenie č. 32/2012 : obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje VZN č.2/2012 o niektorých 
podmienkach držania psov.

Za hlasovalo : 6 poslancov
Proti hlasovalo : 0 poslancov

      Zdržal sa hlasovania : 0 poslancov
Uznesenie č. 33/2012 : Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje dodatok č. 1  ku VZN č. 



2/2010 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov
            Za hlasovalo : 6 poslancov

Proti hlasovalo : 0 poslancov
     Zdržal sa hlasovania : 0 poslancov

Uznesenie č.     34/2012 :   Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje zaťaženie  nehnuteľnosti 
parc.č  1086/12  a uzatvorenie  zmluvy  o budúcej  zmluve  o zriadení  vecného  bremena   so  ZSE 
distribúcia a.s.

Za hlasovalo : 5 poslancov
Proti hlasovalo : 0 poslancov

     Zdržal sa hlasovania : 1 poslancov
Uznesenie č. 35/2012 : Obecné zastupiteľstvo obce Košolná nesúhlasí s poskytnutím finančného 
príspevku p. Gabriele Spustovej.

Za hlasovalo :5 poslancov
Proti hlasovalo : 0 poslancov

     Zdržal sa hlasovania :1 poslancov
Uznesenie č. 36/2012 : Obecné zastupiteľstvo obce Košolná sa uznieslo, že areál TJ bude otvorený 
podľa pôvodných otváracích hodín, zároveň bude umiestnená tabuľka so zákazom vstupu na umelé 
ihrisko.
             Za hlasovalo : 6 poslancov

 Proti hlasovalo : 0 poslancov
       Zdržal sa hlasovania : 0 poslancov

Uznesenia
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Košolná konaného dňa 04.10.2012

U  znesenie č.    37  /2012   :   Obecné zastupiteľstvo v Košolnej  schvaľuje program rokovania 
dnešného zasadnutia.
Za hlasovalo : 7 poslancov
Proti hlasovalo : 0 poslancov
Zdržalo sa hlasovania : 0 poslancov

Uznesenie  č.  38/2012  : Obecné  zastupiteľstvo  berie  na  vedomie  informáciu o  
pripravovanom odovzdávaní nájomného bytového domu nájomníkom.

Uznesenie  č.  39/2012  : Obecné  zastupiteľstvo  berie  na  vedomie  postoj  p.  Weissa  k  
pripravovanému predaju pozemkov na parcelách č.  č. 524/3, 524/4, 524/5, 524/6 a 524/7, 
zapísaných na LV č. 500.

Uznesenie č. 40/2012 : Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu VZN č. 3/2012  o výške  
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov školských zariadení.
Za hlasovalo : 7 poslancov
Proti hlasovalo : 0 poslancov
Zdržalo sa hlasovania : 0 poslancov

Uznesenie  č.  41/2012  : Obecné  zastupiteľstvo  súhlasí  s  realizáciou  stálej  expozície  p.  
Daniely Kičínovej s názvom ČAS do kultúrneho domu.
Za hlasovalo : 7 poslancov
Proti hlasovalo : 0 poslancov
Zdržalo sa hlasovania : 0 poslancov



Narodili sa: 
Čapeková Alžbeta
Žáková Stela
Hurek Matej

Opustili nás:
Kurňava Miroslav
Kulifaj Jozef
Krajčovičová Štefánia
Izakovičová Mária

GRATULUJEME:
90 rokov
Bohuš Ján

70 rokov
Belica Jozef
Hudeková Lýdia

60 rokov
Fandlová Oľga
Kováč Alojz

50 rokov
Krčulová Zdenka
Madzík Miroslav
Ružárovská Anna
Široký Mikuláš
Tranžík Roman
Volner František

 

  



  Vážení občania!

     Rok 2012 sa blíži ku svojmu koncu,  takže by sa patrilo aj trocha bilancovať. Túto frázu možno 
započuť na všetkých výročných schôdzach nielen našich organizácii. Samozrejme, patrí sa to. Veď 
každý z nás sa rád obzrie aj za seba,  či všetko je ako má byť, či netreba tamto či ono. Je čas, kedy 
si možno v pokoji zhodnotiť naše úsilie za uplynulý rok. Tak čo sa nám podarilo? No nieje toho 
málo. 

– Dobudovali sme vodovod v celej obci, na ktorý sme získali dotáciu 191 238 eur.
– Vykonali sa opravy budovy obecného úradu. 
– Zrealizovali sme odvodňovacie aktivity pri bytovkách a protipovodňové opatrenia v 

extraviláne i intraviláne.
– Vysadili sme 200 stromov.
– V areáli TJ boli osadené stĺpy osvetlenia, vybudované umelé závlahy, dokončené chodníky a 

miesta na sedenie s betónovými zábranami proti zosuvu.
– Na miestnom cintoríne sme zabetónovali odkladacie miesta na kontajnery, k nim vznikli 

nové chodníky, odvodnili sme dom smútku.
– Doplnili sme v obci dopravné značenia.
– Dokončili a riadne odovzdali nový bytový dom pre 17 rodín.

     Toto je len taký prelet. Nevidieť v tomto stručnom zhodnotení kopec tej mravenčej práce. Kopu 
kilometrov, telefonovania, stretnutí, papierovačiek. 
Samozrejme, nič by sme ani tu na obecnom úrade nezmohli bez Vašej podpory. Som rád,  že aj v 
obecnom zastupiteľstve panuje dobrá atmosféra a vždy dospejeme k nejakej dohode. Príkladné sú aj 
obecné akcie, na ktorých svojimi aktivitami prispievajú nielen pracovníci obecného úradu, 
materskej školy, páni poslanci, ale aj vy všetci! Klobúk dolu a úprimná vďaka!
     Neviem čo nás čaká v ďalšom roku, ale podľa predpovedí nič dobré. Dostali sme nariadenia na 
úsporné opatrenia a mali by sme skonsolidovať verejné prostriedky. Čo s tým? Ukáže čas. Ale jedno 
je isté, musíme šetriť na každom kroku. Znamená to v konečnom dôsledku upustiť od niektorých 
projektov pri rozvoji obce. Ja osobne strach nemám. Len optimizmus, ochota, spolupráca, zdravý 
rozum a dobré vzťahy ktoré panujú v obecnom zastupiteľstve, treba preniesť aj ďalej do obce. 
Určite nájdeme riešenia, ktoré zabezpečia pre Vás neklesajúcu životnú úroveň.

     Dovoľte, aby som Vám v týchto neľahkých časoch zaželal veľa zdravia, pohody, chuti do života 
a v neposlednom rade aj šťastie. Veď aj tí na Titanicu zdraví boli, len šťastie im chýbalo.

     Mgr. Martin Halaksa

     
   



DHZ – OHZ Košolná

V poslednom čísle som Vám sľúbil, že Vás budem informovať o ďalších súťažiach HD a 
dianí v DHZ – OHZ. 
Dňa 23.06. sme sa zúčastnili obvodového kola v Bohdanovciach, ktoré organizoval Okresný výbor 
Trnava.  Na  tejto  previerke  pripravenosti  sa  zúčastnilo  HD  mužov,  ktoré  obsadilo  2.  miesto  – 
postupové.
Dňa 14.07. - Bíňovce – O pohár starostky obce; HD muži – 1. miesto, HD dorast – 2. miesto
Dňa  23.07. -  požiar  stohu  –  zúčastnení  členovia  DHZ –  Tollarovič  Ľ.,  Ponc  I.,  Nádašský  Š., 
Nádašský D.
Dňa 28.07. - Nočná súťaž v Suchej nad Parnou; HD muži – diskvalifikovaní
Dňa 04.08. - Bučany – O pohár starostu obce; HD muži I. - 10. miesto, HD muži II. - 5. miesto, HD 
dorast – 3. miesto (HD dorast súťažil v kategórii mužov)
Dňa  18.08. - Suchá nad Parnou – O pohár starostky obce; HD muži – 4. miesto, HD dorast – 1. 
miesto
Dňa 24.08. - Dlhá – pohreb pána Braniša F.
Dňa 25.08. - Dlhá – O pohár starostu obce; HD muži – 1. miesto, HD dorast – 3. miesto
Dňa 29.08. - Brigáda na ihrisku – výkopový kanál na prívod vody. Tejto brigády sa zúčastnilo 18 
členov + starosta obce, za čo patrí všetkým zúčastneným členom poďakovanie.
Dňa 01.09. - Špačince – Memoriál zosnulých členov DHZ; HD muži I. - 1. miesto, HD muži II. - 4. 
miesto, HD dorast – 11. miesto (HD dorast súťažil v kategórii mužov)
Dňa 23.09. sme zorganizovali na ihrisku v Košolnej spoločnú opekačku pre členov DHZ, ktorej sa 
zúčastnili aj rodinní príslušníci členov. Pozvaní boli aj starosta obce a vedúci mužstva TJ pán Bačík. 
Dňa 02.10. sme previezli a zazimovali obidve PS – 12, ktoré používajú HD mužov a dorastu. Tento 
prevoz zorganizoval veliteľ DHZ v spolupráci s HD mužov.
Dňa  05.10.  výroba a zváranie  nového sušiaka na hadice v hale pri  obecnom úrade.  Zúčastnení 
členovia : Tranžík R., Tranžík B., Tollarovič Ľ.
Dňa 29.10. Borová – IMZ, ktoré organizuje Okresný výbor Trnava
Dňa 09.12. Výročná členská schôdza, na ktorej by sa mali zúčastniť všetci členovia DHZ Košolná.

V tomto roku sme absolvovali neskutočné množstvo opráv na cisternovom vozidle K – 101 
a stálo nás to nemalé finančné prostriedky.

Taktiež by som chcel upozorniť na Tradičný mužácky ples, ktorý sa uskutoční 15.02.2013 v 
Kultúrnom dome  Košolná,  na  ktorý  Vás  touto  cestou  srdečne  pozývam.  Pripravená  je  bohatá 
tombola a do tanca zahrá skupina Senátor.

S  blížiacimi  sa  Vianočnými  sviatkami  Vám  i  Vašim  rodinám  prajem  príjemné  prežitie 
Vianočných sviatkov, bohatého Ježiška a Šťastný Nový rok 2013.

S pozdravom
veliteľ DHZ – OHZ
Ľubomír Tollarovič



Pre fanúšikov futbalu:

Zmeny v mužstve mužov v jesennej časti sezóny 2012/2013:

Príchody do mužstva:
ALCHUS Jakub-prestup z Modranky
TURANSKÝ Miloš-prestup z Hrnčiaroviec
ČAVARA Adam-prestup zo Zvončína
ŠAJDÍK Andrej-ukončenie hosťovania vo Zvončíne
ŠURAN Stanislav-hosťovanie z Vlčkoviec
VAGO Patrik-hosťovanie z Bieleho Kostola
TARABA Filip-hosťovanie z Martina
RUŽIČKA Daniel-hosťovanie z Hornej Krupej

Odchody z mužstva:
HRAŠNA Michal-prestup do Modranky
HUŽOVIČ Martin-ukončenie hosťovania z FC Nitra
HOLOVIČ Peter-ukončenie hosťovania zo Zvončína
HOLEKŠI Martin-hosťovanie v Dolných Orešanoch
KRIŽAN Andrej-hosťovanie v Lokomotíve Trnava
ŠEVČÍK Peter-ukončenie kariéry
VAJS Pavol-ukončenie kariéry

Trénerom mužstva je Ševčík Miloš.

Výsledky mužstva v jesennej časti:

KOŠOLNÁ-Špačince 4:0 (2:0)
Góly:IZAKOVIČ Samuel 3,VOLEK Martin

Dechtice-KOŠOLNÁ 5:0 (2:0)

KOŠOLNÁ-Bohdanovce 1:1 (1:0)
Gól:GREGUŠ Roman

Majcichov-KOŠOLNÁ 3:0 (1:0)

KOŠOLNÁ-Zeleneč 1:4 (0:2)
Gól:LADVENICA Tomáš

Dobrá Voda-KOŠOLNÁ 3:2 (1:1)
Góly:CHUDJÁK Stanislav,Greguš Roman

KOŠOLNÁ-Bučany 5:2 (2:1)
Góly:GREGUŠ Roman 2,TOLLAROVIČ Jozef,VOLEK Martin,ŠAJDÍK Andrej

Suchá n./P.-KOŠOLNÁ 0:1 (0:0)
Gól:GREGUŠ Roman

KOŠOLNÁ-Voderady 1:1 (1:0)
Gól:ŠEVČÍK Miloš



KOŠOLNÁ-Biely Kostol 3:2 (1:0)
Góly:VOLEK Martin 2,IZAKOVIČ Samuel

Malženice-KOŠOLNÁ 7:0 (4:0)

KOŠOLNÁ-Pavlice 3:1 (0:0)
Góly:RUŽIČKA Daniel,LADVENICA Tomáš,VOLEK Martin

Kátlovce-KOŠOLNÁ 2:1 (1:0)
Gól:ŠAJDÍK Andrej

KOŠOLNÁ-Trstín 5:5 (1:0)
Góly:GREGUŠ Roman 2,TARABA Filip,IZAKOVIČ Samuel,VOLEK Martin

Ružindol-KOŠOLNÁ 0:2 (0:0)
Góly:GREGUŠ Roman,LADVENICA Tomáš

Mužstvo mužov obsadilo v jesennej časti súťaže 10.miesto so ziskom 21 bodov a skóre 29:36

Strelci gólov:
8-GREGUŠ Roman
6-VOLEK Martin
5-IZAKOVIČ Samuel
3-LADVENICA Tomáš
2-ŠAJDÍK Andrej
1-CHUDJÁK Stanislav
   TOLLAROVIČ Jozef
   ŠEVČÍK Miloš
   RUŽIČKA Daniel
   TARABA Filip

Krátke zhodnotenie sezóny:
Myslím si, že tabuľkové postavenie nášho mužstva v jesennej časti nezodpovedá kvalite hráčskeho 
kádra a rozhodne máme na viac. K ideálu nám chýbajú štyri body, ktoré sme stratili zbytočnými 
remízami s Bohdanovcami a Trstínom na domácom ihrisku. Prístup hráčov je dobrý, prezentujeme 
sa kolektívnymi výkonmi. Veľmi dobré zápasy sme odohrali najmä so Špačincami, Bučanmi 
a Pavlicami na domácom ihrisku, vonku potešili výhry v Suchej n./P. a Ružindole. Dobré zápasy 
sme odohrali aj na Dobrej Vode a v Kátlovciach, tam to žiaľ na body nestačilo. Cez zimnú 
prestávku sa plánujeme posilniť a na jar sa chceme pohybovať v hornej polovici tabuľky.

Výsledky mužstva žiakov v jesennej časti sezóny 2012/2013:

Kátlovce/Dolné Dubové-DOLNÉ OREŠANY/KOŠOLNÁ 2:1 (1:1)
Gól:FOGEL Radovan

DOLNÉ OREŠANY/KOŠOLNÁ-Dolná Krupá/Horná Krupá 3:0 (1:0)
Góly:SKLENÁR Timotej 2,TÓTH Andrej

DOLNÉ OREŠANY/KOŠOLNÁ-Hrnčiarovce 3:1 (0:1)
Góly:MANDZÍK Miroslav,DANIŠOVIČ Vladimír (11m.),ŠAŠTINSKÝ Marcel

Križovany-DOLNÉ OREŠANY/KOŠOLNÁ 0:4 (0:2)



Góly:DANIŠOVIČ Slavomír 2,VOLEK Adam,TÓTH Andrej

DOLNÉ OREŠANY/KOŠOLNÁ-Vlčkovce 18:0 (10:0)
Góly:FOGEL Radovan 4,TÓTH Andrej 3,MARTINKOVIČ Erik 3,CHUDJÁK Tomáš 2,VO-
         LEK Adam 2,MANDZÍK Miroslav,DANIŠOVIČ Slavomír,MESÍČEK Adam,HRONS-
         KÝ Eduard (11m.)

DOLNÉ OREŠANY/KOŠOLNÁ-Šúrovce 2:2 (1:1)
Góly:DANIŠOVIČ Vladimír (11m.),TÓTH Andrej

Slávia Trnava-DOLNÉ OREŠANY/KOŠOLNÁ 1:2 (1:1)
Góly:TÓTH Andrej 2 (1 z 11m.)

DOLNÉ OREŠANY/KOŠOLNÁ-Modranka 2:2 (1:1)
Góly:MARTINKOVIČ Erik,CHUDJÁK Tomáš

DOLNÉ OREŠANY/KOŠOLNÁ-Boleráz/Trstín 1:3 (0:3)
Gól:FOGEL Radovan

DOLNÉ OREŠANY/KOŠOLNÁ-Suchá n./P. 0:2 (0:0)

Zavar-DOLNÉ OREŠANY/KOŠOLNÁ 2:1 (2:0)
Gól:VOLEK Adam

Zeleneč-DOLNÉ OREŠANY/KOŠOLNÁ 2:2 (2:0)
Góly:FOGEL Radovan 2

Trénerom mužstva je Križan Andrej

Mužstvo žiakov obsadilo v jesennej časti súťaže 6.miesto so ziskom 21 bodov a skóre 40:17

Strelci gólov:
8-FOGEL Radovan
   TÓTH Andrej
4-VOLEK Adam
   MARTINKOVIČ Erik
3-DANIŠOVIČ Slavomír
   DANIŠOVIČ Vladimír
   CHUDJÁK Tomáš
2-SKLENÁR Timotej
   MANDZÍK Miroslav
1-MESÍČEK Adam
   HRONSKÝ Eduard
   ŠAŠTINSKÝ Marcel 

Krátke zhodnotenie sezóny:
Z dôvodu nedostatku vlastných hráčov sme sa pred sezónou spojili s Dolnými Orešanmi a 
mužstvo v súťaži vystupovalo pod názvom Dolné Orešany/Košolná. S vystúpením mužstva musíme 
byť spokojný, šieste miesto v kvalitnej súťaži je veľmi dobré. Nebyť menšej krízy v 
posledných piatich zápasoch, kde sme dvakrát remizovali a trikrát prehrali, mohlo to byť aj 
lepšie. Dlho sme sa pohybovali na druhom, treťom mieste,dokonca po piatom kole boli chlapci 
jedno kolo na čele celej súťaže. Jednou z príčin horšieho záveru bolo to, že nám pre zlomeniny ruky 



vypadli obaja stopéri Danišovič Vladimír aj Volek Adam a táto strata kľúčových hráčov bola veľmi 
citeľná. Verím,že v jarnej časti si môžeme o jedno, dve miesta tabuľkové postavenie vylepšiť. 
Chlapci na to určite majú, tvoria veľmi dobrý kolektív.

Ďakujem starostovi obce, poslancom, pracovníkom Obecného úradu za vytvorené podmienky na 
úspešné reprezentovanie našej obce, výboru TJ, trénerom, hráčom, fanúšikom ako i Vám 
Všetkým, ktorí ste boli nápomocní k účinkovaniu našich mužstiev v majstrovských súťažiach.

Na záver mi dovoľte v mene výboru TJ popriať všetkám spoluobčanom požehnané Vianočné 
sviatky, veľa zdravia, šťastia, rodinnej pohody a úspešný Nový rok 2013.

Bačík Bohumil, člen výboru TJ

Z     činnosti PZ Dolina Košolná.  

          

            Tak ako po iné roky i v tomto roku sme sa stretli na VČS a zhodnotili  svoju poľovnícku činnosť za 
uplynulé obdobie a zároveň si vytýčili úlohy do nasledujúceho roku. Ukončením minulého roku sme 
ukončili v našom PZ päťročné funkčné obdobie. Začiatok roku  bol obdobím, kedy  sme bilancovali našu 
prácu. Čas nenávratne plynie a viacerým z nás okrem vrások a šedín pribudli aj nové skúsenosti.

Bol to čas,  kedy sme sa zamysleli nad svojou prácou ,ale i prácou našich volených funkcionárov. Myslím 
si ,že výbor PZ  i keď bol počas celého voleného obdobia aktívny a životaschopný, potreboval  určité zmeny. 
VČS zvolila nový výbor PZ v nasledovnom zložení: Predseda PZ – Žák Jaroslav, tajomník PZ – Kramár 
Peter st., poľovný hospodár PZ – Fandel Ľudovít, finančný hospodár- Ing. Valent Vladimír, a kynologický 
a strelecký referent – Sampor Boris. Kontrolórom PZ bol zvolený Krčuľa Ján.

Poľovnícke združenie  Dolina Košolná vykonáva právo poľovníctva v revíri o rozlohe 961 ha. Poľovných 
pozemkov. K dnešnému dňu PZ eviduje 15 členov PZ a 1 čakateľa na členstvo  v PZ.

Činnosť PZ je riadená plánom práce i a uzneseniami z členských schôdzi PZ. Osvetová činnosť PZ bola 
zameraná na propagáciu poľovníctva v našej obci, uplatňovania a dodržovania poľovníckej etiky , zvykov 
a morálky. Nemalou mierou k tomu dopomohol aj miestny rozhlas a Obecný spravodaj kde sme informovali 
občanov našej obce o činnosti PZ. Bola uskutočnená relácia v miestnom rozhlase k Júnu – mesiacu 
poľovníctva a ochrany prírody. Taktiež k propagácii poľovníctva slúži i propagačná tabuľa PZ. Je potrebné 
viacej ju  využívať na propagáciu  našej činnosti a nielen vystavovať obrázky zveri.

Brigádnícka činnosť na úseku poľovníctva a ochrany životného prostredia bola zameraná na údržbu 
poľovníckych zariadení a areálu PZ. V spolupráci OÚ Košolná /zabezpečil  traktor z vlečkou/ bola 
uskutočnená brigáda na zber divokých skládok a odpadu v extraviláne obci, vyzbieraniu odpadkov  okolo 
miestnych komunikácií, hlavne na prístupových cestách do našej obce. Tak ako po iné roky aj v tomto roku 
sme naplnili vlečku s odpadmi. Stále je vidieť, že občania sa nepoučili, poukazuje to na  nízku úroveň 
niektorých občanov v našej obci. Taktiež musím spomenúť i vandalizmus, ktorý sa v poslednom čase začal 
vyskytovať v našej obci. V minulom roku nám zatiaľ  nezistený vandal -/i/ polámal betónový stĺpik na 
ohrade nášho areálu. Taktiež sa snažil vylomiť okenice a tak vniknúť do chatky PZ. Vyvalil a hodil do potoka 
vstupnú bránku do areálu, vytrhol kovový rebrík na novovybudovanom posede, zlikvidoval násypec pre 
drobnú zver a pod. Nie je nám zatiaľ známe, či sa jedná o jednu osobu alebo sú viacerí, je však povinnosťou 
každého nášho spoluobčana pri zistení totožnosti týchto „ochranárov prírody „ ich nahlásiť na OÚ alebo 
hocktorému členovi PZ.



Od minulého roku bol náš poľovný revír zaradený do nových kvalitatívnych tried s určením nových 
normovaných stavov jednotlivých druhov zveri. Poľovný revír bol prehodnotený Obvodným lesným úradom 
v Trnave do kvalitatívnych tried na základe ust.§  80 odst. 7 zákona o poľovníctve. V marci tohto roku  sme 
uskutočnili jarné sčítanie zveri. Na základe spočítaných stavov drobnej a vysokej zveri bol vypracovaný Plán 
chovu a lovu zveri I a Plán chovu a lovu zveri II..

V priebehu roku sa podujali niektorí členovia PZ za finančného sponzorovania Krčuľu Mateja vychovať 
a následne vypustiť do revíru PZ kurence bažanta obecného. Bolo vypustených cca 130 kureniec vo veku  10 
týždňov. Výsledky tejto aktivity môžeme vyhodnotiť až po skončení poľovnej sezóny 2012.

Hlavná činnosť na úseku poľovníctva bola zameraná na prípravu krmiva pre zver na zimné obdobie. 
K dnešnému dňu máme zabezpečený dostatok objemového a dužinatého krmiva, ako pre drobnú tak i vysokú 
zver. Je však potrebné ešte zabezpečiť dostatok jadrového krmiva, nakoľko  sme neplánovali z chovom 
sliepok bažanta obecného, a ktoré momentálne chováme.                                                                          

 Na záver by som chcel poďakovať tým členom PZ ktorí sa počas celého roku podieľali na zabezpečovaní 
krmív, na ochrane a chove zveri a celkovom zveľaďovaní poľovného revíru.

Taktiež mi dovoľte,  aby som poprial Vám všetkým občanom Košolnej veselé Vianočné sviatky a všetko 
dobré do Nového roku 2013.

Kramár Peter st.

Z činnosti miestnej organizácie JDS v Košolnej

Dovoľte, aby som Vás v krátkosti informovala o činnosti našej organizácie v roku 2012.
Výbor pracoval podľa plánu a potreby prerokovať jednotlivé akcie a správy z jednania Okresnej 
organizácie JDS v Trnave. Naša ZO JDS v Košolnej má už zaužívané stretnutia a akcie. 

V januári 2012 sme sa stretli na Výročnej členskej schôdzi, aby sme zhodnotili činnosť za 
uplynulý rok 2011. Pozvanie na túto výročnú schôdzu prijal aj starosta obce Mgr. Halaksa. Ďalej sa 
zúčastnili pozvaní hostia: za OkrO JDS v Trnave pani Emília Tóthová, za hasičský zbor pán 
Tollarovič a za TJ Košolná pán Bačík. V ďalšom bode sme informovali o stave členskej základne a 
o hospodárení. Po diskusii sme pokračovali gratuláciami našim jubilantom a posedením pri 
harmonike.

V roku 2012 sa konal snem Okresnej organizácie, na ktorom sa zúčastnila predsedníčka 
našej organizácie. Zhodnotila sa práca za roky 2009 – 2012. Obdržali sme informáciu o konaní 
Snemu Krajskej ale aj Celoslovenskej organizácie JDS. Bola vykonaná voľba výboru Okresnej 
organizácie, kde za predsedu na ďalšie obdobie bol opäť zvolený pán Jozef Štefánek.

Aj v tomto roku sme mali pridelené dva poukazy na Rekondično – liečebný pobyt, ktorého 
sa zúčastnili manželia Potoční.

V mesiaci jún sa konal 12. turistický zraz na Jahodníku, ktorého sa zúčastnilo 9 našich 
členov. V júli poriadala OkrO JDS Trnava branno-športový deň v Smoleniciach. Aj keď nám pršalo 
ako z krhly, vôbec to nevadilo súťažiacim, ktorí dosahovali výborné výsledky. Medzi nimi už 
tradične víťazil vo viacerých disciplínach pán Jozef Lapšanský, ktorý získal päť zlatých medailí, 
čím sme sa umiestnili v rámci celého okresu na prvom mieste. Za toto miesto sme tiež získali 
ocenenie.

Hneď na druhý deň sme mali naplánovaný zájazd do Valtíc a Ledníc. Tu nám počasie prialo, 
zájazd sa vydaril, videli sme krásne zámky a ich okolie. Domov sme sa vrátili plní zážitkov.

No a tradične, ako každý rok, sme usporiadali „guláš-párty“. Posedenie sa uskutočnilo až v 
septembri v kultúrnom dome. Za navarenie výborného gulášu musíme aj touto cestou poďakovať 



pani Júlii Belicovej, ale i pánu starostovi, ktorý nás obdaroval vínom. Za prispenia hry na 
harmonike, naším členom pánom Danišovičom, sme sa výborne zabavili.

Dňa 4. novembra sa krásneho jubilea 90 rokov dožil náš najstarší člen pán Bohuš Ján. Aj 
touto cestou mu srdečne gratulujeme a prajeme veľa spokojnosti do ďalších rokov.
   Ale sprevádzali nás nielen veselé chvíle. V novembri sme sa navždy rozlúčili s naším členom a aj 
členom výboru, pánom Miroslavom Kurňavom. Česť jeho pamiatke.

Na záver by som chcela poďakovať nášmu výboru za aktívnu prácu počas celého roka 2012, 
zaželať mu veľa síl, chuti a radosti z dobre vykonanej práce v nasledujúcom období.

Prajem Vám všetkým krásne prežitie vianočných sviatkov. Potešte sa všetci v kruhu svojich 
rodín, zo svojich detí, vnúčat a priateľov.

V Novom roku Vám všetkým prajem predovšetkým dobré zdravie. Nech sa počas neho 
nestane nič zlé v našich rodinách. Nech nás všetkých nový rok niečím mimoriadnym prekvapí a 
poteší.

Krásne Vianoce a šťastný nový rok Vám všetkým želá
Lýdia Hudeková
predsedníčka MO JDS

Z POSILŇOVNE PREVAŽNE VÁŽNE ?

Predošlý článok sumarizoval obdobie roka, v ktorom sa zvyčajne odohráva väčšina aktivít každej 
športovej organizácie, ak sa teda nejedná zrovna o otužilcov. Zo súťažných aktivít nám zostali 
majstrovstvá sveta v silovom trojboji a tlaku na lavičke, ktoré sa konali v Bardejove a už tradične 
Vianočná cena v tlaku na lavičke v Trnave.

Do Bardejova vycestovali dvaja reprezentanti Košolnej, aby sa pokúsili v dňoch 17.-22. septembra 
obstáť v konkurencii, ktorá predstavovala celkovo viac ako 500 pretekárov.

Vzhľadom na vzdialenosť a počet osôb sme na prepravu využili možnosti verejnej dopravy.

Ani sme neľutovali, aspoň sme si ušetrili nervy z napätých dopravných situácií a mohli sme z okien 
v kľude pozorovať to, čo sme ešte zo Slovenska nevideli. Páčila sa nám napríklad nápaditá úprava 
fasády grilovaním, ktorú sme mali možnosť obdivovať na Krásnej Hôrke.

Celodenné trmácanie sprevádzané minimálnym príjmom potravín spôsobilo, že náš elán pri 
detektívnom pátraní po sídle vážiacej komisie by mohol byť prirovnaný k povedačkám o Sahare 
a fate morgáne. Samozrejme, že sme pri vážení šokovali komisiu procedúrou, ktorú si budú 
zúčastnení ešte dlho pripomínať (a nakoľko ústne podanie funguje, tak určite aj nezúčastnení). 
Adam pri prvom vážení prekročil jeho mýtickú hranicu o celých 600 gramov. Vravím mu teda: 
„Adam bež sa na vecko trochu odvodníť.“ Váha po jeho návrate ukázala však 100,1kg. Vrtel sa 
chvíľu na tej svini železnej až kým sa neozvalo z úst írskej komisárky:

„Put down your underpants.“ Adam sa teda nespreneveril svojmu menu a zrejme ako prvý v histórii 
tohto športu sa vážil ako ADAM, ale oplatilo sa. Staršieho z dvojice čakalo tiež  prekvapenie, keď 
sa zrejme pod vplyvom predchádzajúcich udalostí otec dvoch dospelých detí dostal na súpisku 
s mužmi do 40 rokov (manželku by to určite potešilo). Na túto chybičku sa však prišlo až na druhý 
deň a mierne skomplikovala situáciu pri vyhlasovaní víťazov.

Samotná súťaž prebiehala hladko, naše očakávania sme splnili a do vitríny Košolanskej posilňovne 
pribudli nové trofeje za prvé a druhé miesta. Je pravda, že žiadne rekordy sa z našej strany nekonali, 
ale videli sme naživo vytlačiť 303 kg. 

A ešte gurmánske okienko. V Bardejove sú krajšie rezne ako dievčatá, alebo sme mali iba smolu.



V novembri sme bilancovali na členskej schôdzi výsledky našej činnosti a myslím, že činnosť 
nášho klubu prispela k dôstojnej reprezentácii obce.

Dňa 15.12.2012 sa v Trnave uskutočnil v poradí už ôsmy ročník medzinárodnej súťaže v tlaku na 
lavičke. Do tejto súťaže klub prihlásil päť pretekárov, ale súťaže sa nakoniec zúčastnili iba dvaja. 
Viem, že každý mal dôvod odmietnuť a účasť je dobrovoĺná, napriek tomu ma to mrzí a ani môj 
nový súťažný rekord a hodnotné ocenenie výkonu to neprehluší. 

Naopak som veľmi rád, že posilňovňu sa rozhodli v zimnom období navštevovať členovia 
obecného hasičského zboru, čo považujem za kvalitatívny posun v ich snahe dosiahnuť vyššiu 
výkonnosť.

V budúcom roku sa budeme snažiť v spolupráci s vedením obce rozšíriť možnosti posilňovne tak, 
aby sme v priestoroch posilňovne mohli privítať širšie spektrum záujemcov a prispôsobiť ich 
predstavám aj návštevné hodiny. Chcem týmto vyzvať ľudí, ktorí by mali záujem posilňovňu 
navštevovať, ale majú nejaký dôvod prečo tak neurobili, aby ma vyhľadali a sľubujem (určite viac 
ako splním), že každý podnetný návrh zoberiem do úvahy a budeme sa ním v rámci športového 
klubu zaoberať.

Mám už určité životné skúsenosti a preto viem, že ľudia sa riadia iba radami, za ktoré museli 
zaplatiť (a niekedy ani tými nie). Napriek tomu neodolám a ako kvalifikovaný tréner vám v tomto 
predvianočnom období radím. 15 minút pred jedlom z ktorého konzumácie máte vopred výčitky 
svedomia (určite viete, ktoré to môžu byť) zjedzte niektoré z týchto potravín: mrkva, paprika, 
kaleráb, kapustný list a zapite pohárom vody. Budete vidieť, že ručička na váhe sa už nebude tak 
ponáhľať. A ak budete schopní sa trochu viac hýbať, o to lepšie.

No a nakoniec jeden pekný vtip o ktorý som zavadil:

V parku uprostred mesta pracujú dve blondínky. Jedna vždy vykope jamu a druhá ,ktorá ide za ňou, 
ju zase vykopanou hlinou zaplní. Pracujú tak s vervou celý deň bez odpočinku, jedna vykopáva 
diery, druhá ich zase zahadzuje. Jednému okoloidúcemu to nedá a po chvíli sa ich spýta: "Oceňujem 
vašu snahu slečny,ale boli by ste tak láskavé a vysvetlili mi, aký zmysel má vaša práca?“ Tá prvá sa 
zastaví, utrie si pot z čela a hovorí: "Viete, normálne pracujeme v trojici, ale kolegyňa, ktorá sadí 
stromčeky, je dnes chorá.“

Želám všetkým spoluobčanom príjemné sviatky a úspešný nový rok (teda ak bude).

Imrich Činčura



Púšťanie šarkanov

Tak  ako  po  minulé  roky  sa  rodina  Radovana  Lapšanského  zúčastnila  na  13.ročníku 
„Majstrovstiev sveta v púšťaní šarkanov“ 20. októbra 2012 v obci Cerová Lieskové. Súťažilo sa v 
štyroch  kategóriách  :  najrýchlejší  štart  ,  najbravúrnejší  let,  najkrajší  šarkan,  absolútny  Majster 
sveta...

A rovnako  ako  vlani  si  domov  niesli  výhru  za  1.  miesto  ako  absolútny Majster sveta. 
Tomáško vyhral stolný hokej, Lucka a Natálka kufrík plný kozmetiky. Gratulujeme …

Posedenie s Mikulášom

V piatok 7. decembra poriadal obecný úrad Mikulášsky večierok v Kultúrnom dome. 
Mikuláš mal pripravené veselé vystúpenie a pre všetky deti sladký balíček.

Pred Mikulášskym večierkom deti z Materskej škôlky za pomoci pani riaditeľky a učiteliek 
usporiadali pre rodičov vlastný večierok, na ktorý si pripravili veľmi pekné vystúpenia ...

Fotografick  v stava „ AS“á ý Č

Kronik rka obce Daniela Ki nov  pripravila v spolupr ci s Hankou Ded kovou st luá čí á á áč á  
fotografick  v stavu s n zvom ú ý á ASČ , ktorej prv  asá č ť bola d a 05. decembra 2012 umiestnen  doň á  

Kult rneho domu v Košolnej. ú V stava bola zrealizovan  z dobrovo n ch pr spevkov, za o patrý á ľ ý í č í 



všetk m sponzorom naša ý ve k  v akaľ á ď . Všetci, ktor  by mali z ujem podie a  sa na tvorbe alšejí á ľ ť ď  
asti v stavy, mô u svoje pr spevky, č ý ž í i u  č ž  finan né č alebo historické doru i  pani Danieleč ť  

Ki novej čí ( slo domu 80, čí mobil: 0902/603 551) alebo na Obecn  rad Košoln . ý ú á Pod historick miý  
pr spevkami sa myslia í staré v šivky, d b niky, kroje, ma iare, mlyn eky a iné predmety, ktoréý ž á ž č  

s visia s našou košolanskou hist riou. ú ó Dokon enie v stavy sa pl nuje v doh adnej dobe, toto všakč ý á ľ  
z vis  od ochoty a štedrosti n s všetk ch.á í á ý

Z  abíjačka   prasiatka  

V sobotu 15. decembra sa pred kultúrnym domom konala zabíjačka prasiatka, ktorej organizátorom 
bol Miroslav Huljak. Bolo možné ochutnať a zakúpiť si chutné zabíjačkové dobroty ...

Niečo pre najmenších
Tak ako v minulom čísle, aj tentokrát sme sa rozhodli pokračovať v predstavovaní ďalších štyroch 
zvierat a samozrejme sme si pre Vás pripravili aj pár úloh, pri riešení ktorých sa, ako dúfame, dobre 
zabavíte...
Prvé zviera, ktoré Vám predstavíme je delfín, ktorý patrí do triedy ............................ Toto je prvá 
úloha pre Vás deti. Do akej živočíšnej triedy patria delfíny? Ostatné zvieratká, ktoré Vám v tomto 
čísle popíšeme sú tučniak, veverička a kačica divá.

DELFÍN ...
Delfín je najznámejší a najobľúbenejší zo všetkých morských 
cicavcov. Žije v oceánoch vo veľkých skupinách. Delfíny sú veľmi 
inteligentné živočíchy.

Keďže delfíny nie sú ryby, ale cicavce, dýchajú vzduch. To 
znamená, že pod vodou nevedia dýchať a preto sa musia pri každom 
nadýchnutí vynoriť z vody.

Delfíny sú veľmi dobrí a rýchli plavci. Dokážu vyskakovať vysoko 
nad hladinu a robiť rôzne akrobatické kúsky.

Delfíny si navzájom pomáhajú pri love, v chorobe aj pri pôrode. 
Keď je niektorý delfín zranený, 
tak sa ho ostatné delfíny snažia 
dostať k vodnej hladine, aby sa 

mohol nadýchnuť.

Delfíny sa živia najmä rybami a sépiami. Delfíny sa navzájom 
dorozumievajú mľaskavými a cvakavými zvukmi.



TUČNIAK … 

Tučniaky žijú na pobreží Antarktídy, mrazivého kontinentu pokrytého ľadom. Dokážu prežiť aj v 
takýchto nehostinných podmienkach. Žijú len na južnej pologuli.

Tučniaky patria medzi vtáky, nevedia však lietať. Sú ale výbornými plavcami. Vo vode sú ako 
doma. Svoje krídla používajú ako plutvy a nohami a chvostom kormidlujú. Pod vodou vydržia až 
20 minút. Na súši pôsobia veľmi nemotorne.

Tučniaky chráni pred chladom vodotesné perie a hrubá vrstva tuku.

Živia sa rybami a mäkkýšmi. Žijú vo veľkých skupinách.

VEVERIČKA ...
Veverička patrí medzi hlodavce. Je výborne prispôsobená životu na stromoch. Je to taký malý lesný 
akrobat. Vie perfektne liezť po stromoch a skákať z konára na konár.

Hniezdo si robí vysoko v dutinách stromov, aby bola chránená pred nepriateľmi. Dožíva sa 5 až 10 
rokov.

Patrí medzi denné živočíchy. Najaktívnejšia je v ranných a podvečerných hodinách.

Živí sa mladými výhonkami, semienkami rastlín, lieskovými orechmi, žaluďmi, lesnými plodmi, 
hubami, vtáčími vajcami.

Uprostred leta si pripravuje zásoby na zimu. 
Potravu si zahrabáva na rôzne miesta. V zime 
sa jej ju podarí nájsť vďaka výbornému 

čuchu.

 Druhá úloha pre Vás 
deti je : spočítaš koľko 
orieškov si veverička 
nazbierala? A pomenuj 
všetky druhy orechov, 
ktoré sú na obrázku ...

 KAČICA DIVÁ ....
Kačica vie veľmi dobre 
plávať. Má telo 
člnkovitého tvaru a prsty 
na nohách má spojené 



plávacími blanami, ktoré pôsobia pri plávaní ako veslá.

Vie tiež dobre lietať. Kačice väčšinou lietajú v útvare pripomínajúcom písmeno V. Niektoré kačice 
sa na zimu sťahujú do teplejších oblastí.

Kačice si stavajú hniezda na zemi v blízkosti vody. Na jar do nich znesú okolo 10 sivozelených 
vajec, z ktorých sa o 26 dní vyliahnu kačiatka. Po 8 týždňoch už vedia lietať a na jar nasledujúceho 
roku dospievajú.

Treťou úlohou pre Vás bude pomôcť nájsť cestu mame kačke k zatúlaným káčatkám. Pomôžete 
jej?

No a štvrtou úlohou pre Vás bude vymaľovať všetky zvieratká na tejto dvojstránke podľa vlastnej 
fantázie...

Príjemnú zábavu ...
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